พืน้ ฐานหลักคําสอน
พระคัมภีร์
Basic Bible Doctrine
เขียนโดย: โรเบิร์ต เจ ซาร์ เจ็นท์
Prepared By: Robert J. Sargent

บรรณาธิการ: ดร. เจฟฟรี่ย์ เลงย์
Edited By: Dr. Jeffrey Lange

This course was designed to assist pastors in their work of preparing men for the ministry. We
encourage pastors and teachers to add their own notes and teaching to this study.
The original course entitled Landmarks of Baptist Doctrine is the advanced course prepared by Pastor
Robert Sargent. His email address is bbcp@whidbey.net.
Bible Baptist Church
1701 Harns Rd
Oak Harbor, WA 98277
USA
The course you hold in your hands is the basic course. It is mostly an edited version of the Landmarks
of Baptist Doctrine by Jeffrey Lange. However, he did add some of his own material to this course. His
email address is info@vfmsea.com
Fargo Baptist Church
3303 23rd Ave S.
Fargo, ND 58103
USA

พืน้ ฐานหลักคําสอนพระคัมภีร์
สารบัญ
บทที่
คํานํา …………………………………………….….
1. หลักคําสอนเกี่ยวกับพระคัมภีร ………….………..
2. หลักคําสอนเกี่ยวกับพระเจา ..……………………..
3. หลักคําสอนเกี่ยวกับพระเยซูคริสต ………………..
4. หลักคําสอนเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์………….
5. หลักคําสอนเกี่ยวกับทูตสวรรคและซาตาน…………
6. หลักคําสอนเกี่ยวกับมนุษย…………………………..
7. หลักคําสอนเกี่ยวกับความบาป……………………….
8. หลักคําสอนเกี่ยวกับความรอด ……………………...
9. หลักคําสอนเกี่ยวกับคริสตจักร ………………..……
10. หลักคําสอนเกี่ยวกับยุคสุดทาย ………………..…..
11. ภัยอันตรายของคําสอนเทียมเท็จ…………..…….…
บทสรุป .........………………………………………….

หน้ าที่
1
3
17
31
49
73
83
95
101
131
189
205
211

Back side of TOC

คํานํา
หลักคําสอนหมายถึง การสอน การสอนต่างๆในพระคัมภีร์คือหลักคําสอนเกี่ยวกับพระคัมภีร์ มี
หลายทางในการเรี ยนพระคัมภีร์ วิธีการหนึ่งคือการเรี ยนหลักคําสอนพระคัมภีร์โดยการเรี ยน 10 หัวข้อที่
มาจากพื้นฐานทั้งหมดในหลักคําสอนพระคัมภีร์ หลักสู ตรนี้คือการเรี ยนจาก 10 หัวข้อเหล่านี้
1. หลักคําสอนเกี่ยวกับพระคัมภีร์
6. หลักคําสอนเกี่ยวกับมนุษย์
2. หลักคําสอนเกี่ยวกับพระเจ้า
7. หลักคําสอนเกี่ยวกับความบาป
3. หลักคําสอนเกี่ยวกับพระเยซู
8. หลักคําสอนเกี่ยวกับความรอด
4. หลักคําสอนพระวิญญาณบริ สุทธิ์
9. หลักคําสอนเกี่ยวกับคริ สตจักร
5. หลักคําสอนเกี่ยวกับทูตสวรรค์ มาร และซาตาน 10. หลักคําสอนเกี่ยวกับยุคสุ ดท้าย
ในการเรี ยน 10 หัวข้อนี้ เรามีสองแบบ คือ หลักสู ตรพื้นฐานและหลักสู ตรขั้นสู ง หลักสู ตรพื้นฐาน
ควรจะเรี ยนเป็ นอันดับแรกโดยศิษยาภิบาลและผูศ้ ึกษาพระคัมภีร์ ซึ่ งไม่ได้เรี ยกร้องให้ศิษยาภิบาลเรี ยน
หลักสู ตรขั้นสู ง หลักสู ตรขั้นสู งเป็ นหลักสู ตรที่ยากและมีสาํ หรับคนที่ศึกษาในระดับสู ง และคนที่ตอ้ งการ
จะเรี ยนลึกขึ้าไปเท่านั้น หลักสู ตรพื้นฐานนั้นเพียงพอสําหรับการฝึ กอบรมศิษยาภิบาลเพื่อพันธกิจและผูเ้ ชื่อ
สําหรับงานรับใช้ หลักสู ตรขั้นสู งนั้นใช้ประโยชน์ได้สาํ หรับคนที่เลือกที่จะเรี ยนด้วยเช่นกัน
ในหลายๆกรณี แบ๊บติสต์เชื่ ออะไรในพระคัมภีร์ก็ได้สอนแบบเดียวกันกับที่คริ สเตียนคนอื่นๆเชื่ อ
อย่ า งไรก็ ต ามมี บ างจุ ด ที่ แ ตกต่ า งกัน ความแตกต่ า งเหล่ า นี้ คื อ ประวัติ ศ าสตร์ โ ดยทั่ว ไป เมื่ อ นิ ก าย
โปรเตสแตนต์แยกออกจากคริ สตจักรโรมันคาทอลิก หลายคนในพวกเขารักษาข้อผิดพลาดของคาทอลิก
และปฏิเสธแบ๊พติสต์โดยเด็ดขาด นี่ เป็ นสิ่ งที่จะเรี ยนในตลอดหลักสู ตรนี้ หลักสู ตรแบ๊พติสต์คือหลักสู ตร
พระคัมภี ร์ แบ๊พติ สต์วางรากฐานความเชื่ อของเขาและฝึ กฝนบนหลักการของพระคัมภี ร์แทนที่ จะเป็ น
ธรรมเนียมและหลักปรัชญาของมนุษย์ ทําไมการเรี ยนหลักสู ตรพระคัมภีร์จึงสําคัญ?
1. เป็ นคําสั่งของพระเจ้า
2 ทิโมธี 2:15 – “จงหมั่นศึกษาค้ นคว้ าเพือ่ สํ าแดงตนเองให้ เป็ นที่ชอบพระทัยพระเจ้ า เป็ นคนงานที่ไม่ ต้อง
ละอาย แยกแยะพระวจนะแห่ งความจริงนั้นได้ อย่ างถูกต้ อง”
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2. เป็ นการเรี ยกร้องของนักเทศน์ ดูในพระธรรมเอเฟซัส 4:11-16, 1 ทิโมธี 4:6; 5:17 และ 2 ทิโมธี 3:10
ทิตัส 1:9 – “และเป็ นคนยึดมั่นในหลักคําสอนอันสั ตย์ ซื่อตามที่ได้ เรี ยนมาแล้ ว เพือ่ เขาจะสามารถเตือนสติ
ด้ วยคําสอนอันถูกต้ อง และชี้แจงแก่ผ้ ทู คี่ ดั ค้ านคําสอนนั้น”
ทิตัส 2:1 – “ฝ่ ายท่ านจงสั่งสอนให้ สอดคล้ องกับคําสอนอันถูกต้ อง”
3. เป็ นการเรี ยกร้องของเหล่าผูเ้ ชื่อ ดูในพระธรรมสุ ภาษิต 4:1,2
1 เปโตร 3:15 – “แต่ ในใจของท่ าน จงเคารพนับถือพระเจ้ าซึ่งเป็ นองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า และจงเตรี ยมตัวไว้ ให้
พร้ อมเสมอ เพือ่ ท่ านจะสามารถตอบทุกคนทีถ่ ามท่ านว่ า ท่ านมีความหวังใจเช่ นนี้ด้วยเหตุผลประการใด แต่
จงตอบด้ วยใจสุ ภาพและด้ วยความยําเกรง”
4. เป็ นการสร้างมนุษย์จากพระเจ้า ดูในพระธรรม 1 โคริ นธ์ 16:13
2 ทิโมธี 3:17 – “เพือ่ คนของพระเจ้ าจะดีรอบคอบ พรักพร้ อมทีจ่ ะกระทําการดีทุกอย่ าง”
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บทที่ 1 - หลักคําสอนเกีย่ วกับพระคัมภีร์
พระคัมภีรประกอบไปดวยหนังสือ 66 เลม ซึ่งแบงออกเปนสองสวน คือ พันธสัญญาเดิมและ
พันธสัญ ญาใหม พัน ธสัญญาเดิมประกอบไปด วยหนั งสือ 39 เลม ตั้ งแตปฐมกาลจนถึง มาลาคี สว น
พัธสัญญาใหมประกอบไปดวยหนังสือ 27 เลม ตั้งแตมัทธิวจนถึงวิวรณ หนังสือในพระคัมภีรไมได
เรียงลําดับตามเหตุการณแตเรียงลําดับตามเนื้อหาของหนังสือ
พันธสัญญาเดิม
พระราชบัญญัติ

ปฐมกาล
อพยพ
เลวีนิติ
กันดารวิถี
พระราชบัญญัติ

ขาวประเสริฐ
มัทธิว
มาระโก
ลูกา
ยอหน

ประวัติศาสตร

โยชูวา
ผูวินิจฉัย
นางรูธ
1 ซามูเอล
2 ซามูเอล
1 พงศกษัตริย
2 พงศกษัตริย
1 พงศาวดาร
2 พงศาวดาร
เอสรา
เนหะมีย
เอสเธอร
ประวัติศาสตร
กิจการ

สติปญญา

โยบ
เพลงสดุดี
สุภาษิต
ปญญาจารย
เพลงซาโลมอน

พันธสัญญาใหม

จดหมายตางๆ

เปาโล
โรม
1 โครินธ
2 โครินธ
กาลาเทีย
เอเฟซัส
ฟลิปป
โคโลสี
1 เธสะโลนิกา
2 เธสะโลนิกา
1 ทิโมธี
2 ทิโมธี
ทิตัส
ฟเลโมน

ผูพยากรณ
ใหญ
นอย
อิสยาห
โฮเชยา
เยเรมีย
โยเอล
เพลงคร่ําครวญ อาโมส
เอเสเคียล
โอบาดีย
ดาเนียล
โยนาห
มีคาห
นาฮูม
ฮาบากุก
เศฟนยาห
ฮักกัย
เศคาริยาห
มาลาคี
ทั่วไป
ฮิบรู
ยากอบ
1 เปโตร
2 เปโตร
1 ยอหน
2 ยอหน
3 ยอหน
ยูดาส

คําพยากรณ
วิวรณ

หนังสือทั้ง 66 เลม คือการบันทึกถึงการสําแดงของพระเจาแกมนุษย พระเจาทรงใชคนที่แตกตางกัน
ออกไป 40 คน เขียนถอยคําในพระคัมภีร พระคัมภีรถูกเขียนเสร็จสมบูรณภายในระยะเวลา 1,600 ป ตั้งแต
ยุคของโมเสส (กอน ค.ศ. 1500 ป) ถึงยุคของสาวกยอหน (ค.ศ. 100) สวนมากในพันธสัญญาเดิมเขียนดวย
ภาษาฮีบรู และพันธสัญญาใหมเขียนดวยภาษากรีก
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การสํ าแดง

การสําแดง หมายถึง การเปดเผยบางสิ่งที่ซอนอยูปรากฎใหเห็น หากปราศจากการสําแดงมนุษยจะ
ไมสามารถรับรูอะไรเกี่ยวกับพระเจาไดเลย พระเจาทรงสําแดงพระองคเองแกมนุษย เพราะวาพระเจา
ตองการมีความสัมพันธกับมนุษย การสําแดงจากพระเจามี 2 ประเภท คือ การสําแดงแบบทั่วไป และการ
สําแดงแบบพิเศษ
การสําแดงแบบทั่วไป
คือ ความรูเกี่ยวกับพระเจาผานทางธรรมชาติที่พระองคทรงสราง (สดุดี 9:1-6) และการสําแดงทั่วไป
นั้นสามารถเขาถึงมนุษยทุกคนได ซึ่งการสําแดงนี้เปนพยานรับรองถึงการดํารงอยูของพระเจา แตไมไดให
ความเขาใจเกี่ยวกับความบาปหรือแผนการไถบาปสําหรับการชวยมนุษยใหรอด
การสําแดงแบบพิเศษ
กอนที่พระคัมภีรจะถูกเขียนเสร็จอยางสมบูรณ พระเจาทรงตรัสกับมนุษยผานทางความฝน ผานการ
ไดยิน และผานทางทูตสวรรค พระเจาไดทรงหยุดใชวิธีการสําแดงแบบนี้หลังจากที่พระคัมภีรไดเขียนเสร็จ
สมบูรณ อยาฟงใครก็ตามที่อางวาพระเจาทรงตรัสกับเขาผานทางความฝน ทูตสวรรคหรือแมแตผานการได
ยิน เพราะวาพระเจาไมไดใชวิธีการสําแดงแบบนี้แลวในปจจุบัน พระคัมภีรเปนถอยคําที่พระเจาทรงสําแดง
แบบพิเศษแกมนุษย พระคัมภีรไดใหความเขาใจเกี่ยวกับความบาปและแผนการไถบาปสําหรับมนุษย
พระเจาทรงบันทึกทุกสิ่งที่พระองคตองการใหมนุษยไดรูเกี่ยวกับพระองคในพระคัมภีร ซึ่งประกอบไปดวย
ความเขาใจในพระเจา งานของพระองค และน้ําพระทัยของพระองค

การดลใจ

วิธีที่พระเจาทรงประทานพระคัมภีรแกมนุษยเรียกวาการดลใจ
2 ทิโมธี 3:16 – “พระคัมภีร์ทุกตอนได้ รับการดลใจจากพระเจ้ า และเป็ นประโยชน์ ในการสอน การตักเตือน
ว่ ากล่ าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ ดี การอบรมในเรื่องความชอบธรรม”
คําวา “การดลใจ” หมายความวา ลมปรานของพระเจา จากขอพระคัมภีรนี้ เปนมนุษยที่ถูกไดรับ
การดลใจในการเขียนหรือเปนถอยคําที่ถูกดลใจ? แนนอนวาเปนถอยคําที่ไดรับการดลใจจากพระเจา
ดังนั้นพระเจาทรงเปนแหลงกําเนิดและเปนผูประพันธถอยคําในพระคัมภีร พระเจาทรงประทานพระคัมภีร
แกเราไดอยางไร
2 เปโตร 1:21 – “ด้ วยว่ าคําพยากรณ์ ในอดีตนั้นไม่ ได้ มาจากความประสงค์ ของมนุษย์ แต่ พวกผู้บริ สุทธิ์ของ
พระเจ้ าได้ กล่ าวคําตามที่ พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ ทรงดลใจเขา”
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พระคัมภีรขอนี้บอกเราถึง 3 ปจจัยที่สําคัญเกี่ยวกับการที่มนุษยไดรับพระคัมภีรมาไดอยางไร
1. พระคัมภีรไมไดแตงขึ้นโดยมนุษยหรือความคิดของมนุษย - “ไม่ ได้ มาจากความประสงค์ ของมนุษย์ ”
2. คนของพระเจาเปนผูเขียน - “…ผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้ าได้ กล่ าวคํา…”
3. พระเจาคือผูแตงพระคัมภีร - “…ตามทีพ่ ระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ ทรงดลใจเขา…”
ความหมายของการดลใจ คือ พระวิญญาณบริสุทธิ์ดลใจและนํามนุษยใหเขียนพระคัมภีร โดยการ
บันทึกถอยคําของพระเจา ที่ปราศจากขอผิดพลาดใดๆ ไมใชทุกคนที่เชื่อในพระคัมภีรที่สอนเกี่ยวกับการ
ดลใจ มีหลายทฤษฎีและการอธิบายมากมายที่ถูกเขียนขึ้นโดยกลุมคนที่สงสัยและปฏิเสธพระคัมภีร เชน 2
ตัวอยางดังตอไปนี้:
การอธิบายที่ไมถูกตอง ตัวอยางที่ 1 – การดลใจดานแนวคิด
ทัศนะนี้ยึดเพียงความคิด แนวคิด และขอความทั่วไปจากพระคัมภีรที่ไดรับการดลใจแตไมใชถอยคํา
ทุกตอน ทฤษฎีนี้ยอมรับพระคัมภีรฉบับที่แตกตางกัน เพราะถือวาขอความทั่วไปภายในพูดอยางเดียวกัน
และไมเห็นความจําเปนของการมีฉบับแปลพระคัมภีรที่บริสุทธิ์
การอธิบายที่ไมถูกตอง ตัวอยางที่ 2 – การดลใจเพียงบางสวน
มุมมองนี้มักแสดงดวยขอความที่วา “พระคัมภีรประกอบไปดวยถอยคําจากพระเจา” ซึ่งหมายความ
วาสวนหนึ่งไดรับการดลใจจากพระเจาและอีกสวนหนึ่งไมไดมาจากการดลใจจากพระเจา มุมมองนี้มักจะ
ไมเห็นดวยกับสวนที่ไดรับการดลใจจากพระเจา และสวนนี้ไดกลายมาเปนสวนที่ไมไดมาจากการดลใจ อีก
ทั้งกลับกลายมาเปนการตัดสินใจของมนุษยเองวาสวนไหนมาจากพระเจาและสวนไหนไมไดมาจากพระเจา
เนื่องจากมีการอธิบายเท็จมากมายเกีย่ วกับการดลใจ จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะตองมีการอธิบายใหชัดเจน
วาเราเชื่ออะไรเกี่ยวกับการดลใจ ซึ่งมี 4 ขอตอไปนี้:
1. ทุกถอยคําในพระคัมภีรคือถอยคําจากพระเจา (Verbal Inspiration)
1 โคริ นธ์ 2:13 – “ คือสิ่ งเหล่ านั้นที่เราได้ กล่ าวด้ วยถ้ อยคําซึ่งมิใช่ ปัญญาของมนุษย์ สอนไว้ แต่ ด้วย
ถ้ อยคําซึ่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้ ทรงสั่ งสอน ซึ่งเปรี ยบเทียบสิ่ งที่อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณ
กับสิ่งซึ่งเป็ นของจิตวิญญาณ”
ตามขอนี้ เปาโลกลาวถึงความคิดหรือแนวคิดของพระเจาใชไหม? ไมใช เขาไดกลาวถอยคําของ
พระเจา
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มัทธิว 24:35 – “ฟ้ าและดินจะล่ วงไป แต่ คาํ ของเราจะสู ญหายไปหามิได้ เลย”
ตามขอนี้ พระเยซูตรัสวา ความคิดหรือแนวคิดของพระองคจะไมมีวันสูญหายไป ใชไหม? ไมใช
พระเยซูตรัสถอยคําของพระองคที่จะไมมีวันสูญหายไป
เยเรมีย์ 1:9 – “แล้ วพระเยโฮวาห์ ทรงเหยียดพระหัตถ์ ของพระองค์ ถูกต้ องปากข้ าพเจ้ า และพระเยโฮวาห์
ตรัสกับข้ าพเจ้ าว่ า ‘ดูเถิด เราเอาถ้ อยคําของเราใส่ ในปากของเจ้ า”
ตามขอนี้ พระเจาทรงใสความคิดหรือแนวคิดของพระองคไวในปากของผูเผยพระวจนะใชไหม?
ไมใช พระเจาทรงใสถอยคําของพระองคไวในปากของผูเผยพระวจนะ ดังนั้นผูเผยพระวจนะจึงไดกลาว
ถอยคําของพระเจา
มัทธิว 4:4 – ฝ่ ายพระองค์ ตรัสตอบว่ า “มีเขียนไว้ แล้ วว่ า ‘มนุษย์ จะบํารุ งชีวิตด้ วยอาหารสิ่ งเดียวหามิได้ แต่
บํารุงด้ วยพระวจนะทุกคําซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ ของพระเจ้ า”
ตามขอนี้ ผูเชื่อจะตองบํารุงดวยความคิดหรือแนวคิดของพระเจาใชไหม? ไมใช ผูเชื่อจะตองบํารุง
ดวยทุกถอยคําของพระเจา
ในการสรุบ 4 ขัอพระคัมภีรขางบนนี้:
1. เปาโลกลาวถึงถอยคําของพระเจา
2. พระเยซูตรัสถอยคําของพระองคที่จะไมมีวันสูญหายไป
3. พระเจาใสถอยคําของพระองคในปากของผูเผยพระวจนะ
4. ผูเชื่อจะตองบํารุงดวยพระวจนะทุกคําของพระเจา
จาก 4 ขอนี้ มีความหมายวา “ทุกถอยคําในพระคัมภีรคือถอยคําจากพระเจา” นี่เปนเหตุผลที่ผูที่
ยึดถือมุมมอง “การดลใจดานแนวคิด” เชื่อผิดเพราะวาทุกคําในพระคัมภีรเปนถอยคําของพระเจาที่ถูกไดรับ
การดลใจจากพระเจาและไมใชเพียงความคิดหรือแนวคิดเทานั้น
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2. ทุกตอนในพระคัมภีรไดรับการดลใจอยางเทาเทียมกัน (Plenary Inspiration)
2 ทิโมธี 3:16 – “พระคัมภีร์ทุกตอนได้ รับการดลใจจากพระเจ้ า และเป็ นประโยชน์ ในการสอน การตักเตือน
ว่ ากล่ าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ ดี การอบรมในเรื่องความชอบธรรม”
ถอยคําที่วา “พระคัมภีรทุกตอน” หมายถึง เพียงบางสวนใชไหม? ไมใช ทุกๆคําในพระคัมภีร
ไดรับการดลใจจากพระเจา นี่เปนเหตุผลที่ผูที่ยึดถือมุมมอง “การดลใจเพียงบางสวน” เชื่อผิดเพราะวาทุก
ตอนในพระคัมภีรไดรับการดลใจอยางเทาเทียมกัน
3. พระคัมภีรถูกเขียนบันทึกอยางถูกตอง แมในรายละเอียดทุกอยาง (Inerrant Inspiration)
ทิตัส 1:2 – “ด้ วยหวังว่ าจะได้ ชีวิตนิรันดร์ ซึ่งพระเจ้ าผู้ไม่ สามารถตรัสมุสา…”
ฮีบรู 6:18 – “เพือ่ ด้ วยสองประการนั้นทีเ่ ปลีย่ นแปลงไม่ ได้ ในทีซ่ ึ่งพระองค์ จะตรัสมุสาไม่ ได้ นั้น…”
ในเมื่อพระเจา พระวิญญาณบริสุทธิ์ดลใจมนุษยใหเขียนพระคัมภีร ดังนั้นพวกเขาจึงบันทึกถอยคํา
ของพระเจา และสองขอนี้ในพระคัมภีรไดสอนวาพระเจาไมทรงโกหก ดังนั้นพระคัมภีรจึงบันทึกอยาง
ถูกตองในรายละเอียดทุกสิ่ง
4. พระคัมภีรปราศจากความผิดพลาดประการใดๆในการสอน (Infallible Inspiration)
สดุดี 119:160 – “ตั้งแต่ แรกพระวจนะของพระองค์ คือความจริ ง และคําตัดสิ นอันชอบธรรมของพระองค์
ทุกข้ อดํารงอยู่เป็ นนิตย์ ”
ยอห์ น 17:17 – “ขอทรงโปรดชําระเขาให้ บริสุทธิ์ด้วยความจริงของพระองค์ พระวจนะของพระองค์ เป็ น
ความจริง”
เนื่องจากถอยคําของพระเจาเปนความจริง พระคัมภีรจึงไมมีขอผิดพลาดใดๆในการสอน ถึงแมวา
ผูสอนบางคนอาจจะสอนผิดเพราะไมไดตีความถูกตองหรือเอาคําสอนไปใชผิดในชีวิดคริสเตียน แตสิ่งที่
พระคัมภีรสอน (ไมใชผูสอน) เปนความจริงและไมสามารถสอนผิดพลาดไดสักขอใดๆ
ในการสรุบพระคัมภีรสอนความจริง 4 ประการเรื่องการดลใจ:
1. ทุกคําในพระคัมภีรเปนถอยคําของพระเจา
2. ทุกตอนในพระคัมภีรไดรับการดลใจอยางเทาเทียมกัน
3. ทุกถอยคําไดถูกขียนลงอยางถูกตองทุกรายละเอียด
4. พระคัมภีรไมมีขอผิดพลาดในสิ่งที่พระคัมภีรสอน
จาก 4 ขอนี้ มุมมองที่ถูกตองเกี่ยวกับการดลใจ คือ “การดลใจดานแนวคิด” ใชไหม? ไมใช คือ
“การดลใจเพียงบางสวน” ใชไหม? ไมใช มุมมองที่ถูกตองเกี่ยวกับการดลใจ คือ “การดลใจดานทุก
ถอยคํา”
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การรักษาพระคัมภีร์
การดลใจของพระคัมภีรเปนความจริงที่ยอดเยี่ ยม เปนสิ่งที่นาอัศจรรยที่พระเจาปราถนาที่จะมี
ความสัมพันธกับมนุษย จนพระเจาทรงประทานถอยคําของพระองคที่เราสามารถจะรูจักกับพระองค รูการ
กระทําของพระองค และรูน้ําพระทัยของพระองค อยางไรก็ตามเราไมมีพระคัมภีรฉบับดั้งเดิมแลวใน
ปจจุบันนี้ อาจจะเปนเพราะวามันไดเสื่อมสลายและกลายเปนดินไปแลวตามกาลเวลา หรืออาจจถูกซอนไว
ที่ไหนสักแหงและถูกลืมไปแลว เราไมรูเลยวามีอะไรเกิดขึ้นกับพระคัมภีรฉบับดั้งเดิม นั่นหมายความวา
ถอยคําของพระเจาไดสูญหายไปและเราไมมีถอยคําที่ล้ําคาแลวหรือในวันนี้?
ผูสอนพระคัมภีรบางคนเชื่อวาเขาไมแนใจวาพระคัมภีรเปนถอยคําของพระเจา ในเมื่อพวกเราไมมี
พระคัมภีรฉบับดั้งเดิมไวในครอบครอง ยิ่งกวานั้นพวกเขาเชื่อในพระคัมภีรที่มีขอผิดพลาดที่ทําขึ้นโดย
การกระบวนการคัดลอกในชวงเวลานั้น ดังนั้นเขาจึงเชื่อในพระคัมภีรที่ประกอบไปดวยความผิดพลาด
และไมสามารถเชื่อหรือไววางใจในถอยคําเหลานั้นได
พวกเขานาเชื่อถือไดหรือไม พวกเขาเปนผูสอนที่คุณสามารถไววางใจไดหรือควรปฏิเสธ ประเด็นนี้
จึงกลายมาเปนหัวขอของการรักษาพระคัมภีร พระเจาทรงรักษาถอยคําของพระองคอยางถาวรจากรุนสูรุน
และอยางบริสุทธิ์โดยปราศจากความผิดพลาดหรือไม ผูสอนพระคัมภีรบางคนเชื่อวาพระเจาไดรักษาถอยคํา
ของพระองคและบางคนก็ไมเชื่อเชนนั้น ใครถูกและใครผิด อะไรคือสิ่งที่พระคัมภีรตรัสไว
สดุดี 12:6-7 – “พระดํารัสของพระเยโฮวาห์ เป็ นพระดํารั สที่บริ สุทธิ์ เป็ นเหมือนเงินหลอมให้ บริ สุทธิ์ในเตา
ไฟบนแผ่ นดินแล้ วถึงเจ็ดครั้ ง โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ จะทรงรั กษาพระดํารั สเหล่ านั้น พระองค์ จะ
ทรงปกป้ องพระดํารัสเหล่ านั้นจากพงศ์ พนั ธุ์นี้เสมอไป”
จากพระคํ าตอนนี้ อะไรคื อการเริ่ มตนรั กษา? นี่เป นพระดํารั สหรื อถอ ยคําของพระเจ าที่ม าจาก
พระเจา ใครคือผูรักษา? พระเยโฮวาหพระเจาเปนผูรักษาถอยคํา และพระองคทรงรักษานานแคไหน?
คําตอบคือทรงรักษาเสมอไป
พระเจาทรงรักษาถอยคําของพระองคหรือไม? จากพระคําตอนนี้พระองคทรงรักษาถอยคําของ
พระองคแนนอน พระเจาทรงรูวาเมื่อเวลาผานไปการเขียนฉบับดั้งเดิมจะสูญหายไป และพระองคทรงมี
แผนการรักษาถอยคําของพระองคไวอยางถาวรและบริสุทธิ์ พระคําขอเดียวนี้เพียงพอสําหรับเราที่จะรูวา
พระเจาทรงรักษาสัญญาที่จะรักษาถอยคําของพระองค แตมีขอพระคัมภีรอื่นเชนเดียวกันที่เราสามารถ
เรียนรูได ดังตอไปนี้
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1. อิสยาห์ 40:8 – “…แต่ พระวจนะของพระเจ้ าของเราจะยัง่ ยืนอยู่เป็ นนิตย์ ”
จากพระคําขอนี้ อะไรคือความยั่งยืน? พระคัมภีรตรัสวา “พระวจนะของพระเจา” และพระวจนะจะ
ยั่งยืนนานแคไหน? ไดบอกในพระคําตอนนี้วา “เปนนิตย”
2. อิสยาห์ 59:21 – “…และคําของเราซึ่งเราใส่ ไว้ ในปากของเจ้ าจะไม่ พรากไปจากปากของเจ้ า หรื อจากปาก
เชื้อสายของเจ้ า หรื อจากปากของเชื้อสายแห่ งเชื้อสายของเจ้ า ตั้งแต่ เวลานี้ไปจนกาล
นิรันดร์ พระเยโฮวาห์ ตรัสดังนี้”
จากพระคําขอนี้ อะไรที่จะไมพรากไปจากปากของผูเผยพระวจนะ? นั่นคือพระคําของพระเจา และ
เปนเวลานานเทาไหร? คําตอบคือ จนกาลนิรันดร
3. มัทธิว 24:35 – “ฟ้ าและดินจะล่ วงไป แต่ คาํ ของเราจะสู ญหายไปหามิได้ เลย”
จากพระคําขอนี้ พระเยซูตรัสวาอะไรที่จะสูญหายไปมิไดเลย? พระเยซูตรัสวา “คําของเรา” พระคํา
ของพระองคจะสูญหายไปหรือเปลา? คําตอบคือ ไม
4. 1 เปโตร 1:23 – “ด้ วยว่ าท่ านทั้งหลายได้ บังเกิดใหม่ ไม่ ใช่ จากพืชที่จะเปื่ อยเน่ าเสี ย แต่ จากพืชอันไม่ ร้ ู
เปื่ อยเน่ า คือด้ วยพระวจนะของพระเจ้ าอันทรงชีวิตและดํารงอยู่เป็ นนิตย์ ”
จากพระคําขอนี้ พืชอะไรที่เราไดบังเกิดใหม? พระคัมภีรตรัสวา “พระวจนะของพระเจา” พระคําขอ
นี้บอกวาพระวจนะของพระเจาดํารงอยูนานเทาไหร? เปนนิตย
5. 1 เปโตร 1:25 – “แต่ พระวจนะขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ ายัง่ ยืนอยู่เป็ นนิตย์ …”
จากพระคําขอนี้ อะไรคือความยั่งยืน? พระคัมภีรตรัสวา “พระวจนะขององคพระผูเปนเจา” และ
พระวจนะของพระเจายั่งยืนอยูนานแคไหน? พระคัมภีรตรัสวา “เปนนิตย”
ขอ พระคํ า เหล า นี้ เ พี ยงพอที่ จ ะตอบคํ า ถามของเราที่ วา “พระเจา ทรงรั ก ษาถ อ ยคํ า ของพระองค
หรือไม?” ใชแลว พระองคทรงรักษาถอยคําของพระองคทั้งในสภาพที่มีความถาวรยั่งยืนและบริสุทธิ์
การรักษา - สภาพถาวร
หลายโอกาสที่ซาตานพยายามทําลายถอยคําของพระเจาผานโลกใบนี้ คนชั่วตอตานพระคัมภีรและ
เผาทําลาย เปนเวลาหลายรอยปที่พระเจาทรงรักษาถอยคําของพระองคจากการถูกทําลายอยางนาอัศจรรย
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การรักษา - สภาพบริสุทธิ์
ความพยายามที่จะทําลายพระคําของพระเจาของซาตานในดานภายนอก ซาตานไดใชวิธีการอื่นๆ ที่
ทําใหถอยคําของพระเจาเสื่อมไป วิธีการหนึ่งของมันคือทําใหมนุษยมีความสงสัยหรือเกิดคําถามในพระคํา
ของพระเจา สังเกตสิ่งแรกที่ซาตานพูดกับมนุษยในพระคัมภีรขอนี้
ปฐมกาล 3:1 – “ในเวลานี้งูนั้นฉลาดหลักแหลมกว่ าบรรดาสั ตว์ ป่าแห่ งท้ องทุ่งซึ่งพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าได้
ทรงสร้ างไว้ และมันกล่ าวแก่ หญิงนั้นว่ า ‘จริ งหรื อที่พระเจ้ าตรั สว่ า ‘พวกเจ้ าอย่ ากินผลจาก
ต้ นไม้ ทุกชนิดในสวนนี้’”
คําพูดแรกของซาตานที่พูดกับมนุษยคือโยนความสงสัยในถอยคําของพระเจา “จริงหรือที่พระเจา
ตรัสวา” จากเริ่มแรกซาตานพยายามบิดเบือนพระคําของพระเจา โดยการใหผูสอนทําพระคัมภีรเท็จขึ้นมา
พวกเขาตัดทอนและเปลี่ยนแปลงพระคําของพระเจา ถึงแมวาพระเจาทรงรักษาถอยคําของพระองคให
บริสุทธิ์แลวก็ตาม

การรักษาพระคัมภีร์พนั ธสั ญญาเดิม
กลุมธรรมาจารยชาวยิวเปนกลุมเดียวที่มีหนาที่ทําสําเนาโดยเขียนดวยลายมือในการกระบวนการ
คัดลอกพระคัมภีร พวกเขามีความระมัดระวังมากที่จะทําใหไมมีขอผิดพลาด หากคนหนึ่งเขียนผิด แมผิด
เล็กๆนอยๆ พวกเขาจะเอาหนังสือเลมนั้นไปทําลาย ตั้งแตค.ศ. 500 ถึง 1000 กลุมธรรมาจารยชาวยิวถูก
เรียกวา “มา-โซ-เร-ทีส” (Masoretes) ซึ่งเปนคําภาษาฮีบรูที่มีความหมายวา "ประเพณี" ในชวงเวลานี้สําเนา
เหลา นี้ถูกเรียกวา ฉบับมาโซเรทิค (Masoretic Text) ดังนั้น พระเจาทรงรั กษาถ อยคํา ของพระองคใ น
พันธสัญญาเดิมไวในฉบับมาโซเรทิค ซึ่งเปนภาษาฮีบรู

การรักษาพระคัมภีร์พนั ธสั ญญาใหม่
ในขณะที่เราศึกษาแลว การดลใจพระคัมภีรมีหลายมุมมองผูที่ยึดถือมุมมอง "การดลใจดานแนวคิด”
เชื่อวาเพียงความคิด แนวคิด และขอความทั่วไปจากพระคัมภีรที่ถูกไดรับการดลใจแตไมใชถอยคําทุกตอน
อยางไรก็ตามเราไดเรียนรูจากพระคัมภีรวาทุกคํา ในพระคัมภีรเปนถอยคําของพระเจาและทุกตอนใน
พระคัมภีรไดรับการดลใจอยางเทาเทียมกัน พระเจาไมไดดลใจความคิดหรือแนวคิดของพระองคแตได
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ดลใจทุกถอยคําของพระองค เราเรียกมุมมองนี้วา “การดลใจดานทุกถอยคํา” เรายึดถือมุมมอง “การดลใจ
ดานทุกถอยคํา” และปฏิเสธมุมมอง "การดลใจดานแนวคิด”
ในศตวรรษที่ 2 และ 3 พวกดริสเตียนถูกแบง ออกเปน สองกลุ มตามมุม มองการดลใจ คือ กลุ ม
“การดลใจดานแนวคิด” และกลุม “การดลใจดานทุกถอยคํา” ทั้งสองกลุมยุงในการคัดลอกพระคัมภีร
กลุม “การดลใจดานทุกถอยคํา” ตั้งโรงเรียนที่เมือง อันทิโอก (Antioch) ซึ่งเปนที่ผูเชื่อถูกเรียกครั้ง
แรกวา “คริสเตียน” ใน กิจการ 11:26 โดยมุมมองของพวกเขา พวกเขาจึงระมัดระวังมากในการคัดลอก
พระคัมภีรอยางตรงเผง
กลุ่ ม “การดลใจด้านแนวคิ ด” ตั้งโรงเรี ยนที่ เมื อง อเล็กซานเดเรี ย, อี ยิปต์ (Alexandria, Egypt)
โดยมุ มมองของพวกเขา พวกเขาจึ งเชื่ อว่าถ้อยคําของพระองค์ไม่ สําคัญ แต่เพียงความคิ ดและแนวคิ ด
มีความสําคัญเท่ านั้น ดังนั้นพวกเขาทําหน้าที่ เป็ นบรรณาธิ การของพระคัมภีร์แ ละเปลี่ ยนแปลงถ้อยคํา
ของพระเจ้า สําเนาพระคัมภีร์บิดเบือนจํานวนหลายฉบับถูกนําออกจากโรงเรี ยนนี้
พระเจ้า ทรงใช้โ รงเรี ยนที่ อ ัน ทิ โ อกที่ จ ะรั ก ษาพระคัม ภี ร์ พ นั ธสั ญ ญาใหม่ ใ นปี ค.ศ. 1516-1535
พระเจ้าทรงใช้เดซิเดเรี ยส อีราสมัส (Desiderius Erasmus) ในการผลิตพระคัมภีร์พนั ธสัญญาใหม่ภาษากรี ก
เขาได้ใช้ฉบับที่มาจากกลุ่ม “การดลใจด้านทุกถ้อยคํา” ที่อนั ทิโอก ฉบับนี้ถูกเรี ยกว่า “เท็กซทัส รี เซปทัส”
(Textus Receptus or Received Text)
ดังนั้นเราจึงเชื่อมัน่ ว่าพระเจ้าทรงรักษาถ้อยคําของพระองค์ไว้ใน ฉบับมาโซเรทิค (Masoretic Text)
เป็ นภาษาฮีบรู สาํ หรับพันธสัญญาเดิม และฉบับเท็กซทัส รี เซปทัส (Received Text) เป็ นภาษากรี กสําหรับ
พันธสัญญาใหม่

การแปลพระคัมภีร์

ทั้งสอง กลุม “การดลใจดานแนวคิด” และกลุม “การดลใจดานทุกถอยคํา” ยุงในการแปลพระคัมภีร

กลุม “การดลใจดานแนวคิด”
ในศตวรรษที่ 19 มีผูชายสองคน คือ บี.เอฟ.เวสคอตต (B.F. Westcott 1825-1901) และ เอฟ.เจ.เอ.
ฮอรท (F.J.A. Hort 1828-1892) ที่มาจากกลุมนี้ไดพัฒนาทฤษฎีหนึ่งขึ้นมาซึ่งกอใหเกิดการตีพิมพเนื้อหา
ภาษากรีกฉบับใหม เพราะทั้งสองคนปฏิเสธการดลใจดานทุกถอยคํา พวกเขาจึงไดเปลี่ยนแปลงพระคัมภีร
เปนอยางมากโดยตัดคําหลายคําและขอหลายขอออกจากพระคัมภีร และเปลี่ยนคําหลายคําดวย
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ทั้งสองคนเปนผูที่ทําใหคริสเตียนคนสวนใหญออกหางไปจากพระวจนะของพระเจาในทายที่สุด
ฉบับที่พวกเขาทําถูกเรียกวา “เวสคอตตและฮอรท” (Wescott and Hort) ถึงแมวาเราไมยอมรับฉบับบิดเบือน
นี้ พระคัมภีรภาษาอังกฤษทุกฉบับยกเวนฉบับเดียวถูกแปลมาจากฉบับบิดเบือนของ “เวสคอตตและฮอรท”
(Wescott and Hort) ซึ่งหมายความวา พระคัมภีรภาษาอังกฤษทุกฉบับยกเวนฉบับเดียวเปนฉบับบิดเบือน
ตอไปนี้เปนรายชื่อของพระคัมภีรอังกฤษที่บิดเบือน
- New International Version (NIV)
- Revised Standard Version (RSV)
- Today’s English Version (TEV)

- American Standard Version (ASV)
- Today’s English Version (TEV)
- New American Standard Version (NASV)

เราจะแบงปน 4 ตัวอยางเพื่อใหทานเห็นวิธีการตัดออกหรือเปลี่ยนแปลงในพระคัมภีรฉบับบิดเบือน
จากกลุม “การดลใจดานแนวคิด” ในตัวอยางตอไปนี้ เราจะเปรียบเทียบพระคัมภีรฉบับสมบูรณภาษาไทย
ฉบับคิงเจมสไทย (TKJV) กับพระคัมภีรบิดเบือนภาษาไทยฉบับมาตรฐานปค.ศ. 2011 (TSV)

ตัวอยางที่ 1
ลูกา 4:4 (TKJV)
ลูกา 4:4 (TSV)
ฝ่ ายพระเยซูตรัสตอบมารว่ า “มีเขียนไว้ แล้ วว่ า
แต่ พ ระเยซู ต รั ส ตอบมารว่ า “มี พ ระคั ม ภี ร์
‘มนุษย์ จะบํารุงชีวิตด้ วยอาหารสิ่งเดียวก็หามิได้
เขียนไว้ ว่า ‘มนุษย์ จะดํารงชีวิตด้ วยอาหาร
แต่ บํารุงด้ วยพระวจนะทุกคําของพระเจ้ า”
เพียงอย่ างเดียวไม่ ได้ ”
ทําไม TSV ตัด “แตบํารุงดวยพระวจนะทุกคําของพระเจา” ออก? เพราะวาฉบับ TSV ถูกแปลมา
จากฉบับบิดเบือนที่เชื่อวาการมีทุกถอยคําของพระเจาไมสําคัญและไมจําเปน เพราะวาพวกเขายอมรับ
“การดลใจดานแนวคิด”
1 ยอห์ น 5:7-8 (TKJV)
7 เพราะมีพยานอยู่สามพยานในสวรรค์ คือ
พระบิดา พระวาทะ และพระวิญญาณบริสุทธิ์
และพยานทัง้ สามนี้เป็ นองค์ เดียวกัน 8 มีพยาน
อยู่สามพยานในแผ่ นดินโลก คือพระวิญญาณ
นํ้า และพระโลหิต และพยานทัง้ สามนี้สอด
คล้ องกัน

ตัวอยางที่ 2

1 ยอห์ น 5:7-8 (TSV)
7มีพยานอยู่สามอย่างด้ วยกัน

8คือพระวิญญาณ นํ้า และพระโลหิต และ
พยานทัง้ สามอย่ างนี้สอดคล้ องกัน
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ทําไม TSV ตัด “ในสวรรค คือพระบิดา พระวาทะ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ และพยานทั้งสามนี้
เปนองคเดียวกัน” จากขอ 7 ออก? นี่เปนขอที่มีความสําคัญมากที่สุดในการพิสูจนตรีเอกนุภาพ (3ใน1) คือ
พระเจาพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ และทั้งสามนี้เปนองคเดียวกัน แตฉบับ TSV ถูกแปล
มาจากฉบับบิดเบือนที่ปฏิเสธพระเยซูคริสตเปนพระเจาโดยการตัดถอยคํานี้ออก เพราะวาพวกเขายอมรับ
“การดลใจดานแนวคิด”

ตัวอยางที่ 3

โคโลสี 1:14 (TKJV)
ในพระบุตรนั้นเราจึงได้ รับการไถ่ โดยพระโลหิต
ของพระองค์ คือเป็ นการทรงโปรดยกบาป
ทัง้ หลายของเรา

โคโลสี 1:14 (TSV)
ในพระบุตรนั้นเราได้ รับการไถ่ คือการ
ยกโทษจากบาปทัง้ หลาย

ทํา ไม TSV ตัด “โดยพระโลหิ ต ของพระองค ” ออก? เพราะว า ฉบับ TSV ถู ก แปลมาจากฉบั บ
บิ ด เบื อ นที่ เ ชื่ อ ว า พระโลหิ ด ของพระเจ า ไม จํ า เป น ในการไถ บ าป แต พ ระคั ม ภี ร ส อนอย า งชั ด เจนว า
พระโลหิดของพระเยซูเปนสิ่งที่จําเปนอยางเด็ดขาดในการไถบาปมนุษย ถาขาดพระโลหิดของพระเยซู
มนุษยไมสามารถรับความรอดไดและขึ้นสวรรคไมได

ตัวอยางที่ 4
อิสยาห์ 7:14 (TKJV)
เพราะฉะนั้นองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าจะประทาน
หมายสําคัญแก่ท่านเอง ดูเถิด หญิงพรหมจารี
คนหนึ่งจะตั้งครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง
และจะเรียกนามของท่ านว่ า อิมมานูเอล

อิสยาห์ 7:14 (TSV)
เพราะฉะนั้ น องค์ เจ้ านายจะประทานหมาย
สํ าคัญด้ วยพระองค์ เอง นี่ แน่ ะ หญิง สาวคน
หนึ่งจะตั้งครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง
และคนจะเรียกนามของเขาว่ า อิมมานูเอล

ทําไม TSV เปลี่ยนคําวา “หญิงพรหมจารี” เปน “หญิงสาว”? เพราะวาฉบับ TSV ถูกแปลมาจาก
ฉบั บ บิ ด เบื อ นที่ ป ฏิ เ สธว า พระเยซู ค ริ ส ต ท รงเป น พระเจ า ความเป น จริ ง แล ว ความหมายของ “หญิ ง
พรหมจารี” ไมเหมือน “หญิงสาว” ขอพระคัมภีรนี้กลาวถึงพระเยซูจะบังเกิดจากหญิงพรหมจารี ถาหาก
พระเยซูไมไดบังเกิดจากหญิงพรหมจารี พระองคทรงมีพอเปนมนุษยและดังนั้นพระองคจึงไมใชพระเจา
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พระคัมภีรบิดเบือนมากมายที่เปนภาษาอังกฤษปฏิเสธวาพระเยซูคริสตทรงเปนพระเจาโดยการเปลี่ยนคําวา
“หญิงพรหมจารี” เปน “หญิงสาว” ความเปนจริงแลว ไมมีอะไรพิเศษเมื่อหญิงสาวไดตั้งครรภและคลอด
บุตร เพราะวาสิ่งนี้เกิดขึ้นทุกๆวันบนโลกใบนี้ อยางไรก็ตาม นี่เปนสิ่งที่พิเศษเมื่อหญิงพรหมจารีไดตั้งครรภ
และคลอดบุตร เพราะนั่นหมายความวาเขาตั้งครรภโดยไมไดเกิดจากพอซึ่งเปนมนุษย

กลุม “การดลใจดานทุกถอยคํา”
กลุมนี้ใชความระมัดระวังมากในการแปลพระคัมภีร และใชสองฉบับที่พระเจาทรงรักษาไว คือ
ฉบับมาโซเรทิค (Masoretic Text) สําหรับพันธสัญญาเดิม ซึ่งเปนภาษาฮีบรู และฉบับเท็กซทัสรีเซปทัส
(Received Text) สําหรับพันธสัญญาใหม ซึ่งเปนภาษากรีก มีพระคัมภีรภาษาอังกฤษฉบับเดียวที่ถูกแปลมา
จากทั้งสอง คือ ฉบับคิงเจมส (King James Version)
พระคัมภีรไบเบิ้ลฉบับคิงเจมสไดแปลเสร็จสมบูรณในปค.ศ. 1611 ตั้งแตนั้นมามิชชันนารีหลายคน
แปลคิงเจมสไบเบิ้ลเปนภาษาอื่น ๆ หากคุณมีพระคัมภีรที่แปลจากคิงเจมสแลว คุณมีถอยคําที่บริสุทธิ์และ
สมบูรณของพระเจา เราเชื่อวาพระคัมภีรฉบับคิงเจมสเปนถอยคําที่พระเจาทรงรักษาไวในภาษาอังกฤษ
และเราปฏิเสธฉบับภาษาอังกฤษฉบับอื่นๆที่ตัดออกหรือเปลี่ยนแปลงสวนของพระคัมภีร

การเตือนป้ องกันการเพิม่ เติมหรือตัดทอนพระวจนะของพระเจ้ า
จงระวังกลุมลัทธิตางๆ ที่อางวาพระเจาเปนผูเขียนหนังสืออื่นๆ ที่เทาเทียมกันกับพระคัมภีรหรือ
ยิ่งใหญกวาพระคัมภีร สิ่งนั้นไมไดมาจากพระเจาและควรจะหลีกหาง ใหทานอานขอพระคํานี้อยางระวัง
และคิดตาม
วิวรณ์ 22:18-19 – “ด้ วยว่ าข้ าพเจ้ าเป็ นพยานแก่ทุกคนทีไ่ ด้ ยนิ คําพยากรณ์ ในหนังสื อนี้ว่า ถ้ าผู้ใดจะเพิม่ เติม
คําเข้ าไปในหนังสื อนี้ พระเจ้ าก็จะทรงเพิม่ ภัยพิบัติที่เขียนไว้ ในหนังสื อม้ วนนี้แก่ ผ้ นู ั้น และถ้ าผู้ใดจะตัดคํา
ใด ๆ ออกจากหนังสื อพยากรณ์ นี้ พระเจ้ าก็จะทรงเอาส่ วนแบ่ งของผู้นั้นที่มีอยู่ในหนังสื อแห่ งชีวิต และที่มี
อยู่ในเมืองบริสุทธิ์นั้น และจากสิ่งทีม่ ีเขียนไว้ ในหนังสือม้ วนนี้ไปเสีย”
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พระราชบัญญัติ 12:32 – “ทุกสิ่ งที่ข้าพเจ้ าบัญชาท่ านไว้ นั้น จงระวังที่จะกระทําตาม ท่ านอย่ าเพิม่ อะไรเข้ า
หรือตัดอะไรออกไปจากสิ่งเหล่ านั้น”
ขอพระคําเหลานี้กลาวชัดเจนวาพระเจาไมประสงคใหมนุษยเพิ่มเติมหรือตัดทอนพระคําที่พระเจา
ใหมา ลัทธิใดๆก็ตามที่อางวาพระเจามีวิธีการเขียนแบบอื่นๆ พวกเขาไดเพิ่มเติมสิ่งที่พระเจาไดใหมาอยู
แลว ตัวอยางเชน ศาสนจักรของพระเยซูคริสตแหงวิสุทธิชนยุคสุดทาย หรือที่รูจักกันในนามของ มอรมอน
พวกเขามีหนังสือเลมอื่นนอกจากพระคัมภีร ที่มีชื่อวา พระคัมภีรมอรมอน
พวกมอรมอนเรียกตนวา “คริสเตียน” และเชื่อทั้งในพระคัมภีรไบเบิลและพระคัมภีรมอรมอน
อยางไรก็ตามถาถามวาพระคัมภีรฉบับไหนที่เขาจะเลือกหากมีการโตแยงระหวางพระคัมภีรสองฉบับนี้
พวกมอรมอนจะเลือกพระคัมภีรมอรมอน พวกเขาเชื่อในพระคัมภีรมอรมอนมากกวาพระคัมภีรไบเบิล้
กลุมอื่นที่ตองระวังเชนเดียวกันคือ พยานพระยะโฮวาห พวกเขามีฉบับแปลพระคัมภีรของตนเอง
เรียกวา New World Translation (NWT) ซึ่งเปนพระคัมภีรฉบับบิดเบือนที่เต็มไปดวยการตัดออกและ
เปลี่ยนแปลง ทั้งสองกลุมนี้มอรมอนและพยานพระยะโฮวาหมีหลักการที่ผิด ซึ่งเราจะเรียนบทเรียนใน
บทเรียนที่ 12
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บทที่ 2 - หลักคําสอนเกีย่ วกับพระเจ้ า
ปฐมกาล 1:1 – “ในเริ่มแรกนั้นพระเจ้ าทรงเนรมิตสร้ างฟ้ าสวรรค์ และแผ่ นดินโลก”
พระคัม ภี ร ไม ไ ด แสดงการโตแ ย งใดๆสํา หรั บการดํา รงอยู ข องพระเจ า แต น อมรั บ ความจริ ง ว า
พระเจาทรงพระชนมอยู คนจํานวนมากที่มีทัศนะที่ผิดเกี่ยวกับพระเจา บางคนคิดวาไมมีพระเจา บางคน
เชื่ อ ว า พระเจ า คื อ ธรรมชาติ บางคนก็ คิ ด ว า มนุ ษ ย คื อ พระเจ า บางคนคิ ด ว า พระเจ า คื อ อิ ทธิ พ ลอํ า นาจ
แมกระทั่งเชื่อวามีพระเจาตางๆมากมาย
เรารูไดอย างไรวาทัศนะไหนมีทัศนะที่ผิดเกี่ย วกับพระเจ า? เปนสิ่งที่ เปนไปไดห รือที่จะรูจั ก
พระเจาและรูวาพระองคมีลักษณะอยางไร? แนนอน เปนไปได แหลงขอมูลเดียวเทานั้นที่เราสามารถ
เรียนรูเกี่ยวกับพระเจาไดคือพระคัมภีร นอกนั้นไมมีแหลงขอมูลอื่นแลวที่เราสามารถจะรูจักพระองคได
เทาที่เราสามารถรูและเชื่อเกี่ยวกับพระเจาไดนั้นมาจากพระวจนะของพระองค

พระลักษณะของพระเจ้ า - พระเจ้ าทรงเป็ นอะไร
ใน ยอหน 4:24 เราเรียนรูสามสิ่งเกี่ยวกับพระลักษณะของพระเจา
ยอห์ น 4:24 – “พระเจ้ าทรงเป็ นพระวิญญาณ และผู้ที่นมัสการพระองค์ ต้องนมัสการด้ วยจิตวิญญาณและ
ความจริง”

1. พระเจาทรงเปนชีวิต

พระเจาทรงดํารงพระชนมอยู พระเจามีชีวิต จากขอพระคํานี้ “พระเจาทรงเปน ...” ไมใช “พระเจา
ทรงเคยเปน ...” ในขอพระคัมภีรอื่นก็แสดงใหเห็นวาพระเจาทรงเปนชีวิต ตัวอยางเชน
ยอห์ น 5:26 – “เพราะว่ าพระบิดาทรงมีชีวิตในพระองค์ เองฉันใด ...”
เยเรมีย์ 10:10 – “แต่ พระเยโฮวาห์ เป็ นพระเจ้ าเทีย่ งแท้ พระองค์ ทรงเป็ นพระเจ้ าผู้ทรงพระชนม์ ...”
กิจการ 14:15 – “…ให้ มาหาพระเจ้ าผู้ทรงพระชนม์ ...”
เพราะวาชีวิตอยูในพระเจา จึงมี 3 ความจริงดังตอไปนี้
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ก) ทุกชีวิตมาจากพระเจา

ปฐมกาล 2:7 – “และพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าทรงปั้นมนุษย์ ด้วยผงคลีดิน และทรงระบายลมปราณแห่ งชีวิตเข้ า
ทางจมูกของเขา และมนุษย์ จึงเกิดเป็ นจิตวิญญาณมีชีวิตอยู่”
มนุษยรับชีวิตมาจากพระเจา
ยอห์ น 1: 3-4 – “พระองค์ ทรงสร้ างสิ่ งทั้งปวงขึ้นมา และในบรรดาสิ่ งที่เป็ นมานั้น ไม่ มีสักสิ่ งเดียวที่ได้
เป็ นมานอกเหนือพระองค์ ในพระองค์ มีชีวิต และชีวิตนั้นเป็ นความสว่ างของมนุษย์ ทงั้ ปวง”
กิจการ 17:24 – “พระเจ้ าผู้ทรงสร้ างโลกกับสิ่งทัง้ ปวงทีม่ ีอยู่ในนั้น...”
ขอพระคัมภีรสองขอนี้บอกเราวาพระเจาทรงสรางทุกสิ่งในโลกและดังนั้นทุกสิ่งจึงรับชีวิตมาจาก
พระเจา

ข) พระเจาคือผูค้ําจุนชีวิต

โคโลสี 1:17 – พระองค์ ทรงดํารงอยู่ก่อนสรรพสิ่งทัง้ ปวง และสรรพสิ่งทัง้ ปวงเป็ นระเบียบอยู่โดยพระองค์
อิสยาห์ 42:5 – “…ผู้ทรงประทานลมหายใจแก่ประชาชนทีบ่ นโลก...”
เพลงสดุดี 22:29 – “…คือบรรดาผู้ทรี่ ักษาตัวให้ คงชีวิตอยู่ไม่ ได้ แล้ วนั้น...”
ไมมีสิ่งมีชีวิตใดสามารถอยูรอดไดโดยปราศจากความชวยเหลือจากพระเจา ทุกสิ่งที่มีชีวิตตองตาย
หากปราศจากการค้ําจุนจากพระเจานั่นคือลมหายใจและชีวิต

ค) ชีวิตนิรันดรอยูในพระเยซูคริสต

1 ยอห์ น 5:11-12 – “และพยานหลักฐานนั้นก็คอื ว่ า พระเจ้ าได้ ทรงโปรดประทานชีวิตนิรันดร์ แก่เราทัง้ หลาย
และชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระองค์ ผู้ทมี่ ีพระบุตรก็มีชีวิต ผู้ทไี่ ม่ มีพระบุตรของพระเจ้ าก็ไม่ มีชีวิต”
ชีวิตนิรันดอยูในพระเยซูคริสต ถาทานมีพระเยซู ทานก็จะมีชีวิตนิรันด ถาหากทานไมมีพระเยซู
ทานก็จะไมไดชีวิตนิรันดร

2. พระเจาทรงเปนพระวิญญาณ

ยอห์ น 4:24 – “พระเจ้ าทรงเป็ นพระวิญญาณ และผู้ที่นมัสการพระองค์ ต้องนมัสการด้ วยจิตวิญญาณและ
ความจริง”
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วิญญาณคือปราศจากรางกาย พระเจาไมมีเนื้อหนังและกระดูกเหมือนมนุษยและสัตว พระเจาไมมี
รางกายและดังนั้นพระเจาจึงไมมีความตองการทางดานรางกาย มนุษยมีขีดจํากัดในความเขาใจและมีความ
ตองการของรางกาย ตัวอยางเชน มนุษยตองการอากาศที่จะหายใจ ตองการน้ําสําหรับดื่ม และตองการ
อาหารเพื่อรับประทาน แตพระเจาไมมีขีดจํากัดเหลานี้

ก) พระเจาผูซึ่งไมประจักษแกตา

โคโลสี 1:15 – “พระองค์ ทรงเป็ นพระฉายของพระเจ้ า ผู้ซึ่งไม่ ประจักษ์ แก่ ตา ทรงเป็ นบุตรหัวปี เหนือสรรพ
สิ่งทัง้ ปวง”
เหตุผลเดียวที่พระเจาทรงเขมงวดไมอนุญาตใหบูชารูปเคารพเพราะวาพระองคทรงเปนพระเจาผูซึ่ง
ไมประจักษแกตา พระเจาไมแสดงตนโดยการสรางของมนุษยไมวาจะเปนรูปภาพหรือรูปเคารพ

ข) พระเจาผูไมมีขีดจํากัด

เพลงสดุดี 139:7 – “ข้ าพระองค์ จะไปไหนให้ พ้นพระวิญญาณของพระองค์ ได้ หรื อข้ าพระองค์ จะหนีไป
ไหนให้ พ้นพระพักตร์ ของพระองค์ ”
ไมมีที่ใดในโลกที่มนุษยจะสามารถหนีหรือซอนตัวจากวิญญาณของพระเจาได ไมมีที่ใดที่มนุษย
สามารถไปและพระเจาจะไมสามารถหาเจอได

3. พระเจาทรงเปนบุคคล

ยอห์ น 4:24 – “พระเจ้ าทรงเป็ นพระวิญญาณ และผู้ทนี่ มัสการพระองค์ ต้องนมัสการด้ วยจิตวิญญาณและ
ความจริง”
สังเกตคําวา “พระองค” ใน ยอหน 4:24 พระคัมภีรไม่ ได้ กล่ าวว่ า “และผูที่นมัสการสิ่ งนี้” พระเจา
ทรงเปนบุคคล หมายความวาพระเจามีความสามารถที่จะคิด รูสึก และตัดสินใจได พระเจาไมใชพลัง
อํ า นาจของธรรมชาติ ที่ไ ม มี ตั ว ตน พระเจ า มี บุค ลิ ก ภาพลั ก ษณะพิ เ ศษที่ พิ สู จ น ไ ด ต ลอดทั้ ง พระคั ม ภี ร
ตัวอยางเชน
ก) พระเจามองเห็น ปฐมกาล 6:5 – “และพระเจ้ าทรงเห็นว่ าความชั่วร้ ายของมนุษย์ มีมาก...”
ข) พระเจาพูดได อพยพ 3:4 – “…พระเจ้ าจึงตรัสแก่ท่านออกมาจากท่ ามกลางพุ่มไม้ นั้นว่ า...”
ค) พระเจาไดยิน อพยพ 2:24 – “และพระเจ้ าทรงสดับฟังเสียงครํ่าครวญของพวกเขา ...”
ง) พระเจาผูสราง ปฐมกาล 1:1 – “ในเริ่มแรกนั้นพระเจ้ าทรงเนรมิตสร้ างฟ้ าสวรรค์ และแผ่ นดินโลก”
จ) พระเจาโศกเศรา ปฐมกาล 6:6 – “…และกระทําให้ พระองค์ ทรงเศร้ าโศกภายในพระทัยของพระองค์ ”
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ฉ) พระเจาสามารถโกรธ 1 พงค์ กษัตริย์ 11:9 – “พระเยโฮวาห์ ทรงกริ้วต่ อซาโลมอน ...”
ช) พระเจาทรงหวงแหน พระราชบัญญัติ 6:15 – “(เพราะว่ าพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของพวกท่ าน ผู้ทรงสถิต
ท่ ามกลางท่ าน เป็ นพระเจ้ าหวงแหน)…”
ซ) พระเจาแหงความรัก ยอห์ น 3:16 – “เพราะว่ าพระเจ้ าทรงรักโลกยิง่ นัก ...”
ฌ) พระเจาทรงเกลียดชัง สุ ภาษิต 6:16 – “หกสิ่งเหล่ านี้พระเยโฮวาห์ ทรงเกลียด ...”
ญ) พระเจาทรงหวงใย 1 เปโตร 5:7 – “จงละบรรดาความกระวนกระวายของท่ านไว้ กบั พระองค์ เพราะว่ า
พระองค์ ทรงห่ วงใยท่ านทัง้ หลาย”

พระลักษณะของพระเจ้ า – คุณสมบัตขิ องพระเจ้ า
พระเจาทรงอธิบายวาพระองคเปนอยางไรโดยการสําแดงพระลักษณะพิเศษเกี่ยวพระองคที่เรา
สามารถพบไดในพระคัมภีร พระเจามีหลายพระลักษณะ ซึ่งมี 8 พระลักษณะเดนๆที่เปนลักษณะจําเพาะใน
พระเจาและไมมีในผูอื่นหรือในสิ่งอื่นๆ 8 คุณลักษณะพิเศษ เรียกวา คุณสมบัติของพระเจา

1. พระเจาผูเดียวที่ทรงดํารงอยู

บางศาสนาเชน ศาสนาฮินดูสอนวามีพระเจาหลายองค บางก็สอนวามีสองพลังอํานาจที่เทาเทียม
กันคือ ความดีและความชั่ว พระคัมภีรสอนอะไรบางเกี่ยวกับสิ่งเหลานี้
พระราชบัญญัติ 6:4 – “... พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเราทัง้ หลายเป็ นพระเยโฮวาห์ เดียว”
อิสยาห์ 45:5 – “เราเป็ นพระเยโฮวาห์ และไม่ มีอื่นใดอีก นอกจากเราไม่ มีพระเจ้ า ...”
พระคัมภีรกลาวชัดเจนวาผูที่ทรงพระชมนอยูมีแตพระเจาองคเดียว

2. พระเจาคือตรีเอกานุภาพในบุคคล

คําวา “ตรีเอกานุภาพ” ไมไดปรากฎในพระคัมภีร แตแนวคิดนั้นชัดเจนในพระคัมภีร หลักคําสอน
เกี่ยวกับตรีเอกานุภาพของพระเจานั้นยากมากที่จะทําความเขาใจและควรจะเชื่อดวยความเชื่อจริงๆ แนวคิด
พื้น ฐานเกี่ ยวกั บ ตรี เ อกานุภ าพนั้ น คื อ มี สามบุ ค คลในพระเจ า องคเ ดี ย ว ได แ ก พระบิ ด า พระบุ ต ร และ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ แตละบุคคลในตรีเอกานุภาพนี้มีความเปนพระเจาเทาเทียมกัน แตก็แปลกแยกจากกัน
ชัดเจน ตรีเอกานุภาพของพระเจาแสดงอยูในภาคพันธสัญญาเดิมโดยพระนามของพระเจาในภาษาฮีบรู
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คําในภาษาฮีบรูแปลคําวา “God” เปน “Elohim” ซึ่งเปนคํานามที่เปนพหูพจน ซึ่งมีมากกวาหนึ่ง เมื่อเราดู
พระวจนะที่พระเจาทรงตรัสกอนที่พระองคจะสรางมนุษยอยางระมัดระวังในปฐมกาล บทที่ 1
ปฐมกาล 1:26 – “และพระเจ้ าตรั สว่ า “จงให้ พวกเราสร้ างมนุษย์ ในแบบพระฉายของพวกเรา เหมือนตาม
อย่ างพวกเรา ...”
ทานจับใจความไดหรือยัง? พระเจาไมไดตรัสวา “เราจะสรางมนุษยในแบบพระฉายของเรา ...”
พระเจาทรงใชคําพหูพจน “พวกเรา” ซึ่งหมายความวามีมากกวาหนึ่งคน พระเจาผูเดียวทรงพระชนมอยูแต
พระองคมีสามบุคคล คือ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งแตละบุคคลไดกลาววาทรงเปน
พระเจาในพระคําดังตอไปนี้

ก) พระบิดาเปดเผยวาทรงเปนพระเจา

ยอห์ น 6:27 – “…พระเจ้ าคือพระบิดาได้ ทรงประทับตรามอบอํานาจแก่พระบุตรแล้ ว”

ข) พระบุตรเปดเผยวาทรงเปนพระเจา

ฮีบรู 1:8 – “แต่ ส่วนพระบุตรนั้น พระองค์ ตรั สว่ า ‘โอ พระเจ้ าข้ า พระที่นั่งของพระองค์ ดํารงเป็ นนิตย์ และ
เป็ นนิตย์ ...”

ค) พระวิญญาณบริสุทธิ์เปดเผยวาทรงเปนพระเจา

กิจการ 5:3-4 – “ฝ่ ายเปโตรจึงถามว่ า “อานาเนีย เหตุไฉนซาตานจึงทําให้ ใจของเจ้ าเต็มไปด้ วยการมุสาต่ อ
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ และทําให้ เจ้ าเก็บค่ าที่ดินส่ วนหนึ่งไว้ เมื่อที่ดินยังอยู่กเ็ ป็ นของเจ้ ามิใช่ หรื อ เมื่อขาย
แล้ วเงินก็ยงั อยู่ในอํานาจของเจ้ ามิใช่ หรือ มีเหตุอะไรเกิดขึ้นให้ เจ้ าคิดในใจเช่ นนั้นเล่ า เจ้ ามิได้ มุสาต่ อมนุษย์
แต่ ได้ มุสาต่ อพระเจ้ า”
ทานเห็นการเชื่อมตอหรือเปลา? เปโตรบอกอานาเนียวาเขามุสาตอพระวิญญาณบริสุทธิ์และเขาพูด
ตอวาเจามิไดมุสาตอมนุษยแตไดมุสาตอพระเจา นั่นทําใหเห็นวาพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปนพระเจา
เราจะเห็นหลักการเกี่ยวกับตรีเอกานุภาพไดในพระคําตอไปนี้ในภาคพระสัญญาใหม
มัทธิว 28:19 – “เหตุฉะนั้น ท่ านทั้งหลายจงออกไปและสั่ งสอนชนทุกชาติ ให้ เขารั บบัพติศมาในพระนาม
แห่ งพระบิดา และแห่ งพระบุตร และแห่ งพระวิญญาณบริสุทธิ์”
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2 โครินธ์ 13:14 – “ขอให้ พระคุณของพระเยซูคริสต์ เจ้ า ความรักแห่ งพระเจ้ า และความสนิทสนมซึ่งมาจาก
พระวิญญาณบริสุทธิ์ จงดํารงอยู่กบั ท่ านทั้งหลายเถิด เอเมน”
ทั้งหมดนี้เห็นไดในการรับบัพติศมาในพระเยซูคริสต
มัทธิว 3:16-17 – “และพระเยซูเมื่อพระองค์ ทรงรั บบัพติศมาแล้ ว ในทันใดนั้นก็เสด็จขึ้นจากนํ้า และดูเถิด
ท้ องฟ้ าก็แหวกออก และพระองค์ ได้ ทอดพระเนตรเห็นพระวิญญาณของพระเจ้ าเสด็จลงมาดุจนกเขาและ
สถิตอยู่บนพระองค์ และดูเถิด มีพระสุ รเสี ยงตรั สจากสวรรค์ ว่า “ท่ านผู้นี้เป็ นบุตรที่รักของเรา เราโปรด
ปรานท่ านมาก”
สังเกตไดวาเมื่อพระเยซูพระบุตรของพระเจารับบัพติศมาในน้ําแลว พระวิญญาณบริสุทธิ์ เสด็จลง
มาราวกับนกพิราบและมีพระสุรเสียงของพระบิดาลงมาจากสวรรค หลักการของ ตรีเอกานุภาพไมได
หมายถึงพระเจาสามองค มีเพียงพระเจาองคเดียว (ที่ทรงดํารงพระชนมอยู) แตมีสามบุคคลในหนึ่งเดียว
พระบิดาไมใชพระบุตรและพระบุตรไมใชพระวิญญาณบริสุทธิ์
ไมมีภาพประกอบสมบูรณแบบของตรีเอกานุภาพ น้ําอาจจะเปน
ภาพประกอบที่ใกลเคียงที่สุดที่เราสามารถยกขึ้นมาใชได น้ําสามารถคง
อยูไดในสามสถานะ ไดแก ของแข็ง (น้ําแข็ง) ของเหลว และกาซ (ไอน้ํา)
น้ําแข็งยังคงสภาพเปนน้ําและไอน้ํายังคงสภาพเปนน้ํา น้ําก็คือน้ําไมวาจะ
อยูในสภาวะไหนก็ตาม ซึ่งก็ยังคงอยูในสามสถานะนี้ในเวลาเดียวกัน ดัง
รูปภาพประกอบนี้ ยังคงเปนน้ําในสภาพสามสถานะ แตละสถานะอาจจะ
แยกออกจากกันหรืออยูดวยกันก็ตาม

ของ

3. พระเจาทรงดํารงอยูโดยพระองคเอง

พระเจาทรงเปนอิสระจากทุกสิ่งและจากทุกคน พระองคไมไดทรงสรางพระองคขึ้นมาเอง พระองค
ทรงดํารงอยูมากอนสรางโลก พระองคทรงดํารงอยูกอนสรางวิญญาณโลก พระองคทรงดํารงอยูกอนสราง
กาลเวลา พระเจาทรงเปนอยูตลอดเวลาและอยูสืบไปเปนนิตย
อพยพ 3:14 – “และพระเจ้ าตรัสแก่โมเสสว่ า “เราเป็ นอยู่ เราเป็ นอยู่” และพระองค์ ตรั สว่ า “เจ้ าจงพูดกับชน
ชาติอิสราเอลดังนี้ว่า ‘เราผู้เป็ นอยู่ ได้ ทรงใช้ ข้าพเจ้ ามาหาท่ านทัง้ หลาย”
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พระนามเยโฮวาหหมายความวา “เราเปนอยู” หรืออยางแทจริง “ทรงดํารงอยูโดยพระองคแตผู
เดียว” เยโฮวาหแปลวา LORD (ในตัวหนังสือพิมพใหญ) ในภาษาอังกฤษของภาคพันธสัญญาเดิม มนุษย
ตองการอากาศ อาหาร และน้ําเพื่อมีชีวิตอยู แตพระเจาไมตองการสิ่งเหลานี้ พระองคไมประสงคตองการ
โลก ดวงอาทิตย อากาศ อาหารหรือน้ํา เพราะวาพระเจาทรงดํารงอยูกอนทุกสิ่ง

4. พระเจาทรงรอบรู

พระคัมภีรสอนวาพระเจาทรงรอบรูโดยสมบูรณแบบในความรู
1 ยอห์ น 3:20 – “…พระเจ้ าทรงเป็ นใหญ่ กว่ าใจของเรา และพระองค์ ทรงทราบทุกสิ่ง”

ก) พระเจาทรงทราบทุกสิ่งเกี่ยวกับการทรงสรางของพระองค

ฮีบรู 4:13 – “ไม่ มีสิ่งเนรมิตสร้ างใด ๆ ที่ไม่ ได้ ปรากฏในสายพระเนตรของพระองค์ แต่ สิ่งสารพัดก็เปลือย
เปล่ าและปรากฏแจ้ งต่ อพระเนตรของพระองค์ ผ้ ซู ึ่งเราต้ องเกีย่ วข้ องด้ วย”

ข) พระเจาทรงทราบทุกการกระทําของมนุษย
สุ ภาษิต 15:3 – “พระเนตรของพระเยโฮวาห์ อยู่ในทุกแห่ งหน ทรงเฝ้ าดูคนชั่วและคนดี”

ค) พระเจาทรงทราบทุกความคิดของมนุษย

เพลงสดุดี 94:11 – “พระเยโฮวาห์ ทรงทราบความคิดของมนุษย์ ...”
เอเสเคียล 11:5 – “…เรารู้สิ่งทัง้ หลายทีเ่ ข้ ามาในใจของเจ้ า”

5. พระเจาทรงฤทธิ์อํานาจ

พระเจาไมมีขีดจํากัดในฤทธิ์เดช พระเจาทรงสามารถทําใหทุกสิ่งผานไปไดโดยพระองค
ลูกา 1:37 – “เพราะว่ าไม่ มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้ าทรงกระทําไม่ ได้ ”

ก) ฤทธิ์อํานาจของพระเจาพิสูจนไดโดยการทรงสรางของพระองค

ปฐมกาล 1:1 – “ในเริ่มแรกนั้นพระเจ้ าทรงเนรมิตสร้ างฟ้ าสวรรค์ และแผ่ นดินโลก”

ข) ฤทธิ์อํานาจของพระเจาพิสูจนไดโดยการที่พระองคทรงค้ําจุนสิ่งมีชีวิตทุกสิ่ง

โคโลสี 1:17 – “พระองค์ ทรงดํารงอยู่ก่อนสรรพสิ่ งทั้งปวง และสรรพสิ่ งทั้งปวงเป็ นระเบียบอยู่โดย
พระองค์ ”
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ค) ฤทธิ์อํานาจของพระเจาพิสูจนไดโดยการที่พระองคทรงควบคุมเหนือธรรมชาติ

เพลงสดุดี 107:25-29 – “เพราะพระองค์ ทรงบัญชา และทรงให้ เกิดลมพายุซึ่งให้ คลื่นทะเลกําเริ บ ...
พระองค์ ทรงกระทําให้ พายุสงบลงและคลืน่ ทะเลก็นิ่ง”

ง) ฤทธิ์อํานาจของพระเจาพิสูจนไดโดยการที่พระองคทรงปกปองมนุษยจากความตาย

1. พระองคทรงปดปากสิงโต
ดาเนียล 6:20-22 – “เมื่อพระองค์ เสด็จมาใกล้ ถํ้านั้น พระองค์ กต็ รั สเรี ยกดาเนียลด้ วยเสี ยงโทมนัส กษัตริ ย์
ตรัสกับดาเนียลว่ า “โอ ดาเนียล ผู้รับใช้ ของพระเจ้ าผู้ทรงพระชนม์ อยู่ พระเจ้ าของท่ านซึ่งท่ านปรนนิบัติอยู่
เนืองนิตย์ นั้น ทรงสามารถที่จะช่ วยท่ านให้ พ้นจากสิ งโตได้ แล้ วหรื อ” แล้ วดาเนียลกราบทูลกษัตริ ย์ว่า
“โอ ข้ าแต่ กษัตริย์ ขอทรงพระเจริ ญเป็ นนิตย์ พระเจ้ าของข้ าพระองค์ ทรงใช้ ทูตสวรรค์ ของพระองค์ มาปิ ด
ปากสิงโตไว้ มันมิได้ ทาํ อันตรายแก่ข้าพระองค์ ...”
2. ทรงไมใหถูกเผาโดยไฟ
ดาเนียล 3:23-27 – “และชายทั้งสามนี้ คือชัดรั ค เมชาค และเอเบดเนโกก็ตกลงไปกลางเตาไฟที่ลุกอยู่ทั้งยัง
มัดอยู่ ... แล้ วชัดรั ค เมชาค และเอเบดเนโกก็เดินออกมาจากกลางไฟ ฝ่ ายบรรดาอุปราช ข้ าหลวงภาค ผู้ว่า
ราชการเมือง และองคมนตรี ของกษัตริ ย์ก็ห้อมล้ อมเข้ ามา เห็นว่ าไฟไม่ มีอํานาจอะไรเหนือร่ างกายของคน
เหล่ านี้ ข้ าพเจ้ าทีศ่ ีรษะของเขาก็ไม่ ไหม้ เกรียม เสื้อก็มิได้ เป็ นอันตราย ไม่ มีกลิน่ ไฟทีต่ ัวเขาทัง้ หลายเลย”

จ) ฤทธิ์อํานาจของพระเจาพิสูจนไดเหนือมารซาตานและเหนือวิญญาณชั่ว

โยบ 1:12 – “และพระเยโฮวาห์ ตรั สกับซาตานว่ า “ดูเถิด บรรดาสิ่ งที่เขามีอยู่กอ็ ยู่ในอํานาจของเจ้ า เพียงแต่
อย่ ายืน่ มือแตะต้ องตัวเขาเท่ านั้น” ซาตานจึงออกไปจากพระพักตร์ ของพระเยโฮวาห์ ”

6. พระเจาทรงดํารงอยูทุกที่ในเวลาเดียวกัน
เพลงสดุดี 139:7-10 – “ข้ าพระองค์ จะไปไหนให้ พ้นพระวิญญาณของพระองค์ ได้ หรื อข้ าพระองค์ จะหนีไป
ไหนให้ พ้นพระพักตร์ ของพระองค์ ถ้ าข้ าพระองค์ ขนึ้ ไปยังสวรรค์ พระองค์ ทรงสถิตทีน่ ั่น ถ้ าข้ าพระองค์ จะ
ทําทีน่ อนไว้ ในนรก ดูเถิด พระองค์ ทรงสถิตทีน่ ั่น ถ้ าข้ าพระองค์ จะติดปี กแสงอรุ ณ และอาศัยอยู่ที่ส่วนของ
ทะเลไกลโพ้ น แม้ ถึงที่นั่น พระหัตถ์ ของพระองค์ จะนําข้ าพระองค์ และพระหัตถ์ ขวาของพระองค์ จะยึด
ข้ าพระองค์ ไว้ ”
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เยเรมีห์ 23:23-24 – “พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า เราเป็ นพระเจ้ าใกล้ แค่ คืบ มิใช่ พระเจ้ าที่อยู่ไกลด้ วยดอกหรื อ
พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า คนใดจะซ่ อนจากเราไปอยู่ในทีล่ บั เพือ่ เราจะมิได้ เห็นเขาได้ หรื อ พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า
เรามิได้ อยู่เต็มฟ้ าสวรรค์ และโลกดอกหรือ”

7. พระเจาทรงเปนนิรันดร

พระเจาทรงไมมีกาลเริ่มตนและไมมีกาลอวสาน
ปฐมกาล 21:33 – “และอับราฮัมปลูกสวนผลไม้ ไว้ ทเี่ บเออร์ เชบา และร้ องออกพระนามพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
นิรันดร์ ทนี่ ั่น”
เพลงสดุดี 90:2 – “ก่ อนที่ภูเขาทั้งหลายเกิดขึ้นมา ก่ อนที่พระองค์ ทรงให้ กําเนิดแผ่ นดินโลกและพิภพ
พระองค์ ทรงเป็ นพระเจ้ าตั้งแต่ นิรันดร์ กาลถึงนิรันดร์ กาล”
ไมเคยมีชวงเวลาไหนในอดีตนิรันดรกาลที่พระเจาไมทรงพระชนมอยูและก็จะไมมีเวลาไหนใน
อนาคตนิรันดรกาลเชนกันที่พระองคจะหยุดที่จะดํารงพระชนม

8. พระเจาผูไมเปลี่ยนแปลง

พระเจาทรงสมบูรณแบบและทรงพรั่งพรอมตลอดมา พระองคไมสามารถเปลี่ยนพระลักษณะของ
พระองคได
มาลาคี 3:6 – “เพราะว่ า เราคือพระเยโฮวาห์ ไม่ มีผันแปร ...”
ฮีบรู 13:8 – “พระเยซูคริสต์ ยงั ทรงเหมือนเดิมในเวลาวานนี้ และเวลาวันนี้ และต่ อ ๆ ไปเป็ นนิจกาล”
การเปลี่ยนแปลงคือการเปลี่ยนใหดีขึ้นหรือเปลี่ยนใหแยลง พระเจาไมสามารถเปลี่ยนแปลงพระองค
ใหดีขึ้นกวาเดิมไดเพราะทรงสมบูรณแบบอยูแลว หรือพระองคก็จะไมทรงเปลี่ยนไปในทางที่แยลง พระเจา
ไมเคยทรงเปนผูฉลาดรอบรูหรือบริสุทธิ์เพราะพระองคทรงเปนอยูแลว

พระลักษณะของพระเจ้ า - พระลักษณะคุณธรรมของพระเจ้ า

ตอไปนี้คือ 12 พระลักษณะของพระเจาที่ทรงสําแดงในความสัมพันธของพระเจากับมนุษย

1. พระเจาผูบริสุทธิ์

นี่คือพระลักษณะที่ทรงยิ่งใหญของพระเจา คําวา บริสุทธิ์ หมายถึง แยกออก พระเจาทรงเปนผูที่
แยกออกจากบาป

1 เปโตร 1:16 – “ดังทีม่ ีคาํ เขียนไว้ แล้ วว่ า ท่ านทัง้ หลายจงเป็ นคนบริสุทธิ์ เพราะเราเป็ นผู้บริสุทธิ์”
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เพลงสดุดี 99:9 – “จงยอพระเกียรติพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเรา และนมัสการที่ภูเขาอันบริ สุทธิ์ของ
พระองค์ เพราะพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเราบริสุทธิ์”

2. ความชอบธรรมของพระเจา

ความชอบธรรมของพระเจาสําแดงความบริสุทธิ์ของพระองค ทุกความตองการของพระเจาสําหรับ
มนุษยนั้นทรงเที่ยงธรรม ความบริสุทธิ์ของพระองคเรียกรองกฎแหงความชอบธรรม
เพลงสดุ ดี 116:5 – “พระเยโฮวาห์ ท รงพระกรุ ณ าและชอบธรรม เออ พระเจ้ า ของเราทั้ง หลาย
ทรงพระเมตตา”
เพลงสดุ ดี 145:17 – “พระเยโฮวาห์ ท รงชอบธรรมตามทางทั้ง สิ้ นของพระองค์ และทรงบริ สุ ท ธิ์
ในการกระทําทัง้ สิ้นของพระองค์”

3. ความยุติธรรมของพระเจา

ความบริสุทธิ์ของพระเจาเรียกรองการตัดสินที่ถูกตอง
พระราชบัญญัติ 32:4 – “พระองค์ ทรงเป็ นศิลา พระราชกิจของพระองค์ กส็ มบูรณ์ พระมรรคาทั้งหลายของ
พระองค์ กย็ ุติธรรม พระเจ้ าทีเ่ ทีย่ งธรรมและปราศจากความชั่วช้ า พระองค์ ทรงยุติธรรมและเทีย่ งตรง”
พระเจาผูทรงยุติธรรมในการลงโทษคนอธรรม (โรม 6:23) แตทรงใหอภัยผูที่วางใจในพระเยซู
คริสต (1 ยอหน 1:9) และทรงรักษาพระสัญญาของพระองค (1 พงคกษัตริย 8:56)

4. ความพระพิโรธของพระเจา

พระเจาทรงเกลียดชังการอธรรม
เพลงสดุดี 7:11 – “พระเจ้ าทรงพิพากษาคนชอบธรรม และพระเจ้ าทรงพระพิโรธต่ อคนชั่วทุกวัน”
โรม 1:18 – “เพราะว่ า พระพิโรธของพระเจ้ าทรงสํ าแดงจากสวรรค์ ต่อความอธรรมและความไม่ ชอบธรรม
ทัง้ มวลของมนุษย์ ทีเ่ อาความไม่ ชอบธรรมนั้นขัดขวางความจริง”

5. ความรักของพระเจา
ความรักอยางนี้นิยามไดวา การเสียสละบางอยางเพื่อตอบสนองความตองการชีวิตอื่นๆ
มนุษยมีความตองการมาก มนุษยเกิดมาเปนคนบาปและถูกแยกออกจากพระเจา มนุษยตองการบางคนที่
จัดเตรียมหนทางกลับไปหาพระเจา พระเจาทรงสําแดงความรักของพระองคแกมนุษยผานการสิ้นพระชนม
ของพระเยซูคริสตบนไมกางเขน เพื่อจายคาจางสําหรับความบาปของเรา
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ยอห์ น 3:16 – “เพราะว่ าพระเจ้ าทรงรั กโลกยิ่งนัก จนได้ ทรงประทานพระบุตรองค์ เดียวของพระองค์ ที่
บังเกิดมา เพือ่ ผู้ใดทีเ่ ชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่ พนิ าศ แต่ มีชีวิตนิรันดร์ ”

6. พระเมตตาของพระเจา

พระลักษณะนี้ถูกกลาวถึงบอยในภาคพันธสัญญาเดิม ซึ่งเปนการการะทําที่มาจากความรักของ
พระเจา พระเมตตาไมใชสิ่งที่เราสมควรจะไดรับ อะไรคือสิ่งสมควรที่มนุษยจะไดรับ? มนุษยเปนคนบาป
และสมควรไปสูนรก อยางไรก็ตาม พระเจาทรงพระเมตตาไมใหเราไดรับสิ่งที่เราสมควรจะไดรับนั่นคือ
นรกและทรงจัดเตรียมหนทางแหงการหลบหนี
เพลงสดุดี 103:8 – “พระเยโฮวาห์ ทรงพระกรุณาและมีพระคุณ ทรงกริ้วช้ าและอุดมด้ วยความเมตตา”
ทิตัส 3:5 – “พระองค์ ได้ ทรงช่ วยเราให้ รอด มิใช่ ด้วยการกระทําที่ชอบธรรมของเราเอง แต่ พระองค์ ทรง
พระกรุณาชําระให้ เรามีใจบังเกิดใหม่ และทรงสร้ างเราขึน้ มาใหม่ โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์”

7. พระคุณของพระเจา

พระลักษณะนี้พบบอยในภาคพันธสัญญาใหม พระคุณหมายถึงการรับบางสิ่งที่เราไมสมควรจะ
ไดรับ ผานการสิ้นพระชนมของพระเยซูคริสตมนุษยไดรับชีวิตนิรันดรในสวรรค ซึ่งเปนสิ่งที่ไมสมควรจะ
ไดรับ
เอเฟซัส 2:8 – “ด้ วยว่ าซึ่งท่ านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่ อ และมิใช่ โดยตัวท่ าน
ทัง้ หลายเอง ความรอดนั้นเป็ นของประทานจากพระเจ้ า”
บางคนอาจจะสับสนงายๆระหวางคําวาพระคุณและพระเมตตา พระคุณก็คือ การไดรับในสิ่งที่เราไม
สมควรไดรับ( การเขาสวรรค) สวนพระเมตตานั้นคือ การไมตองรับสิ่งที่เราสมควรไดรับ (ตกบึงไฟนรก)

8. ความอดทนของพระเจา

ความอดทนคือแบบทดสอบในการควบคุมอํานาจของพระเจาเหนือพระองคเอง
2 เปโตร 3:9 – “องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าไม่ ได้ ทรงเฉื่ อยช้ าในเรื่ องพระสั ญญาของพระองค์ ตามที่บางคนคิดว่ า
เฉื่อยช้ านั้น แต่ ได้ ทรงอดกลั้นพระทัยไว้ เพราะเห็นแก่ เราทั้งหลายมาช้ านาน ไม่ ทรงประสงค์ ที่จะให้ ผ้ หู นึ่ง
ผู้ใดพินาศเลย แต่ จะให้ คนทัง้ ปวงมาถึงการกลับใจเสียใหม่ ”
นาฮูม 1:3 – “พระเยโฮวาห์ ทรงกริ้ วช้ า ทรงฤทธานุภาพใหญ่ ยิ่ง พระองค์ จะไม่ ทรงงดโทษคนชั่ วเลย
พระมรรคาของพระเยโฮวาห์ อยู่ในลมหมุนและพายุ และเมฆเป็ นผงคลีแห่ งพระบาทของพระองค์ ”
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9. ความดีของพระเจา

พระเจาทรงสําแดงความหวงใยของพระองคและทรงเปนหวงผูที่เชื่อ
เพลงสดุดี 52:1 – “โอ เจ้ าผู้มีอํานาจ ไฉนเจ้ าจึงโอ้ อวดในการชั่ว ความดีของพระเจ้ าดํารงอยู่วันยังคํา่ ”

10. ความสัตยซื่อของพระเจา

พระเจาทรงสัตยซื่อเพราะวาพระองคทรงไมเปลี่ยนแปลง
พระราชบัญญัติ 7:9 – “เหตุฉะนี้พึงทราบเถิดว่ า พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของพวกท่ านเป็ นพระเจ้ า เป็ น
พระเจ้ าสัตย์ ซื่อ...”
เพลงครํ่าครวญ 3:23 – “…ความสัตย์ ซื่อของพระองค์ ใหญ่ ยงิ่ นัก”

11. ความสัตยจริงของพระเจา

พระเจาทรงเปนความจริงนิรันดร
เพลงสดุดี 33:4 – “:เพราะพระวจนะของพระเยโฮวาห์ เที่ยงธรรม และบรรดาพระราชกิจของพระองค์ ก็
สําเร็จด้ วยความจริง”
ทิตัส 1:2 – “ด้ วยหวังว่ าจะได้ ชีวิตนิรันดร์ ซึ่งพระเจ้ าผู้ไม่ สามารถตรั สมุสา ได้ ทรงสั ญญาไว้ ตั้งแต่ ก่อน
สร้ างโลก”

12. พระปญญาของพระเจา

พระเจาทรงฉลาดรอบรู ทุกสิ่งที่พระองคทรงกระทํานั้นสุขุมชาญฉลาด พระเจาทรงไมทําสิ่งที่โงเขลา
1 ทิโมธี 1:17 – “บัดนี้ พระเกียรติและสง่ าราศีจงมีแด่ พระมหากษัตริย์ผ้ ทู รงพระเจริ ญอยู่นิรันดร์ ผู้ทรงเป็ น
องค์ อมตะ ซึ่งมิได้ ปรากฏแก่ตา พระเจ้ าผู้ทรงพระปัญญาแต่ พระองค์ เดียว สืบ ๆ ไปเป็ นนิตย์ เอเมน”
ยูดาส 1:25 – “ สง่ าราศี พระอานุภาพ การครอบครอง และศักดานุภาพจงมีแด่ พระเจ้ าผู้ทรงพระปัญญาแต่
เพียงพระองค์ เดียว พระผู้ช่วยให้ รอดของเรา ทัง้ ปัจจุบันกาล และในกาลต่ อ ๆ ไปเป็ นนิตย์ เอเมน”

เอกราชแห่ งฤทธิ์อาํ นาจสู งสุ ดของพระเจ้ า

หลักคําสอนเกี่ยวกับเอกราชแหงฤทธิ์อํานาจสูงสุดของพระเจา แบพติพสมักจะหลีกเลี่ยงเพราะเปน
หลักคําสอนของกลุมที่ยึดในลัทธิคาลวิน ลัทธิคาลวินคืออะไร? จอหน คาลวิน คือนักปฏิรูปผูที่มีชีวิตอยู
ชวงป ค.ศ. 1500 หลักคําสอนพื้นฐานของลัทธิคาลวินสอนวามนุษยนั้นเปนทาสของความบาปโดยกําเนิด
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พวกเขาไมสามารถเลือกที่จะกลับใจจากบาปของตนไดโดยตัวพวกเขาเองและเชื่อในพระเยซูคริสต ดังนั้น
พวกเขาจึงเชื่อเพราะพระเจาทรงเอกราชแหงฤทธิ์อํานาจสูงสุด พระองคจะทรงเลือกคนใหรอดโดยพระองค
เอง โดยธรรมชาติมนุษยไมไดถูกเลือกสําหรับความรอด แตถูกเลือกใหไปสูนรก พวกเขาใชหลักคําสอน
เกี่ยวกับฤทธิ์อํานาจในทางที่ผิดและจบลงดวยการนําหลักคําสอนที่ผิดมาใช ในเรื่องเกี่ยวกับความผิดพลาด
ของลัทธิคาลวินนั้นเราจะศึกษาในรายละเอียดเหลานั้นในบทเรียนขางหนา
ถึงแมวากลุมคนผูเชื่อในลัทธิคาลวินนั้นสอนหลากหลายเกี่ยวกับ “เอกราชแหงฤทธิ์อํานาจสูงสุด
ของพระเจา” นั่นก็ไมไดทําใหเรากลัวเนื้อหาและการเรียนสิ่งที่พระคัมภีรไดกลาวไว คําวา “เอกราชแหง
ฤทธิ์อําานาจ” หมายถึงสูงสุด เหนือทุกสิ่งและเปนอิสระเหนือทุกสิ่ง นี่เปนความจริงที่พระเจาของเรานั้น
มีเอกราชแหงฤทธิ์อํานาจอยางแนนอน
เพลงสดุดี 47:2 – “เพราะพระเยโฮวาห์ องค์ ผ้ สู ู งสุ ดเป็ นที่น่าคร้ ามกลัว ทรงเป็ นพระมหากษัตริ ย์ผ้ ยู ิ่งใหญ่
เหนือแผ่ นดินโลกทัง้ สิ้น”
เพลงสดุดี 115:3 – “แต่ พระเจ้ าของเราทั้งหลายอยู่ในฟ้ าสวรรค์ สิ่ งใดที่พระองค์ พอพระทัยพระองค์ กท็ รง
กระทํา”
ถึง แม ว า พระเจ า จะทรงเอกราชแห ง ฤทธิ์ อํ า นาจ พระองค ไ ม ท รงเลื อกข า งในพระลั ก ษณะของ
พระองค เพราะวาพระเจาทรงกระทําไดทุกสิ่งที่พระองคพอพระทัย พระองคทรงบริสุทธิ์ ทรงเปนความรัก
ทรงพระเมตตาและกรุณา ทรงอดกลั้น ยุติธรรม และทรงเอกราชแหงฤทธิ์อํานาจ นี่คือสิ่งที่ลัทธิคาลวินได
สอนผิดเกี่ยวกับเอกราชแหงฤทธิ์อํานาจสูงสุดของพระเจา
ตัวอยางเชน พระเจาทรงฉลาดรอบรูทุกสิ่ง พระองคทรงรูทุกสิ่งที่เคยเกิดขึ้น ทุกสิ่งที่กําลังเกิดขึ้น
และทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากอดีตกาลจนถึงอนาคต ไมมีสักสิ่งที่พระเจาไมรู พระเจาทรงรูวาอะไรจะเกิดขึ้นใน
อนาคต เราเรียกวา การหยั่งรูของพระเจา ในอดีตพระเจาทรงรูวาคุณจะเกิดมาเมื่อไหร พระองคทรงรูวาคุณ
จะเกิดที่ไหน พระเจาทรงรูทุกสิ่งเกี่ยวกับคุณกอนที่คุณจะเกิดมา
โรม 8:29 – “เพราะว่ าผู้หนึ่งผู้ใดที่พระองค์ ได้ ทรงทราบอยู่แล้ ว ผู้นั้นพระองค์ ได้ ทรงตั้งไว้ ให้ เป็ นตาม
ลักษณะพระฉายแห่ งพระบุตรของพระองค์ ด้วย เพือ่ พระบุตรนั้นจะได้ เป็ นบุตรหัวปี ท่ ามกลาง
พวกพีน่ ้ องเป็ นอันมาก”
1 เปโตร 1:2 – “ซึ่งทรงเลือกไว้ แล้ วตามทีพ่ ระเจ้ าพระบิดาได้ ทรงล่ วงรู้ไว้ ก่อน ...”
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การหยั่งรูของพระเจา หมายถึงทุกเวลา ไมวาจะเวลาไหน ทุกความคิดของมนุษย ทุกคําพูด ทุก
การกระทํา สรรพสัตวที่ตายแลว ทุกคนที่รอด ทุกๆสิ่ง พระเจาทรงรูและทรงรูอยูกอนแลว
ลัทธิคาลวินสอนเกี่ยวกับความเชื่อวาพระเจาทรงรูเหตุการณแนนอนที่จะเกิดขึ้นในเวลาไหน โดย
เอกราชแหงฤทธิ์อํานาจของพระเจา พระองคทรงเลือกใหเกิดขึ้นอยางนั้นเพราะวาพระองคสามารถเปลี่ยน
มันไดอยางที่พระองคทรงพอพระทัย ซึ่งเปนเหตุผลที่ไมสมเหตุสมผล พระเจาไมสามารถที่จะเลือกวาง
พระลักษณะของความยุติธรรมของพระองคไวขางๆเพียงเพราะวาพระองคทรงมีเอกราชแหงฤทธิ์อํานาจ
ยกตัวอยางเชน ลัทธิคาลวินเชื่อวาพระเจาทรงรูกอนหนาแลววาใครจะรอด ซึ่งหมายความวาพระเจา
ทรงเลือกผูที่รอด ถาหากเปนความจริง โดยความคิดเดียวกัน พระเจาทรงรูวาความบาปจะเขามายังโลก
หมายความวาพระเจาทรงกําหนดใหความบาปเขามาในโลก ทําใหพระเจาเปนผูสรางความบาป แนนอนวา
พระเจาไมใช ผูสรา งความบาปและลัท ธิคาลวิน ก็ไมไ ดเชื่ อแบบนั้น เหมือ นกัน ตัว อยางนี้แสดงใหเห็ น
ขอบกพรองของพวกเขาและความคิดที่ไมสอดคลองที่นําไปสูหลักการเท็จ หลักการเท็จของลัทธิคาลวิน
และการสอนเท็จเทาๆกันของลัทธิอารมิเนียนเหมือนการโตตอบถึงลัทธิคาลวิน ซึ่งจะศึกษาในบทเรียนที่ 8
หลักคําสอนเกี่ยวกับความรอด

สามพระนามทั่วไปที่ใช้ เรียกพระนามของพระเจ้ า
พระเจาในพระคัมภีรถูกอางถึงหลายชื่อแตกตางกันไป สามพระนามที่ใชเรียกมากที่สุดในพระคัมภีร
ภาษาอังกฤษ คือ
1. God (พระเจา)
ในภาษาฮีบรูฉบับพันธสัญญาเดิมหมายถึง “ซื่อสัตยและแข็งแกรง”
2. LORD (L-O-R-D พระเยโฮวาห)
ทานจะพบวามีเพียงคํานี้ LORD (ที่เขียนในตัวพิมพใหญ) ในฉบับพันธสัญญาเดิมของพระคัมภีร
ภาษาอังกฤษ ซึ่งแปลมาจากภาษาฮีบรู “Jehovah” (เยโฮวาห) หรือเราเปนซึ่งเราเปน ซึ่งหมายความวา
ดํารงอยูและปราศจากกาลเริ่มตนหรือกาลอวสาน
3. Lord (ตัวพิมพใหญ “L” และตัวพิมพเล็ก “o-r-d”)
ทั้งสองฉบับพันธสัญญาเดิมในภาษาฮีบรูและพันธสัญญาใหมในภาษากรีกหมายถึง “จอมเจานาย”
(ผูเปนเจาของ) หรือ “ประมุข”
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บทที่ 3 – หลักคําสอนเกีย่ วกับพระเยซู คริสต์
เมื่อ 2000 ปที่ผานมา พระเยซูไดถามคําถามแกเหลาสาวกสองคําถามใน มัทธิว บทที่ 16 ซึ่งก็ยังคง
เปนคําถามที่ถามอยูในใจของเราทุกคนในวันนี้ คําถามแรกคือ
มัทธิว 16:13 – “ครั้ นพระเยซูเสด็จเข้ าไปในเขตเมืองซีซารี ยาฟี ลิปปี พระองค์ จึงตรั สถามพวกสาวกของ
พระองค์ ว่า ‘คนทัง้ หลายพูดกันว่ าเราซึ่งเป็ นบุตรมนุษย์ คอื ผู้ใด’”
คําถามแรกของพระเยซูคือ “คนทั้งหลายพูดกันวาเราเปนใคร?” เปนเวลาหลายปที่ผูคนก็ไดตอบใน
หลากหลายคําตอบ บางก็วาพระเยซูคือผูศาสดาพยากรณบางก็วาพระเยซูคือพระอาจารยที่ยิ่งใหญ และบางก็
พูดวาพระองคคือคนธรรมดาที่เปนคนดีคนหนึ่ง คําถามที่สองคือ
มัทธิว 16:15 – “พระองค์ ตรัสถามเขาว่ า ‘แต่ พวกท่ านว่ าเราเป็ นผู้ใด’”
คําตอบจากคําถามที่สองของพระเยซูถาม - “ทานวาเราเปนผูใด?” ซึ่งเปนคําตอบที่สําคัญมากกวา
การตอบสนองของแตละคนจะแสดงใหเห็นวาเขาจะไดไปสูสวรรคหรือนรกหรือไมอยางไร
ยอห์ น 3:36 – “ผู้ที่เชื่อในพระบุตรก็มีชีวิตนิรันดร์ และผู้ที่ไม่ เชื่อในพระบุตรก็จะไม่ เห็นชีวิต แต่ พระพิโรธ
ของพระเจ้ าตกอยู่กบั เขา”
คําตอบของคําถามที่สองของพระเยซูเปนสิ่งที่จะบงชี้ใหเห็นวาชีวิตของเขามีความหมายมากเพียงใด
ในขณะที่เขาอยูบนโลกนี้
ยอห์ น 10:10 – “…เราได้ มาเพือ่ เขาทัง้ หลายจะได้ ชีวิต และจะได้ อย่ างครบบริบูรณ์ ”
จากขอพระคัมภีรที่กลาวนั่นจึงเปนเหตุวา คําถามที่สําคัญและยิ่งใหญที่สุดในประวัติศาสตรมนุษย
โลกคือวา “พระเยซูคริสตคือใคร?” เพราะพระเยซูคริสตคือพระเจาในกายที่เปนเนื้อหนัง แตละคนจําเปน
ตองมีความสัมพันธที่ถูกตองกับพระเจาผานทางพระเยซูคริสต พรอมที่จะทําตามพระคําของพระเจา ไมมี
ทางใดที่จะไปสูสววรคไดนอกจากทางพระเยซูคริสตเทานั้น
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ยอห์ น 14:6 – “พระเยซูตรั สกับเขาว่ า “เราเป็ นทางนั้น เป็ นความจริ ง และเป็ นชีวิต ไม่ มีผ้ ใู ดมาถึงพระบิดา
ได้ นอกจากมาทางเรา”
ถาหากวานําเอาพระพุทธเจาออกจากศาสนาพุทธ ก็ยังคงมีขอปฏิบัติตามความเชื่อ ถาหากนําเอา
โมฮัมเหม็ดจากศาสนาอิสลาม ก็ยังคงมีขอปฏิบัติตามความเชื่อตางๆ แตถาหากนําพระเยซูคริสตออกจาก
ศาสนาคริสต นั่นไมมีอะไรที่เหลือ เพราะศาสนาคริสตไมใชเปนระบบตามความเชื่อ แตเปนเรื่องสวน
บุคคล เราไมไดกลายมาเปนคริสเตียนที่ทําตามกฏบัญญัติของศาสนา แตเปนผานทางความสัมพันธกับ
พระเยซูคริสตเจา

ก่ อนพระเยซู คริสต์ ประสู ติ
บางก็มีคําถามวา “พระเยซูอยูที่ไหนกอนที่จะมาบังเกิด? พระองคทรงอยูในสวรรคกอนที่พระองค
จะลงมาบังเกิดหรือ? หรือวาพระองคเพิ่งมีชีวิตตอนที่พระองคลงมาบังเกิด?” พระคัมภีรไดกลาวอะไร
เกี่ยวกับสิ่งนี้?
ยอห์ น 1:1, 14 – “ในเริ่ มแรกนั้นพระวาทะทรงเป็ นอยู่แล้ ว และพระวาทะทรงอยู่กบั พระเจ้ า และพระวาทะ
ทรงเป็ นพระเจ้ า…และพระวาทะได้ รับสภาพของเนื้อหนัง และทรงอยู่ท่ามกลางเรา”
พระคําขอนี้ชัดเจนวาพระเยซูคริสต พระวาทะ ทรงเปนพระเจา ดังนั้นพระเยซูทรงดํารงพระชนมอยู
กอนโลกนี้จะมีมา โดยเฉพาะอยางยิ่งในพระคําขอที่ 3 ในบทเดียวกันไดกลาววา พระเยซูคริสตทรงเปน
ผูสรางทุกสิ่ง
ยอห์ น 1:3 – “พระองค์ ทรงสร้ างสิ่ งทั้งปวงขึ้นมา และในบรรดาสิ่ งที่เป็ นมานั้น ไม่ มีสักสิ่ งเดียวที่ได้ เป็ นมา
นอกเหนือพระองค์ ”
เปนที่ชัดเจนวาพระเยซูทรงเปนผูสรางทุกสิ่ง พระองคทรงดํารงอยูกอนที่พระองคจะลงมาบังเกิดบน
โลก ยิ่งกวานั้นใหพิจารณาในสิ่งที่พระเยซูตรัส
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ยอห์ น 17:5 – “บัดนี้ โอ พระบิดาเจ้ าข้ า ขอทรงโปรดให้ ข้าพระองค์ ได้ รับเกียรติต่อพระพักตร์ ของพระองค์
คือเกียรติซึ่งข้ าพระองค์ ได้ มีร่วมกับพระองค์ ก่อนทีโ่ ลกนี้มีมา”
พระเยซูอธิษฐานตอพระบิดาและอางถึงเวลาที่พระองคทรงอยูในสวรรคกอนที่โลกนี้จะเกิดขึ้นมา
เปนที่กระจางวาพระเยซูทรงดํารงพระชนมอยูกอนที่พระองคจะลงมาบังเกิดบนโลกนี้ ถึงแมวาพระเยซูจะ
ไมมีรางกายกอนที่พระองคจะลงมาบังเกิด พระคัมภีรไดกลาวไวชัดวาพระบุตรของพระเจาทรงดํารงอยู
รวมกันและเทาเทียมกับพระเจา พระบิดาและพระวิญญาณบริสุทธิ์

การประสู ตขิ องพระเยซู
มีเหตุผลมากมายที่ทําไมพระเยซูทรงลงมาบังเกิดบนโลกนี้
1. เพื่อชวยคนบาปใหรอด
ลูกา 19:10 – “เพราะว่ าบุตรมนุษย์ ได้ มาเพือ่ จะแสวงหาและช่ วยผู้ทหี่ ลงหายไปนั้นให้ รอด”
1 ทิโมธี 1:15 – “…คือว่ าพระเยซูคริสต์ ได้ เสด็จมาในโลกเพือ่ จะได้ ทรงช่ วยคนบาปให้ รอด…”
2. เพื่อกําจัดบาปของเรา
1 ยอห์ น 3:5 – “ท่ านทัง้ หลายก็ร้ ูอยู่แล้ วว่ า พระองค์ ได้ ทรงปรากฏเพือ่ นําบาปทัง้ หลายของเราไปเสีย…”
3. เพื่อทําลายกิจการของมารซาตาน
ฮีบรู 2:14 – “…เพือ่ โดยความตายพระองค์ จะได้ ทรงทําลายผู้นั้นทีม่ ีอํานาจแห่ งความตาย คือพญามาร”
1 ยอห์ น 3:8 – “…พระบุตรของพระเจ้ าได้ เสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้ คือเพื่อทรงทําลายกิจการของ
พญามารเสีย”
เปนเวลา 100 กวาปทผี่ านมา มีอาจารยสอนพระคัมภีรผิดหลายคนไดเกิดขึ้นและเขาเหลานั้นไดสอน
ผิดและโจมตีหลักการของ “การบังเกิดจากหญิงสาวพรหมจารี” ของพระเยซูคริสต ถาพระเยซูคริสตไมได
บังเกิดโดยหญิงสาวพรหมจารี พระองคก็ตองมีพอ นั่นหมายความวาพระองคทรงเปนมนุษย ไมใชพระเจา
ถาพระเยซูเปนเพียงมนุษย พระองคก็ไมสามารถไถบาปได และหนังสือตางๆในพระคัมภีร เชน อิสยาห
มัทธิว ลูกา และยอหน ก็เปนสิ่งที่หลอกลวง
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ความจริงคือการบังเกิดจากหญิงสาวพรหมจารีของพระเยซูคริสตเปนหลักการที่จําเปนและเปน
ความจริงที่สําคัญในพระคัมภีร มีขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจเกี่ยวกับเรื่องการบังเกิดจากหญิงสาวพรหมจารี
ของพระเยซูคริสต
1. การประกาศแรกเกี่ยวกับพระผูชวยใหรอด ซึ่งหมายถึงพระเยซูคริสตเปนดัง “เชื้อสายของหญิง”
ปฐมกาล 3:15 – “และเราจะให้ เจ้ ากับหญิงนี้เป็ นปฏิปักษ์ กนั ทั้งเชื้อสายของเจ้ ากับเชื้อสายของนาง เชื้อสาย
ของนางจะกระทําให้ หัวของเจ้ าฟกชํ้า และเจ้ าจะกระทําให้ ส้นเท้ าของท่ านฟกชํ้า”
คําวา “เชื้อสายของนาง” สําคัญมาก เพราะวาพระผูชวยใหรอดไมไดมาจากบิดาผูเปนมนุษย
2. การเผยของอิสยาห
อิสยาห์ 7:14 – “เพราะฉะนั้นองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าจะประทานหมายสําคัญแก่ท่านเอง ดูเถิด หญิงพรหมจารีคน
หนึ่งจะตั้งครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และจะเรียกนามของท่ านว่ า อิมมานูเอล”
พระคําขอนี้ชัดเจนเกี่ยวกับการบังเกิดจากหญิงพรหมจารี ถาหากพระเยซูไมไดบังเกิดจากหญิง
พรหมจารี พระองคทรงมีพอเปนมนุษยและดังนั้นพระองคจึงไมใชพระเจา พระคัมภีรบิดเบือนมากมายที่
เปนภาษาอังกฤษปฏิเสธวาพระเยซูคริสตทรงเปนพระเจา โดยการเปลี่ยนคําวา “หญิงสาวพรหมจารี” เปน
“หญิงสาว” ถาหากวาพระคัมภีรของทานอานเชนนั้น ทานมีพระคัมภีรที่บิดเบือน ไมมีอะไรพิเศษเมื่อหญิง
สาวธรรมดาไดตั้งครรภและคลอดบุตร เพราะวาสิ่งนี้เกิดขึ้นทุกๆวันบนโลกใบนี้ อยางไรก็ตาม นี่เปนสิ่ง
พิเศษมากๆเมื่อหญิงสาวพรหมจารีไดตั้งครรภ เพราะนั่นหมายความวาเขาตั้งครรภโดยไมไดเกิดจากพอซึ่ง
เปนมนุษย
3. พระคัมภีรประกาศเรื่องราวการบังเกิดของพระเยซูคริสต
ก. มัทธิว 1:16-25
* ข้ อ 18 – “…ก่ อนที่จะได้ อยู่กนิ ด้ วยกันก็ปรากฏว่ า…” มารียไดตั้งครรภกอนที่นางจะแตงงานกับโยเซฟ
โดยทาทีพื้นฐานของโยเซฟในการรูถึงตั้งครรภของนางมารียแลว เขาและเธอยังคงบริสุทธิ์
* ข้ อ 20 – “…ปฏิสนธิ…โดยเดชพระวิญญาณบริ สุทธิ์” การตั้งครรภพระเยซูคริสตในครรภของนางมารีย
ถูกประกาศวาเปนการกระทําของพระเจา
* ข้ อ 25 – “แต่ มิได้ ร่วมรู้ กับเธอจนประสู ติบุตรชายหัวปี แล้ ว และโยเซฟเรี ยกนามของบุตรนั้นว่ า เยซู ”
ถึงแมวาจะแตงงานแลว โยเซฟและมารียก็ไมไดรวมหลับนอนดวยกัน จนกระทั่งหลังจากที่
พระเยซูคริสตไดบังเกิด นั่นหมายความวานางมารียเปนหญิงพรหมจารีจนกระทั่งไดใหกําเนิด
พระเยซู
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ข. ลูกา 1:26-35
* ข้ อ 27 – มารียคือหญิงพรหมจารี
* ข้ อ 34 – มารียไดกลาววาเธอนั้นยังไมไดรวมหลับนอนกับชายใดๆเลย
* ข้ อ 35 – มารียไดรับประสบการณการตั้งครรภโดยฤทธิ์เดชจากพระเจา
4. พระคัมภีรประกาศวาพระเยซูทรงเปนนิรันดร
คุณสมบัติอยางหนึ่งของพระเจาคือพระองคทรงเปนนิจนิรันดร ไมมีกาลเริ่มตนและกาลอวสาน ผู
ศาสดาพยากรณมีคาหไดใหคําพยากรณไวเมื่อ 500 ปกอนที่พระบุตรของพระเจาจะเสด็จมาบังเกิด
มีคาห์ 5:2 – “เบธเลเฮม เอฟราธาห์ เอ๋ ย แต่ เจ้ าผู้เป็ นหน่ วยเล็กในบรรดาคนยูดาห์ ทนี่ ับเป็ นพัน ๆ จากเจ้ าจะมี
ผู้หนึ่งออกมาเพือ่ เรา เป็ นผู้ทจี่ ะปกครองในอิสราเอล ดั้งเดิมของท่ านมาจากสมัยเก่า จากสมัยโบราณกาล”
มีคาหบอกพวกเราถึงสิ่งสําคัญสองประการเกี่ยวกับพระผูชวยใหรอด สิ่งแรกคือมีคาหบอกเราถึง
เมืองที่พระเยซูคริสตจะเสด็จมาบังเกิด นั่นคือเมืองเบธเลเฮม สิ่งที่สองอยูในพระคําขอเดียวกันกลาววา มี
คาหประกาศวาพระเยซูคริสตทรงเปนนิรันดร ซึ่งเปนคุณลักษณะเดียวกับพระเจา ขอพระคําตอไปนี้อธิบาย
ถึงสิ่งที่เกี่ยวของเมื่อพระบุตรพระเจารับสภาพมาเปนมนุษย
ฟิ ลิปปี 2:5-8 – “ท่ านจงมีนํ้าใจอย่ างนี้ เหมือนอย่ างที่พระเยซูคริ สต์ ทรงมีด้วย พระองค์ ผ้ ทู รงอยู่ในสภาพ
พระเจ้ ามิได้ ทรงเห็นว่ าการเท่ าเทียมกับพระเจ้ านั้นเป็ นการแย่ งชิงเอาไปเสี ย แต่ ได้ ทรงกระทําพระองค์ เอง
ให้ ไม่ มีชื่อเสี ยงใด ๆ และพระองค์ ทรงรั บสภาพอย่ างผู้รับใช้ และทรงถือกําเนิดในลักษณะของมนุษย์ และ
เมื่อทรงปรากฏพระองค์ ในสภาพมนุษย์ แล้ ว พระองค์ ก็ทรงถ่ อมพระองค์ ลง ยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณา
กระทัง่ ความมรณาทีก่ างเขน”
การเสด็จมาของพระบุตรพระเจาในสภาพมนุษยนั้นเปนการกระทําที่สมัครใจที่พระองคทรงวาง
พระองคเองอยูภายใตความจํากัดของการเปนมนุษย ในฐานะมนุษย พระองคตองการอากาศหายใจ ตองการ
ดื่มน้ํา ตองการอาหาร ตองการการนอนหลับพักผอน ทั้งที่พระบุตรพระเจาไมจําเปนตองมี อยางไรก็ตาม ใน
ฐานะพระเจา พระองคทรงสละสิทธิของพระองคเองบางอยาง ที่จะมารับสภาพเปนมนุษย และดังนั้น
พระองคตองยอมรับความจํากัดในการเปนมนุษยของพระองค
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พระเยซู คริสต์ - ความเป็ นพระเจ้ าของพระองค์
ความจริงคือพระเยซูคริสตทรงเปนพระเจา พระคัมภีรกลาวชัดเจนถึงเรื่องนี้
1. พระธรรมยอหน
ยอห์ น 1:1 – “ในเริ่มแรกนั้นพระวาทะทรงเป็ นอยู่แล้ ว และพระวาทะทรงอยู่กบั พระเจ้ า และพระวาทะทรง
เป็ นพระเจ้ า”
ยอหนไดกลาวชัดเจนในพระคําขอนี้วาพระเยซูคริสตทรงเปนพระเจา
ยอห์ น 20:28 – “โธมัสทูลตอบพระองค์ ว่า “องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของข้ าพระองค์ และพระเจ้ าของข้ าพระองค์ ”
พระเยซูไมไดกลาวตอวาหรือตําหนิโธมัสที่เรียกพระองควา พระเจา
ยอห์ น 5:18 – “เหตุฉะนั้นพวกยิวยิง่ แสวงหาโอกาสที่จะฆ่ าพระองค์ มิใช่ เพราะพระองค์ ล่วงกฎวันสะบาโต
เท่ านั้น แต่ ยงั ได้ เรียกพระเจ้ าว่ าเป็ นบิดาของตนด้ วย ซึ่งเป็ นการกระทําตนเสมอกับพระเจ้ า”
ชาวยิวยอมรับอยางชัดเจนในการอางตนของพระเยซูคริสต เมื่อพระองคทรงอางถึงพระองคเองวา
เปน “บุตรของพระเจา” และพวกเขาตองการที่จะฆาพระองคในการอางตนเองวาทรงเปนพระเจา
ยอห์ น 10:30-33 – “เรากับพระบิดาของเราเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน” พวกยิวจึงหยิบก้ อนหินขึ้นมาอีกจะ
ขว้ างพระองค์ ให้ ตาย พระเยซูจึงตรั สกับเขาว่ า “เราได้ สําแดงให้ ท่านเห็นการดีหลายประการซึ่งมาจาก
พระบิดาของเรา ท่ านทั้งหลายหยิบก้ อนหินจะขว้ างเราให้ ตายเพราะการกระทําข้ อใดเล่ า” พวกยิวทูลตอบ
พระองค์ ว่า “เราจะขว้ างท่ านมิใช่ เพราะการกระทําดี แต่ เพราะการพูดหมิ่นประมาท เพราะท่ านเป็ นเพียง
มนุษย์ แต่ ตั้งตัวเป็ นพระเจ้ า”
เดิมแลวทาทีของชาวยิว พวกเขาเขาใจวาพระเยซูอางตนวาทรงเปนพระเจา ในพันธสัญญาใหม
กลาวชัดเจนวาพระเยซูในพันธสัญญาใหมคือพระเยโฮวาหในพันธสัญญาเดิม อยางที่พระเยซูไดกลาว
ยอห์ น 8:56-59 – “ ‘อับราฮัมบิดาของท่ านชื่นชมยินดีที่จะได้ เห็นวันของเรา และท่ านก็ได้ เห็นแล้ วและมี
ความยินดี’ พวกยิวก็ทูลพระองค์ ว่า ‘ท่ านอายุยงั ไม่ ถงึ ห้ าสิบปี และท่ านเคยเห็นอับราฮัมหรือ’ พระเยซูตรั ส
กับเขาว่ า ‘เราบอกความจริ งอันเที่ยงแท้ แก่ ท่านว่ า ก่ อนอับราฮัมบังเกิดมานั้นเราเป็ น’ คนเหล่ านั้นจึงหยิบ
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ก้ อนหินจะขว้ างพระองค์ แต่ พระเยซูทรงหลบและเสด็จออกไปจากพระวิหาร และเสด็จผ่ านท่ ามกลางเขา
เหล่ านั้น”
ทําไมชาวยิวจึงหยิบกอนหินขึ้นมาจะขวางพระเยซูใหตาย? เปนเพราะวาพระเยซูไดพูดวา “เราเปน”
พระเจาพระเยโฮวาห ในวัฒนธรรมของชาวยิว การอางถึงพระเยโฮวาหนั้นเปนโทษทางอาญาซึ่งตองลงโทษ
ถึงตาย ในกรณีของพระเยซูเปนความจริงและเปนการประกาศวาพระองคทรงเปนพระเจา
ก. เราเปนอาหารแหงชีวิต - ยอหน 6:48
ข. เราเปนความสวางของโลก - ยอหน 8:12
ค. เราเปนประตู - ยอหน 10:7,9
ง. เราเปนผูเลี้ยงที่ดี - ยอหน 10:11
จ. เราเปนเหตุใหคนเปนขึ้นและมีชีวิต - ยอหน 11:25
ฉ. เราเปนทางนั้น ความจริง และชีวิต - ยอหน 14:6
ช. เราเปนเถาองุนแท - ยอหน 15:1
2. พระธรรมกิจการ
เปรียบเทียบพระธรรมกิจการ บทที่ 16 ขอ 31 กับ ขอ 34 อยางระวัง นายคุกคนหนึ่งถามเปาโลและ
สิลาสวาเขาตองทําอะไรถึงจะไดรับความรอด เปาโลตอบวา
กิจการ 16:31 – “…จงเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ เจ้ า และท่ านจะรอด…”
นายคุกไดรับความรอดและในพระคําสามขอถัดมานายคุกได…
กิจการ 16:34 – “…ได้ เชื่อถือพระเจ้ า…”
ทานเห็นการเชื่อมโยงหรือไม? เปาโลบอกเขาใหเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต จากนั้นเราไดบอกวา
นายคุกคนนั้นไดเชื่อพระเจา นั่นหมายความวาพระเยซูคริสตทรงเปนพระเจา
3. พระธรรมโรม
โรม 9:5 – “ทั้งบรรพบุรุษก็เป็ นของเขา และพระคริ สต์ ก็ได้ ทรงถือกําเนิดตามเนื้อหนังในเชื้อชาติของเขา
พระองค์ ผ้ ทู รงอยู่เหนือสารพัด ผู้ทรงเป็ นพระเจ้ าผู้ทรงได้ รับการถวายสาธุการเป็ นนิตย์ เอเมน”
พระคําขอนี้กลาวไวชัดเจนวา พระเยซูคริสตทรงเปนพระเจา
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4. พระธรรม 1 ทิโมธี
1 ทิโมธี 3:16 – “และทางของพระเจ้ าอันยิง่ ใหญ่ และลึกลับซึ่งไม่ มีใครปฏิเสธได้ กค็ ือ พระเจ้ าทรงปรากฏใน
เนื้อหนัง”
นี่คือพระคําขออื่นเชนกันที่กลาวชัดเจนวา พระเยซูคริสตทรงเปนพระเจา
5. พระธรรมทิตัส
เปรียบเทียบอยางระวังระหวาง ทิตัส 1:3 และ 1:4
ทิตัส 1:3 – “…พระเจ้ าผู้ทรงช่ วยเราทัง้ หลายให้ รอด”
ทิตัส 1:4 – “…พระเยซูคริสต์ เจ้ าพระผู้ช่วยให้ รอดของเรา…”
การเปรียบเทียบพระคําสองขอนี้แสดงใหเห็นวา พระเยซูคริสตทรงเปนพระเจา
6. พระธรรมฮีบรู
ฮีบรู 1:8 – “แต่ ส่วนพระบุตรนั้น พระองค์ ตรั สว่ า ‘โอ พระเจ้ าข้ า พระที่นั่งของพระองค์ ดํารงเป็ นนิตย์ และ
เป็ นนิตย์ …”
ขอนี้อางอิงไดชัดเจนที่วา พระบิดาพระเจาเรียกพระบุตรพระเยซูวา พระเจา
7. พระธรรม 1 ยอหน
1 ยอห์ น 5:20 – “และเราทัง้ หลายรู้ว่าพระบุตรของพระเจ้ าเสด็จมาแล้ ว… คืออยู่ในพระเยซูคริ สต์ พระบุตร
ของพระองค์ นี่แหละเป็ นพระเจ้ าเทีย่ งแท้ และเป็ นชีวิตนิรันดร์ ”
สาวกยอหนกลาวไวชัดเจนวา พระเยซูคริสตทรงเปนพระเจา

พระเยซู คริสต์ - ความเป็ นมนุษย์ ของพระองค์
พระคัมภีรไดกลาวชัดเจนวาพระเยซูคริสตทรงเปนพระเจา 100% และยังทรงเปนมนุษย 100%
พระองคทรงบังเกิดเปนมนุษยและทรงบังเกิดจากหญิงสาวพรหมจารี
กาลาเทีย 4:4 – “แต่ เมื่อครบกําหนดแล้ ว พระเจ้ าก็ทรงใช้ พระบุตรของพระองค์ มาประสู ติจากสตรี เพศ และ
ทรงถือกําเนิดใต้ พระราชบัญญัติ”
38

หลังจากที่พระองคทรงบังเกิด พระเยซูไดมีประสบการณการพัฒนาการแบบมนุษยธรรมดา
ลูกา 2:40 – “พระกุมารนั้นก็เจริ ญวัย และเข้ มแข็งขึ้นฝ่ ายจิตวิญญาณ ประกอบด้ วยสติปัญญา และพระคุณ
ของพระเจ้ าอยู่กบั ท่ าน”
ลูกา 2:52 – “พระเยซูกไ็ ด้ จําเริญขึน้ ในด้ านสติปัญญา ในด้ านร่ างกาย และเป็ นทีช่ อบจําเพาะพระเจ้ า และต่ อ
หน้ าคนทัง้ ปวงด้ วย”
พระองคทรงผานวัยทารกมา วัยเด็ก วัยรุน และเขาสูวัยผูใหญเหมือนกันกับคนอื่นๆ พระองคทรง
ยอมอยูใตกฎเกณฑที่มนุษยธรรมดาทั่วไปตองเติบโต พระองคทรงโตขึ้นในครอบครัวที่ยําเกรงพระเจา และ
เติบโตทางดานจิตใจ ดานรางกาย ดานจิตวิญญาณ และดานสังคม พระเยซูคริสตทรงมีคุณลักษณะแบบอยาง
ของมนุษย พระองคทรงเปนชาวยิว หญิงสาวในสะมาเรียกลาววา
ยอห์ น 4:9 – “…ไฉนท่ านผู้เป็ นยิวจึงขอนํ้าดื่มจากดิฉันผู้เป็ นหญิงสะมาเรีย…”
เธอรู จั ก พระองค ผ า นคุ ณ ลั ก ษณะของพระองค ที่ว า พระองค เ ป น ชาวยิ ว น า จะเป น ไปได ม ากที่
พระองคทรงมีผมสีดํา นัยนตาสีน้ําตาลและมีผิวสีมะกอก พระเยซูมีคุณสมบัติทั่วไป พิจารณาคําอธิบายสาม
ขอตอไปนี้
1. รูปรางภายนอกของพระองคไมไดมีความดึงดูดใจ
อิสยาห์ 53:2 – “เพราะท่ านจะเจริ ญขึ้นต่ อพระพักตร์ พระองค์ อย่ างต้ นไม้ อ่อน และเหมือนรากแตกหน่ อมา
จากพืน้ ดินแห้ ง ท่ านไม่ มีรูปร่ างหรื อความสวยงาม และเมื่อเราทั้งหลายจะมองท่ าน ไม่ มี
ความงามทีเ่ ราจะพึงปรารถนาท่ าน”
2. พระองคทรงกลมกลืนกับฝูงชน
ยอห์ น 8:59 – “คนเหล่ านั้นจึงหยิบก้ อนหินจะขว้ างพระองค์ แต่ พระเยซู ทรงหลบและเสด็จออกไปจาก
พระวิหาร และเสด็จผ่ านท่ ามกลางเขาเหล่ านั้น”
3. ยูดาสสาวกผูทรยศพระเยซูไดระบุตัวพระองคแกทหารโดยการจุบ ดังนั้นทหารจึงรูวาจะจับกุมใคร
มัทธิว 26:48 – “ผู้ที่ทรยศพระองค์ นั้นได้ ให้ อาณัติสัญญาณแก่ เขาว่ า ‘เราจะจุบผู้ใด ก็เป็ นผู้นั้นแหละ จง
จับกุมเขาไว้ ให้ แน่ นหนาเถิด’ ”
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การรับสภาพเปนมนุษย พระเยซูคริสตมีประสบการณจํากัดในความเปนมนุษย
1. พระเยซูทรงมีประสบการณในความเหน็ดเหนื่อย ยอห์ น 4:6 – “…พระเยซูทรงดําเนินทางมาเหน็ด
เหนื่อย…”
2. พระเยซูตองการนอนหลับ มัทธิว 8:24 – “…แต่ พระองค์ บรรทมหลับอยู่”
3. พระเยซูมีประสบการณในการหิว มัทธิว 21:18 – “…พระองค์ เสด็จกลับไปยังกรุงอีก พระองค์ กท็ รง
หิวพระกระยาหาร”
4. พระเยซูมีประสบการณในการกระหายน้ํา ยอห์ น 19:28 – “…พระเยซู…ตรัสว่ า ‘เรากระหายนํ้า’ ”
5. พระเยซูทรงทนทุกขเจ็บปวด ลูกา 22:44 – “เมื่อพระองค์ ทรงเป็ นทุกข์ มากนักพระองค์ ยิ่งปลง
พระทัยอธิษฐาน…”
6. พระเยซูทรงทนทุกขจนตาย ลูกา 23:46 – “พระเยซู ทรงร้ องเสี ยงดังตรั สว่ า ‘พระบิดาเจ้ าข้ า ข้ า
พระองค์ ฝากจิตวิญญาณของข้ าพระองค์ ไว้ ในพระหัตถ์ ของพระองค์ ’ ตรั สอย่ างนั้นแล้ ว จึงทรง
ปล่ อยพระวิญญาณจิตออกไป”
ในการรับสภาพเปนมนุษย พระเยซูคริสตมีประสบการณทางดานอารมณความรูสึก
1. ความสงสาร มัทธิว 9:36 – “และเมื่อพระองค์ ทอดพระเนตรเห็นประชาชนก็ทรงสงสารเขา…”
2. ความโกรธ มาระโก 3:5 – “…และได้ ทอดพระเนตรดูรอบด้ วยพระพิโรธ…”
3. ความทุกขใจ มาระโก 3:5 – “พระองค์ มีพระทัยเป็ นทุกข์ เพราะใจเขาแข็งกระด้ างนัก และได้
ทอดพระเนตรดูรอบด้ วยพระพิโรธ…”
4. ความรัก ยอห์ น 15:12 – “นี่แหละเป็ นบัญญัติของเรา คือให้ ท่านทั้งหลายรั กซึ่งกันและกัน เหมือน
ดังทีเ่ ราได้ รักท่ าน”

ความเป็ นบุคคลของพระเยซู คริสต์
พระเยซูคริสตทรงไมมีบาปในธรรมชาติของมนุษยและทรงบริสุทธิ์ถูกแยกออกจากบาป พระเยซู
คริสตไมใชมนุษย 50% และเปนพระเจา 50% พระองคทรงเปนมนุษย 100% และในขณะเดียวกันก็ทรงเปน
พระเจา 100% สิ่งนี้อาจจะนําไปสูคําถามสองคําถาม
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1. ทําไมพระเยซูคริสตถึงมีความเปนมนุษย 100%?
พระเยซูคริสตไดกลายสภาพมาเปนมนุษยเพื่อชดใชบาปของมวลมนุษย ซึ่งก็คือเหลามนุษยที่ทําบาป
ดังนั้นจึงมีเพียงมนุษยเทานั้นที่สามารถจายคาของความบาปได
2. ทําไมพระเยซูคริสตถึงมีความเปนพระเจา 100%?
ในฐานะที่เปนพระเจา พระเยซูคริสตทรงสามารถใหอภัยบาปได เพราะวาพระองคทรงเปนพระเจา
เราสามารถวางใจในพระองคสําหรับความรอดได ซึ่งเปนสิ่งที่เราไมสามารถทําไดถาหากพระเยซูเปนเพียง
มนุษยเทานั้น

การไถ่ ของพระเยซู คริสต์
การไถ ข องพระเยซู คริ ส ต มีค วามสํ า คัญ ที่ ก ารสิ้ น พระชนม แ ละการเป น ขึ้น ของพระองค ทํ า ให
สามารถเปนไปไดที่พระเจาและมนุษยจะคืนดีกัน พระเจาทรงรักคนบาปแคไหนและยังทรงจายหนี้บาป?
พระเยซูคริสตคือคําตอบ การจายหนี้บาปโดยพระเยซูคริสตบนไมกางเขน พระเจาจึงทรงชวยคนบาปให
รอดไดเดี๋ยวนี้ มีขอพระคําภีรหลายขอที่ใชอธิบายเกี่ยวกับการสิ้นพระชนมของพระองค
1. การแทนที่ เมื่อพระองคไดรับการทนทุกขจากการลงโทษเพื่อความบาปของเรา พระเยซูทรงสิ้นพระชมน
ในที่ของเรา
โรม 5:8 – “แต่ พระเจ้ าทรงสํ าแดงความรั กของพระองค์ แก่ เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็ นคนบาปอยู่นั้น
พระคริสต์ ได้ ทรงสิ้นพระชนม์ เพือ่ เรา”
2 โครินธ์ 5:21 – “เพราะว่ าพระเจ้ าได้ ทรงกระทําพระองค์ ผ้ ทู รงไม่ มีบาป ให้ เป็ นความบาปเพราะเห็นแก่ เรา
เพือ่ เราจะได้ เป็ นคนชอบธรรมของพระเจ้ าทางพระองค์ ”
2. การลบลาง
1 ยอห์ น 2:2 – “และพระองค์ ทรงเป็ นผู้ลบล้ างพระอาชญาที่ตกกับเราทั้งหลายเพราะบาปของเรา และไม่ ใช่
แต่ บาปของเราพวกเดียว แต่ บาปของมนุษย์ ทงั้ ปวงในโลกด้ วย”
คําวาลบลาง หมายถึงการจายสําหรับการลงโทษในความบาป ในขณะที่เราไดรับความรอดใน
พระเยซูคริสต พระโลหิตของพระเยซูคริสตไดชําระลางความบาปออกไป ดังนั้นเมื่อพระเจาทรงมองดูผู
เชื่อ พระองคทรงไมเห็นความบาป แตทรงเห็นความชอบธรรมในพระเยซูคริสต
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3. การไถ
เอเฟซัส 1:7 – “ในพระเยซูนั้น เราได้ รับการไถ่ โดยพระโลหิตของพระองค์ คือได้ รับการอภัยโทษบาปของ
เรา โดยพระคุณอันอุดมของพระองค์ ”
1 เปโตร 1:18 –19 - “ท่ านรู้ว่า พระองค์ ได้ ทรงไถ่ ท่านทัง้ หลายออกจากการประพฤติอันหาสาระมิได้
ซึ่งท่ านได้ รับเป็ นประเพณีต่อจากบรรพบุรุษของท่ าน มิได้ ไถ่ ไว้ ด้วยสิ่ งที่เสื่ อมสลายได้ …
แต่ ทรงไถ่ ด้วยพระโลหิตอันมีราคามากของพระคริสต์ …”
การไถ หมายถึง ซื้อคืน การไถบาปนั้นพระเจาทรงไถคนบาปหรือซื้อคนบาปคืน ดังนั้นเขาจึงเปน
ของพระเจา พระเจาทรงทําใหเขาเปนไท และไมตองตกเปนทาสของความบาปอีกตอไป
4. การคืนดี
โคโลสี 1:20 – “และโดยพระองค์ นั้นให้ สิ่งสารพัดกลับคืนดีกบั พระองค์ เอง โดยพระองค์ นั้นข้ าพเจ้ าพูดได้ ว่า
ไม่ ว่าสิ่งนั้นจะอยู่ในแผ่ นดินโลกหรือในท้ องฟ้ า พระองค์ ทรงทําให้ มีสันติภาพโดยพระโลหิต
แห่ งกางเขนของพระองค์ ”
การคืนดี หมายถึง สรางความสงบสุขระหวางคูกรณีที่อยูคนละฝงกัน ผานการสิ้นพระชนมของ
พระเยซูคริสต มนุษยไดฟนฟูความสัมพันธและมีสันติสุขกับพระเจา

พระโลหิตของพระเยซู คริสต์
ผู ส อนพระคั ม ภี ร เ ท็ จ หลายคนเชื่ อ ว า การสิ้ น พระชนม ข องพระคริ ส ต นั้ น สํ า คั ญ และการหลั่ ง
พระโลหิตนั้นไมจําเปน จริงหรือไม? พระคัมภีรสอนอะไร? พระเจาทรงกลาวชัดเจนวาทั้งการสิ้นพระชนม
และการหลั่งพระโลหิตนั้นจําเปนและสําคัญตอการไถ ในเรื่องราวเกี่ยวกับการผานไปเหนือเลือดลูกแกะใน
วันปสกาในชวงเวลาของโมเสส พระเจาตรัสวา
อพยพ 12:13, “…และเมื่อเราเห็นเลือดนั้นเราจะผ่ านเว้ นเจ้ าทัง้ หลายไป…”
พระเจาไมไดทรงตรัสวา “เมื่อเราเห็นการตาย…” พระองคตรัสวา “เมื่อเราเห็นเลือด…” พระเจาทรง
ลงโทษความบาปดวยความตาย โดยการหลั่งเลือด ขอพระคัมภีรตอไปนี้สามารถใหความกระจางไดมากขึ้น
ฮีบรู 9:22, “…และถ้ าไม่ มีโลหิตไหลออกแล้ ว ก็จะไม่ มีการอภัยบาปเลย”
42

พระคัมภีรใหความชัดเจนวาไมมีอะไรสําคัญไปกวาพระโลหิตของพระเยซูคริสต เราไดรับการชําระ
ใหบริสุทธิ์โดยพระโลหิตของพระองค
โรม 5:9 – “บัดนี้เราจึงเป็ นคนชอบธรรมแล้ วโดยพระโลหิตของพระองค์ ยิง่ กว่ านั้น เราจะพ้นจากพระพิโรธ
โดยพระองค์ ”
เราไดรับการไถโดยพระโลหิตของพระคริสต
เอเฟซัส 1:7 – “ในพระเยซูนั้น เราได้ รับการไถ่ โดยพระโลหิตของพระองค์ คือได้ รับการอภัยโทษบาปของ
เรา โดยพระคุณอันอุดมของพระองค์ ”
โคโลสี 1:14 – “ในพระบุตรนั้นเราจึงได้ รับการไถ่ โดยพระโลหิตของพระองค์ คือเป็ นการทรงโปรดยกบาป
ทัง้ หลายของเรา”
1 เปโตร 1:18-19 – “ท่ านรู้ว่า พระองค์ ได้ ทรงไถ่ ท่านทัง้ หลายออกจากการประพฤติอันหาสาระมิได้
ซึ่งท่ านได้ รับเป็ นประเพณีต่อจากบรรพบุรุษของท่ าน มิได้ ไถ่ ไว้ ด้วยสิ่ งที่เสื่ อมสลาย
ได้ … แต่ ทรงไถ่ ด้วยพระโลหิตอันมีราคามากของพระคริสต์ …”
เราถูกชําระลางจากบาปโดยพระโลหิตของพระองค
1 ยอห์ น 1:7 – “แต่ ถ้าเราดําเนินอยู่ในความสว่ าง เหมือนอย่ างพระองค์ ทรงสถิตในความสว่ าง เราก็ร่วม
สามัคคีธรรมซึ่งกันและกัน และพระโลหิตของพระเยซูคริ สต์ พระบุตรของพระองค์ ก็ชําระ
เราทัง้ หลายให้ ปราศจากบาปทัง้ สิ้น”
วิวรณ์ 1:5 – “…พระเยซูคริสต์ ผ้ …
ู ได้ ทรงชําระบาปของเราด้ วยพระโลหิตของพระองค์ เอง”
พระเยซูคริสตสิ้นพระชนมเพื่อความบาปทั้งโลก แตไมไดหมายความวาทุกคนจะรอด พระโลหิต
แหงการไถของพระเยซูทรงประทานใหฟรีๆแกทุกคน แตคนที่เชื่อเทานั้นที่จะไดรับความรอด

การเป็ นขึน้ มาจากความตายของพระเยซู คริสต์
การสิ้นพระชนมของพระเยซูคริสตจะไมมีความหมายและทําใหพายแพอยางมหันต หากวาพระองค
ไมทรงฟนคืนพระชนม แตในความเปนจริงพระเยซูคริสตทรงเปนขึ้นจากความตาย พระคําของพระเจาตรัส
โดยตรงเกี่ยวกับการเปนขึ้นมากกวา100 ครั้ง มีหลักฐานหลายชิ้นสําหรับการเปนขึ้นของพระเยซูคริสตตาม
หัวขอขางลางตอไปนี้
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1. อุโมงควางเปลา
ลูกา 24:3 – “และเมื่อเข้ าไปมิได้ เห็นพระศพของพระเยซูเจ้ า”
2. พยานเปดเผยโดยทูตสวรรค
มาระโก 16:6 – “ฝ่ ายคนหนุ่มนั้นบอกเขาว่ า “อย่ าตกตะลึงเลย พวกท่ านทั้งหลายมาหาพระเยซูชาวนาซา
เร็ธซึ่งต้ องตรึงไว้ ทกี่ างเขน พระองค์ ทรงเป็ นขึน้ มาแล้ ว พระองค์ หาได้ ประทับที่นี่ไม่ จงดูที่
ทีเ่ ขาได้ วางพระศพของพระองค์ เถิด”
3. พระเยซูคริสตทรงปรากฎตัวหลังจากที่พระองคทรงเปนขึ้นจากความตายแกคนอื่นๆ
ก. มารีย ยอห์ น 20:16 – “พระเยซูตรัสกับเธอว่ า “มารีย์เอ๋ ย” มารีย์จึงหันมาและทูลพระองค์ ว่า “รั บ
โบนี” ซึ่งแปลว่ า อาจารย์ ”
ข. ซีโมน ลูกา 24:34 – “กําลังพูดกันว่ า ‘องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าทรงเป็ นขึ้นมาแล้ วจริ ง ๆ และได้ ปรากฏ
แก่ซีโมน’ ”
ค. สาวก ยอห์ น 20:19 – “…พระเยซูได้ เสด็จเข้ ามาประทับยืนอยู่ท่ามกลางเขา และตรั สกับเขาว่ า
‘สันติสุขจงดํารงอยู่กบั ท่ านทัง้ หลายเถิด’ ”
ง. เปโตรและยอหน ยอห์ น 21:5 – “พระเยซูจึงตรั สถามเขาว่ า ‘ลูกเอ๋ ย มีอาหารบ้ างหรื อเปล่ า’ เขา
ทูลตอบพระองค์ ว่า ‘ไม่ มี’ ”
จ. สาวก 11 คน มัทธิว 28:16-17 – “ แล้ วสาวกสิ บเอ็ดคนนั้นก็ได้ ไปยังแคว้ นกาลิลี ถึงภูเขาที่
พระเยซูได้ ทรงกําหนดไว้ และเมื่อเขาเห็นพระองค์ จึงกราบลงนมัสการพระองค์ …”
4. สาวกไดสั่งสอนเกี่ยวกับการเปนขึ้น
การเปนขึ้นของพระเยซูคริสตคือคําสอนที่สําคัญที่ถูกบันทึกไวในพระธรรมกิจการ
กิจการ 2:32 – “พระเยซูนี้พระเจ้ าได้ ทรงบันดาลให้ คนื พระชนม์ แล้ ว ข้ าพเจ้ าทัง้ หลายเป็ นพยานในข้ อนี้”
กิจการ 3:15 – “จึงฆ่ าพระองค์ ผ้ ทู รงเป็ นเจ้ าชีวิตเสี ย ผู้ซึ่งพระเจ้ าได้ ทรงโปรดให้ เป็ นขึ้นมาจากความตาย
เราเป็ นพยานในเรื่องนี้”
กิจการ 4:2 – “ด้ วยเขาเป็ นทุกข์ ร้อนใจ เพราะท่ านทัง้ สองได้ สั่งสอน และประกาศแก่คนทั้งหลายถึงเรื่ องการ
เป็ นขึน้ มาจากความตาย โดยทางพระเยซู”
กิจการ 10:40 – “ในวันทีส่ ามพระเจ้ าได้ ทรงให้ พระองค์ คนื พระชนม์ และทรงให้ ปรากฏ”
กิจการ 13:30 – “แต่ พระเจ้ าได้ ทรงให้ พระองค์ คนื พระชนม์ ”
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5. การจัดตั้งวันตนสัปดาห
ในศาสนายิว “วันสะบาโต” คือวันที่เจ็ดของสัปดาห คือ วันเสาร อยางไรก็ตาม เปนที่ชัดเจนวา
คริสเตียนเริ่มประชุมกันในวันอาทิตย วันแรกของสัปดาห คือวันที่พระเยซูเปนขึ้นมาจากความตาย
กิจการ 20:7 – “ในวันต้ นสัปดาห์ เมื่อพวกสาวกประชุมกันทําพิธีหักขนมปัง เปาโลก็กล่ าวสั่งสอนเขา…”
1 โครินธ์ 16:2 – “ทุกวันต้ นสัปดาห์ ให้ พวกท่ านทุกคนเก็บผลประโยชน์ ที่ได้ รับไว้ บ้าง ตามที่พระเจ้ าได้ ทรง
ให้ ท่านจําเริญ เพือ่ จะไม่ ต้องถวายทรัพย์ เมื่อข้ าพเจ้ ามา”
6. พระเยซูคริสตทรงเปนพยานของพระองคเอง
วิวรณ์ 1:18 – “และเป็ นผู้ที่ดํารงชี วิตอยู่ เราได้ ตายแล้ ว แต่ ดูเถิด เราก็ยังดํารงชี วิตอยู่ตลอดไปเป็ นนิตย์
เอเมน และเราถือลูกกุญแจแห่ งนรกและแห่ งความตาย”
แมวามีหลักฐานทั้งหมดเหลานี้ ผูคนก็ยังไมเชื่อถึงการเปนขึ้นของพระเยซูคริสต บางคนเชื่อวา
พระองคหมดแรงตอนอยูบนไมกางเขนและมีสติขึ้นมาเมื่ออยูในอุโมงคฝงศพ อยางไรก็ตาม ในชวงเวลา
กอนที่จะนําพระเยซูลงมาจากไมกางเขน ทหารไดแทงที่สีขางของพระเยซู (ยอหน 19:31-35) น้ําและเลือด
ของพระองคไหลออกมา แสดงใหเห็นวาพระองคทรงสิ้นพระชนมแลว
บางคนเชื่อวาพระศพของพระเยซูถูกเคลื่อนยายไปโดยเหลาสาวก สิ่งนี้ไมอาจเปนไปไดที่พวกเขาจะ
มีกําลังมากกวาทหาร ยิ่งไปกวานั้นแลวหลายปตอมา สาวกสวนมากถูกขมเหงจนตาย ถาหากเขารูวาการเปน
ขึ้นของพระเยซูคริสตเปนเรื่องโกหกหลอกลวง พวกเขาคงจะไมยอมตายเพื่อคําโกหก
บางคนเชื่อวาพระศพของพระเยซูคริสตถูกยายไปโดยผูนําของศาสนายิว อยางไรก็ตามนี่ก็ไมนาจะ
เปนไปได หลังจากที่เหลาสาวกเริ่มเทศนาสั่งสอนการเปนขึ้นของพระเยซูคริสต ผูคนมากมายกลายมาเปน
คริสเตียน ผูนําของศาสนายิวนั้น ถาหากเขามีพระศพของพระเยซู เขาก็มีโอกาสที่จะมาแสดงพระศพของ
พระเยซูคริสตและหยุดการเผยแพรของเหลาคริสเตียน นี่เปนความจริงที่พระเยซูคริสตทรงเปนขึ้นมาจาก
ความตายอยางชัดเจน
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พระราชกิจของพระเยซู คริสต์
พระราชกิจของพระเยซูมีอยู 3 ระยะเวลา คือ อดีต ปจจุบัน และอนาคต
1. พระราชกิจของพระเยซูคริสตในอดีต
มีหลายสิ่งหลายอยางที่พระเยซูทรงทําและตรัสไวขณะที่พระองคทรงอยูในโลก (ยอหน 21:25)
พระเยซูคริสตไมไดมาเพื่อเปนอาจารย ถึงแมวาพระองคไดทรงสั่งสอน พระองคไมไดมาเพื่อเปนตัวอยาง
ที่ดี ถึงแมวาพระองคไดทํางานที่ยิ่งใหญของพระเยซูคือบนไมกางเขน พระองคทรงมาเพื่อ “แสวงหาและ
ชวยผูที่หลงหายไปนั้นใหรอด” (ลูกา 19:10)
2. พระราชกิจของพระเยซูคริสตในปจจุบัน
พระราชกิจของพระเยซูคริสตในปจจุบันทรงเริ่มขึ้นเมื่อพระองคทรงเสด็จขึ้นสูสวรรค และจะ
สิ้นสุดลงเมื่อพระองคทรงเสด็จกลับมาครั้งที่สอง ในเวลานี้พระเยซูคริสตทรงอยูในสวรรคและพระองค
ทรงทําหนาที่เปนตัวแทนผูเชื่อแตละคน
1 ยอห์ น 2:1 – “ลูกเล็ก ๆ ของข้ าพเจ้ าเอ๋ ย ข้ าพเจ้ าเขียนข้ อความเหล่ านี้ถึงท่ านทั้งหลาย เพือ่ ท่ านจะได้ ไม่ ทํา
บาป และถ้ าผู้ใดทําบาป เราก็มีพระองค์ ผ้ ูช่วยเหลือสถิตอยู่กับพระบิดา คือพระเยซู คริ สต์ ผ้ ู
ทรงชอบธรรมนั้น”
เหมือนดังพระราชกิจในอดีตที่พระเยซูคริสตทรงทําเพื่อบาปของเราในอดีต ดังนั้นพระราชกิจของ
พระองคในปจจุบันก็ทําเพื่อบาปของเราในปจจุบัน และความสัมพันธของเราในปจจุบันกับพระบิดาใน
สวรรคดวย พระองคคือผูรองขอเพื่อเรา
โรม 8:34 – “ใครเล่ าจะเป็ นผู้ปรั บโทษอีก ก็คือพระคริ สต์ ผ้ ทู รงสิ้ นพระชนม์ แล้ ว และยิ่งกว่ านั้นอีกได้ ทรง
คืนพระชนม์ ทรงสถิต ณ เบื้องขวาพระหัตถ์ ของพระเจ้ า และทรงอธิษฐานขอเพือ่ เราทัง้ หลายด้ วย”
พระองคทรงเปนคนกลางระหวางพระเจากับมนุษย
1 ทิโมธี 2:5 – “ด้ วยเหตุว่า มีพระเจ้ าองค์ เดียวและมีคนกลางแต่ ผ้ ูเดียวระหว่ างพระเจ้ ากับมนุษย์ คือ
พระเยซูคริสต์ ผ้ ทู รงสภาพเป็ นมนุษย์ ”
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พระองคทรงจัดเตรียมหนทางเขาถึงพระบิดาใหผูเชื่อทุกคนผานการอธิษฐาน
ฮีบรู 4:14-16 – “ เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีมหาปุโรหิตผู้เป็ นใหญ่ ที่ผ่านฟ้ าสวรรค์ ไปแล้ ว คือพระเยซูพระบุตร
ของพระเจ้ า… ฉะนั้นขอให้ เราทั้งหลายจงมีใจกล้ าเข้ ามาถึงพระที่นั่งแห่ งพระคุณ เพือ่ เรา
จะได้ รับพระเมตตา และจะได้ พบพระคุณทีจ่ ะช่ วยเราในขณะทีต่ ้ องการ”
3. พระราชกิจของพระเยซูคริสตในอนาคต
สวนมากพระคัมภีรกลาวอะไรเกี่ยวกับพระเยซูคริสต นั่นก็คือพระราชกิจที่ยังไมเสร็จสมบูร ณ
วัน หนึ่ ง พระเยซู ค ริ สต จ ะทรงกลั บมา การกลั บ มาของพระเยซู ค ริ ส ตมี ส องขั้ น ตอน ขั้ น ตอนที่ ห นึ่ ง คื อ
การถูกรับขึ้นไป (The Rapture) และขั้นตอนที่สองคือการปรากฏตัว (The Revelation)
แบบที่ 1 – การรับขึ้น (The Rapture)
1 เธสะโลนิกา 4:17 – “หลังจากนั้นเราทัง้ หลายซึ่งยังเป็ นอยู่และเหลืออยู่ จะถูกรับขึน้ ไปในเมฆพร้ อมกับคน
เหล่ านั้น เพื่อจะได้ พบองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าในฟ้ าอากาศ อย่ างนั้นแหละเราก็จะอยู่กับ
องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าเป็ นนิตย์ ”
คําวา “Rapture” หมายความวา “รับขึ้นไป” เปนเหตุการณที่จะเกิดขึ้น ไมมีใครรูวาจะเกิดขึ้นเมื่อไหร
แตเราเชื่อวาวันนั้นจะเกิดขึ้นอยางทันทีทันใดและในเวลาก็ได เมื่อการรับขึ้นนั้นเกิดขึ้น เหลาผูเชื่อไดถูกรับ
ขึ้นไปอยูกับพระเจาตลอดนิจนิรันดร กอนชวงเวลากลียุค 7 ปจะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ หรือที่รูจักกันวากลียุค
ระหวางระยะเวลา 7 ป ผูเชื่อทั้งหลายจะเขาสวนในบัลลังกพิพากษาของพระคริสตและงานมงคลสมรสของ
พระเมษโปดก (วิวรณ 19:7-10)
2 โคริ นธ์ 5:10 – “เพราะว่ าจําเป็ นที่เราทุกคนจะต้ องปรากฏตัวที่หน้ าบัลลังก์ พพิ ากษาของพระคริ สต์ เพือ่
ทุกคนจะได้ รับสมกับการทีไ่ ด้ ประพฤติในร่ างกายนี้…”
ที่บัลลังกพิพากษาของพระคริสต ผูเชื่อทุกคนจะตองรายงานตัวชีวิตและการรับใชตอพระเจา ไมใช
การพิพากษาสําหรับการไถบาป แตเปนการรับใช มุงกฎแหงรางวัลจะใหแกผูรับใชที่สัตยซื่อโดยพระเจา
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1 โคริ นธ์ 3:11-15 – “เพราะว่ าผู้ใดจะวางรากอื่นอีกไม่ ได้ แล้ ว นอกจากที่วางไว้ แล้ วคือพระเยซูคริ สต์ แล้ ว
บนรากนั้นถ้ าผู้ใดจะก่อขึน้ ด้ วยทองคํา เงิน เพชรพลอย ไม้ หญ้ าแห้ งหรือฟาง การงานของแต่ ละคนก็จะได้
ปรากฏให้ เห็น เพราะเวลาวันนั้นจะให้ เห็นได้ ชัดเจน เพราะว่ าจะเห็นชั ดได้ ด้วยไฟ ไฟนั้นจะพิสูจน์ ให้ เห็น
การงานของแต่ ละคนว่ าเป็ นอย่ างไร ถ้ าการงานของผู้ใดที่ก่อขึ้นทนอยู่ได้ ผู้นั้นก็จะได้ ค่าตอบแทน ถ้ าการ
งานของผู้ใดถูกเผาไหม้ ไป ผู้นั้นก็จะขาดค่ าตอบแทนแต่ ตัวเขาเองจะรอด แต่ เหมือนดังรอดจากไฟ”
แบบที่ 2 – การปรากฎตัว (The Revelation)
หลังจาก 7 ปของกลียุคบนโลกจบลงแลว ผูที่ตอตานพระคริสตจะทําลายชนชาติอิสราเอล พระเยซู
คริสตจะกลับมายังโลกพรอมกับเหลาผูเชื่อ เรียกวา การมาปรากฎตัวของพระเยซูคริสต
พระองคจะทรงทําลายศัตรูที่ตอตานพระคริสต (วิวรณ 19:17-21) และซาตานจะถูกผูกมัดเปนเวลา
1,000 ป พระเยซูคริสตจะทรงกอตั้งอาณาจักรของพระองคบนโลกและปกครองนับ 1,000 ป (วิวรณ บทที่
19 และ 20) นครเยรูซาเล็มจะเปนสถานที่สําคัญสําหรับการปกครองและนมัสการ คริสเตียนจะถูกแตงตั้งให
ทําหนาที่ปกครองรวมดวยกัน
หลังจาก 1,000 ป ซาตานจะถูกปลอยออกมาและมันจะลอลวงประชาชาติใหทําสงครามตอตาน
พระเยซูคริสต นี่คือสิ่งสุดทายที่ซาตานพยายามจะมีชัยเหนือพระเจา พระเยซูคริสตจะทรงทําลายเหลาศัตรู
ซาตานจะถูกโยนลงไปในบึงไฟนรกชั่วนิรันดร ขณะที่ผูที่รอดจะไดอยูกับพระเยซูคริสตตลอดกาล
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บทที่ 4 – หลักคําสอนเกีย่ วกับพระวิญญาณบริสุทธ์
เราตองยอมรับความจริงวามีความสับสนมากมายเกี่ยวกับหลักคําสอนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่ง
นําไปสูหลักคําสอนที่ผิดพลาดภายในคริสเตียนนิกายตางๆ 3 ปญหาที่พบ คือ
(1) การบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์
(2) ทฤษฎีวันเกิด “คริสตจักร” ในวันเพ็นเทคอสต
(3) ของประทานแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์

ความเป็ นบุคคลของพระวิญญาณบริสุทธิ์
คริ ส เตี ย นส ว นมากเชื่ อ ว า พระวิ ญ ญาณบริ สุ ท ธิ์ คื อ บุ ค คลที่ ส ามในตรี เ อกานุ ภ าพ และดั ง นั้ น
พระวิญญาณบริสุทธิ์จึงเปนบุคคล แตมีกลุมอื่นๆ เชน พยานพระยะโฮวาสอนวาพระวิญญาณบริสุทธิ์เปน
พลังอํานาจที่ไมมีตัวตน พระวิญญาณบริสุทธิ์เปนพลังอํานาจที่ไมตัวตนจริงหรือ หรือวาพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงเปนบุคคล? โดยปกติแลวเราหาคําตอบไดจากพระคัมภีร ขอแรกเราจะเห็นพระคัมภีรใชชื่อเปน
บุคคลสําหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์
1 โคริ นธ์ 2:10 – “พระเจ้ าได้ ทรงสํ าแดงสิ่ งเหล่ านั้นแก่ เราทางพระวิญญาณของพระองค์ เพราะว่ า
พระวิญญาณทรงหยัง่ รู้ทุกสิ่ง แม้ เป็ นความลํา้ ลึกของพระเจ้ า”
ลูกา 11:13 – “เพราะฉะนั้น ถ้ าท่ านทั้งหลายเองผู้เป็ นคนชั่ว ยังรู้ จักให้ ของดีแก่ บุตรของตน ยิ่งกว่ านั้นสั ก
เท่ าใด พระบิดาของท่ านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ จะทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผ้ ทู ขี่ อต่ อพระองค์ ”
คําวา Holy Spirit ในภาษาอังกฤษ ใชตัวพิมพใหญ “H” และ “S” ขึ้นตนในคําวา Holy Spirit แปลวา
พระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งหมายความวานามที่เปนบุคคล ขอที่สอง ความเปนบุคคลของพระวิญญาณบริสุทธิ์
ดูไดผานจากคําสรรพนามที่ใช
ยอห์ น 14:16-17, 26 – “เราจะทูลขอพระบิดา และพระองค์ จะทรงประทานผู้ปลอบประโลมใจอีกผู้หนึ่ง
ให้ แก่ท่าน เพือ่ พระองค์ จะได้ อยู่กบั ท่ านตลอดไป คือพระวิญญาณแห่ งความจริ ง ผู้ซึ่งโลกรั บไว้ ไม่ ได้ เพราะ
แลไม่ เห็นพระองค์ และไม่ ร้ ู จักพระองค์ แต่ ท่านทั้งหลายรู้ จักพระองค์ เพราะพระองค์ ทรงสถิตอยู่กับท่ าน
และจะประทับอยู่ในท่ าน… แต่ พระองค์ ผ้ ปู ลอบประโลมใจนั้นคือพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ผู้ซึ่งพระบิดาจะ
ทรงใช้ มาในนามของเรา พระองค์ นั้นจะทรงสอนท่ านทั้งหลายทุกสิ่ ง และจะให้ ท่านระลึกถึงทุกสิ่ งที่เราได้
กล่ าวไว้ แก่ท่านแล้ ว”
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จากพระคําขอนี้ พระเยซูเอยถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ผูปลอบประโลมใจ) โดยใชคําสรรพนามวา
“พระองค” และ “ผู” ซึ่งหมายความวาพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปนบุคคล ไมใชพลังอํานาจที่ไมมีตัวตน
พระเยซูไมเคยเอยใชคําวา “มัน” ขอที่สาม พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงรอบรู มีความรูสึก และมีพระประสงค
ดั่งบุคคลทั่วไป สังเกตคําวา หยั่งรู ชอบพระทัย ใจ และความรัก ในพระคําขอตอไปนี้
1 โครินธ์ 2:11 – “…พระดําริของพระเจ้ าก็ไม่ มีใครหยัง่ รู้ได้ เว้ นแต่ พระวิญญาณของพระเจ้ าฉันนั้น”
1 โคริ นธ์ 12:11 – “สิ่ งสารพัดเหล่ านี้ พระวิญญาณองค์ เดียวกันทรงบันดาลและประทานแก่ แต่ ละคน
ตามชอบพระทัยพระองค์ ”
โรม 8:27 – “และพระองค์ ผู้ทรงตรวจค้ นใจมนุษย์ ก็ทรงทราบความหมายของพระวิญญาณ เพราะว่ า
พระองค์ ทรงอธิษฐานขอเพือ่ วิสุทธิชนตามทีช่ อบพระทัยพระเจ้ า”
โรม 15:30 – “พี่น้องทั้งหลาย โดยเห็นแก่ พระเยซู คริ สต์ เจ้ าและโดยเห็นแก่ ความรั กของพระวิญญาณ
ข้ าพเจ้ าจึงวิงวอนขอให้ ท่านช่ วยอธิษฐานพระเจ้ าด้ วยใจร้ อนรนเพือ่ ข้ าพเจ้ า”
ขอที่สี่ ความเปนบุคคลของพระวิญญาณบริสุทธิ์สําแดงไดโดยสิ่งที่พระองคทรงกระทํา และพลัง
อํานาจที่ไมมีตัวตนไมสามารถทําในสิ่งตอไปนี้ได

1. พระองคทรงสอน

ลูกา 12:12 – “เพราะว่ าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงโปรดสอนท่ านในเวลาโมงนั้นเองว่ า ...”

2. พระองคทรงติเตียน

ยอห์ น 16:8 – “เมื่อพระองค์ นั้นเสด็จมาแล้ ว พระองค์ จะทรงกระทําให้ โลกรู้สึกถึงความผิดบาป...”

3. พระองคทรงสั่ง

กิจการ 8:29 – “ฝ่ ายพระวิญญาณตรัสสั่งฟี ลิปว่ า “จงเข้ าไปให้ ชิดรถม้ านั้นเถิด”

4. พระองคทรงชวย

โรม 8:26-27 – “พระวิญญาณก็ทรงช่ วยเราเมื่อเราอ่ อนกําลังด้ วยเช่ นกัน ...”

5. พระองคทรงตรัส

วิวรณ์ 2:7 – “ใครมีหกู ใ็ ห้ ฟังข้ อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้ แก่คริสตจักรทัง้ หลาย ...”

6. พระองคทรงนํา

โรม 8:14 – “ด้ วยว่ าพระวิญญาณของพระเจ้ าได้ ทรงนําพาคนหนึ่งคนใด ...”
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ขอสุดทาย พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสามารถรูสึกกระทบกระเทือนไดเหมือนกับเรา ซึ่งแสดงใหเห็น
วาพระองคทรงเปนบุคคล

1. พระองคทรงโดนโกหก

กิจการ 5:3 – “ฝ่ ายเปโตรจึงถามว่ า “อานาเนีย เหตุไฉนซาตานจึงทําให้ ใจของเจ้ าเต็มไปด้ วยการมุสาต่ อ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ และทําให้ เจ้ าเก็บค่ าทีด่ ินส่ วนหนึ่งไว้ ”

2. พระองคทรงโดนขัดขวาง

กิจการ 7:51 – “ท่ านคนชาติดื้อรั้ น ที่ใจและหูไม่ เข้ าสุ หนัต ท่ านทั้งหลายขัดขวางพระวิญญาณบริ สุทธิ์อยู่
เสมอ บรรพบุรุษของท่ านทําอย่ างไร ท่ านก็ทาํ อย่ างนั้นด้ วย”

3. พระองคทรงเสียพระทัย

เอเฟซัส 4:30 – “และอย่ าทําให้ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ของพระเจ้ าเสี ยพระทัย เพราะโดยพระวิญญาณนั้น
ท่ านได้ ถูกประทับตราหมายท่ านไว้ จนถึงวันทีท่ รงไถ่ ให้ รอด”
นี่คือหลักฐานจากพระคัมภีรมากมายที่แสดงใหเห็นความเปนบุคคลของพระวิญญาณบริสุทธิ์วา
พระองคไมใชพลังอํานาจที่ไมมีตัวตน

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็ นพระเจ้ า
พระคัมภีรกลาววาพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจาเปนบุคคลที่สามของตรีเอกานุภาพ และมีความ
เทาเทียมและเปนนิรันดรกับพระเจาพระบิดาและพระเจาพระบุตร เราอางถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ในฐานะ
บุคคลที่สาม เพราะวาพระคัมภีรวางพระองคอยูในตําแหนงที่สาม ตัวอยางเชน
มัทธิว 28:19 – “เหตุฉะนั้น ท่ านทั้งหลายจงออกไปและสั่ งสอนชนทุกชาติ ให้ เขารั บบัพติศมาในพระนาม
แห่ งพระบิดา และแห่ งพระบุตร และแห่ งพระวิญญาณบริสุทธิ์”
ตอไปนี้เปนสองขอในหลายขอในพระคัมภีรที่สอนอยางชัดเจนวาพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปนพระเจา
1. เปรียบเทียบสองขอพระคัมภีรนี้อยางระวังเกี่ยวกับอานาเนียกับสัปฟราใน กิจการ บทที่ 5
กิจการ 5:3 – “…เหตุไฉนซาตานจึงทําให้ ใจของเจ้ าเต็มไปด้ วยการมุสาต่ อพระวิญญาณบริสุทธิ์...”
กิจการ 5:4 – “…เจ้ ามิได้ มุสาต่ อมนุษย์ แต่ ได้ มุสาต่ อพระเจ้ า”
ขอ 3 กลาววาอานาเนียไดมุสาตอพระวิญญาณบริสุทธิ์ และจากนั้นขอ 4 บอกวาเขามุสาตอพระเจา
จึงทําใหพระวิญญาณบริสุทธิ์เปนพระเจา
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2. การสอนเกี่ยวกับตรีเอกานุภาพแสดงใหเห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปนพระเจา
1 ยอห์ น 5:7 – “เพราะมีพยานอยู่สามพยานในสวรรค์ คือพระบิดา พระวาทะ และพระวิญญาณบริ สุทธิ์
และพยานทัง้ สามนี้เป็ นองค์ เดียวกัน”
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเทาเทียมกับพระเจา พระบิดา และพระบุตร ดังนั้นจึงทําใหพระวิญญาณ
บริสุทิ์เปนพระเจา
พระวิ ญ ญาณบริ สุ ทธิ์ สํ า แดงพระลั ก ษณะของพระเจ า คุ ณ ลั ก ษณะเหล า นี้ ข องพระเจ า เป น ของ
พระเจาเพียงพระองคเดียว โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงแสดงใหเห็นพระลักษณะเหลานี้ จึงทําใหเห็นวา
พระองคทรงเปนพระเจา

1. พระองคทรงเปนชีวิต

โรม 8:2 – “เพราะว่ ากฎของพระวิญญาณแห่ งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ ทาํ ให้ ข้าพเจ้ าพ้นจาก ...”

2. พระองคทรงเปนนิรันดร

ฮีบรู 9:14 – “มากยิ่งกว่ านั้นสั กเท่ าไรพระโลหิตของพระคริ สต์ โดยพระวิญญาณนิรันดร์ ได้ ทรงถวาย
พระองค์ เองแด่ พระเจ้ า ...”

3. พระองคทรงเปนอยูในทุกที่ในเวลาเดียวกัน

สดุดี 139:7 – “ข้ าพระองค์ จะไปไหนให้ พ้นพระวิญญาณของพระองค์ ได้ หรื อข้ าพระองค์ จะหนีไปไหนให้
พ้นพระพักตร์ ของพระองค์ ”

4. พระองคทรงฤทธานุภาพ

ลูกา 1:35 – “ทูตสวรรค์ จึงตอบเธอว่ า “พระวิญญาณบริ สุทธิ์จะเสด็จลงมาบนเธอ และฤทธิ์เดชของผู้สูงสุ ด
จะปกเธอ ...”

5. พระองคทรงรอบรู

ยอห์ น 14:26 – “แต่ พระองค์ ผ้ ปู ลอบประโลมใจนั้นคือพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ผู้ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้ มาใน
นามของเรา พระองค์ นั้นจะทรงสอนท่ านทัง้ หลายทุกสิ่ง ...”
ยอห์ น 16:13 – “เมื่อพระองค์ พระวิญญาณแห่ งความจริ งจะเสด็จมาแล้ ว พระองค์ จะนําท่ านทั้งหลายไปสู่
ความจริงทัง้ มวล ...”
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6. พระองคทรงเปนความจริง

ยอห์ น 16:13 – “เมื่อพระองค์ พระวิญญาณแห่ งความจริงจะเสด็จมาแล้ ว ...”
1 ยอห์ น 5:6 – “…และพระวิญญาณทรงเป็ นพยานเพราะพระวิญญาณทรงเป็ นความจริง”

7. พระองคทรงบริสุทธิ์

เอเฟซัส 4:30 – “และอย่ าทําให้ พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้ าเสียพระทัย ...”
ไมใชเพียงแตพระคัมภีรที่บอกอยางชัดแจงวาพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปนพระเจา แตพื้นฐานของ
พระลักษณะเหลานี้ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พวกเราสามารถสรุปไดวาพระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระเจา

พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมีหลากหลาย
1. พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทํางานรวมกับพระบิดาและพระบุตรในการทรงสราง
ปฐมกาล 1:1-2 – “ในเริ่ มแรกนั้นพระเจ้ าทรงเนรมิตสร้ างฟ้ าสวรรค์ และแผ่ นดินโลก และแผ่ นดินโลกนั้นก็
ปราศจากรู ปร่ างและว่ างเปล่ าอยู่ และความมืดอยู่เหนือผิวของนํ้า และพระวิญญาณของ
พระเจ้ าเคลือ่ นไหวอยู่เหนือผิวของนํ้านั้น”
2. พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทานพระคัมภีร
2 เปโตร 1:20-21 – “จงรู้ ข้อนี้ก่อน คือว่ าคําพยากรณ์ ทุกคําที่จารึ กไว้ ในพระคัมภีร์แล้ ว ไม่ มีใครตีความได้
ตามลําพังใจของตนเอง ด้ วยว่ าคําพยากรณ์ ในอดีตนั้นไม่ ได้ มาจากความประสงค์ ของมนุษย์
แต่ พวกผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้ าได้ กล่ าวคําตามทีพ่ ระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ ทรงดลใจเขา”
3. พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสัมพันธกับพระเยซูคริสต พระบุตรของพระเจา
ก. พระเยซูคริสตทรงนําโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์
มัทธิว 4:1 – “ครั้งนั้นพระวิญญาณทรงนําพระเยซูเข้ าไปในถิน่ ทุรกันดาร ...”
ข. พระเยซูคริสตทรงประกอบไปดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์
ลูกา 4:1 – “พระเยซูประกอบด้ วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ เสด็จกลับไปจากแม่ นํ้าจอร์ แดน ...”
ค. พระเยซูคริสตทรงเปนขึ้นจากความตายโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์
โรม 8:11 – “แต่ ถ้าพระวิญญาณของพระองค์ ผู้ทรงชุบให้ พระเยซูเป็ นขึน้ มาจากความตาย ...”
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4. พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเกี่ยวของกับมนุษยทั่วไป
ก. พระองคทรงทําใหมนุษยสํานึกผิด
ยอห์ น 16:7-8 – “แต่ อย่ างไรก็ตามเราบอกความจริ งแก่ ท่านทั้งหลาย คือการที่เราจากไปนั้นก็เพือ่ ประโยชน์
ของท่ าน เพราะถ้ าเราไม่ ไป พระองค์ ผ้ ปู ลอบประโลมใจก็จะไม่ เสด็จมาหาท่ าน แต่ ถ้าเราไปแล้ ว เราก็จะใช้
พระองค์ มาหาท่ าน เมื่อพระองค์ นั้นเสด็จมาแล้ ว พระองค์ จะทรงกระทําให้ โลกรู้ สึกถึงความผิดบาป และถึง
ความชอบธรรม และถึงการพิพากษา”
วลีที่วา “พระองคจะทรงกระทําใหโลกรูสึกถึงความผิดบาป” หมายความวา พระวิญญาณบริสุทธิ์
ทรงนําแสงสวางมาถึงความบาปของมนุษย แลวผลลัทธก็คือ มนุษยสํานึกผิด พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทํา
ใหมนุษยสํานึกผิดในความบาปของเขา
ข. พระองคทรงชี้ใหมนุษยเห็นถึงพระเยซูคริสต
ยอห์ น 15:26 – “แต่ เมื่อพระองค์ ผ้ ูปลอบประโลมใจที่เราจะใช้ มาจากพระบิดามาหาท่ านทั้งหลาย คือ
พระวิญญาณแห่ งความจริง ผู้ทรงมาจากพระบิดานั้นได้ เสด็จมาแล้ ว พระองค์ นั้นจะทรงเป็ นพยานถึงเรา”
ค. พระองคทรงเชื้อเชิญใหมนุษยตอนรับพระเยซูคริสต
วิวรณ์ 22:17 – “พระวิญญาณและเจ้ าสาวตรัสว่ า ‘เชิญมาเถิด ... และให้ ผ้ ทู กี่ ระหายเข้ ามา ผู้ใดมีใจปรารถนา
ก็ให้ ผ้ นู ั้นมารับนํ้าแห่ งชีวิตโดยไม่ ต้องเสียอะไรเลย”
5. พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เกี่ยวของกับผูเชื่อ
ก. เกี่ยวกับความรอดของมนุษย
1. พระองคทรงปลดปลอยผูเชื่อจากอํานาจของความบาป
โรม 8:2 - “เพราะว่ ากฎของพระวิญญาณแห่ งชี วิตในพระเยซู คริ สต์ ได้ ทําให้ ข้าพเจ้ าพ้ นจากกฎแห่ งบาป
และความตาย”
2. พระองคทรงสถิตยอยูในผูเชื่อ
โรม 8:9 – “ถ้ าพระวิญญาณของพระเจ้ าทรงสถิตอยู่ในท่ านทั้งหลายจริ ง ๆ แล้ ว ท่ านก็มิได้ อยู่ฝ่ายเนื้อหนัง
แต่ อยู่ฝ่ายพระวิญญาณ แต่ ถ้าผู้ใดไม่ มีพระวิญญาณของพระคริสต์ ผู้นั้นก็ไม่ เป็ นของพระองค์ ”
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3. พระองคทรงประทับตราผูเชื่อ ดังนั้นเขาจึงไมสามารถที่จะสูญเสียความรอดของเขาได
เอเฟซัส 1:13 – “และในพระองค์ นั้นท่ านทัง้ หลายก็ได้ วางใจเช่ นเดียวกัน เมื่อท่ านได้ ฟังพระวจนะแห่ งความ
จริ งคือข่ าวประเสริ ฐเรื่ องความรอดของท่ าน และได้ เชื่ อในพระองค์ แล้ วด้ วย ท่ านก็ได้ รับ
การประทับตราไว้ ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่ งพระสัญญา”
4. พระองคทรงประทานความแนใจแกผูเชื่อในความรอดของเขา
โรม 8:16 – “พระวิญญาณนั้นเป็ นพยานร่ วมกับจิตวิญญาณของเราทั้งหลายว่ า เราทั้งหลายเป็ นบุตรของ
พระเจ้ า”
ข. เกี่ยวกับการงานของผูเชื่อ
1. พระองคทรงมอบอํานาจแกผูเชื่อเพื่อทํางานของพระเจา
กิจการ 1:8 – “แต่ ท่านทั้งหลายจะได้ รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์จะเสด็จมาเหนือ
ท่ า น และท่ า นทั้ ง หลายจะเป็ นพยานฝ่ ายเราทั้ง ในกรุ ง เยรู ซ าเล็ม ทั่ว แคว้ น ยู เ ดี ย แคว้ น
สะมาเรีย และจนถึงทีส่ ุ ดปลายแผ่ นดินโลก”
2. พระองคทรงเรียกผูเชื่อเฉพาะเจาะจงเพื่อรับใชพระเจาเต็มเวลา
กิจการ 13:4 – “เหตุฉะนั้น ท่ านทัง้ สองทีไ่ ด้ รับใช้ จากพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงลงไปเมืองเซลูเคีย และได้ แล่ น
เรือจากทีน่ ั่นไปยังเกาะไซปรัส”
3. พระองคทรงนําชีวิตของผูเชื่อแตละคน
กิจการ 16:6-7 – “ครั้ นท่ านเหล่ านั้นไปทั่วแว่ นแคว้ นฟรี เจียกับกาลาเทียแล้ ว พระวิญญาณบริ สุทธิ์ห้ามมิให้
กล่ าวพระวจนะในแคว้ นเอเชี ย เมื่อไปยังแคว้ นมิเซียแล้ ว ก็พยายามจะไปยังแว่ นแคว้ น
บิธีเนีย แต่ พระวิญญาณไม่ ทรงโปรดให้ ไป”
ค. เกี่ยวกับชีวิตของผูเชื่อ
1. พระองคทรงปลอบประโลมใจผูเชื่อ
ยอห์ น 16:7 – “แต่ อย่ างไรก็ตามเราบอกความจริ งแก่ ท่านทั้งหลาย คือการที่เราจากไปนั้นก็เพือ่ ประโยชน์
ของท่ าน เพราะถ้ าเราไม่ ไป พระองค์ ผ้ ปู ลอบประโลมใจก็จะไม่ เสด็จมาหาท่ าน แต่ ถ้าเราไป
แล้ ว เราก็จะใช้ พระองค์ มาหาท่ าน”
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2. พระองคทรงรองขอตอพระเจาแทนผูเชื่อ
โรม 8:26-27 – “พระวิญญาณก็ทรงช่ วยเราเมื่อเราอ่ อนกําลังด้ วยเช่ นกัน เพราะเราไม่ ร้ ูว่าเราควรจะอธิษฐาน
ขอสิ่งใดอย่ างไร แต่ พระวิญญาณเองทรงช่ วยขอเพือ่ เราด้ วยความครํ่าครวญซึ่งเหลือที่จะพูด
ได้ และพระองค์ ผู้ท รงตรวจค้ น ใจมนุ ษ ย์ ก็ท รงทราบความหมายของพระวิ ญ ญาณ
เพราะว่ าพระองค์ ทรงอธิษฐานขอเพือ่ วิสุทธิชนตามทีช่ อบพระทัยพระเจ้ า”
3. พระองคทรงสรางชีวิตของผูเชื่อใหเปนเหมือนพระคริสต
กาลาเทีย 5:22-23 – “ฝ่ ายผลของพระวิญญาณนั้นคือ ความรั ก ความปลาบปลื้มใจ สั นติสุข ความอดกลั้นใจ
ความปรานี ความดี ความเชื่อ ความสุ ภาพอ่ อนน้ อม การรู้จักบังคับตน เรื่องอย่ างนี้ไม่
มีพระราชบัญญัติห้ามไว้ เลย”
4. พระองคทรงใหสิทธิ์อํานาจแกผูเชื่อ
ก) อธิษฐานวิงวอนในฤทธิ์อํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
เอเฟซัส 6:18 – “จงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่ างและจงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา ทั้งนี้จงระวังตัวด้ วยความ
เพียรทุกอย่ าง จงอธิษฐานเพือ่ วิสุทธิชนทุกคน”
ข) นมัสการในฤทธิ์อํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
ฟี ลิปปี 3:3 – “เพราะว่ าเราทั้งหลายเป็ นพวกถือพิธีเข้ าสุ หนัต คือเป็ นผู้นมัสการพระเจ้ าด้ วยจิตวิญญาณ
และชื่นชมยินดีในพระเยซูคริสต์ และไม่ ได้ ไว้ ใจในเนื้อหนัง”
ค) สรรเสริญพระเจาฤทธิ์อํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
เอเฟซัส 5:18-20 – “และอย่ าเมาเหล้ าองุ่นซึ่งจะทําให้ เสียคน แต่ จงเต็มล้ นด้ วยพระวิญญาณ จงปราศรั ยกัน
ด้ วยเพลงสดุดี เพลงนมัสการและเพลงฝ่ ายจิตวิญญาณ คือร้ องเพลงสรรเสริ ญและสดุดี
จากใจของท่ านถวายองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า จงขอบพระคุณพระเจ้ าคือพระบิดาสํ าหรั บสิ่ ง
สารพัดเสมอ ในพระนามพระเยซูคริสต์ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา”
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การบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ในหัวขอของการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เปนเหตุของการโตแยงในศาสนาคริสต หลายคน
เชื่อวาการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเปนประสบการณ ที่จะตองแสวงหาหลังจากไดรับความรอด
แลวโดยเฉพาะ “การพูดภาษาแปลกๆ” สิ่งนี้เปนมุมมองของคณะเพ็นเทคอสตและขบวนการเคลื่อนไหว
ของกลุม พระวิ ญ ญาณ บางคนเชื่ อว าหลัง จากได รับ ความรอดแล ว ผู เชื่ อ แต ละคนได รั บบั พติ ศมาโดย
พระวิญญาณบริสุทธิ์ไดเขามาเปนสวนหนึ่งใน “พระกายของพระคริสต” ซึ่งหลักความเชื่อดังกลาวนั้นไป
ดวยกันกับ “ทฤษฎีคริสตจักรสากลที่มองไมเห็น” ดังนั้นคําถามมีวา “พระคัมภีรสอนอะไรเกี่ยวกับหัวขอ
นี้?” ความจริงแลวมีขอพระคัมภีรเพียงแค 6 ขอเทานั้นที่อางถึงการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ ใหเราดู
ทีละขอวาพระคัมภีรสอนวาอยางไร
1. มัทธิว 3:11 – “เราให้ เจ้ าทั้งหลายรั บบัพติศมาด้ วยนํ้า แสดงว่ ากลับใจใหม่ ก็จริ ง แต่ พระองค์ ผ้ ูจะมา
ภายหลัง เรา ทรงมี อิ ท ธิ ฤ ทธิ์ ยิ่ง กว่ า เราอี ก ซึ่ ง เราไม่ ค่ ู ค วรแม้ จ ะถือฉลองพระบาทของ
พระองค์ พระองค์ จะทรงให้ เจ้ าทัง้ หลายรับบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้ วยไฟ”
2. มาระโก 1:8 – “จริ ง ๆ แล้ วเราให้ เจ้ าทั้งหลายรั บบัพติศมาด้ วยนํ้า แต่ พระองค์ นั้นจะให้ เจ้ าทั้งหลายรั บ
บัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริสุทธิ์”
3. ลูกา 3:16 – “ยอห์ นจึงตอบเขาทัง้ หลายว่ า “เราให้ เจ้ ารับบัพติศมาด้ วยนํ้าก็จริง แต่ จะมีพระองค์ หนึ่งเสด็จ
มาทรงมีอิทธิฤทธิ์ ยิ่งกว่ าเราอีก ซึ่ งเราไม่ ค่ ูควรแม้ จะแก้ สายฉลองพระบาทของพระองค์
พระองค์ นั้นจะทรงให้ เจ้ าทัง้ หลายรับบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้ วยไฟ”
มัทธิว มาระโก และลูกา บันทึกเรื่องราวเดียวกันเกี่ยวกับคํากลาวของยอหนผูใหบัพติศมาขณะที่เขา
สั่งสอนเทศนาและใหบัพติศมา ตามขอนี้
1. ใครคือผูใหบัพติศมา? คําวา “พระองค” คือ พระเยซูคริสต
2. ใครคือผูที่พระเยซูคริสตจะใหบัพติศมา? คําตอบคือ “เจาทั้งหลาย” ในขอพระคําเหลานั้น
3. ใครคือ “เจาทั้งหลาย” ในขอพระคําเหลานั้น? ก็คือเหลาผูเชื่อที่ยอหนกําลังใหบัพติศมาอยู
4. ใครคือผูที่พระเยซูคริสตจะใหบัพติศมาดวย? คําตอบคือพระวิญญาณบริสุทธิ์
5. จากคํา กล าวของยอหน ผูให บัพ ติศมา นี่เ ปน เหตุ การณ การบัพ ติศมาในพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในอดี ต
ปนจุบัน หรืออนาคต? เรารูไดวานี่เปนเหตุการณในอนาคตโดยการใชคําวา “จะ”
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ดังนั้นถาเราอานทําความเขาใจอยางระวังในขอพระคําเหลานี้ ก็ทําใหเห็นความชัดเจนเกี่ยวเรื่องนี้วา
บางจุด เปนในอนาคต พระเยซูคริสต จะให บัพติศมาแก เหลา คนที่พูด ในขอ นี้ดวยพระวิ ญญาณบริสุทธิ์
ดังนั้นจึงเปนที่นาสังเกตวาพระวิญญาณบริสุทธิ์ไมใชผูใหบัพติศมา แตทรงเปนตัวกลางใหกับคนที่รับ
บัพติศมา
4. ยอห์ น 1:33 – “ข้ าพเจ้ าเองไม่ ร้ ู จักพระองค์ แต่ พระองค์ ผู้ได้ ทรงใช้ ให้ ข้าพเจ้ าให้ บัพติศมาด้ วยนํ้า
พระองค์ นั้นได้ ตรัสกับข้ าพเจ้ าว่ า เมื่อเจ้ าเห็นพระวิญญาณเสด็จลงมาและสถิตอยู่บนผู้ใด
ผู้นั้นแหละเป็ นผู้ให้ บัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริสุทธิ์”
ในพระคําขอนี้ ยอหนผูใหบัพติศมาเผยใหรูวาเขารูไดอยางไรวาใครมาเปนพระผูชวยใหรอด จากขอ
พระคํานี้
1. ใครคือผูใหบัพติศมา? คําวา “พระองค” คือ พระเยซูคริสต
2. ใครคือผูที่พระเยซูคริสตจะใหรับบัพติศมาดวย? คําตอบคือพระวิญญาณบริสุทธิ์
ดังนั้นใหอานทําความเขาใจอยางระวังในขอพระคําตอไปนี้ที่จะใหความชัดเจนวาพระเยซูคริสตจะ
ใหบัพติศมาดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เปนที่นาสังเกตวาพระวิญญาณบริสุทธิ์ไมใชผูใหบัพติศมา แตทรง
เปนตัวกลางใหกับคนที่รับบัพติศมา
5. กิจการ 1:5 – “เพราะว่ ายอห์ นให้ รับบัพติศมาด้ วยนํ้าก็จริ ง แต่ ไม่ ช้าไม่ นานท่ านทั้งหลายจะรั บบัพติศมา
ด้ วยพระวิญญาณบริสุทธิ์”
ในบทนี้ ลูกาไดสรุปเหตุการณที่จะตามมาจากการเปนขึ้นมาของพระเยซูคริสตกอนที่พระองคจะ
เสด็จขึ้นสูสวรรค ในขอที่ 4 พระเยซูตรัสสั่งเหลาสาวกใหรอคอยอยูในกรุงเยรูซาเล็ม รอคอยอะไร? พระคํา
ขอที่ 5 ไดตอบคําถามนี้
1. ใครคือผูไดรับบัพติศมา? “ทานทั้งหลาย” ในพระคําขอนี้กลาวถึงสมาชิกผูเริ่มคริสตจักร
ของพระเยซูคริสตโดยเฉพาะ
2. พวกเขาจะไดรับบัพติศมาดวยอะไร? คําตอบคือ พระวิญญาณบริสุทธิ์
3. เมื่อไหรจะไดรับ? คําตอบในพระคําขอนี้คือ “ไมชาไมนาน”
ดังนั้นใหอานทําความเขาใจอยางระวังในขอพระคําตอไปนี้ที่จะใหความชัดเจนวาพวกเขาหรือ
คริสตจักรนั้นจะไดรับบัพติศมาดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในอีกไมกี่วัน เปนที่นาสังเกตวาพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ไมใชผูใหบัพติศมา แตทรงเปนตัวกลางใหกับคนที่รับบัพติศมา
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6. กิจการ 11:16 – “แล้ วข้ าพเจ้ าได้ ระลึกถึงคําตรั สขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ า ซึ่งพระองค์ ตรั สไว้ ว่า ‘ยอห์ นให้
รับบัพติศมาด้ วยนํ้าก็จริง แต่ ท่านทัง้ หลายจะรับบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริสุทธิ์”
ในพระธรรมขอนี้เปโตรระลึกไดถึงคําตรัสของพระเยซูที่ตรัสไวในอดีตเกี่ยวกับเรื่องการบัพติศมา
ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ และอานอยางระวังถึงการเปดเผยขอพระคํานี้วาการบัพติศมาในพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ไดเกิดขึ้นแลว
เราจะเห็นไดจากพระคําขอนี้วาพระวิญญาณบริสุทธิ์ไมไดใหบัพติศมาแกใคร คือพระเยซูคริสตที่ได
ใหบัพติศมาดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ดังนั้นเราเห็นวาพระเยซูคริสตผูใหบัพติศมาดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์
ซึ่ ง เป น ตั ว กลาง ยอห น ผู ใ ห บั พ ติ ศ มาในน้ํ า เป น ตั ว กลาง โดยอาศั ย ในความเข า ใจดั ง กล า วจะเห็ น ว า
พระวิ ญญาณบริ สุ ทธิ์ ไม ได เป น ผูใ หบัพติ ศมา ดั งนั้ นทํ าใหเ ห็ นถึ งความผิ ด พลาดของความเชื่ อของคน
เหลานั้ นที่เชื่อ วา ทั นทีที่ผูเ ชื่อได รับความรอดนั้ น พระวิญญาณบริสุ ทธิ์ทรงวางผูเ ชื่อเข าสู “คริ สตจัก ร
สากลที่มองไมเห็น”
การศึกษาพระคําขอนี้อยางละเอียดแสดงใหเห็นวา “การบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์” เปน
เหตุ การณเ ดี ยวที่ ไม เ คยเกิด ขึ้ นซ้ํ า ในพระธรรมมัท ธิ ว มาระโก ลูก า และยอหน แสดงให เห็ น วา การ
บัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เปนเหตุการณในอนาคต แตไมไดบอกใหรูวาจะเกิดขึ้นเมื่อไหร ในพระคํา
กิจการ 1:5 ใหเวลาที่แนนอนของเหตุการณนี้วา “ไมชาไมนาน” ซึ่งก็เกิดขึ้นในพระธรรมกิจการ บทที่ 2 ใน
วันเพ็นเทคอสต ยิ่งกวานั้น คํากลาวในกิจการ 11:16 เราจึงรูวาการบัติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ไดเกิดขึ้น
แลว เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นวาการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เปนเหตุการณครั้งเดียวที่เกิดขึ้นใน
วันเพ็นเทคอสต ดังนั้นใหเรามาดูวาเกิดอะไรขึ้นในวันเพ็นเทคอสต?
1. พระเยซูคริสตไดสงพระวิญญาบริสุทธิ์มารับรองคริสตจักรของพระเยซูที่พระองคไดตั้งไวแลวในพันธกิจ
ของพระองคบนโลกนี้
2. ในวันเพ็นเทคอสตผูเชื่อเริ่มไดรับการเต็มลนไปดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์
กิจการ 2:4 – “เขาเหล่ านั้นก็เต็มล้ นด้ วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์จึงตั้งต้ นพูดภาษาต่ าง ๆ ตามที่พระวิญญาณ
ทรงโปรดให้ พูด”
3. เหลาสาวกในคริสตจักรที่กรุงเยรูซาเล็มเริ่มพูดภาษาตางชาติหลากหลายภาษา ดั่งที่เราจะเรียนรูวา นี่เปน
ของประทานชั่วคราวจากพระเจาที่จะหยุดเมื่อพระคัมภีรของพระเจาเสร็จอยางสมบูรณ (1 โครินธิ์ 13:8-10)
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4. คริสตจักรจะเต็มไปดวยการเปนพยานที่กลาหาญ
กิจการ 4:31 – “เมื่อเขาอธิษฐานแล้ ว ที่ซึ่งเขาประชุ มอยู่นั้นได้ หวั่นไหว และคนเหล่ านั้นประกอบด้ วย
พระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้ กล่ าวพระวจนะของพระเจ้ าด้ วยใจกล้ าหาญ”
5. คนหลายคนไดรับความรอด ไดรับบัพติศมาและไดเพิ่มขึ้นในคริสตจักร
กิจการ 2:41 – “คนทั้งหลายที่รับคําของเปโตรด้ วยความยินดีกร็ ั บบัพติศมา ในวันนั้นมีคนเข้ าเป็ นสาวก
เพิม่ อีกประมาณสามพันคน”

1 โครินธ์ 12:13 ได้ กล่ าวเกีย่ วกับอะไร?
กลุม คนมีความเชื่ อที่ผิ ดๆเกี่ยวกั บว า ทั นที ที่ค นหนึ่ งไดรับความรอด พระวิ ญญาณบริสุ ทธิ์ ทรง
บัพติศมาผูเชื่อใหมเขาสูคริสตจักรสากลที่มองไมเห็น การที่พวกเขาเชื่ออยางนั้นเปนการตีความหมายผิด
ของพระคํา 1 โครินธ 12:13
1 โครินธ์ 12:13 – “เพราะว่ าถึงเราจะเป็ นพวกยิวหรือพวกต่ างชาติ เป็ นทาสหรื อมิใช่ ทาสก็ตาม เราทั้งหลาย
ได้ รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณองค์ เดียวเข้ าเป็ นกายอันเดียวกัน และเราทั้งหลายได้ เต็ม
ล้ นอยู่ด้วยพระวิญญาณองค์ เดียวนั้น”
ผูที่ยึดถือมุมมองคริสตจักรสากลชี้ขอนี้และพูดวา “พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงบัพติศมาเหลาผูเชื่อเขา
เปนพระกายเดียวกัน ซึ่งก็คือ คริสตจักรสากล!” กอนที่เราจะตีความพระคําขอนี้ใหถูกตอง เราจําเปนตอง
ทบทวนสิ่งที่เราไดเรียนมาเกี่ยวกับเรื่อง “บัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์”
1. พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงบัพติศมาหรือไม? คําตอบคือ ไมใช อยางที่เราไดเห็นแลววาพระเยซูคริสตทรง
เปนผูใหบัพติศมาดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในกิจการบทที่ 2 เมื่อพระองคและพระบิดาทรงสงพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ลงมาปกครองเหนือคริสตจักรของพระเยซู
2. “การบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์” เปนเหตุการณตอเนื่องหรือไม? คําตอบคือ ไม อยางที่เราไดเห็น
วาการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เกิดขึ้นครั้งเดียวในวันเพ็นเทคอสต
3. “พระกายของพระคริสต” คือคริสตจักรสากลที่มองไมเห็นหรือไม? ไมใช (เราจะศึกษากันในบทเรียนที่
10 - หลักคําสอนเกี่ยวกับคริสตจักร) คริสตจักร (พระกายของพระคริสต) เปนคริสตจักรทองถิ่นที่สามารถ
มองเห็นได ซึ่งเปนกลุมคนที่มารวมกันของผูที่เชื่อในพระเยซูคริสตและไดรับบัพติศมา
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4. พระคัมภีรใหมีการบัพติศมาในน้ําและการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เทานั้นหรือ?
เอเฟซัส 4:4-6 – “มีกายเดียวและมีพระวิญญาณองค์ เดียว เหมือนมีความหวังใจอันเดียวที่เนื่องในการที่ทรง
เรียกท่ าน มีองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าองค์ เดียว ความเชื่อเดียว บัพติศมาเดียว พระเจ้ าองค์ เดียวผู้
เป็ นพระบิดาของคนทัง้ ปวง ผู้ทรงอยู่เหนือคนทัง้ ปวง และทัว่ คนทัง้ ปวง และในท่ านทัง้ ปวง”
เปนที่ชัดเจนวามีเพียงบัพติศมาเดียว ถาหากนี่เปน “บัพติศมาเดียว” คือการบัพติศมาในพระวิญญาณ
อยางที่หลายคนคิด แลวการบัพติศมาในน้ําของเหลาผูเชื่อกลายเปนอะไร? ดังนั้นเราเชื่อไดแนนอนวามีเพียง
บั ติ ศ มาเดี ย วคื อ การบั พ ติ ศ มาในน้ํ า ที่ เ หล า ผู เ ชื่ อ จุ ม ตนลงในน้ํ า เมื่ อ ได รั บ ความรอดโดยอํ า นาจแห ง
คริสตจักร
ดังนั้น เราจะตีความ 1 โครินธ 12:13 ไดอยางไร? เปนวิธีปกติที่พระวิญญาบริสุทธิ์ทรงนําผูเชื่อที่จะ
เชื่อฟงพระบัญชาของพระคริสตที่จะรับบัพติศมา (การจุมน้ํา) ซึ่งวางพวกเขาเขาสูสมาชิกของคริสตจักร
ทอ งถิ่ นในที่ที่พวกเขารั บบั พติ ศมา พระคํ ากิ จการ 2:41 ได หนุ นเพิ่ม เติม วา “คนทั้งหลายที่รั บคําของ
เปโตรด้ วยความยินดีกร็ ั บบัพติศมา ในวันนั้นมีคนเข้ าเป็ นสาวกเพิม่ อีกประมาณสามพันคน” คําวา “เขา
เปนสาวกเพิ่ม” หมายถึง ผูเชื่อใหมที่รับบัพติศมากลายเปนสวนหนึ่งของคริสตจักรที่มีอยูจริงเรียบรอยแลว
แตบางคนอาจจะกลาวจากพระคําขอนี้ที่วา “เราทั้งหลายได้ รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณองค์ เดียว
เข้ าเป็ นกายอันเดียวกัน” ใน 1 โครินธ 12:13 หมายความวาผูเชื่อทุกคนไดรับบัพติศมาเขาสูคริสตจักรสากล
ที่มองไมเห็นพระกายของพระคริสต
เมื่ออาจารยเปาโลใชคําวา “เรา” ไมไดหมายถึงทุกคนที่รับบัพติศมาจะไดเขาสูกายที่เหมือนกัน หาก
ผมกลาววา “เราทุกคนนั่งรถบัสไปโบสถ” ซึ่งไมไดหมายความวาทุกๆคนจะนั่งรถบัสคันเดียวกัน หากผม
กลาววา “เราจับปลาไดหนึ่งตัว” ก็ไมไดหมายความวาเราไมไดจับปลาตัวเดียวกัน ครั้งแลวครั้งเลาแตวาแต
ละคนก็จับปลาไดของตัวเอง หากผมกลาววา “เราซื้อน้ํามาหนึ่งขวด” ก็ไมไดหมายความวาแตละคนจะซื้อ
น้ํามาขวดเดียวกัน แตวาซื้อน้ําของตนเอง
เมื่ออาจารยเปาโลเขียนวา “เราทั้งหลายได้ รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณองค์ เดียวเข้ าเป็ นกายอัน
เดียวกัน” อาจารยเปาโลไมไดหมายความวาผูเชื่อทุกคนไดรับบัพติศมาเขาสูกายที่เดียวกัน สิ่งที่อาจารย
เปาโลหมายถึงคือเมื่อเขาไดรับบัพติศมา เขาก็ถูกเขากายอันหนึ่ง (ที่เมื่องดามัสกัส - กิจการ บทที่ 9) ดังนั้น
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เมื่อพวกสมาชิกที่คริสตจักรโครินธไดรับบัพติศมา พวกเขาก็ถูกเขากายอันเดียวกันที่เมื่องโครินธ นี่แสดง
ใหเห็นไดงายในขอที่ 27 ในบทเดียวกัน
1 โครินธ์ 12:27 – “บัดนี้ฝ่ายท่ านทัง้ หลายเป็ นกายของพระคริสต์ และต่ างก็เป็ นอวัยวะของพระกายนั้น”
อาจารยเปาโลกลาววาคริสตจักรโครินธเปนพระกายของพระคริสต แตผูที่เชื่อในคริสตจักรสากล
นั้น เชื่อวาพระกายของพระคริสตคือผูเชื่อทุกคน หากพวกเขาเขาใจถูก การใชคําวา “ทานทั้งหลาย” ในขอนี้
ซึ่งแยกตัวเขาออก อาจารยเปาโลก็ยอมรับวาเขาไมไดเปนสวนหนึ่งของพระคริสตและดังนั้นเขาจึงไมไดรับ
ความรอด
หากผูที่เชื่อในคริสตจักรสากลคิดถูกตอง อาจารยเปาโลควรจะกลาววา “เราทั้งหลายเปนพระกาย
ของพระคริสต” แตเขาไมไดกลาวเชนนั้น เขากลับกลาววา “ท่ านทั้งหลายเปนพระกายของพระคริสต”
อยางเห็นไดชัดวาอาจารยเปาโลไดรับความรอดและโดยการใชคําวา “ทานทั้งหลาย” บงบอกวามีพระกาย
ของพระคริสต (คริสตจักร) จํานวนมากมายในเวลานั้น เราจะไดเรียนในบทเรียนขางหนา (บทเรียนที่ 9 หลักคําสอนเกี่ยวกับคริสตจักร)วาแตละคริสตจักรเปนพระกายของพระคริสต คริสตจักรในกรุงเยรูซเล็ม
เปนพระกายของพระคริสต คริสตจักรในเมืองอันทิโอก (กิจการ บทที่ 13) เปนพระกายของพระคริสต
คริสตจักรในเมืองโครินธก็เปนพระกายของพระคริสต ฯลฯ

ของประทานแห่ งพระวิญญาณบริสุทธิ์
ในตนป ค.ศ.1900 (พ.ศ. 2443) คณะเพ็นเทคอสตไดเริ่มขึ้น โดยป 1971 (พ.ศ 2514) ขบวนการ
เคลื่อนไหวของกลุมพระวิญญาณไดเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วในหลายๆคริสตจักร ถึงแมวาจะเหมือนกัน แตก็
มีความแตกตาง คณะเพ็นเทคอสตหนั เขาสูนิกายของศาสนาคริสต ในขณะที่ขบวนการเคลื่อนไหวของกลุม
พระวิญญาณเกิดขึ้นภายในคริสตจักรทามกลางนิกายตางๆ ทั้งสองคณะนี้แสดงลักษณะพิเศษโดย “ของ
ประทาน” ในการพูดภาษาแปลกๆและในการรักษา ดังนั้นจึงมีการเพงความสนใจที่สําคัญไปที่พันธกิจของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ในพื้นที่ของของประทานแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์ในปจจุบัน ผูเชื่อทุกคนจําเปนตอง
ศึกษาและเขาใจอยางแมนยําวาของประทานแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์ในปจจุบันนี้คืออะไร ดังนั้นเขาจึงจะ
ไมถูกนําไปสูหลักคําสอนเทียมเท็จ ของประทานแหงพระวิญญาณมีความสามารถประทานโดยพระเจา
เพือ่ ประโยชนแกคริสตจักรทองถิ่น
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1 โครินธ์ 12:4 – “แล้ วของประทานนั้นมีต่าง ๆ กัน แต่ มีพระวิญญาณองค์ เดียวกัน”
1 โครินธ์ 12:7 – “การสําแดงของพระวิญญาณนั้นมีแก่ทุกคนเพือ่ ประโยชน์ ร่วมกัน”
ขอพระคําทั้งสองขอแสดงใหเห็นวาสมาชิกทุกคนในคริสตจักรมีของประทานแหงพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ อยางไรก็ตามไมใชวาสมาชิกทุกคนจะมีของประทานที่เหมือนกัน
1 โคริ นธ์ 12:29-30 – “ทุกคนเป็ นอัครสาวกหรื อ ทุกคนเป็ นผู้พยากรณ์ หรื อ ทุกคนเป็ นครู บาอาจารย์ หรื อ
ทุกคนกระทําการอัศจรรย์ หรื อ ทุกคนได้ รับของประทานให้ รักษาโรคหรื อ ทุกคน
พูดภาษาต่ าง ๆ หรือ ทุกคนแปลได้ หรือ”
วัตถุประสงคเดียวในของประทานแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์คือหนุนใจสมาชิกในคริสตจักรทองถิ่น
ให พวกเขาใชของประทานในคริสตจักรเพื่อพระสิริของพระเจา พระคัมภีรไดเรียบเรียงของประทานแหง
พระวิญญาณบริสุทธิ์ไว 16 อยาง ตามขอตอไปนี้
1. ถอยคําแหงสติปญญา – 1 โครินธ 12:8
2. ถอยคําแหงความรู – 1 โครินธ 12:8
3. ความเชื่อ – 1 โครินธ 12:9
4. การรักษา – 1 โครินธ 12:9, 28
5. การอัศจรรย – 1 โครินธ 12:10, 28
6. การพยากรณ – 1 โครินธ 12:10, โรม 12:6
7. การรูจักสังเกตวิญญาณ– 1 โครินธ 12:10
8. การพูดภาษาแปลกๆ – 1 โครินธ 12:10, 28

9. การแปลภาษา – 1 โครินธ 12:10
10. การชวยเหลือ – 1 โครินธ 12:28
11. การครอบครอง – 1 โครินธ 12:28, โรม 12:8
12. การปรนนิบัติ – โรม 12:7, 1 เปโตร 4:11
13. การสั่งสอน – โรม 12:7
14. การเตือนสติ – โรม 12:8
15. การให – โรม 12:8
16. ความเมตตา – โรม 12:8

ในจุดศูนยกลางของการ “โตแยงของขบวนการเคลื่อนไหวของกลุมพระวิญญาณ” มีคําถามวา ของ
ประทานแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งหมดที่พบในพันธสัญญาใหมนั้นใชไดในปจจุบันหรือไม พระคัมภีร
ไดสอนชัดเจนวาของประทานแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์บางอยางอยูชั่วคราวและเลิกไป เมื่อพระคัมภีรจะ
ถูกเขียนเสร็จอยางสมบูรณแลว
1 โครินธ์ 13:8-10 – “ความรักไม่ มีวันสู ญสิ้น แม้ คาํ พยากรณ์ กจ็ ะเสื่อมสู ญไป แม้ การพูดภาษาต่ าง ๆ นั้นก็จะ
มีเวลาเลิกไป แม้ ความรู้กจ็ ะเสื่อมสู ญไป เพราะที่เรารู้ นั้นก็ร้ ู แต่ ส่วนหนึ่ง และที่เราพยากรณ์
นั้นก็พยากรณ์ แต่ ส่วนหนึ่ง แต่ เมื่อความสมบูรณ์ มาถึงแล้ ว ความบกพร่ องนั้นก็จะสู ญไป”
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ของประทานแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์จัดแบงกลุมไดสองประเภท คือ
1) ของประทานแหงการทําหมายสําคัญที่อยูชั่วคราวและเลิกไปในปจจุบัน
2) ของประทานในการรับใชที่ถาวรและสามารถใชไดในทุกวันนี้

ของประทานแห่ งการทําหมายสํ าคัญ

ในพระธรรมมาระโก 16:20 และ ฮีบรู 2:4 “หมายสําคัญ” คือ ประทานเพื่อตามพระประสงคความ
เห็นชอบของพระเจาในผูรับใชพระเจาและถอยคําของพระองค
มาระโก 16:20 – “พวกสาวกเหล่ านั้นจึงออกไปเทศนาสั่ งสอนทุกแห่ งทุกตําบล และองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าทรง
ร่ วมงานกับเขา และทรงสนับสนุนคําสอนของเขาโดยหมายสําคัญทีป่ ระกอบนั้น เอเมน”
ฮีบรู 2:4 – “ทั้งนี้พระเจ้ าก็ทรงเป็ นพยานด้ วย โดยทรงแสดงหมายสํ าคัญและการมหัศจรรย์ และโดยการ
อัศจรรย์ ต่าง ๆ และโดยของประทานจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซึ่ งทรงประทานตามพระประสงค์ ของ
พระองค์ ”
ของประทานแหงการทําหมายสําคัญ คือ หมายสําคัญถึงคนยิวที่ไมเชื่อ ในพระคัมภีรกลาววาใจ
คนยิวตองการ “หมายสําคัญ”
1 โครินธ์ 1:22 – “ด้ วยว่ าพวกยิวเรียกร้ องหมายสําคัญและพวกกรีกเสาะหาปัญญา”
โดยการศึกษา “ของประทานแหงการทําหมายสําคัญ” ในพันธสัญญาใหมเปดเผยวา
1) คนยิวไดอยูที่นั่นดวย
2) สาวกไดอยูที่นั่นดวย
3) ของประทานเหลานี้แคชั่วคราว
มาระโก 16:17 กลาวถึงสี่อยาง “ของประทานแหงการทําหมายสําคัญ”
มาระโก 16:17 – “มีคนเชื่อที่ไหน หมายสํ าคัญเหล่ านี้จะบังเกิดขึ้นที่นั้น คือเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา
เขาจะพูดภาษาใหม่ หลายภาษา เขาจะจับงูได้ ถ้ าเขาดื่มยาพิษอย่ างใด จะไม่ เป็ นอันตราย
แก่เขา และเขาจะวางมือบนคนไข้ คนป่ วย แล้ วคนเหล่ านั้นจะหายโรค”
ของประทานสี่อยางคือ การขับผี การพูดภาษาใหมหลายภาษา จับงูพิษได (เปนการอัศจรรย) และ
การรักษา
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1. ของประทานใน “การพูดภาษาแปลกๆ”
พระคัมภีรกลาวชัดเจนวาการพูดภาษาแปลกๆจะเลิกไป ซึ่งหมายความวาเปนของประทานแหงการ
ทําหมายสําคัญที่อยูชั่วคราว
1 โครินธ์ 13:8-10 – “ความรักไม่ มีวันสู ญสิ้น แม้ คาํ พยากรณ์ กจ็ ะเสื่อมสู ญไป แม้ การพูดภาษาต่ าง ๆ นั้นก็จะ
มีเวลาเลิกไป แม้ ความรู้ ก็จะเสื่ อมสู ญไป เพราะที่เรารู้ นั้นก็ร้ ู แต่ ส่วนหนึ่ง และที่เราพยากรณ์ นั้นก็
พยากรณ์ แต่ ส่วนหนึ่ง แต่ เมื่อความสมบูรณ์ มาถึงแล้ ว ความบกพร่ องนั้นก็จะสู ญไป”
เรารูไดอยางไรวาการพูดภาษาแปลกๆนั้นจะเลิกไป? ขอพระคํากลาววา “เมื่อความสมบูรณมาถึง
แลว” บางคนเชื่อวา คําวา “ความสมบูรณ” หมายถึง พระเยซูคริสต และดังนั้นของประทานในการพูดภาษา
แปลกๆ ยังคงใชไดจนกระทั่งพระเยซูคริสตเสด็จกลับมา อยางไรก็ตามเรารูวานั่นไมใชความจริง เพราะวา
ในภาษากรีก คําวา “ความสมบูรณ” ไมใชรูปแบบเพศชาย แตเปนรูปแบบเพศกลาง ซึ่งไมใชเพศชายหรือ
เพศหญิง ดังนั้นเราเชื่อแนนอนวา คําวา “ความสมบูรณ” หมายถึงพระคัมภีร ซึ่งนั่นเหมาะสมกับบริบทใน
ชวงเวลานั้น พระคัมภีรยังไมเสร็จอยางสมบูรณ แตยังคงเขียนในเวลานั้นโดยใช “ของประทานแหงการทํา
หมายสําคัญ” พระคัมภีรใกลจะครบสมบูรณแลว เราพบวา “ของประทานแหงการทําหมายสําคัญ” ไดเลิก
ไป และไมยืนยาวในคริสตจักรของพระเจา
ปจจุบันนี้ “ของประทานในการพูดภาษาแปลกๆ” คือ หนึ่งในเครื่องหมายของขบวนการเคลื่อนไหว
ของกลุมพระวิญญาณ อยางไรก็ตามการพูดภาษาแปลกๆในพระคัมภีรแตกตางมากจากการพูดภาษาแปลกๆ
ในคริตจักรของกลุมนี้และเพ็นเทคอสต เราตองทําความเขาใจวาพระคัมภีรกลาวอะไรเกี่ยวกับภาษาแปลกๆ
ประการที่ ห นึ่ ง ภาษาแปลกๆ ในพระคั ม ภี ร ห มายถึ ง ภาษาที่ ม นุ ษ ย รั บ รู ไ ด ท า นจะไม พ บข อ
พระคัมภีรใดๆในพระคัมภีรอางถึงภาษาแปลกๆ เหมือนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แตหมายถึงภาษาที่มนุษยรับรูได ใน
วันเพ็นเทคอสต (กิจการ บทที่ 2) เมื่อเหลาสาวกกลุมแรกพูดภาษาแปลกๆ ทานจะเห็นรายชื่อของภาษาตางๆ
ในการพูด ถ าหากทานไดยินบางคนพู ดภาษาแปลกๆในป จจุบัน นี้ ทา นจะรู วานั่นไมใชภ าษาและไม มี
ความหมายอะไร ประการที่สอง พระคัมภีรประกาศวาภาษาแปลกๆเปนหมายสําคัญถึงชาวยิวที่ไมเชื่อ
1 โครินธ์ 14:22 – “เหตุฉะนั้นการพูดภาษาต่ าง ๆ จึงไม่ เป็ นหมายสํ าคัญแก่ คนที่เชื่อ แต่ เป็ นหมายสํ าคัญแก่
คนทีไ่ ม่ เชื่อ แต่ การพยากรณ์ นั้นไม่ ใช่ สําหรับคนทีไ่ ม่ เชื่อ แต่ สําหรับคนทีเ่ ชื่อแล้ ว”
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พระคัมภีรขอนี้กลาวชัดเจนวาของประทานแหงการทําหมายสําคัญมีเพื่อสําหรับคนยิวที่ยังไมไดรับ
ความรอด ดูพระธรรมกิจการ 2:1-13, กิจการ 10:44-48 และ กิจการ 19:6 และดูตัวทานเองวาในสามขอนี้ที่
ของประทานในการพูดภาษาแปลกๆ เริ่มเปนที่ประจักษ ทานจะเห็นทั้งชาวยิวและสาวกไดอยูที่นั่นดวย
ประการที่สาม พระคัมภีรกลาวชัดเจนวาภาษาแปลกๆมีเวลาเลิกไป
1 โคริ นธ์ 13:8 – “ความรั กไม่ มีวันสู ญสิ้ น แม้ คําพยากรณ์ กจ็ ะเสื่ อมสู ญไป แม้ การพูดภาษาต่ าง ๆ นั้นก็จะมี
เวลาเลิกไป...”
ในเวลาของการทําลายวิหารของชาวยิวในป ค.ศ. 70 (ป พ.ศ. 613) และความบริบูรณในพระวจนะ
ของพระเจา การพูดภาษาแปลกๆ หยุดไปที่จะไดรับการฝกในคริสตจักรในพันธสัญญาใหม ประการที่สี่
พระคัมภีรไดกลาวถึงการพูดภาษาแปลกๆเล็กนอยเทานั้นเอง มีเพียงขอพระคัมภีรสามตัวอยางเทานั้นที่
แสดงใหเห็นอยางแนนอน ประการที่หา แมกระทั่งถา “ของประทานในการพูดภาษาแปลกๆ” มีสําหรับ
ปจจุบันวันนี้ จะตองมีกฎเขมงวดมากที่ตองยึดไวกอนที่จะพูดภาษาตางๆ
1. มีเพียงสามคนเทานั้นที่สามารถพูดภาษาแปลกๆได (1 โครินธ 14:27)
2. แตละคนจะตองสลับกันพูด พวกเขาไมสามารถพูดครั้งเดียวพรอมกันได (1 โครินธ 14:27)
3. มีหนึ่งคนที่ตองแปล (1 โครินธ 14:27)
4. ถาไมมีการแปลก็จะไมมีการพูดภาษาตางๆในคริสตจักร (1 โครินธ 14:28)
5. ผูหญิงไมไดรับอนุญาตใหพูดภาษาแปลกๆ ในคริสตจักร (1 โครินธ 14:34)
หากทานจะเยี่ยมคริสตจักรของขบวนการเคลื่อนไหวของกลุมพระวิญญาณหรือเพ็นเทคอสตใน
ปจจุบัน ทานจะพบวาพวกเขาผิดกฎบัญญัติจากพระคัมภีรในทุกๆคริสตจักร ในเวลานัดหมายทุกคนเกือบ
ทั้งหมดพูดภาษาแปลกๆในเวลาเดียวกัน ไมมีคนแปล และทานจะพบวาผูหญิงพูดภาษาแปลกๆได

2. ของประทานใน “การรักษาโรค”
ของประทานในการรั ก ษาโรคเป น อี ก เครื่ อ งหมายหนึ่ ง ของขบวนการเคลื่ อ นไหวของกลุ ม
พระวิ ญ ญาณและคณะเพ็ น เทคอสต พระวจนะของพระเจ า กล า วว า พระเจ า ทรงรั ก ษาโรคหากนั่ น คื อ
พระประสงคของพระองค และไมเห็นดวยกับหลักปฏิบัติของผูที่ใหการรักษาโรคในสมัยนี้ มีคนบางคนที่
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“อางวา” มีความสามารถที่จะรักษาคนอื่นๆ แตมีการ “หลอกลวง” ดวยเชนกันที่จะขโมยเงินของผูคนหรือ
รับอํานาจจากซาตานใหปรากฎในการรักษาโรค แตภายหลังคนที่ไดรับ “การรักษาโรค ” มักจะแยลง
พระเจาทรงฤทธิ์อํานาจและพระองคทรงสามารถรักษารางกายได พระองคทรงสามารถรักษาไดทุก
คนทุกเวลาในทุกทางที่พระองคประสงค ปญหาไมไดอยูที่ “พระเจาทรงสามารถรักษาไดหรือไม?” แตดู
เหมือนวาจะเปน “ของประทานแหงการรักษาโรคสามารถใชไดอยูหรือไมในทุกวันนี้?”
พระคัมภีรบันทึกการอัศจรรย 18 อยางในการรักษาโรคโดยพระเยซูคริสตไว พระองคทรงรักษา
ผูคนที่พระองคทรงพบเขา พระองคไมมี “การนัดพบในการรักษาที่เฉพาะเจาะจง” พระองคทรงรักษาทุก
อาการเจ็บปวย พระองคไมไดทรงไตถามคนเหลานั้นเพื่อที่จะเขามารับการรักษาหรือปฏิเสธคนเหลานั้นที่
อาจจะยากเกินที่จะรักษาเหมือนกับ “ผูที่ใหการรักษาโรค” ในยุคนี้ การรักษาของพระองคไมตองจายคา
รักษาใดๆ และสวนมากจะเปนคนที่ไมไดรับความรอด หรือไดรับความรอดในเวลานั้น ซึ่งไมเหมือนกับ
“ผูใหการรักษา” ในยุคนี้ผูที่อางวาคนไมไดรับการรักษาเพราะวาเขาไมมี “ความเชื่อ” ที่จะไดรับการรักษา
พระคัมภีรไดบันทึกถึงการอัศจรรยสี่อยางแหงการรักษาของเหลาสาวก การรักษาโรคเปนงานรอง
ของพันธกิจและมักจะไปดวยกันกับการเทศนาสั่งสอน (ดูที่พระธรรมกิจการ 3:13-26 และ กิจการ 4:4) การ
รักษาเปนของประทานแหงการทําหมายสําคัญที่กลาวไวใน มาระโก 16:16-17 ซึ่งเปนของประทานที่ยืนยัน
ถอยคําและผูสงถอยคําของพระเจา ตั้งแตการรักษาคือของประทานแหงการทําหมายสําคัญ ก็มีการเลิกไป
และใชไมไดแลวในทุกวันนี้ พระเจาทรงรักษารางกายของผูคนในวันนี้ แตถาหากนั่นเปนพระประสงคของ
พระองค ในพระคัมภีร พระเจาทรงบันทึกถึงคริสเตียนหลายคนที่ไมไดรับการรักษาโรค อยางเชน
1. เปาโลอธิษฐานถึงสามครั้งสําหรับการรักษาจากพระเจา แตนั่นไมใชพระประสงคของพระเจา
2 โคริ นธ์ 12:8-9 – “เรื่ องหนามนั้น ข้ าพเจ้ าวิงวอนองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าถึงสามครั้ ง เพือ่ ขอให้ มันหลุดไปจาก
ข้ าพเจ้ า แต่ พระองค์ ตรัสกับข้ าพเจ้ าว่ า “พระคุณของเราก็มีพอสํ าหรั บเจ้ าแล้ ว เพราะความ
อ่ อนแอมีทไี่ หน เดชของเราก็มีฤทธิ์ขนึ้ เต็มขนาดทีน่ ั่น” เหตุฉะนั้นข้ าพเจ้ าจึงยินดีโอ้ อวดใน
บรรดาความอ่ อนแอของข้ าพเจ้ า เพือ่ ฤทธิ์เดชของพระคริสต์ จะได้ อยู่ในข้ าพเจ้ า”
2. เอปาโฟรดิทัสปวยและใกลจะตาย
ฟี ลิปปี 2:25-30 – “ข้ าพเจ้ าคิดแล้ วว่ า จะต้ องให้ เอปาโฟรดิทสั น้ องชายของข้ าพเจ้ า...ว่ าเขาป่ วย...จนเกือบจะ
ตาย ...”
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3. ทิโมธีปวยบอย
1 ทิโมธี 5:23 – “อย่ าดื่มแต่ นํ้าอีกต่ อไป แต่ จงใช้ นํ้าองุ่นบ้ างเล็กน้ อย เพือ่ ประโยชน์ แก่ กระเพาะอาหารของ
ท่ านและโรคทีบ่ ังเกิดแก่ท่านเนือง ๆ”
4. โตรฟมัสยังคงปวยอยู
2 ทิโทธี 4:20 – “เอรั สทัสยังค้ างอยู่ที่เมืองโคริ นธ์ แต่ เมื่อข้ าพเจ้ าจากโตรฟี มัสที่เมืองมิเลทัสนั้น เขายังป่ วย
อยู่”
เปนสิ่งสําคัญที่ควรจําวาไมใชพระประสงคของพระเจาตลอดที่จะรักษา

ของประทานในการรับใช้

ของประทานในการรับใชแตกตางจากของประทานแหงการทําหมายสําคัญ ซึ่งเปนของประทานที่
อยูถาวร โรม บทที่ 12 แสดงใหเห็นถึงของประทานแหงวิญญาณ 7 อยางที่สามารถใชไดในปจจุบัน

1. ของประทานในการพยากรณ – โรม 12:6

พันธกิจของการพยากรณในพระคัมภีรมีสองลักษณะ ลักษณะแรกคือ การพยากรณถึงในอนาคต
(Fore-telling) ซึ่งเปนการบอกถึงเหตุการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ลักษณะนี้ของการพยากรณไดหยุดไปแลว
เมื่อพระคัมภีรเสร็จสมบูรณ ลักษณะที่สองของพันธกิจนี้คือ การประกาศหรือเทศนาสั่งสอน (Forth-telling)
ทุกวันนี้เราเรียกวาการเทศนาและการประกาศพระวจนะของพระเจา

2. ของประทานในการปรนนิบัติ – โรม 12:7
ของประทานในการปรนนิบัติคือ แรงจูงใจที่จะแสดงความรักโดยการชวยเหลือและการรับใชผูอื่น
ผานสิ่งตองการที่จําเปน ซึ่งเปนความสามารถจากพระเจาที่พบภายในกลุมคนและทําในสิ่งที่เปนประโยชน
แกกัน

3. ของประทานในการสั่งสอน – โรม 12:7

ของประทานในการสั่งสอนเปนแรงจูงใจที่จะแสดงใหเห็นถึงความจริงในพระคําของพระเจาอยาง
ชัดเจนและถูกตอง ซึ่งเปนความสามารถจากพระเจาที่มีสวนรวมในการคนควาและรายละเอียดการศึกษาใน
พระคําของพระเจา
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4. ของประทานในการเตือนสติ – โรม 12:8

ของประทานในการเตือนสติเปนแรงจูงใจที่จะกระตุนผูอื่นในคริสตจักรที่จะเติบโตฝายจิตวิญญาณ
เปนความสามารถจากพระเจาที่มาอยูขางๆคริสเตียนคนอื่นโดยพระคําของพระเจา และกระตุนพวกเขาให
ดําเนินเติบโตในจิตวิญญาณ

5. ของประทานแหงการให – โรม 12:8

ของประทานแห ง การให เ ป น แรงจู ง ใจที่ จ ะแบ ง ป น เงิ น แก ค นอื่ น สํ า หรั บ งานของพระเจ า เป น
ความสามารถจากพระเจาที่ใหสําหรับความกาวหนาในพันธกิจฝายวิญญาณ

6. ของประทานในการปกครอง – โรม 12:8

ของประทานในการปกครองเป นแรงจูง ใจที่จ ะนํา ผูอื่ นไปสู ในความบริบูรณ ในเปา หมาย เป น
ความสามารถจากพระเจาที่จะนํา หรือบงชี้เปาหมาย และชวยเหลือคนที่เกี่ยวของกับภารกิจหนาที่นั้นให
บรรลุความสําเร็จ

7. ของประทานแหงความเมตตา – โรม 12:8

ของประทานแหงความเมตตาเปนแรงจูงใจที่พิสูจนและแบงปนความทุกขความสุขซึ่งกันและกันดั่ง
ผูปลอบประโลมใจ เปนความสามารถจากพระเจาที่จะซึบซับกับความทุกขและความโศกเศราเสียใจกับคน
อื่นๆ ทางดานจิตใจและอารมณความรูสึกที่เกี่ยวของกับความตองการของเขา และสามารถที่จะนําการ
ปลอบประโลมใจไปถึงพวกเขาผานพระคําของพระเจา

“การสถิตอยู่” และ “การเต็มล้ น” ในพระวิญญาณบริสุทธิ์
มีสองสิ่งในชีวิตคริสเตียนที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะกระทํางานที่สําคัญ
1) พระองคทรงสถิตอยูในผูเชื่อจากการชวยใหรอด
2) พระองคจะทรงเต็มลนในผูเชื่อสําหรับการรับใช

การสถิตอยูของพระวิญญาณบริสุทธิ์
ตั้งแตวันเพ็นเทคอสตมา (กิจการ บทที่ 2) พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจาสถิตอยูในเหลาผูเชื่อ
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โรม 8:9 – “ถ้ าพระวิญญาณของพระเจ้ าทรงสถิตอยู่ในท่ านทั้งหลายจริ ง ๆ แล้ ว ท่ านก็มิได้ อยู่ฝ่ายเนื้อหนัง
แต่ อยู่ฝ่ายพระวิญญาณ แต่ ถ้าผู้ใดไม่ มีพระวิญญาณของพระคริสต์ ผู้นั้นก็ไม่ เป็ นของพระองค์ ”
1 โคริ นธ์ 6:19 – “ท่ านไม่ ร้ ู หรื อว่ า ร่ างกายของท่ านเป็ นวิหารของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซึ่งสถิตอยู่ในท่ าน
ซึ่งท่ านได้ รับจากพระเจ้ า ท่ านไม่ ใช่ เจ้ าของตัวท่ านเอง”
2 ทิโมธี 1:14 – “ข้ อความอันดีนั้นซึ่งทรงฝากไว้ กบั ท่ าน ท่ านจงรักษาโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ทสี่ ถิตอยู่
ในเรา”
ผูคนในพันธสัญญาเดิมไมไดรับการสถิตอยูของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ถึงแมวาพระวิญญาณบริสุทธิ์
จะลงมาเหนือพวกเขาในเวลาสําหรับพันธกิจ ซึ่งไมอยูถาวร
ผู้วินิจฉั ย 13:24 – “ผู้หญิงนั้ นก็คลอดบุตรชายคนหนึ่ งเรี ยกชื่ อว่ าแซมสั น เด็กนั้นก็เติ บโตขึ้น และ
พระเยโฮวาห์ ทรงอํานวยพระพรแก่ เขา และพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ ก็ทรงเริ่ ม
เร้ าใจเขาทีค่ ่ ายดานระหว่ างโศราห์ กบั เอชทาโอล”
1 ซามูเอล 16:13-14 – “ซามูเอลจึงนํ าขวดเขานํ้ามันและเจิมตั้งเขาไว้ ท่ามกลางพี่ชายของเขา และ
พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ กส็ วมทับดาวิดตั้งแต่ วันนั้นเป็ นต้ นไป และซามูเอลก็
ลุกขึน้ กลับไปยังรามาห์ ... ฝ่ ายพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ กพ็ รากจากซาอูล ...”

การเต็มลนในพระวิญญาณบริสุทธิ์

การเต็มลนในพระวิญญาณบริสุทธิ์แตกตางจากการสถิตอยูของพระวิญญาณบริสุทธิ์ มีการสถิตอยู
เดียวของพระวิญญาณบริสุทธิ์จากการชวยใหรอด แตมีการเต็มลนมากมายผานทางชีวิตของผูเชื่อ “การเต็ม
ลนในพระวิญญาณบริสุทธิ์” คืออะไร? การอธิบายที่เยี่ยมมาจากคําสั่งของพระเจาถึงคริสเตียนทุกคน
เอเฟซัส 5:18 – “และอย่ าเมาเหล้ าองุ่นซึ่งจะทําให้ เสียคน แต่ จงเต็มล้ นด้ วยพระวิญญาณ”
มนุษยเต็มไปดวยความเมามายซึ่งถูกควบคุมและเปนผลกระทบจากการดื่ม มีผลกระทบตอการเดิน
ของเขา การพูดคุย และสงผลตอความคิดของเขา ในทางเดียวกันการเต็มลนในพระวิญญาณบริสุทธิ์คือการ
ใหทั้งหมดอยูภายใตการควบคุมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองคจะทรงควบคุมและมีผลตอทุกดานใน
ชีวิตของเรา ไมวาจะเปนการเดินของเรา การพูดคุย การมอง การเติมแตง ความคิดของเรา และดานอื่นๆอีก
มากมาย
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การเต็มลนในพระวิญญาณบริสุทธิ์เปนสิ่งสําคัญสําหรับวัตถุประสงคเดียว คือ การรับใชและเปน
พยานสํ า หรั บ พระคริ ส ต ถ า หากเรารั บ ใช พ ระเจ า อย า งมี ประสิ ท ธิ ผ ล เราจึ ง ต อ งการฤทธิ์ อํ า นาจจาก
พระวิญ ญาณบริสุ ทธิ์ ในชีวิ ตของเรา อยา งไรก็ ตามเมื่ อผู เชื่ อไมยินยอมให พระวิญ ญาณบริสุ ทธิ์ ทํา งาน
ในชีวิตของเขา เขาก็จะสําลักงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเขา
1 เธสะโลนิกา 5:19 – “อย่ าดับพระวิญญาณ”
เมื่อมีความบาปในชีวิตของผูเชื่อ พระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถเสียพระทัยได และดังนั้นจึงเปน
การดับงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
เอเฟซัส 4:30 – “และอย่ าทําให้ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ของพระเจ้ าเสี ยพระทัย เพราะโดยพระวิญญาณนั้น
ท่ านได้ ถูกประทับตราหมายท่ านไว้ จนถึงวันทีท่ รงไถ่ ให้ รอด”
พระองคจะไมทรงเติมภาชนะที่ไมสะอาด เมื่อผูเชื่ออนุญาตใหความบาปคงอยู พระวิญญาณบริสุทธิ์
ไมสามารถเติมเต็มเขาได ดังนั้นเราสามารถเต็มลนในพระวิญญาณไดอยางไร? ประการแรกคือ สารภาพ
บาปและตัดขาดจากความบาปทั้งหมด ประการที่สองคือ ยอมจํานนตอพระวิญญาณบริสุทธิ์ และประการที่
สามคือ ขอพระเจาทรงเต็มลนเราในพระวิญญาณบริสุทธิ์
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บทที่ 5 – หลักคําสอนเกีย่ วกับทูตสวรรค์ วิญญาณชั่ว และซาตาน
พระคัมภี ร์ก ล่ าวว่าพระเจ้าทรงสร้ า งอาณาบริ เวณของวิญ ญาณก่ อนที่ พระองค์จ ะทรงสร้ า งโลก
ภายใน 6 วัน ในเวลานั้นพระเจ้าทรงสร้างวิญญาณมากมาย เรี ยกว่า ทูตสวรรค์
เพลงสดุดี 148:2,5 – “ทู ตสวรรค์ ทั้งหลายของพระองค์ จงสรรเสริ ญพระองค์ บรรดาพลโยธาของ
พระองค์… ให้ สิ่งเหล่ านั้นสรรเสริญพระนามพระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ ทรงบัญชา
สิ่งเหล่ านั้นก็ถูกเนรมิตขึน้ มา”
พระเจ้าทรงสร้างทูตสวรรค์มากมายที่นบั ไม่ได้
ฮีบรู 12:22 – “แต่ ท่านทั้งหลายได้ มาถึงภูเขาศิโยน และมาถึงเมืองของพระเจ้ าผู้ทรงดํารงพระชนม์ อยู่ คือ
กรุงเยรูซาเล็มแห่ งสวรรค์ และมาถึงทีช่ ุมนุมทูตสวรรค์ มากมายเหลือทีจ่ ะนับได้ ”
ทูตสวรรค์คือวิญญาณที่มีชีวิต (ฮีบรู 1:13-14; เพลงสดุดี 104:4) ทูตสวรรค์ไม่มีร่างกายเหมือนกับ
มนุ ษ ย์แ ละไม่ มี ความต้องการเหมื อ นกับมนุ ษ ย์ เช่ น ความหิ ว ความกระหาย การนอนหลับ และอื่ น ๆ
เพราะว่าทูตสวรรค์ไม่มีร่างกาย เหล่าทูตสวรรค์จึงไม่ตอ้ งตาย ดังนั้นจํานวนของเหล่าทูตสวรรค์จึงไม่ลดลง
ในทํานองเดียวกันจํานวนของทูตสวรรค์กไ็ ม่เพิ่มขึ้นเพราะว่าทูตสวรรค์ไม่สามารถให้กาํ เนิดทูตสวรรค์เอง
ได้ และพระคัมภีร์กล่าวว่ามนุษย์ไม่สามารถกลายมาเป็ นทูตสวรรค์ได้หลังจากที่ตายแล้ว
ตั้งแต่พระเจ้าทรงสร้างทูตสวรรค์ เหล่าทูตสวรรค์ก็อยู่ภายใต้อาํ นาจของพระองค์ เป็ นความจริ งที่
เหล่าทูตสวรรค์ฉลาดกว่ามนุ ษย์ แต่กไ็ ม่ได้ทรงรอบรู ้เหมือนพระเจ้า ทูตสวรรค์แข็งแรงมากกว่ามนุ ษย์ แต่
ไม่ได้มีฤทธิ์อาํ นาจเหมือนพระเจ้า ถึงแม้จะมีรูปภาพมากมายเกี่ยวกับการวาดภาพทูตสวรรค์ในลักษณะของ
ผูห้ ญิงมีปีก พระคัมภีร์ก็ไม่มีหลักฐานที่จะมารับรองสิ่ งเหล่านั้น ในความเป็ นจริ งทูตสวรรค์มีลกั ษณะเป็ น
ผูช้ าย เหล่าทูตสวรรค์มีลกั ษณะในรู ปแบบเพศชายทุกครั้ง ตัวอย่างเช่น
กิจการ 1:10 – “เมื่อเขากําลังเขม้ นดูฟ้าเวลาทีพ่ ระองค์ เสด็จขึน้ ไปนั้น ดูเถิด มีชายสองคนสวมเสื้ อขาวมายืน
อยู่ข้าง ๆ เขา สองคนนั้ นกล่ าวว่ า “ชาวกาลิลีเอ๋ ย เหตุ ไฉนท่ านจึงยืนเขม้ นดูฟ้าสวรรค์
พระเยซู องค์ นี้ซึ่งทรงรั บไปจากท่ านขึ้นไปยังสวรรค์ นั้น จะเสด็จมาอีกเหมือนอย่ างที่ท่าน
ทัง้ หลายได้ เห็นพระองค์ เสด็จไปยังสวรรค์ นั้น”
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ซึ่ งเป็ นที่ชดั เจนในโลกทุกวันนี้ ที่มีทูตสวรรค์ที่ดีและทูตสวรรค์ที่ชว่ั ร้าย หรื อที่เรี ยกว่า วิญญาณชัว่
นับตั้งแต่พระเจ้าทรงสร้างเหล่าทูตสวรรค์ท้ งั หลาย พระองค์ทรงสร้างทูตสวรรค์ที่ดีและชัว่ หรื อ? คําตอบคือ
ไม่ใช่ ในกาลเริ่ มต้นเหล่าทูตสวรรค์น้ นั ดีท้ งั หมด แล้วในวันนี้มีวิญญาณชัว่ ได้อย่างไร? พระคัมภีร์จะบอก
เราถึงคําตอบ พระเจ้าทรงสร้างทูตสวรรค์ท้ งั หมดพร้อมกับให้อิสระในการเชื่อฟังหรื อไม่เชื่อฟังนัน่ เอง
เอเสเคียล 28:15 – “เจ้ าก็ปราศจากตําหนิในวิธีการทั้งหลายของเจ้ า ตั้งแต่ วันที่เจ้ าได้ ถูกสร้ างขึ้นมาจนพบ
ความชั่วช้ าในตัวเจ้ า”
2 เปโตร 2:4 – “เพราะว่ า ถ้ าพระเจ้ าไม่ ได้ ทรงยกเว้ นพวกทูตสวรรค์ ที่ได้ ทําบาปนั้น แต่ ได้ ทรงผลักเขาลง
ไปสู่ นรก และได้ มัดเขาไว้ ด้วยเครื่องจองจําแห่ งความมืด คุมไว้ จนกว่ าจะถึงเวลาทรงพิพากษา”
พระเจ้าทรงสร้างทูตสวรรค์ ดังนั้นเหล่าทูตสวรรค์จึงอยูก่ บั พระองค์ สรรเสริ ญพระองค์ และรับใช้
พระองค์ พระเจ้าไม่ได้สร้างทูตสวรรค์ให้เหมือนกัน ทูตสวรรค์บางตนฉลาดกว่าและมีพลังอํานาจมากกว่า
ตนอื่นๆ ในพระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าทรงสร้างทูตสวรรค์ คือ ลูซิเฟอร์ ซึ่ งงดงามที่สุด มีฤทธิ์ อํานาจมาก
และฉลาดที่สุดกว่าทูตสวรรค์อื่นๆ ลูซิเฟอร์อยูเ่ หนือกว่าทูตสวรรค์อื่นๆ ในด้านความรู ้ และพลังอํานาจ
ในครั้งหนึ่งหลังจากที่พระเจ้าทรงวางอาดัมและเอวาไว้ในสวนเอเดน และก่อนที่พวกเขาจะล้มลงใน
ความบาปใน ปฐมกาล 3 ลูซิเฟอร์ ได้หยิง่ ผยองในความงามของตน ความฉลาดรอบรู ้ และฐานะของตน
ท่านสามารถอ่านเกี่ยวกับเรื่ องนี้ได้ใน อิสยาห์ 14 และ เอเสเคียล 28 ลูซิเฟอร์อิจฉาพระเจ้าในพระสิ ริท้ งั มวล
ของพระองค์ เขาโน้มน้าวเหล่าทูตสวรรค์ 1 ใน 3 ของทูตสวรรค์ท้ งั หมดมาติดตามเขาในการกบฏ และก่อ
สงครามต่อต้านพระเจ้าเพื่อมาแทนที่พระเจ้า
พระเจ้าผูท้ รงฤทธิ์ อํานาจและทรงรอบรู ้ได้ขบั ไล่เหล่าทูตสวรรค์จากฐานะของตน และโยนลงมายัง
โลก ชื่อลูซิเฟอร์ถูกเปลี่ยนเป็ น ซาตาน และบางครั้งถูกเรี ยกว่า มาร ทูตสวรรค์ที่ติดตามซานตานในการกบฏ
ของเขากลายมาเป็ นวิญญาณชัว่ และถูกเรี ยกว่า ผี ถึงแม้ว่าจุดหมายปลายทางของซาตานและวิญญาณชัว่ จะ
อยูใ่ นบึงไฟ แต่ตอนนี้ พวกมันได้อาศัยอยู่บนโลกในอาณาจักรของวิญญาณต่อสู ้กบั พระเจ้าและต่อต้านทุก
สิ่ งที่พระเจ้าทรงรัก
ทูตสวรรค์ที่ดีทรงอยู่กบั พระเจ้าที่สวรรค์ เหล่าวิญญาณชัว่ อยูบ่ นโลกในอาณาจักรของวิญญาณและ
แสดงตนในรู ปร่ างของวิญญาณ นัน่ จึงเป็ นเหตุว่าทําไมผูค้ นจึงเห็น “ผี” หรื อเห็นสิ่ งของที่ตดั ผ่านในห้อง
โดยพลัง “ที่มองไม่เห็น”
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เนื่องจากพระเจ้าทรงมีความรักที่ยงิ่ ใหญ่สาํ หรับมนุษย์ ซาตานจึงเกลียดชังมนุษย์และทําทุกอย่างที่
สามารถทําได้เพื่อขัดขวางมนุษย์จากการมาถึงพระเจ้าที่จะได้รับความรอด หนึ่งในอาวุธที่เยีย่ มยอดของมาร
ซาตานคือ การหลอกลวง คนจํานวนมากที่เชื่อว่ามีวิญญาณที่ดีบนโลกนี้ที่คอยช่วยเหลือผูค้ น ผูค้ นเหล่านั้น
ถูกหลอก ถึงแม้ว่าวิญญาณชัว่ จะปรากฎในรู ปแบบที่ “ดี” และ “ช่วยเหลือ” ผูค้ น แต่มนั ก็ไม่ได้ช่วยให้ผคู ้ น
ไปถึงพระเยซูคริ สต์ และปล่อยให้มนุ ษย์คงอยู่ในการผูดมักจากความบาปของพวกเขา ท่านรู ้วิธีที่จะแยก
วิญญาณที่ดีออกจากวิญญาณชัว่ ได้อย่างไร? พระคัมภีร์จะให้คาํ ตอบ
1 ยอห์ น 4:1-3 – “ท่ านทีร่ ักทัง้ หลาย อย่ าเชื่อวิญญาณเสียทุก ๆ วิญญาณ แต่ จงพิสูจน์ วิญญาณเหล่ านั้นว่ ามา
จากพระเจ้ าหรือไม่ เพราะว่ ามีผ้ พู ยากรณ์ เท็จเป็ นอันมากออกเทีย่ วไปในโลก โดยข้ อนี้ท่านทัง้ หลายก็จะรู้ จัก
พระวิญญาณของพระเจ้ า คือวิญญาณทัง้ ปวงทีย่ อมรับว่ าพระเยซูคริสต์ ได้ เสด็จมาเป็ นมนุษย์ วิญญาณนั้นก็
มาจากพระเจ้ า และวิญญาณทั้งปวงที่ไม่ ยอมรั บว่ าพระเยซู คริ สต์ ได้ เสด็จมาเป็ นมนุษย์ วิญญาณนั้นก็ไม่
ได้ มาจากพระเจ้ า วิญญาณนั้นแหละเป็ นปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์ ซึ่งท่ านทัง้ หลายได้ ยนิ ว่ าจะมา และบัดนี้กอ็ ยู่
ในโลกแล้ ว”
เมื่อวิญญาณทั้งปวงไม่ยอมรับว่าพระเยซูคริ สต์ได้เสด็จมาเป็ นมนุษย์ วิญญาณนั้นคือวิญญาณชัว่ มัน
อาจจะดูเหมือนว่า “ดี” อาจจะดูเหมือนอ่อนโยนสําหรับท่าน แต่มนั จะขัดขวางที่จะไม่ให้ท่านมาถึงพระเยซู
คริ สต์ ยกตัวอย่างเช่น มีคนไปหา “หมอผี” เพื่อรับการรักษา ซาตานเป็ นนายใหญ่แห่ งผูห้ ลอกลวง สมมติ
ว่า วิ ญ ญาณชั่ว เป็ นเหตุ ใ ห้เ กิ ด ปั ญ หาทางร่ า งกายกับ เพื่ อ นของท่ า น มัน ได้ไ ปหาหมอผี ค นที่ ป ระกอบ
“พิธีกรรม” เพื่อ “รักษา” เพื่อนของท่าน วิญญาณชัว่ ได้ช่วยเพื่อนโดยออกจากร่ างกายของเพื่อนอย่างเต็มใจ
และทําให้ “เป็ นที่ประจักษ์” ว่าเขาได้รับการรักษาโดยหมอผี เพื่อนของท่านมีความโน้มน้าวมากว่าหมอผี
เป็ นลัทธิที่ถูกต้องและวิญญาณชัว่ ได้ทาํ ให้เพื่อนของท่านไม่มองไปที่พระเยซูคริ สต์ แต่ได้กลับไปหาหมอผี
ผูท้ ี่ ไ ม่ ไ ด้ช้ ี ให้ผูค้ นไปถึ ง พระเยซู ดัง นั้น เพื่ อนของท่ า นจึ งอยู่ใ นความมื ดที่ มื ด กว่า เดิ ม และอยู่ใ นความ
หลอกลวง ต่อมาเขาจึงอยูใ่ นที่ที่เขาอยูใ่ นตอนแรก
ท่านจะพบกับวิญญาณลัทธิ ต่างๆในโลกนี้ และทุกประเทศจะมีคนที่ “ดูเหมือน” ว่าจะมีพลังอํานาจ
พิเศษในการสื่ อสารกับวิญญาณในโลก ท่านต้องทําความเข้าใจว่าพวกเขาไม่ได้ติดต่อสื่ อสารกับทูตสวรรค์ที่
“ดี ” เพราะว่าทูตสวรรค์ที่ดีน้ นั อยู่ที่สวรรค์กบั พระเจ้าพระบิ ดา ถึ งแม้ว่าบางวิญญาณอาจจะปรากฎใน
รู ปแบบที่ “ดี” แต่มนั ก็ได้ “หลอกลวง” ผูค้ นและเป็ นวิญญาณชั่วจริ งๆที่อยู่ขา้ งลูซิเฟอร์ เพื่อที่จะลําลาย
พระเจ้าพระบิดาในสวรรค์ การงานของพวกมันโลกนี้คือลวงผูค้ นและทําให้แน่ ใจว่าผูค้ นจะไม่มองไปยัง
พระเยซูคริ สต์และมาถึงความรอดของพระองค์
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พันธกิจของทูตสวรรค์
จากนี้ ไปข้าพเจ้าจะใช้คาํ ว่า ทูตสวรรค์ ระบุถึงวิญญาณที่ดี และใช้คาํ ว่า ผี ระบุถึงวิญญาณชั่ว
พัน ธกิ จ ของทู ต สวรรค์เ ป็ นสิ่ ง ที่ น่ า สนใจเพราะว่ า พัน ธกิ จ ของเหล่ า ทู ต สวรรค์น้อ ยมากที่ ถู ก กล่ า วใน
พระคัมภีร์ พันธกิจของทูตสวรรค์คือการปลอบประโลมใจเพราะว่าในพระคัมภีร์กล่าวว่า ทูตสวรรค์ท้ งั ปวง
เป็ นแต่เพียงวิญญาณผูป้ รนนิ บตั ิ “ที่พระองค์ ทรงส่ งไปช่ วยเหลือบรรดาผู้ที่จะได้ รับความรอดเป็ นมรดก”
(ฮีบรู 1:14) ซึ่งหมายความว่าทูตสวรรค์ช่วยเหลือเหล่าผูเ้ ชื่อ

ตําแหน่ งของทูตสวรรค์

พระวจนะของพระเจ้ากล่าวว่ามีหลากหลายตําแหน่งเหมือนกับกองกําลังในอาณาจักรของวิญญาณ

1. อัครเทวทูตาธิบดี มีคาเอลคืออัครเทวทูตาธิบดีเพียงองค์เดียวที่ถูกขานชื่อในพระคัมภีร์
ยูดาส 1:9 – “ฝ่ ายอัครเทวทูตาธิบดีมีคาเอล ครั้ นเมื่อท่ านโต้ เถียงกับพญามารเรื่ องศพของโมเสส ท่ านเองก็
ยังไม่ บังอาจตั้งข้ อกล่ าวหาอย่ างเย้ ยหยันต่ อมารเลย ได้ แต่ เพียงกล่ าวว่ า ‘ขอให้ องค์ พระผู้เป็ น
เจ้ าทรงห้ ามเจ้ าเถิด’ ”
ยศตําแหน่งของ “อัครเทวทูตาธิ บดี” บอกเป็ นนัยว่าท่านเป็ นทูตสวรรค์ที่มีตาํ แหน่งสู งสุ ด หรื อแม่
ทัพของเหล่าทูตสวรรค์
2. เครู บ เหล่าเครู บมีหน้าที่ในการป้ องกัน เหล่าเครู บป้ องกันสวนเอเดน
ปฐมกาล 3:24 – “ดังนั้น พระองค์ ทรงไล่ มนุษย์ ออกไป และพระองค์ ทรงตั้งพวกเครู บไว้ ทางทิศตะวันออก
ของสวนเอเดน และตั้งดาบเพลิงซึ่งหมุนได้ รอบทิศทาง เพือ่ ป้ องกันทางเข้ าไปสู่ ต้นไม้ แห่ งชีวิต”
เครู บปกป้ องพระบัลลังก์ในสวรรค์ดว้ ย
เพลงสดุดี 99:1 – “พระเยโฮวาห์ ทรงครอบครอง ให้ ชนชาติทั้งหลายตัวสั่ น พระองค์ ผ้ ูประทับระหว่ าง
พวกเครูบ ให้ แผ่ นดินโลกหวั่นไหว”
เครู บถูกอธิ บายใน เอเสเคียล 1:4-28 และ 10:8-22 เหล่าเครู บมีสี่ปีกและมีสี่หน้า เครู บเป็ นผูพ้ ิทกั ษ์
พระสิ ริของพระเจ้า (เอเสเคียล 10:4, 18, 19) พระคัมภีร์เปิ ดเผยว่าลูซิเฟอร์ เป็ นหนึ่ งในเครู บ (เอเสเคียล
28:14)
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3. เสราฟิ ม
มีการกล่าวถึงเสราฟิ มเพียงครั้งเดี ยวใน อิสยาห์ 6:1-3 เสราฟิ มคล้ายกับเครู บ แต่ว่ามีหกปี กและ
ร่ วมกันนมัสการพระเจ้าที่พระบัลลังก์ของพระองค์ในสวรรค์ เสราฟิ มมีหน้าที่ ในการร้องขับขาน ป่ าว
ประกาศถึงความบริ สุทธิ์ ของพระเจ้า เครู บอยู่ขา้ งพระบัลลังก์ของพระเจ้า ส่ วนเสราฟิ มอยู่เหนื อข้างบน
เครู บและเสราฟิ มเป็ นวิญญาณเดียวที่ถูกกล่าวโดยเฉพาะว่ามีปีก
4. ทูตสวรรค์
ทูตสวรรค์ของพระเจ้าคือวิญญาณผูซ้ ่ ึ งมีหน้าที่โดยตรงต่อมนุ ษย์ เหล่าทูตสวรรค์ช่วยปกป้ องชี วิต
ของผูเ้ ชื่อ
เพลงสดุดี 34:7 – “ทูตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ ได้ ตั้งค่ ายล้ อมบรรดาผู้ที่เกรงกลัวพระองค์ และช่ วยเขา
ทัง้ หลายให้ รอด”
ดาเนียล 6:22 – “พระเจ้ าของข้ าพระองค์ ทรงใช้ ทูตสวรรค์ ของพระองค์ มาปิ ดปากสิ งโตไว้ มันมิได้ ทํา
อันตรายแก่ข้าพระองค์ …”
ทูตสวรรค์เอาใจใส่ ความต้องการของผูเ้ ชื่อ
ฮีบรู 1:14 – “ทูตสวรรค์ ทั้งปวงเป็ นแต่ เพียงวิญญาณผู้ปรนนิบัติ ที่พระองค์ ทรงส่ งไปช่ วยเหลือบรรดาผู้ที่
จะได้ รับความรอดเป็ นมรดกมิใช่ หรือ”
ทูตสวรรค์นาํ วิญญาณของคริ สเตียนที่ตายแล้วไปสู่ สวรรค์
ลูกา 16:22 – “อยู่มาคนขอทานนั้นตายและเหล่ าทูตสวรรค์ ได้ นําเขาไปไว้ ที่อกของอับราฮัม ฝ่ ายเศรษฐีนั้นก็
ตายด้ วย และเขาก็ฝังไว้ ”

ความเป็ นบุคคลและธรรมชาติของซาตาน
หลัง จากที่ ลู ซิเ ฟอร์ ลม้ ลงในความบาป ชื่ อของมันได้ถู กเปลี่ ย นเป็ น ซาตาน หรื อที่ เรี ยกว่า มาร
รายละเอียดเริ่ มแรกของซาตานอยูใ่ น เอเสเคียล 28:11-19 จากพระธรรมข้อนี้เราเรี ยนรู ้วา่ มารซาตานถูกสร้าง
ขึ้ น มา นี่ เ ป็ นสิ่ งปลอบใจเหล่ าผูเ้ ชื่ อ เพราะว่า เรารู ้ ว่ามัน ไม่ ได้มี ฤทธิ์ อํา นาจเหมื อ นพระเจ้า เรารู ้ ด้วยว่า
เพราะว่าซาตานคือหนึ่งในเครู บ แต่เดิมแล้วมันคือผูป้ กป้ องพระบัลลังก์ของพระเจ้า และเราเรี ยนรู ้ในพระคํา
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ข้อ 15 ว่าซาตานถูกสร้างมาอย่างสมบูรณ์แบบ ปราศจากบาป และมีอิสระในการเลือกที่จะเชื่ อฟั งพระเจ้า
หรื อไม่เชื่อฟังพระองค์
ลูซิเฟอร์ เลือกทําบาป ความตั้งใจของมารซาตานถูกเปิ ดเผยไว้ใน อิสยาห์ 14:13-14 ในข้อ 14
ซาตานได้กล่าวว่า “ข้าจะกระทําตัวของข้าเหมือนองค์ผูส้ ู งสุ ด” ลูซิเฟอร์ ไม่พอใจกับพระประสงค์ของ
พระเจ้าในชีวติ ของเขา แต่กลับกลายอิจฉาพระเจ้าและปรารถนาที่ของพระเจ้า ถึงแม้ว่าเขาจะเป็ นวิญญาณที่
มีพลังอํานาจ เขาก็เป็ นเพียงสิ่ งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นมา มีความจํากัดในอํานาจนั้น และไม่ทรงฤทธิ์ อํานาจ
เหมือนพระเจ้า
1. ซาตานส่ งเสริ มความชัว่ ร้ายและความบาปในโลกนี้
2. ซาตานคือผูห้ ลอกลวง
2 โครินธ์ 2:11 – “เพือ่ ไม่ ให้ ซาตานมีชัยเหนือเรา เพราะเรารู้กลอุบายของมันแล้ ว”
2 โคริ นธ์ 4:4 – “ส่ วนคนที่ไม่ เชื่อนั้น พระของยุคนี้ได้ กระทําใจของเขาให้ มืดไป เพือ่ ไม่ ให้ ความสว่ างของ
ข่ าวประเสริฐอันมีสง่ าราศีของพระคริสต์ ผู้เป็ นพระฉายของพระเจ้ า ส่ องแสงถึงพวกเขา”
3. ซาตานมัดมนุษย์ให้อยูใ่ นความบาป
2 ทิโมธี 2:26 – “และเขาอาจหลุดพ้นบ่ วงของพญามาร ผู้ซึ่งดักจับเขาไว้ ให้ ทาํ ตามความประสงค์ ของมัน”
4. ซาตานแอบอ้างเป็ น “ทูตสวรรค์ที่ดี” และทูตสวรรค์ของพระเจ้า
2 โครินธ์ 11:14-15 – “การกระทําเช่ นนั้นไม่ แปลกประหลาดเลย ถึงซาตานเองก็ยังปลอมตัวเป็ นทูตสวรรค์
แห่ งความสว่ างได้ เหตุฉะนั้นจึงไม่ เป็ นการแปลกอะไรทีผ่ ้ รู ับใช้ ของซาตานจะปลอมตัวเป็ น
ผู้รับใช้ ของความชอบธรรม ท้ ายทีส่ ุ ดของเขาจะเป็ นไปตามการกระทําของเขา”
ซาตานทํางานหนักเพื่อขัดขวางไม่ให้ผูค้ นได้รับความรอดในการมาถึงพระเจ้าผ่านทางพระเยซู
คริ สต์ อย่างไรก็ตามเมื่อมีบางคนรอดแล้ว ซาตานก็กลายมาเป็ นศัตรู มันทํางานหนักเพื่อขโมยความชื่นชม
ยิน ดี ใ นผูเ้ ชื่ อ พยายามที่ จ ะทํา ให้ผูเ้ ชื่ อ ล้ม ลงในบาป และพยายามที่ จ ะทํา ลายคํา พยานของผูเ้ ชื่ อ และ
คุณลักษณะของคริ สเตียน สังเกตสิ่ งที่พระเจ้าตรัสกับมารซาตานในเรื่ องราวของโยบ
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โยบ 1:12, 2:6 – “และพระเยโฮวาห์ ตรั สกับซาตานว่ า ‘ดูเถิด บรรดาสิ่ งที่เขามีอยู่ก็อยู่ในอํานาจของเจ้ า
เพียงแต่ อย่ ายืน่ มือแตะต้ องตัวเขาเท่ านั้น’ ซาตานจึงออกไปจากพระพักตร์ ของพระเยโฮวาห์ … และ
พระเยโฮวาห์ ตรัสกับซาตานว่ า ‘ดูเถิด เขาอยู่ในมือของเจ้ า จงไว้ ชีวิตของเขาเท่ านั้น’ ”
ซาตานไม่ สามารถทําสิ่ งใดได้ในผูเ้ ชื่ อโดยปราศจากการอนุ ญาตจากพระเจ้า มี หลายที่ ในความ
อ่อนแอของเหล่าผูเ้ ชื่อที่ซาตานอาจจะได้รับผลประโยชน์
1. ด้านความคิด - ความคิดของผูเ้ ชื่อเป็ นสนามรบเอกในสงครามฝ่ ายวิญญาณกับมารซาตาน
2. ด้านสุ ขภาพร่ างกาย – ซาตานโจมตีเปาโลอย่างต่อเนื่องผ่านทางสุ ขภาพร่ างกายของเขา
(2 โคริ นธ์ 12:7-10)
3. ด้านกําลังฝ่ ายร่ างกาย - กําลังของเหล่าสาวกตกลง เมื่อเขานอนหลับในสวนขณะที่พระเยซูทรงอธิ ษฐาน
(มัทธิว 26:40, 41)
4. ด้านอารมณ์ - เปโตรแสดงอารมณ์โกรธ เมื่อเขาพยายามจะตัดหูของทหารก่อนที่พระเยซูทรงโดนจับกุม
(มัทธิว 26:51)
5. ด้านศีลธรรม - แซมซัน ดาวิด และซาโลมอน มีปัญหาทางด้านนี้ ศิษยาภิบาลและผูร้ ับใช้ของพระเจ้าต้อง
ระวังอย่างมากในด้านเงินทองและผูห้ ญิง
การโจมตีในด้านเหล่านี้ก่อให้เกิดความสงสัย หมดกําลังใจ และทําให้ฝ่ายวิญญาณอ่อนแอในชี วิต
ของคริ สเตียน สิ่ งนี้ทาํ ให้หนั ไปสู่ การละเลยการอธิ ษฐาน ศึกษาพระคัมภีร์ การไปร่ วมที่คริ สตจักร และการ
ประกาศข่าวประเสริ ฐ แต่ข่าวดีสาํ หรับผูเ้ ชื่อแท้คือ ผูเ้ ชื่อสามารถมีชยั ชนะเหนือซาตานในชีวติ นี้ได้
วิวรณ์ 12:11 – “เขาเหล่ านั้นชนะพญามารด้ วยพระโลหิตของพระเมษโปดก และโดยคําพยานของพวกเขา
เอง และเขาไม่ ได้ เสียดายทีจ่ ะพลีชีพของตน”
1 ยอห์ น 4:4 – “ลูกเล็ก ๆ ทัง้ หลายเอ๋ ย ท่ านเป็ นฝ่ ายพระเจ้ า และได้ ชนะเขาเหล่ านั้น เพราะว่ าพระองค์ ผ้ สู ถิต
อยู่ในท่ านทัง้ หลายเป็ นใหญ่ กว่ าผู้นั้นทีอ่ ยู่ในโลก”
ถึงแม้วา่ ซาตานจะมีอาํ นาจมากกว่ามนุษย์ ผูเ้ ชื่อต้องจําไว้ว่ามันเป็ นศัตรู ที่พา้ ยแพ้แล้ว พระเยซูคริ สต์
ทรงทําลายกิจการของมารซาตานบนไม้กางเขนแล้ว
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1 ยอห์ น 3:8 – “ผู้ที่กระทําบาปก็มาจากพญามาร เพราะว่ าพญามารได้ กระทําบาปตั้งแต่ เริ่ มแรก พระบุตร
ของพระเจ้ าได้ เสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้ คือเพือ่ ทรงทําลายกิจการของพญามารเสีย”
ในพระคริ สต์ ผูเ้ ชื่อสามารถอยูเ่ หนือมารซาตานและมีชีวติ ที่เกิดผลได้ ซึ่ งหมายความว่ามีชีวิตอยูเ่ พื่อ
พระเจ้า เราอยูฝ่ ่ ายชนะ แม้ว่ามารซาตานจะพ้ายแพ้ แต่มนั ก็ยงั ไม่ถูกทําลาย มันยังคงพยายามที่จะมีชยั เหนือ
พระเจ้าและขโมยหัวใจของมนุษย์ไปจากทางของพระเจ้า อย่างไรก็ตาม ไม่มีใครสามารถต่อต้านพระเจ้าได้
และมีชยั ชนะเหนือพระองค์ ปลายทางสุ ดท้ายของมารซาตานคือบึงไฟนรก
วิวรณ์ 20:10 – “ส่ วนพญามารที่ล่อลวงเขาเหล่ านั้นก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟและกํามะถัน ที่สัตว์ ร้ายและผู้
พยากรณ์ เท็จอยู่นั้น และมันต้ องทนทุกข์ ทรมานทัง้ กลางวันและกลางคืนตลอดไปเป็ นนิตย์ ”

ผี หรือ วิญญาณชั่ว
มีพระคําในพระคัมภีร์ประมาน 80 ข้อโดยประมาณที่อา้ งถึงผีหรื อวิญญาณชัว่ วิญญาณชัว่ ไม่ใช่เป็ น
วิญญาณชัว่ ของคนที่ตายแล้ว พวกวิญญาณชัว่ ถูกสร้างเป็ นวิญญาณที่ “ดี” แต่พวกมันได้ร่วมกับลูซิเฟอร์ใน
การกบฎเพื่อต่อต้านพระเจ้าและกลายมาเป็ นวิญญาณ “ชัว่ ” เหล่าวิญญาณชัว่ มีพลังอํานาจที่สามารถเป็ นเหตุ
ให้เกิด การตาบอด(มัทธิ ว 12:22) เป็ นใบ้(มัทธิ ว 9:32,33) การได้รับอันตรายส่ วนตัว(มาระโก 9:18) ความ
พิการ(ลูกา 13:11) ความวิกลจริ ต(ลูกา 8:26-36) การฆ่าตัวตาย(มาระโก 9:22) ผีอยูใ่ ต้อาํ นาจของซาตานและ
ช่วยซาตานต่อสู ้กบั พระเจ้า ซึ่งมีดงั ต่อไปนี้
1. จะทําให้มนุษย์เขวไปเพื่อขัดขวางการช่วยให้รอดของพระเจ้า
2. สามารถเข้าสิ งในร่ างกายของมนุษย์และสัตว์ได้ (มาระโก 5:8, 11-13)
3. สามารถนําโรคภัยไข้เจ็บด้านร่ างกายและจิตใจมาเหนือมนุษย์ (มัทธิว 12:22; ,มาระโก 5:4,5)
4. ก่อศีลธรรมที่ไม่บริ สุทธิ์ (ลูกา 8:27)

คริสเตียนที่แท้ ถูกผีเข้ าสิ งได้ ไหม?
มีการถกเถี ยงกันเรื่ องที่ผีหรื อวิญญาณชั่วสามารถเข้าร่ างกายของผูเ้ ชื่ อแท้ได้หรื อไม่ การที่ ผีเข้า
หมายถึงอะไร? ในพระคัมภีร์อย่างใน มัทธิ ว 12:34; มาระโก 1:23-26; 5:2-13; 7:25-30; ลูกา 8:29; 9:38-42
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การเข้าสิ ง ของผีหมายถึ ง การที่ ผีหรื อ ผีห ลายๆตัวอาศัยอยู่ในร่ า งของมนุ ษย์ ควบคุ มร่ างกายและจิ ตใจ
อย่างเช่น การพูด การเคลื่อนไหวของร่ างกาย พละกําลัง และอื่นๆ
ดังที่ศึกษาไปแล้วในหลักคําสอนเรื่ องพระวิญญาณบริ สุทธิ์ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงสถิตอยู่ในผู ้
เชื่ อ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงไม่อนุ ญาตให้ผีเข้าสิ งคนๆเดียวกันกับคนที่พระองค์ทรงสถิตอยู่ได้ เราเชื่ อ
จริ งๆว่าคริ สเตียนแท้ไม่สามารถอยูภ่ ายใต้การครอบงําโดยผีได้ เราเชื่อว่ามีความแตกต่างระหว่างการถูกผี
เข้าและการถูกรบกวนโดยอิทธิพลของผี
การถูกผีเข้าเกี่ยวข้องกับการควบคุมโดยตรงของผีเหนือความคิด และ/หรื อ การกระทําของคนจาก
ภายในร่ างกาย (ลูกา 4:33-35; 8:27-33; มัทธิ ว 17:14-18) การถูกรบกวนโดยอิทธิ พลของผีเกี่ยวข้องกับการ
โจมตีฝ่ายวิญญาณของบุคคลจากภายนอกร่ างกาย (1 เปโตร 5:8-9; ยากอบ 4:7) พระคัมภีร์ไม่เคยบอกให้เรา
ขับผีออกไปจากผูเ้ ชื่ อ (เอเฟซัส 6:10-18) ผูเ้ ชื่ อต้องต่อต้านกับพญามาร (1 เปโตร 5:8-9; ยากอบ 4:7) ซึ่ ง
ไม่ได้ขบั มันออกไป
ในพระธรรม 1 ยอห์น 4:4 ผูเ้ ชื่อได้ “มีชยั ชนะ” เหนือซาตานและผี ดังนั้นในกรณี ในการถูกผีเข้าใน
ชีวิตของผูเ้ ชื่อไม่สามารถเกิดขึ้นได้ตามพระคัมภีร์ หากบางคนอ้างว่าเป็ นคริ สเตียนที่ถูกผีเข้า แสดงให้เห็น
ว่าคนนั้นไม่ใช่ผเู ้ ชื่อแท้ในพระเยซูคริ สต์และเขาไม่ได้รับความรอด
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บทที่ 6 – หลักคําสอนเกีย่ วกับมนุษย์
หัวขอการศึกษาหลักคําสอนเกี่ยวกับมนุษย มี 3 สิ่งที่เราจะเรียนในหลักคําสอนเกี่ยวกับมนุษย คือ
1) การทรงสรางมนุษย 2) ธรรมชาติของมนุษย 3) การลมลงในความบาปของมนุษย

การทรงสร้ างมนุษย์
การศึกษาทางดานวิทยาศาสตรกลาววาโลกมีขึ้นเปนเวลารอยลานป และในชวงเวลานั้นมนุษยคอยๆ
วิวัฒนาการมาสูอยางที่เปนในทุกวันนี้ อยางไรก็ตามพระคัมภีรกลาววาพระเจาทรงสรางโลกภายใน 6 วัน มี
24 ชั่วโมงตอวันอยางแทจริง การสรางมนุษยคือความตองการและเปนแผนการของพระเจา
ปฐมกาล 1:26-27 – “และพระเจ้ าตรัสว่ า ‘จงให้ พวกเราสร้ างมนุษย์ ในแบบพระฉายของพวกเรา เหมือนตาม
อย่ างพวกเรา และให้ พวกเขาครอบครองเหนือฝูงปลาในทะเล และเหนือฝูงนกในอากาศ และเหนือสั ตว์ ใช้
งาน และให้ เหนือทั่วทั้งแผ่ นดินโลก และเหนือบรรดาสั ตว์ เลื้อยคลานที่คลานไปมาบนแผ่ นดินโลก’ ดังนั้น
พระเจ้ าได้ ทรงสร้ างมนุษย์ ในแบบพระฉายของพระองค์ พระองค์ ได้ ทรงสร้ างมนุษย์ ขึ้นในแบบพระฉาย
ของพระเจ้ า พระองค์ ได้ ทรงสร้ างพวกเขาให้ เป็ นชายและหญิง”
ทําไมมนุษยถึงถูกสรางขึ้น? ประการแรก คือ มนุษยถูกสรางขึ้นเพื่อถวายเกียรติแดพระเจา
อิสยาห์ 43:7 – “คือทุกคนทีเ่ ขาเรียกตามนามของเรา เพราะเราได้ สร้ างเขาเพือ่ สง่ าราศีของเรา เราได้ ปั้นเขา
เออ เราได้ สร้ างเขาไว้ ”
ประการที่สอง คือ มนุษยถูกสรางเพื่อมีความสัมพันธสวนตัวกับพระเจา
ปฐมกาล 3:8 – “และในตอนเย็นของวัน เขาทัง้ สองได้ ยนิ พระสุ รเสียงของพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าเสด็จดําเนิน
อยู่ในสวน ทั้งอาดัมและภรรยาของเขาซ่ อนตัวจากพระพักตร์ ของพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
ท่ ามกลางต้ นไม้ ต่าง ๆ ในสวนนั้น”
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ถึงแมการทรงสรางของพระเจาในโลกและสัตวตางๆจะเปนสิ่งดี พระองคก็ไมไดมีความสัมพันธ
หรือรักกับสิ่งเหลานี้ ดั่งที่กลาวมาแลวในบทกอนหนานี้วาซาตานเกลียดชังพระเจาและเกลียดชังทุกสิ่งที่
พระเจาทรงรัก ดังนั้นมันจึงเกลียดชังมนุษยและจะทําอะไรก็ตามที่มันสามารถทําไดเพื่อทําใหหัวใจของ
มนุษยมืดบอดไปจากความจริง
ซาตานใชผูที่ไมรอด นักวิทยาศาสตรที่ไมใชคริสเตียน เขามาในวงการของวิทยาศาสตรเพื่ออธิบาย
สิ่งตางๆใหหางออกไปจากพระเจา สิ่งที่ปรากฎออกมาเรียกวา “ทฤษฎีการวิวัฒนาการ” ซึ่ง “ทฤษฎีการ
วิวัฒนาการ” นี้แนนอนวาเปนสมมติฐาน! ซึ่งไมไดอยูบนพื้นฐานความจริง ซึ่งเปนคําตอบของซาตานถึง
ความจริงในการทรงสรางของพระเจา สวนมากของทฤษฎีมาจากการเขียนของ ชาลร ดารวิน (ในป ค.ศ.
1809-1882) เปนทฤษฎีในการพัฒนาการที่ซับซอนของสิ่งมีชีวิตในชวงเวลารอยลานป จากหนึ่งเซลลเล็กๆที่
ตองใชกลองจุลทรรศนสองกลายเปนการพัฒนาขึ้นเปนมนุษย
เซลล  แมงกระพุน  ปลา  จระเข  จิ้งจก  สุนัข  ลิง  วานร  มนุษย
การวิวัฒนาการสมบูรณแบบตรงขามตามพระคัมภีร พิจารณากาาสรางตามตารางแสดงนี้
การทรงสรางของพระเจาตามพระคัมภีร
วัตถุถูกสรางโดยพระเจา
โลกมีมากอนดวงอาทิตยและดวงจันทร
ทะเลมีมากอนผืนดิน
ความสวางมีมากอนดวงอาทิตย
พืชและตนไมมีมากอนปลา
นกมีมากอนแมลง
พืชมีมากอนดวงอาทิตย
ปลาวาฬมีมากอนสัตวเลื้อยคลาน
นกมีมากอนสัตวเลื้อยคลาน
ผูชายมีมากอนผูหญิง
มนุษยมีมากอนฝน
การทรงสรางสมบูรณแบบ

วิวัฒนาการ
วัตถุมีชีวิตอยูแลวตั้งแตเริ่มแรก
ดวงอาทิตยและดวงจันทรมีมากอนโลก
ผืนดินมีมากอนทะเล
ดวงอาทิตยเปนความสวางแรกของโลก
ปลามีมากอนพืชและตนไม
แมลงมีมากอนนก
ดวงอาทิตยมีมากอนพืช
สัตวเลื้อยคลานมีมากอนปลาวาฬ
สัตวเลื้อยคลานมีมากอนนก
ผูหญิงมีมากอนผูชาย
ฝนมีมากอนมนุษย
การดําเนินการยังคงดําเนินตอไป
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การที่จะยอมรับการวิวัฒนาการราวกับเปนความจริง ทานก็ตองปฏิเสธการทรงสรางตามพระคัมภีร
และเรียกพระเยซูคริสตวา ผูโกหก
ทุกวันนี้นักวิทยาศาสตรมากมายเคลื่อนหางจากทฤษฎีตางๆในการวิวัฒนาการเพราะไมสามารถ
พิ สู จ น ไ ด ไม มี ห ลั ก ฐานที่ จ ะแสดงถึ ง การเปลี่ ย นแปลงจากสป ชี ร ห นึ่ ง ไปยั ง สป ชี ร อื่ น ตั ว อย า งเช น
วิวัฒนาการกลาววาปลากลายมาเปนกบ มีซากของปลาและซากของกบ แตไมมีซากของครึ่งปลาและครึ่งกบ
นักวิทยาศาสตรที่ปฏิเสธพระเจาและพระคัมภีรกลาววาเครื่องมือของเขาวัดโลกวามีอายุเปนหนึ่ง
ร อ ยล า นป แต ว า เครื่ อ งมื อ นี้ เ คยถู ก พิ สู จ น ว า จะเป น เครื่ อ งมื อ ที่ ไ ม แ น น อนแม น ยํ า มี ห ลายกรณี ที่
“นักวิทยาศาสตร” ใชเครื่องมือนี้และพูดวา “วัตถุเปนหนึ่งลานป” แตพิสูจนแลววา วัตถุอายุนอยกวา 100 ป
ตามที่ ก ล า วไว ใ นพระคั ม ภี ร เราเชื่ อ ว า โลกมี ม าประมาณ 6,000 ป คํ า ถามคื อ ใครที่ เ ราจะเชื่ อ ได
นักวิทยาศาสตรที่ปฏิเสธการดํารงอยูของพระเจาหรือถอยคําของพระเจา? พระคัมภีรตอบวาอะไรเกี่ยวกับ
“ทฤษฎีการวิวัฒนาการ”?
1. มนุษยถูกสรางขึ้น เขาไมไดมาจากการวิวัฒนาการ
ปฐมกาล 1:26-27 – “และพระเจ้ าตรัสว่ า ‘จงให้ พวกเราสร้ างมนุษย์ ในแบบพระฉายของพวกเรา เหมือนตาม
อย่ างพวกเรา และให้ พวกเขาครอบครองเหนือฝูงปลาในทะเล และเหนือฝูงนกในอากาศ และเหนือสั ตว์ ใช้
งาน และให้ เหนือทั่วทั้งแผ่ นดินโลก และเหนือบรรดาสั ตว์ เลื้อยคลานที่คลานไปมาบนแผ่ นดินโลก’ ดังนั้น
พระเจ้ าได้ ทรงสร้ างมนุษย์ ในแบบพระฉายของพระองค์ พระองค์ ได้ ทรงสร้ างมนุษย์ ขึ้นในแบบพระฉาย
ของพระเจ้ า พระองค์ ได้ ทรงสร้ างพวกเขาให้ เป็ นชายและหญิง”
2. มนุษยและสัตวถูกสรางตางหาก (ปฐมกาล 1, 2)
3. สัตวถูกสรางใหสืบพันธุตามชนิดของมัน
ปฐมกาล 1:25 – “และพระเจ้ าได้ ทรงสร้ างสั ตว์ ป่าแห่ งแผ่ นดินโลกตามชนิดของมัน และสั ตว์ ใช้ งานตาม
ชนิดของมัน และบรรดาสัตว์ ทเี่ ลือ้ ยคลานบนแผ่ นดินโลกตามชนิดของมัน และพระเจ้ าทรงเห็นว่ าดี”
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4. พืชตางๆถูกสรางใหสืบพันธุและเกิดผลตามชนิดของมัน
ปฐมกาล 1:11-12 – “และพระเจ้ าตรัสว่ า “จงให้ แผ่ นดินเกิดต้ นหญ้ า ต้ นผักทีม่ ีเมล็ด และต้ นไม้ ที่ออกผลที่มี
เมล็ดในผลตามชนิดของมันบนแผ่ นดิน” และก็เป็ นดังนั้น และแผ่ นดินก็เกิดต้ นหญ้ า และต้ นผักที่มีเมล็ด
ตามชนิดของมัน และต้ นไม้ ทอี่ อกผลทีม่ ีเมล็ดในผลตามชนิดของมัน และพระเจ้ าทรงเห็นว่ าดี”
ตามแนวคิดของการวิวัฒนาการชีวิตเริ่มตนที่การเกิด และดังนั้นเปนเหตุผลหลักเพื่อยอมรับการทํา
แทง อยางไรก็ตามคําถามที่ตองถามคือ “มนุษยเกิดขึ้นเมื่อไหร?” จากจุดเริ่มตนของการตั้งครรภ? การเกิด?
หรือบางอยางระหวางสองสิ่งนี้?
คนเหลานั้นที่โตเถียงเกี่ยวกับการทําแทงวาตัวออนเปนเพียงการรวมตัวเปนกอนของเซลลและเปน
เนื้อเยื่อ เปนเพียงสวนหนึ่งในรางกายของผูเปนแม ดังนั้นสําหรับเขาแลวการทําแทงไมไดแตกตางจากการ
ผาตัดสวนหนึ่งของรางกาย อยางไรก็ตามเราตองการถามวา “พระคัมภีรกลาววาอะไร?” พระคัมภีรใหความ
ชัดเจนเกี่ยวกับแนวคิดของการเริ่มตนชีวิต โดยพิจารณาถอยคําตอไปนี้
1. พระเจาทรงรูจักดาวิดขณะที่เขากําลังถูกสรางอยูในครรภมารดา
เพลงสดุดี 139:13-16 – “เพราะพระองค์ ทรงปั้นส่ วนภายในของข้ าพระองค์ พระองค์ ทรงทอข้ าพระองค์ เข้ า
ด้ วยกันในครรภ์ มารดาของข้ าพระองค์ ข้ าพระองค์ จะสรรเสริ ญพระองค์ เพราะข้ าพระองค์ ถูกสร้ างมา
อย่ างแปลกประหลาดและน่ ากลัว พระราชกิจของพระองค์ มหัศจรรย์ จิตใจข้ าพระองค์ ทราบเรื่ องนี้อย่ างดี
เมื่อข้ าพระองค์ ถูกสร้ างอยู่ในที่ลับลี้ ประดิษฐ์ ขึ้นมา ณ ภายในที่ลึกแห่ งโลก โครงร่ างของข้ าพระองค์ ไม่
ปิ ดบังไว้ จากพระองค์ พระเนตรของพระองค์ ทรงเห็นส่ วนประกอบของข้ าพระองค์ ในเมื่อยังไม่ สมบูรณ์
ในวันทั้งหลายที่กําลังประกอบขึ้น เมื่อครั้ งไม่ เกิดขึ้น อวัยวะทั้งหลายของข้ าพระองค์ ก็ทรงจารึ กไว้ ใน
พระตํารับของพระองค์ ”
2. ดาวิดยอมรับในธรรมชาติบาปของเขา
เพลงสดุดี 51:5 – “ดูเถิด ข้ าพระองค์ ถอื กําเนิดมาในความชั่วช้ า และมารดาตั้งครรภ์ ข้าพระองค์ ในบาป”
3. พระเจาทรงรูจักเยเรมีหเมื่อเขาเปนเพียงเซลลเล็กๆ
เยเรมีห์ 1:5 – “เราได้ ร้ ู จักเจ้ าก่ อนที่เราได้ ก่อร่ างตัวเจ้ าที่ในครรภ์ และก่ อนที่เจ้ าคลอดจากครรภ์ เราก็ได้
กําหนดตัวเจ้ าไว้ เราได้ แต่ งตั้งเจ้ าเป็ นผู้พยากรณ์ ให้ แก่บรรดาประชาชาติ”
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4. ยอหนผูใหบัพติศมาแสดงความรูสึกภายในครรภมารดาของเขา
ลูกา 1:44 – “เพราะดูเถิด พอเสี ยงปราศรั ยของท่ านเข้ าหูข้าพเจ้ า ทารกในครรภ์ ของข้ าพเจ้ าก็ดิ้นด้ วยความ
ยินดี”
5. เอซาวกับยาโคบตอสูกันกอนจะเกิดมา
ปฐมกาล 25:22-23 – “และเด็กทั้งสองก็ดิ้นดันกันอยู่ในครรภ์ ของนาง และนางจึงพูดว่ า ‘ถ้ าเป็ นอย่ างนั้น
แล้ ว ทําไมข้ าพเจ้ าจึงเป็ นเช่ นนั้น’ และนางได้ ไปทูลถามพระเยโฮวาห์ และพระเยโฮวาห์ ตรั สกับนางว่ า ‘ชน
สองชาติอยู่ในครรภ์ ของเจ้ า และประชาชนสองพวกที่เกิดจากบั้นเอวของเจ้ าจะต้ องแยกกัน พวกหนึ่งจะมี
กําลังมากกว่ าอีกพวกหนึ่ง และพีจ่ ะปรนนิบัติน้อง’ ”
6. บทบัญญัติของโมเสสปกปองชีวิตที่ยังไมเกิดมา
อพยพ 21:22 – “ถ้ ามีผ้ ชู ายทะเลาะวิวาทกัน และบังเอิญทําให้ ผ้ หู ญิงที่มีครรภ์ บาดเจ็บ แล้ วหญิงนั้นคลอด
ก่ อนกําหนด และหญิงนั้นไม่ เป็ นอันตรายอีกต่ อไป ผู้นั้นจะต้ องถูกปรั บโทษตามแต่ สามีของหญิงนั้นจะ
เรียกร้ องเอาจากเขา และเขาจะต้ องชดใช้ ตามทีพ่ วกผู้พพิ ากษาตัดสิน”

ลักษณะของมนุษย์
มนุษยนั้นแตกตางจากสัตวตางๆ เพราะวาเขามี “การตระหนักรูของพระเจา” เหมือนดั่งพระเจาที่มี
ความเปนตรีเอกานุภาพ พระเจาพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ดังนั้นมนุษยจึงถูกสรางตาม
พระฉายาของพระเจา และมีสามสวนดวยกัน คือ รางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ
1 เธสะโลนิกา 5:23 – “และขอให้ องค์ พระเจ้ าแห่ งสั นติสุขทรงตั้งท่ านเป็ นคนบริ สุทธิ์หมดจด และข้ าพเจ้ า
อธิษฐานต่ อพระเจ้ าให้ ทรงรั กษาทั้งวิญญาณ จิตใจและร่ างกายของท่ านไว้ ให้ ปราศจากการติเตียน จนถึง
วันทีพ่ ระเยซูคริสต์ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของเราเสด็จมา”
1. รางกายของมนุษย
รางกายเปนสวนกายภาพภายนอกของมนุษย รางกายเหมือนกับ “หองในโรงแรม” วิญญาณและ
จิตใจของทาน “เขาพัก” เพียงชั่วคราวจนกวาจะถึงวันแหงความตาย การตายคือการแยกออกของจิตใจและ
วิญญาณของมนุษยออกจากรางกายของเขา
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ยากอบ 2:26 – “เพราะกายที่ปราศจากจิตวิญญาณนั้นตายแล้ วฉันใด ความเชื่อที่ปราศจากการกระทําก็ตาย
แล้ วฉันนั้นเช่ นเดียวกัน”
ปฐมกาล 35:18 – “และอยู่มาเมื่อจิตวิญญาณของนางกําลังจากไป (เพราะนางถึงแก่ ความตาย) นางเรี ยกชื่อ
ของเขาว่ า เบนโอนี แต่ บิดาของเขาเรียกเขาว่ า เบนยามิน”
2. จิตใจของมนุษย
คําวา จิตใจ หมายถึง จิตสํานึกในตัวเอง ซึ่งขัดแยงกันกับพืชที่เปนสิ่งมีชีวิตที่ไมมีจิตสํานึก จิตใจ คือ
“ตัวตนที่แทจริง” ของทาน เปนที่ที่ทานคิด ทานรูสึก(อารมณ) และทําการตัดสินใจ บางครั้งพระคัมภีรใชคํา
อื่นสําหรับคําวา จิตใจ เชน ใจ ความคิด และความตองการ
3. จิตวิญญาณของมนุษย
จิตวิญญาณเปนสวนหนึ่งของมนุษยที่แสดง “การตระหนักรูของพระเจา”
สุ ภาษิต 20:27 – “จิตวิญญาณของมนุษย์ เป็ นประทีปของพระเยโฮวาห์ ส่ องดูส่วนลึกทีส่ ุ ดของเขาทัง้ สิ้น”
โรม 8:16 – “พระวิญญาณนั้นเป็ นพยานร่ วมกับจิตวิญญาณของเราทั้งหลายว่ า เราทั้งหลายเป็ นบุตรของ
พระเจ้ า”
ผูสอนพระคัมภีรทุกทานไมเห็นดวยกันวา จิตใจและจิตวิญญาณของมนุษยคือสิ่งเดียวกันหรือแยก
ออกจากกันได ความแตกตางนี้เกิดขึ้นเพราะจิตใจและจิตวิญญาณตองแสดงใหเห็นตนเองผานรางกาย
เดียวกัน และบางครั้งพระคัมภีรไมไดทําใหเห็นความแตกตางในทั้งสองสิ่งนี้ อยางไรก็ตาม ในพระธรรม
ฮีบรู 4:12 กลาวไวชัดเจนวาจิตใจและจิตวิญญาณแยกออกจากกัน
ฮีบรู 4:12 – “เพราะว่ าพระวจนะของพระเจ้ านั้นมีชีวิต และทรงพลานุภาพอยู่เสมอ คมยิ่งกว่ าดาบสองคม
ใด ๆ แทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณ ตลอดข้ อกระดูกและไขในกระดูก และสามารถวินิจฉั ย
ความคิดและความมุ่งหมายในใจด้ วย”
ตามถอยคําใน ปฐมกาล 1:26 มนุษยถูกสรางตามพระฉายของพระเจา ซึ่งไมไดหมายถึงความเหมือน
ทางกายภาพภายนอก แตหมายถึงธรรมชาติและลักษณะของมนุษย
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1. มนุษยมีความตองการ
ดั่งพระเจา มนุษยนั้นมีความตองการ เขาสามารถเลือกและตัดสินใจในสิ่งอยางเพื่อตัวเขาเอง ความ
ตองการอาจจะมีขอบเขตเหมือนกับกําลังที่จะเลือกและมีวิธีที่จะทําใหบรรลุเปาหมายในตัวเลือก ถึงแมวา
พระเจาปราถนาใหความตองการของเราควบคุมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในความเปนจริงความตองการ
ของเราอาจจะควบคุมโดยธรรมชาติบาปของเราเชนกัน พระคัมภีรเรียกวา “ฝายเนื้อหนัง” (โรม 8:1;
กาลาเทีย 5:16) ผูเชื่อจะมีประสบการณการทําสงครามสูรบในความคิดของเขาเพื่อควบคุมความตองการ
คนหนึ่งที่รอดแตถูกควบคุมโดยเนื้อหนัง บงบอกวามีชีวิตอยูใน “เนื้อหนัง” (โรม 7:14) หนึ่งคนที่รอดแตถูก
ควบคุมโดยโลกอาจจะบงบอกวามีชีวิตใน “โลกียะ” (1 ยอหน 2:15-16) คนหนึ่งที่รอดและถูกควบคุมโดย
พระวิญญาณบริสุทธิ์ บงบอกวามีชีวิตอยูใน “จิตวิญญาณ” (1 โครินธ 3:1)
2. มนุษยมีความฉลาดรอบรู
ดั่งพระเจา มนุษยนั้นเฉลียวฉลาด อาดัมมนุษยคนแรกมีความฉลาดในการตั้งชื่อใหสัตวตางๆ (ปฐมกาล
2:19, 20) ครอบครองเหนือการทรงสรางของพระเจา (ปฐมกาล 1:26-28) และทํางานในสวนเอเดน
3. มนุษยมีศีลธรรมเหมือนพระเจา มนุษยมีความสามารถมองเห็นความแตกตางระหวางสิ่งที่ถูกตองและสิ่ง
ที่ผิด
4. มนุษยมีสังคมเหมือนกับพระเจา
พระเจาตองการมีความสัมพันธกับมนุษย และมนุษยถูกออกแบบใหมีความสัมพันธ
ปฐมกาล 2:18 – “และพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าตรั สว่ า ‘ซึ่งมนุษย์ นั้นอยู่คนเดียวก็ไม่ เหมาะ เราจะสร้ างผู้
ช่ วยเหลือสําหรับเขา’ ”
มีบางคนเชื่อวาเมื่อคนที่ไมรอดตายไป เขาจะสิ้นสุดในการมีชีวิต อยางไรก็ตามในพระคัมภีรบอกวา
จิตวิญญาณและจิตใจคงอยูนิรันดร การตายทางกายภาพภายนอกไมไดหมายความวาสิ้นสุดการมีชีวิตอยู แต
หมายถึง “การแยกออก” มีสามสิ่งเกี่ยวกับการแยกออกนี้
1. การตายฝายรางกาย นี่คือการแยกออกทางกายภาพของจิตใจและจิตวิญญาณออกจากรางกาย
ปฐมกาล 35:18 – “และอยู่มาเมื่อจิตวิญญาณของนางกําลังจากไป (เพราะนางถึงแก่ ความตาย) นางเรี ยกชื่อ
ของเขาว่ า เบนโอนี แต่ บิดาของเขาเรียกเขาว่ า เบนยามิน”
89

2. การตายฝายจิตวิญญาณ นี่คือการแยกออกฝายจิตวิญญาณระหวางคนบาปและพระเจา
เอเฟซัส 2:5 – “ถึงแม้ ว่าเมื่อเราตายไปแล้ วในการบาป พระองค์ ยังทรงกระทําให้ เรามีชีวิตอยู่กบั พระคริ สต์
(ซึ่งท่ านทัง้ หลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณ)”
3. การตายชั่วนิจนิรันดร นี่คือการแยกออกชั่วนิรันดรของคนบาปและพระเจา
วิวรณ์ 20:14-15 – “แล้ วความตายและนรกก็ถูกผลักทิง้ ลงไปในบึงไฟ นี่แหละเป็ นความตายครั้ งที่สอง และ
ผู้ใดทีไ่ ม่ มีชื่อจดไว้ ในหนังสือแห่ งชีวิต ผู้นั้นก็ถูกทิง้ ลงไปในบึงไฟ”

การล้ มลงในความบาปของมนุษย์
การลมลงเขาสูความบาปของมนุษยเปนเรื่องหนึ่งที่สวนมากปฏิเสธความจริงของพระคัมภีรโดย
มนุษย ไมมีใครยอมรับโดยธรรมชาติวาเปนคนบาป ซาตานตองการใหมนุษยปฏิเสธบท 1-3 ของพระธรรม
ปฐมกาล หลั งจากนั้นเป นการงายที่จ ะเก็บ มนุษย ไวหา งจากความรอด โนมนา วพวกเขาใหพวกเขาไม
ตองการความรอด หากมนุษยเชื่อวาเขาไมใชคนบาป จากนั้นเขาก็ไมตองการความรอดจากการลงโทษใน
ความบาป
มนุษยถูกสรางในสถานะของความไรเดียงสา แตเขาก็มีความตองการ ความสามารถที่จะเลือ ก
ระหวางพระเจาและความบาป เปนสิ่งที่จําเปนมากสําหรับพระเจาที่จะทดสอบอาดัม พระเจาปราถนา
ความสัมพันธกับมนุษย พระองคตองการใหมนุษยเลือกพระองคมากกวาความบาป แตพระองคก็ไมใชกําลัง
บังคับใครใหมีความสัมพันธกับพระองค ดังนั้นอาดัมจําเปนตองมีโอกาสในการเลือกพระเจาหรือเลือก
ความบาป ซึ่งเปนพื้นฐานในการทดสอบ
ปฐมกาล 2:16-17 – “และพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าทรงมีพระดํารั สสั่ งมนุษย์ นั้นว่ า ‘จากบรรดาต้ นไม้ ทุกอย่ าง
ในสวนเจ้ ากินได้ ทั้งหมด แต่ จากต้ นไม้ แห่ งความรู้ ดีและชั่ว เจ้ าอย่ ากินผลจากต้ นนั้น เพราะว่ าเจ้ ากินผล
จากต้ นนั้นในวันใด เจ้ าจะตายแน่ ในวันนั้น’ ”
การทดสอบของพระเจาสําหรับอาดัมนั้นงาย คือการเชื่อฟงหรือไมเชื่อฟงอยางใดอยางหนึ่ง อยางไร
ก็ ต าม พระเจ า กล า วชั ด เจนไว กอ นหน า นี้ ถึ ง ผลลั พ ธ ข องการกระทํ า อาดั ม มี ป ระสบการณ โ ดยตรงใน
ความสัมพันธกับพระเจา เขาไดรับการอวยพรจากความสัมพันธนี้ เขารูถึงผลประโยชนของการเชื่อฟง
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อาดัมไดรูถึงผลลัพธของการไมเชื่อฟงวาจะเปนยังไง พระเจาทรงบอกเขาวาเขาจะตองตาย สิ่งแรก
คือ การตายนี้เปน “การตายฝายจิตวิญญาณ” คือการแยกออกระหวางพระเจาและอาดัม(คนบาป) สิ่งที่สอง
คือการตายนี้นําไปสู “การตายฝายรางกาย” และในตอนทาย “การตายนิจนิรันดร” คือการแยกนิรันดรจาก
พระเจา หากไมมีผูชวยใหรอด
เราอานเกี่ยวกับการลมลงในความบาปของมนุษยไดใน ปฐมกาล บทที่ 3 ที่ซาตานพยายามทําให
มนุษยไมเชื่อฟงพระเจา
ปฐมกาล 3:1 – “ในเวลานี้งูนั้นฉลาดหลักแหลมกว่ าบรรดาสั ตว์ ป่าแห่ งท้ องทุ่งซึ่งพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าได้
ทรงสร้ างไว้ และมันกล่ าวแก่ หญิงนั้นว่ า “จริ งหรื อที่พระเจ้ าตรั สว่ า ‘พวกเจ้ าอย่ ากินผลจาก
ต้ นไม้ ทุกชนิดในสวนนี้’ ”
ซาตานมีความพยายามอยางฉลาดหลักแหลม ซึ่งไมเปนการจูโจมโดยตรง แตคอนขางออมผานไป
ทางผูหญิง ซาตานสรางความสงสัยในถอยคําของพระเจาในความคิดของผูหญิงโดยการกลาววา “จริงหรือที่
พระเจาตรัสวา?”
ปฐมกาล 3:6-7 – “และเมื่อหญิงนั้นเห็นว่ า ต้ นไม้ นั้นเหมาะสํ าหรั บเป็ นอาหารและมันงามน่ าดู และต้ นไม้
ต้ นนั้นเป็ นทีน่ ่ าปรารถนาเพือ่ ให้ เกิดปัญญา หญิงจึงเก็บผลไม้ นั้น และได้ กนิ และส่ งให้ สามีของนางด้ วย และ
เขาได้ กิน และตาของเขาทั้งสองก็สว่ างขึ้น และเขาทั้งสองรู้ ว่าเขาเปลือยกายอยู่ และเขาทั้งสองก็เอาใบ
มะเดื่อมาเย็บรวมกัน และทําเครื่องปกปิ ดสําหรับตัวเอง”
ถึงแมวาเอวาถูกหลอกลวงโดยซาตาน อาดัมเปนคนทําบาปโดยเจตนาและเจาะจง ความบาปของ
อาดัมและเอวานําการกระตุนความรูสึกผิดในความดีและความชั่ว
ปฐมกาล 3:7 – “และตาของเขาทัง้ สองก็สว่ างขึน้ …”
ปฐมกาล 3:22 – “และพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าตรัสว่ า ‘ดูเถิด มนุษย์ กลายมาเป็ นเหมือนผู้หนึ่งในพวกเราที่ร้ ู จัก
ความดีและความชั่ว และบัดนี้ เกรงว่ าเขาจะยื่นมือ แล้ วไปหยิบผลจากต้ นไม้ แห่ งชีวิตและ
กิน และมีชีวิตนิรันดร์ ตลอดไป’ ”
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ความบาปของเขานําไปสูความละอายและความรูสึกผิด เขารูวาเขาเปลือยกายอยูและพยามปกปด
ตนเอง
ปฐมกาล 3:7 – “…และเขาทัง้ สองก็เอาใบมะเดื่อมาเย็บรวมกัน และทําเครื่องปกปิ ดสําหรับตัวเอง”
ความบาปของเขานําไปสูการแยกจากพระเจา
ปฐมกาล 3:8 – “และในตอนเย็นของวัน เขาทัง้ สองได้ ยนิ พระสุ รเสียงของพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าเสด็จดําเนิน
อยู่ในสวน ทั้งอาดัมและภรรยาของเขาซ่ อนตัวจากพระพักตร์ ของพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
ท่ ามกลางต้ นไม้ ต่าง ๆ ในสวนนั้น”
ความบาปของเขานําไปสูความเห็นแกตัว เขากลาวโทษซึ่งกันและกัน
ปฐมกาล 3:12-13 – “และชายนั้นทูลว่ า ‘หญิงซึ่งพระองค์ ทรงประทานให้ อยู่กบั ข้ าพระองค์ นั้น นางได้ ส่งผล
จากต้ นไม้ นั้น และข้ าพระองค์ จึงได้ รับประทาน’ และพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าตรั สแก่ หญิงนั้นว่ า ‘เจ้ า
ทําอะไรลงไป’ และหญิงนั้นทูลว่ า ‘งูล่อลวงข้ าพระองค์ และข้ าพระองค์ จึงได้ รับประทาน’ ”
ความบาปของเขานําไปสูถอยคําแหงการตายฝายจิตวิญญาณ ซึ่งจะนําไปสูการตายฝายรางกายใน
ตอนทาย ความบาปของเขานําความทุกขระทมและความทุกขยากมาดวย
ปฐมกาล 3:16-19 – “พระองค์ ตรั สแก่ หญิงนั้นว่ า ‘เราจะเพิ่มความระทมทุกข์ ให้ มากขึ้นแก่ เจ้ าและการ
ตั้งครรภ์ ของเจ้ า เจ้ าจะคลอดบุตรด้ วยความเจ็บปวด และเจ้ าจะปรารถนาสามีของเจ้ า และเขาจะปกครอง
เหนือเจ้ า’ และพระองค์ ตรั สแก่ อาดัมว่ า ‘เพราะเหตุเจ้ าได้ ฟังเสี ยงของภรรยาเจ้ า และได้ กนิ ผลจากต้ นไม้
ซึ่งเราได้ สั่งเจ้ าว่ า เจ้ าอย่ ากินผลจากต้ นนั้น แผ่ นดินจึงต้ องถูกสาปแช่ งเพราะตัวเจ้ า เจ้ าจะต้ องหากินบน
แผ่ นดินนั้นด้ วยความทุกข์ ยากตลอดวันเวลาในชีวิตของเจ้ า แผ่ นดินจะงอกบรรดาหนามและผักที่มีหนาม
แก่เจ้ าด้ วย และเจ้ าจะกินผักแห่ งท้ องทุ่ง เจ้ าจะต้ องหากินอาหารด้ วยเหงื่อไหลโซมหน้ าจนกว่ าเจ้ ากลับไป
เป็ นดิน เพราะเจ้ ามาจากดิน เพราะเจ้ าเป็ นผงคลีดิน และเจ้ าจะกลับไปเป็ นผงคลีดิน’ ”
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ผลลัพธแหงเจตนาของอาดัมในการเลือกความบาปเหนือพระเจา
1. ทุกคนเกิดมาพรอมกับธรรมชาติบาป
โรม 5:12 – “เหตุฉะนั้นเช่ นเดียวกับที่บาปได้ เข้ ามาในโลกเพราะคน ๆ เดียว และความตายก็เกิดมาเพราะ
บาปนั้น และความตายก็ได้ แผ่ ไปถึงมวลมนุษย์ ทุกคนเช่ นกัน เพราะมนุษย์ ทุกคนทําบาป”
โรม 3:23 – “เหตุว่าทุกคนทําบาป และเสื่อมจากสง่ าราศีของพระเจ้ า”
2. ทุกคนที่ไมไดรับความรอดคือลูกของมารซาตาน
ยอห์ น 8:44 – “ท่ านทัง้ หลายมาจากพ่อของท่ านคือพญามาร และท่ านใคร่ จะทําตามความปรารถนาของพ่ อ
ท่ าน…”
3. มนุษยทุกชนชาติถกู กังขังอยูในความบาปและมารซาตาน
ยอห์ น 8:34 – “พระเยซูตรั สตอบเขาทั้งหลายว่ า “เราบอกความจริ งอันเที่ยงแท้ แก่ ท่านว่ า ผู้ใดที่ทําบาปก็
เป็ นทาสของบาป”
4. ทุกคนอยูภายใตอํานาจของความตาย
โรม 5:12 – “เหตุฉะนั้นเช่ นเดียวกับที่บาปได้ เข้ ามาในโลกเพราะคน ๆ เดียว และความตายก็เกิดมาเพราะ
บาปนั้น และความตายก็ได้ แผ่ ไปถึงมวลมนุษย์ ทุกคนเช่ นกัน เพราะมนุษย์ ทุกคนทําบาป”
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บทที่ 7 - หลักคําสอนเกีย่ วกับความบาป
การทําความเข้าใจในหลักคําสอนเกี่ยวกับความบาปนั้นสําคัญมาก เพราะว่าการเข้าใจในความบาป
อย่างถูกต้องเป็ นสิ่ งจําเป็ นสําหรับความเข้าใจในความรอด เป็ นสิ่ งที่น่าเศร้าและเสี ยดายที่มี“กลุ่มคริ สเตียน”
บางกลุ่มประนีประนอมและไม่เทศนาสั่งสอนในมุมมองของพระเจ้าเกี่ยวกับความบาป ถ้าพวกเขาทําแบบนี้
แล้ว พวกเขาก็จะมีผูค้ นมากมายในคริ สตจักรของเขาแต่คนส่ วนใหญ่ในสมาชิ กของคริ สตจักรไม่ได้รับ
ความรอด พระคัมภีร์ได้กล่าวความจริ งเกี่ยวกับความบาป
โรม 3:10 – “ตามทีม่ ีเขียนไว้ แล้ วว่ า ‘ไม่ มีผ้ ใู ดเป็ นคนชอบธรรมสักคนเดียว ไม่ มีเลย”
โรม 3:23 – “เหตุว่าทุกคนทําบาป และเสื่อมจากสง่ าราศีของพระเจ้ า”
โรม 5:12 – “เหตุฉะนั้นเช่ นเดียวกับที่บาปได้ เข้ ามาในโลกเพราะคน ๆ เดียว และความตายก็เกิดมาเพราะ
บาปนั้น และความตายก็ได้ แผ่ ไปถึงมวลมนุษย์ ทุกคนเช่ นกัน เพราะมนุษย์ ทุกคนทําบาป”
มากกว่านั้นหลายคนในพระคัมภีร์ยอมรับว่าพวกเขาเป็ นคนบาป
1. ยาโคบ กล่าวใน ปฐมกาล 32:10 ว่า “ข้าพระองค์ไม่สมควร”
2. โยบ กล่าวใน โยบ 40:4 ว่า “ข้าพระองค์น้ ีกไ็ ร้ค่า”
3. อิสยาห์ กล่าวใน อิสยาห์ 6:5 ว่า “ข้าพเจ้าเป็ นคนริ มฝี ปากไม่สะอาด”
4. เปโตร กล่าวใน ลูกา 5:8 ว่า “ข้าพระองค์เป็ นคนบาป”
5. เปาโล กล่าวใน 1 ทิโมธี 1:15 ว่า “ในคนบาปพวกนั้นข้าพเจ้าเป็ นตัวเอก”
มีคาํ หลายคําที่พบในพระคัมภีร์ที่อา้ งถึง “ความบาป”
1. ความบาป โรม 3:23 – “เหตุว่าทุกคนทําบาป และเสื่อมจากสง่ าราศีของพระเจ้ า”
คําว่า “บาป” หมายถึง “พลาดเป้ าหมาย” ในพระเจ้านั้นทุกสิ่ งที่ไม่สมบูรณ์แบบนั้นคือ ความบาป ซึ่ ง
เพียงความบาปเดียวก็ทาํ ให้มนุษย์เป็ นคนบาป มนุ ษย์อาจจะมีการเป็ นอยู่ในชี วิตที่ดี แต่เขาจะตกตํ่าลงจาก
มาตรฐานของพระเจ้า เพราะว่าเขาเป็ นคนบาป
2. การละเมิด 1 ยอห์ น 3:4 – “ผู้ใดที่กระทําบาปก็ละเมิดพระราชบัญญัติด้วย เพราะความบาปเป็ นสิ่ งที่
ละเมิดพระราชบัญญัติ”
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คําว่า “ละเมิด” หมายความว่า “เลยไปข้างหน้า” หรื อ “ทําเกินขีดจํากัด” ซึ่ งหมายถึงการฝ่ าฝื น
กฎหมาย ซึ่งเป็ นการล้มเหลวในการทําตามพระประสงค์ของพระเจ้า
3. ความชัว่ ช้า อิสยาห์ 59:2 – “แต่ ว่าความชั่วช้ าของเจ้ าทั้งหลายได้ กระทําให้ เกิดการแยกระหว่ างเจ้ ากับ
พระเจ้ าของเจ้ า และบาปของเจ้ าทัง้ หลายได้ บังพระพักตร์ ของพระองค์ เสียจากเจ้ า พระองค์ จึงมิได้ ยนิ ”
คําว่า “ความชัว่ ช้า” หมายถึง “ความโหดร้ายเลวทราม” ซึ่งเป็ นการบิดเบือนในสิ่ งที่ถูกต้อง
4. ความไม่ยตุ ิธรรม 1 ยอห์ น 5:17 – “การอธรรมทุกอย่ างเป็ นบาป แต่ บาปทีไ่ ม่ ได้ นําไปสู่ ความตายก็มี”
5. การละเมิด มัทธิว 6:14-15 – “เพราะว่ าถ้ าท่ านยกการละเมิดของเพือ่ นมนุษย์ พระบิดาของท่ านผู้ทรง
สถิตในสวรรค์ จะทรงโปรดยกโทษให้ ท่านด้ วย แต่ ถ้าท่ านไม่ ยกการละเมิดของเพือ่ นมนุษย์ พระบิดาของ
ท่ านจะไม่ ทรงโปรดยกการละเมิดของท่ านเหมือนกัน”
6. การกระทําความผิด โรม 4:25 – “คือพระองค์ ผ้ ทู รงถูกมอบไว้ เพราะการละเมิดของเรา และได้ ทรงฟื้ นขึ้น
จากความตายเพือ่ ให้ เราเป็ นคนชอบธรรม”
7. ความผิดพลาด ยากอบ 5:16 – “ท่ านทั้งหลายจงสารภาพความผิดต่ อกันและกัน และจงอธิษฐานเพือ่ กัน
และกัน เพือ่ ท่ านทั้งหลายจะได้ หายโรค คําอธิษฐานด้ วยใจร้ อนรนอย่ างเอาจริ งเอาจังของผู้ชอบธรรมนั้นมี
พลังมากทําให้ เกิดผล”
8. ความอธรรม โรม 1:18 – “เพราะว่ า พระพิโรธของพระเจ้ าทรงสํ าแดงจากสวรรค์ ต่อความอธรรมและ
ความไม่ ชอบธรรมทัง้ มวลของมนุษย์ ทีเ่ อาความไม่ ชอบธรรมนั้นขัดขวางความจริง”
9. ความประพฤติชวั่ 2 เปโตร 2:8 – “(ด้ วยว่ าคนชอบธรรมนั้น ซึ่งได้ อาศัยอยู่ในท่ ามกลางเขาเหล่ านั้น เมื่อ
ท่ านได้ เห็นและได้ ยนิ จิตใจทีช่ อบธรรมของท่ านก็เป็ นทุกข์ เป็ นร้ อนทุกวัน ๆ เพราะการประพฤติชั่วของคน
เหล่ านั้น)”
10. การเป็ นหนี้ มัทธิว 6:12 – “และขอทรงโปรดยกหนี้ของข้ าพระองค์ เหมือนข้ าพระองค์ ยกหนี้ผ้ ทู ี่เป็ น
หนี้ข้าพระองค์ นั้น”
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ผลกระทบของความบาป
ความจริ งของความบาปไม่สามารถปฏิเสธได้ ผลลัพธ์ในความบาปของอาดัมในสวนเอเดนเป็ นที่
ชัดเจนในโลกวันนี้ เพราะผลของความบาป พระเจ้าจึงสาปแช่งแผ่นดิน
ปฐมกาล 3:18 – “แผ่ นดินจะงอกบรรดาหนามและผักทีม่ ีหนามแก่เจ้ าด้ วย…”
เป็ นเพราะว่าความบาปที่ทาํ ให้สัตว์ดุร้ายและเป็ นอันตราย
ปฐมกาล 9:2 – “และสั ตว์ ป่าทั้งปวงแห่ งแผ่ นดินโลก ทั้งบรรดานกในอากาศ สิ่ งทั้งปวงที่คลานไปมาบน
แผ่ นดินโลก และบรรดาปลาในทะเล จะเกรงกลัวพวกเจ้ าและหวาดกลัวต่ อพวกเจ้ า…”
ความจริ ง คื อ การทรงสร้ างของพระเจ้ากําลังส่ งเสี ยงครํ่าครวญ และความยากลําบากอยู่ภายใต้
อิทธิพลของความบาป
โรม 8:22 – “เรารู้ อยู่ว่า บรรดาสรรพสิ่ งที่ทรงสร้ างนั้น กําลังครํ่ าครวญและผจญความทุกข์ ลําบากเจ็บปวด
ด้ วยกันมาจนทุกวันนี้”
ผลของความบาป มนุษย์ทุกคนจึงเป็ นคนบาป
โรม 3:23 – “เหตุว่าทุกคนทําบาป และเสื่อมจากสง่ าราศีของพระเจ้ า”
เราไม่ใช่คนบาปเพราะพวกเราทําบาป แต่เราทําบาปเพราะว่าเราเป็ นคนบาป! ซึ่ งมนุษย์ทุกคนเกิดมา
พร้อมกับธรรมชาติบาป มีแนวโน้มโดยธรรมชาติที่จะทําบาป เราเป็ นคนบาปตั้งแต่เกิด
เพลงสดุดี 51:5 – “ดูเถิด ข้ าพระองค์ ถอื กําเนิดมาในความชั่วช้ า และมารดาตั้งครรภ์ ข้าพระองค์ ในบาป”
เราเป็ นคนบาปโดยธรรมชาติ
เยเรมีห์ 17:9 – “จิตใจก็เป็ นตัวล่ อลวงเหนือกว่ าสิ่ งใดทั้งหมด มันเสื่ อมทรามอย่ างร้ ายทีเดียว ผู้ใดจะรู้ จักใจ
นั้นเล่ า”
เราเป็ นคนบาปโดยการเลือก
ยอห์ น 3:19 – “หลักของการพิพากษามีอย่ างนี้ คือความสว่ างได้ เข้ ามาในโลกแล้ ว แต่ มนุษย์ ได้ รักความมืด
มากกว่ ารักความสว่ าง เพราะกิจการของเขาชั่ว”
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เราเป็ นคนบาปโดยการกระทําของเรา
ยากอบ 4:17 – “เหตุฉะนั้น คนใดทีร่ ้ ูจักกระทําการดี และไม่ ได้ กระทํา บาปจึงมีแก่คนนั้น”
จากการเริ่ มต้นความบาปนําไปสู่ การลงโทษ คือ ความตาย
ปฐมกาล 2:16-17 – “และพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าทรงมีพระดํารั สสั่ งมนุษย์ นั้นว่ า ‘จากบรรดาต้ นไม้ ทุกอย่ าง
ในสวนเจ้ ากินได้ ทั้งหมด แต่ จากต้ นไม้ แห่ งความรู้ ดีและชั่ว เจ้ าอย่ ากินผลจากต้ นนั้น
เพราะว่ าเจ้ ากินผลจากต้ นนั้นในวันใด เจ้ าจะตายแน่ ในวันนั้น’ ”
ยากอบ 1:15 – “ครั้นตัณหาเกิดขึน้ แล้ ว ก็ทาํ ให้ เกิดบาป และเมื่อบาปโตเต็มทีแ่ ล้ ว ก็นําไปสู่ ความตาย”
โรม 6:23 – “เพราะว่ าค่ าจ้ างของความบาปคือความตาย…”
ตามพระคําของพระเจ้า คนบาปที่ไม่เชื่อ คือ
1. คนที่ถูกตัดสิ นความเรี ยบร้อยแล้ว – ยอห์ น 3:18 – “…ผู้ทมี่ ิได้ เชื่อก็ต้องถูกพิพากษาลงโทษอยู่แล้ ว…”
2. คนที่อยูภ่ ายใต้พระพิโรธของพระเจ้า – ยอห์ น 3:36 – “…ผู้ที่ไม่ เชื่อในพระบุตรก็จะไม่ เห็นชีวิต แต่ พระ
พิโรธของพระเจ้ าตกอยู่กบั เขา”
3. คนที่ปราศจากชีวติ นิรันดร์ – 1 ยอห์ น 5:12 – “…ผู้ทไี่ ม่ มีพระบุตรของพระเจ้ าก็ไม่ มีชีวิต”
4. คนหลงหาย – มัทธิว 18:11 – “เพราะว่ าบุตรมนุษย์ ได้ เสด็จมาเพือ่ ช่ วยผู้ซึ่งหลงหายไปนั้นให้ รอด”
5. คนที่ตายฝ่ ายจิตวิญญาณ – เอเฟซัส 2:1 – “…แม้ ว่าท่ านตายแล้ วโดยการละเมิดและการบาป”
6. คนที่มีความผิด – ยากอบ 2:10 – “เพราะว่ าผู้ใดรักษาพระราชบัญญัติได้ ทั้งหมด แต่ ผิดอยู่ข้อเดียว ผู้นั้นก็
เป็ นผู้ผิดพระราชบัญญัติทงั้ หมด”
ตามพระคัมภีร์แล้ว การลงโทษสําหรับคนบาปที่ไม่เชื่อคือการตายชัว่ นิรันดร์ในบึงไฟ
วิวรณ์ 20:15 – “และผู้ใดทีไ่ ม่ มีชื่อจดไว้ ในหนังสือแห่ งชีวิต ผู้นั้นก็ถูกทิง้ ลงไปในบึงไฟ”
โบสถ์คาทอลิกสอนว่าคนที่ตายไปโดยปราศจากพระคริ สต์จะไปยังสถานที่ที่เรี ยกว่า สถานที่ชาํ ระ
บาป (Purgatory) เป็ นที่ที่พวกเขาจะต้องทนทุกข์ทรมานในความบาปที่เขาได้กระทําและเขามีโอกาสครั้งที่
สองที่จะรอดไปสู่ สวรรค์ จริ งหรื อไม่? อย่างทุกครั้งเราจําเป็ นต้องดูในพระคัมภีร์สาํ หรับคําตอบ พระคัมภีร์
กล่าวอะไรเกี่ยวกับระยะเวลาที่คนบาปจะได้รับโทษสําหรับความบาปของเขา
มัทธิว 25:46 – “และพวกเหล่ านี้จะต้ องออกไปรับโทษอยู่เป็ นนิตย์ แต่ ผ้ ชู อบธรรมจะเข้ าสู่ ชีวิตนิรันดร์ ”
การลงโทษสําหรับคนบาปที่ไม่เชื่อคือรับโทษอยูเ่ ป็ นนิตย์ในบึงไฟ
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ช่ วงอายุของการรับผิดชอบ
จากคําสอนทั้งหมดที่ ได้กล่ าวมาเกี่ ยวกับผลกระทบของความบาปเหนื อมนุ ษย์ที่ปรากฏในการ
ดํารงชี วิตมนุ ษย์ทุกคน รวมทั้งทารกแรกเกิด อย่างไรก็ตามพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าพระเจ้าไม่ให้ทารกต้อง
รับผิดชอบในบาปส่ วนตัวของเขาในช่ วงเวลาที่เขาไร้เดียงสายังไม่สามารถที่จะตัดสิ นใจในเรื่ องดีหรื อชัว่
แต่วา่ จะมีช่วงเวลาที่ชดั เจนว่าพวกเขาต้องรับผิดชอบในการกระทําของเขา เพราะเหตุน้ นั จึงมี “ช่วงอายุของ
การรับผิดชอบ” เด็กทุกคนมีธรรมชาติบาป
เพลงสดุดี 51:5 – “ดูเถิด ข้ าพระองค์ ถอื กําเนิดมาในความชั่วช้ า และมารดาตั้งครรภ์ ข้าพระองค์ ในบาป”
เด็กทุกคนแสดงให้เห็นความบาปของเขาโดยทันที
เพลงสดุดี 58:3 – “คนชั่วหลงเจิ่นไปตั้งแต่ จากครรภ์ เขาหลงทางไปตั้งแต่ เกิด คือพูดมุสา”
เมื่อไรคือครั้งสุ ดท้ายที่ท่านสอนบุตรหลานของท่านให้โกหก และขโมยคุก้ กี้หรื อขโมยของเล่นของ
พี่สาว? ท่านไม่ได้สอนให้บุตรหลานของท่านทําบาป เขาทําไปโดยธรรมชาติ มากกว่านั้นเด็กเล็กๆไม่
สามารถมองออกระหว่างสิ่ งที่ดีและไม่ดี
พระราชบัญญัติ 1:39 – “ยิง่ กว่ านั้นเด็กเล็กของเจ้ าทัง้ หลายทีเ่ จ้ าทัง้ หลายว่ าจะตกเป็ นเหยือ่ และบุตรของเจ้ า
ที่ในวันนี้ยังไม่ ร้ ู จักผิดและชอบ จะได้ เข้ าไปที่นั่น เราจะให้ แผ่ นดินนั้นแก่ เขา และ
เขาจะถือกรรมสิทธิ์อยู่ทนี่ ั่น”
ดังนั้นพระเจ้าจึงไม่ได้ให้เด็กเล็กๆต้องรับผิดชอบสําหรับการกระทําความบาปของเขา เด็กเล็กที่ตาย
ไปจะ “รอด” ในพระเยซู บุตรของกษัตริ ยด์ าวิดที่ตายไปหลังจากเกิดมา ดาวิดผูท้ ี่ได้รับความรอดมีความ
เชื่อมัน่ ว่าเขาจะได้พบลูกของเขาที่สวรรค์
2 ซามูเอล 12:23 – “แต่ เมื่อเขาสิ้ นชีวิตแล้ ว เราจะอดอาหารทําไม เราจะทําเด็กให้ ฟื้นขึ้นมาอีกได้ หรื อ มีแต่
เราจะตามทางเด็กนั้นไป เขาจะกลับมาหาเราหามิได้ ”
นี่แสดงให้เห็นว่าทารกที่ตายไปจะอยูก่ บั พระเจ้า พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวว่าเมื่อไรที่เด็กจะไปถึง “ช่วง
อายุของการรับผิดชอบ” บางคนพยายามวางอายุอย่างเจาะจงว่าเป็ น 4 ปี 8 ปี หรื อ 12 ปี พระคัมภีร์ไม่ได้ให้
อายุที่เจาะจง ดังนั้น “ช่วงอายุของการรับผิดชอบ” มีหลากหลายสําหรับเด็กแต่ละคน
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บทที่ 8 - หลักคําสอนเกีย่ วกับความรอด
หลักคําสอนเรื่ องความรอดเปรี ยบเสมือนดัง่ เพชร เพชรนั้นมีหลาย
เหลี่ยมหลายมุมที่สามารถมองได้จากมุมที่แตกต่างกัน ในแต่ละมุมมองให้
ทัศนคติที่ต่างกันของเพชร ดังนั้นเมื่ อเรามองความแตกต่างของ “เหลี่ยม
เพชรแห่งความรอด” ให้ความแตกต่างของมุมมองในความหมายของความ
รอด ความล้มเหลวที่จะเข้าใจ “เพชรแห่งความรอด” สามารถนําไปสู่ การนําไปใช้ที่ผิดพลาด ยกตัวอย่างเช่น
หลายคนเข้าใจผิดในความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ อและการกระทําดี กลุ่มหนึ่ งกล่าวว่าเรารอดโดยการ
กระทําดีของเราเพื่อ “ได้รับ” ความรอด ให้อ่านยากอบ 2:17 ที่กล่าวว่า
ยากอบ 2:17 – “ความเชื่อก็เช่ นเดียวกัน ถ้ าปราศจากการกระทํา ก็ตายโดยลําพังแล้ ว”
อย่างไรก็ตาม กลุ่มอื่นๆก็กล่าวว่าเรารอดโดยความเชื่อ ให้อ่าน โรม 4:5 ที่กล่าวว่า
โรม 4:5 – “ส่ วนคนทีม่ ิได้ อาศัยการกระทํา แต่ ได้ เชื่อในพระองค์ ผู้ทรงโปรดให้ คนอธรรมเป็ นคนชอบธรรม
ได้ ความเชื่อของคนนั้นต้ องนับว่ าเป็ นความชอบธรรม”
ในถ้อยคําข้อแรกกล่าวเกี่ยวกับการกระทํา และในข้อที่สองกล่าวเกี่ยวกับความเชื่อ มีขอ้ โต้แย้งอะไร
ระหว่างถ้อยคําสองข้อนี้? ไม่มีเลย ทั้งสองข้อถ้อยคํานี้ดูได้จาก “เพชรแห่งความรอด” จากความแตกต่างของ
“เหลี่ยมเพชร” หรื อมุมมอง
ในพระธรรมโรมพูดถึงการกระทําของพระเจ้าในตัวผูช้ ื่อ พระธรรมยากอบดูที่ “เหลี่ยมเพชร” อย่าง
อื่น และพูดถึงการกระทําของพระเจ้าผ่านตัวผูเ้ ชื่อซึ่ งผลิตผลในการกระทําดี ดังนั้นเราเข้าใจได้ว่าผูเ้ ชื่ อแท้
รอดโดยพระคุณของพระเจ้า ซึ่งหลังจากนั้นก่อให้เกิดการกระทําดี เขาทําดีเพราะเขารอดแล้วและไม่ใช่เพื่อ
จะได้รับความรอด
ความรอดคืออะไร? ความรอดคือกระบวนการที่คนบาปได้รับการช่วยให้รอดพ้นจากการลงโทษใน
ความบาปของเขา เป็ นสิ่ งสําคัญมากที่ตอ้ งมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความรอด ผูค้ นอาจจะเข้าใจผิด
หลายสิ่ งในพระคัมภีร์และยังคงได้ไปสวรรค์ แต่หากเขาเข้าใจผิดเกี่ยวกับความรอด เขาก็จะได้ไปยังนรก
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ถึงแม้ว่าจะมีคริ สเตียนหลายนิกาย เราสามารถแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มบนพื้นฐานมุมมองของพวกเขา
เกี่ยวกับความรอด คือ กลุ่มที่พ่ ึงการปฏิบตั ิ (The “Do” Group) และ กลุ่มที่พ่ ึงการกระทําที่สาํ เร็ จแล้วบนไม้
กางเขน (The “Done” Group) คริ สเตียนมากมายและหลายๆนิกายตกเข้าไปในกลุ่มแรก
1. กลุ่มที่พ่ งึ การปฏิบตั ิ (The “Do” Group)
กลุ่มที่พ่ ึงการปฏิบตั ิ (The “Do” Group) สอนว่า เพื่อที่จะไปสวรรค์ ท่านจําเป็ นต้อง “ทํา” บางสิ่ ง
เพื่อจะทํางานไปสู่ สวรรค์ บ้างก็สอนว่าท่านต้องเป็ นสมาชิกของคริ สตจักรเหล่านั้น ที่อื่นๆก็สอนว่าท่าน
ต้องรับบัพติศมา หรื อท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางอย่างได้ หรื อท่านต้องนมัสการทุกวันใน
ระเบียบเพื่อจะไปสวรรค์ พวกเขาสอนว่าท่านต้องทําบางสิ่ งบางอย่างเพื่อจะไปสวรรค์
2. กลุ่มที่พ่ ึงการกระทําที่สาํ เร็จแล้วบนไม้กางเขน (The “Done” Group)
กลุ่มที่สองนี้เรี ยกว่า กลุ่มที่พ่ ึงการกระทําที่สาํ เร็ จแล้วบนไม้กางเขน (The “Done” Group) พวกเขา
เชื่อว่าการสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์เพียงพอแล้วที่ไถ่โทษสําหรับความบาปทั้งสิ้ นของมนุษย์ เขาสอน
ว่าพระเยซูคริ สต์ได้จ่ายค่าปรับของความบาปแล้วที่บนไม้กางเขน พระศพของพระองค์ถูกฝังไว้และเป็ นขึ้น
ในวันที่สาม ดังนั้นพระองค์สามารถประทานชี วิตนิ รันดร์แก่ทุกคนที่เข้ามาหาพระองค์ดว้ ยการกลับใจเสี ย
ใหม่จากความบาปและความเชื่อในพระเยซูคริ สต์ ผูเ้ ชื่อไม่จาํ เป็ นต้องทําบางสิ่ งบางอย่างเพื่อจะไปสวรรค์
กลุ่มไหนผิดและกลุ่มไหนถูก?
หากท่านคิดว่ากลุ่มที่พ่ งึ การปฏิบตั ิ (The “Do” Group) เป็ นกลุ่มที่ถูกต้อง ท่านก็เชื่อว่าท่าจําเป็ นต้อง
ทํา บางสิ่ ง บางอย่า งเพื่ อจะทํา งานไปสู่ ส วรรค์ หากสิ่ งนี้ ถูก ต้อง ดังนั้น ทํา ไมพระเยซู ต ้องมาตายบนไม้
กางเขน? หากมีหนทางอื่นสําหรับผูค้ นเพื่อไปสวรรค์ผ่านการกระทําความดี ดังนั้นไม่จาํ เป็ นที่พระเยซู
คริ สต์ตอ้ งมาทนทุกข์ทรมานและตายบนไม้กางเขน
หากท่านคิดว่ากลุ่มที่พ่ ึงการปฏิบตั ิ (The “Do” Group) เป็ นกลุ่มที่ถูกต้อง ท่านก็เชื่ อว่าการสิ้ น
พระชนม์ของพระเยซูบนไม้กางเขนนั้นไม่เพียงพอที่จะไถ่โทษสําหรับบาปของท่าน ยิง่ กว่านั้นท่านเชื่ อว่า
ท่านจําเป็ นต้องกระทําความดีเพื่อช่วยตัวท่านเองให้รอด
โรม 3:23 – “เหตุว่าทุกคนทําบาป และเสื่อมจากสง่ าราศีของพระเจ้ า”
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จากถ้อยคําข้อนี้ไม่ได้รวมการกระทําดีของผูค้ นที่สามารถทําได้เพื่อจะได้รับความรอด เพราะว่าทุก
คนได้ “เสื่ อมจากสง่าราศีของพระเจ้า” นัน่ เป็ นเหตุผลที่พระเยซูประสงค์ที่จะจ่ายค่าของความบาปเผื่อมนุษย์
เรา เพื่อจะจัดเตรี ยมหนทางแห่ งความรอดสําหรับมนุษย์ทุกคน ดังนั้นกลุ่มที่ถูกต้องเป็ นของกลุ่มที่สองคือ
กลุ่มที่พ่ งึ การกระทําที่สาํ เร็จแล้วบนไม้กางเขน (The “Done” Group)

พระราชบัญญัติ และ พระคุณ
ความเข้าใจในสิ่ งที่ถูกต้องในพระราชบัญญัติของพระเจ้าและพระคุ ณของพระเจ้า เป็ นสิ่ งจําเป็ น
สําหรับความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคําสอนแห่งความรอด

พระบัญญัตขิ องพระเจ้ า

มีความผิดพลาดทัว่ ไปสามประการที่คริ สเตียนนิกายต่างๆ นํามาใช้เกี่ยวเนื่องถึงพระราชบัญญัติของ

พระเจ้า
1. บางกลุ่มสอนว่ามนุษย์รอดได้โดยการรักษาบทบัญญัติของพระเจ้า
2. บางกลุ่มสอนว่าท่านสามารถทําบาปได้มากเท่าที่ท่านต้องการและท่านยังคงได้ไปสวรรค์ เพราะว่าการ
รอดทั้งหมดนั้นก็โดยพระคุณของพระเจ้า
3. บ้างก็สอนว่าท่านรอดโดยพระคุณของพระเจ้า แต่ท่านจําเป็ นต้องรักษากฎระเบียบเพื่อที่ท่านยังคงรอดอยู่
หรื อท่านจะเสี่ ยงในการสู ญเสี ยความรอดของท่านไป
พระราชบัญญัติของพระเจ้าบางครั้งก็อา้ งถึงกฎของโมเสส และประกอบไปด้วย 613 บัญญัติ ซึ่ งแบ่ง
ออกเป็ น 3 ประเภท
1. บทบัญญัติ มี “พระบัญญัติ 10 ประการ” ของพระเจ้า อพยพ 20:1-17
2. การพิพากษา มีกฎหมายพลเมืองสําหรับการปกครองประชาชาติอิสราเอล อพยพ 21-24
3. กฎหมายทางศาสนาชาวอิสราเอล อพยพ 24-31
พระราชบัญญัติของพระเจ้าสําแดงว่ามนุษย์ทุกคนนั้นเป็ นคนบาป
โรม 3:20 – “เพราะฉะนั้นจึงไม่ มีเนื้อหนังคนหนึ่งคนใดเป็ นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้ าได้ โดย
การประพฤติตามพระราชบัญญัติ เพราะว่ าโดยพระราชบัญญัตินั้นเราจึงรู้จักบาปได้ ”
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ผูค้ นเริ่ มจะเข้าใจว่าเขาเป็ นคนบาปเมื่อพวกเขาเรี ยนรู ้พระราชบัญญัติของพระเจ้า ทําไม? ไม่มีใคร
สามารถรักษาบทบัญญัติของพระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยปราศจากการละเมิดข้อบัญญัติของพระองค์
พระราชบัญ ญัติ ข องพระเจ้า เป็ นเหตุ ใ ห้ ค นบาปตระหนั ก ว่ า เขาไม่ ส ามารถรอดได้โ ดยการรั ก ษา
พระราชบัญญัติของพระเจ้า
กาลาเทีย 3:24 – “เพราะฉะนั้น พระราชบัญญัติจึงเป็ นครูของเราซึ่งนําเรามาถึงพระคริสต์ เพือ่ เราจะได้ เป็ น
คนชอบธรรมโดยความเชื่อ”
พระประสงค์ในพระราชบัญญัติของพระเจ้าเป็ นการประกาศอย่างถูกต้องตามกฎหมายว่ามนุษย์เป็ น
คนบาป ซึ่งไม่ได้ต้ งั ใจจะช่วยใครให้รอด เป็ นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะรักษาบทบัญญัติของพระเจ้าได้ตลอดชีวิต
ของพวกเขา โดยไม่ได้ละเมิดกฎเลยสักข้อเดียว ยกตัวอย่างเช่น
1. ท่านเคยโกหกหรื อไม่? พระราชบัญญัติของพระเจ้ากล่าวว่า
อพยพ 20:16 – “เจ้ าอย่ าเป็ นพยานเท็จใส่ ร้ายเพือ่ นบ้ านของเจ้ า”
การกล่าวเท็จครั้งเดียวก็ทาํ ให้ท่านเป็ นคนโกหกและเป็ นคนที่ละเมิดพระราชบัญญัติของพระเจ้า
2. ท่านเคยขโมยของบางสิ่ งหรื อไม่? พระราชบัญญัติของพระเจ้ากล่าวว่า
อพยพ 20:15 – “เจ้ าอย่ าลักทรัพย์ ”
หากท่านเคยนําบางสิ่ งไปโดยที่ไม่ใช่ของของท่าน แม้ว่าจะเป็ นสิ่ งเล็กน้อยจากพ่อแม่ของท่านหรื อ
พี่ชายหรื อพี่สาว แสดงว่าท่านเป็ นหัวขโมย ท่านละเมิดพระราชบัญญัติของพระเจ้า
3. ท่านเคยมองบางคนด้วยใจกําหนัดหรื อไม่? พระราชบัญญัติของพระเจ้ากล่าวว่า
อพยพ 20:14 – “เจ้ าอย่ าล่ วงประเวณีผัวเมียเขา”
พระเยซูตรัสว่าหากท่านมองคนอื่นที่ไม่ได้เป็ นสามีภรรยาของท่านเองด้วยใจกําหนัด ท่านก็ได้ล่วง
ประเวณี ในใจของท่านแล้วและท่านละเมิดพระราชบัญญัติของพระเจ้า
4. ท่านเคยโกรธบางคนหรื อไม่? พระราชบัญญัติของพระเจ้ากล่าวว่า
อพยพ 20:13 – “เจ้ าอย่ าฆ่ าคน”
พระเยซู อ ธิ บ ายว่ า หากท่ า นเคยโกรธบางคน ท่ า นก็ ไ ด้ฆ่ า พวกเขาในใจแล้ว และท่ า นละเมิ ด
พระราชบัญญัติของพระเจ้า
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ท่านได้ละเมิดกฎสักข้อในพระราชบัญญัติเหล่านี้อย่างน้อยสักครั้งในชี วิตของท่านหรื อไม่? ถ้าเคย
แสดงว่าท่านละเมิดพระราชบัญญัติของพระเจ้า หากพระเจ้าทรงพิพากษาท่านโดยพระราชบัญญัติของ
พระองค์ ท่านมีความผิดหรื อบริ สุทธิ์ ใจหรื อไม่? หากท่านได้ละเมิดสักข้อหนึ่ งในชี วิตของท่าน ท่านก็มี
ความผิดแล้ว แล้วพระเจ้าจะทรงส่ งท่านไปยังสวรรค์หรื อนรก? หากท่านมีความผิดแล้ว ท่านก็จะได้ไปนรก
ถ้าท่านเป็ นเหมือนคนทัว่ ไป ท่านเคยโกหก ขโมยของ ตัณหา และโกรธบางคน เป็ นไปไม่ได้สาํ หรับ
ทุกคนที่จะมีชีวิตอยู่โดยปราศจากการละเมิดพระราชบัญญัติของพระเจ้าสักข้อ ดังนั้นพระราชบัญญัติของ
พระเจ้าแสดงให้เราเห็นว่าเราเป็ นคนบาป แต่แสดงให้เห็นด้วยว่าไม่มีสักทางเลยที่เราสามารถรอดได้โดย
การรักษาบทบัญญัติของพระเจ้า นัน่ คือวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติของพระเจ้า
พระเจ้าทรงทราบว่าเป็ นไปไม่ ได้สําหรับมนุ ษย์ที่มาถึงพระองค์ผ่านทางบทบัญญัติของพระองค์
ดังนั้นโดยพระคุณของพระเจ้า พระองค์ทรงสร้างหนทางสําหรับมนุษย์เพื่อมาสู่ พระองค์เอง

พระคุณ

พระคุ ณคืออะไร? พระคุ ณคือการได้รับบางสิ่ งที่เราไม่สมควรได้รับ พระคุณคือความกรุ ณาของ
พระเจ้าได้ไปสู่ คนบาป โดยที่คนบาปไม่ตอ้ งทําสิ่ งใดเลยเพื่อได้รับพระคุณมา ตารางต่อไปนี้ เปรี ยบเทียบ
ระหว่างพระราชบัญญัติของพระเจ้าและพระคุณของพระเจ้า
บทบัญญัติ

พระคุณ

สั่งห้ามเข้าใกล้พระเจ้า

เชื้อเชิญให้เข้าใกล้พระเจ้า

กล่าวโทษคนบาป

ช่วยเหลือคนบาป

สาปแช่งคนบาป

อวยพรคนบาป

ฆ่าคนบาป

ช่วยคนบาปให้รอด

ลงโทษคนที่ดี

ช่วยเหลือคนที่แย่

จิตวิญญาณที่บาปสมควรตาย

มีความเชื่อและมีชีวติ

สําแดงความบาปของมนุษย์

ไถ่โทษสําหรับความบาปของมนุษย์
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ให้ความรู ้แก่คนบาป

จัดเตรี ยมการไถ่บาปสําหรับคนบาป

วางมนุษย์ภายใต้การผูกมัดเป็ นทาส

ทําให้จิตวิญญาณมีเสรี ภาพ

ถึงแม้ว่ามนุษย์จะมีอิสรภาพจากบทบัญญัติแล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาสามารถเปิ ดโอกาสในการ
ทําบาปตามที่เขาต้องการได้ พระคําของพระเจ้าบอก ว่าคริ สเตียนควรที่จะมีชีวติ ที่บริ สุทธิ์
1 ยอห์ น 5:3 – “เพราะนี่แหละเป็ นความรั กของพระเจ้ า คือที่เราทั้งหลายรั กษาพระบัญญัติของพระองค์
และพระบัญญัติของพระองค์ นั้นไม่ เป็ นทีห่ นักใจ”
เป็ นสิ่ งที่ผดิ ปกติมากหากคริ สเตียนรู ้สึก “หนักใจ” ในการรักษาพระราชบัญญัติของพระเจ้า อย่างถ้า
หากเขาต้อ งใช้ก าํ ลัง มากเพื่ อ จะมี ชี วิต ที่ บริ สุ ทธิ์ ซึ่ ง ต่ อ ต้า นกับ ความต้อ งการของเขา ผูเ้ ชื่ อ แท้จ ะต้อ ง
ปรารถนาที่จะมีชีวติ ที่บริ สุทธิ์ หากความปรารถนานี้พลาดไปจากบางคนที่แสดงตนว่าเป็ นคริ สเตียน อาจจะ
เป็ นสัญญาณบ่งบอกว่าเขาไม่เคยได้รับความรอดที่แท้จริ ง

การกลับใจเสี ยใหม่ และ ความเชื่อ
การกลับใจเสี ยใหม่และความเชื่อเป็ น “เหลี่ยมเพชร” สองประการ บน “เพชรแห่ งความรอด” ที่เป็ น
ของมนุษย์ในด้านความรอด ซึ่งเป็ นการตอบสนองของมนุษย์ต่อพระคําของพระเจ้า การกลับใจเสี ยใหม่ คือ
มุมมองลบต่อการตอบสนอง-หันกลับจากความบาป ความเชื่อ คือ มุมมองบวก-กลับมาหาพระเยซูคริ สต์ ทั้ง
สองอย่างของการกลับใจเสี ยใหม่และความเชื่อเป็ นสิ่ งจําเป็ นสําหรับความรอด และควรจะนําไปใช้เป็ นคํา
สอนในการเทศนา
กิจการ 20:21 – “…ถึงเรื่องการกลับใจเสียใหม่ เฉพาะพระเจ้ า และความเชื่อในพระเยซูคริ สต์ องค์ พระผู้เป็ น
เจ้ าของเรา”
ฮีบรู 6:1 – “…คือการกลับใจเสียใหม่ จากการกระทําทีต่ ายแล้ ว และความเชื่อในพระเจ้ า”
มาระโก 1:15- “…ท่ านทัง้ หลายจงกลับใจเสียใหม่ และเชื่อข่ าวประเสริฐเถิด”

106

การกลับใจเสี ยใหม่

การกลับใจเสี ยใหม่เป็ นส่ วนที่จาํ เป็ นในการประกาศข่าวประเสริ ฐ หากไม่มีการกลับใจเสี ยใหม่ ก็
ไม่มีความรอด ยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาได้เทศนาสั่งสอนเกี่ยวกับการกลับใจเสี ยใหม่
มัทธิว 3:1-2 – “คราวนั้นยอห์ นผู้ให้ รับบัพติศมา มาประกาศในถิ่นทุรกันดารแคว้ นยูเดีย กล่ าวว่ า “ท่ าน
ทัง้ หลายจงกลับใจเสียใหม่ เพราะว่ าอาณาจักรแห่ งสวรรค์ มาใกล้ แล้ ว”
พระเยซูทรงเทศนาเกี่ยวกับการกลับใจเสี ยใหม่
มัทธิว 4:17 – “ตั้งแต่ นั้นมาพระเยซูได้ ทรงตั้งต้ นประกาศว่ า ‘จงกลับใจเสี ยใหม่ เพราะว่ าอาณาจักรแห่ ง
สวรรค์ มาใกล้ แล้ ว’ ”
เปโตรได้เทศนาเกี่ยวกับการกลับใจเสี ยใหม่
กิจการ 3:19 – “เหตุฉะนั้นท่ านทั้งหลายจงหันกลับและตั้งใจใหม่ เพือ่ จะทรงลบล้ างความผิดบาปของท่ าน
เสีย เพือ่ เวลาชื่นใจยินดีจะได้ มาจากพระพักตร์ ขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ า”
เปาโลได้เทศนาเกี่ยวกับการกลับใจเสี ยใหม่
กิจการ 20:21 – “ทัง้ เป็ นพยานแก่ พวกยิวและพวกกรี ก ถึงเรื่ องการกลับใจเสี ยใหม่ เฉพาะพระเจ้ า และความ
เชื่อในพระเยซูคริสต์ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา”
ถ้อยคําแห่ งความรอดไม่สามารถเสร็ จสมบูรณ์ได้โดยปราศจากการกลับใจเสี ยใหม่ เป็ นที่น่าเศร้า
ที่ศิษยาภิบาลหลายท่านใช้เพียง “การอธิ ษฐานแบบง่าย” การอธิ ษฐานแบบง่ายยึดมุมมองที่ว่าท่านต้องพูด
“คําอธิษฐาน” เท่านั้นที่จะได้รับความรอดโดยปราศจากการกลับใจเสี ยใหม่จากความบาปของท่าน พวกเขา
เชื่อว่าถ้าหากท่านสามารถให้คนบาปพูด “คําอธิษฐาน” เท่านั้นและกดดันเขาให้ทาํ พวกเขาก็จะรอด
ดังนั้นคริ สเตียนบางคนจะพยายามให้ผทู ้ ี่ยงั ไม่เชื่อพูด “การอธิ ษฐานของคนบาป” และคิดว่านัน่ จะ
ช่วยเขาให้รอด เขาคิดว่าไม่จาํ เป็ นที่จะต้องตรวจสอบว่า คนนั้นเข้าใจความรอดหรื อไม่ หรื อคนนั้นพร้อมที่
จะได้รับความรอดหรื อไม่ หรื อคนนั้นตั้งใจที่จะกลับใจเสี ยใหม่จากความบาปของพวกเขาหรื อไม่ ตาม
ความเข้าใจของคริ สเตียนกลุ่มนี้ เป็ นการพูด “คําอธิ ษฐาน” เพื่อให้คนที่ยงั ไม่เชื่อได้รับความรอด โดยวิธีน้ ี
ง่ายเกินไปสําหรับผูท้ ี่ยงั ไม่เชื่อที่ทาํ ให้เขากลายเป็ นคริ สเตียนปลอม ซึ่ งเป็ นคนที่ยงั ไม่เชื่ออย่างแท้จริ งและ
ยังไปสู่ นรก
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ถ้าท่านถามชาวอเมริ กนั ว่าพวกเขาวางใจในอะไรในการไปสวรรค์ ท่านก็จะได้คาํ ตอบว่า “ฉันไป
คริ สตจักร รับบัพติ ศมาและฉันก็เป็ นคนดี ” สิ่ งเหล่านี้ ทาํ ให้คนได้ไปสวรรค์หรื อ? คําตอบคื อไม่ อย่าง
แน่นอน ท่านสามารถเห็นได้ว่าคําตอบของพวกเขานั้นพวกเขาวางใจใน “การกระทํา” ของพวกเขาเอง เพื่อ
ได้ไปสู่ สวรรค์
ดังนั้น “การอธิษฐานแบบง่าย” คริ สเตียนควรพูดตรงๆว่า “ท่านจําเป็ นต้องบังเกิดใหม่เพื่อที่จะได้ไป
สวรรค์ แค่อธิษฐานด้วยคําอธิษฐานนี้กบั ฉันและท่านจะได้รับความรอด” นอกจากนี้แล้วผูท้ ี่ยงั ไม่เชื่อจะคิด
อะไร? เขาอาจจะคิดว่า “ฉันจะเพิ่มเติม “การบังเกิดใหม่” ของฉันในรายการต่อไปนี้ คือเป็ นสมาชิ กของ
คริ สตจักร รับบัพติศมา และการเป็ นคนดี”
ผูท้ ี่ยงั ไม่เชื่อได้อธิษฐาน “การอธิษฐานของคนบาป” และยังคงเดินในทางที่ไว้วางใจในการกระทําดี
ของเขาเองเพื่อไปสวรรค์ แต่เขาจะไปสู่ นรกแทนเพราะว่าผูท้ ี่ยงั ไม่เชื่ อไม่ได้กลับใจเสี ยใหม่จากสิ่ งที่เขา
ไว้วางใจ (ไม่ว่าจะเป็ นการเป็ นสมาชิกของคริ สตจักร การบัพติศมา การกระทําดี และอื่นๆ) และก็ไม่ได้
ไว้วางใจในพระเยซูคริ สต์ 100% สําหรับความรอดนี้ นัน่ เป็ นสิ่ งที่สาํ คัญที่จะต้องใช้เวลาเพื่อให้แน่ใจว่าผูท้ ี่
ยังไม่เชื่ อนั้นเข้าใจว่าความรอดหมายถึงอะไร ก่อนที่จะนําเขาไปรับพระเยซูเป็ นพระผูช้ ่ วยให้รอดของเขา
และได้รับความรอด
ผมเคยตกเป็ นเหยื่อของคริ สเตี ยนแบบ “การอธิ ษฐานแบบง่าย” ซึ่ งพยายามกดดันผูค้ นเข้าสู่ การ
อธิษฐานสําหรับความรอด ผมอายุเพียง 12 ขวบ เมื่อมีชายคนหนึ่งเข้ามาหาผมและถามผมว่าอยากไปสวรรค์
ไหม ผมตอบอย่างแน่ นอนว่าใช่ เขากล่าวเพียงเล็กน้อย แต่ผมรู ้สึกไม่สบายใจและอยากให้เขาเดินไปจาก
ผม ชายคนนั้นพูดว่าหากผมต้องการไปสวรรค์ ผมต้องกล่าวคําอธิ ษฐานนี้กบั เขา สิ่ งที่ผมต้องการที่สุดคือ
ไปไกลๆจากผูช้ ายคนนี้ ดังนั้นผมจึงอธิ ษฐานเพื่อให้เขาไปไกลๆ เขาบอกกับผมว่าตอนนี้ ได้รับความรอด
แล้วและเป็ นบุตรของพระเจ้า
ถึงแม้วา่ ผมได้อธิษฐานคําอธิษฐานนั้น ผมไม่ได้รับความรอดในเวลานั้น ผมไม่ได้หนั กลับจากความ
บาปของผม ผมไม่ได้เห็นตัวเองว่าเป็ นคนบาปที่สมควรตกนรกที่ตอ้ งการความรอด แรงจูงใจทั้งหมดของ
ผมในการอธิษฐานนั้นก็เพื่อให้ชายคนนี้ไปจากผมทันที ชายคนนั้นคิดว่าผมจะได้ไปสวรรค์ แต่ในความเป็ น
จริ งผมยังอยูบ่ นทางไปสู่ นรก
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ผมไม่ได้รับความรอดจนกระทัง่ ผมอายุได้ 23 ปี เพื่อนของผมแสดง “แผนการแห่ งความรอด” จาก
พระคัมภีร์ให้ผมดู ผมจึงเข้าใจว่าผมเป็ นคนบาปที่สมควรตกนรก ผมเข้าใจว่าผมจําเป็ นต้องหันกลับจาก
ความบาปของผมและหันกลับจากสิ่ งที่ผมไว้วางใจเพื่อไปสวรรค์ และวางใจในพระเยซู คริ สต์แทนเต็ม
100% ในวันนั้นผมได้กลับใจเสี ยใหม่จากความบาปของผมและเชื่อไว้วางใจในพระเยซูคริ สต์ 100% โดย
การเปิ ดใจและอธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของผม
น่าเศร้าที่คริ สเตียนบางคนใช้รูปแบบ “การอธิ ษฐานแบบง่าย” เราพบเห็นได้ทวั่ โลกว่าผูค้ นที่พูดว่า
“ฉันรอดแล้ว” แต่ความเป็ นจริ งแล้ว เขาก็ไม่ได้รับความรอด หมายความว่า เขายังไม่ได้เป็ นผูเ้ ชื่อแท้หรื อค
ริ สเตี ยนแท้ เขาอาจจะไปคริ สตจักร แต่ ยงั คงหลงหายอยู่และยังไปสู่ นรก การกลับใจเสี ยใหม่เป็ นส่ วน
จําเป็ นของความรอด เราดูได้จากพระคัมภีร์ที่พระเจ้าทรงตรัสสัง่ ให้มนุษย์กลับใจเสี ยใหม่
กิจการ 17:30 – “ในเวลาเมื่อมนุษย์ ยังโฉดเขลาอยู่พระเจ้ าทรงมองข้ ามไปเสี ย แต่ เดี๋ยวนี้พระองค์ ได้ ตรั สสั่ ง
แก่มนุษย์ ทงั้ ปวงทัว่ ทุกแห่ งให้ กลับใจเสียใหม่ ”
ความรอดขึ้นอยู่กบั การกลับใจเสี ยใหม่ หากไม่มีการกลับใจเสี ยใหม่ ก็ไม่มีความรอด ซึ่ งพระเยซู
ตรัสได้ไว้ใน…
ลูกา 13:3 – “เราบอกท่ านทัง้ หลายว่ า มิใช่ แต่ ถ้าท่ านทัง้ หลายมิได้ กลับใจเสียใหม่ กจ็ ะต้ องพินาศเหมือนกัน”
การกลับใจเสี ยใหม่หมายถึงอะไร? หมายถึงการเปลี่ยนจิตใจ ซึ่งมีผลในการเปลี่ยนการกระทํา ผูท้ ี่ยงั
ไม่เชื่ อจําเป็ นต้องเปลี่ยนจิตใจเกี่ยวกับอะไรบ้าง? เขาจําเป็ นต้องเปลี่ยนจิตใจเกี่ยวกับสองสิ่ ง คือ 1) ความ
บาปของเขา 2) พระเจ้า
1. ความบาป
“ความคิดเก่า” พูดว่า “ฉันอยากใช้ชีวติ อย่างสนุกในการเพลิดเพลินกับความบาป ในสิ่ งที่ฉนั ทําและเห็น”
“ความคิดใหม่” พูดว่า “ฉันเกลียดความบาปของฉันและฉันเสี ยใจจริ งๆสําหรับความบาปที่ฉนั เคยทํา”
2. พระเจ้า
“ความคิดเก่า” พูดว่า “การสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์บนไม้กางเขนมีความสําคัญน้อยมากสําหรับฉัน”
“ความคิดใหม่” พูดว่า “พระเยซูคริ สต์คือความหวังเดียวของฉันสําหรับความรอด”
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บางคนมักจะเชื่อมโยงการกลับใจเสี ยใหม่กบั การรํ่าไห้ และการแสดงออกภายนอกของความเสี ยใจ
บางครั้งการรํ่าไห้และความเสี ยใจไปด้วยกันกับการกลับใจเสี ยใหม่ แต่ไม่ได้บ่งบอกการกลับใจเสี ยใหม่ที่
แท้จ ริ ง การกลับ ใจเสี ย ใหม่ ที่ แ ท้จ ริ ง มัก เกี่ ย วข้อ งกับการเปลี่ ย นแปลงจิ ต ใจใหม่ ที่ เ ป็ นผลให้เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงการกระทํา ดังถ้อยคําต่อไปนี้
มัทธิว 21:29 – “บุตรคนนั้นตอบว่ า ‘ข้ าพเจ้ าไม่ ไป’ แต่ ภายหลังกลับใจแล้ วไปทํา”
ในถ้อยคําข้อนี้ บิดาบอกให้ลูกไปทํางานในสวนองุ่น บุตรบอกว่า “ไม่” แต่หลังจากนั้นเขากลับใจ
เสี ยใหม่ (เปลี่ยนจิตใจ) และไปทํางาน เราเห็นบุตรเปลี่ยนจิตใจของเขา ซึ่ งผลก็คือเขาเปลี่ยนการกระทํา
ก่อนหน้านั้นเขาตอบว่าไม่และไม่ไป แต่หลังจากนั้นเขากลับใจเสี ยใหม่ เขาได้เปลี่ยนใจและเปลี่ยนการ
กระทําในที่สุด เขาไปทํางาน
หลายครั้งผูค้ นที่ถูกจับในการทําบาปจะแสดง “ความเสี ยใจ” ภายนอกในความบาปของพวกเขา หรื อ
เศร้ า ใจเหนื อ ผลลัพ ธ์ ข องความบาป นั่น ไม่ ใ ช่ ก ารกลับ ใจเสี ย ใหม่ แ ท้ แต่ เ ป็ นเพี ย งแค่ ค วามสํา นึ ก ผิ ด
พระคัมภีร์ได้บอกถึงความแตกต่างระหว่างการกลับใจเสี ยใหม่แท้และการกลับใจเสี ยใหม่ปลอม
2 โครินธ์ 7:10 – “เพราะว่ าความเสียใจอย่ างทีช่ อบพระทัยพระเจ้ าย่ อมกระทําให้ กลับใจเสียใหม่ ซึ่งนําไปถึง
ความรอดและไม่ เป็ นทีน่ ่ าเสียใจ แต่ ความเสียใจอย่ างโลกนั้นย่ อมนําไปถึงความตาย”
เราเห็นได้จากพระคัมภีร์ขอ้ นี้ว่าการเสี ยใจที่ชอบพระทัยพระเจ้าย่อมนําไปสู่ การกลับใจเสี ยใหม่ ซึ่ ง
นําไปสู่ ความรอด อย่างไรก็ตามความเสี ยใจอย่างโลกนําความสํานึกผิดอย่างเดียว ซึ่งไม่ได้นาํ ไปสู่ ความรอด
ที่แท้จริ ง
ขณะที่กลับใจเสี ยใหม่คือท่ าที ภายใน ซึ่ งเป็ นผลของท่าทีภายนอก ยอห์นผูใ้ ห้บพั ติ ศมาจะไม่ให้
บัพติศมาแก่ใครเลย นอกจากพวกเขาจะแสดง “ผลแห่ งการกลับใจเสี ยใหม่” – มัทธิ ว 3:8 ผลภายนอกของ
การกลับใจเสี ยใหม่ที่แท้จริ งในพระคัมภีร์ คือ
1. การสารภาพความบาปต่อพระเจ้า
เพลงสดุดี 32:5 – “ข้ าพระองค์ สารภาพบาปของข้ าพระองค์ ต่อพระองค์ และข้ าพระองค์ มิได้ ซ่อนความชั่ว
ช้ าของข้ าพระองค์ ไว้ ข้ าพระองค์ ทูลว่ า ‘ข้ าพระองค์ จะสารภาพการละเมิดของข้ าพระองค์
ต่ อพระเยโฮวาห์ ’ แล้ วพระองค์ ทรงยกโทษความชั่วช้ าแห่ งความบาปของข้ าพระองค์ เซลาห์ ”
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มัทธิว 3:6 – “สารภาพความผิดบาปของตน และได้ รับบัพติศมาจากท่ านในแม่ นํ้าจอร์ แดน”
2. การสารภาพความผิดต่อมนุษย์
ยากอบ 5:16 – “ท่ านทัง้ หลายจงสารภาพความผิดต่ อกันและกัน และจงอธิษฐานเพือ่ กันและกัน…”
3. การละทิ้งความบาป
สุ ภาษิต 28:13 – “บุคคลทีซ่ ่ อนความบาปของตนจะไม่ จําเริ ญ แต่ บุคคลที่สารภาพและทิ้งความชั่วเสี ยจะได้
ความกรุณา”

ความเชื่อ

ความเชื่อคือคําหนึ่งที่สาํ คัญมากในชีวติ คริ สเตียน

1. เรารอดผ่านทางความเชื่อ
เอเฟซัส 2:8 – “ด้ วยว่ าซึ่งท่ านทัง้ หลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ…”
2. เราอยูโ่ ดยความเชื่อ
กาลาเทีย 2:20 – “ข้ าพเจ้ าถูกตรึ งไว้ กับพระคริ สต์ แล้ ว แต่ ข้าพเจ้ าก็ยังมีชีวิตอยู่ ไม่ ใช่ ข้าพเจ้ าเอง แต่
พระคริสต์ ต่างหากทีท่ รงมีชีวิตอยู่ในข้ าพเจ้ า และชีวิตซึ่งข้ าพเจ้ าดําเนินอยู่ในร่ างกายขณะนี้ ข้ าพเจ้ าดําเนิน
อยู่โดยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้ า ผู้ได้ ทรงรักข้ าพเจ้ า และได้ ทรงสละพระองค์ เองเพือ่ ข้ าพเจ้ า”
3. เราได้รับการคุม้ ครองผ่านทางความเชื่อ
1 เปโตร 1:5 – “ซึ่งเป็ นผู้ที่ฤทธิ์เดชของพระเจ้ าได้ ทรงคุ้มครองไว้ ด้วยความเชื่อให้ ถึงความรอด ซึ่งพร้ อม
แล้ วทีจ่ ะปรากฏในวาระสุ ดท้ าย”
ความเชื่อคืออะไร ?
1. ความเชื่อไม่ใช่การเห็นด้วยทางปัญญาหรื อความรู ้ที่สมองเกี่ยวกับพระเจ้า
ในพระคัมภีร์ คําว่า “เชื่อ” และ “มีความเชื่อ” หมายถึงสิ่ งเดียวกัน อย่างไรก็ตามทั้งสองคํานี้ไม่ได้มี
ความหมายที่เหมือนกันในภาษาอังกฤษในปั จจุบนั นี้ คําว่า “เชื่ อ” ที่ใช้ในทุกวันนี้ หมายถึง ความรู ้ทาง
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ปัญญาหรื อความคิดเห็น ผูค้ นหนึ่งอาจจะตื่นมาในตอนเช้าและมองขึ้นไปบนฟ้ าและพูดว่า “ฉันเชื่อว่าวันนี้
ฝนจะตก” ซึ่ งมันเป็ นความคิดเห็นหรื อความรู ้ที่สมอง เขาจะไม่พูดว่า “ฉันมีความเชื่ อว่าฝนจะตกวันนี้ ”
ทําไม? ความเชื่ อคือสิ่ งสํ าคัญของการไว้ วางใจที่นําไปสู่ การกระทํา นัน่ เป็ นเหตุที่คริ สเตียนพูดว่า “มีความ
แตกต่างระหว่างการเชื่อในหัว (ความรู ้ที่สมอง) และการเชื่อในใจ(ความเชื่อ) การมีความรู ้ท่ีสมองไม่ใช่เป็ น
ความเชื่อ ดังถ้อยคําต่อไปนี้
ยากอบ 2:19 – “ท่ านเชื่อว่ ามีพระเจ้ าองค์ เดียว นั่นก็ดีอยู่แล้ ว แม้ พวกปี ศาจก็เชื่อเช่ นกัน และกลัวจนตัวสั่น”
เป็ นสิ่ งดีที่เชื่ อในการดํารงอยู่ของพระเจ้า แต่ความรู ้เกี่ยวกับพระเจ้านั้นไม่เพียงพอในการช่ วยให้
รอดจากนรก พระคัมภีร์บอกว่าปี ศาจก็เชื่ อเช่ นกัน แต่ไม่มีความรอดสําหรับพวกมัน เราสามารถอธิ บาย
ความแตกต่างระหว่างการเชื่อในหัว(ความรู ้ที่สมอง) และการเชื่อในใจ(ความเชื่ อ) ด้วยตัวอย่างดังต่อไปนี้
ชายคนหนึ่ งอาจจะตรวจสอบดูเก้าอี้และเชื่ อในหัวว่ามันสามารถรองรับนํ้าหนักของเขาได้ นั่นเป็ นเพียง
ความรู ้ ซึ่งไม่ใช่ความเชื่อ ความเชื่อคือการเชื่อด้วยใจ การเชื่อของชายคนนี้กลายมาเป็ นความเชื่อเมื่อเขานัง่
ลงและทิง้ ตัวลงไปบนเก้าอี้น้ นั เพราะว่าความเชื่อนําไปสู่ การกระทํา
ตัวอย่างภาพประกอบอื่นในความแตกต่างระหว่าง “การเชื่อ” และ “ความ
เชื่อ” คือเรื่ องของชาร์ลส์ บลอนดิน (Charles Blondin) นักกายกรรมผาด
โผนระดับโลก ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เดินบนลวดขึงข้ามนํ้าตกไนแอการา (Niagara
Falls) ในปี ค.ศ. 1859 (หรื อปี พ.ศ. 2402) เขาได้ใช้มายากลมากมายใน
การข้ามลวดขึงนี้และผูค้ นมากมายประหลาดใจกับทักษะของเขา ชายคน
หนึ่ งยืนอยู่ถดั ไปแสดงความประหลาดใจต่อบลอนดิ น บลอนดิ นจึง
ถามชายคนนั้นว่า “คุณเชื่ อไหมว่าผมสามารถแบกคนบนลวดข้ามนํ้าตก
ไปได้?” ชายคนนั้นมัน่ ใจว่าเขาทําได้และอยากจะ
เห็นเขาทํา ชาร์ ลส์ บลอนดิ นก็ได้ถามชายคนนั้นว่า
“คุณจะอนุญาตให้ผมแบกคุณข้ามไปไหม?” ชายคน
นั้นไม่เต็มใจที่จะไว้ใจบลอนดินและได้ปฏิเสธเขา ชายคนนั้น “เชื่อในหัว” ว่าชาร์ลส์
บลอนดิน สามารถแบกคนเดินบนลวดขึงข้ามนํ้าตกไปได้ แต่เขาไม่ได้มีความเชื่อหรื อ
“เชื่อในใจ” ว่าชาร์ลส์สามารถทําได้ ความเชื่อจะต้องมีความไว้วางใจบลอนดินในใจ
และขึ้นไปบนหลังของเขา การแสดงผาดโผนครั้งสุ ดท้ายของบลอนดินที่น้ าํ ตกไนแอการาคือการแบกผูจ้ ดั การของเขาเองข้ามลวดขึง ผูจ้ ดั การของเขาได้มีความเชื่อแท้
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2. ความเชื่อไม่ใช่ความรู ้สึก
หลายคนหาประสบการณ์ทางด้านศาสนาเพื่อจะมีความ “รู ้สึก” ว่ารอดแล้ว นี่ ไม่ใช่ ความเชื่ อแท้
เพราะว่าผูค้ นเหล่านั้นอยากจะไว้วางใจในความรู ้สึกของเขา ความรู ้สึกสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ ว
ในขณะหนึ่งท่านรู ้สึกมีความสุ ข และต่อมาในวันเดียวกันท่านก็รู้สึกเศร้า นัน่ เป็ นเหตุผลที่เราไม่ได้ต้ งั ความ
มัน่ ใจเรื่ องความรอดของเราเองบนความรู ้สึกของเราเอง ขณะหนึ่งท่านรู ้สึกว่ารอดแล้ว ต่อมาความรู ้สึกของ
ท่านเปลี่ยนไปและท่านไม่รู้สึกว่ารอดอีกต่อไป ดังนั้นพื้นฐานความรอดของเราจึงไม่ใช่ความรู ้สึก แต่ต้ งั อยู่
บนพระคําของพระเจ้า
3. ความเชื่อคือการเชื่อพระคําของพระเจ้าและแสดงเป็ นการกระทําออกมา
อย่างแรกเราเชื่ อในหัวของเราว่าพระเจ้าทรงตรัสอะไร เพราะเรารู ้ว่าพระองค์ไม่สามารถโกหกได้
ดัง นั้นการเชื่ อ จึ ง กลายมาเป็ นความเชื่ อ เมื่ อ เรากระทํา ตามความรู ้ น้ ัน ออกมาโดยการวางใจพระองค์ ก็
เหมือนกับการนัง่ เก้าอี้หรื อการที่ผจู ้ ดั การของ ชาร์ลส์ บลอนดิน ขี่บนหลังเขา การเชื่อกลายมาเป็ นความเชื่อ
เมื่อการไว้วางใจวางอยูซ่ ่ ึ งนําไปสู่ การกระทํา โดยทางแห่ งความเชื่อ มนุษย์ได้วางความไว้วางใจของเขาบน
พระคําของพระเจ้าและกระทําตามสิ่ งที่พระเจ้าทรงตรัส เพราะว่าพระเจ้าตรัสอย่างนั้นและพระเจ้าทรงไม่
หลอกลวง นี่เป็ นเหตุที่จุดเริ่ มต้นของความเชื่อเกิดขึ้น คือ
ฮีบรู 11:6 – “…เพราะว่ าผู้ทจี่ ะมาหาพระเจ้ าได้ นั้นต้ องเชื่อว่ าพระองค์ ทรงดํารงพระชนม์ อยู่…”
หากมนุษย์สามารถเชื่อได้วา่ พระเจ้ามีอาํ นาจทั้งสิ้ น มีความรอบรู ้ และอยูท่ ุกที่ในเวลาเดียวกัน ดังนั้น
เขาจะไม่ลาํ บากใจที่จะเชื่อในสิ่ งที่พระองค์ทรงตรัส ความเชื่อที่ช่วยคนบาปให้รอดคือ การนํามาใช้ส่วนตัว
ในพระราชกิจของพระเยซูคริ สต์ ที่เกี่ยวข้องกับ 4 สิ่ ง คือ
1. ความรู ้
สิ่ ง นี้ ต้อ งมาก่ อ น การที่ จ ะรอด เราต้อ งรู ้ ว่ า พระคริ ส ต์สิ้ น พระชนม์เ พื่ อ ความบาปของเราและ
พระโลหิ ต ที่ พระองค์หลัง่ ออกมาคื อการจ่ ายราคาที่ สมบู รณ์ แ ล้วสํา หรั บความบาปของเรา ความรู ้ น้ ี ม า
จากถ้อยคําของพระเจ้า ซึ่งเป็ นพื้นฐานในความเชื่อของเรา
โรม 10:17 – “ฉะนั้นความเชื่ อเกิดขึ้นได้ ก็โดยการได้ ยิน และการได้ ยินเกิดขึ้นได้ ก็โดยพระวจนะของ
พระเจ้ า”
อย่างไรก็ตาม ความรู ้อย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะช่วยคนบาปให้รอดได้
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2. การยอมรับ
ภายหลังจากความรู ้ ผูท้ ี่ยงั ไม่เชื่อจะต้องเห็นด้วยกับความจริ งในพระคัมภีร์ว่าเขาได้หลงหายไป ถูก
ผูกมัดในความมืด และเป็ นคนบาปที่สมควรไปสู่ นรก
โรม 6:23 ก – “เพราะว่ าค่ าจ้ างของความบาปคือความตาย…”
อย่างไรก็ตาม การเห็นด้วยกับพระเจ้านั้นไม่เพียงพอที่จะช่วยคนบาปให้รอดได้
3. ความมัน่ ใจ
การยอมรับความจริ งในข้อที่ 2 จะสําเร็ จในสิ่ งที่เขาอ้างถึง ตัวอย่าง เช่น มีคนกล่าวว่า “ผมมัน่ ใจว่า
คนบาปที่ตายไปโดยปราศจากการต้อนรับพระเยซูคริ สต์จะไปสู่ นรก” หรื อ “ผมมัน่ ใจว่าคนบาปที่กลับใจ
เสี ยใหม่ในความบาปของเขาและต้อนรับพระเยซูคริ สต์จะได้ไปสู่ สวรรค์” แม้แต่ความมัน่ ใจก็ยงั ไม่เพียง
พอที่จะช่วยคนบาปให้รอดได้
4. การนํามาใช้ส่วนตัว
นี่เป็ นการกระทําตามความรู ้ที่คนบาปยอมรับพร้อมกับความมัน่ ใจ ซึ่ งเป็ นวิธีการที่ช่วยคนบาปให้
รอด ตัวอย่างเช่น
*** “ผมอ่านพระคัมภีร์ที่พระคริ สต์ทรงสิ้ นพระชนม์เพื่อคนบาป” – นี่คือความรู ้
*** “ผมเข้าใจว่าพระเจ้าจะยอมรับการเสี ยสละของพระเยซูคริ สต์ที่จะเป็ นการชําระสําหรับความบาปของ
ผม” – นี่คือการยอมรับ
*** “ผมมัน่ ใจว่าถ้าหากผมไว้วางใจพระเยซูคริ สต์และต้อนรับพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด ผมจึงจะ
รอด” – นี่คือความมัน่ ใจ
*** “เดี๋ยวนี้ ผมจะกระทําตามความจริ งเหล่านั้น โดยไว้วางใจในพระคริ สต์ส่วนตัวและต้อนรับพระเยซู
คริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของผม” – นี่คือการนํามาใช้ส่วนตัว
เป็ นที่น่าเศร้าที่ทุกวันนี้ คนหลายคนไม่ได้ทาํ ตามขั้นตอนที่ 4 ในการนํามาใช้ส่วนตัว ซึ่ งเป็ นความ
เชื่ อที่นาํ “การเชื่ อในหัว” ไปสู่ “การเชื่ อในใจ” ซึ่ งมักจะเรี ยกว่า “ความเชื่ อที่รอด” เป็ นความเชื่ อที่การ
กระทําโดยการไว้วางใจส่ วนตัวในพระเยซูคริ สต์ ที่จะเป็ นการชําระต่อพระเจ้าสําหรับความบาปของผม
เป็ นที่น่าเศร้าอีกที่คนส่ วนมากในโลกนี้ “เชื่อในหัว” เท่านั้น ซึ่ งไม่เพียงพอที่จะช่วยคนบาปให้รอด
มีเพียงคนที่ “เชื่อในใจ” เท่านั้นที่รอด มักจะมีคาํ กล่าวที่ว่าความแตกต่างระหว่างสวรรค์กบั นรกอาจวัดได้
15 นิ้ว ซึ่งเป็ นระยะทางจากหัวสมองกับจิตใจ ความเชื่อสําคัญอย่างไร?
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1. เป็ นทางเดียวที่ทาํ ให้พระเจ้าพอพระทัย
ฮีบรู 11:6 – “แต่ ถ้าไม่ มีความเชื่อแล้ ว จะเป็ นที่พอพระทัยของพระองค์ ก็ไม่ ได้ เลย เพราะว่ าผู้ที่จะมาหา
พระ เจ้ าได้ นั้นต้ องเชื่ อว่ าพระองค์ ทรงดํารงพระชนม์ อยู่ และพระองค์ ทรงเป็ นผู้ประทาน
บําเหน็จ ให้ แก่ทุกคนทีข่ ยันหมั่นเพียรแสวงหาพระองค์ ”
2. เป็ นทางเดียวที่มนุษย์สามารถได้รับความรอด
ยอห์ น 3:36 – “ผู้ที่เชื่อในพระบุตรก็มีชีวิตนิรันดร์ และผู้ที่ไม่ เชื่อในพระบุตรก็จะไม่ เห็นชีวิต แต่ พระพิโรธ
ของพระเจ้ าตกอยู่กบั เขา”
เอเฟซัส 2:8-9 – “ด้ วยว่ าซึ่งท่ านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่ โดยตัวท่ าน
ทั้งหลายเอง ความรอดนั้นเป็ นของประทานจากพระเจ้ า ไม่ ใช่ โดยการกระทําใด ๆ ด้ วย
เกรงว่ าคนหนึ่งคนใดจะอวดได้ ”
3. เป็ นทางเดียวที่มีชีวติ ได้อย่างชัยชนะในชีวติ คริ สเตียน
1 ยอห์ น 5:4 – “ด้ วยว่ าผู้ใดทีบ่ ังเกิดจากพระเจ้ า ก็มีชัยชนะต่ อโลก และนี่แหละเป็ นชัยชนะซึ่งได้ มีชัยต่ อโลก
คือความเชื่อของเราทัง้ หลายนี่เอง”

การบังเกิดใหม่
การบังเกิดใหม่คืออีกด้านของ “เหลี่ยมเพชรแห่ งความรอด” ซึ่ งหมายถึงงานของพระเจ้าที่เกิดขึ้นใน
ขณะที่คนได้รับความรอด พระเจ้าทรงเป็ นแหล่งของการบังเกิดใหม่
ยอห์ น 1:13 – “ซึ่งมิได้ เกิดจากเลือด หรือจากความประสงค์ ของเนื้อหนัง หรือจากความประสงค์ ของมนุษย์
แต่ จากพระเจ้ า”
ถ้อยคําข้อนี้กล่าวว่ามนุษย์เกิด “จากพระเจ้า” ซึ่ งเป็ นการกระทําจากพระเจ้าในชีวิตของคนบาป การ
บังเกิดใหม่ไม่ใช่การเปลี่ยนรู ปร่ าง ไม่ใช่การใช้ชีวิตให้ดีข้ ึน ไม่ใช่พิธีกรรมทางศาสนา คริ สเตียนบางนิกาย
สอนว่าการบังเกิดใหม่พบได้ผ่านทางพิธีการเหมือนการบัพติศมา พวกเขามีความเชื่ อที่ผิดที่ว่านํ้าจะล้าง
ความบาปออกไป การเปลี่ยนแปลงชีวติ เป็ นผลในการบังเกิดใหม่
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2 โคริ นธ์ 5:17 – “เหตุฉะนั้นถ้ าผู้ใดอยู่ในพระคริ สต์ ผู้นั้นก็เป็ นคนที่ถูกสร้ างใหม่ แล้ ว สิ่ งเก่ า ๆ ก็ล่วงไป ดู
เถิด สิ่งสารพัดกลายเป็ นสิ่งใหม่ ทงั้ นั้น”

ความชอบธรรม
ความชอบธรรมเป็ นอีก “เหลี่ยมเพชรแห่ งความรอด” อย่างหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นการกระทําของพระเจ้าที่
พระองค์ประกาศว่าคนบาปกลายมาเป็ นผูช้ อบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้า เหมือนกับเขาไม่เคยทํา
บาป ความชอบธรรมไม่ได้ทาํ ให้มนุษย์มีความชอบธรรม เพียงแต่ประกาศว่าเขาเป็ นคนชอบธรรมเท่านั้น ผู ้
เชื่อจะไม่ถูกพิพากษาสําหรับบาปที่เขาทํา เพราะว่าพระเยซูคริ สต์จ่ายค่าของความบาปแล้วบนไม้กางเขน
2 โครินธ์ 5:21 – “เพราะว่ าพระเจ้ าได้ ทรงกระทําพระองค์ ผ้ ทู รงไม่ มีบาป ให้ เป็ นความบาปเพราะเห็นแก่ เรา
เพือ่ เราจะได้ เป็ นคนชอบธรรมของพระเจ้ าทางพระองค์ ”
ความชอบธรรมเป็ นการกระทําครั้งเดียวของพระเจ้าในชีวติ ของคนบาปที่เกิดขึ้นตอนที่เขามารับเชื่อ
คนบาปไม่ได้ชอบธรรมโดยการกระทําของเขา
โรม 3:20 – “เพราะฉะนั้นจึงไม่ มีเนื้อหนังคนหนึ่งคนใดเป็ นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้ าได้ โดย
การประพฤติตามพระราชบัญญัติ เพราะว่ าโดยพระราชบัญญัตินั้นเราจึงรู้จักบาปได้ ”
อย่างไรก็ต าม บนพื้น ฐานพระราชกิ จของพระเยซู ค ริ สต์บนไม้กางเขนนั้น คนบาปได้รับความ
ชอบธรรมตอนที่เขาได้รับความรอด
กิจการ 13:38-39 – “เหตุฉะนั้นท่ านพีน่ ้ องทัง้ หลาย จงเข้ าใจเถิดว่ า โดยพระองค์ นั้นแหละจึงได้ ประกาศการ
ยกความผิดแก่ท่านทัง้ หลาย และโดยพระองค์ นั้น ทุกคนทีเ่ ชื่อจะพ้นโทษได้ ทุกอย่ าง ซึ่ง
จะพ้นไม่ ได้ โดยพระราชบัญญัติของโมเสส”
ผลลัพธ์ของความชอบธรรม คือ
1. มีสันติสุขกับพระเจ้า
โรม 5:1 – “เหตุฉะนั้นเมื่อเราเป็ นคนชอบธรรมโดยความเชื่อแล้ ว เราจึงมีสันติสุขกับพระเจ้ าทางพระเยซู
คริสต์ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา”
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2. ไม่มีการปรับโทษอีกต่อไป
โรม 8:1 – “เหตุฉะนั้นบัดนี้การปรั บโทษจึงไม่ มีแก่ คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริ สต์ ผู้ไม่ ดําเนินตามฝ่ าย
เนื้อหนัง แต่ ตามฝ่ ายพระวิญญาณ”
3. การอภัยบาป
กิจการ 13:38-39 – “เหตุฉะนั้นท่ านพีน่ ้ องทัง้ หลาย จงเข้ าใจเถิดว่ า โดยพระองค์ นั้นแหละจึงได้ ประกาศการ
ยกความผิดแก่ท่านทัง้ หลาย และโดยพระองค์ นั้น ทุกคนทีเ่ ชื่อจะพ้นโทษได้ ทุกอย่ าง ซึ่ง
จะพ้นไม่ ได้ โดยพระราชบัญญัติของโมเสส”
4. ชีวติ นิรันดร์
ทิตัส 3:7 – “เพือ่ ว่ าเมื่อเราได้ เป็ นคนชอบธรรมแล้ วโดยพระคุณของพระองค์ เราจะได้ เป็ นผู้ได้ รับมรดกที่
มุ่งหวังคือชีวิตนิรันดร์ ”

การรับไว้ เป็ นบุตรบุญธรรมของพระเจ้ า
หลักคําสอนเกี่ยวกับการรับไว้เป็ นบุตรบุญธรรมของพระเจ้าเป็ นอีกด้านของ “เหลี่ยมเพชรแห่ งความ
รอด” ซึ่ งอ้างถึงฐานะของเรากับพระเจ้าพระบิดา เมื่อมีผไู ้ ด้รับความรอด เขาจะไม่ได้กลายมาเป็ นคนรับใช้
หรื อทาส แต่กลายเป็ นบุตรของพระเจ้า! เขาได้รับการเป็ นบุตรเข้าสู่ ครอบครัวของพระเจ้า การรับไว้เป็ น
บุตรบุญธรรมหมายถึงการทําให้เด็กที่เกิดมาในครอบครัวอื่นเป็ นบุตรของท่านอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มี
สิ ทธิพิเศษทุกอย่างเหมือนกันกับเด็กคนอื่นๆที่เกิดมาในครอบครัวของท่าน ทันทีที่ได้รับความรอด คนบาป
ก็ได้รับไว้เป็ นบุตรเข้าสู่ ครอบครัวของพระเจ้า
ยอห์ น 1:12 – “แต่ ส่วนบรรดาผู้ทตี่ ้ อนรับพระองค์ พระองค์ ทรงประทานอํานาจให้ เขาเป็ นบุตรของพระเจ้ า
คือคนทัง้ หลายทีเ่ ชื่อในพระนามของพระองค์ ”
กาลาเทีย 3:26 – “เพราะว่ าท่ านทัง้ หลายเป็ นบุตรของพระเจ้ าโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ ”
1 ยอห์ น 3:2 – “ท่ านทีร่ ักทัง้ หลาย บัดนี้เราทัง้ หลายเป็ นบุตรของพระเจ้ า…”
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การเลือก และ การกําหนดไว้ ล่วงหน้ า
จอห์น แคลวิน (John Calvin) (ปี ค.ศ. 1509 – 1564) ได้เป็ นผูน้ าํ ขับเคลื่อนคณะ ที่เรี ยกว่า ความเชื่อ
แบบแคลวิน (Calvinism) ที่ได้เปลี่ยนความหมายของการเลือกและการกําหนดไว้ล่วงหน้าสู่ ความหมายที่ว่า
พระเจ้าทรงกําหนดไว้ล่วงหน้าแล้วสําหรับคนที่จะได้รับความรอดและไปสู่ สวรรค์ และคนที่ไม่ได้รับความ
รอดและไปสู่ นรก โดยปกติเราจําเป็ นต้องถามว่า “พระคัมภีร์กล่าวว่าอะไรเกี่ยวกับการเลือกและการกําหนด
ไว้ล่วงหน้า?”

การเลือก

คํา ว่า การเลื อ ก หมายถึ ง คัด เลื อ ก การเลื อ กตั้ง จะมี ข้ ึ น เพื่ อ เลื อ กคนบางคนที่ จ ะเติ ม ตํา แหน่ ง
นิติบญั ญัติ ดังนั้นจึงมีคาํ ถามตามมาว่า อะไรที่พระเจ้าเลือกไว้? พระเจ้าทรงเลือกแค่คนที่รอดเท่านั้นหรื อ?
1 เปโตร 1:20 – “แท้ จริงพระเจ้ าได้ ทรงดําริพระคริสต์ นั้นไว้ ก่อนทรงสร้ างโลก แต่ ทรงให้ พระคริ สต์ ปรากฏ
พระองค์ ในวาระสุ ดท้ ายนี้ เพือ่ ท่ านทัง้ หลาย”
จากถ้อยคําข้อนี้เราพบว่าก่อนพระเจ้าทรงสร้างโลก พระองค์ได้ทรงเลือกส่ งพระเยซูคริ สต์มายังโลก
เพื่อสิ้ นพระชนม์สาํ หรับความบาปของโลกนี้
เอเฟซัส 1:4 – “ในพระเยซูคริสต์ นั้นพระองค์ ได้ ทรงเลือกเราไว้ ตั้งแต่ ก่อนทีจ่ ะทรงเริ่มสร้ างโลก…”
จากถ้อยคําข้อนี้ เราพบว่าก่ อนพระเจ้าทรงสร้างโลก พระองค์ทรงเลือกช่ วยให้รอดสําหรั บคนที่
ไว้วางใจในพระเยซูคริ สต์ จากถ้อยคําสองข้อนี้ เราพบว่าพระเจ้าทรงคัดเลือก หรื อ “เลือก” ทําสองสิ่ ง
สิ่ งที่ 1 – พระเจ้าทรงเลือกส่ งพระเยซูคริ สต์มายังโลกเพื่อสิ้ นพระชนม์เพื่อความบาปของโลก
สิ่ งที่ 2 – พระเจ้าทรงเลือกที่ช่วยให้รอดสําหรับทุกคนที่ไว้วางใจในพระเยซูคริ สต์
นัน่ คือสิ่ งที่พระเจ้าทรงเลือก เพราะว่าพระเจ้าทรงรอบรู ้ พระเจ้าทรงรู ้ว่ามนุ ษย์จะทําบาป ดังนั้น
พระองค์จึงกําหนดไว้แล้วที่จะส่ งพระบุตรของพระเจ้ามายังโลกในเวลาที่กาํ หนดเพื่อสิ้ นพระชนม์เพื่อคน
บาป
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พระคัมภี ร์ไม่ได้กล่าวว่าพระเจ้าทรงเลื อกเฉพาะบุคคลอย่างที่ความเชื่ อแบบแคลวินกล่าวไว้ ไม่
มีที่ไหนเลยที่พระคัมภี ร์กล่าวว่าพระเจ้าทรงเลื อกช่ วยบางคนและทรงปฏิ เสธบางคน ในความเป็ นจริ ง
พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าปรารถนาให้มนุษย์ทุกคนได้รับความรอด
1 ทิโมธี 2:4 – “ผู้ทรงมีพระประสงค์ ให้ คนทัง้ ปวงรอด และให้ มาถึงความรู้ในความจริงนั้น”
2 เปโตร 3:9 – “องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าไม่ ได้ ทรงเฉื่อยช้ าในเรื่ องพระสั ญญาของพระองค์ ตามที่บางคนคิดว่ า
เฉื่อยช้ านั้น แต่ ได้ ทรงอดกลั้นพระทัยไว้ เพราะเห็นแก่ เราทั้งหลายมาช้ านาน ไม่ ทรงประสงค์ ที่จะให้ ผ้ หู นึ่ง
ผู้ใดพินาศเลย แต่ จะให้ คนทัง้ ปวงมาถึงการกลับใจเสียใหม่ ”
จากถ้อยคําข้อนี้ เราพบว่าพระเจ้าทรงปรารถนาให้มนุ ษย์ทุกคนได้รับความรอดและไม่ตอ้ งการให้
ใครสักคนพินาศเลย เพราะเหตุน้ ีพระเจ้าจึงจัดเตรี ยมความรอดสําหรับมนุษย์ผ่านทางการสิ้ นพระชนม์ของ
พระเยซูคริ สต์
ยอห์ น 3:16 – “เพราะว่ าพระเจ้ าทรงรั กโลกยิ่งนัก จนได้ ทรงประทานพระบุตรองค์ เดียวของพระองค์ ที่
บังเกิดมา เพือ่ ผู้ใดทีเ่ ชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่ พนิ าศ แต่ มีชีวิตนิรันดร์ ”
พระเจ้าทรงเลือกที่จะช่วยทุกคนที่เชื่อและวางใจในพระเยซูคริ สต์

การกําหนดไว้ ล่วงหน้ า

การกําหนดไว้ล่วงหน้าหมายถึ งอะไร? ความเชื่ อแบบแคลวินกล่ าวว่าพระเจ้าทรง “กําหนดไว้
ล่วงหน้า” เฉพาะบุคคลสําหรับความรอด จริ งหรื อไม่? เราต้องถามว่า “พระคัมภีร์กล่าวว่าอะไร?”
เอเฟซัส 1:5 – “พระองค์ ทรงกําหนดเราไว้ ก่อนตามทีช่ อบพระทัยพระองค์ ให้ เป็ นบุตรโดยพระเยซูคริสต์ ”
ตามถ้อยคําข้อนี้ พระเจ้าทรงกําหนดไว้ล่วงหน้าว่า คนที่ ได้รับความรอดจะได้รับเป็ นบุตรเข้าสู่
ครอบครัวของพระเจ้า ดัง่ ที่เราเรี ยนมาแล้วในเรื่ องของความรอด คนบาปจะได้รับเป็ นบุตรเข้าสู่ ครอบครัว
ของพระเจ้าและกลายมาเป็ นลูกของพระเจ้า ดังถ้อยคําข้อนี้พระเจ้าทรงกําหนดไว้ล่วงหน้าว่าคนที่จะได้รับ
ความรอดจะได้กลายมาเป็ นบุตรของพระเจ้า ถ้อยคําข้อนี้ไม่ได้พูดเกี่ยวกับว่าพระเจ้าทรงวางกําหนดเฉพาะ
บุคคลสําหรับความรอดเลย
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เอเฟซัส 1:11 – “และในพระองค์ นั้นเราได้ รับมรดกที่ทรงดําริ ไว้ ตามพระประสงค์ ของพระองค์ ผู้ทรง
กระทําทุกสิ่งตามทีไ่ ด้ ทรงตริตรองไว้ สมกับพระทัยของพระองค์ ”
ตามถ้อยคําข้อนี้ ผูเ้ ชื่ อได้ถูกกําหนดอะไรไว้? ในถ้อยคําข้อนี้ ผูเ้ ชื่ อทุกคนได้ถูกกําหนดไว้สําหรับ
ได้รับมรดก ซึ่ งไม่ได้มีกล่าวไว้ว่าผูเ้ ชื่ อทุกคนได้ถูกกําหนดไว้สําหรับความรอด พระเจ้าทรงกําหนดไว้
ล่วงหน้าแล้วว่าคนที่ได้รับความรอดจะได้รับมรดก สาวกเปโตรได้เขียนเกี่ยวกับมรดกที่จะได้รับสําหรับผู ้
เชื่อในสวรรค์
1 เปโตร 1:4 – “และเพื่อให้ ได้ รับมรดกซึ่งไม่ ร้ ู เปื่ อยเน่ า ปราศจากมลทินและไม่ ร่วงโรย ซึ่งได้ จองไว้ ใน
สวรรค์ เพือ่ ท่ านทัง้ หลาย”
อ่านอย่างระวังในถ้อยคําข้อต่อไปนี้และตอบคําถามว่าพระเจ้าทรงกําหนดอะไรไว้?
โรม 8:29 – “เพราะว่ าผู้หนึ่งผู้ใดที่พระองค์ ได้ ทรงทราบอยู่แล้ ว ผู้นั้นพระองค์ ได้ ทรงตั้งไว้ ให้ เป็ นตาม
ลักษณะพระฉายแห่ งพระบุตรของพระองค์ ด้วย เพือ่ พระบุตรนั้นจะได้ เป็ นบุตรหัวปี ท่ ามกลาง
พวกพีน่ ้ องเป็ นอันมาก”
ในถ้อยคําข้อนี้พระเจ้าทรงกําหนดไว้ล่วงหน้าว่าชีวิตของผูท้ ี่ได้รับความรอดจะเป็ นไปตามลักษณะ
แห่ งพระคริ สต์ ไม่มีคาํ กล่าวใดจากพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงเลือกความรอดให้เฉพาะบุคคล
ไม่มีขอ้
พระคัมภีร์สักข้อหนึ่งที่กล่าวว่าพระเจ้าทรงกําหนดไว้ล่วงหน้าสําหรับคนที่ได้รับความรอดและคนที่ไม่ได้
รับความรอด ถ้อยคําข้อนี้กล่าวว่าพระเจ้าทรงกําหนดไว้ล่วงหน้าก่อนที่พระองค์ทรงสร้างโลกว่าคนที่ได้รับ
ความรอดจะได้รับผลประโยชน์แห่งความรอด ซึ่งได้แก่
1. กลายมาเป็ นบุตรของพระเจ้าโดยได้รับเป็ นบุตรบุญธรรมเข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้า
2. ได้รับมรดกในสวรรค์
3. ชีวติ ของผูเ้ ชื่อจะเป็ นไปตามพระฉายแห่งพระเยซูคริ สต์
ความผิดพลาดของความเชื่ อแบบแคลวินนิซ่ ึม (Calvinism) และความเชื่อแบบอาร์ มิเนียนนิซึ่ม (Arminianism)

ดังที่กล่าวไปแล้ว จอห์น แคลวิน (John Calvin) (ปี ค.ศ. 1509 – 1564) ได้เป็ นผูน้ าํ ขับเคลื่อนคณะที่
เรี ยกว่า ความเชื่อแบบแคลวิน (Calvinism) ความเชื่อแบบแคลวินคือศาสนาปรัชญาที่โต้เถียงว่าพระเจ้าทรง
เลือกคนที่รอดและคนที่ไม่ได้รับความรอด เขาสอนว่าคนที่ไม่ได้รับความรอดอยู่ในการผูกมัดของซาตาน
ซึ่ งเขาไม่ สามารถตอบสนองต่ อพระเจ้าได้ ดังนั้นคนบาปจึ งไม่ สามารถกลับใจเสี ยใหม่ ได้ นอกจากว่า
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พระเจ้าจะทรงอยูเ่ หนื อเขา และใช้กาํ ลังบังคับเขาให้กลับใจเสี ยใหม่ เขาสอนว่าการตายของพระเยซูคริ สต์
ไม่ใช่เพื่อทุกคน แต่เพื่อบางคนที่ถูกเลือกให้ได้รับความรอด
ความเชื่อแบบอาร์มิเนียนนิซ่ ึ ม (Arminianism) ตรงข้ามกับความเชื่อแบบแคลวิน ซึ่ งขับเคลื่อนโดย
จาโคบัส อาร์ มีเนียส (Jacobus Arminius) (ปี ค.ศ. 1560 – 1609 หรื อ ปี พ.ศ. 2103 – 2152) ความเชื่ อแบบ
อาร์ มิเนี่ ยนตรงข้ามกับความเชื่ อแบบแคลวิน ความเชื่ อแบบแคลวิน กล่ าวว่าความเชื่ อคือการเลือกของ
พระเจ้า100% และมนุ ษย์ไม่มีตวั เลือก อย่างไรก็ตามความเชื่ อแบบอาร์ นิเนี่ ยน กล่าวว่าความรอดคือการ
เลือกของมนุษย์ 100% หากมนุษย์เลือกที่จะเชื่อ เขาก็จะรอด บางครั้งในอนาคตหากเขาเลือกที่จะไม่เชื่อ เขา
ก็จะสู ญเสี ยความรอด มนุ ษย์สามารถผ่านวงจร “รอด-ไม่รอด-รอด-ไม่รอด” ตลอดชี วิตได้ ท่านจะพบว่า
นิกายส่ วนมากที่เชื่อว่าท่านสามารถสู ญเสี ยความรอดได้ถา้ หากท่านไม่ดาํ เนินตาม “กฎบัญญัติ” ตามความ
เชื่อของเขา ยึดถือความเชื่อแบบอาร์มิเนียนนิซ่ ึม
ทั้งสองความเชื่อทั้งแบบแคลวินนิ ซ่ ึ มและแบบอาร์ มิเนี ยนนิ ซ่ ึ ม เห็นได้เพียงสองกลุ่ม ผูเ้ ชื่ อแคลวิน
อาจจะกล่าวว่า “หากท่านไม่ใช่ แคลวิน ท่านก็คืออาร์มิเนี่ ยน” ผูเ้ ชื่ ออาร์ มิเนี่ยนก็จะพูดว่า “หากท่านไม่ใช่
อาร์ มิเนี่ ยน ท่านก็คือแคลวิน” ความเป็ นจริ งคือเมื่อเราพิจารณาตรวจสอบ “เหลี่ยมเพชรแห่ งความรอด”
ทั้งหมดกับพระคัมภีร์ จะนําท่านไม่ไปฐานะแคลวินและไม่ไปฐานะอาร์ มิเนี ยนนิ ซ่ ึ ม แต่จะนําท่านไปยัง
ฐานะของพระคัมภีร์

ความรอดไม่ สามารถสู ญเสี ยได้ ของผู้เชื่อ
เป็ นที่ น่ า เศร้ า ที่ มี ค ริ ส เตี ย นหลายนิ ก ายสอนว่า ท่ า นสามารถสู ญ เสี ย ความรอดได้ ตัว อย่า งเช่ น
คริ สตจักรเซเว่นเดย์ (Seventh-Day Adventism) กล่าวว่าท่านไม่สามารถทานเนื้อหมูได้ หรื อท่านจะสู ญเสี ย
ความรอดไป คริ สตจักรเพ็นเทคอสต์สอนว่าท่านสามารถสู ญเสี ยความรอดได้ ตามนิกายนี้ การพูดภาษา
แปลกๆคือหมายสําคัญที่ท่านได้รับความรอดแล้ว หากท่านไม่สามารถพูดภาษาแปลกๆได้ ท่านก็อาจจะยัง
สู ญเสี ยความรอดของท่านอยู่ นิกายโปรเตสแตนต์มากมายที่เชื่อเหมือนกันว่าท่านสามารถสู ญเสี ยความรอด
ได้หากท่านไม่มีความสัตย์ซื่อต่อพระเจ้า
ผูส้ อนพระคัมภีร์มากมายสอนว่าคริ สเตียนจําเป็ นต้องทําตามกฎบัญญัติหรื อเสี่ ยงที่จะสู ญเสี ยความ
รอด ซึ่ งสอน “การกระทํา” บนพื้นฐานของความรอด และท่านต้องปฏิเสธทันทีทนั ใด ขอบคุณพระเจ้าที่
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พระคัมภีร์สอนว่าคริ สเตียนสามารถวางใจได้ว่าเขาไม่สามารถสู ญเสี ยความรอดของเขาได้ มีเหตุผล 3
ประการ ที่ทาํ ให้มีความเชื่อมัน่ คงว่าความรอดของผูเ้ ชื่อไม่สามารถสู ญเสี ยได้
1. พระลักษณะของพระเจ้า
พระเจ้าทรงฤทธานุภาพทุกอย่าง พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าสามารถรักษาผูเ้ ชื่อให้รอดได้
2 ทิโมธี 1:12 – “…พระองค์ ทรงฤทธิ์สามารถรักษา…”
ยูดาส 1:24 – “…พระองค์ ผ้ ทู รงสามารถคุ้มครองรักษาท่ าน…”
1 เปโตร 1:5 – “…ฤทธิ์เดชของพระเจ้ าได้ ทรงคุ้มครอง…”
มากไปกว่านั้น พระเยซูทรงสัญญาว่าพระองค์จะไม่ทรงสู ญเสี ยคนของพระองค์ไปสักคนเดียว
ยอห์ น 6:39 – “และพระประสงค์ ของพระบิดาผู้ทรงใช้ เรามานั้น ก็คือให้ เรารั กษาบรรดาผู้ที่พระองค์ ได้ ทรง
มอบไว้ กบั เรา มิให้ หายไปสักคนเดียว แต่ ให้ ฟื้นขึน้ มาในวันทีส่ ุ ด”
2. ลักษณะความรอดของเรา
พระคัมภีร์กล่าวว่าความรอดคือการบังเกิดใหม่
ยอห์ น 3:3 – “พระเยซู ตรั สตอบและกล่ าวแก่ เขาว่ า ‘เราบอกความจริ งอันเที่ยงแท้ แก่ ท่านว่ า ผู้ใดจะเห็น
อาณาจักรของพระเจ้ าไม่ ได้ นอกเสียจากว่ าผู้นั้นได้ บังเกิดใหม่ ’ ”
ความรอดเหมือนกับการเกิด หากท่านสามารถสู ญเสี ยความรอดของท่านได้ ซึ่ งก็เป็ นไปได้ไหมว่า
จะ “ไม่บงั เกิดใหม่?” นอกจากนี้พระคัมภีร์กล่าวไว้ดว้ ยว่าความรอดคือของประทานจากพระเจ้า
เอเฟซัส 2:8-9 – “ด้ วยว่ าซึ่งท่ านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่ โดยตัวท่ าน
ทั้งหลายเอง ความรอดนั้นเป็ นของประทานจากพระเจ้ า ไม่ ใช่ โดยการกระทําใด ๆ ด้ วย
เกรงว่ าคนหนึ่งคนใดจะอวดได้ ”
โรม 6:23 – “เพราะว่ าค่ าจ้ างของความบาปคือความตาย แต่ ของประทานของพระเจ้ าคือชี วิตนิรันดร์ ใน
พระเยซูคริสต์ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา”
ผูร้ ั บไม่ ต ้อ งทํา อะไรเลยเพื่ อ ให้ไ ด้รั บ ของประทานมา เป็ นการให้ด้ว ยความสมัค รใจจากผูใ้ ห้
ของขวัญไม่ใช่ ของขวัญแท้ถา้ หากว่าผูใ้ ห้เอาคืนไปได้ ข้อพระคัมภีร์สองข้อนี้ กล่าวว่าความรอดคือของ
ประทานจากพระเจ้า หากท่านสามารถสู ญเสี ยความรอดของท่านได้ ดังนั้นความรอดก็ไม่ใช่ของประทาน
จากพระเจ้า มากไปกว่านั้น พระคัมภีร์กก็ ล่าวว่าความรอดนําชีวติ นิรันดร์มา
122

ยอห์ น 3:16 – “เพราะว่ าพระเจ้ าทรงรั กโลกยิ่งนัก จนได้ ทรงประทานพระบุตรองค์ เดียวของพระองค์ ที่
บังเกิดมา เพือ่ ผู้ใดทีเ่ ชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่ พนิ าศ แต่ มีชีวิตนิรันดร์ ”
นิรันดร์ หมายถึง ไม่มีจุดจบ หากท่านสามารถสู ญเสี ยความรอดของท่านได้ ท่านก็ไม่มีชีวิตนิรันดร์
แต่มีชีวติ ที่ชว่ั คราว ยิง่ กว่านั้นพระคัมภีร์กล่าวว่าความรอดคือของประทานที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ไม่ใช่ส่ิ งที่ท่าน
จะได้ในอนาคต แต่เป็ นสิ่ งที่ท่านมีได้ในตอนนี้
ยอห์ น 5:24 – “เราบอกความจริ งอันเที่ยงแท้ แก่ ท่านทั้งหลายว่ า ผู้ใดที่ฟังคําของเราและเชื่อในพระองค์ ผ้ ู
ทรงใช้ เรามา ผู้นั้นก็มีชีวิตนิรันดร์ และจะไม่ ถูกพิพากษา แต่ ได้ ผ่านพ้นความตายไปสู่ ชีวิตแล้ ว”
หากท่านมีชีวติ นิรันดร์ได้ตอนนี้ ท่านสู ญเสี ยความรอดไปได้อย่างไร? พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ชดั เจน
ว่าผูท้ ี่มีชีวติ นิรันดร์จะไม่สูญเสี ยความรอดไป
ยอห์ น 10:28 – “เราให้ ชีวิตนิรันดร์ แก่ แกะนั้น และแกะนั้นจะไม่ พินาศเลย และจะไม่ มีผ้ ูใดแย่ งชิ งแกะ
เหล่ านั้นไปจากมือของเราได้ ”
คําว่า “แกะนั้นจะไม่พินาศเลย” เป็ นที่ชดั เจนว่าคนที่รอดไม่สามารถสู ญเสี ยความรอดของเขาได้
3. พระสัญญาที่แน่ชดั ของพระเจ้า
พระคัมภีร์กล่าวชัดเจนว่าผูเ้ ชื่อจะถูกคุม้ ครองรักษาไว้ในพระเยซูคริ สต์
ยูดาส 1:1 – “ยูดาส ผู้รับใช้ ของพระเยซูคริสต์ และเป็ นน้ องชายของยากอบ เรียน คนทัง้ หลายทีท่ รงชําระตั้ง
ไว้ ให้ บริสุทธิ์โดยพระเจ้ าพระบิดา และทีท่ รงคุ้มครองรักษาไว้ ในพระเยซูคริสต์ และทีท่ รงเรียกไว้ แล้ ว”
หากผูเ้ ชื่ อสามารถสู ญ เสี ยความรอดของเขาได้ เขาก็ไม่ ถู กคุ ้ม ครองรั ก ษาไว้แ ละพระเจ้าก็คื อ ผู ้
หลอกลวง ยิง่ กว่านั้นพระคัมภีร์กล่าวชัดเจนอีกว่าผูเ้ ชื่อได้ถูกประทับตราไว้แล้ว
เอเฟซัส 1:13-14 – “และในพระองค์ นั้นท่ านทั้งหลายก็ได้ วางใจเช่ นเดียวกัน เมื่อท่ านได้ ฟังพระวจนะแห่ ง
ความจริ งคือข่ าวประเสริ ฐเรื่ องความรอดของท่ าน และได้ เชื่อในพระองค์ แล้ วด้ วย ท่ านก็ได้ รับการ
ประทับตราไว้ ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่ งพระสัญญา ผู้ทรงเป็ นมัดจําแห่ งมรดกของเรา จนกว่ า
เราจะได้ รับการที่พระองค์ ทรงไถ่ ไว้ แล้ วนั้น มาเป็ นกรรมสิ ทธิ์เป็ นที่ถวายสรรเสริ ญแด่ สง่ าราศีของ
พระองค์ ”
เอเฟซัส 4:30 – “และอย่ าทําให้ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ของพระเจ้ าเสี ยพระทัย เพราะโดยพระวิญญาณนั้น
ท่ านได้ ถูกประทับตราหมายท่ านไว้ จนถึงวันทีท่ รงไถ่ ให้ รอด”
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“การประทับตรา” ในข้อถ้อยคํานี้ อา้ งถึ งการปฏิ บตั ิ ธรรมดาในวันนั้นเมื่ อเขาประทับตราซอง
จดหมาย ปิ ดซองโดยใช้แสตมป์ และขี้ผ้ ึงร้อนๆ ดังความรอด พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ประทับตราความรอดใน
คนบาป ดังนั้นจึงไม่สามารถสู ญเสี ยความรอดไปได้ หากผูเ้ ชื่อสามารถสู ญเสี ยความรอดได้ เขาก็ไม่ได้ถูก
ประทับตราโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ดังนั้นพระเจ้าก็เป็ นผูห้ ลอกลวง สุ ดท้ายนี้พระคัมภีร์กล่าวไว้ชดั เจนว่า
ไม่มีสักคนเดียว ไม่มีแม้แต่คนบาปสักคนสามารถถูกนําไปจากพระเจ้าได้
ยอห์ น 10:28-29 – “เราให้ ชีวิตนิรันดร์ แก่ แกะนั้น และแกะนั้นจะไม่ พนิ าศเลย และจะไม่ มีผ้ ูใดแย่ งชิงแกะ
เหล่ านั้นไปจากมือของเราได้ พระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั้นให้ แก่ เราเป็ นใหญ่ กว่ า
ทุกสิ่ง และไม่ มีผ้ ใู ดสามารถชิงแกะนั้นไปจากพระหัตถ์ ของพระบิดาของเราได้ ”
ผูท้ ี่เชื่ อในมุมมองของ “อาร์มิเนี ยน” คงจะโต้เถียงว่าผูเ้ ชื่ อเลือกที่จะรอดและวางตัวของเขาเองใน
พระหัตถ์ของพระเจ้าได้ ดังนั้นเขาเชื่อว่าเขาสามารถเลือกได้ที่นาํ ตัวเขาเองออกจากพระหัตถ์ของพระเจ้าได้
และกลายมาเป็ นผูท้ ี่ไม่รอด นัน่ ทําให้พระเจ้ากลายเป็ นผูห้ ลอกลวง เพราะว่าพระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าไม่มีสัก
คนที่ถูกนําออกไปจากพระหัตถ์ของพระเจ้าได้ แม้แต่คนบาปก็ตาม

แผนการแห่ งความรอด
เป็ นสิ่ งสําคัญที่จะต้องใช้เวลาในการอธิ บายแก่ คนที่ไม่เชื่ อว่าจะรอดได้อย่างไร ผมได้ประกอบ
แผนการแห่งความรอดไว้ขา้ งล่าง ซึ่งผมใช้เมื่อผมกําลังแสดงแก่ผทู ้ ี่ไม่เชื่อว่าจะรอดได้อย่างไร ในแผนการ
แห่ งความรอดนี้ เป็ นเพียงตัวนําทาง สิ่ งที่สําคัญที่สุดคือการอนุ ญาตให้พระเจ้าทรงนําท่านในการใช้ขอ้
พระคัม ภี ร์ ในการแบ่ ง ปั น แก่ ค นที่ ยงั ไม่ เชื่ อ ผมได้ใช้แ ผนการหลากหลายครั้ งและปรั บ เปลี่ ย นไปตาม
สถานการณ์ ไม่มีผทู ้ ี่ยงั ไม่เชื่ อทุกคนที่จะเป็ นเหมือนกัน และท่านจะต้องใช้เวลาในหัวข้อต่างๆเพื่อทําให้
แน่ใจว่าคนที่ยงั ไม่เชื่อเข้าใจความรอด
ตัวอย่างเช่ น อาจจะมีคนหนึ่ งที่ผมกําลังแบ่งปั นอยู่ ซึ่ งมีความเข้าใจยากที่เขาไม่ตอ้ งกระทําบางสิ่ ง
บางอย่างเพื่อจะได้รับความรอด ผมอาจจะใช้ถอ้ ยคํามากมายที่จะอธิ บายว่าความรอดคือของประทานที่มี
เพียงคนที่ตอ้ งการเท่านั้นที่จะรับได้ หากผมกําลังแบ่งปั นกับบางคนที่เข้าใจยากเกี่ยวกับความเชื่อ ผมอาจจะ
ใช้พระวจนะมากขึ้นที่จะอธิบายว่าความเชื่อคืออะไร และทําให้แน่ใจว่าเขาเข้าใจแล้ว
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ตัวอย่ างแผนการแห่ งความรอด
มี 3 สิ่ งที่ท่านต้องรู ้ให้แน่ใจ…
1) ท่านกําลังจะไปสวรรค์
1 ยอห์ น 5:13 – “ข้ อความเหล่ านี้ข้าพเจ้ าได้ เขียนมาถึงท่ านทั้งหลายที่เชื่ อในพระนามของพระบุตรของ
พระเจ้ า เพือ่ ท่ านทัง้ หลายจะได้ ร้ ูว่าท่ านมีชีวิตนิรันดร์ และเพือ่ ท่ านจะได้ เชื่อในพระนาม
ของพระบุตรของพระเจ้ า”
2) ชีวติ ของท่านจะเปลี่ยนไปเมื่อท่านได้รับความรอด
2 โคริ นธิ์ 5:17 – “เหตุฉะนั้นถ้ าผู้ใดอยู่ในพระคริ สต์ ผู้นั้นก็เป็ นคนที่ถูกสร้ างใหม่ แล้ ว สิ่ งเก่ า ๆ ก็ล่วงไป ดู
เถิด สิ่งสารพัดกลายเป็ นสิ่งใหม่ ทงั้ นั้น”
3) ท่านจะไม่สูญเสี ยความรอดของท่าน
ยอห์ น 10:28 – “เราให้ ชีวิตนิรันดร์ แก่ แกะนั้น และแกะนั้นจะไม่ พินาศเลย และจะไม่ มีผ้ ูใดแย่ งชิ งแกะ
เหล่ านั้นไปจากมือของเราได้ ”
ความรอดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของท่านกับพระเยซูคริ สต์! พระเยซูคริ สต์คือใคร?
ยอห์ น 1:1 – “ในเริ่มแรกนั้นพระวาทะทรงเป็ นอยู่แล้ ว และพระวาทะทรงอยู่กบั พระเจ้ า และพระวาทะทรง
เป็ นพระเจ้ า”
ยอห์ น 1:3 – “พระองค์ ทรงสร้ างสิ่ งทั้งปวงขึ้นมา และในบรรดาสิ่ งที่เป็ นมานั้น ไม่ มีสักสิ่ งเดียวที่ได้ เป็ นมา
นอกเหนือพระองค์ ”
พระเยซูคือพระบุตรของพระเจ้าผูส้ ร้างทุกสิ่ ง พระองค์ทรงมายังโลกเพื่อช่วยเราให้รอด
ลูกา 19:10 – “เพราะว่ าบุตรมนุษย์ ได้ มาเพือ่ จะแสวงหาและช่ วยผู้ทหี่ ลงหายไปนั้นให้ รอด”
ขั้นตอนแรกควรตระหนักว่าเราจําเป็ นต้องได้รับความรอด เราจะไปสวรรค์ได้อย่างไร?
ยอห์ น 3:3 – “พระเยซู ตรั สตอบและกล่ าวแก่ เขาว่ า ‘เราบอกความจริ งอันเที่ยงแท้ แก่ ท่านว่ า ผู้ใดจะเห็น
อาณาจักรของพระเจ้ าไม่ ได้ นอกเสียจากว่ าผู้นั้นได้ บังเกิดใหม่ ’ ”
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มีความแตกต่างระหว่างการเกิดฝ่ ายร่ างกายและการเกิดฝ่ ายจิตวิญญาณ
ยอห์ น 3:6 – “ซึ่งบังเกิดจากเนื้อหนังก็เป็ นเนื้อหนัง และซึ่งบังเกิดจากพระวิญญาณก็คอื จิตวิญญาณ”
ทําไมเราจําเป็ นต้องเกิดฝ่ ายจิตวิญญาณ? มนุษย์ถูกสร้างจากสามส่ วนในพระฉายของพระเจ้า
ปฐมกาล 1:26 – “และพระเจ้ าตรั สว่ า ‘จงให้ พวกเราสร้ างมนุษย์ ในแบบพระฉายของพวกเรา เหมือนตาม
อย่ างพวกเรา และให้ พวกเขาครอบครองเหนือฝูงปลาในทะเล และเหนือฝูงนกในอากาศ และเหนือสั ตว์ ใช้
งาน และให้ เหนือทัว่ ทัง้ แผ่ นดินโลก และเหนือบรรดาสัตว์ เลือ้ ยคลานทีค่ ลานไปมาบนแผ่ นดินโลก’ ”
มนุษย์ถูกสร้างขึ้น ฝ่ ายร่ ายกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ พระเจ้าทรงวางอาดัมและเอวาในสวนเอเดน
ปฐมกาล 2:16-17 – “และพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าทรงมีพระดํารั สสั่ งมนุษย์ นั้นว่ า ‘จากบรรดาต้ นไม้ ทุกอย่ าง
ในสวนเจ้ ากินได้ ทั้งหมด แต่ จากต้ นไม้ แห่ งความรู้ ดีและชั่ว เจ้ าอย่ ากินผลจากต้ นนั้น เพราะว่ าเจ้ ากินผล
จากต้ นนั้นในวันใด เจ้ าจะตายแน่ ในวันนั้น’ ”
มนุ ษย์กินผลของต้นไม้น้ ันและถึงแม้ว่าเขายังไม่ ตายฝ่ ายร่ างกายในวันนั้น แต่ เขาได้ตายฝ่ ายจิ ต
วิญญาณ! ในถ้อยคําข้อต่อไปนี้เมื่ออาดัมและเอวามีบุตร มีรูปร่ างหน้าตาเหมือนใครที่พวกเขาถูกเกิดมา?
ปฐมกาล 5:3 – “และอาดัมอาศัยอยู่ได้ หนึ่งร้ อยสามสิ บปี และให้ กาํ เนิดบุตรชายคนหนึ่งเหมือนกันกับเขา มี
รูปร่ างหน้ าตาเหมือนอย่ างเขา และเรียกชื่อของเขาว่ าเสท”
อาดัมถูกสร้างโดยพระฉายของพระเจ้า มี 3ส่ วนคือ ฝ่ ายร่ างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ อย่างไรก็ตาม
อาดัมไม่เชื่ อฟั งพระเจ้าและตายฝ่ ายจิตวิญญาณ ดังนั้นเขาจึงมีเหลืออยู่แค่ 2 ส่ วนคือ ฝ่ ายร่ างกายและจิตใจ
แต่ได้ “ตาย” หรื อ “อยู่เฉยๆ” ฝ่ ายจิตวิญญาณ ในข้อถ้อยคําข้างบน บุตรของอาดัมเกิดมาจาก 2 ส่ วนของ
อาดัม ซึ่งไม่ใช่ 3 ส่ วนจากพระฉายของพระเจ้า
ในทางนั้นทุกคนจึงเกิดมาฝ่ ายร่ างกาย จิตใจ และได้ “ตาย” หรื อ “อยูเ่ ฉยๆ” ฝ่ ายจิตวิญญาณ ดังนั้นจึง
เป็ นเหตุวา่ ทําไมเราจึงต้องเกิดใหม่ฝ่ายจิตวิญญาณ และเป็ นเหตุว่าทําไมเราจึงมีธรรมชาติบาปอยูใ่ นตัว ท่าน
ไม่ตอ้ งสอนเด็กๆให้เห็นแก่ตวั ให้โกหก ขโมย หรื อต่อสู ้กบั พี่นอ้ ง พวกเขาทําสิ่ งนี้โดยธรรมชาติอยูแ่ ล้ว ซึ่ ง
เป็ นธรรมชาติของผูใ้ หญ่ดว้ ย ต่อไปนี้คือพระบัญญัติ 10 ประการ ที่เผยให้เห็นสภาวะความบาปของเรา
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ประการที่ 1 “เจ้ าอย่ ามีพระอื่นใดต่ อหน้ าเรา” (อพยพ 20:3)
ไม่มีใครสามารถอ้างได้วา่ เขาให้พระเจ้าเป็ นหนึ่งในทุกๆสิ่ งที่เขาทํา ในบางประการชีวิตของคนเรา
อาจจะมีช่วงเวลาที่ เงิ น หน้าที่ การงาน และคนอื่นๆ ทรัพย์สมบัติ หรื อความบาปมี ความสําคัญมากกว่า
พระเจ้า
ประการที่ 2 “เจ้ าอย่ าทํารูปเคารพสลักใด ๆ สําหรับตน” (อพยพ 20:4)
ท่านอาจจะไม่ได้นมัสการรู ปเคารพ แต่คนส่ วนใหญ่มีความผิดในการเนรมิตพระเจ้าในรู ปแบบจิต
นาการของเขา ตัวอย่างเช่น ก่อนที่ผมจะได้มารับความรอด ผมคิดว่าพระเจ้าคงจะมองผ่านความบาปของผม
และทุกคนจะได้ไปสวรรค์ นี่ไม่ใช่พระเจ้าที่แท้จริ งในพระคัมภีร์ นัน่ คือพระเจ้าในความคิดของผมเองและ
ละเมิดกฎบัญญัติขอ้ นี้
ประการที่ 3 “เจ้ าอย่ าออกพระนามพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเจ้ าอย่ างไม่ จริ งใจ เพราะผู้ใดที่ออกพระนาม
พระองค์ อย่ างไม่ จริงใจนั้น พระเยโฮวาห์ จะทรงถือว่ าผู้นั้นไม่ มีโทษก็หามิได้ ” (อพยพ 20:7)
นี่คือการเอ่ยพระนามพระเจ้าอย่างไม่เหมาะสม ท่านอาจจะเคยได้ยนิ ในหนังฝรั่งซึ่ งมีบางคนพูดว่า
“โอ้พระเจ้า!” คําพูดนั้นคือการละเมิดกฎบัญญัติขอ้ นี้
ประการที่ 4 “จงจดจําวันสะบาโตไว้ เพือ่ ถือรักษาให้ เป็ นวันบริสุทธิ์” (อพยพ 20:8)
ท่านสัตย์ซื่อเป็ นประจําในการไปนมัสการพระเจ้าทุกอาทิตย์หรื อไม่ ตั้งแต่วนั ที่ท่านเกิดมาจนถึง
วันนี้? ถ้าไม่เป็ นประจํา ท่านได้ละเมิดกฎบัญญัติแล้ว
ประการที่ 5 “จงให้ เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้ า” (อพยพ 20:12)
ไม่มีใครเชื่ อฟั งพ่อแม่อย่างสมบูรณ์แบบในทุกอย่าง หากท่านเคยไม่เชื่ อฟั งเขา แม้ว่าจะเป็ นเด็กๆ
ท่านก็ได้ละเมิดกฎบัญญัติแล้ว
ประการที่ 6 “เจ้ าอย่ าฆ่ าคน” (อพยพ 20:13)
ท่านอาจจะไม่เคยฆ่าใคร แต่พระเยซูทรงอธิ บายบัญญัติขอ้ นี้ และกล่าวว่า ถ้าท่านเกลียดชังบางคน
ท่านก็ได้ฆ่าพวกเขาในใจแล้ว (มัทธิว 5:21-22)
ประการที่ 7 “เจ้ าอย่ าล่ วงประเวณีผัวเมียเขา” (อพยพ 20:14)
พระเยซูได้อธิบายอย่างชัดเจนพระบัญญัติขอ้ นี้ว่าการมองดูคนอื่นๆที่ไม่เป็ นสามีภรรยาของตนด้วย
ใจกําหนัด คือ การล่วงประเวณี ในใจ
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ประการที่ 8 “เจ้ าอย่ าลักทรัพย์ ” (อพยพ 20:15)
หากท่ านเคยนําบางสิ่ งที่ไม่ ใช่ ของท่ านไป แม้จะเป็ นสิ่ งเล็กๆจากพ่อแม่ ของท่านหรื อพี่ชายหรื อ
พี่สาว ท่านก็คือขโมย ท่านได้ละเมิดกฎบัญญัติของพระเจ้า
ประการที่ 9 “เจ้ าอย่ าเป็ นพยานเท็จใส่ ร้ายเพือ่ นบ้ านของเจ้ า” (อพยพ 20:16)
ทุกๆคนบนโลกเคยกล่าวเท็จแก่คนอื่นในชีวติ ของเขา
ประการที่ 10 “เจ้ าอย่ าโลภครัวเรือนของเพือ่ นบ้ านของเจ้ า” (อพยพ 20:17)
ท่านเคยปรารถนาบางสิ่ งที่ท่านไม่มีความจําเป็ น หรื อไม่ใช่ของท่านหรื อไม่?
ท่ า นเคยละเมิ ด กฎบัญ ญัติ อ ย่า งน้อ ยสั ก ข้อ หรื อ ไม่ ใ นชี วิ ต ของท่ า น? หากเคย ท่ า นก็ไ ด้ล ะเมิ ด
บทบัญญัติของพระเจ้า ถ้าพระเจ้าพิพากษาท่านในพระบัญญัติของพระองค์ ท่านจะมีความผิดหรื อบริ สุทธิ์
หรื อไม่? หากท่านได้ละเมิดกฎบัญญัติสักข้อในชีวิตของท่าน ท่านก็มีความผิด แล้วพระเจ้าจะส่ งท่านไปยัง
สวรรค์หรื อนรก? หากท่านได้ละเมิดกฎพระบัญญัติของพระเจ้าท่านก็จะได้ไปนรก มีหลายที่ในพระคัมภีร์ที่
บอกเราว่า คนหลอกลวง ผูท้ าํ ผิดประเวณี ผูน้ มัสการรู ปเคารพ คนขโมย และอื่ นๆ จะไปนรกเป็ นนิ ตย์
(วิวรณ์ 21:8, 1 โคริ นธิ์ 6:9-10, กาลาเทีย 5:19-21)
โรม 3:10 – “ตามทีม่ ีเขียนไว้ แล้ วว่ า ‘ไม่ มีผ้ ใู ดเป็ นคนชอบธรรมสักคนเดียว ไม่ มีเลย”
โรม 3:23 – “เหตุว่าทุกคนทําบาป และเสื่อมจากสง่ าราศีของพระเจ้ า”
โรม 6:23 อธิบายถึงความบาปนั้นมีโทษ
โรม 6:23 – “เพราะว่ าค่ าจ้ างของความบาปคือความตาย(นรก)…”
เราไม่สามารถไปสวรรค์โดยการรักษาพระบัญญัติ 10 ประการ ของพระเจ้าได้ หากเราซื่ อสัตย์เราก็
จะยอมรับว่าเราได้ละเมิดบทบัญญัติแต่ละข้อหลายครั้งในชี วิตของเรา พระบัญญัติ 10 ประการ ที่ให้โดย
พระเจ้าแสดงให้เราเห็นถึงสิ่ งที่เป็ นไปไม่ได้ที่เราจะได้รับความรอดโดยการทําความดี
กาลาเทีย 3:24 – “เพราะฉะนั้น พระราชบัญญัติจึงเป็ นครูของเราซึ่งนําเรามาถึงพระคริสต์ เพือ่ เราจะได้ เป็ น
คนชอบธรรมโดยความเชื่อ”
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พระบัญญัติ 10 ประการแสดงให้เราเห็นว่าเราเป็ นคนบาปและจําเป็ นต้องการพระผูช้ ่วยให้รอด ท่าน
จะไม่มีวนั ได้ไปสวรรค์โดยการกระทําความดี
ทิตัส 3:5 – “พระองค์ ได้ ทรงช่ วยเราให้ รอด มิใช่ ด้วยการกระทําที่ชอบธรรมของเราเอง แต่ พระองค์ ทรง
พระกรุณาชําระให้ เรามีใจบังเกิดใหม่ และทรงสร้ างเราขึน้ มาใหม่ โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์”
โรม 5:1 – “เหตุฉะนั้นเมื่อเราเป็ นคนชอบธรรมโดยความเชื่อแล้ ว เราจึงมีสันติสุขกับพระเจ้ าทางพระเยซู
คริสต์ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา”
ท่านไม่ได้ไปสวรรค์โดยอัตโนมัติโดยแค่การที่พระเยซูตายเพื่อความบาปของท่าน! ความรอดเป็ น
ของประทานที่เราต้องรับไว้
เอเฟซัส 2:8 – “ด้ วยว่ าซึ่งท่ านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่ อ และมิใช่ โดยตัวท่ าน
ทัง้ หลายเอง ความรอดนั้นเป็ นของประทานจากพระเจ้ า”
นัน่ คือไม่ตอ้ งทําพิธีบพั ติศมาเพื่อได้รับความรอด อธิบายเพิ่มเติมใน โรม 6:23
โรม 6:23 – “…แต่ ของประทานของพระเจ้ าคือชีวิตนิรันดร์ ในพระเยซูคริสต์ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา”
บางคนเชื่อว่าเขารอดแล้วและได้ไปสวรรค์เพราะว่าพ่อแม่ของเขาเป็ นคริ สเตียน นัน่ ไม่จริ ง ไม่มีใคร
จะไปสวรรค์ได้เพราะพ่อแม่ของเขาเป็ นคริ สเตียนหรื อเติบโตขึ้นในครอบครัวคริ สเตียน แต่ละคนจําเป็ น
ต้องตัดสิ นใจด้วยตัวเอง
ยอห์ น 1:12-13 – “แต่ ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรั บพระองค์ พระองค์ ทรงประทานอํานาจให้ เขาเป็ นบุตรของ
พระเจ้ า คือคนทั้งหลายที่เชื่ อในพระนามของพระองค์ ซึ่งมิได้ เกิดจากเลือด หรื อจากความประสงค์ ของ
เนื้อหนัง หรือจากความประสงค์ ของมนุษย์ แต่ จากพระเจ้ า”
ถ้อยคําข้อนี้กล่าวว่าคนที่ “ต้อนรับพระองค์” เท่านั้นจะได้รับความรอด นี่เป็ นการเลือกของแต่ละคน
ว่า จะต้อ งรั บพระเยซู เ ป็ นพระผูช้ ่ ว ยให้ร อดหรื อ ไม่ ผมมี ลู ก สี่ ค น ถึ ง แม้ว่า เขาเติ บ โตขึ้ น ในครอบครั ว
คริ สเตียน พวกเขาก็ยงั ไม่ ได้รับความรอดและจําเป็ นต้องตัดสิ นใจด้วยตัวเขาเองว่าจะรั บเอาความรอด
หรื อไม่ ยิง่ กว่านั้นพระคัมภีร์กล่าวว่าพวกเรา “มิได้เกิดจากเลือด” หมายความว่า ไม่ใช่เพราะพ่อแม่ของเรา
อาจจะรอด แล้วลูกๆก็จะไม่รอดโดยอัตโนมัติ ความเชื่ อของพ่อแม่ไม่ได้ทาํ ให้ลูกๆได้รับความรอด ลูกๆ
ต้องตัดสิ นใจด้วยตัวเอง ผูค้ นรู ้ได้อย่าไรว่าเขาพร้อมที่จะบังเกิดใหม่? เขารู ้แล้วเมื่อเขาพร้อมที่จะกลับใจเสี ย
ใหม่
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กิจการ 3:19 – “เหตุฉะนั้นท่ านทั้งหลายจงหันกลับและตั้งใจใหม่ เพือ่ จะทรงลบล้ างความผิดบาปของท่ าน
เสีย เพือ่ เวลาชื่นใจยินดีจะได้ มาจากพระพักตร์ ขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ า”
2 เปโตร 3:9 – “…ไม่ ทรงประสงค์ ทจี่ ะให้ ผ้ หู นึ่งผู้ใดพินาศเลย แต่ จะให้ คนทัง้ ปวงมาถึงการกลับใจเสียใหม่ ”
ลูกา 13:5 – “เราบอกท่ านทัง้ หลายว่ า มิใช่ แต่ ถ้าท่ านทัง้ หลายมิได้ กลับใจเสียใหม่ จะต้ องพินาศเหมือนกัน”
การกลับใจเสี ยใหม่ หมายถึง การตั้งใจที่จะหันกลับจากความบาปของตัวเอง ศาสนาของตัวเอง และ
ทุกสิ่ งที่ท่านเคยไว้วางใจว่าจะนําท่านไปสู่ สวรรค์ ท่านได้ต้ งั ใจหันกลับจากความบาปของท่านเองมาหา
พระเจ้าหรื อยัง? ท่านเชื่อหรื อไม่วา่ พระเยซูได้จ่ายหนี้บาปแล้วบนไม้กางเขนสําหรับความบาปของท่าน? แม้
พระเจ้าจะเกลียดชังความบาป แต่พระองค์ทรงรักท่านและทรงส่ งพระเยซูมาตายเพื่อความบาปของท่าน
โรม 5:8 – “แต่ พระเจ้ าทรงสํ าแดงความรั กของพระองค์ แก่ เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็ นคนบาปอยู่นั้น
พระคริสต์ ได้ ทรงสิ้นพระชนม์ เพือ่ เรา”
ยอห์ น 3:16 – “เพราะว่ าพระเจ้ าทรงรั กโลกยิ่งนัก จนได้ ทรงประทานพระบุตรองค์ เดียวของพระองค์ ที่
บังเกิดมา เพือ่ ผู้ใดทีเ่ ชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่ พนิ าศ แต่ มีชีวิตนิรันดร์ ”
ถ้าท่านต้องการได้รับการอภัยโทษและความรอด โดยการกลับใจเสี ยใหม่จากความบาปของท่าน
และเชื่ อไว้วางใจพระเยซูคริ สต์เต็ม 100% ขั้นตอนสุ ดท้ายคือทูลขอพระเจ้าสําหรับของประทานผ่านการ
อธิษฐาน
โรม 10:13 – “เพราะว่ า ‘ผู้ใดทีจ่ ะร้ องออกพระนามขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ าก็จะรอด’ ”
สังเกตพระสัญญาข้อนี้มาจากพระเจ้าผูซ้ ่ ึงไม่โกหก
ทิตัส 1:2 – “…ซึ่งพระเจ้ าผู้ไม่ สามารถตรัสมุสา…”
ท่านเชื่ อหรื อไม่ว่าพระเจ้าทรงช่ วยท่านให้รอดได้เพราะว่าพระองค์ทรงตรัสว่าพระองค์ช่วยได้?
พระคริ สต์จะทรงช่วยท่านหากท่านเต็มใจให้พระองค์เข้ามาเป็ นพระเจ้าในชีวิตของท่าน หากท่านรู ้ว่าท่าน
พร้อมแล้ว ท่านสามารถอธิษฐานและทูลขอพระเจ้าช่วยท่านให้รอดด้วยคําพูดตามข้างล่างนี้ได้
“ข้าแด่พระเจ้าผูส้ ถิตในสวรรค์ ผมรู ้ว่าผมเป็ นคนบาปที่ไม่สามารถช่ วยตัวเองให้รอดได้ แต่ผมเต็ม
ใจที่หันกลับจากความบาปของผมและให้พระเยซูเข้ามาเป็ นเจ้าชี วิตของผม ผมวางใจในการพลีพระชนม์
ของพระองค์บนไม้กางเขนว่าทรงชําระหนี้ บาปของผมหมดสิ้ นแล้ว โปรดอภัยบาปของผมและช่ วยผมให้
รอดด้วย ในพระนามพระเยซูคริ สต์เจ้าอาเมน”
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บทที่ 9 - หลักคําสอนเกีย่ วกับคริสตจักร
สิ่ งสําคัญที่สุดของคําสอนต้องถูกต้องเกี่ยวกับความรอด หากท่านเชื่อผิดๆเกี่ยวกับความรอด บึงไฟ
กําลังรอคอยท่านอยู่ ท่านสามารถเชื่อผิดๆเกี่ยวกับคริ สตจักรและยังคงได้ไปสวรรค์ การได้ไปสวรรค์ไม่ได้
เป็ นของนิกายใดนิกายหนึ่ งหรื อคริ สตจักรใดที่เฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตามหลังจากความรอดแล้ว หลักคํา
สอนหนึ่งที่สาํ คัญถัดมาที่ตอ้ งถูกต้องคือหลักคําสอนเกี่ยวกับคริ สตจักร
หากท่านถามคนอื่นๆว่า “คริ สตจักรคืออะไร?” บางคนจะตอบว่าคริ สตจักรคือตึกสิ่ งก่อสร้างที่
คริ ส เตี ยนนมัส การพระเจ้า กัน บางคนตอบว่า คริ ส ตจัก รคื อ นิ ก ายในศาสนาคริ ส ต์ข องคริ ส เตี ยน เช่ น
คริ สตจักรแบ๊พติสต์ คริ สตจักรคาทอลิก และคริ สตจักรนิ กายเพรสไบทีเรี ยน ฯลฯ บางคนอาจจะตอบว่า
คริ สตจักรประกอบไปด้วยผูเ้ ชื่ อทั้งหมด คํานิ ยามเหล่านี้ ตรงกันข้ามกับพระวจนะของพระเจ้า คําถามคือ
“พระคัมภีร์พดู อะไรเกี่ยวกับคริ สตจักร?”
เมื่อมาถึงหลักคําสอนเกี่ยวกับคริ สตจักร คริ สเตียนแบ่งออกได้เป็ น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกยึดถือมุมมอง
ของคริ สตจักรสากล พวกเขาจะกล่าวว่าคริ สตจักรคือ “สากล” ซึ่ งหมายความว่าประกอบไปด้วยผูเ้ ชื่ อ
ทั้งหมดทัว่ โลก กลุ่มที่สองยึดถือมุมมองของคริ สตจักรท้องถิ่น เขาจะกล่าวว่าคริ สตจักรคือกลุ่มคนที่มา
ร่ วมกันของเหล่าผูเ้ ชื่อในที่น้ นั กลุ่มที่สามเรี ยกว่า คริ สตจักรทั้งสองมุมมอง ประกอบไปด้วยทั้งสองมุมมอง
และเห็นได้ท้ งั สองประเภท ทั้งคริ สตจักรสากลและคริ สตจักรท้องถิ่น
ใครถูกและใครผิด? บทเรี ยนนี้ พยายามที่จะตอบคําถามให้ดีที่สุดดังที่ผคู ้ นได้ต้ งั คําถามเกี่ยวกับ
คริ สตจักร หลักคําสอนของคริ สตจักรนั้นซับซ้อน มีหลายหมวดของบทเรี ยนนี้ ที่ยากที่จะเข้าใจ นักศึกษา
พระคัมภีร์อาจจะต้องการเรี ยนบทเรี ยนนี้หลายครั้งก่อนที่จะเข้าใจหลักคําสอนเกี่ยวกับคริ สตจักร

คําจํากัดความของคริสตจักรในพระคัมภีร์
ในพันธสัญญาใหม่ได้เขียนในภาษากรี ก คําว่า “คริ สตจักร” ได้แปลมาจากคําภาษากรี ก “เอ็ก-เคลเซี ย” คําว่า “เอ็กเคลเซี ย” แปลได้สองทาง ซึ่ งแปลว่า “คริ สตจักร” สําหรับการใช้ของคริ สเตียน และ “กลุ่ม
คนที่มาร่ วมกัน” สําหรับการใช้ที่ไม่ใช่คริ สเตียน ทั้งสองใช้คาํ นี้ที่มีความหมายเหมือนกัน
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ยกตัวอย่าง การใช้คาํ ว่า “เอ็กเคลเซี ย” ที่ไม่ใช่ คริ สเตียนพบในเมืองที่ประชุ มกันของพลเมืองจาก
เมืองเอเฟซัส (กิจการ 19:19-41) ในกรณี น้ ีคาํ ว่า “เอ็กเคลเซี ย” แปลว่า “ที่ประชุม” (ข้อ 39) และ “ขุมนุม”
(ข้อ 41) เป็ นที่ชดั เจนในกลุ่มของพลเมืองว่าที่ประชุมกันนั้นชี้นาํ การงานของเมือง ในทางกลับกันคริ สเตียน
ใช้คาํ ว่า “เอ็กเคลเซีย” ซึ่งแปลว่า “คริ สตจักร” ตัวอย่างเช่น
มัทธิว 16:18 – “และเราบอกท่ านด้ วยว่ า ท่ านคือเปโตร และบนศิลานี้เราจะสร้ างคริ สตจักรของเราไว้ และ
ประตูแห่ งนรกจะมีชัยต่ อคริสตจักรนั้นก็หามิได้ ”
พระเยซูคริ สต์ใช้คาํ กรี ก “เอ็กเคลเซี ย” เมื่อพระองค์กล่าวว่าพระองค์จะทรงสร้าง “คริ สตจักร” ของ
พระองค์ พระเยซูคริ สต์ไม่ได้เปลี่ยนความหมายของคําว่า “เอ็กเคลเซี ย” ดังนั้นคําว่าคริ สตจักรมีความหมาย
เหมือนกันกับคําว่า “กลุ่มคนที่มาร่ วมกัน” ยิง่ กว่านั้นพระเยซูกล่าวว่า “คริ สตจักรของเรา” ซึ่ งหมายความว่า
“กลุ่มคนที่มาร่ วมกัน” ของพระเยซูคริ สต์แตกต่างจากที่ประชุมอื่นๆ กลุ่มคนที่มาร่ วมกันของพระเยซูคริ สต์
ไม่ได้ประกอบด้วยการชุมนุมของพลเมืองทัว่ ไปที่การงานของเมือง แต่เป็ นกลุ่มคนที่มาร่ วมกันของเหล่าผู ้
เชื่อที่นาํ การงานของพระเยซูคริ สต์
การใช้ท้ งั คริ สเตียนและไม่ใช่ คริ สเตียนของคําว่า “เอ็กเคลเซี ย” หมายถึงกลุ่มคนที่มาร่ วมกัน มี
ลักษณะ 4 อย่าง ของคําว่า “กลุ่มคนที่มาร่ วมกัน” ที่จาํ เป็ นต้องพิจารณาอย่างระมัดระวัง
1. “กลุ่มคนที่มาร่ วมกัน” ต้องมีสถานที่ที่เฉพาะเจาะจง
หลังจากที่คริ สตจักรคาทอลิกได้เริ่ มขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 4 คริ สตจักรคาทอลิกก็ได้ขยายออกไปทัว่ ทุก
แห่ ง ในยุโ รป ซึ่ ง เป็ นไปไม่ ไ ด้ที่ค าทอลิ ก ทุ ก คนจะนมัส การที่ ค ริ ส ตจัก รในกรุ ง โรม ดัง นั้น คริ ส ตจัก ร
คาทอลิกจึงเปลี่ยนความหมายของคําว่าคริ สตจักรและเพิ่มเติมเป็ นสากล ซึ่งหมายถึงทัว่ โลก พวกเขากล่าวว่า
“ไม่สาํ คัญว่าท่านจะเป็ นของคริ สตจักรคาทอลิกในประเทศไทยหรื ออเมริ กา หากท่านเป็ นคาทอลิก ท่านก็
คือส่ วนหนึ่งของคริ สตจักร เพราะว่านี่เป็ นสากล”
อย่างที่เราได้เรี ยนรู ้กนั คําว่า “เอ็กเคลเซี ย” หมายถึง กลุ่มคนที่มาร่ วมกัน แล้ว กลุ่มคนที่มาร่ วมกัน
“สากล” เป็ นมาได้อย่างไร ผูค้ นไม่สามารถ “มาร่ วมด้วยกัน” ได้และยังไม่สามารถมาได้หมดทุกหนทุกแห่ ง
ทัว่ โลก คําว่า “กลุ่มคนที่มาร่ วมกัน” ไม่ได้อนุญาตให้สาํ หรับแนวคิดสากล ดังนั้นคริ สตจักรสากลจึงตรงกัน
ข้ามกับความหมายของกลุ่มคนที่มาร่ วมกัน
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ยกตัวอย่าง รถคือการประกอบ เป็ นส่ วนประกอบในหลายส่ วนของหนึ่งสถานที่ ซึ่ งเป็ นไปไม่ได้ที่
จะมีรถ “สากล” ท่านไม่สามารถมียางรถยนต์ในประเทศไทย มีเบาะรถยนต์ในประเทศญี่ปุ่น มีพวงมาลัยใน
ประเทศแคนนาดา และมีเครื่ องยนต์ในประเทศแอฟริ กา และยังคงเรี ยกสิ่ งนั้นว่า รถ ซึ่งเป็ นไปไม่ได้เลย
พระคัมภีร์ใช้คาํ ว่า “คริ สตจักร” ซึ่ งเห็นด้วยกับความหมายของ “กลุ่มคนที่มาร่ วมกัน” เพราะว่าเป็ น
กลุ่มของกลุ่มคนที่มาประชุ มในสถานที่ที่เฉพาะเจาะจง คําว่า “คริ สตจักร” ถูกยกมาใช้ 114 ครั้งในพระ
คัมภีร์ และ 99 ครั้ง ที่คาํ ว่า “คริ สตจักร” พูดถึงสถานที่ที่เฉพาะเจาะจง บางครั้งคริ สตจักรเหล่านี้ ได้พูดถึง
เมืองที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่าง เช่น
* คริ สตจักรในเยรู ซาเล็ม – กิจการ 8:1
* คริ สตจักรในอันทิโอก – กิจการ 13:1
* คริ สตจักรในโคริ นธ์ – 1 โคริ นธ์ 1:2
บางครั้งพระคัมภีร์เอ่ยนามคริ สตจักรในเขตแดนที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่าง เช่น
* คริ สตจักรแคว้นยูเดีย กาลิลี และสะมาเรี ย – กิจการ 9:31
* คริ สตจักรแคว้นซีเรี ยและซีลีเซีย – กิจการ 15:41
* คริ สตจักรแคว้นกาลาเทีย – กาลาเทีย 1:2
ในวิธีใช้ คําว่า “คริ สตจักร” ใช้บ่งบอกอย่างชัดเจนว่าคริ สตจักรคือสถานที่ที่เฉพาะเจาะจง ซึ่ งไม่ได้
ใช้คาํ ว่าคริ สตจักรเพื่อหมายถึง กลุ่มคนที่มาร่ วมกัน “สากล” ของเหล่าผูเ้ ชื่อ
คําว่า “คริ สตจักร” 114 ครั้ง ถูกนํามาใช้ 99 ครั้งที่พูดถึงสถานที่ที่เฉพาะเจาะจง สําหรับ 15 ข้อที่
เหลือ คําว่า “คริ สตจักร” ถูกใช้โดยทัว่ ไป คือ ไม่มีคริ สตจักรที่เฉพาะเจาะจงและทุกคริ สตจักรทัว่ ไป หลาย
ข้อพระคําในพระธรรมเอเฟซัสอ้างถึงคริ สตจักรในทางนี้ ผูค้ นที่ยึดถือมุมมองของคริ สตจักรสากลเชื่อมัน่
บนการตีความผิดๆของข้อพระคําเหล่านี้เพื่อสนับสนุนทฤษฎีของเขา ตัวอย่าง คือ
เอเฟซัส 5:23 – “เพราะว่ าสามีเป็ นศีรษะของภรรยา เหมือนพระคริ สต์ ทรงเป็ นศีรษะของคริ สตจักร และ
พระองค์ ทรงเป็ นพระผู้ช่วยให้ รอดของกายนั้น”
คนที่ ยึด ถื อ มุ ม มองของคริ ส ตจัก รสากลกล่ า วถึ ง ประโยคที่ ว่ า “พระคริ ส ต์ท รงเป็ นศี ร ษะของ
คริ สตจักร” และพูดว่าสามารถมี เพียงศีรษะเดี ยวเท่ านั้น คริ สตจักรต้องมี เพียงหนึ่ งเดี ยว กายสากลจึ ง
ประกอบด้วยเหล่าผูเ้ ชื่อทั้งหลายในโลกนี้
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เหตุผลของพวกเขา “ปรากฏ” ตามหลักตรรกวิทยา แต่คาํ ว่า “เหมือน” ในพระคําข้อนี้ ได้เปลี่ยน
ความหมายของการตีความโดยสมบูรณ์ การใช้คาํ ว่า “เหมือน” พระคําได้เปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ของ
สามี-ภรรยาถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระเยซู คริ สต์และคริ สตจักรของพระองค์ ซึ่ งเป็ นความผิดพลาดที่
ร้ายแรงในการตีความพระคัมภีร์ที่แปลความส่ วนแรกของพระคําโดยใช้วธิ ีการหนึ่งในการตีความและใช้อีก
วิธี การหนึ่ ง ในการตี ความสํา หรั บส่ ว นที่ ส องในข้อ พระคํา สํา หรั บ การเปรี ยบเที ย บที่ ถู ก ต้อ ง วิธี การที่
เหมือนกันในการตีความต้องปรากฏในทั้งสองส่ วน
ยกตัวอย่าง เช่น ท่านไม่สามารถแปลความส่ วนแรกของข้อพระคําโดยวิธีการทัว่ ไป และแปลความ
ในส่ วนที่สองโดยการแปลคําต่อคํา ทั้งสองส่ วนต้องใช้การแปลความตามตัวอักษรคําต่อคําหรื อไม่ก็การ
แปลความโดยทัว่ ไปอย่างใดอย่างหนึ่ ง นี่ คือสิ่ งที่เรี ยกร้องสําหรับความซื่ อตรงและซื่ อสัตย์ในการตีความ
ของพระคัมภีร์
ให้เราตรวจสอบพระคําข้อนี้ จากทัศนคติของเหล่าผูย้ ึดถือในมุมมองของคริ สตจักรสากลและจาก
กลุ่มที่เห็นตรงข้าม คือ เหล่าคนที่ยดึ ถือในมุมมองของคริ สตจักรท้องถิ่น เราจะเห็นได้ว่าแต่ละกลุ่มตีความ
พระคํา ข้อ นี้ อ ย่า งไรและกลุ่ ม ใดตี ค วามได้ถู ก ต้อ งตามกฎ โดยการกํา หนดการตี ค วามพระคํา ข้อ นี้ ให้
เหมือนกันทั้งสองส่ วน
ก. มุมมองของคริ สตจักรสากล
ผูค้ นที่ยึดถือมุมมองนี้ แปลความคําต่อคําประโยคที่ว่า “พระคริ สต์ทรงเป็ นศีรษะของคริ สตจักร”
พวกเขาพูดว่าสามารถมีศรี ษะได้เพียงศีรษะเดียว (คือพระเยซูคริ สต์) คริ สตจักรต้องมีเพียงหนึ่งเดียว ร่ างกาย
สากลประกอบไปด้วยเหล่าผูเ้ ชื่ อทัว่ โลก โดยการกําหนดการตีความคําต่อคําในส่ วนที่สองของพระคํานี้
พวกเขาต้องตีความคําต่อคําเช่นเดียวกันกับส่ วนแรกของพระคําเพื่อให้สอดคล้องกันในการตีความ แต่พวก
เขาได้ทาํ หรื อไม่? คําตอบคือไม่ได้ทาํ ทําไม? เพราะว่าหากทําแบบนั้น พระคําจะไม่ได้ความ
การตีความคําต่อคําในส่ วนแรกนั้น “เพราะว่าสามีเป็ นศีรษะของภรรยา” ซึ่ งหมายความว่ามีเพียง
ศีรษะเดียว (คือสามี) ภรรยาต้องมีเพียงหนึ่งเดียว “ภรรยา” สากลต้องประกอบไปด้วยภรรยาทั้งหมดทัว่ โลก
ซึ่งหมายความว่าสามี “สากล” คือศีรษะของภรรยา “สากล” เนื่องจากไม่มีตวั อย่างและมันไม่ได้ความหมาย
คนที่ยึดถือมุมมองนี้ จึงแปลความข้อพระคําในส่ วนแรกเกี่ยวกับสามีกบั ภรรยาโดยวิธีการทัว่ ไปและแปล
ความในส่ วนที่สองโดยการแปลคําต่อคํา ดังนั้นคนที่ยึดถือมุ มมองนี้ ใช้สองวิธีการที่แตกต่ างกันในการ
ตีความทั้งสองส่ วนของพระคํา โดยการตีความพระคัมภีร์ที่ผดิ พลาด
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ข. มุมมองของคริ สตจักรท้องถิ่น
ผูค้ นที่ยึดมุมมองนี้ จะกล่าวใช้ คําว่า “คริ สตจักร” ในทางทัว่ ไป กล่าวคืออ้างถึงคริ สตจักรที่ไม่
เฉพาะเจาะจงและทุกคริ สตจักรทัว่ ไป ดังนั้นเขาจะแปลความพระคําข้อนี้ โดยหมายถึงพระเยซูคริ สต์ทรง
เป็ นศีรษะของทุกๆคริ สตจักร ในกลุ่มนี้เป็ นการตีความพระคัมภีร์ที่สอดคล้องกัน เขาจําเป็ นต้องแปลความ
พระคําข้อนี้ ในส่ วนแรกโดยวิธีการทัว่ ไปเช่นเดียวกัน ในการนี้คาํ ว่า “สามี” และ “ภรรยา” จะกล่าวถึงใน
ความเข้าใจทัว่ ไป ความหมายคือเขาไม่ได้ใช้คาํ ว่าสามีหรื อภรรยาเป็ นที่เจาะจง แต่หมายถึงสามีและภรรยา
ทุกคนโดยทัว่ ไป ดังนั้นเขาจึงกล่าวว่าเหมือนสามีเป็ นดังศีรษะของเหล่าภรรยาของพวกเขา ดังนั้นพระเยซู
คริ สต์จึงเป็ นศีรษะของทุกๆคริ สตจักร มุมมองนี้ ไม่ได้ให้เพียงความหมายที่เหมาะสมเท่านั้น แต่ให้ความ
สอดคล้องในการตีความพระคัมภีร์ดว้ ย
อย่างไรก็ตาม บางคนจะไม่ เข้าใจว่าพระเยซู สามารถเป็ นศีรษะของหลายๆคริ สตจักรได้อย่างไร
สําหรับสถานการณ์น้ ีให้พิจารณาพระคําข้อต่อไปนี้
1 โครินธ์ 11:3 – “…พระคริสต์ ทรงเป็ นศีรษะของชายทุกคน…”
ตอนนี้ เราเห็นว่าพระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นศีรษะของชายทุกคน หากพระเยซูสามารถเป็ นศีรษะเหนื อ
เหล่าคริ สเตียนผูช้ ายทั้งหลายแล้ว ดังนั้นพระเยซูกส็ ามารถเป็ นศีรษะเหนือคริ สตจักรทั้งหลายได้
2. กลุ่มคนที่มาร่ วมกันต้องมองเห็นได้
ผูค้ นไม่สามารถ “มาร่ วมด้วยกัน” และมองไม่เห็นได้ คําว่า “กลุ่มคนที่มาร่ วมกัน” ไม่ได้อนุ ญาต
สําหรับแนวคิดที่มองไม่เห็น เมื่อโปรเตสแตนท์เริ่ มแยกออกจากคริ สตจักรคาทอลิกในศตวรรษที่ 16 และ
เริ่ มต้นนิกายของเขาเอง พวกเขาพบปัญหา หากคริ สตจักรที่แท้จริ งมีเพียงคริ สตจักรคาทอลิก ดังนั้นพวกเขา
จึงไม่ใช่คาทอลิก พวกเขาไม่ใช่คริ สตจักรแท้
ดัง นั้น โปรเตสแตนต์จึง ได้เ พิ่ม เติ ม ความหมายของคาทอลิ ก ในคํา ว่า คริ ส ตจัก ร และอ้างว่าเป็ น
คริ สตจักรสากลและมองไม่เห็น ในการนั้นผูน้ าํ คริ สตจักรโปรเตสแตนท์ได้กล่าวว่า เป็ นสิ่ งไม่สาํ คัญว่าท่าน
เป็ นนิกายอะไร เพราะว่าผูเ้ ชื่อทุกคนเป็ นส่ วนหนึ่งของกายของ “สากลและซึ่ งมองไม่เห็น” นี่ เป็ นคําจํากัด
ความของกลุ่มคนที่มาร่ วมกันที่ตายตัวหรื อ? คําตอบคือไม่
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รถคือการประกอบของส่ วนประกอบที่มองเห็นได้ เป็ นที่น่าขันเพียงใดที่จะกล่าวถึง “รถที่มองไม่
เห็น” คริ สตจักรคาทอลิกในอาณาจักรโรมันประกาศตนเองว่าเป็ นคริ สตจักรที่มองเห็นได้ โปรเตสแตนต์
ยังคงสื บเนื่ องแนวคิดสากล แต่ได้อธิ บายแก่นิกายต่างๆ เขาสอนถึงคริ สตจักรสากลที่มองไม่เห็น ในการ
สอนทั้งสองอย่างไม่เป็ นไปตามพระคัมภีร์และไม่พบคําจํากัดความของคําว่า “กลุ่มคนที่มาร่ วมกัน”
คริ สตจักรในคําจํากัดความของพระคัมภีร์ คือ กลุ่มคนที่มาร่ วมกันของเหล่าผูเ้ ชื่อ เป็ นสิ่ งที่สามารถ
มองเห็นได้ คริ สตจักรไม่สามารถดําเนินการได้โดยการถวายสิ บลดที่มองไม่เห็นจากสมาชิกที่มองไม่เห็น
ซึ่งเป็ นการประชุมในสถานที่ที่มองไม่เห็นกับศิษยาภิบาลที่มองไม่เห็น
3. กลุ่มคนที่มาร่ วมกันต้องจัดระบบ
ผูค้ นไม่สามารถ “มาร่ วมด้วยกันได้” โดยไม่ได้จดั ระบบและยังคงเรี ยกว่า กลุ่มคนที่มาร่ วมกัน รถ
คือการประกอบของส่ วนประกอบในหลายๆส่ วน ส่ วนประกอบเหล่านี้จะไม่กองอยูบ่ นพื้นของโรงงานและ
นําไปมอบส่ งแก่ลูกค้าได้ ส่ วนประกอบนั้นต้องวางแผนรายละเอียดข้อตกลงเป็ นอันดับแรกและนําส่ งแก่
ลูกค้า เช่ นเดี ยวกันกลุ่ มคนที่มาร่ วมกัน หมายถึ ง การจัดระบบกลุ่ มของผูค้ นที่มาประชุ มด้วยกัน เปาโล
และทิตสั ได้จดั ระเบียบคริ สตจักรในเกาะครี ต
ทิตัส 1:5 – “เพราะเหตุนี้เองข้ าพเจ้ าจึงละท่ านไว้ ที่เกาะครี ต ก็เพื่อท่ านจะได้ แก้ ไขสิ่ งที่ยังบกพร่ องให้
เรียบร้ อย และตั้งผู้ปกครองไว้ ทุกเมืองตามทีข่ ้ าพเจ้ าได้ กาํ ชับท่ านแล้ ว”
คริ สตจักรในเกาะครี ตจําเป็ นต้องจัดระบบอย่างถูกต้องเหมาะสม และเปาโลได้ส่งทิตสั ไปที่นนั่ เพื่อ
จัดการ ดังเช่ นในเมืองของท่านมีการจัดการประชุ มเพื่อทําธุ รกิจในเมืองให้สําเร็ จ ดังนั้นคริ สตจักรจึงต้อง
จัดระบบเพื่อทําให้พระราชกิจของพระเยซูคริ สต์สาํ เร็จเช่นเดียวกัน
4. กลุ่มคนที่มาร่ วมกันต้องถูกประกอบขึ้นอย่างถูกต้อง
กลุ่ ม คนที่ ม าร่ ว มกัน ต้อ งถู ก วางเข้า ด้ว ยกัน กับ ส่ ว นประกอบที่ ถู ก ต้อ ง ตัว อย่า ง เช่ น รถคื อ การ
ประกอบของส่ วนประกอบที่เฉพาะเจาะจง น่ าขันเพียงใดหากเป็ นรถประกอบที่มาจากแครอท หู ววั และ
ดอกไม้ รถที่ทาํ จากเหล็ก พลาสติก และยางลบในหลายๆรู ปแบบ อย่างเช่น เครื่ องยนต์โลหะ ลูกสู บ ประตู
ยางรถ เครื่ องมือต่างๆ และอื่นๆ
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ในพันธสัญญาใหม่กล่าวอย่างเจาะจงชัดเจนใน “ส่ วนประกอบ” ของคริ สตจักรอย่างที่เราได้เรี ยนกัน
คริ สตจักรคือกลุ่มคนที่มาร่ วมกันของผูค้ น คําถามคือ “คนประเภทไหน?” พระคําต่อไปนี้ แสดงให้เห็นถึง
ประเภทของคนที่ถูกประกอบขึ้นในคริ สตจักร
กิจการ 2:41 – “คนทัง้ หลายทีร่ ับคําของเปโตรด้ วยความยินดีกร็ ับบัพติศมา ในวันนั้นมีคนเข้ าเป็ นสาวกเพิม่
อีกประมาณสามพันคน”
“…รับคําของเปโตร…”
–
ความรอด
“…รับบัพติศมา…”
–
การบัพติศมา
“…เข้าเป็ น…”
–
สมาชิกของคริ สตจักร
ไม่ใช่ ว่าผูค้ นสามารถเป็ นสมาชิ กของคริ สตจักรได้ ข้อเรี ยกร้องแรกคือความรอด ผูท้ ี่ ไม่ รอดไม่
สามารถกลายมาเป็ นสมาชิกของคริ สตจักรได้ ข้อเรี ยกร้องที่สองคือการบัพติศมา การรับบัพติศมานั้นผูเ้ ชื่อ
จะได้ก ลายมาเป็ นสมาชิ ก ของคริ ส ตจัก ร ดังที่ ที่ประกอบได้ว างส่ วนประกอบเข้า ด้วยกันอย่างถู กต้อ ง
คริ สตจักรก็ได้ประกอบขึ้นด้วยเหล่าผูเ้ ชื่อที่รับบัพติศมา ลักษณะ 4 อย่าง ของคํานิยามคําว่ากลุ่มคนที่มา
ร่ วมกันได้แก่
1. กลุ่มคนที่มาร่ วมกันต้องมีสถานที่ที่เฉพาะเจาะจง
2. กลุ่มคนที่มาร่ วมกันต้องมองเห็นได้
3. กลุ่มคนที่มาร่ วมกันต้องจัดระบบ
4. กลุ่มคนที่มาร่ วมกันต้องถูกประกอบขึ้นอย่างถูกต้อง
อย่างที่กล่าวในตอนแรก มี 3 มุมมองของคริ สตจักร มุมมองแรกคือ มุมมองของคริ สตจักรสากล
คริ ส ตจัก รคาทอลิ ก สอนว่า คริ ส ตจัก รเป็ นคริ ส ตจัก รสากลที่ ม องเห็ น ได้ นิ ก ายโปรเตสแตนต์ส อนว่า
คริ สตจักรเป็ นคริ สตจักรที่มองไม่เห็น ทั้งสองมุมมองนี้ ไม่พบในลักษณะ 4 อย่าง ของคํานิ ยามของคําว่า
กลุ่มคนที่มาร่ วมกัน ทั้งสองอย่างนี้ตรงกันข้ามกับพระคัมภีร์โดยการยึดมัน่ บนการตีความพระคัมภีร์ที่ผดิ
มุมมองที่สอง นี่เป็ นมุมมองของคริ สตจักรท้องถิ่น มุมมองนี้พบลักษณะทั้ง 4 อย่าง ของคํานิยามของ
คํา ว่า กลุ่ มคนที่ มาร่ ว มกัน แต่ ล ะคริ ส ตจักรประชุ มในสถานที่ ที่เ ฉพาะเจาะจง ทุ กๆการ “กลุ่ ม คนที่ ม า
ร่ วมกัน” นั้นมองเห็นได้ มีการจัดระบบ และมีการประกอบขึ้นอย่างถูกต้องของเหล่าผูเ้ ชื่อที่ได้รับบัพติศมา
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มุมมองที่สาม คริ สตจักรทั้งสองมุมมอง มุมมองนี้สอนว่ามีคริ สตจักรสองประเภท ประเภทแรกจะ
เป็ นคริ สตจักรสากลที่มองไม่เห็นที่ผเู ้ ชื่อทุกคนเป็ นสมาชิก ประเภทที่สองเป็ นคริ สตจักรท้องถิ่นที่มองเห็น
ได้ที่ผเู ้ ชื่อแต่ละคนเป็ นสมาชิก พระคัมภีร์สอนอะไรถึงคริ สตจักรสองประเภทนี้?
เอเฟซัส 4:4 – “มีกายเดียวและมีพระวิญญาณองค์ เดียว เหมือนมีความหวังใจอันเดียวที่เนื่องในการที่ทรง
เรียกท่ าน”
คริ สตจักรเป็ นตัวแทนของพระกายของพระเยซูคริ สต์ พระคําข้อนี้กล่าวว่ามีเพียง “กายเดียว” ผูท้ ี่ยดึ
มุมมองคริ สตจักรสากลที่มองไม่เห็นจะพูดถึงสิ่ งนี้อา้ งถึงกายเดียว ในปริ มาณจํานวน และสนับสนุนมุมมอง
ของพวกเขาว่าคริ สตจักรเป็ นกายสากลที่มองไม่เห็นที่ประกอบขึ้นโดยเหล่าผูเ้ ชื่อ อย่างไรก็ตาม การตีความ
ของ “กายเดียว” ในเชิงปริ มาณ ประโยคที่วา่ “มีกายเดียว” เป็ นการตีความที่ถูกต้องหรื อไม่?
ในพันธสัญญาใหม่เขียนเป็ นภาษากรี ก คําว่า “กาย” ได้แปลมาจากภาษากรี กจากคําว่า “โซมา” ซึ่ ง
หมายถึงการทอดร่ มเงา วัตถุตอ้ งมองเห็นได้เพื่อทําการทอดร่ มเงา ผูเ้ รี ยนไม่จาํ เป็ นต้องรู ้ภาษากรี กเพื่อแปล
คําว่ากายให้ถูกต้องก็ได้ ทุกๆ “กาย” เป็ นสิ่ งที่มองเห็นได้และสามารถทอดร่ มเงาได้ ไม่มีของเช่นนั้นที่เป็ น
กายที่มองไม่เห็น เมื่อพระคัมภีร์เปรี ยบเทียบคริ สตจักรเปรี ยบกับกาย จะต้องเป็ นกายที่มองเห็นได้ ดังนั้นคํา
ว่า “กายเดียว” ไม่สามารถอ้างถึงคริ สตจักรที่มองไม่เห็น รวมทั้งหมายความว่า “กายเดียว” ไม่สามารถแปล
ถึง “กายเดียว” ในเชิงปริ มาณได้
ดังนั้นเราจะทําความเข้าใจคําว่า “กายเดียว” ได้อย่างไร? คริ สตจักรไม่ใช่ “กายเดียว” ในเชิงจํานวน
แต่เป็ น “กายเดียว” ในเชิงประเภท คือ คริ สตจักรท้องถิ่นที่มองเห็นได้ มีคริ สตจักรเพียงประเภทเดียวที่ท่าน
จะพบได้ในพระคัมภีร์คือคริ สตจักรท้องถิ่น ซึ่ งมองเห็นได้ มีการจัดระบบกลุ่มคนที่มาร่ วมกันโดยเหล่าผู ้
เชื่ อที่ได้รับบัพติศมา ไม่มีคริ สตจักรประเภทอื่นอีกแล้ว เมื่อนําคําความหมายมารวมกัน พระคัมภีร์ให้คาํ
จํากัดความของคริ สตจักรดังนี้
คํา นิ ยาม: “คริ ส ตจั กรในพัน ธสั ญ ญาใหม่ คือ กลุ่ ม คนที่ม าร่ ว มกัน ของเหล่ า ผู้ เ ชื่ อ ที่ไ ด้ รั บ บั พ ติ ศ มา ซึ่ ง
จัดระบบขึน้ เพือ่ ทําพระราชกิจของพระเยซูคริสต์ ให้ สําเร็จ”
ในคํานิยามมีกญ
ุ แจแห่งข้อเท็จจริ ง ได้แก่
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1. “กลุ่มคนที่มาร่ วมกัน” – หมายถึง กลุ่มคนที่มาประชุมที่มองเห็นได้ในสถานที่ที่เฉพาะเจาะจง
2. “ผูเ้ ชื่อที่ได้รับบัพติศมา” – หมายถึง กลุ่มคนที่ถูกประกอบขึ้นโดยคนที่ถูกเจาะจง คือคนที่ได้รับความรอด
แล้วและได้รับบัพติศมา
3. “การจัดระบบ” – หมายถึง การจัดวางให้สอดคล้องกับรู ปแบบในพันธสัญญาใหม่

ครอบครัวของพระเจ้ า - อาณาจักรของพระเจ้ า - คริสตจักรของพระเจ้ า
มุมมองของคริ สตจักรสากลถูกพัฒนา เมื่อผูส้ อนพระคัมภีร์เท็จเริ่ มสอนว่าคริ สตจักรของพระเจ้า
และอาณาจักรของพระเจ้านั้นเหมือนกัน การล้มเหลวในความเข้าใจความแตกต่างระหว่าง “คริ สตจักรของ
พระเจ้า” “อาณาจักรของพระเจ้า” และ “ครอบครัวของพระเจ้า” ได้สร้างความสับสนมากมายและเกิดหลัก
คําสอนเทียมเท็จ มีความแตกต่างใหญ่ๆระหว่างทั้งสามสิ่ งนี้
1. ครอบครัวของพระเจ้า
เอเฟซัส 3:14-15 – “เพราะเหตุนี้ ข้ าพเจ้ าจึงคุกเข่ าต่ อพระบิดาของพระเยซูคริ สต์ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา
ครอบครัวทัง้ หมดในสวรรค์ และแผ่ นดินโลกก็ได้ ชื่อมาจากพระองค์ ”
ครอบครัวของพระเจ้าประกอบด้วยเหล่าผูไ้ ด้รับความรอดทั้งหมดในสวรรค์และในแผ่นดินโลก ทุก
คนที่ได้รับความรอดตั้งแต่สมัยอาดัมจนถึงปั จจุบนั เป็ นสมาชิ กในครอบครัวของพระเจ้า ในหลักคําสอน
แห่ ง ความรอด เราได้เ รี ยนรู ้ ว่า ในช่ ว งขณะของความรอด พระเจ้า ได้ทรงรั บ ผูเ้ ชื่ อ เข้า สู่ ค รอบครั ว ของ
พระองค์ ดังนั้นครอบครัวของพระเจ้าจึงประกอบไปด้วยเหล่าผูเ้ ชื่อทั้งหมดในโลกและในสวรรค์
2. อาณาของพระเจ้า (สวรรค์)
อาณาจักรของพระเจ้าและอาณาจักรสวรรค์น้ นั เหมือนกัน อาณาจักรคือขอบเขตทั้งหมดที่กษัตริ ย ์
ทรงปกครอง อาณาจักรของพระเจ้าคืออาณาจักรฝ่ ายวิญญาณที่พระเจ้าทรงปกครองและครองราชย์ในใจ
ของเหล่าผูเ้ ชื่อในแผ่นดินโลก ดังนั้นอาณาจักรของพระเจ้าประกอบไปด้วยเหล่าผูเ้ ชื่อทั้งหมดที่ได้รับความ
รอดที่มีชีวิตอยูใ่ นปั จจุบนั บนแผ่นดินโลกเท่านั้น ซึ่ งไม่ได้รวมเข้ากับผูเ้ ชื่ อที่อยูก่ บั พระเจ้าแล้วบนสวรรค์
ความแตกต่างระหว่างครอบครัวของพระเจ้าและอาณาจักรของพระเจ้า คือ ครอบครัวของพระเจ้าประกอบ
ไปด้วยเหล่าผูเ้ ชื่อในสวรรค์และบนแผ่นดินโลก ในทางตรงกันข้ามอาณาจักรของพระเจ้าประกอบไปด้วย
เหล่าผูเ้ ชื่อปัจจุบนั ในโลกเท่านั้น
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3. คริ สตจักรของพระเจ้า
คริ สตจักรของพระเจ้าประกอบไปด้วยเหล่าผูเ้ ชื่อบนแผ่นดินโลกที่ได้รับบัพติศมาเข้าสู่ คริ สตจักรแท้
ของพระเยซูคริ สต์ ซึ่ งเป็ นไปได้ที่จะอยูใ่ นอาณาจักรของพระเจ้า แต่ไม่ใช่คริ สตจักรของพระเจ้า เพื่อที่จะ
กลายมาอยูใ่ นคริ สตจักรของพระเจ้า ผูค้ นจะต้องได้รับความรอดเพื่อจะเข้าสู่ อาณาจักรของพระเจ้าก่อน และ
โดยวิธีการรับบัพติศมา ผูเ้ ชื่อจึงจะได้กลายมาเป็ นส่ วนหนึ่ งของคริ สตจักรของพระเจ้า ในความรอดนั้น ผู ้
เชื่ อไม่สามารถกลายมาเป็ นส่ วนหนึ่ งของคริ สตจักรได้จนกว่าเขาจะได้รับบัพติศมา ตามตารางและการ
อธิบายข้างล่างนี้จะแสดงความแตกต่างระหว่างอาณาจักรของพระเจ้าและคริ สตจักรของพระเจ้า

อาณาจักรของพระเจ้ า

คริสตจักรของพระเจ้ า

สากล

ท้องถิ่น

มีเพียงหนึ่งเดียว

มีหลากหลาย

ไม่สามารถมองเห็นได้

สามารถมองเห็นได้

เข้ามาผ่านทางความรอด

เข้ามาผ่านทางการรับบัพติศมา

ทุกคนได้รับความรอด

สมาชิ ก บางคนอาจจะไม่ ไ ด้ รั บ
ความรอด

เป็ นสมาชิกถาวร

สมาชิ ก อาจจะย้า ยไปสู่ ค ริ ส ตจัก ร
อื่นได้

ปกครองโดยพระเจ้า

ปกครองโดยประชาธิปไตย

ไม่มีผทู ้ าํ หน้าที่

ศิษยาภิบาลและผูช้ ่วย

ไม่มีคาํ สั่ง

รับบัพติศมาและพิธีศีลระลึก

ไม่มีการลงวินยั

มีการฝึ กลงวินยั
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1. อาณาจักรของพระเจ้าเป็ นสากล ซึ่ งเป็ นการปกครองของพระเจ้าในใจของเหล่าผูเ้ ชื่ อบนแผ่นดินโลก
คริ สตจักรของพระเจ้าพบได้ในสถานที่ที่เฉพาะเจาะจง
2. อาณาจักรของพระเจ้ามีเพียงหนึ่งเดียว แต่คริ สตจักรของพระเจ้ามีหลายคริ สตจักร
3. อาณาจักรของพระเจ้าเป็ นอาณาจักรฝ่ ายวิญญาณซึ่ งไม่สามารถมองเห็นได้ คริ สตจักรของพระเจ้าเป็ น
อาณาจักรฝ่ ายร่ างกายซึ่ งมองเห็นได้ เมื่อสมาชิ กของคริ สตจักรมาประชุ มร่ วมกัน นัน่ เป็ นสิ่ งที่สามารถ
มองเห็นได้
4. ผูเ้ ชื่ อเข้าสู่ อาณาจักรของพระเจ้าโดยความรอด ในทางตรงกันข้ามผูเ้ ชื่อเข้าสู่ คริ สตจักรของพระเจ้าโดย
การรับบัพติศมา
5. ทุ กคนในอาณาจักรของพระเจ้าได้รับความรอด คนที่ไม่ ได้รับความรอดอาจจะประกาศตัวว่าเป็ น
คริ สเตี ยน แต่หากว่าเขาไม่ได้เป็ นผูเ้ ชื่ อแท้ เขาก็ไม่ได้เป็ นส่ วนหนึ่ งในอาณาจักรของพระเจ้า ในทาง
กลับกันซึ่ งเป็ นไปได้สาํ หรับคริ สตจักรที่จะมีสมาชิกของคริ สตจักรที่ไม่ได้รับความรอด พวกเขาเป็ นผูท้ ี่
คิดว่าเขาได้รับความรอดแล้วและได้รับบัพติศมา แต่พวกเขาไม่เคยได้รับการบังเกิดใหม่ที่แท้จริ งเลย
6. สมาชิกภาพในอาณาจักรของพระเจ้านั้นถาวร ส่ วนสมาชิกภาพในคริ สตจักรของพระเจ้าสามารถย้ายจาก
คริ สตจักรหนึ่งไปยังอีกคริ สตจักรหนึ่งได้
7. อาณาจักรของพระเจ้าเป็ นการปกครองโดยพระเจ้าสู งสุ ด คือ ปกครองโดยพระเจ้า คริ สตจักรของพระเจ้า
ปกครองโดยประชาธิปไตย
8. ไม่มีผรู ้ ับผิดชอบหน้าที่ในอาณาจักรของพระเจ้า แต่คริ สตจักรของพระเจ้ามีสองหน้าที่คือ ศิษยาภิบาล
และผูช้ ่วย
9. อาณาจักรของพระเจ้าไม่มีคาํ สั่ง แต่คริ สตจักรของพระเจ้ามีคาํ สั่งสองอย่างคือ รับบัพติศมาและพิธีศีล
ระลึก
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10. ผูเ้ ชื่ อไม่สามารถย้ายออกจากอาณาจักรของพระเจ้าได้ ซึ่ งหมายความว่าผูเ้ ชื่อไม่สามารถสู ญเสี ยความ
รอดของเขา อย่างไรก็ตามคริ สตจักรของพระเจ้ามีการลงวินยั ที่ถูกต้องสําหรับสมาชิกของคริ สตจักรที่มี
การทําผิดและย้ายเขาออกจากสมาชิ กภาพของคริ สตจักร ถึงแม้คนที่ทาํ ผิดยังคงได้รับความรอด เขาก็
ไม่ได้เป็ นส่ วนหนึ่ งของคริ สตจักรของพระเจ้า ถ้าเขากลับใจเสี ยใหม่ คริ สตจักรสามารถอนุ ญาตให้เขา
กลับมาเป็ นสมาชิกภาพได้และเป็ นส่ วนหนึ่งของคริ สตจักรของพระเจ้า
การทําความเข้าใจความแตกต่างระหว่างอาณาจักรของพระเจ้าและคริ สตจักรของพระเจ้า จะช่วยให้
ผูเ้ ชื่อมองเห็นว่ามุมมองของคริ สตจักรสากลไม่ได้ถูกสนับสนุนโดยพระคัมภีร์
ผูศ้ ึกษาพระคัมภีร์จาํ เป็ นต้องรู ้ว่าแบ๊พติสต์ไม่ได้เห็นด้วยเมื่อมาถึงหลักคําสอนของคริ สตจักร บาง
คนเชื่อในคริ สตจักรสากลที่มองไม่เห็น บ้างก็เชื่อในทั้งสองมุมมอง ก็คือเขาเชื่อในคริ สตจักรที่มองไม่เห็นที่
ประกอบขึ้นโดยผูเ้ ชื่ อทุกคน และคริ สตจักรท้องถิ่นที่สามารถมองเห็นได้ ที่ประกอบขึ้นโดยเหล่าผูเ้ ชื่ อที่
ได้รับบัพติศมาแล้วในสถานที่น้ นั ๆ ท้ายที่สุดมีบางคนที่เชื่อในพระคัมภีร์ว่ามีเพียงคริ สตจักรประเภทเดียว
และนัน่ คือคริ สตจักรท้องถิ่นที่มองเห็นได้โดยผูเ้ ชื่อที่ได้รับบัพติศมาแล้ว ที่จดั ระบบเพื่อทําพระราชกิจของ
พระเยซูคริ สต์ให้สาํ เร็จ ผูศ้ ึกษาทุกคนจําเป็ นต้องหาการตัดสิ นใจของตนเองว่าท่านเชื่อมุมมองไหน

คริสตจักรแห่ งแรกในพันธสั ญญาใหม่
คริ สตจักรแห่ งแรกเริ่ มต้นขึ้นเมื่อใด? คริ สตจักรเริ่ มขึ้นระหว่างการทําพระราชกิจบนโลกนี้ ของ
พระเยซู คริ สต์ หรื อเริ่ มขึ้นเมื่ อวันเพ็นเทคอสต์ดังที่บนั ทึ กในกิ จการ บทที่ 2 คําตอบทัว่ ไปส่ วนมากคื อ
คริ ส ตจัก รเริ่ ม ขึ้ น เมื่ อ วัน เพ็น เทคอสต์ โดยปกติ ผูท้ ี่ ยึด มุ ม มองของคริ ส ตจัก รสากลก็ยึด ถื อ ในมุ ม ที่ ว่ า
คริ สตจักรเริ่ มต้นเมื่อวันเพ็นเทคอสต์เช่นกัน เช่นเคยเราจําเป็ นต้องถามตัวเราเองว่า “พระคัมภีร์กล่าวอะไร
เกี่ยวกับสิ่ งนี้?” พระเยซูทรงตรัสว่า…
มัทธิว 16:18 – “และเราบอกท่ านด้ วยว่ า ท่ านคือเปโตร และบนศิลานี้เราจะสร้ างคริ สตจักรของเราไว้ และ
ประตูแห่ งนรกจะมีชัยต่ อคริสตจักรนั้นก็หามิได้ ”
พระเยซู ได้สอนสาวกของพระองค์ไว้อย่างชัดเจนว่าพระองค์จะทรงสร้างคริ สตจักรของพระองค์
เหล่าผูท้ ี่เชื่ อว่าคริ สตจักรเริ่ มขึ้นในวันเพ็นเทคอสต์ ได้ปฎิเสธสิ่ งที่พระเยซูคริ สต์ทรงตรัสไว้ว่าพระองค์จะ
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ทรงทํา พระเยซูตรัสว่า “เราจะสร้างคริ สตจักรของเราไว้” ในพระคําข้อนี้ ซึ่ งไม่ใช่ “พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะ
สร้างคริ สตจักรของเราไว้”
อย่างที่เราได้เรี ยนมาในหลักคําสอนเกี่ยวกับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในวันเพ็นเทคอสต์พระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ทรงประทานฤทธิ์เดชแก่คริ สตจักรที่พระเยซูทรงตั้งไว้ตอนที่พระองค์อยูบ่ นโลกนี้ อย่างไรก็ตามผูท้ ี่
ยึดมุมมองที่วา่ คริ สตจักรเริ่ มขึ้นในวันเพ็นเทคอสต์ประกาศว่าไม่มีคริ สตจักรใดเกิดขึ้นก่อนวันเพ็นเทคอสต์
และเป็ นงานของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ผูท้ รงเริ่ มต้นคริ สตจักรในวันนั้น
พระเยซูทรงสร้างคริ สตจักรตอนที่พระองค์อยูบ่ นโลก ดังที่พระองค์ทรงกล่าวใน มัทธิ ว 16:18 หรื อ
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงสร้างคริ สตจักรในวันเพ็นเทคอสต์? พระเยซูคริ สต์ทรงมาเพื่อทําพระราชกิจสอง
อย่างให้สําเร็ จ อย่างแรกที่สําคัญที่สุดคือพระองค์ทรงมาเพื่อสิ้ นพระชนม์เพื่อบาปทั้งหมดของโลกนี้ และ
สร้างทางแห่งความรอด บนไม้กางเขนพระเยซูทรงไถ่บาปสําเร็จแล้วโดยกล่าวว่า “สําเร็จแล้ว”
ยอห์ น 19:30 – “เมื่อพระเยซูทรงรับนํ้าองุ่นเปรี้ ยวแล้ ว พระองค์ ตรั สว่ า “สํ าเร็ จแล้ ว” และทรงก้ มพระเศียร
ลงปล่ อยพระวิญญาณจิตออกไป”
พระราชกิ จอื่นที่พระเยซู ทรงทําสําเร็ จคือสถาปนาคริ สตจักรของพระองค์ ดั่งที่กล่าวใน มัทธิ ว
16:18 พระเยซูทรงตรัสว่าพระองค์จะทรงสร้างคริ สตจักรของพระองค์
มัทธิว 16:18 – “และเราบอกท่ านด้ วยว่ า ท่ านคือเปโตร และบนศิลานี้เราจะสร้ างคริ สตจักรของเราไว้ และ
ประตูแห่ งนรกจะมีชัยต่ อคริสตจักรนั้นก็หามิได้ ”
ในไม่ชา้ ก่อนที่จะเสด็จไปยังไม้กางเขน พระเยซูทรงตรัสว่าพระองค์ทรงทําพระราชกิจนั้นสําเร็จแล้ว
ยอห์ น 17:4 – “ข้ าพระองค์ ได้ ถวายเกียรติแด่ พระองค์ ในโลก ข้ าพระองค์ ได้ กระทําพระราชกิจที่พระองค์
ทรงให้ ข้าพระองค์ กระทํานั้นสําเร็จแล้ ว”
ในประโยคที่ว่า “ข้าพระองค์ได้กระทําพระราชกิจที่พระองค์ทรงให้ขา้ พระองค์กระทํานั้นสําเร็ จ
แล้ว” คําว่า “สําเร็จแล้ว” เป็ นรู ปประโยคบอกในอดีต ซึ่งหมายความว่าเสร็จแล้วเรี ยบร้อย พระเยซูยงั ไม่ทรง
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ถูกจับกุมและยังไม่ทรงถูกตรึ งบนไม้กางเขน ดังนั้นพระองค์จึงไม่ได้หมายถึงพระราชกิจแห่ งการไถ่บนไม้
กางเขน แต่เป็ นพระราชกิจอื่น
พระราชกิจนั้นคือการสถาปนาคริ สตจักรของพระองค์ พระองค์ทรงตรัสใน มัทธิ ว 16:18 “เราจะ
สร้างคริ สตจักรของเราไว้” คําว่า “จะ” เป็ นรู ปประโยคอนาคต ในมัทธิ ว 16:18 พระเยซูยงั ไม่ได้สถาปนา
คริ สตจักรของพระองค์ อย่างไรก็ตามใน ยอห์น 17:4 เรารู ้ว่าพระเยซูทรงสถาปนาคริ สตจักรของพระองค์
เรี ยบร้อยแล้ว เพราะว่าพระองค์ทรงตรัสว่า “ข้าพระองค์ได้กระทําพระราชกิจที่พระองค์ทรงให้ขา้ พระองค์
กระทํานั้นสําเร็จแล้ว” ซึ่งคําว่า “สําเร็จแล้ว” เป็ นรู ปประโยคในอดีต
ในพันธสัญญาใหม่เริ่ มต้นโดยยอห์นผูใ้ ห้บตั ิศมา และการบัพติศมาในแม่น้ าํ จอร์แดน จากกลุ่มของ
เหล่าผูเ้ ชื่อที่ได้รับบัพติศมา พระเยซูทรงเลือก 12 คน มาเป็ นสาวกของพระองค์ ในเวลาสามปี พระเยซูทรง
สั่งสอนและฝึ กฝนพวกเขาสําหรับพระราชกิจ ในบางประการ ในระยะเวลาสามปี นี้พระเยซูได้ทรงสถาปนา
คริ สตจักรของพระองค์ ขณะที่ไม่มีใครแน่ใจ 100% ว่าขณะนั้นพระเยซูทรงสถาปนาคริ สตจักรของพระองค์
ซึ่งเป็ นความคิดเห็นของผมว่าพระเยซูทรงสถาปนาคริ สตจักรของพระองค์ระหว่างเหตุการณ์ในมาระโก บท
ที่ 3 เมื่อพระเยซูทรงตั้งสาวกทั้ง 12 คน
มาระโก 3:13-14 – “แล้ วพระองค์ เสด็จขึ้นภูเขา และพอพระทัยจะเรี ยกผู้ใด พระองค์ กท็ รงเรี ยกผู้นั้น แล้ ว
เขาได้ มาหาพระองค์ พระองค์ จึงทรงตั้งสาวกสิบสองคนไว้ ให้ พวกเขาอยู่กบั พระองค์ เพือ่ พระองค์ จะทรงใช้
เขาไปประกาศ”
หากท่านไม่เชื่ อว่าพระเยซู คริ สต์ทรงสถาปนาคริ สตจักรของพระองค์ระหว่างทําพระราชกิจของ
พระองค์บนโลก ท่านต้องถามตัวท่านเองสองคําถาม คําถามแรกคือ “คริ สตจักรทําหน้าที่อะไร?” และ
คําถามที่สองคือ “สาวกของพระเยซูคริ สต์ทาํ อะไรก่อนถึงวันเพ็นเทคอสต์?” ขอให้เราพิจารณาดังต่อไปนี้
1. คริ สตจักรประกาศข่าวประเสริ ฐ
มาระโก 3:14 – “พระองค์ จึงทรงตั้งสาวกสิบสองคนไว้ ให้ พวกเขาอยู่กบั พระองค์ เพือ่ พระองค์ จะทรงใช้ เขา
ไปประกาศ”
มาระโก 16:15 – “ฝ่ ายพระองค์ จึงตรั สสั่ งพวกสาวกว่ า ‘ท่ านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศข่ าว
ประเสริฐแก่มนุษย์ ทุกคน’ ”
สาวกได้ประกาศข่าวประเสริ ฐก่อนวันเพ็นเทคอสต์
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2. คริ สตจักรให้บพั ติศมา
ยอห์ น 4:1-2 – “เหตุฉะนั้นเมื่อองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าทรงทราบว่ า พวกฟาริ สีได้ ยินว่ า พระเยซูทรงมีสาวกและ
ให้ บัพติศมามากกว่ ายอห์ น (แม้ ว่าพระเยซูไม่ ได้ ทรงให้ บัพติศมาเอง แต่ สาวกของพระองค์ เป็ นผู้ให้ )”
สาวกให้บพั ติศมาก่อนวันเพ็นเทคอสต์
3. คริ สตจักรประกอบพิธีศีลระลึก
มัทธิว 26:26-28 – “ระหว่ างอาหารมื้อนั้น พระเยซูทรงหยิบขนมปังมา และเมื่อขอบพระคุณแล้ ว ทรงหักส่ ง
ให้ แก่เหล่ าสาวกตรัสว่ า “จงรับกินเถิด นี่เป็ นกายของเรา” แล้ วพระองค์ จึงทรงหยิบถ้ วยมาขอบพระคุณและ
ส่ งให้ เขา ตรั สว่ า “จงรั บไปดื่มทุกคนเถิด ด้ วยว่ านี่เป็ นโลหิตของเราอันเป็ นโลหิตแห่ งพันธสั ญญาใหม่ ซึ่ง
ต้ องหลัง่ ออกเพือ่ ยกบาปโทษคนเป็ นอันมาก”
สาวกปฏิบตั ิตามพิธีศีลระลึกก่อนวันเพ็นเทคอสต์
4. คริ สตจักรสถาปนาผูป้ ระกาศ
มาระโก 3:14 – “พระองค์ จึงทรงตั้งสาวกสิบสองคนไว้ ให้ พวกเขาอยู่กบั พระองค์ เพือ่ พระองค์ จะทรงใช้ เขา
ไปประกาศ”
สาวกได้ถูกแต่งตั้งก่อนวันเพ็นเทคอสต์
5. คริ สตจักรสามารถลงวินยั สมาชิกได้
มัทธิว 18:15-17 – “หากว่ าพีน่ ้ องของท่ านผู้หนึ่งทําการละเมิดต่ อท่ าน จงไปแจ้ งความผิดบาปนั้นแก่ เขาสอง
ต่ อสองเท่ านั้น ถ้ าเขาฟังท่ าน ท่ านจะได้ พนี่ ้ องคืนมา แต่ ถ้าเขาไม่ ฟังท่ าน จงนําคนหนึ่งหรื อสองคนไปด้ วย
ให้ เป็ นพยานสองสามปาก เพื่อทุ กคําจะเป็ นหลักฐานได้ ถ้ าเขาไม่ ฟังคนเหล่ านั้น จงไปแจ้ งความต่ อ
คริสตจักร แต่ ถ้าเขายังไม่ ฟังคริสตจักรอีกก็ให้ ถอื เสียว่ า เขาเป็ นเหมือนคนต่ างชาติและคนเก็บภาษี”
พระเยซู ทรงสั่งสอนสาวกของพระองค์ในหัวข้อของการลงวินยั ในคริ สตจักร และการจัดการกับ
สมาชิ กในคริ สตจักรที่ผิดอย่างถูกต้องว่าผลลัพธ์ควรจะให้สมาชิ กที่ทาํ ผิดย้ายออกไปจากการเป็ นสมาชิ ก
ภาพ พระเยซูได้บอกเหล่าสาวกของพระองค์ว่า “จงไปแจ้งความต่อคริ สตจักร” ถ้าหากคริ สตจักรไม่ได้
เป็ นอยูจ่ นกระทัง่ วันเพ็นเทคอสต์ แล้วสาวกจะเชื่อฟังคําสั่งของพระเยซูได้อย่างไร?
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6. พระเยซูคริ สต์เป็ นประมุขของคริ สตจักร
เอเฟซัส 1:22 – “พระเจ้ าได้ ทรงปราบสิ่ งสารพัดลงไว้ ใต้ พระบาทของพระคริ สต์ และได้ ทรงตั้งพระองค์ ไว้
เป็ นประมุขเหนือสิ่งสารพัดแห่ งคริสตจักร”
สาวกมีพระเยซูเป็ นประมุขของเขาก่อนวันเพ็นเทคอสต์
7. คริ สตจักรมีสมาชิก
กิจการ 1:15 – “คราวนั้นเปโตรจึงได้ ยืนขึ้นท่ ามกลางเหล่ าสาวก (ที่ประชุมกันอยู่นั้นมีรวมทั้งสิ้ นประมาณ
ร้ อยยีส่ ิบชื่อ) และกล่ าวว่ า”
คริ สตจักรมีสมาชิกภาพ 120 คน ก่อนวันเพ็นเทคอสต์
8. คริ สตจักรมีการประชุมพบปะและเลือกผูท้ าํ หน้าที่ พวกเขามีการประชุ มพบปะกันและเลือกผูท้ าํ หน้าที่
ตําแหน่งต่างๆก่อนวันเพ็นเทคอสต์ (กิจการ 1:15-26)
9. คริ สตจักรมีเหรัญญิก
ยอห์ น 13:29 – “บางคนคิดว่ าเพราะยูดาสถือถุงเงิน พระเยซูจึงตรั สบอกเขาว่ า ‘จงไปซื้อสิ่ งที่เราต้ องการ
สําหรับเทศกาลเลีย้ งนั้น’ หรือตรัสบอกเขาว่ า เขาควรจะให้ ทานแก่คนจนบ้ าง”
เหล่าสาวกมีเหรัญญิกก่อนถึงวันเพ็นเทคอสต์
10. คริ สตจักรร้องเพลงสรรเสริ ญ สาวกได้ร้องเพลงในคริ สตจักรก่อนถึงวันเพ็นเทคอสต์ เปรี ยบเทียบอย่าง
ระมัดระวังในพระคําสองข้อนี้
มาระโก 14:26 – “เมื่อร้ องเพลงสรรเสริญแล้ ว พระองค์ กบั เหล่ าสาวกก็พากันออกไปยังภูเขามะกอกเทศ”
นี่เป็ นพระคําข้อเดียวที่พบว่าพระเยซูคริ สต์ร้องเพลงสรรเสริ ญ และมีพระคําอีกข้อหนึ่งในพระธรรม
ฮีบรู กล่าวเกี่ยวกับพระเยซูคริ สต์
ฮีบรู 2:12 – “โดยตรั สว่ า ‘เราจะประกาศพระนามของพระองค์ แก่ พนี่ ้ องของเรา เราจะร้ องเพลงสรรเสริ ญ
พระองค์ ในท่ ามกลางทีช่ ุมนุมชน (คริสตจักร)’ ”
คําว่า “ชุมนุมชน” คือ คริ สตจักร พระคําข้อนี้กล่าวว่าพระเยซูทรงร้องเพลงในคริ สตจักร เป็ นที่เห็น
ได้ชดั ว่าคริ สตจักรต้องอยูเ่ พื่อสรรเสริ ญพระองค์ในการทรงพระชนม์อยู่
11. คริ สตจักรติดตาม “พระบัญชาอันยิ่งใหญ่” เหล่าสาวกได้ทาํ ตามพระบัญชาอันยิ่งใหญ่ก่อนถึงวัน
เพ็นเทคอสต์ (มัทธิว 28:18-20)
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12. คริ สตจักรประกาศข่าวประเสริ ฐ สาวกได้ประกาศข่าวประเสริ ฐก่อนถึงวันเพ็นเทคอสต์ (มัทธิ ว บทที่ 10
และ 11)
13. คริ สตจักรมีการประชุมอธิษฐาน เหล่าสาวกพบกันเพื่ออธิษฐานก่อนถึงวันเพ็นเทคอสต์
กิจการ 1:14 – “พวกเขาร่ วมใจกันอธิษฐานอ้ อนวอนต่ อเนื่องพร้ อมกับพวกผู้หญิง และมารี ย์มารดาของ
พระเยซูและพวกน้ องชายของพระองค์ ด้วย”
ข้อความทั้งหมดนี้ได้ปฏิบตั ิตามก่อนถึงวันเพ็นเทคอสต์ ไม่มีสักสิ่ งที่คริ สตจักรได้ลงมือทําในสิ่ งที่
สาวกของพระเยซู ค ริ ส ต์ไ ม่ ไ ด้ทาํ ดัง นั้น เราชื่ อ ว่า นี่ เ ป็ นสิ่ ง ที่ ส นับ สนุ น มุ มมองที่ ว่าพระเยซู ค ริ ส ต์ทรง
สถาปนาคริ สตจักรของพระองค์ตอนที่พระองค์อยูบ่ นโลกนี้ ดังที่พระองค์ทรงตรัสไว้วา่ พระองค์จะทํา
ในวันเพ็นเทคอสต์ คน 3,000 คนได้รับความรอดและได้รับบัพติศมา (กิจการ บทที่ 2) หลังจากการ
บัพติศมา พระคัมภีร์กล่าวว่าผูเ้ ชื่อใหม่ได้ “เข้าเป็ นสาวกเพิ่ม”
กิจการ 2:41 – “คนทัง้ หลายทีร่ ับคําของเปโตรด้ วยความยินดีกร็ ับบัพติศมา ในวันนั้นมีคนเข้ าเป็ นสาวกเพิม่
อีกประมาณสามพันคน”
ใครคือ “กลุมคน” ที่คนอีก 3,000 คนเพิ่มเขามาเปนสาวกดวยในพระคําขอนี้? นั่นคือคริสตจักรที่
พระเยซูทรงสถาปนาไว เนื่องจากมีค น 3,000 คนเพิ่ม เขามาในคริ สตจัก รในวัน เพ็นเทคอสต ดังนั้ น
คริสตจักรจะตองมีอยูกอนวันเพ็นเทคอสต
คริสตจักรที่พระเยซูทรงสถาปณาไวไดปฏิบัติตามไหมกับคํานิยาม? คํานิยามของคริสตจักรแบบ
พันธสัญญาใหมคือ “กลุ่มคนทีม่ าร่ วมกันของเหล่าผู้เชื่อทีไ่ ด้ รับบัพติศมา ซึ่งจัดระบบขึน้ เพือ่ ทําพระราชกิจ
ของพระเยซูคริสต์ ให้ สําเร็จ”
คริ สตจักรท้องถิ่นของพระเยซูเป็ น “กลุ่มคนที่มาร่ วมกัน”ที่มองเห็นได้ใช่หรื อไม่? คําตอบคือใช่
พวกเขาคือผูเ้ ชื่อที่ได้รับบัพติศมาใช่หรื อไม่? คําตอบคือใช่ พวกเขาจัดวางระบบใช่หรื อไม่? คําตอบคือใช่
พวกเขาได้ทาํ พระราชกิจของพระเยซูคริ สต์ (เทศนา, บัพติศมา, สั่งสอน ฯลฯ) ใช่หรื อไม่? คําตอบก็คือใช่
“กลุ่ ม คนที่ มาร่ ว มกัน ”ของเหล่ าผูเ้ ชื่ อ ที่ ไ ด้รับ บัพ ติ ศมาที่ พระเยซู ไ ด้ทรงสถาปนาไว้คื อคริ ส ตจัก รและ
คริ สตจักรยังคงอยูก่ ่อนถึงวันเพ็นเทคอสต์
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คริสตจักรแท้ และคริสตจักรปลอม
ความหมายของคําว่า “ปลอม” คือ “ของลอกเลียนแบบ” “ของที่เหมือนของจริ งแต่ ไม่ใช่ ของจริ ง”
ดังนั้นเพื่อจะเข้าใจความหมายของคําว่าคริ สตจักรปลอม คือเป็ นคริ สตจักรที่เหมือนคริ สตจักรของพระเยซู
คริ สต์ แต่ไม่ใช่คริ สตจักรของพระเยซูคริ สต์
สวนนี้ “คริสตจักรแทและคริสตจักรปลอม” และสวนของ “ผูใดมีอํานาจในบัพติสมา?” ในบทเรียน
นี้จะยากมากที่สุดในการทําความเขาใจหลักคําสอนของคริสตจักร ผูคนมีคําถามมากมายเกี่ยวกับคริสตจักร
เขาอาจจะถามวา:
1. ทุกๆคริสตจักรเหมือนกันหรือไม? คําตอบ คือ ไมเหมือน คริสตจักรตางๆ มีความแตกตางกันในหลักคํา
สอนและในทางปฏิบัติ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่เชื่อและนําหลักคําสอนที่ถูกตองไปปฏิบัติ
2. คริสตจักรของคริสเตียนมีหลากหลายประเภท แลวนิกายไหนถูกตอง? คําตอบ คือ ตองศึกษาบทเรียนนี้
อยางขยันขันแข็งและทานจะรูวาจะแยกคริสตจักรแทออกจากคริสตจักรปลอมไดอยางไร
3. ประเภทคริสตจักรที่ทานเขารวมนั้นสําคัญใชหรือไม? คําตอบ คือ ใช! ผูเชื่ออยูในคริสตจักรแทหรือ
คริสตจักรปลอมที่ถูกเริ่มโดยมนุษย ซึ่งสรางความแตกตางในชีวิตของผูเชื่อโดยคริสตจักรที่เขาเขารวม
วั ต ถุ ป ระสงค ข องหั ว ข อ ส ว นนี้ ก็ เ พื่ อ สอนผู ศึ ก ษาพระคั ม ภี ร ว า จะแยกคริ ส ตจั ก รแท อ อกจาก
คริสตจักรปลอมไดอยางไร เราอยากจะเปนสมาชิกของคริสตจักรที่พระเยซูคริสตไดทรงสถาปนาไว หาก
เรารูวาคริสตจักรของเราไมใชคริสตจักรแท เราก็จะออกไปและหาคริสตจักรอื่นที่เราสามารถเปนสวนหนึ่ง
ของคริสตจักรที่พระเยซูคริสตไดทรงสถาปนาไว
พระเยซูคริสต์ ทรงสั ญญาว่ าจะทรงรักษาคริสตจักรของพระองค์ ไว้
พระเยซูคริสตทรงสัญญาวาจะทรงรักษาคริสตจักรของพระองคไวใน มัทธิว 28:20 ในบทเรียนนี้
คริสตจักรนี้เรียกวา คริสตจักรแทของพระเยซูคริสตหรือคริสตจักรโดยสายเลือด
มัทธิว 28:18-20 – “พระเยซู จึงเสด็จเข้ ามาใกล้ แล้ วตรั สกับเขาว่ า ‘ฤทธานุภาพทั้งสิ้ นในสวรรค์ ก็ดี ใน
แผ่ นดินโลกก็ดี ทรงมอบไว้ แก่ เราแล้ ว เหตุฉะนั้น ท่ านทั้งหลายจงออกไปและสั่ งสอนชนทุกชาติ ให้ เขารั บ
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บัพติศมาในพระนามแห่ งพระบิดา และแห่ งพระบุตร และแห่ งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ สอนเขาให้ ถือรั กษาสิ่ ง
สารพัดซึ่งเราได้ สั่งพวกท่ านไว้ และดูเถิด เราจะอยู่กบั ท่ านทัง้ หลายเสมอไป จนกว่ าจะสิ้นโลก เอเมน’ ”
บางคนที่ยึดมุมมองของคริ สตจักรสากลที่มองไม่เห็นกล่าวประโยคที่ว่า “จนกว่าจะสิ้ นโลก” เป็ น
การพูดถึงสถานที่และหมายความว่าพระเยซูคริ สต์จะอยู่กบั เหล่าผูเ้ ชื่ อในทุกๆที่ของโลก ยกตัวอย่าง เช่ น
พระเยซู คริ สต์ทรงอยู่กบั เหล่าผูเ้ ชื่ อในประเทศไทย ในยุโรป ในอเมริ กา และในประเทศอินเดี ยในเวลา
เดียวกัน
อย่างไรก็ตาม ในภาษากรี กแปลคําว่า “สิ้ น” เกิดขึ้นหกครั้งในพันธสัญญาใหม่ และทุกๆกรณี ไม่ได้
อ้างถึงสถานที่แต่อา้ งถึงเวลา การตีความที่ถูกต้องคือพระเยซูคริ สต์ทรงอยูก่ บั คริ สตจักรของพระองค์จนกว่า
เวลาของโลกนี้ จะถึงจุดจบ ซึ่ งจะหมายความว่าพระเยซูคริ สต์จะทรงรักษาคริ สตจักรของพระองค์ไว้ ตั้งแต่
เมื่อพระองค์ทรงได้สถาปนาคริ สตจักรจนกว่าจะสิ้ นโลก
ดัง นั้ น จากเวลาที่ พ ระเยซู ค ริ ส ต ไ ด ทรงสถาปนาคริ ส ตจั ก รของพระองคจ นกระทั่ ง ทุก วั น นี้ เรา
สามารถหาคริสตจักรแทของพระเยซูคริสตไดทุกเวลาในประวัติศาสตรสักที่บนโลกนี้ ตลอดประวัติศาสตร
คริสตจักรนี้ถูกเรียกในชื่อที่แตกตางกันออกไปตามประเทศที่แตกตางกันและระยะเวลาที่ตางกัน ในที่ใดก็
ไดในเวลานั้นเราสามารถหากลุมที่แนนอนของคริสตจักรและพูดไดอยางมั่นใจวา “นี่คือคริสตจักรแทของ
พระเยซูคริสต”
ทําไมถึงมีคริสตจักรมากมายทีแ่ ตกต่ างกันและมีหลายนิกาย?
ในบทเรี ยนหลัก คําสอนเกี่ยวกั บพระคั มภีร เราเรีย นรูวาซาตานโจมตีพระวจนะของพระเจาได
อยางไรในสองทาง และพระเจายังคงรักษาพระวจนะของพระองค ซึ่งมีสองทางเหมือนกันที่ซาตานโจมตี
คริสตจักรของพระเยซูคริสต และพระองคยังคงรักษาคริสตจักรของพระองคอยางตอเนื่อง
ทางแรก พระเจาทรงรักษาพระคําของพระองคอยางถาวรจากรุนสูรุน ในหลายๆโอกาสซาตาน
พยายามทําลายพระวจนะของพระเจาจากโลกนี้ คนที่ตอตานพระวจนะของพระเจาไดสั่งหามและเผา
พระคัมภีร แตพระเจาทรงรักษาพระวจนะของพระองคอยาอัศจรรยจากการทําลายในโลกนี้ ในทํานอง
เดียวกัน ซาตานพยายามทําลายคริสตจักรของพระเยซูคริสตจากโลกนี้ เชนเดียวกันมันใชคนที่ตอตาน
พระเจาทําลายอาคารคริสตจักร ขมเหงผูเชื่อ ฆาศิษยาภิบาลและผูนําคริสตจักร แตพระเยซูคริสตทรงรักษา
คริสตจักรของพระองคอยางอัศจรรยดังที่พระองคทรงสัญญาไว
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ทางที่สอง พระเจาทรงรักษาพระวจนะของพระองคใหบริสุทธิ์ไว ซาตานรูวามันไมสามารถทําลาย
พระวจนะของพระเจาไดสําเร็จในทางนี้ ดังนั้นมันจึงพยายามทําลายโดยวิธีการที่สองในการบิดเบือน
ขอความ พระเจาก็ยังคงรักษาพระวจนะของพระองคใหคงความบริสุทธิ์ เชนเดียวกันซาตานรูวามันไม
สามารถทําลายคริสตจักรของพระเยซูคริสตไดสําเร็จในวิธีการนี้ ดังนั้นมันจึงพยายามใชวิธีการที่สองใน
การสรางคริสตจักรปลอมที่ผสมผสานสิ่งที่บิดเบือนและสิ่งที่จริง โดยการอนุญาตใหเพิ่มพูนพระคัมภีรที่
บิดเบือนขึ้นมา ซาตานทําใหผูเชื่อนั้นยากที่จะหาพระคัมภีรที่บริสุทธิ์ อยางเดียวกันโดยการอนุญาตใหมีการ
เพิ่มพูนคริสตจักรปลอมขึ้นมา ซาตานทําใหมันยากขึ้นสําหรับผูเชื่อที่จะหาคริสตจักรแทของพระเยซูคริสต
นี่เปนเหตุผลวาทําไมถึงมีคริสตจักรมากมายและมีหลากหลายนิกายในทุกวันนี้ การตามหาคริสตจักรแทที่
คงเหลือความสัตยซื่อในพระคัมภีรนั้นยากมากขึ้น
เปนไปไดที่จะไดยินขาวประเสริฐและไดรับความรอดในคริสตจักรปลอมในบางที่บางแหง แต
คริสตจักรแบบนั้นยากมากที่จะพบได คริสตจักรปลอมสวนมากไมมีการเทศนายาวๆเกี่ยวกับขาวประเสริฐ
และมักจะเพิ่มเติมขาวประเสริฐโดยการสอดแทรก “ความเชื่อบวกกับการทําความดี” หรือ “ความเชื่อบวก
กับการรับบัพติศมา” ซึ่งเปนความผิดพลาดที่เพียงพอที่จะดึงคนออกจากความจริงในการไดรับความรอด
ซาตานยังคงตอตานพระเจาในหัวใจของมนุษย ซึ่งเปนเปาหมาย
ของมันที่จะดึงคนใหไดมากที่สุดออกจากความรอดเทาที่มันจะทําได ใน
ยาเบื่อหนู 99% เป็ นอาหารที่รับประทานได 1% เปนยาเบื่อ ใน 1% ก็ฆา
หนูได “ยาพิษแหงความผิดพลาด” ในคริสตจักรปลอมเพียงพอที่จะดึงคน
ออกจากการไดรับความรอด เปนการดึงผูเชื่อออกจากการเติบโตฝายจิต
วิ ญ ญาณและในหลายกรณี ไ ด ดึ ง ผู เ ชื่ อ จากการรั บ ใช พ ระเจ า นั่ น คื อ
เปาหมายของมารซาตาน
คริสตจักรและนิกายต่ างๆมีความเป็ นมาได้ อย่ างไร?
พระเยซูทรงตรัสใน มัทธิว 16:18 วา “เราจะสรางคริสตจักรของเราไว” พระเยซูคริสตทรงสถาปนา
คริสตจักรของพระองคระหวางที่พระองคทรงทําพระราชกิจของพระองคบนโลกใบนี้ หลังจากที่พระองค
ทรงเปนขึ้นมาและกลับสูสวรรค คริสตจักรของพระองคอยูท ี่กรุงเยรูซาเล็ม คริสตจักรเติบโตอยางมากมาย
และคริสตจักรเริ่มออกไปในสถานที่ตางๆ ในพันธสัญญาใหมกลาวถึงคริสตจักรมากกวา 20 แหงในยุโรป
และเอเชีย
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คริสตจักรของพระเยซูคริสตเริ่มทวีคูณอยางตอเนื่อง แตมีการขมเหงโดยรัฐบาลโรมจนกระทั่งป
ค.ศ. 300 (หรือ ป พ.ศ. 843) ในเวลานั้นคอนสแตนติน (Constantine) จักรพรรดิของกรุงโรมกลายมาเปน
คริสเตียน และไดรวบรัฐบาลใหเขากับคริสตจักร หรือการผนวกรัฐบาลเขากับคริสตจักร หรือ อีกอยาหนึ่ง
การแตงงานระหวางรัฐบาลกับคริสตจักร ซึ่งเปนที่รูจักในนามของคริสตจักรโรมันคาทอลิก ในเวลานั้นเอง
คริสตจักรแทบางแหงปติยินดีในการผานพนการตอตานและจัดตั้งรัฐบาลใหมและรีบเรงที่จะเขารวมองคกร
อยางไรก็ตามนั่นเปนคาใชจายมหาศาลที่ตามมา
คอนสแตนตินนําหลักคําสอนที่บิดเบือนมาใชเปนสวนมาก ยกตัวอยางเชน เขาเชื่อวาน้ําชําระลาง
ความบาป ดังนั้นเขาจึงรับบัพติศมาชาจนกระทั่งเขาใกลจะตายแลว เขาจึงใชน้ําลางความบาปของเขา
ออกไป อยางเห็นไดชัดวาเขาไมไดมีความเชื่อแท สําหรับคริสตจักรที่เขารวมองคกรของคอนสแตนติน
พวกเขาหันกลับจากทางแทจริงไปสูทางที่ผิดพลาด ถึงแมวาหลายๆคริสตจักรจะละทิ้งความจริงและเขารวม
คริสตจักรรัฐบาล และไดกลายมาเปนคริสตจักรคาทอลิก แตก็มีอีกหลายคริสตจักรที่ยังคงเปนคริสตจักรแท
และสัตยซื่อในพระคัมภีร อยางไรก็ตาม ยังมีการขมเหงโดยคริสตจักรโรมันคาทอลิก
ในป ค.ศ. 1500 (พ.ศ. 2043) ผูนําบางคนในคริสตจักรโรมันคาทอลิกเริ่มคัดคานตอตานหลักคําสอน
ที่บิดเบือนของคริสตจักรโรมันคาทอลิก ชายคนนี้ไดออกมาจากคริสตจักรโรมันคาทอลิกและเริ่มคริสตจักร
นิกายของตนเอง เพราะวาพวกเขา “คัดคาน” ตอตานคริสตจักรคาทอลิก กลุมของนิกายใหมนี้จึงเปนที่รูจัก
ในนามของ “โปรเตสแตนท” คํานิยามของคริสตจักรโปรเตสแตนท คือ นิกายที่แยกออกมาจากคริสตจักร
โรมันคาทอลิกโดยตรง หรือออกมาจากนิกายที่ติดตามทางออกมาจากคริสตจักรโรมันคาทอลิก ดังนั้น
คริสตจักรโรมันคาทอลิกและนิกายโปรเตสแตนตทั้งหมดมีมนุษยเปนผูกอตั้ง ในทางตรงกันขามพระเยซู
คริสตทรงเปนผูกอตั้งคริสตจักรแท
แผนภาพในหนาตอไปจะแสดงถึงความแตกตางของคริสตจักรวามีความเปนมาอยางไร แตละสวน
ของแผนภาพมีหัวขอมากมายและมีการอธิบายในหนาตอไป ประวัติศาสตรทั้งหมดมีคริสตจักรแทที่ไมได
เขารวมในคริสตจักรโรมันคาทอลิกหรือนิกายโปรเตสแตนต แตยังคงซื่อสัตยในพระคัมภีร ในคอลัมน
ดานขวาแสดงคริสตจักรแทของพระเยซูคริสต สวนแผนภาพดานซายแสดงถึงความเปนมาของคริสตจักร
โรมันคาทอลิกและคริสตจักรโปรเตสแตนทวามีความเปนมาอยางไร
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มีนิกายอื่นอีกมากที่สามารถเพิ่มเติมเข้าไปในแผนภาพนี้ แต่เราต้องการให้มนั ง่ายเพื่อช่วยผูศ้ ึกษาให้
เข้าใจว่านิ กายต่างๆมีความเป็ นมาอย่างไรและทําไมแบ๊พติสต์โดยสายเลือด จึงไม่ใช่ โปรเตสแตนท์และ
ไม่ใช่คาทอลิกอย่างแน่นอน
1. คริ สตจักรแห่ งแรก พระเยซูคริ สต์ทรงสถาปนาคริ สตจักรของพระองค์ประมาณ ค.ศ.30 (พ.ศ. 843)
พระองค์ทรงมอบให้คริ สตจักรของพระองค์มีอาํ นาจในการให้บพั ติศมาและเริ่ มต้นคริ สตจักรใหม่ ไม่มี
คริ สตจักรใดมีอาํ นาจแบบนั้น ผูเ้ ชื่ อมากมายสามารถนําคนมาถึงความรอดได้ แต่มีเพียงคริ สตจักรแท้ของ
พระเยซูคริ สต์เท่านั้นที่มีอาํ นาจในการให้บพั ติศมาและเริ่ มต้นคริ สตจักรใหม่
2. คริ สตจักรในยุคต้นๆ มากกว่า 300 ปี ต่อมา สมาชิ กคริ สตจักรได้ทวีคูณขึ้นและขยายไปทุกหนแห่ งทั้ง
ยุโรปและเอเชีย สิ ทธิอาํ นาจในการให้บพั ติศมาและเริ่ มต้นคริ สตจักรใหม่ได้ผ่านมาจากคริ สตจักร “แม่” ถึง
คริ สตจักร “ลูก” คริ สตจักรเหล่านี้จึงมีสิทธิ อาํ นาจในการให้บพั ติศมาและเริ่ มต้นคริ สตจักรใหม่ที่สามารถ
ติดตามกลับไปสู่ คริ สตจักรที่พระเยซูคริ สต์ทรงสถาปนาไว้
3. คริ สตจักรโรมันคาทอลิก ในปี ค.ศ. 313 จักรพรรดิโรมันคอนสแตนติน (Constantine) ไดตั้งศาสนาคริสต
เปนศาสนาแหงชาติ หลายๆคริสตจักรแยกออกจากคริสตจักรแทและเขารวมกับคริสตจักรองคกรเหลานั้นที่
กลายมาเปนที่รูจักในนามของ คริสตจักรโรมันคาทอลิก คริสตจักรที่แยกออกจากคริสตจักรแทเพื่อเขา
รวมกับคริสตจักรโรมันคาทอลิกสูญเสียสิทธิอํานาจในการใหบัพติศมาและการเริ่มตนคริสตจักรใหม
คริสตจักรโรมันคาทอลิกไมเคยไดรับ “สิทธิอํานาจคริสตจักร” จากพระเยซูคริสตในการใหบัพติศมาและ
การเริ่มตนคริสตจักรใหม
4. คริ สตจักรอานาแบ๊พติสต์ จาก ปี ค.ศ.200 – 1,600 (พ.ศ. 743 – 2143) มีคริ สตจักรอีกหลายกลุ่มที่ยงั คง
สัตย์ซื่อและแท้จริ งตามพระคัมภีร์ กลุ่มเหล่านี้ถูกเรี ยกในชื่อที่แตกต่างกันในประเทศต่างๆ และในช่วงเวลา
ที่ต่างกัน โดยทัว่ ไปแล้วกลุ่มเหล่านี้ เรี ยกว่า คริ สตจักรอานาแบ๊พติสต์ ทําไม? คริ สตจักรอานาแบ๊พติสต์
ไม่ได้ยอมรับการบัพติศมาของกลุ่มที่ มาจากคริ สตจักรคาทอลิก พวกเขายืนยันให้ทุกคนที่จะเข้ามาเป็ น
สมาชิกภาพ อันดับแรกก็ให้รับบัพติศมาอีกครั้ง แต่การให้บพั ติศมาครั้งนี้ ให้โดยคริ สตจักรที่มีสิทธิ อาํ นาจ
ในการให้บพั ติศมา คริ สตจักรคาทอลิกอ้างถึงคริ สตจักรอานาแบ๊พติสต์ว่าคริ สตจักร “การรับบัพติศมาอีก
ครั้ง” ซึ่งเรี ยกพวกเขาว่า “อานาแบ๊พติสต์” คําว่า “อานา” หมายถึง “อีกครั้ง” สิ ทธิ อาํ นาจในการให้บพั ติศมา
และเริ่ มต้นคริ สตจักรใหม่ตามแบบคริ สตจักรอานาแบ๊พติสต์ยงั คงสัตย์ซื่อและจริ งแท้ตามพระคัมภีร์
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5. การปฏิรูปของโปรเตสแตนท์ ในยุคแรกๆของ ปี ค.ศ.1500 (พ.ศ. 2043) ผูน้ าํ คริ สตจักรคาทอลิกบางคน
ได้ออกจากคริ สตจักรคาทอลิกและเริ่ มต้นนิ กายของตนเอง ตัวอย่าง เช่ น มาร์ ติน ลูเธอร์ (Martin Luther)
ออกมาจากคริ สตจักรคาทอลิกและเริ่ มต้นคริ สตจักรลูเธอร์แรนในปี ค.ศ.1517 (พ.ศ.2060) จอห์น คาลวิน
(John Calvin) ออกมาจากคริ สตจักรคาทอลิกและเริ่ มต้นคริ สตจักรปฏิรูป ในปี ค.ศ.1534 (พ.ศ.2077) ในปี
เดียวกันนั้น กษัตริ ยเ์ ฮนรี่ (Henry) ที่ 8 ของประเทศอังกฤษออกจาคริ สตจักรคาทอลิกและเริ่ มต้นคริ สตจักร
แองกลิคนั เนื่ องจากคริ สตจักรโรมันคาทอลิกไม่มี “สิ ทธิ อาํ นาจคริ สตจักร” ในการให้บพั ติศมาและการ
เริ่ มต้นคริ สตจักรใหม่ คริ สตจักรเหล่านี้จึงออกมาจากคริ สตจักรคาทอลิกที่ไม่มี “สิ ทธิ อาํ นาจคริ สตจักร” ใน
การให้บพั ติศมาและการเริ่ มต้นคริ สตจักรใหม่
6. ในเวลานั้นบางคนออกจากนิกายโปรเตสแตนท์และเริ่ มต้นนิกายของตนเอง ตัวอย่าง เช่น จอห์น น็อกซ์
(John Knox) ได้ออกมาจากคริ สตจักรปฏิรูปที่เริ่ มต้นโดย จอห์น คาลวิน (John Calvin) และเริ่ มต้น
คริ สตจักรเพรสไบทีเรี ยนในปี 1560 (หรื อปี พ.ศ.2013) Christian Missionary Alliance (CMA) เริ่ มต้นขึ้น
โดยอัลเบิร์ต ซิ มป์ สัน ในปี 1897 (พ.ศ.2440) เขาได้ออกมาจากคริ สตจักรเมทอดิสต์ ที่ก่อตั้งโดย จอห์น
เวสลีย ์ (John Wesley) ในปี 1739 (พ.ศ.2282) จอห์น เวสลีย ์ ออกมาจากคริ สตจักรแองกลิคนั ที่ก่อตั้งโดย
กษัตริ ยเ์ ฮนรี่ ที่ 8 ของประเทศอังกฤษใน ปี 1534 (พ.ศ.2077) เนื่องจากคริ สตจักรโปรเตสแตนท์รุ่นแรกไม่มี
“สิ ทธิ อาํ นาจคริ สตจักร” ในการให้บพั ติศมาและการเริ่ มต้นคริ สตจักรใหม่ นิ กายต่างๆที่แยกออกมาจาก
คริ สตจักรในยุคนั้นจึงไม่มี “สิ ทธิอาํ นาจคริ สตจักร” ในการให้บพั ติศมาและการเริ่ มต้นคริ สตจักรใหม่
7. มีหลายกลุ่มที่เหมือนกับนิกายมอร์มอน พยานพระยะโฮวาห์ และเซเว่นเดย์ ที่มาในทางของตนเองโดย
ปราศจากการคงอยูข่ องนิกาย ยกตัวอย่าง เช่น เอลเลน ไวท์ (Ellen White) หญิงผูเ้ ริ่ มต้นคริ สตจักรเซเว่นเดย์
ในปี 1863 (พ.ศ.2406) เธอไม่ได้มาจากคริ สตจักรโปรเตสแตนท์ ดังนั้นคริ สตจักรโปรเตนแตสท์ส่วนมากที่
เชื่อว่า กลุ่มมอร์มอน พยานพระยะโฮวาห์ และเซเว่นเดย์ไม่ใช่คริ สเตียนแท้ แบ๊พติสต์โดยสายเลือดจึงเห็น
ด้วยกับคริ สตจักรโปรเตสแตนท์ในประเด็นนี้
8. ในปี ค.ศ.1600’s บางคนได้ออกจากคริ สตจักรเพรสไบทีเรี ยนและคริ สตจักรคองกรี เกชัน่ แนล และก่อตั้ง
นิกายอื่น พวกเขาผูกติดกับชื่ อของแบ๊พติสต์เข้าไป เราเรี ยกกลุ่มนี้ว่า “แบ๊พติสต์โดยคําสอน” ซึ่ งแตกต่าง
จากคริ สตจักรแบ๊พติสต์แท้ของพระเยซูคริ สต์ เพราะว่า “แบ๊พติสต์โดยคําสอน” คือกลุ่มโปรเตสแตนท์ที่
ออกจากคริ สตจักรโรมันคาทอลิก เขาไม่เคยได้รับ “สิ ทธิ อาํ นาจคริ สตจักร” ในการให้บพั ติศมาและการ
เริ่ มต้นคริ สตจักรใหม่
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9. ในปี ค.ศ.1500’s ผูค้ นเริ่ มลบพยางค์แรกของคําว่า “อานา” ออกจาก “อานาแบ๊พติสต์” คริ สตจักรกลุ่มนี้
กลายเป็ นที่ รู้ จ ัก ในนามของแบ๊ พ ติ ส ต์ เราเรี ย กกลุ่ ม นี้ ว่า “แบ๊ พ ติ ส ต์โ ดยสายเลื อ ด” ซึ่ ง แตกต่ า งจาก
“แบ๊พติ สต์โดยคําสอน” เนื่ องจาก “แบ๊พติ สต์โดยสายเลื อด” ยังคงสัตย์ซื่อในพระคัมภี ร์ พวกเขาคื อ
คริ ส ตจัก รแท้ข องพระเยซู ค ริ ส ต์แ ละมี “สิ ท ธิ อ าํ นาจคริ ส ตจัก ร” ในการให้บัพ ติ ศ มาและการเริ่ ม ต้น
คริ สตจักรใหม่
เป็ นสิ่ งสําคัญที่จะทําความเข้าใจว่ามีคริ สตจักรสองกลุ่มที่เรี ยกตนเองว่าแบ๊พติสต์ เพราะแค่มีคนพูด
ว่าเขาคือแบ๊พติสต์ ก็ไม่ได้หมายความว่าเขามาจากคริ สตจักรแท้ของพระเยซูคริ สต์ กลุ่มหนึ่งของแบ๊พติสต์
มี “สิ ทธิอาํ นาจคริ สตจักร” ในการให้บพั ติศมาและการเริ่ มต้นคริ สตจักรใหม่ อีกกลุ่มหนึ่งของแบ๊พติสต์ไม่
มี “สิ ทธิอาํ นาจคริ สตจักร”
กลุ่มของแบ๊พติสต์ที่มี “สิ ทธิอาํ นาจคริ สตจักร” มาจากคริ สตจักรอานาแบ๊พติสต์ ที่เรี ยกว่าคริ สตจักร
แบ๊ พติ ส ต์โ ดยสายเลื อ ด พวกเขายัง คงสั ตย์ซื่ อในพระคัม ภี ร์ แ ละสามารถติ ด ตามกลับไปสู่ ค ริ ส ตจัก รที่
พระเยซูคริ สต์ทรงสถาปนาไว้ได้ “สิ ทธิ อาํ นาจคริ สตจักร” ในการให้บพั ติศมาและการเริ่ มต้นคริ สตจักร
ใหม่ตกทอดมายังกลุ่มนี้ พวกเขาเป็ นกลุ่มของคริ สตจักรที่อยูบ่ นทางขวาของแผนภาพข้างบน
กลุ่มของแบ๊พติสต์ที่ไม่มี “สิ ทธิ อาํ นาจคริ สตจักร” แยกออกมาจากคริ สตจักรเพลสไบทีเรี ยนและ
คริ สตจักรคองกรี เกชันแนล และถูกเรี ยกว่า “แบ๊พติสต์โดยคําสอน” คริ สตจักรเหล่านี้ ไม่มี “สิ ทธิ อาํ นาจ
คริ สตจักร” ในการให้บพั ติศมาและการเริ่ มต้นคริ สตจักรใหม่ เพราะว่าพวกเขาแยกออกมาจากนิ กาย
โปรเตสแตนต์ที่ไม่มี “สิ ทธิอาํ นาจคริ สตจักร” พวกเขาจัดอยูบ่ นทางซ้ายของแผนภาพข้างบน
คริ สตจักรโปรเตสแตนท์คือชื่ อที่ให้แก่นิกายที่แตกต่างกันที่ “ต่อต้าน” คริ สตจักรโรมันคาทอลิก
พวกเขาแยกออกมาโดยตรงจากคริ สตจักรคาทอลิกเหมือนกับคริ สตจักรลูเธอร์ แรน คริ สตจักรแองกลิคนั
และคริ สตจักรปฏิรูป หรื อพวกเขาได้ออกมาจากนิ กายที่ติดตามเชื้ อสายของคริ สตจักรคาทอลิกเหมือนกับ
Christian Missionary Alliance (CMA) คริ สตจักรเมทอดิสต์ และคริ สตจักรเพรสไบทีเรี ยนอย่างใดอย่าง
หนึ่ง คริ สตจักรโปรเตสแตนท์เป็ นคําทัว่ ไปที่ประกอบไปด้วยทุกนิกายที่อยูภ่ ายใต้คริ สตจักรโรมันคาทอลิก
ในแผนภาพข้างบน
ผูค้ นส่ วนมากในโลกพูดว่าคริ สตจักรของคริ สเตียนมีสองประเภท คือ คาทอลิกกับโปรเตสแตนท์
ทั้งสองกลุ่มไม่มี “สิ ทธิ อาํ นาจคริ สตจักร” ในการให้บพั ติศมาและการเริ่ มต้นคริ สตจักรใหม่ อย่างไรก็ตาม
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ยังมีกลุ่มที่สามที่เรี ยกว่า แบ๊พติสต์โดยสายเลือด พวกเขาคือคริ สตจักรบนทางขวาของแผนภาพข้างบน ใน
2,000 ปี ที่ผ่านมา คริ สตจักรแห่ งนี้ ยงั คงยึดมัน่ อย่างแท้จริ งในพระคัมภีร์และเป็ นเพียงคริ สตจักรเดี ยวที่มี
“สิ ทธิอาํ นาจคริ สตจักร” ในการให้บพั ติศมาและการเริ่ มต้นคริ สตจักรใหม่

การปกครองคริสตจักรในพันธสั ญญาใหม่
มีการปกครองคริ สตจักรอยู่ 3 ประเภท ที่ถูกใช้ในคริ สตจักรปั จจุบนั คือ การปกครองโดยคนหนึ่ ง
คน (The Rule of One) การปกครองโดยคนส่ วนน้อย (The Rule of Few) การปกครองโดยคนส่ วนใหญ่
(The Rule of Many) คําถามคือ การปกครองรู ปแบบไหนที่พระคัมภีร์สอน?
1. การปกครองโดยคนหนึ่งคน (The Rule of One) คริ สตจักรโรมันคาทอลิกใช้รูปแบบนี้ในการปกครอง
คริ สตจักร พระสันตะปาปา คือ คนเดียวที่ปกครองคาทอลิก 600 ล้านคนทัว่ โลก
2. การปกครองโดยคนส่ วนน้อย (The Rule of Few) คริ สตจักรเพรสไบทีเรี ยนใช้รูปแบบนี้ในการปกครอง
คริ สตจักร คนกลุ่มเล็กที่มีอายุทาํ การปกครองคริ สตจักร ในการปกครองประเภทนี้ คนส่ วนน้อยจะปกครอง
ทุกๆคนในคริ สตจักรหรื อนิกายนั้นๆ
3. การปกครองโดยคนส่ วนใหญ่ (The Rule of Many) เป็ นการปกครองโดยสมาชิกในคริ สตจักร คริ สตจักร
แบ๊พติสต์โดยสายเลือด ใช้รูปแบบนี้ในการปกครองคริ สตจักร ซึ่ งเป็ นรู ปแบบการปกครองคริ สตจักรที่เรา
พบได้จากพันธสัญญาใหม่ ตัวอย่าง เช่น
ก) คริ สตจักรตัดสิ นใจในทุกเรื่ อง
มัทธิว 18:17 – “ถ้ าเขาไม่ ฟังคนเหล่ านั้น จงไปแจ้ งความต่ อคริ สตจักร แต่ ถ้าเขายังไม่ ฟังคริ สตจักรอีกก็ให้
ถือเสียว่ า เขาเป็ นเหมือนคนต่ างชาติและคนเก็บภาษี”
พระคัม ภี ร์ ต อนนี้ ไม่ ไ ด้ก ล่ า วว่า “จงไปแจ้ง ความต่ อ คณะมนตรี ” หรื อ “จงไปแจ้ง ความต่ อ
พระสันตะปาปา” แต่เป็ นคริ สตจักร จึงทําให้แต่ละคริ สตจักรมีอาํ นาจสู งสุ ดในทุกเรื่ องในคริ สตจักร
ข) คริ สตจักรที่เมืองเยรู ซาเล็มเลือกผูน้ าํ ของพวกเขา (ดูใน กิจการ 1:15-26)
ค) คริ สตจักรที่เมืองเยรู ซาเล็มเลือกผูช้ ่วยของพวกเขา (ดูกิจการ 1:1-5)
ง) คริ สตจักรที่เมืองอันทิโอกส่ งผูป้ ระกาศออกไป (ดูกิจการ 13:1-3)
จ) คริ สตจักรโคริ นธ์ลงวินยั สมาชิกของพวกเขา (ดู 1 โคริ นธ์ 5:1-13)
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เป็ นที่ น่าสนใจที่ สังเกตได้ว่า เพราะว่าเปาโลไม่ ได้เป็ นสมาชิ กของคริ ส ตจัก รในโคริ น ธ์ เขาจึ ง
สามารถให้ได้เพียงคําแนะนําในเรื่ องการลงวินยั ของคริ สตจักร “สิ ทธิ อาํ นาจ” จริ งๆในการลงวินยั สมาชิ ก
คริ สตจักรต้องอยูใ่ นสมาชิกภาพของคริ สตจักรนั้น
การปกครองประเภทนี้สมาชิกภาพที่อาศัยอยูก่ ม็ ีอาํ นาจเช่นเดียวกัน ถึงแม้ว่าศิษยาภิบาลผูไ้ ม่สัตย์ซื่อ
มีท่าทีเหมือนเผด็จการ สมาชิกในคริ สตจักรก็มีอาํ นาจที่จะย้ายศิษยาภิบาลจากคริ สตจักรของตน หากเขาไม่
เหมาะสมหรื อไม่มีคุณภาพที่จะเป็ นศิษยาภิบาลของพวกเขา เขามีสิทธิ ที่จะหาและเลือกศิษยาภิบาลคนใหม่
ได้
การประชุมทางธุรกิจคริ สตจักรครั้งแรกที่ได้ถูกบันทึกไว้พนั ธสัญญาใหม่เมื่อสาวกเลือกคนมาแทน
ยูดาสใน กิจการ 1:15-26 ประชุมที่สองเมื่อพวกเขาเลือกผูช้ ่ วยในกิจการ 6:1-7 เราเรี ยนรู ้ 3 สิ่ งจากสอง
ข้อความที่กล่าวเกี่ยวกับการประชุมทางธุรกิจคริ สตจักร
1. การประชุมของคริ สตจักรถูกเรี ยกโดยศิษยาภิบาล (กิจการ 1:15 และ กิจการ 6:2)
2. การประชุมของคริ สตจักรนําโดยศิษยาภิบาล (กิจการ 1:22 และ กิจการ 6:3)
ในกิจการ 1:22 เปโตร ได้กาํ หนดฉลากคุณสมบัติสาํ หรับคนที่ถูกเลือกมาแทนยูดาส เขาไม่ได้บอก
แก่คริ สตจักรว่าใครจะถูกเลือก แต่เขาบอกแก่คริ สตจักรว่าคุณสมบัติใดที่จะได้รับเลือก นี่คือความเป็ นผูน้ าํ
โดยศิษยาภิบาล ในกิ จการ 6:3 ศิษยาภิบาลไม่ ได้บอกมวลชนว่าใครจะถูกเลือก แต่ แนะนําพวกเขาว่า
คุณสมบัติใดที่จะได้รับเลือก อีกครั้งหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่ องความเป็ นผูน้ าํ โดยศิษยาภิบาล
3. การประชุมของคริ สตจักรเป็ นประชาธิปไตยอย่างแท้จริ ง
กิจการ 1:26 – “…เขาทัง้ หลายจึงจับฉลากกัน…”
สมาชิกทุกคนมีส่วนในโอกาสการจับฉลากในการเลือกผูน้ าํ
กิจการ 6:5 – “…จึงเลือก…”
คริ สตจักรแบ๊พติสต์อิสระไม่ได้ถูกควบคุ มโดยคริ สตจักรอื่นข้างนอกหรื อสภาข้างนอก เป็ นการ
ปกครองอิสระในพระกายโดยเหล่าผูเ้ ชื่อที่รับบัพติศมาแล้ว ซึ่ งไม่มีตวั อย่างในพันธสัญญาใหม่ที่คริ สตจักร
อื่น สภา หรื อมนุษย์จะบริ หารการงานของคริ สตจักรอื่นๆ
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นี่ คือ ปั ญ หาหลักในนิ กายโปรเตสแตนต์ในปั จ จุ บ ัน เมื่ อคริ ส ตจักรเข้า ร่ ว มนิ กายโปรเตสแตนท์
การเงินของพวกเขาจะถูกควบคุมโดย “หัวหน้าหน่วยงาน” และพวกเขาถูกบอกว่าจะดําเนินการงานของเขา
ได้อย่างไร หากนิ กายนั้นแยกออกจากพระคัมภีร์ คริ สตจักรทั้งหมดที่อยู่ในนิ กายนั้นก็จะถูกแยกออกจาก
พระคัมภีร์เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามหากคริ สตจักรอิสระแยกออกจากพระคัมภีร์ คริ สตจักรอื่นๆก็ไม่ได้รับ
ผลกระทบใดๆ

เจ้ าหน้ าที่ในคริสตจักร
ในพระธรรมฟี ลิปปี 1:1 คริ สตจักรมีสองหน้าที่ คือ ผูด้ ูแลและผูช้ ่วย
ฟี ลิปปี 1:1 – “เปาโลและทิโมธี ผู้รับใช้ ของพระเยซูคริ สต์ เรี ยน บรรดาวิสุทธิชนในพระเยซูคริ สต์ ซึ่งอยู่ใน
เมืองฟี ลิปปี ทัง้ บรรดาผู้ดูแลและผู้ช่วย”
ในพันธสัญญาใหม่กาํ หนดคุณสมบัติออกมาและหน้าที่ของสองหน้าที่น้ ี
1. ศิษยาภิบาล
คริ สตจักรเป็ นองค์กรของเหล่าผูเ้ ชื่ อที่รับบัพติศมาแล้ว ในพระธรรมทิตสั 1:5 สิ่ งหนึ่ งที่จาํ เป็ น
สําหรับคําสั่งนี้คือผูน้ าํ และสิ่ งนี้มาผ่านทางศิษยาภิบาล มีการใช้คาํ สามคําในพันธสัญญาใหม่สาํ หรับภารกิจ
หรื อหน้าที่ของศิษยาภิบาล คือ ผูด้ ูแล ผูป้ กครอง และศิษยาภิบาล คําว่า ผูด้ ูแล หมายถึง ผูค้ วบคุมการทํางาน
และหมายถึงการจัดการบริ หารในภารกิจของศิษยาภิบาล คําว่า ผูป้ กครอง หมายถึง คนที่ดูแล และหมายถึงผู ้
มีตาํ แหน่ งสู งในตําแหน่ งของศิษยาภิ บาล คําว่า ศิษยาภิ บาล หมายถึง ผูเ้ ลี้ยง และหมายถึงผูว้ างแผนใน
ตําแหน่งของศิษยาภิบาล ในวาระนี้มกั จะเปลี่ยนกันได้ในตําแหน่งที่เหมือนกัน ยกตัวอย่าง เช่น
ทิตัส 1:5-7 – “เพราะเหตุนี้เองข้ าพเจ้ าจึงละท่ านไว้ ที่เกาะครี ต ก็เพือ่ ท่ านจะได้ แก้ ไขสิ่ งที่ยังบกพร่ องให้
เรี ยบร้ อย และตั้งผู้ปกครองไว้ ทุกเมืองตามทีข่ ้ าพเจ้ าได้ กาํ ชับท่ านแล้ ว คือถ้ ามีใครไม่ มีข้อตําหนิ เป็ นสามี
ของหญิ ง คนเดี ย ว มี บุ ต รสั ต ย์ ซื่อ และไม่ มี ใ ครกล่ า วหาว่ า บุ ต รนั้ น เป็ นนั ก เลงหรื อ เป็ นคนดื้ อ กระด้ า ง
เพราะว่ าผู้ดูแลนั้น ในฐานะทีเ่ ป็ นผู้รับมอบฉันทะจากพระเจ้ า ต้ องเป็ นคนทีไ่ ม่ มีข้อตําหนิ ไม่ เป็ นคนเย่ อหยิง่
ไม่ เป็ นคนเลือดร้ อน ไม่ เป็ นนักเลงสุ รา ไม่ เป็ นนักเลงหัวไม้ และไม่ โลภทรัพย์ สิ่งของอันเป็ นมลทิน”
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กิจการ 20:17, 28 – “เปาโลจึงใช้ คนจากเมืองมิเลทัสไปยังเมืองเอเฟซัส ให้ เชิญพวกผู้ปกครองในคริ สตจักร
นั้นมา… เพราะฉะนั้นท่ านทั้งหลายจงระวังตัวให้ ดี และจงรั กษาฝูงแกะทั้งหมดที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้
ทรงตั้งท่ านไว้ ให้ เป็ นผู้ดูแล และเพือ่ จะได้ บํารุงเลีย้ งคริสตจักรของพระเจ้ า ที่พระองค์ ทรงไถ่ ด้วยพระโลหิต
ของพระองค์ เอง”
1 เปโตร 5:1-2 – “ข้ าพเจ้ าจึงตักเตือนบรรดาผู้ปกครองในพวกท่ านทั้งหลาย ในฐานะที่ข้าพเจ้ าก็เป็ น
ผู้ปกครองคนหนึ่งเช่ นกัน และเป็ นพยานถึงความทุกข์ ทรมานของพระคริ สต์ และมีส่วนที่จะรั บสง่ าราศีอัน
จะมาปรากฏภายหลังด้ วย จงเลีย้ งฝูงแกะของพระเจ้ าทีอ่ ยู่กบั ท่ าน จงเอาใจใส่ ดูแล ไม่ ใช่ ด้วยความฝื นใจ แต่
ด้ วยความเต็มใจ ไม่ ใช่ ด้วยการเห็นแก่ทรัพย์ สิ่งของอันเป็ นมลทิน แต่ ด้วยใจพร้ อม”
ในข้อความข้างบน คําว่า “ผูป้ กครอง” และ “ผูด้ ูแล” ถูกใช้เปลี่ยนกันได้ ศิษยาภิบาลถูกประทาน
ให้แก่คริ สตจักรราวกับของประทานที่จะนําสมาชิกเข้าสู่ การเติบโตเต็มที่ฝ่ายวิญญาณ
เอเฟซัส 4:11-12 – “พระองค์ จึงให้ บางคนเป็ นอัครสาวก บางคนเป็ นศาสดาพยากรณ์ บางคนเป็ นผู้ประกาศ
ข่ าวประเสริฐ บางคนเป็ นศิษยาภิบาล และอาจารย์ เพือ่ เตรี ยมวิสุทธิชนให้ ดีรอบคอบ เพือ่ ช่ วยในการรั บใช้
เพือ่ เสริมสร้ างพระกายของพระคริสต์ ให้ จําเริญขึน้
พระเจ้าทรงเรี ยกผูช้ ายเข้าสู่ พนั ธกิจ คริ สตจักรตั้งเขาไว้ในคริ สตจักร (แต่งตั้ง, เลือก) ในตําแหน่ ง
ศิษยาภิบาและพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงเจิมตั้งเขาเข้าสู่ ตาํ แหน่ งของศิษยาภิบาล คุ ณสมบัติฝ่ายวิญญาณที่
ต้องการในการเป็ นศิษยาภิบาล พบใน 1 ทิโมธี 3:2-7 และทิตสั 1:6-9
1. ไม่มีที่ติ (1 ทิโมธี 3:2) เขาจะต้องเป็ นพยานที่ดีต่อผูเ้ ชื่อและต่อผูท้ ี่ไม่เชื่อ
2. เป็ นสามีของหญิงคนเดียว (1 ทิโมธี 3:2) เขาจะต้องไม่มีภรรยามากกว่าหนึ่งคน ยิง่ ไปกว่านั้น คนที่หย่า
ร้างและแต่งงานใหม่ไม่ใช่คุณสมบัติในตําแหน่งศิษยาภิบาล คนที่อยูใ่ นตําแหน่งนี้จะต้องทํางานอย่างดีที่สุด
เพื่อสนับสนุนพันธกิจหรื อเป็ นดัง่ ทีมงานที่หว่านในคริ สตจักร
3. รอบคอบและรู ้จกั ประมาณตน (1 ทิโมธี 3:2) เขาจะคอยดูเหมือนกับผูเ้ ลี้ยงแกะที่อยูข่ า้ งๆเพื่อปกป้ องฝูง
จากขโมยและนักล่า มีความคิดที่สุขมุ ที่ส่อให้เห็นความคิดที่จริ งจังที่ไม่ได้อยูภ่ ายใต้อิทธิ พลใดๆที่ทาํ ให้การ
ตัดสิ นไขว้เขวหรื อบิดเบือนไป
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4. มีความประพฤติดี (1 ทิโมธี 3:2)
5. มีอธั ยาศัยดี (1 ทิโมธี 3:2) เขามีการต้อนรับและรับรองแขกด้วยความมีน้ าํ ใจที่ปราศจากการร้องของสิ่ ง
ตอบแทน
6. เหมาะที่จะเป็ นครู (1 ทิโมธี 3:2) เป็ นสิ่ งจําเป็ นที่ศิษยาภิบาลต้องเป็ นผูส้ อน ซึ่งเป็ นทักษะที่สามารถเรี ยนรู ้
ได้ ศิษยาภิบาลสอนได้โดยสิ่ งที่เขาพูด สิ่ งที่เขาทํา และสิ่ งที่เขาเป็ น
7. ไม่ดื่มเหล้าองุ่น (1 ทิโมธี 3:3) ไม่ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่ตอ้ งห้ามโดยเด็ดขาด
8. ไม่เป็ นนักเลง (1 ทิโมธี 3:3) นักเลงคือคนที่ใช้กาํ ลังกดขี่คนอื่นเพื่อให้สมดัง่ ใจตนเอง เขาจะต้องไม่ตอบ
โต้ผอู ้ ื่นด้วยกําลัง อย่างไรก็ตามเขาจะต้องปกป้ องตนเองได้ ปกป้ องคนในครอบครัว และปกป้ องคนที่ตกอยู่
ในอันตราย
9. ไม่เป็ นคนเห็นแก่เงิน (1 ทิโมธี 3:3) แรงบันดาลใจของศิษยาภิบาลต้องไม่ใช่ เพื่อเงินทอง ศิษยาภิบาล
อาจจะได้รับค่าตอบแทนจากการเทศนาสั่งสอน หรื ออาจจะไม่ได้รับก็ได้ กล่าวคือที่ชุมนุ มให้เงินเดื อน
แก่ศิษยาภิบาล และศิษยาภิบาลอุทิศตนในการอธิ ษฐานและเทศนาสั่งสอน (กิจการ 6:4) ศิษยาภิบาลตัวจริ ง
จะรับใช้ไม่วา่ จะได้รับสิ่ งตอบแทนหรื อไม่ ศิษยาภิบาลบางคนรับเงินน้อยนิดจากคริ สตจักรของพวกเขาและ
ต้องทํางานเพื่อจุนเจือครอบครัวของเขา
10. มีความอดทน (1 ทิโมธี 3:3) ความอดทนเป็ นสิ่ งจําเป็ นที่ตอ้ งมีในความยากลําบากของพันธกิจ
11. ไม่เป็ นคนชอบวิวาท (1 ทิโมธี 3:3) สิ่ งนี้ไม่ได้หมายถึงการใช้ความรุ นแรง แต่ถา้ จะพูดให้ถูกคือคนที่
ชอบโต้แย้ง ศิษยาภิบาลต้องปกป้ องความเชื่อ แต่ไม่ใช่การมีท่าทีที่โต้แย้ง
12. ไม่โลภ (1 ทิโมธี 3:3) ความโลภคือความต้องการที่จะมีในสิ่ งที่ไม่ใช่ของตน ศิษยาภิบาลต้องไม่เป็ น
พวกวัตถุ นิยม ส่ วนใหญ่ ในคริ สตจักร สมาชิ กในคริ สตจักรจะต้องมี เงินทองและมี “สิ่ งของ” มากกว่า
ศิษยาภิบาลและครอบครัวของเขา
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13. เป็ นคนที่ครอบครองบ้านเรื อนของตนได้ดี (1 ทิโมธี 3:4) ในวิธีการนี้ศิษยาภิบาลต้องรักภรรยาของเขา
และเหมาะที่จะเป็ นผูน้ าํ ในครอบครัว ลูกๆของเขาต้องเคารพในสิ ทธิอาํ นาจของพ่อของเขา
14. ไม่ใช่สมาชิกใหม่ (1 ทิโมธี 3:6) ศิษยาภิบาลต้องไม่ใช่คริ สเตียนใหม่หรื อผูท้ ี่เริ่ มต้นศึกษาพระคัมภีร์ ใน
สถานการณ์น้ ีสมาชิกใหม่จาํ เป็ นต้องได้รับการฝึ กฝนและติดตามโดยพี่เลี้ยง ศิษยาภิบาลต้องมีประสบการณ์
ที่มากขึ้นจนกระทัง่ เขาเหมาะสมพร้อมสําหรับพันธกิจ
15. จะต้องมีชื่อเสี ยงที่ดีในคนภายนอก (1 ทิโมธี 3:7) ศิษยาภิบาลจําเป็ นต้องมีชื่อเสี ยงที่ดีในชุมชน ชุมชน
อาจจะไม่ชอบเขา แต่เขาก็ยงั ได้รับความเคารพนับถือ
หน้ าทีข่ องศิษยาภิบาลในคริสตจักร
1. ศิษยาภิบาลต้องนําคริ สตจักร นี่คือหน้าที่ของผูป้ กครอง
2. ศิษยาภิบาลต้องเลี้ยงดูคริ สตจักรด้วยพระคําของพระเจ้า นี่คือหน้าที่ของผูเ้ ลี้ยง
3. ศิษยาภิบาลต้องปกป้ องคริ สตจักร นี่คือหน้าที่ของผูด้ ูแล เขาจะต้องเป็ น “ร่ มป้ องกันภัย” ในคริ สตจักร
ต้องที่รักษาความปลอดภัยจากภัยอันตราย ศิษยาภิบาลจะต้องคอยสังเกตการโจมตีของมารซาตานเหนื อ
สมาชิกและจากผูส้ อนเท็จ
ความรับผิดชอบของคริสตจักรต่ อศิษยาภิบาลของตน
1. คริ สตจักรจะต้องยอมจํานนต่อความเป็ นผูน้ าํ ของศิษยาภิบาล
ฮีบรู 13:17 – “ท่ านทั้งหลายจงเชื่ อฟังและยอมอยู่ในโอวาทของคนเหล่ านั้นที่ปกครองท่ าน ด้ วยว่ าท่ าน
เหล่ านั้นคอยระวังดูจิตวิญญาณของท่ าน เหมือนกับผู้ที่จะต้ องรายงาน เพือ่ เขาจะได้ ทําการนี้ด้วยความชื่ น
ใจ ไม่ ใช่ ด้วยความเศร้ าใจ เพราะทีท่ าํ ดังนั้นก็จะไม่ เป็ นประโยชน์ อะไรแก่ท่านทัง้ หลาย”
2. คริ สตจักรจะต้องอธิษฐานเผือ่ ศิษยาภิบาล
ฮีบรู 13:7 – “ท่ านทัง้ หลายจงระลึกถึงคนเหล่ านั้นทีป่ กครองท่ าน ผู้ซึ่งได้ ประกาศพระวจนะของพระเจ้ าแก่
ท่ าน และจงพิจารณาดูผลปลายทางของเขา แล้ วจงตามอย่ างความเชื่อของเขา”
3. คริ สตจักรจะต้องจัดเตรี ยมสําหรับสิ่ งที่จาํ เป็ นของศิษยาภิบาล ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ถูกต้องตามพระคัมภีร์สาํ หรับ
คริ สตจักรที่จะต้องช่วยเหลือสนับสนุนด้านการเงินของศิษยาภิบาล และช่วยให้ดีที่สุด
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1 โคริ นธ์ 9:14 – “ทํานองเดียวกัน องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าได้ ทรงบัญชาไว้ ว่า คนที่ประกาศข่ าวประเสริ ฐควร
ได้ รับการเลีย้ งชีพด้ วยข่ าวประเสริฐนั้น”
1 ทิโมธี 5:17-18 – จงถือว่ าผู้ปกครองที่ปกครองดีนั้นสมควรได้ รับเกียรติสองเท่ า โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง
ผู้ปกครองที่ทํางานหนั กในการเทศนาและสั่ งสอน เพราะพระคัมภีร์กล่ าวว่ า ‘อย่ าเอา
ตะกร้ าครอบปากวัว เมื่อมันกําลังนวดข้ าวอยู่’ และ ‘ผู้ทาํ งานสมควรจะได้ รับค่ าจ้ างของตน
4. คริ สตจักรจะต้องให้เกียรติและเคารพศิษยาภิบาล
คริ สตจักรสามารถมีศิษยาภิบาลมากกว่าหนึ่ งคนได้หรื อไม่? ในพันธสัญญาใหม่ให้ตวั อย่างของ
ศิษยาภิบาลมากกว่าหนึ่ งคนในคริ สตจักร (ในพระธรรมกิจการ 14:23 กิจการ 20:17 และยากอบ 5:14)
อย่างไรก็ตาม จะต้องมี ศิษยาภิบาลหนึ่ งคนต้องเป็ นศิษยาภิบาลหัวหน้า และมักจะเรี ยกว่า “ศิษยาภิ บาล
อาวุโส” คริ สตจักรที่ใหญ่โตอาจจะต้องการศิษยาภิบาลหลายคนที่เหมาะที่จะดูแลความต้องการฝ่ ายจิต
วิญญาณของคริ สตจักร
2. ผู้ช่วย
คําว่า ผูช้ ่ วย หมายถึง ผูร้ ั บใช้ ศิษยาภิ บาลคือผูน้ าํ ของคริ สตจักร ในขณะที่ ผูช้ ่ วยคื อผูร้ ั บใช้ของ
คริ สตจักร ศิษยาภิบาลดูแ ลฝ่ ายจิตวิญญาณ ขณะที่ผูช้ ่ วยดู แลสิ่ งของฝ่ ายร่ างกาย ผูช้ ่ วยไม่ใช่ ผูช้ ่ วยเหลื อ
ของศิ ษ ยาภิ บาล หากมี ค วามจํา เป็ นต้อ งการสํา หรั บ การมี ศิษ ยาภิ บ าลเพิ่ ม มากขึ้ น เพื่อ ตอบสนองความ
ต้องการฝ่ ายวิญญาณของคริ สตจักร คริ สตจักรก็สามารถเลือกศิษยาภิบาลมาเพิ่มได้ ผูช้ ่วยนั้นมีเพื่อช่วยเหลือ
ความต้องการทางด้านร่ างกายของสมาชิกในคริ สตจักร คุณสมบัติ 10 ประการ ของผูช้ ่วยที่มีในพระธรรม
1 ทิโมธี 3:8-13
หลังจากที่คริ สตจักรในเมืองเยรู ซาเล็มเติบโตขึ้นเป็ นพันๆคน (กิจการ บทที่ 2-5) สาวก 12 คนต้อง
ทํางานอย่างหนัก ที่ตอ้ งเผชิ ญกับความจําเป็ นฝ่ ายวิญญาณและฝ่ ายร่ างกายของผูค้ น ดังนั้นในพระธรรม
กิจการ 6:1-7 เหล่าสาวกจึงแต่งตั้งให้คริ สตจักรเลือกผูช้ าย 7 คน ซึ่ งเรี ยกว่า ผูช้ ่วย เพื่อรับใช้และช่วยเหลือ
ความต้องของคริ สตจักรฝ่ ายร่ างกาย ขณะที่ สาวกจดจ่อที่ความต้องการฝ่ ายวิญญาณของคริ สตจักร การ
อธิบายในกิจการ 6:1-7 ได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่ องของผูช้ ่วยไว้ดงั นี้
1. ผูช้ ่วยได้รับเลือกเมื่อมีคาํ เรี ยกร้องเท่านั้น ในพระคําข้อที่ 2 กล่าวไว้วา่ มีความจําเป็ นแน่นอนสําหรับผูท้ ี่จะ
มารับใช้ ดังนั้นการแบ่งเบาช่ วยเหลือศิษยาภิบาลจึงเป็ นหน้าที่ของผูช้ ่ วย คริ สตจักรไม่ควรมีผชู ้ ่วยไว้เพียง
เฉยๆ แต่ตอ้ งเลือกเขาเมื่อยามจําเป็ นจริ งๆ
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2. ผูช้ ่ วยได้รับเลือกเมื่อถูกเรี ยกโดยศิษยาภิบาล ในพระคําข้อที่ 3 เป็ นโดยศิษยาภิบาลในคริ สตจักรของ
เยรู ซาเล็มตัดสิ นใจเรี ยกผูช้ ่วย ไม่ใช่สมาชิกในคริ สตจักรที่เป็ นคนเรี ยก ศิษยาภิบาลที่ฉลาดจะรู ้ว่าเมื่อไหร่ ที่
เขาต้องการความช่วยเหลือ
3. ผูช้ ่วยได้รับเลือกบนพื้นฐานคุณสมบัติของพระธรรม 1 ทิโมธี 3:8-13 เขาไม่ได้รับเลือกเพราะว่าตําแหน่ง
ทางการเมือง ความมัง่ คัง่ หรื ออิทธิพล
4. ผูช้ ่วยได้รับเลือกโดยสมาชิกของคริ สตจักร ในกรณี น้ ีเมื่อศิษยาภิบาลมีคาํ สั่งให้คริ สตจักรเลือกผูช้ ่วย แต่
คริ สตจักรก็ได้ทาํ การเลือก
5. ผูช้ ่วยต้องอยูภ่ ายใต้คาํ สั่งของศิษยาภิบาล หน้าที่ของผูช้ ่วยไม่มีอาํ นาจในคริ สตจักร

การบัพติศมาในพระคัมภีร์
การบัพติศมาและพิธีศีลระลึกคือคําสั่งสองอย่างของคริ สตจักร หลักคําสอนของการบัพติศมาคือ
ศูนย์กลางของความเชื่อเหล่าแบ๊พติสต์ การบัพติศมาเป็ นปัญหาหนึ่ง ซึ่งเหล่าผูเ้ ชื่อบรรพบุรุษในแบ๊พติสต์มา
กกว่า 50 ล้านคน ได้รับความทนทุกข์ทารุ ณเจ็บปวดและตายไป อาจจะไม่มีใครในหลักคําสอนพันธสัญญา
ใหม่ถูกบิดเบือนและหลงผิดไปในเวลา 2,000 ปี ที่ผ่านมาเหมือนในหลักคําสอนของการบัพติศมา มีความ
ต้องการพื้นฐาน 4 อย่างสําหรับการบัพติศมาในพันธสัญญาใหม่ แต่ละความต้องการสําหรับการบัพติศมา
ต้องมีความถูกต้อง ความต้องการ 4 อย่างนี้ตอ้ งเหมาะสมกับผูท้ ี่รับบัพติศมา มีวธิ ีการเหมาะสม มีแรงจูงใจที่
ถูกต้อง และมีสิทธิอาํ นาจที่ถูกต้อง
1. ผู้รับบัพติศมาทีเ่ หมาะสม
ในพันธสัญญาใหม่ได้กล่าวไว้ชดั เจนว่าการบัพติศมานั้นมีสาํ หรับผูเ้ ชื่อเท่านั้น ซึ่ งมีข้ ึนสําหรับคนที่
ได้รับการบังเกิดใหม่เท่านั้น เด็กทารกไม่สามารถรับบัพติศมาได้ เพราะว่าพวกเขาไม่สามารถบังเกิดใหม่ได้
ข้อพระคําต่อไปนี้กล่าวอย่างชัดเจนว่าเพียงผูเ้ ชื่อเท่านั้นที่จะรับบัพติศมาได้ และซึ่งไม่ใช่เด็กทารก
1. มัทธิว 3:6 – “สารภาพความผิดบาปของตน และได้ รับบัพติศมาจากท่ านในแม่ นํ้าจอร์ แดน”
คนที่ได้รับบัพติศมาต้อง “สารภาพ” ความผิดบาปของตน ซึ่งทารกไม่สามารถทําได้
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2. มัทธิว 3:8 – “เหตุฉะนั้นจงพิสูจน์ การกลับใจของเจ้ าด้ วยผลทีเ่ กิดขึน้ ”
ยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาเป็ นพยานถึงการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริ ง ซึ่งทารกไม่สามารถทําได้
3. ลูกา 3:8 – “เหตุฉะนั้น จงพิสูจน์ การกลับใจของเจ้ าด้ วยผลทีเ่ กิดขึ้น อย่ านึกเหมาเอาในใจว่ าตัวมีอับราฮัม
เป็ นบิดา เพราะเราบอกเจ้ าทั้งหลายว่ า พระเจ้ าทรงฤทธิ์สามารถจะให้ บุตรเกิดขึ้นกับอับราฮัมจากก้ อนหิน
เหล่ านี้ได้ ”
ยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาไม่ได้ให้บพั ติศมาผูค้ นบนพื้นฐานว่าใครที่พวกเขามีความเกี่ยวพันด้วย
หรื อครอบครัวของพวกเขาเป็ นตระกูลของใคร
4. กิจการ 8:36-38 – “ครั้นกําลังเดินทางไปก็มาถึงทีม่ ีนํ้าแห่ งหนึ่ง ขันทีจึงบอกว่ า ‘ดูเถิด มีนํ้า มีอะไรขัดข้ อง
ไม่ ให้ ข้าพเจ้ ารับบัพติศมา’ และฟี ลิปจึงตอบว่ า ‘ถ้ าท่ านเต็มใจเชื่อท่ านก็รับได้ ’ และขันทีจึงตอบว่ า ‘ข้ าพเจ้ า
เชื่อว่ า พระเยซู คริ สต์ เป็ นพระบุตรของพระเจ้ า’ แล้ วท่ านจึงสั่ งให้ หยุดรถม้ า และคนทั้งสองลงไปในนํ้า
ทัง้ ฟี ลิปกับขันที ฟี ลิปก็ให้ ท่านรับบัพติศมา”
ชาวเอธิ โอเปี ยแสดงความเชื่ อส่ วนตัวในพระเยซูคริ สต์อย่างชัดเจนก่อนที่เขาจะรับบัพติศมา ทารก
ไม่สามารถทําสิ่ งนี้ได้
5. กิจการ 9:6, 18 – “เซาโลก็ตัวสั่ นและรู้ สึกประหลาดใจจึงถามว่ า “พระองค์ เจ้ าข้ า พระองค์ ประสงค์ จะให้
ข้ าพระองค์ ทําอะไร” องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าตรั สแก่ เขาว่ า “เจ้ าจงลุกขึ้นเข้ าไปในเมือง และจะมีคนบอกให้ ร้ ู …
และในทันใดนั้นมีอะไรเหมือนเกล็ดตกจากตาของเซาโล แล้ วก็เห็นได้ อีก ท่ านจึงลุกขึน้ รับบัพติศมา”
เปาโลได้รับความรอดก่อนเป็ นอันดับแรก จากนั้นเขาจึงได้รับบัพติศมา ในข้อที่ 18
6. กิจการ 10:47 – “ใครอาจจะห้ ามคนเหล่ านี้ที่ได้ รับพระวิญญาณบริ สุทธิ์เหมือนเรา โดยมิให้ เขารั บ
บัพติศมาด้ วยนํ้าได้ ”
โครเนลิอสั เป็ นพยานชัดเจนในความรอดก่อนที่เขาจะรับบัพติศมา ทารกไม่สามารถทําสิ่ งนี้ได้
7. กิจการ 16:14-15 – “มีหญิงคนหนึ่งชื่อลิเดียมาจากเมืองธิยาทิราเป็ นคนขายผ้ าสี ม่วง เป็ นผู้นมัสการ
พระเจ้ า หญิงนั้นได้ ฟังเรา และองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าได้ ทรงเปิ ดใจของเขาให้ สนใจในถ้ อยคําซึ่งเปาโลได้ กล่ าว
เมื่อหญิงคนนั้นกับทั้งครอบครั วของเขาได้ รับบัพติศมาแล้ วจึงอ้ อนวอนเราว่ า “ถ้ าท่ านเห็นว่ าข้ าพเจ้ าเป็ น
คนสั ตย์ ซื่อต่ อองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า เชิญเข้ ามาพักอาศัยในบ้ านของข้ าพเจ้ าเถิด” และเขาได้ วิงวอนจนเราขัด
ไม่ ได้ ”
ลิเดียได้รับความรอดและจากนั้นจึงรับบัพติศมา
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8. กิจการ 16:30-34 – “และพาท่ านทัง้ สองออกมาแล้ วว่ า ‘ท่ านเจ้ าข้ า ข้ าพเจ้ าจะต้ องทําอย่ างไรจึงจะรอดได้ ’
เปาโลกับสิลาสจึงกล่ าวว่ า ‘จงเชื่อวางใจในพระเยซูคริ สต์ เจ้ า และท่ านจะรอดได้ ทั้งครอบครั วของท่ านด้ วย’
ท่ านทั้งสองจึงกล่ าวสั่ งสอนพระวจนะขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ าให้ นายคุก และคนทั้งปวงที่อยู่ในบ้ านของเขา
ฟัง ในกลางคืนชั่วโมงเดียวกันนั้นเอง นายคุกจึงพาเปาโลกับสิ ลาสไปล้ างแผลที่ถูกเฆี่ยน และในขณะนั้น
นายคุกก็ได้ รับบัพติศมาพร้ อมทัง้ ครัวเรือนของเขา แล้ วได้ พาท่ านทัง้ สองเข้ าไปในบ้ านของเขา จัดโต๊ ะเลี้ยง
ท่ านแสดงความยินดีอย่ างยิง่ เพราะได้ เชื่อถือพระเจ้ าพร้ อมกับทัง้ ครอบครัวแล้ ว”
คําว่า “ในขณะนั้น” ในข้อ 33 บ่งบอกว่านายคุกและครอบครัวของเขาได้รับบัพติศมาทันทีหลังจากที่
พวกเขา “รับเชื่อในพระเยซูคริ สต์เจ้า”
9. กิจการ 18:8 – “ฝ่ ายคริ สปัสหัวหน้ านายธรรมศาลากับทั้งครั วเรื อนของท่ านได้ เชื่อในองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า
และชาวโครินธ์ หลายคนเมื่อได้ ฟังแล้ วก็ได้ เชื่อถือและรับบัพติศมา”
คริ สปัสได้รับบัพติศมาหลังจากที่ได้รับเชื่อแล้ว
ไม่มีเพียงแต่ขอ้ พระคําข้างบนเท่านั้นที่แสดงว่ามีแต่ผเู ้ ชื่อเท่านั้นที่รับบัพติศมาได้ แต่ในพันธสัญญา
ใหม่ได้สอนเกี่ยวกับการบัพติศมาในผูเ้ ชื่อเท่านั้น
1. มัทธิว 28:19 – “เหตุฉะนั้น ท่ านทัง้ หลายจงออกไปและสั่งสอนชนทุกชาติ ให้ เขารับบัพติศมาในพระนาม
แห่ งพระบิดา และแห่ งพระบุตร และแห่ งพระวิญญาณบริสุทธิ์”
พระมหาบัญชาได้วางการรับบัพติศมาไว้หลัง “สั่งสอนชนทุกชาติ” (หรื อความรอด)
2. ยอห์ น 4:1 – “เหตุฉะนั้นเมื่อองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าทรงทราบว่ า พวกฟาริ สีได้ ยินว่ า พระเยซูทรงมีสาวกและ
ให้ บัพติศมามากกว่ ายอห์ น”
ลําดับขั้นตอนในพระคําข้อนี้คือสาวกได้ “ถูกสร้าง” ก่อนที่จะ “รับบัพติศมา”
3. กิจการ 2:38 – “ฝ่ ายเปโตรจึงกล่ าวแก่ เขาว่ า ‘จงกลับใจเสี ยใหม่ และรั บบัพติศมาในพระนามแห่ งพระเยซู
คริ สต์ สิ้นทุ กคน เพราะว่ าทรงยกความผิดบาปให้ แล้ ว และท่ านจะได้ รับของประทานของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์”
ต้อง “กลับใจใหม่” ก่อน และ “รับบัพติศมา” ทีหลัง ซึ่งทารกไม่สามารถกลับใจใหม่ได้
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4. กิจการ 2:41 – “คนทั้งหลายที่รับคําของเปโตรด้ วยความยินดีกร็ ั บบัพติศมา ในวันนั้นมีคนเข้ าเป็ นสาวก
เพิม่ อีกประมาณสามพันคน”
ตามลําดับคือยอมรับก่อนแล้วจึงรับบัพติศมา ทารกไม่สามารถยอมรับพระคําของพระเจ้าได้
5. กิจการ 8:12 – “แต่ เมื่อฟี ลิปได้ ประกาศเรื่ องอาณาจักรของพระเจ้ า และพระนามแห่ งพระเยซูคริ สต์ แล้ ว
คนทัง้ หลายก็เชื่อ และรับบัพติศมาทัง้ ชายและหญิง”
ชาวสะมาเรี ยเชื่ อที่ฟีลิปได้ประกาศและรับบัพติศมา พระคําข้อนี้ บอกเราว่าใครได้รับบัพติศมา ใน
ตอนท้ายของประโยคกล่าวว่า “ทั้งชายและหญิง” เขาทั้งหลายเป็ นผูใ้ หญ่ ซึ่งไม่มีทารกได้รับบัพติศมา
6. กิจการ 8:13 – “ฝ่ ายซีโมนเองจึงเชื่อด้ วย เมื่อรั บบัพติศมาแล้ วก็อยู่กบั ฟี ลิปต่ อไป และประหลาดใจที่เห็น
การอัศจรรย์ กบั หมายสําคัญต่ าง ๆ ซึ่งฟี ลิปได้ กระทํา”
ซีโมนเชื่อและได้รับบัพติศมาทีหลัง
เด็กทารกไม่สามารถรับบัพติศมาได้ เพราะว่าพวกเขาไม่สามารถกลับใจใหม่จากความบาปของตน
และเชื่ อในพระเยซูคริ สต์ได้ บางคนเชื่ อว่าทารกควรที่จะได้รับบัพติศมา ซึ่ งชี้ถึงสามตัวอย่างในพระธรรม
กิจการว่าเมื่อผูใ้ หญ่ที่เชื่ อจะรับบัพติศมาร่ วมกับ “คนในบ้าน” ของพวกเขาหรื อครอบครัวของเขา เขาได้
สรุ ปแบบผิดๆว่าทารกอยู่ในครอบครัวนี้ ถึงแม้ว่าไม่มีหลักฐานใด ให้เราดูแต่ละตัวอย่างและดูว่ามีคาํ บอก
ใบ้ใดที่ช่วยเราให้รู้หรื อไม่วา่ มีทารกอยูใ่ นครอบครัวเหล่านี้
1. ครอบครัวของลิเดีย
กิจการ 16:15 – “เมื่อหญิงคนนั้นกับทัง้ ครอบครัวของเขาได้ รับบัพติศมาแล้ วจึงอ้ อนวอนเราว่ า ‘ถ้ าท่ านเห็น
ว่ าเป็ นคนสัตย์ ซื่อต่ อองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า เชิญเข้ ามาพักอาศัยในบ้ านของข้ าพเจ้ าเถิด’ และเขาได้ วิงวอนจนเรา
ขัดไม่ ได้ ”
คนที่เชื่อว่าเด็กทารกควรที่จะรับบัพติศมากล่าวว่า ลิเดียมีทารกในครอบครัวของเธอ หากว่าสิ่ งนี้เป็ น
ความจริ ง จะต้องมีส่ิ งมาสนับสนุนมุมมองของพวกเขาในการบัพติศมาเด็กทารก อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างนี้
ไม่ได้กล่าวถึงเด็กทารกใน ณ ที่ น้ ี หรื อบอกเป็ นนัยว่าเด็กทารกอยู่ในครอบครัวของเขา พระคัมภี ร์ขอ้ นี้
ทั้งหมดคือคนในครอบครัวของเธอที่ได้รับความรอดและได้รับบัพติศมา เหตุการณ์ของลิเดียทําให้สงสัยว่า
เธอมีทารกในครอบครัวของเธอในเวลานั้น เธอเป็ นคนค้าขายที่มาไกลจากบ้านของเธอเป็ นระยะทาง 800
กิโลเมตร ซึ่ งไม่น่าจะเป็ นไปได้ที่เธอจะเดินทางมาไกลพร้อมกับทารกของเธอ แน่ นอนที่สุดว่าลิเดียไม่ได้
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แต่งงานและครอบครัวของเธอประกอบไปด้วยนักอธิ ษฐานชาวยิว อาจจะเป็ นคนรับใช้หรื อเป็ นลูกจ้าง เรา
อ่านได้ในพระธรรมกิจการ 16:3
2. ครอบครัวของนายคุกชาวฟิ ลิปปี
กิจการ 16:32-34 – “ท่ านทัง้ สองจึงกล่ าวสั่ งสอนพระวจนะขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ าให้ นายคุก และคนทั้งปวง
ที่อยู่ในบ้ านของเขาฟัง ในกลางคืนชั่ วโมงเดียวกันนั้นเอง นายคุกจึงพาเปาโลกับสิ ลาสไปล้ างแผลที่ถูก
เฆี่ยน และในขณะนั้นนายคุกก็ได้ รับบัพติศมาพร้ อมทั้งครั วเรื อนของเขา แล้ วได้ พาท่ านทั้งสองเข้ าไปใน
บ้ านของเขา จัดโต๊ ะเลีย้ งท่ านแสดงความยินดีอย่ างยิง่ เพราะได้ เชื่อถือพระเจ้ าพร้ อมกับทัง้ ครอบครัวแล้ ว”
ในพระคําข้อ 32 เปาโลกล่าวสัง่ สอนแก่ทุกคนในบ้านของนายคุก ทารกไม่สามารถเข้าใจในสิ่ งที่เขา
กล่าวได้ ในพระคําข้อ 34 คนที่รับบัพติศมาต้อง “เชื่ อในพระเจ้า” เด็กทารกไม่สามารถเชื่ อในพระเจ้าได้
ดังนั้นเราสามารถพูดได้อย่างมัน่ ใจว่าไม่มีเด็กทารกในครอบครัวของนายคุก
3. ครอบครัวของคริ สปัส
กิจการ 18:8 – “ฝ่ ายคริสปัสหัวหน้ านายธรรมศาลากับทัง้ ครัวเรือนของท่ านได้ เชื่อในองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า และ
ชาวโครินธ์ หลายคนเมื่อได้ ฟังแล้ วก็ได้ เชื่อถือและรับบัพติศมา”
คําสําคัญในพระคําข้อที่ 8 คือคําว่า “เชื่อ” เด็กทารกไม่สามารถเชื่อในพระเยซูคริ สต์สาํ หรับความ
รอดได้ ดังนั้นเราสามารถพูดได้อย่างมัน่ ใจว่าไม่มีเด็กทารกในครอบครัวเช่นกัน
สมมติวา่ ครอบครัวของลิเดีย ครอบครัวของนายคุก และครอบครัวของคริ สปั สมีทารกอยู่ ก็เป็ นการ
ผิดพลาดอย่างมากในการตีความพระคัมภีร์ ลูกคนสุ ดท้องในครอบครัวศิษภิบาลของผมอายุ 13 ปี แน่นอน
ว่าอายุ 13 ปี นี้ เพียงพอที่จะตัดสิ นใจที่จะรับความรอดหรื อไม่ก็ได้ เป็ นความผิดครั้งใหญ่ที่กล่าวว่าการ
บัพติศมาเด็กทารกนั้นอยูบ่ นพื้นฐานของการสมมติที่ไม่มีหลักฐาน สรุ ปแล้วพระคัมภีร์กล่าวไว้อย่างชัดเจน
ว่าผูร้ ับบัพติศมาที่เหมาะสมที่จะมารับการบัพติศมาคือผูเ้ ชื่ อในพระเยซูคริ สต์เท่านั้น ซึ่ งนัน่ คือเหตุผลที่ว่า
ทําไมจึงเรี ยกว่า การให้บพั ติศมาแก่ผทู ้ ี่เชื่อแล้ว
2. วิธีการทีเ่ หมาะสม
มี 3 วิธีในการบัพติศมาที่คริ สตจักรใช้ในปั จจุบนั แต่มีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นที่อยูใ่ นพระคัมภีร์ การ
บัพติศมา 3 วิธี ได้แก่
1. การพรม – เป็ นการพรมหยดนํ้าเพียงเล็กน้อยบนศีรษะของผูท้ ี่รับบัพติศมา
2. การเท – เป็ นการเทนํ้าปริ มาณส่ วนน้อยลงเหนือศีรษะของผูท้ ี่รับบัพติศมา
3. การจุ่ม – เป็ นการจุ่มผูท้ ี่รับบัพติศมาลงในนํ้า
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อย่างเช่นเคย เราจําเป็ นต้องถามว่า “พระคัมภีร์สอนว่าอย่างไร?”
มัทธิว 3:6 – “สารภาพความผิดบาปของตน และได้ รับบัพติศมาจากท่ านในแม่ นํ้าจอร์ แดน”
ยอห์นให้บพั ติศมา “ใน” แม่น้ าํ จอร์แดน หากเขาให้บพั ติศมาแก่ผคู ้ นโดยการพรมหรื อการเท เขาคง
ไม่จาํ เป็ นต้องลงไปในแม่น้ าํ แต่แค่ยนื ที่ชายฝั่งก็พอ
มัทธิว 3:16 – “และพระเยซู เมื่อพระองค์ ทรงรั บบัพติศมาแล้ ว ในทันใดนั้นก็เสด็จขึ้นจากนํ้า และดูเถิด
ท้ องฟ้ าก็แหวกออก และพระองค์ ได้ ทอดพระเนตรเห็นพระวิญญาณของพระเจ้ าเสด็จลงมา
ดุจนกเขาและสถิตอยู่บนพระองค์ ”
พระเยซูคริ สต์และยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาลงไปในนํ้าและขึ้นมา “จาก” นํ้า หากเป็ นวิธีการพรมหรื อ
การเท ก็ไม่จาํ เป็ นต้องลงไปในนํ้า แค่ยนื อยูท่ ี่ชายฝั่งก็พอ
ยอห์ น 3:23 – “ยอห์ นก็ให้ บัพติศมาอยู่ที่อายโนนใกล้ หมู่บ้านสาลิมเหมือนกัน เพราะที่นั่นมีนํ้ามาก และ
ผู้คนก็พากันมารับบัพติศมา”
ยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาต้องการที่ที่มีน้ าํ มาก ซึ่งบอกเป็ นนัยว่าเขาบัพติศมาโดยการจุ่ม เขาจะไม่ตอ้ งการ
“นํ้ามาก” หากเขาบัพติศมาโดยการพรมหรื อการเท
กิจการ 8:38-39 – “แล้ วท่ านจึงสั่งให้ หยุดรถม้ า และคนทัง้ สองลงไปในนํ้าทั้งฟี ลิปกับขันที ฟี ลิปก็ให้ ท่านรั บ
บัพติศมา เมื่อท่ านทัง้ สองขึน้ จากนํ้าแล้ ว พระวิญญาณขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ าทรงรั บฟี ลิปไปเสี ย และขันที
นั้นไม่ ได้ เห็นท่ านอีก จึงเดินทางต่ อไปด้ วยความยินดี”
ทั้งฟี ลิปและขันทีลงไป “ในนํ้า” และขึ้นมา “จากนํ้า” หากฟี ลิปให้บพั ติศมาแก่ขนั ทีโดยการพรม
หรื อการเท ก็ไม่จาํ เป็ นต้องลงไปในนํ้า แค่ยนื อยูท่ ี่ชายฝั่งก็พอ
ตัวอย่างของการบัพติศมาไม่ได้มีแค่ในพันธสัญญาใหม่เท่านั้นที่แสดงให้เห็นว่าวิธีการบัพติศมาคือ
การจุ่ม แต่มีหลายความหมายในคําว่าบัพติศมา ซึ่ งหมายถึงการจม การดําลง การแช่ลงในนํ้า หรื อการจุ่มลง
เหตุผลอื่นสําหรับการจุ่มก็คือ วิธีการนี้ เป็ นวิธีการที่เหมาะสมที่พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าการบัพติศมาคือภาพ
ของการฝังไว้
โรม 6:4-5 – “เหตุฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้ กับพระองค์ แล้ วโดยการรั บบัพติศมาเข้ าส่ วนในความตายนั้น
เหมือนกับทีพ่ ระคริสต์ ได้ ทรงถูกชุบให้ เป็ นขึน้ มาจากความตาย โดยเดชพระรั ศมีของพระบิดาอย่ างไร เราก็
จะได้ ดําเนินตามชีวิตใหม่ ด้วยอย่ างนั้น เพราะว่ าถ้ าเราเข้ าสนิทกับพระองค์ แล้ วในการตายอย่ างพระองค์
เราก็จะเป็ นขึน้ มาอย่ างพระองค์ ได้ ทรงเป็ นขึน้ มาจากความตายด้ วย”
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โคโลสี 2:12 – “ได้ ถูกฝังไว้ กบั พระองค์ ในบัพติศมา ซึ่งท่ านได้ เป็ นขึ้นมากับพระองค์ ด้วย โดยความเชื่อใน
การกระทําของพระเจ้ า ผู้ได้ ทรงบันดาลให้ พระองค์ เป็ นขึน้ มาจากความตาย”
เมื่อคนตายไปแล้ว ร่ างกายไม่ได้นอนอยู่บนพื้นและถูกโปรยด้วยดิน แต่ตอ้ งฝังไว้! วิธีการเทและ
การพรมไม่ใช่ภาพการฝังไว้ พระคัมภีร์แสดงให้เห็นชัดเจนว่าวิธีการที่เหมาะสมคือการจุ่มลงในนํ้า
3. เหตุผลทีเ่ หมาะสม
การบัพติศมาเป็ นภาพของข่าวประเสริ ฐของพระเยซูคริ สต์ คนที่จะรับบัพติศมาต้องนําไปสู่ ใต้น้ าํ ซึ่ ง
เป็ นภาพของการตายและถูกฝั งไว้กบั พระเยซู คริ สต์ จากนั้นการที่เขากลับขึ้นมา ก็เป็ นภาพของการฟื้ น
พระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ การเทและการพรมไม่ใช่ภาพของการตาย การฝัง และการเป็ นขึ้นมา การจุ่ม
เป็ นวิธีการเดียวเท่านั้นที่เป็ นภาพของข่าวประเสริ ฐคือ การตาย การฝัง และการเป็ นขึ้นมาในพระเยซูคริ สต์
การบัพติศมาเป็ นภาพของการเริ่ มต้นชี วิตใหม่ของผูท้ ี่รับบัพติศมาด้วยเช่ นกัน ซึ่ งเป็ นการประกาศ
ตัวต่อที่สาธารณะว่าเขาได้ “ตาย” ในชี วิตเก่าในความบาปและได้ “เป็ นขึ้น” สู่ ชีวิตใหม่ในพระเยซูคริ สต์
การบัพ ติ ศ มาคื อ ก้า วแรกของการเชื่ อ ฟั ง ในชี วิต ของผูเ้ ชื่ อ ซึ่ ง เป็ นแรงจู ง ใจที่ เ หมาะสมสํา หรั บ การรั บ
บัพติศมา ผูเ้ ชื่อได้ยอมต่อการบัพติศมาเพราะว่าพระเยซูได้ทรงสั่งไว้
มัทธิว 28:19 – “เหตุฉะนั้น ท่ านทั้งหลายจงออกไปและสั่ งสอนชนทุกชาติ ให้ เขารั บบัพติศมาในพระนาม
แห่ งพระบิดา และแห่ งพระบุตร และแห่ งพระวิญญาณบริสุทธิ์”
การบัพติ ศมาคื อการทดสอบการเชื่ อ ฟั งในพระเยซู คริ สต์ ซึ่ งการจุ่ มเป็ นโอกาสที่ จ ะประกาศว่า
พระเจ้าทรงทําอะไรในชีวติ ของผูเ้ ชื่อ ซึ่งมี 2 มุมมองเกี่ยวกับเหตุของการบัพติศมา
1. ความรอดในบัพติศมา
ผูเ้ ชื่อที่รับบัพติศมาในคริ สตจักรหลายแห่ งเชื่อว่าการรับบัพติศมาเป็ นส่ วนหนึ่งของการช่วยให้รอด
หากมีคนไม่ได้รับบัพติศมา เขาก็จะไม่ได้ไปสวรรค์ เขาเชื่อว่าการรับบัพติศมาจะชําระล้างความบาปของเขา
ออกไป คนที่ยดึ มุมมองนี้ไม่ได้วางใจในพระเยซูคริ สต์ 100% สําหรับความรอด การวางใจส่ วนหนึ่งของเขา
คือในนํ้า
2. สัญลักษณ์ในบัพติศมา
นี่เป็ นมุมมองของแบ๊พติสต์ที่เชื่อว่ามีสัญลักษณ์ในการบัพติศมา การบัพศิมาไม่ใช่เพื่อความรอด ซึ่ ง
การบัพติศมาเป็ นสัญลักษณ์ของการตาย การฝัง และการเป็ นขึ้นมาของพระเยซูคริ สต์ การบัพติศมาคือเป็ น
พยานแก่คนอื่นๆว่าท่านได้รอดแล้ว คือ ท่านได้ตายต่อบาปและต้องการมีชีวติ อยูเ่ พื่อพระเยซูคริ สต์
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คนที่มีความเชื่อที่ผดิ ที่เชื่อว่าการบัพติศมาเป็ นสิ่ งจําเป็ นสําหรับความรอด ได้ตีความข้อพระคัมภีร์ 4
ข้อผิดไป ตามข้อข้างล่างนี้
1. มาระโก 16:16 – “ผู้ทเี่ ชื่อและรับบัพติศมาก็จะรอด แต่ ผ้ ทู ไี่ ม่ เชื่อจะต้ องถูกลงพระอาชญา”
ในพระคําข้อนี้ การบัพติศมาเกี่ยวข้องกับการปลอบประโลมใจฝ่ ายวิญญาณของเรา ไม่ใช่ความรอด
ตัวอย่าง เช่น ให้พิจารณาประโยคต่อไปนี้ “เขาขึ้นรถโดยสารและนัง่ ที่ที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางของเขา”
การขึ้นรถโดยสารนั้นจําเป็ นต้องไปถึงจุดหมายปลายทาง แต่การนัง่ ที่น้ นั ไม่จาํ เป็ น เช่ นเดียวกัน ผูเ้ ชื่ อนั้น
จําเป็ นต้องไปถึงสวรรค์ แต่การบัพติศมานั้นไม่จาํ เป็ น แต่ว่ามันจะสะดวกมากกว่าที่จะนัง่ ในรถโดยสารนั้น
ซึ่ งมีความสะดวกกว่าที่จะเดินทางไปยังสวรรค์ในพระประสงค์ของพระเจ้าโดยการบัพติศมาในนํ้าพระทัย
ของพระเจ้ามากกว่าการรับบัพติศมานอกพระประสงค์ของพระองค์
2. ยอห์ น 3:5 – “พระเยซูตรั สตอบว่ า ‘เราบอกความจริ งอันเที่ยงแท้ แก่ ท่านว่ า ถ้ าผู้ใดไม่ ได้ บังเกิดจากนํ้า
และพระวิญญาณ ผู้นั้นจะเข้ าในอาณาจักรของพระเจ้ าไม่ ได้ ”
บางคนพยายามบิดเบือนคําว่า “การบังเกิดจากนํ้า” หมายถึงการบัพติศมา หากอ่านต่อมาในพระคํา
ข้อที่ 6 เราเรี ยนรู ้ว่า “การบังเกิดจากนํ้า” หมายถึงการบังเกิดฝ่ ายร่ างกาย ซึ่ งนิ โคเดมัสไม่ได้ขอที่จะรับ
บัพติศมา ในความเป็ นจริ งการบัพติศมาไม่ใช่แม้แต่หวั ข้อสนทนากับพระเยซูคริ สต์ในคืนนั้น (ข้อ 1-21)
3. กิจการ 2:38 – “ฝ่ ายเปโตรจึงกล่ าวแก่เขาว่ า “จงกลับใจเสี ยใหม่ และรั บบัพติศมาในพระนามแห่ งพระเยซู
คริสต์ สิ้นทุกคน เพราะว่ าทรงยกความผิดบาปให้ แล้ ว และท่ านจะได้ รับของประทานของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์”
ในการโต้แย้งของข้อนี้ใจกลางอยูบ่ นความหมายของคําว่า “เพราะว่า” คํานี้สามารถหมายถึง “เพื่อ”
หรื อหมายถึง “เนื่องจาก” หากเราทําประโยคขึ้นมาว่า “เขาถูกขังคุกเพราะการฆาตกรรม” เราตีความหมายว่า
เขาอยูใ่ นคุกเพื่อทําการฆาตกรรมหรื อ? คําตอบคือไม่ใช่! เขาถูกขังที่นนั่ เนื่องจากเขาได้ทาํ การฆาตกรรม
ดังนั้นเปโตรจึงพูดเช่ นกันว่า “รับบัพติศมาเพื่อความบาปของท่านจะได้รับการอภัย” หรื อ “รับบัพติศมา
เนื่ องจากความบาปของท่านได้รับการอภัยแล้ว” เพราะความรอดมาโดยความเชื่ อในพระเยซูคริ สต์ การ
ตีความที่ถูกต้องคือจงรับบัพติศมาเนื่องจากความบาปของท่านได้รับการอภัยแล้ว
4. 1 เปโตร 3:21 – “เช่ นเดียวกัน บัดนี้พธิ ีบัพติศมาก็เป็ นภาพที่รอดแก่ เราทั้งหลาย (ไม่ ใช่ ด้วยชําระราคีแห่ ง
เนื้อหนัง แต่ โดยให้ มีใจวินิจฉั ยผิดและชอบอันดีจําเพาะพระเจ้ า) โดยซึ่งพระเยซูคริ สต์
ได้ ทรงเป็ นขึน้ มาจากตาย”
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หลายคนที่เชื่อว่านํ้าชําระล้างความบาปออกไปได้ อ่านเพียงส่ วนแรกของข้อพระคํา “พิธีบพั ติศมาก็
เป็ นภาพที่รอดแก่เราทั้งหลาย” และจากนั้นก็หยุดอ่าน เขากล่าวว่า “ดูสิ การบัพติศมาช่วยให้รอด!” อย่างไร
ก็ตาม หากส่ วนที่เหลือของพระคําได้ถูกอ่าน จะชัดเจนมากว่าการบัพติศมาไม่ได้ช่วยใครให้รอด พระคํา
กล่าวต่อไปว่า “ไม่ใช่ ดว้ ยชําระราคีแห่ งเนื้ อหนัง” นํ้าในการบัพติศมาไม่ได้ลา้ งความบาปออกไป คื อ
“ราคีแห่งเนื้อหนัง”
ในพระคําข้อนี้ การบัพติศมาช่วยเราให้รอดจากอะไร? พระคํากล่าวว่า “โดยให้มีใจวินิจฉัยผิดและ
ชอบอันดีจาํ เพาะพระเจ้า” แรงจูงใจที่เหมาะสมสําหรับการบัพติศมาคือการเชื่อฟั งพระเจ้า การบัพติศมาเป็ น
ก้าวแรกของการเชื่อฟั งในความเชื่อ ผูเ้ ชื่อทุกๆคนที่ชา้ ในการรับบัพติศมา คือ การมีชีวิตในการไม่เชื่อฟั ง
และไม่สามารถมี “ใจวินิจฉัยผิดและชอบอันดีจาํ เพราะพระเจ้า” ได้
4. สิ ทธิอาํ นาจทีเ่ หมาะสม
ช่วงแรกๆในบทเรี ยนนี้ เราเรี ยนแล้วว่า ส่ วน “คริ สตจักรแท้และคริ สตจักรปลอม” และส่ วน “ใครมี
สิ ทธิอาํ นาจในการให้บพั ติศมา?” เป็ นส่ วนที่ยากมากในการทําความเข้าใจในหลักคําสอนเกี่ยวกับคริ สตจักร
ตอนนี้ เราได้มาถึงส่ วนที่สองที่ ว่า “ใครมีสิทธิ อาํ นาจในการให้บพั ติ ศมา?” คําถามนี้ ได้แบ่งคริ สตจักร
แบ๊พติสต์เป็ น 2 กลุ่ม
1. “แบ๊พติสต์แบบเปิ ด” (Open Baptist) – คริ สตจักรที่ยอมรับคนที่รับบัพติศมาโดยการจุ่มจากคริ สตจักรที่
ไม่ใช่แบ๊พติสต์เข้าสู่ สมาชิกภาพ
2. “แบ๊พติสต์แบบปิ ด” (Closed Baptist) – คริ สตจักรที่ยอมรับคนที่รับบัพติศมาในคริ สตจักรแบ๊พติสต์โดย
สายเลือดเท่านั้นเข้าสู่ สมาชิกภาพ
ใครถูกและใครผิด? กลายเป็ นประเด็นสําคัญของสิ ทธิ อาํ นาจคริ สตจักร คริ สตจักรส่ วนบุคคลหรื อ
คริ สตจักรประเภทใดที่มีสิทธิ อาํ นาจในการให้บพั ติศมาผูเ้ ชื่อใหม่ หรื อสิ ทธิ อาํ นาจในการให้บพั ติศมาต้อง
อยูใ่ นคริ สตจักรแบ๊พติสต์โดยสายเลือด?
คําตอบที่ตอบในคําถามที่ว่า “ใครมีสิทธิ อาํ นาจในการให้บพั ติศมา?” เป็ นคําตอบเดียวกันกับใน
คําถามที่ว่า “พระเยซูคริ สต์ให้พระบัญชาอันยิง่ ใหญ่แก่ใคร ในพระธรรมมัทธิ ว 28:18-20?” ทําไมจึงเป็ น
คําตอบเดียวกัน? เพราะว่าพระเยซูคริ สต์ประทานสิ ทธิ อาํ นาจในการให้บพั ติศมาในพระบัญชาอันยิ่งใหญ่
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หากท่านสามารถตอบคําถามที่ว่า “พระเยซูคริ สต์ทรงให้พระบัญชาอันยิ่งใหญ่แก่ใคร?” ได้ ท่านก็จะมี
คําตอบของท่านในคําถาม “ใครมีสิทธิอาํ นาจในการให้บพั ติศมา?” ได้เช่นเดียวกัน
มัทธิว 28:18-20 – “พระเยซู จึงเสด็จเข้ ามาใกล้ แล้ วตรั สกับเขาว่ า ‘ฤทธานุภาพทั้งสิ้ นในสวรรค์ ก็ดี ใน
แผ่ นดินโลกก็ดี ทรงมอบไว้ แก่ เราแล้ ว เหตุฉะนั้น ท่ านทั้งหลายจงออกไปและสั่ งสอนชนทุกชาติ ให้ เขารั บ
บัพติศมาในพระนามแห่ งพระบิดา และแห่ งพระบุตร และแห่ งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ สอนเขาให้ ถือรั กษาสิ่ ง
สารพัดซึ่งเราได้ สั่งพวกท่ านไว้ และดูเถิด เราจะอยู่กบั ท่ านทัง้ หลายเสมอไป จนกว่ าจะสิ้นโลก เอเมน’ ”
สาวกทั้ง 11 คนของพระเยซูคริ สต์ชุมนุ มกันต่อหน้าพระองค์ที่ภูเขาในแคว้นกาลิลี (สาวกคนที่ 12
คือยูดาส ได้ตายไปแล้ว) ในพระคําข้อที่ 18 พระเยซู ทรงตรัสว่า “ฤทธานุ ภาพทั้งสิ้ นในสวรรค์ก็ดี ใน
แผ่นดินโลกก็ดี ทรงมอบไว้แก่เราแล้ว” และในข้อ 19 ตรัสว่า “ท่านทั้งหลายจงออกไป” ซึ่ งแสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนว่าพระเยซูทรงเป็ นผูเ้ ดียวที่ทรงฤทธานุ ภาพให้สิทธิ อาํ นาจแก่สาวก 11 คนเพื่อทําสามสิ่ งใน
พระคําข้อที่ 19 และ 20
สิ่ งแรกคือ พวกเขาออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ (ข้อ 19) สิ่ งที่สองคือ พวกเขาได้ให้บพั ติศมาแก่ผเู ้ ชื่อ
ใหม่ (ข้อ 19) สิ่ งที่สามคือ พวกเขาได้สอนเหล่าผูเ้ ชื่อใหม่ (ข้อ 20) ในพระบัญชาอันยิง่ ใหญ่ พระเยซูคริ สต์
ให้สิทธิ อาํ นาจในการให้บพั ติศมาและเริ่ มต้นคริ สตจักรใหม่ พระเยซูคริ สต์ให้พระบัญชาอันยิง่ ใหญ่น้ ี แก่
ใคร? มีเพียงสามคําตอบที่เป็ นไปได้คือ พระเยซูคริ สต์ทรงให้พระบัญชาอันยิง่ ใหญ่ที่ประกอบไปด้วยสิ ทธิ
อํานาจในการให้บพั ติศมาและการเริ่ มต้นคริ สตจักรใหม่แก่
(1) สาวก 11 คน
(2) คริ สเตียนทุกคน
(3) คริ สตจักรที่พระเยซูคริ สต์ทรงสถาปนาไว้
1. บางคนเชื่อว่าพระบัญชาอันยิง่ ใหญ่ถูกมอบให้แก่สาวก 11 คนเท่านั้น
หากเป็ นความจริ ง ก็จะไม่มีใครมีสิทธิ อาํ นาจในการให้บพั ติศมาและเริ่ มต้นคริ สตจักรใหม่ได้ใน
ปัจจุบนั เพราะว่าสาวกทั้ง 11 คนได้ตายไปเป็ นเวลานานแล้ว เป็ นที่ชดั เจนว่าพระเยซูไม่ได้ให้พระบัญชาอัน
ยิง่ ใหญ่แก่เหล่าสาวกเท่านั้น
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2. คนส่ วนมากเชื่อว่าพระบัญชาอันยิง่ ใหญ่ถูกมอบแก่คริ สเตียนทุกคน
มุมมองนี้เป็ นที่แพร่ หลายในปัจจุบนั อย่างไรก็ตาม หากท่านไตร่ ตรองเกี่ยวกับสิ่ งนี้อย่างระมัดระวัง
เราจะพบว่านัน่ เป็ นไปไม่ได้ ศิษยาภิบาลและมิชชันนารี ส่วนมากตีความผิดเกี่ยวกับคําว่า “ท่านทั้งหลาย”
ในประโยคที่ว่า “เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปและสั่งสอนชนทุกชาติ” หมายถึง คริ สเตียนทุกคนถูก
มอบอํานาจให้ไปสั่งสอนทัว่ โลก
การตีความที่สอดคล้องตามพระคัมภีร์น้ นั การตีความที่เหมือนกันจําเป็ นต้องกําหนดแต่ละส่ วนของ
พระบัญชาอันยิ่งใหญ่ หากคนที่ยึดในมุมมองที่ว่าพระเยซู มอบสิ ทธิ อาํ นาจแก่คริ สเตียนทุกคนในการสั่ง
สอนทัว่ โลก ดังนั้นพระเยซูคริ สต์กม็ อบสิ ทธิอาํ นาจแก่คริ สเตียนทุกคนในการให้บพั ติศมาแก่ผเู ้ ชื่อใหม่ดว้ ย
การตี ความนี้ หมายถึ งว่าคริ สเตี ยนได้รับสิ ทธิ อาํ นาจในการให้บพั ติ ศมาแก่ผูเ้ ชื่ อใหม่ โดยปราศจากการ
ยินยอมจากคริ สตจักรหรื อสิ ทธิ อาํ นาจของคริ สตจักร หากการตีความนี้ ถูกต้อง บัพติศมาก็ไม่ใช่คาํ สั่งของ
คริ สตจักร แต่เป็ นคําสั่งของส่ วนบุคคล
หากบัพติศมาเป็ นคําสั่งส่ วนบุคคล ก็ไม่ยากที่จะมองดูว่าสถานการณ์จะซับซ้อนแค่ไหน ตัวอย่าง
เช่น สมมติวา่ ท่าน “คิด” ว่าท่านคือคริ สเตียนและนําคนหนึ่งมาสู่ ความรอด และให้บพั ติศมาแก่เขา สมมติ
ว่าหลังจากไม่กี่ปี พระเจ้าได้ทรงทํางานในใจของท่านและสําแดงให้ท่านเห็นว่าท่านไม่ใช่คริ สเตียนแท้ แต่
เป็ นคริ สเตียนปลอม จากนั้นท่านก็กลับใจใหม่ในความบาปของท่านและวางใจและมีความเชื่อ 100% ใน
พระเยซูคริ สต์และกลายมาเป็ นผูเ้ ชื่อแท้
เนื่องจากพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าการบัพติศมาที่ถูกต้องต้องมาหลังจากที่ได้รับความรอดแล้ว ท่านจึง
ตระหนักว่าท่านไม่ได้รับความรอดเมื่อท่านได้รับบัพติศมาแต่แรกเริ่ ม ดังนั้นท่านจึงต้องรับบัพติศมาอีก
รอบ จากนั้นท่านก็ตะหนักได้ว่าท่านมีปัญหาใหญ่ เพราะว่าท่ านไม่ใช่ คริ สเตียนแท้ก่อนที่ท่านจะได้รับ
ความรอดที่แท้จริ ง ทุกคนที่ท่านได้ให้บพั ติศมาแก่เขาก่อนที่ท่านจะกลายมาเป็ นคริ สเตียนแท้กไ็ ม่ได้รับการ
บัพติศมาที่ถูกต้อง เพราะว่าการบัพติศมาของท่านนั้นไม่ถูกต้อง
ตอนนี้ท่านจึงต้องกลับไปหาคนเหล่านั้นที่ท่านได้ให้บพั ติศมาแก่เขาและกล่าวกับเขาว่า “ผมขอโทษ
แต่ ผมยังไม่ ได้รับความรอดเมื่ อตอนที่ผมได้ให้บพั ติศมาแก่ ท่าน ดังนั้นการรับบัพติ ศมาของท่ านจึ งไม่
ถูกต้องและทุกคนที่ท่านได้ให้บพั ติศมาแก่เขาก็ไม่ถูกต้องเช่ นเดียวกัน ตอนนี้ ผมได้รับความรอดแท้แล้ว
ท่ านจําเป็ นต้องรั บบัพติ ศมาจากผมอี กครั้ งให้เ พื่อให้การรั บบัพติ ศมาของท่ า นนั้นถู กต้อง จากนั้นท่ า น
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จําเป็ นต้องไปให้บพั ติศมาอีกครั้งแก่คนที่ท่านได้ให้บพั ติศมาไปก่อนหน้านี้ เพื่อที่การรับบัพติศมาของเขา
จะถูกต้องเช่นเดียวกัน” ซึ่งเป็ นอะไรที่น่าสับสนมาก!
ปั ญหาจะเกิดขึ้นมากมายถ้าพระเยซู คริ สต์มอบสิ ทธิ อาํ นาจให้แก่คริ สเตียนไปประกาศสั่งสอนทัว่
โลก ยกตัวอย่างเช่ น ท่านรู ้ได้อย่างไรว่าคนที่ให้บพั ติศมาแก่ท่านนั้นได้รับความรอดอย่างแท้จริ ง? ท่านไม่
สามารถมัน่ ใจได้อย่างแท้จริ งว่าการรับบัพติศมาของท่านั้นถูกต้อง เช่ นเดียวกัน คริ สเตียนหนึ่ งคนจะไป
ประกาศสั่งสอนประชากรในโลกให้ครบได้อย่างไร?
ศิษยาภิบาลและมิชชันนารี ส่วนมากตีความผิดเกี่ยวกับคําว่า “ท่านทั้งหลาย” ในประโยคที่วา่ “เหตุ
ฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปและสั่งสอนชนทุกชาติ” หมายถึง คริ สเตียนทุกคนถูกมอบอํานาจให้ไปสั่ง
สอนทัว่ โลก ผูศ้ ึกษาพระคัมภีร์ทุกคนจําเป็ นต้องเตือนสติตวั เองตลอดว่าถึงแม้วา่ อาจจะมีขอ้ ที่นาํ ไปใช้หลาย
อย่างในข้อหนึ่งข้อในพระคัมภีร์ แต่กม็ ีเพียงการตีความเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
เราไม่เห็นด้วยกับการตีความที่วา่ คริ สเตียนได้รับสิ ทธิอาํ นาจในการประกาศสั่งสอนแก่โลก อย่างไร
ก็ตามเราเห็นด้วยกับการนําไปใช้ที่ว่าผูเ้ ชื่ อทุกคนจําเป็ นต้องเกี่ยวข้องกับการประกาศและบอกผูค้ นว่าจะ
รอดได้อย่างไร ดังนั้นคําว่า “ท่านทั้งหลาย” ในประโยคที่วา่ “เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลาย” จะตีความให้ถูกต้อง
ได้อย่างไร?
เรารู ้ว่ามีคนที่ มารอดมากมายและมี ผูเ้ ชื่ อที่รับบัพติศมาในอิสราเอลในเวลานั้น (ยอห์น4:1) แต่
พระเยซู ไม่ ได้ทรงชุ มนุ มกับเหล่าผูเ้ ชื่ อทั้งหมดด้วยกันและไม่ได้ทรงประทานพระบัญชาอันยิ่งใหญ่ แ ก่
ส่ วนรวม พระเยซูคริ สต์ทรงตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์เท่านั้น ดังนั้น (1) พระเยซูคริ สต์ทรงประทาน
สิ ทธิ อาํ นาจแก่เหล่าสาวกของพระองค์ในการประกาศทัว่ โลก ให้บพั ติศมาผูเ้ ชื่อใหม่และเริ่ มต้นคริ สตจักร
ใหม่ หรื อ (2) พระองค์ทรงตรัสกับเหล่าสาวกส่ วนรวม ดังคริ สตจักรและให้สิทธิ อาํ นาจแก่คริ สตจักรของ
พระองค์ในการประกาศทัว่ โลก ให้บพั ติศมาผูเ้ ชื่อใหม่และเริ่ มต้นคริ สตจักรใหม่
ซึ่ งเป็ นที่ชดั เจนว่าพระเยซูคริ สต์ไม่ได้ให้สิทธิ อาํ นาจแก่เหล่าสาวกของพระองค์ เพราะว่าพวกเขา
ตายไปแล้ว หากพระเยซูทรงทําเช่นนั้น พระบัญชาอันยิง่ ใหญ่กใ็ ช้ได้ไม่นาน เราควรที่จะปิ ดคริ สตจักรและ
มิชชันนารี ทุกคนก็ควรจะกลับบ้านไป การตีความเดี ยวที่มน่ั คงคือพระเยซู คริ สต์ทรงตรัสกับเหล่าสาวก
โดยรวม ดังคริ สตจักรและให้สิทธิ อาํ นาจแก่คริ สตจักรของพระองค์ในการประกาศแก่โลก ให้บพั ติศมาผู ้
เชื่อใหม่และการเริ่ มต้นคริ สตจักรใหม่
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บางคนได้ทาํ ความผิดพลาดครั้งใหญ่ในการตีความเมื่อพวกเขาได้สอนว่าถึงแม้ว่าพระเยซูคริ สต์ตรัส
แก่เหล่าสาวกของพระองค์ พระบัญชาอันยิง่ ใหญ่กถ็ ูกเข้าใจว่าเป็ นคําตรัสสําหรับผูเ้ ชื่อทุกคน หากเป็ นความ
จริ ง ส่ วนไหนของพระคัมภีร์ที่กล่าวว่าพระบัญชานี้ถูกส่ งต่อจากเหล่าสาวกไปยังผูเ้ ชื่อทุกคน? พระคัมภีร์
กล่าวอย่างไรว่าพระบัญชาได้ถูกส่ งต่อจากสาวกไปยังผูเ้ ชื่อทุกคน? เมื่อไหร่ ที่พระบัญชาถูกส่ งไปจากเหล่า
สาวกไปยังผูเ้ ชื่อทุกคน? ไม่มีใครสามารถหาข้อพระคําในพระคัมภีร์ได้วา่ พระคัมภีร์กล่าวว่าเมื่อไหร่ ที่ไหน
หรื ออย่างไรที่พระบัญชาอันยิง่ ใหญ่ได้ถูกส่ งออกไปจากเหล่าสาวกไปยังผูเ้ ชื่อทุกคน ท่านไม่สามารถหยิบ
สิ่ ง ที่ พ ระเยซู ท รงตรั สแก่ เ หล่ าสาวกของพระองค์ม าตี ความว่า พระองค์ท รงตรั สแก่ ผูเ้ ชื่ อทุ กคนได้โ ดย
ปราศจากเหตุการณ์สนับสนุ นจากพระคัมภีร์ ท่านสามารถนําไปใช้ได้อย่างแน่นอนกับผูเ้ ชื่อทุกคนว่าพวก
เขาควรจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกาศ แต่นนั่ ไม่ใช่การตีความหมาย
3. พระบัญชาอันยิง่ ใหญ่ประทานแก่คริ สตจักรที่พระเยซูคริ สต์ทรงเริ่ มไว้
คนที่ยึดถือมุมมองนี้ เชื่ อเมื่อพระเยซูทรงตรัสว่า “เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลาย” พระองค์ทรงให้สิทธิ
อํานาจในการให้บพั ติศมาและการเริ่ มต้นคริ สตจักรแก่เหล่าสาวกทั้ง 11 คนโดยรวมดังคริ สตจักร ซึ่ งเรี ยกว่า
“สิ ทธิอาํ นาจคริ สตจักร” นี่เป็ นคําตอบเดียวที่มีเหตุผล ซึ่ งเป็ นไปไม่ได้ที่ผเู ้ ชื่อคนเดียวจะประกาศไปทัว่ โลก
แต่ เป็ นไปได้สําหรั บคริ สตจักรที่ จะขยายออกไปทัว่ โลก มันเป็ นไปไม่ ได้สําหรั บผูเ้ ชื่ อคนเดี ยวที่ จะให้
บัพติศมาแก่ผเู ้ ชื่อใหม่และเริ่ มต้นคริ สตจักรทั้งหมดทัว่ โลก แต่มนั เป็ นไปได้สาํ หรับคริ สตจักรของพระเยซู
คริ สต์ โดยการให้สิทธิ อาํ นาจแก่คริ สตจักรของพระองค์ อนุญาตให้งานของพระเจ้าดําเนินต่อไปด้วยความ
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย คริ สเตียนสามารถออกจากความจริ งได้ แต่จะไม่มีผลกระทบต่อคริ สตจักรที่ได้เริ่ มไว้
รวมถึงหน้าที่อนั ยิง่ ใหญ่ที่มอบหมายไว้ คือ สิ ทธิอาํ นาจในการให้บพั ติศมาและการเริ่ มต้นคริ สตจักร
ใหม่ ดังนั้นมีคาํ ถามที่ตามมาเป็ นธรรมดา คือ “คริ สตจักรประเภทไหนที่พระเยซูคริ สต์ประทานสิ ทธิ อาํ นาจ
ให้ในการให้บพั ติศมา?” พระเยซูคริ สต์ไม่ได้ทรงริ เริ่ มหลากหลายนิกาย พระองค์ทรงเริ่ มคริ สตจักรเดียว คือ
คริ สตจักรของพระองค์ คริ สตจักรแท้ของพระเยซูคริ สต์เท่านั้นที่มีสิทธิอาํ นาจในการให้บพั ติศมา เพื่อที่จะดู
ว่าคริ สตจักรไหนคือคริ สตจักรแท้ในปัจจุบนั กลับไปดูใหม่อีกรอบได้ในหัวข้อ “คริสตจักรและนิกายตางๆ
มีความเปนมาไดอยางไร?”
เราเชื่อว่าพระเยซูคริ สต์ทรงไม่ได้ให้สิทธิอาํ นาจแก่ผเู ้ ชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งในการประกาศ การให้
บัพติศมา และเริ่ มต้นคริ สตจักร เราเชื่อว่าพระเยซูคริ สต์ทรงให้สิทธิอาํ นาจแก่คริ สตจักรของพระองค์ในการ
ประกาศ การให้บพั ติศมา และการเริ่ มต้นคริ สตจักรใหม่ มากไปกว่านั้นเรายอมรับความจริ งว่า “สิ ทธิ อาํ นาจ
คริ สตจักร” ได้ถูกถ่ายทอดในประวัติศาสตร์ ผ่านคริ สตจักรอานาแบ๊พติสต์ที่ยงั คงเหลือความสัตย์ซื่อและ
ความจริ งในพระคัมภีร์ ในเวลานี้ “สิ ทธิ อาํ นาจคริ สตจักร” ยังอยูใ่ นคริ สตจักรแบ๊พติสต์โดยสายเลือด ผูเ้ ชื่อ
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แต่ ละคนมี ความรั บผิดชอบในการประกาศแก่ คนที่ ยงั ไม่ รอด แต่ เป็ นแผนการของพระเจ้าที่ การรั บใช้
ของคริ สเตียนจะสําเร็ จในสิ ทธิ อาํ นาจคริ สตจักรที่ถูกต้อง ซึ่ งหมายความว่าจําเป็ นต้องสําเร็ จผ่านพันธกิจ
ของคริ สตจักรหรื อการยินยอมของคริ สตจักร
สิ ทธิอาํ นาจในบัพติศมาเป็ นสิ่ งสํ าคัญ
พระเยซู คริ ส ต์ท รงรู ้ ว่า สิ ท ธิ อ าํ นาจที่ ถูก ต้อ งเป็ นสิ่ งจํา เป็ น เมื่ อ พระองค์ท รงเสาะหายอห์ นผูใ้ ห้
บัพติศมาเพื่อที่พระองค์จะรับบัพติศมา พระองค์ทรงเดินทาง 100 กิโลเมตร จากกาลิลีไปยังแม่น้ าํ จอร์แดนที่
ซึ่งยอห์นได้ให้บพั ติศมา แม่น้ าํ ในกาลิลีมีมากมาย แต่ไม่มีใครในกาลิลีมีสิทธิ อาํ นาจในการให้บพั ติศมา แต่
สิ ทธิอาํ นาจนั้นเป็ นของยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมา
ยอหนผูใหบัพติศมากับสิทธิอํานาจของพระเจา
ยอห์ น 1:6 – “มีชายคนหนึ่งทีพ่ ระเจ้ าทรงใช้ มา ชื่อยอห์ น”
ยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมารับสิ ทธิอาํ นาจในการให้บพั ติศมาโดยตรงจากพระเจ้า
ฟี ลิปให้บพั ติศมาโดยสิ ทธิอาํ นาจคริ สตจักร
ฟี ลิปไม่ได้ออกไปและบัพติศมาแก่ผเู ้ ชื่อด้วยตัวเขาเองโดยปราศจากสิ ทธิ อาํ นาจคริ สตจักร ฟี ลิปเป็ น
สมาชิกของคริ สตจักรในกรุ งเยรู ซาเล็ม เขาเป็ นผูช้ ่วยในคริ สตจักร ในกิจการ 6:5 เขาเป็ นทั้งผูป้ ระกาศข่าว
ประเสริ ฐด้วย (กิจการ 21:8) ทั้งผูช้ ่ วยและผูป้ ระกาศข่าวประเสริ ฐเป็ นหน้าที่ในคริ สตจักร ดังนั้นเป็ นไป
ได้มากว่าเขามีสิทธิ อาํ นาจคริ สตจักรในการให้บพั ติศมา เขายังได้ดูแลแม้กระทัง่ รายงานคริ สตจักรของเขา
ในกรุ งเยรู ซาเล็มในงานพันธกิจของเขาท่ามกลางชาวสะมาเรี ย (กิจการ 8:14)
อานาเนียให้บพั ติศมาโดยสิ ทธิอาํ นาจคริ สตจักร
อานาเนียให้บพั ติศมาแก่เซาโลในกิจการ บทที่ 9 ผูท้ ี่ได้กลายมาเป็ นสาวกเปาโล อานาเนียไม่ได้ให้
บัพติศมาแก่เซาโลด้วยตัวเขาเองโดยปราศจากสิ ทธิ อาํ นาจคริ สตจักร เรารู ้ว่ามีคริ สตจักรในเมืองดามัสกัส
(กิจการ 9:2) เพราะว่าเซาโลกําลังจะไปที่นนั่ ไปเพื่อทําลาย อานาเนียเป็ นสมาชิกและอาจจะเป็ นศิษยาภิบาล
ของคริ สตจักร (กิจการ 9:10) เซาโลได้กลายมาเป็ นสมาชิกของคริ สตจักรในเมืองดามัสกัส (กิจการ 9:22-26)
ในช่วงเวลาก่อนที่จะย้ายไปยังเมืองอันทิโอก
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เปโตรให้บพั ติศมาโดยสิ ทธิอาํ นาจคริ สตจักร
ผูป้ ระกาศข่าวประเสริ ฐในพระธรรมกิจการ บทที่ 13 ถูกส่ งออกไปโดยคริ สตจักรในเมืองอันทิโอก
นี่เป็ นหนทางของพระเจ้าในการส่ งมิชชันนารี ผา่ นคริ สตจักรในสิ ทธิอาํ นาจคริ สตจักร
กิจการ 13:3 – “เมื่อถืออดอาหารและอธิษฐาน และวางมือบนบารนาบัสกับเซาโลแล้ ว เขาก็ใช้ ท่านไป”
คริ สตจักรในเมืองอันทิโอกส่ งพวกเขาไปประกาศข่าวประเสริ ฐและสถาปนาคริ สตจักรอื่นๆ
กิจการ 14:23 – “เมื่อท่ านทั้งสองได้ เลือกตั้งผู้ปกครองสาวกไว้ ทุกคริ สตจักร และได้ อธิษฐานและถืออด
อาหารฝากสาวกไว้ กบั องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าทีเ่ ขาเชื่อถือนั้น”
พวกเขาถูกส่ งออกไปพร้อมกับสิ ทธิอาํ นาจในคริ สตจักรของพวกเขาและเริ่ มต้นคริ สตจักรใหม่
การบัพติศมาเป็ นหนทางของการเป็ นสมาชิกภาพในคริสตจักร
กิจการ 2:41 – “คนทัง้ หลายทีร่ ับคําของเปโตรด้ วยความยินดีกร็ ับบัพติศมา ในวันนั้นมีคนเข้ าเป็ นสาวกเพิม่
อีกประมาณสามพันคน”
คน 3,000 คน เหล่านี้ได้ถูกเพิ่มเข้าไปในคริ สตจักรที่มีมาอยูแ่ ล้วในวันเพ็นเทคอสต์ เมื่อผูเ้ ชื่อได้รับ
บัพติศมา เขาได้กลายมาเป็ นสมาชิกของคริ สตจักร
หากผูเ้ ชื่ อ ย้า ยไปยัง เมื อ งอื่ น และต้อ งการโยกย้า ยการเป็ นสมาชิ ก ภาพของเขาไปยัง คริ ส ตจัก ร
แบ๊พติสต์โดยสายเลือด เขาก็ไม่ตอ้ งรับบัพติศมาอีกครั้ง ผูเ้ ชื่ อจําเป็ นต้องได้รับบัพติศมากับสิ ทธิ อาํ นาจ
คริ สตจักรที่ถูกต้องครั้งเดียวเพียงเท่านั้น กรณี ส่วนใหญ่คริ สตจักรใหม่ตอ้ งส่ งจดหมายไปยังคริ สตจักรเก่า
เพื่อแจ้งให้รู้วา่ พวกเขาต้องการโยกย้ายการเป็ นสมาชิกภาพ
ในไม่ชา้ คริ สตจักรแบ๊พติสต์ทุกแห่ งจะได้เจอกับสถานการณ์ของการเป็ นไปได้ที่สมาชิ กผูท้ ี่ได้รับ
บัพติศมาโดยการจุ่มจากคริ สตจักรที่ไม่ใช่แบ๊พติสต์ ร้องขอเพื่อเข้ามาเป็ นสมาชิกภาพ ควรหรื อที่คริ สตจักร
จะรับสมาชิกบนพื้นฐานของการรับบัพติศมาโดยการจุ่ม หรื อควรหรื อที่คริ สตจักรจะเรี ยกร้องคนที่ได้รับ
บัพติศมาโดยการจุ่มจากสิ ทธิ อาํ นาจคริ สตจักรที่ถูกต้อง? สถานการณ์น้ ีจะเป็ นบททดสอบความเชื่อแท้ของ
คริ สตจักรแบ๊พติสต์โดยสายเลือด
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เราเชื่อว่าคริ สตจักรแบ๊พติสต์แท้โดยสายเลือดไม่ควรที่จะรับบางคนที่ได้รับบัพติศมาโดยคริ สตจักร
ที่ ไ ม่ ใ ช่ แ บ๊ พ ติ ส ต์เ ข้า เป็ นสมาชิ ก ถ้า บางคนมาจากคริ ส ตจัก รที่ ไ ม่ มี สิ ท ธิ อ าํ นาจคริ ส ตจัก ร ดัง นั้น การ
บัพติศมาของเขาก็ไม่ถูกต้อง เขาจําเป็ นต้องได้รับบัพติศมาแท้โดยคริ สตจักรที่มีสิทธิอาํ นาจคริ สตจักร
อะไรที่ทาํ ให้บางคนมาเป็ นแบ๊พติสต์ การเป็ นแบ๊พติสต์เกิดขึ้นจากที่บา้ นได้หรื อไม่? คําตอบคือ
ไม่ได้! การจะเป็ นแบ๊พติสต์ได้โดยการเข้าร่ วมคริ สตจักรใช่หรื อไม่? คําตอบคือ ไม่ใช่! คําตอบที่ถูกต้องคือ
การรับบัพติศมาโดยสิ ทธิ อาํ นาจของคริ สตจักรแบ๊พติสต์ทาํ ให้คนกลายมาเป็ นแบ๊พติสต์ หากคริ สเตียนมา
จากนิกายโปรเตสแตนต์ตอ้ งการมาเป็ นสมาชิกของคริ สตจักรแบ๊พติสต์แท้โดยสายเลือด เขาสามารถเป็ นได้
โดยการรับบัพติศมาของแบ๊พติสต์
สมมติว่าผูเ้ ชื่ อในนิ กายโปรเตสแตนต์ตระหนักว่าคริ สตจักรของเขาไม่ได้มีสิทธิ อาํ นาจในการให้
บัพติศมาและการรับบัพติศมาของเขาไม่ถูกต้อง เขาเข้าใจว่าคริ สตจักรแบ๊พติสต์โดยสายเลือกมีสิทธิ อาํ นาจ
ในการให้บพั ติ ศมา เขาเข้า มาหาศิ ษยาภิ บาลของคริ ส ตจัก รแบ๊ พติ สต์โ ดยสายเลื อ ดและร้ องขอการรั บ
บัพติศมาตามพระคัมภีร์ อย่างไรก็ตามเขาไม่ตอ้ งการที่จะออกจากคริ สตจักรโปรเตสแตนต์ของเขา แต่ยงั คง
เป็ นสมาชิกในที่ที่เขาอยูแ่ ละรับใช้พระเจ้าอยูท่ ี่นนั่
ควรหรื อไม่ที่คริ สตจักรจะให้บพั ติศมาแก่คนนี้? แน่นอนว่าไม่ได้! ทําไม? ในการรับบัพติศมาโดย
แบ๊พติสต์ทาํ ให้เขาเป็ นสมาชิ กของคริ สตจักรนั้นไม่ว่าเขาจะชอบหรื อไม่ก็ตาม ซึ่ งจะเป็ นที่สับสนสําหรับ
คนอื่นๆว่าเขาเป็ นสมาชิกของคริ สตจักรแบ๊พติสต์โดยสายเลือด แต่ได้รับใช้ในคริ สตจักรโปรเตสแตนต์ที่
ไม่มีสิทธิอาํ นาจคริ สตจักร บางคนอาจจะกล่าวว่า “ทําไมเขาถึงเป็ นสมาชิกของคริ สตจักรที่เชื่อในความรอด
โดยความเชื่อ แต่รับใช้พระเจ้าในคริ สตจักรที่เชื่อในความรอดโดยการกระทําดี?”
ยิง่ ไปกว่านั้น หากคนนี้ถามถึงความเชื่อในการบัพติศมาแท้ ในคริ สตจักรของเขาไม่มีสิทธิ อาํ นาจใน
การให้บพั ติศมา แต่เขาไม่ตอ้ งการที่จะออกจากที่นน่ั ดังนั้นเขาจึงสับสน หากคริ สตจักรของเขาไม่มีสิทธิ
อํานาจในการให้บพั ติ ศมา ดังนั้นคริ สตจักรของเขาก็เป็ นคริ สตจักรปลอม ทําไมคนจึ งตั้งใจที่ จะอยู่ใน
คริ สตจักรปลอมและพยายามที่รับใช้พระเจ้าในที่นน่ั ? ทําไมเขาถึงไม่เข้าร่ วมและรับใช้พระเจ้าในคริ สตจักร
แท้ของพระเยซูคริ สต์
มีบางสิ่ งที่ไม่ถูกต้องกับคนคนนี้ และคริ สตจักรแบ๊พติสต์โดยสายเลือดควรที่จะรอจนกว่าคนคนนี้
จะพร้อมที่จะออกจากคริ สตจักรเก่าของเขาและเข้าร่ วมกับคริ สตจักรแบ๊พติสต์ก่อนที่จะให้บพั ติศมาแก่เขา
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หากผมตระหนักว่าคริ สตจักรของผมไม่ใช่คริ สตจักรแท้ของพระเยซูคริ สต์ ผมจะออกไปและหาคริ สตจักร
แท้ของพระเจ้าที่ผมจะสามารถเป็ นส่ วนหนึ่งได้ แม้วา่ ต้องรับบัพติศมาอีกครั้งก็ตาม
บทสรุป
คริ สตจักรแบ๊พติสต์แท้โดยสายเลือด:
1. มีกญ
ุ แจของอาณาจักรของพระเจ้า (มัทธิว 16:19)
2. มีหลักและรากแห่งความจริ ง (1 ทิโมธี 3:15)
3. มีคลังสําหรับสิ บลดของคนของพระเจ้า (1 โคริ นธ์ 16:2)
4. มีความรับผิดชอบในการส่ งมิชชันนารี ออกไป
5. มีสิทธิอาํ นาจคริ สตจักรในการให้บพั ติศมาและการเริ่ มคริ สตจักรใหม่
6. มีเจ้าหน้าที่ปกครองในคําสั่งของคริ สตจักร คือ การบัพติศมาและพิธีศีลระลึก

พิธีศีลระลึก
มีสองคําสั่งที่ให้แก่คริ สตจักร คือ การรับบัพติศมา และพิธีศีลระลึก การรับบัพติศมาคือเหตุการณ์
เดียวที่เกิดขึ้นในการเป็ นสมาชิกของคริ สตจักร อย่างไรก็ตาม พิธีศีลระลึกคือเหตุการณ์ต่อเนื่องที่คริ สตจักร
รักษาไว้จนกว่าพระเยซูคริ สต์จะเสด็จกลับมา
มุมมองของคาทอลิกกับโปเตสแตนท์เกี่ยวกับพิธีศีลระลึกนั้นผิดทั้งคู่ คริ สตจักรโรมันคาทอลิกเชื่ อ
ว่าขนมปั งคือกายของพระเยซูคริ สต์และนํ้าองุ่นคือพระโลหิ ตของพระเยซุ คริ สต์ คริ สตจักรโปรเตสแตนท์
ส่ วนใหญ่เหมือนกับคริ สตจักรลูเธอร์แรนที่เชื่อว่าขนมปั งและนํ้าองุ่นจะเปลี่ยนเป็ นกายและพระโลหิ ตของ
พระเยซูคริ สต์ในทันทีเมื่อกินและดื่มเข้าไป คําถามคือ “พระคัมภีร์สอนอะไรเกี่ยวกับพิธีศีลระลึก?”
1 โคริ นธิ์ 11:23-28 – “เพราะว่ าเรื่ องซึ่งข้ าพเจ้ าได้ มอบไว้ กบั ท่ านแล้ วนั้น ข้ าพเจ้ าได้ รับจากองค์ พระผู้เป็ น
เจ้ า คือในคืนที่เขาทรยศพระเยซูเจ้ านั้น พระองค์ ทรงหยิบขนมปัง ครั้ นขอบพระคุณแล้ ว จึงทรงหักแล้ ว
ตรั สว่ า ‘จงรั บไปกินเถิด นี่เป็ นกายของเรา ซึ่งหักออกเพือ่ ท่ านทั้งหลาย จงกระทําอย่ างนี้ให้ เป็ นที่ระลึกถึง
เรา’ เมื่อรั บประทานแล้ ว พระองค์ จึงทรงหยิบถ้ วยด้ วยอาการอย่ างเดียวกัน ตรั สว่ า ‘ถ้ วยนี้คือพันธสั ญญา
ใหม่ ด้วยโลหิตของเรา เมื่อท่ านดื่มจากถ้ วยนี้เวลาใด จงดื่มให้ เป็ นที่ระลึกถึงเรา’ เพราะว่ าเมื่อท่ านทั้งหลาย
กิน ขนมปั ง นี้ แ ละดื่ มจากถ้ วยนี้ เ วลาใด ท่ า นก็ป ระกาศการวายพระชนม์ ขององค์ พ ระผู้เป็ นเจ้ าจนกว่ า
179

พระองค์ จะเสด็จมา เหตุฉะนั้น ถ้ าผู้ใดกินขนมปังนี้และดื่มจากถ้ วยขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ าอย่ างไม่ สมควร
ผู้นั้นก็ทาํ ผิดต่ อพระกายและพระโลหิตขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ า ขอให้ ทุกคนพิจารณาตนเอง แล้ วจึงกินขนม
ปังและดื่มจากถ้ วยนี้”
คริ สตจักรในเมืองโคริ นธ์ไม่ได้ประกอบพิธีศีลระลึกอย่างถูกต้อง และเปาโลได้เขียนตําหนิพวกเขา
จากข้อความที่เราได้เรี ยนรู ้หลายอย่างเกี่ยวพิธีศีลระลึก
1. พิธีศีลระลึกเป็ นการกระทําแห่ งการเชื่อฟั ง ในพระคําข้อที่ 24 และ 25 เปาโลเขียนว่า “จงกระทําอย่างนี้”
พิธีศีลระลึกคือคําสัง่ สําหรับคริ สตจักรให้ทาํ ตาม
2. พิธีศีลระลึกเป็ นการกระทําแห่ งการระลึกถึง ในพระคําข้อที่ 24 และ 25 เปาโลเขียนว่า “เป็ นที่ระลึกถึง
เรา” พิธีศีลระลึกเป็ นการระลึกถึง ยํ้าเตือนผูเ้ ชื่อในการสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์บนไม้กางเขน
3. พิธีศีลระลึกเป็ นการกระทําแห่ งการสรรเสริ ญและขอบพระคุณ ในพระคําข้อที่ 24 เปาโลเขียนว่า “ครั้น
ขอบพระคุณแล้ว”
4. พิธีศีลระลึกเป็ นพยานถึงการสิ้ นพระชนม์ของพระเยซู ในพระคําข้อที่ 26 เปาโลเขียนว่า “ท่านก็ประกาศ
การวายพระชนม์ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” พิธีศีลระลึกเป็ นภาพของการสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์บน
ไม้กางเขน
5. พิธีศีลระลึกเป็ นท่าทีแห่ งการพิจารณาตนเอง ในพระคําข้อที่ 28 เปาโลเขียนว่า “ขอให้ทุกคนพิจารณา
ตนเอง” ความซื่อสัตย์ของเราในพระคริ สต์ตอ้ งได้รับการพิจารณาก่อนที่จะเข้าร่ วมพิธีศีลระลึก
ใครที่จะเข้าร่ วมพิธีศีลระลึกได้? คําตอบในคําถามนี้แบ่งกลุ่มแบ๊พติสต์ออกเป็ น 3 กลุ่ม
1. การร่ วมพิธีศีลระลึกแบบเปิ ด (Open Communion) – สมาชิกในคริ สตจักรและผูท้ ี่มาเยีย่ มเยียนสามารถ
เข้าร่ วมได้ ผูท้ ี่มาเยีย่ มเยียนอาจจะเป็ นคริ สเตียนหรื อไม่เป็ นคริ สเตียนก็ได้ ซึ่งเปิ ดสําหรับทุกคนในชุมชน
2. การร่ วมพิธีศีลระลึกแบบใกล้ชิด (Close Communion) – สมาชิกคริ สตจักรหรื อผูเ้ ยี่ยมเยียนที่ได้รับ
บัพติศมาแล้วในการจุ่มจากคริ สตจักรแบ๊พติสต์สามารถเข้าร่ วมได้ ศิษยาภิบาลบางคนจะอนุญาตให้บาง
คนที่ได้รับบัพติศมาโดยการจุ่มจากคริ สตจักรที่ไม่ใช่แบ๊พติสต์เข้าร่ วมได้
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3. การร่ วมพิธีศีลระลึกแบบปิ ด (Closed Communion) – มีเพียงสมาชิกจากคริ สตจักรเท่านั้นที่สามารถเข้า
ร่ วมได้
กลุ่มใดถูกต้อง? เมื่อพระเยซูคริ สต์ได้ต้ งั พิธีศีลระลึกขึ้น พระองค์ได้ทรงส่ งการเชื้อเชิ ญออกไปถึง
ชุมชนให้มาร่ วมพิธีน้ ีโดยไม่คาํ นึงถึงว่าพวกเขาจะรอดแล้วหรื อยังไม่รอดหรื อไม่? คําตอบคือไม่เลย! ดังนั้น
เราจึงกล่าวได้อย่างมัน่ ใจว่าพระเยซูคริ สต์ไม่ได้ประกอบพิธีศีลระลึกแบบเปิ ด (Open Communion)
พระเยซูคริ สต์เชิ ญเหล่าคนที่รอดแล้วและได้รับบัพติศมาโดยยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมามาร่ วมพิธีของ
พระองค์หรื อไม่? คําตอบคือไม่! เรารู ้วา่ มีผเู ้ ชื่อหลายคนในกรุ งเยรู ซาเล็ม แต่พวกเขาไม่ได้รับเชิญให้มาร่ วม
ในพิ ธี น้ ี ดัง นั้น เราจึ ง กล่ า วได้อ ย่า งมั่น ใจว่ า พระเยซู ไ ม่ ไ ด้ป ระกอบพิ ธี ศี ล ระลึ ก แบบใกล้ชิ ด (Close
Communion) ใครคือคนที่พระเยซูเข้าร่ วมในพิธีศีลระลึก?
ลูกา 22:14 – “เมื่อถึงเวลาพระองค์ ทรงเอนพระกายลงเสวยพร้ อมกับอัครสาวกสิบสองคน”
พระเยซูคริ สต์ทรงตั้งพิธีศีลระลึกขึ้นร่ วมกับสาวก 12 คน ที่สร้างขึ้นในคริ สตจักรของพระองค์ มีคน
อื่นที่ได้รับความรอดในกรุ งเยรู ซาเล็มในวันนั้น แต่พวกเขาไม่ได้ถูกเชิญมาร่ วมในพิธีศีลระลึก เพราะว่าเขา
ไม่ใช่ สมาชิ กของคริ สตจักรของพระเยซู พิธีระลึกเป็ นการปฏิบตั ิโดยเพียงสมาชิกของคริ สตจักรนั้นๆโดย
เฉพาะเจาะจง พิธีศีลระลึกคือคําสั่งของคริ สตจักร สังเกตข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้ จาก 1 โคริ นธิ์ บทที่ 11 ที่
เปาโลได้กล่าวในหัวข้อพิธีศีลระลึก
1. ข้อ 17 – “การประชุมของท่านนั้น”
2. ข้อ 18 – “เมื่อท่านประชุมคริ สตจักรนั้น”
3. ข้อ 20 – “เมื่อท่านทั้งหลายประชุมพร้อมกันนั้น”
4. ข้อ 33 – “เมื่อท่านมาร่ วมประชุมรับประทานอาหารนั้น”
5. ข้อ 34 – “เมื่อมาประชุมกัน”
เป็ นที่ชดั เจนว่าพิธีศีลระลึกปฏิบตั ิโดยกลุ่มคนที่มาร่ วมกันของเหล่าผูเ้ ชื่ อที่รับบัพติศมาแล้วเท่านั้น
เพราะว่ า พิ ธี ศี ล ระลึ ก เป็ นคํา สั่ ง ของคริ ส ตจัก ร สมาชิ ก ที่ รั บบัพ ติ ศ มาแล้ว เท่ า นั้น ที่ ค วรจะเข้า ร่ ว มใน
คริ สตจักรที่เฉพาะเจาะจง ดังนั้น “พิธีศีลระลึกแบบปิ ด” (Closed Communion) คือกลุ่มที่ถูกต้อง พิธีระลึก
ใช้ 2 อย่างประกอบเท่านั้น ซึ่งได้แก่
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1. ขนมปังที่ไม่ได้ใส่ เชื้อฟู
ขนมปั งถูกหักออกและสมาชิ กแต่ละคนรับคนละหนึ่ งชิ้ น เมื่อขนมปั งถูกหัก จะเป็ นภาพของการ
แตกหักของพระกายของพระเยซูคริ สต์บนไม้กางเขน เชื้ อหมักคือภาพของความบาป ขนมปั งที่ปราศจาก
การหมักเท่านั้นที่สามารถเป็ นสัญลักษณ์ที่ถูกต้องสําหรับพระกายที่ไร้มลทินของพระเยซูคริ สต์
2. นํ้าองุ่น
พระเยซู คริ สต์ทรงตั้งพิธีศีลระลึกในพระธรรมลูกา 22:17-20 “นํ้าองุ่นจากเถาองุ่น” ที่พระเยซู
กล่าวถึงในข้อ 18 หมายถึงนํ้าองุ่น ซึ่ งเป็ นภาพของโลหิ ตที่ไร้มลทินของพระเยซูคริ สต์ หลายคริ สตจักรใช้
เหล้าองุ่น อย่างไรก็ตาม ซึ่งเป็ นการนําเชื้อหมักมาเปลี่ยนนํ้าองุ่นให้เป็ นเหล้าองุ่น เพราะว่าเชื้อหมักเป็ นภาพ
ของความบาป จึงไม่สามารถใช้เป็ นตัวแทนของโลหิตที่ไร้มลทินของพระเยซูคริ สต์ได้
คริ สตจักรควรทําพิธีศีลระลึกบ่อยแค่ไหน? พระคัมภีร์ไม่ได้กาํ หนดไว้ว่าต้องกระทําพิธีศีลระลึก
บ่อยแค่ไหน ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั คริ สตจักรว่าพวกเขาต้องการกระทําบ่อยแค่ไหน บางคริ สตจักรกระทําทุกๆเดือน
บ้างก็สองครั้งต่อปี และบ้างก็หนึ่งครั้งต่อปี ผมจะตักเตือนคัดค้านการปฏิบตั ิพิธีศีลระลึกที่ถี่เกินไป เพราะว่า
สิ่ งนี้จะกลายมาเป็ นพิธีกรรมทางศาสนาและสู ญเสี ยความสําคัญและความหมายโดยสมาชิ กของคริ สตจักร
เอง คริ สตจักรของผมปฏิบตั ิพิธีศีลระลึกหนึ่ งครั้งต่อปี ในวันเทศกาลปั สกาของชาวยิว ซึ่ งนั่นเป็ นคืนวัน
อังคารก่อนวันอีสเตอร์ และเป็ นเวลาที่พระเยซูคริ สต์ทรงตั้งพิธีศีลระลึกกับคริ สตจักรของพระเยซูคริ สต์

การถวายสิ บลดและผู้อารักขา
พระเยซูคริ สต์ได้สอนสาวกของพระองค์ในคําอุปมาของผูอ้ ารักขาในพระธรรมมัทธิ ว 25:14-31 คํา
ว่า “ผูอ้ ารักขา” หมายถึง การจัดการการงานของคนอื่น โยเซฟเป็ นบุคคลตัวอย่างในด้านการดูแลในอียปิ ต์
โดยการจัดการการงานของโปทิฟาร์ (ปฐมกาล 39:1-6)
คําสอนในพระคัมภีร์เกีย่ วกับผู้อารักขา
1. ทุกสิ่ งเป็ นของพระเจ้า
อพยพ 19:5 – “เหตุฉะนั้นบัดนี้ ถ้ าพวกเจ้ าจะเชื่อฟังเสียงของเราอย่ างแท้ จริ ง และรั กษาพันธสั ญญาของเรา
ไว้ พวกเจ้ าจะเป็ นทรัพย์ อันประเสริฐของเรา ยิง่ กว่ าชนชาติทงั้ ปวง เพราะแผ่ นดินโลกทั้งสิ้ น
เป็ นของเรา”
เพลงสดุดี 24:1 – “แผ่ นดินโลกกับสรรพสิ่ งในโลกนั้นเป็ นของพระเยโฮวาห์ ทั้งพิภพกับบรรดาผู้ที่อยู่ใน
พิภพนั้น”
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2. คริ สเตียนทุกคนเป็ นผูอ้ ารักขา
มัทธิว 25:14-15 – “อาณาจักรแห่ งสวรรค์ ยงั เปรียบเหมือนชายผู้หนึ่งจะออกเดินทางไปยังเมืองไกล จึงเรี ยก
พวกผู้รับใช้ ของตนมา และฝากทรัพย์ สมบัติของเขาไว้ คนหนึ่งท่ านให้ ห้าตะลันต์ คนหนึ่งสองตะลันต์ และ
อีกคนหนึ่งตะลันต์ เดียว ตามความสามารถของแต่ ละคน แล้ วท่ านก็ออกเดินทางทันที”
3. เป็ นสิ่ งที่เรี ยกร้องของผูอ้ ารักขาที่ตอ้ งสัตย์ซื่อ
1 โครินธิ์ 4:2 – “ยิง่ กว่ านี้ฝ่ายผู้อารักขาเหล่ านั้นต้ องเป็ นคนทีส่ ัตย์ ซื่อทุกคน”
บนพื้นฐานพระคําข้อนี้ คริ สเตียนทุกคนต้องสัตย์ซื่อในการจัดการการงานของพระเจ้าบนโลกใบนี้
ซึ่งมีหลายสิ่ งของผูอ้ ารักขาที่ตอ้ งพิจารณา
1. ผูอ้ ารักขาในเวลา
เวลาคือสิ่ งที่พระเจ้าประทานให้เท่ากันแก่มนุษย์ทุกคน คนหนึ่งเคยเขียนไว้ว่า “ชีวิตมีเพียงครั้งเดียว
ไม่นานก็จะผ่านไป เหลือเพียงสิ่ งที่ทาํ เพื่อพระคริ สต์เท่านั้นที่จะยืนนาน” มีเวลา 168 ชัว่ โมงในหนึ่งอาทิตย์
ท่านเคยพิจารณาสิ บลดในเวลาของท่านในการให้ 10% ในเวลาของท่านแด่พระเจ้าในแต่ละอาทิตย์หรื อไม่?
สิ บเปอร์ เซ็นควรจะเป็ น 17 ชัว่ โมง ท่านใช้เวลา 17 ชัว่ โมงต่ออาทิตย์ทาํ บางสิ่ งเพื่อพระเจ้าหรื อไม่? หาก
ท่านใช้เวลาไป 1 ชัว่ โมงในแต่ละวันระหว่างการอธิ ษฐานและการอ่านพระคัมภีร์ ก็ยงั เหลืออีก 10 ชัว่ โมง
ดังนั้นถ้าท่านเพิ่มเวลาเป็ น 2 ชัว่ โมงต่ออาทิตย์ในการนมัสการพระเจ้าที่คริ สตจักร ท่านก็ยงั เหลืออีก 8
ชัว่ โมง? ท่านได้ทาํ บางสิ่ งเพื่อพระเจ้าใน 8 ชัว่ โมงที่เหลืออยูใ่ นแต่ละอาทิตย์หรื อไม่?
2. ผูอ้ ารักขาในของประทานแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์
พระเจ้าทรงประทานความสามารถแก่คริ สเตียนทุกๆคน เราเรี ยนรู ้ของประทานแห่ งพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ แล้ว คริ สเตียนทุกคนมีของประทานอย่างน้อยหนึ่ งอย่างเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและการรับใช้
พระเจ้าจะไม่พิพากษาคริ สเตียนตามความสามารถโดยรวมที่พวกเขามี แต่ตามสิ่ งที่เขาทํากับความสามารถ
นั้นที่พวกเขาได้ให้ออกมา
3. ผูอ้ ารักขาในการเป็ นพยาน
คริ สเตียนทุกคนต้องมีอิทธิพลต่อคนรอบข้าง เราส่ งอิทธิ พลต่อผูท้ ี่ไม่เชื่อไปสู่ พระเยซูคริ สต์หรื อไป
ยังนรก สาวกของพระเยซูคริ สต์ถูกเรี ยกว่า “คริ สเตียน” เพราะว่าพวกเขายํ้าเตือนคนอื่นๆถึงพระเยซูคริ สต์
ซึ่งเป็ นหน้าที่ของคริ สเตียนที่จะมีชีวติ ที่มีอิทธิพลต่อผูค้ นในทางที่ดี
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4. ผูอ้ ารักขาในการถวายสิ บลด
หัวข้อในการถวายสิ บลดเป็ นการแสดงหัวใจของคริ สเตียน ซึ่ งมี 4 สิ่ งสําคัญในคําสอนที่ตอ้ งรู ้ใน
การถวายสิ บลด
ก. สิ บลดเกี่ยวข้องกับการกําหนดผลรวม
พระเจ้าไม่ได้เรี ยกร้องคนรวยถวายเงินมากหรื อคนจนต้องถวายเงินน้อย พระคัมภีร์กล่าวว่าสิ บลด
เป็ นจํานวนที่เท่ากันไม่สาํ คัญว่าได้รายรับมาเท่าไหร่ สิ บลดคือสิ บ หรื อ 10% ในการทวีคูณของท่านไม่ว่าจะ
เป็ นเงินทอง พืชผล การเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ ยกตัวอย่าง สมมติว่าท่านทํางานในโรงงานและได้รับเงิน 10,000
บาทต่อเดือน สิ บลดของท่านจะต้องเป็ น 1,000 บาท สมมติท่านปลูกข้าว สิ บลดของท่านจะต้องเป็ น 10%
ในการเก็บเกี่ยวของท่าน ท่านควรจะขายข้าวและถวายเงินแก่คริ สตจักร สมมติว่าฝูงสัตว์ววั ควายของท่าน มี
คนมาซื้อวัวไปเป็ นเงิน 8,000 บาท สิ บลดของท่านจะต้องเป็ น 800 บาท
ข. สิ บลดคือคําสอนในพระคัมภีร์
1. อับราฮัมได้เริ่ มถวาย (ปฐมกาล 14:18-20)
2. ยาโคบถวายต่อมา (ปฐมกาล 28:20-22)
3. โมเสสยืนยันถึงสิ บลด (เลวีนิติ 27:30)
4. มาลาคีส่งั เกี่ยวกับสิ บลด (มาลาคี 3:10)
5. พระเยซูยกย่องเกี่ยวกับสิ บลด (มัทธิว 23:23)
6. พระเจ้าทรงตรัสสั่งเกี่ยวกับสิ บลด (1 โคริ นธ์ 9:13,14)
พระคัมภีร์กล่าวว่าเป็ นแผนการของพระเจ้าสําหรับศิษยาภิบาลที่ได้รับจากการแยกส่ วนในสิ บลด
และการถวายในคริ สตจักร ซึ่ งขึ้นอยู่กบั คริ สตจักรจะกําหนดว่าศิษยาภิบาลควรจะได้รับเท่าไหร่ ในการ
เริ่ มต้นคริ สตจักรใหม่อาจจะเล็กมากและศิษยาภิบาลจําเป็ นต้องเพิม่ เติมรายได้ของเขาโดยอาชีพเสริ มเพื่อจุน
เจือครอบครัว อย่างไรก็ตามเมื่อคริ สตจักรเติบโต เงินเดือนของเขาควรจะสู งขึ้นไปด้วยจนกว่าถึงจุดที่เขา
สามารถรับใช้ได้เต็มเวลาโดยไม่จาํ เป็ นต้องทํางานเสริ ม
ค. สิ บลดคือการถวายแก่คริ สตจักรของท่าน
มาลาคี 3:10 บอกถึงที่ที่สิบลดจะต้องสะสมไว้
มาลาคี 3:10 – “พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสว่ า จงนําสิ บชักหนึ่งเต็มขนาดมาไว้ ในคลัง เพือ่ ว่ าจะมีอาหารใน
นิ เ วศของเรา และจงลองดู เ ราในเรื่ องนี้ ว่ า เราจะเปิ ดบรรดาช่ องฟ้ าสวรรค์ ใ ห้ เ จ้ า และ
เทพรอย่ างล้ นไหลมาให้ เจ้ าหรือไม่ ”
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ในพันธสัญญาเดิม คลังคือวิหารของชาวยิว ในพันธสัญญาใหม่ คลังคือคริ สตจักร ซึ่ งเป็ นแผนการ
ของพระเจ้าสําหรับคริ สตจักรที่จะเก็บรักษาสิ บลดและได้รับการถวายจากสมาชิกทุกคน เงินได้ถูกใช้ในงาน
ของพระเจ้าในด้านพันธกิ จและการดําเนิ นการค่าใช้จ่ายในคริ สตจักร ซึ่ งประกอบไปด้วยเงิ นเดื อนของ
ศิษยาภิบาล ค่าเช่าตึก ค่าไฟ ค่านํ้า ฯลฯ
ง. สิ บลดไม่ใช่การถวาย
สิ บลดไม่ใช่ การถวาย สิ บลดเป็ นคําสั่งโดยพระเจ้า การถวายสิ บลดของท่านแก่คริ สตจักรเป็ นการ
เชื่อฟั ง การถวายนอกเหนือสิ บลดของท่านคือการถวายสิ บลดและการถวายไม่เหมือนกัน สมมติท่านได้รับ
เงินเดือน 10,000 บาทต่อเดือน สิ บลดของท่านจะต้องเป็ น 1,000 บาท จานนั้นเมื่ออยูท่ ี่คริ สตจักร สมมติท่าน
ถวาย 1,500 บาทแก่คริ สตจักร 1,000 บาทคือสิ บลดของท่าน และ 500 บาทคือการถวายของท่าน
จ. การอวยพรในการถวายสิ บลดและคําแช่งสาปในการไม่ถวายสิ บลด
ในพระธรรมาลาคี 3:8 หากท่านไม่ถวายสิ บลด ท่านก็ได้ปล้นพระเจ้า
มาลาคี 3:8 – “คนจะปล้ นพระเจ้ าหรื อ แต่ เจ้ าทั้งหลายได้ ปล้ นเรา แต่ เจ้ ากล่ าวว่ า ‘เราทั้งหลายปล้ นพระเจ้ า
อย่ างไร’ ก็ปล้ นในเรื่องสิบชักหนึ่งและเครื่องบูชานั่นซี”
แต่หลายคนกล่าวว่า “ผมไม่มีเงินที่จะถวายสิ บลด ผมไม่สามารถหาสิ บลดได้ ผมแทบจะอยูไ่ ม่ได้
ด้วยรายได้100% แน่นอนว่าผมไม่สามารถอยูไ่ ด้ดว้ ย 90%” หากท่านเชื่อฟั งพระเจ้าและถวาย 10% จากนั้น
พระเจ้าจะอวยพรท่าน และท่านจะพบว่าท่านสามารถมีชีวิตอยูไ่ ด้ดว้ ย 90% ที่เหลือ หากท่านไม่ถวายสิ บลด
ท่านก็จะมีชีวติ ที่ยากขึ้นบน 100% นั้น เพราะว่าท่านได้ขโมยจากพระเจ้าและพระองค์จะไม่ทรงอวยพรท่าน
ให้พิจารณาพระคําต่อไปนี้
มาลาคี 3:10-11 – “พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสว่ า จงนําสิบชักหนึ่งเต็มขนาดมาไว้ ในคลัง เพือ่ ว่ าจะมีอาหาร
ในนิเวศของเรา และจงลองดูเราในเรื่องนี้ว่า เราจะเปิ ดบรรดาช่ องฟ้ าสวรรค์ ให้ เจ้ า และเทพรอย่ างล้ นไหลมา
ให้ เจ้ าหรือไม่ เราจะขนาบตัวทีท่ าํ ลายให้ แก่เจ้ า เพือ่ ว่ ามันจะไม่ ทําลายผลแห่ งพืน้ ดินของเจ้ า และผลองุ่นใน
ไร่ นาของเจ้ าจะไม่ ร่วง พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสดังนี้แหละ”
หากท่านเชื่อฟังพระเจ้าและถวายสิ บลด พระองค์จะทรงอวยพรท่านดังที่กล่าวไว้ในข้อที่ 10 พระคํา
ข้อที่ 11 พระองค์จะทรง “ขนาบตัวที่ทาํ ลาย” ด้วย ซึ่ งหมายความว่าทุ่งนาของท่านอาจจะให้พืชผลมากกว่า
ปกติ เสื้ อผ้าของท่านอาจจะมีมากกว่าปกติ หรื อรถมอเตอร์ไซด์ของท่านจะไม่เสี ยบ่อยๆ พระเจ้าจะไม่ทรง
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อนุญาตให้มีส่ิ งที่เข้ามาสู่ ชีวติ ของท่านที่จะกัดกินทรัพย์สมบัติและเงินทองของท่าน เพื่อที่ท่านจะสามารถอยู่
ได้ดว้ ย 90% ที่เหลืออยู่
อย่างไรก็ตามหากท่านไม่ถวายสิ บลด พระเจ้าก็ไม่สามารถอวยพรท่านได้และ “ตัวทําลาย” ก็จะเข้า
มาและอาจจะเป็ นเหตุให้ทุ่งนาของท่านมีผลน้อยนิด เสื้ อผ้าของท่านอาจจะขาดๆเกินๆและจําเป็ นต้องซื้ อ
ใหม่ รถมอเตอร์ ไซด์ของท่านจําเป็ นต้องได้รับการซ่ อมใหม่มากกว่าปกติ หรื อท่านอาจจะต้องจ่ายค่ายา
มากกว่าปกติ พระองค์จะทรงอนุญาตให้มีสิ่งที่เข้ามาในชี วิตของท่าน เพื่อกัดกินทรัพย์สมบัติและเงินทอง
ของท่าน ท่านทําลายตัวท่านเอง ทําลายครอบครัวของท่าน และทําลายศิษยาภิบาลของท่านโดยการไม่ถวาย
สิ บลด

การลงวินัยในคริสตจักร
คริ สตจักรคือกลุ่มคนที่มาร่ วมกันของเหล่าผูเ้ ชื่อที่ได้รับบัพติศมาแล้ว การจัดระบบคือการมีกฎเพื่อ
รักษาสมาชิกภาพ การลงวินยั ในคริ สตจักรคือการกระทําของคริ สตจักรที่รักษาทางที่ถูกต้องในพระเจ้า ใน
พระธรรมมัทธิว 18:15-22 คริ สตจักรมีสิทธิอาํ นาจในการลงวินยั เหนือสมาชิกของเขา พระเยซูคริ สต์ทรงให้
3 ขั้นตอนว่าจะเผชิญกับความบาปในคริ สตจักรได้อย่างไร
มัทธิว 18:15-17 – “หากว่ าพีน่ ้ องของท่ านผู้หนึ่งทําการละเมิดต่ อท่ าน จงไปแจ้ งความผิดบาปนั้นแก่ เขาสอง
ต่ อสองเท่ านั้น ถ้ าเขาฟังท่ าน ท่ านจะได้ พนี่ ้ องคืนมา แต่ ถ้าเขาไม่ ฟังท่ าน จงนําคนหนึ่งหรื อสองคนไปด้ วย
ให้ เป็ นพยานสองสามปาก เพื่อทุกคําจะเป็ นหลักฐานได้
ถ้ าเขาไม่ ฟังคนเหล่ านั้น จงไปแจ้ งความต่ อ
คริสตจักร แต่ ถ้าเขายังไม่ ฟังคริสตจักรอีกก็ให้ ถอื เสียว่ า เขาเป็ นเหมือนคนต่ างชาติและคนเก็บภาษี”
ขั้นตอนที่ 1 – ไปแจ้งความผิดแก่เขาเพียงลําพัง พระคําข้อที่ 15 กล่าวว่า “จงไปแจ้งความผิดบาปนั้นแก่เขา
สองต่อสองเท่านั้น” หากสมาชิกคริ สตจักรที่ทาํ ความผิดคนนั้นกลับใจใหม่และกลับมาในทางที่ถูกต้องใน
พระเจ้า สถานการณ์กจ็ ะได้รับการแก้ไข หากสมาชิกที่ทาํ ความผิดไม่กลับใจใหม่ ให้ไปต่อในขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 2 – ไปแจ้งความผิดพร้อมกับสมาชิกในคริ สตจักรคนอื่นอีกหนึ่งหรื อสองคนเพื่อให้เขาเป็ นพยาน
พระคําข้อที่ 16 กล่าวว่า “จงนําคนหนึ่งหรื อสองคนไปด้วย”หากสมาชิกคริ สตจักรที่ทาํ ความผิดคนนั้นกลับ
ใจใหม่และกลับมาในทางที่ถูกต้องในพระเจ้า สถานการณ์กจ็ ะได้รับการแก้ไข อย่างไรก็ตามหากสมาชิกที่
ทําความผิดไม่กลับใจใหม่ ให้ไปต่อในขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนสุ ดท้าย
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ขั้นตอนที่ 3 – นําปั ญหานี้ไปถึงคริ สตจักร พระคําข้อที่ 18 กล่าวว่า “จงไปแจ้งความต่อคริ สตจักร” หาก
สมาชิ กคริ สตจักรที่ทาํ ความผิดคนนั้นกลับใจใหม่และกลับมาในทางที่ถูกต้องในพระเจ้า สถานการณ์ก็จะ
ได้รั บ การแก้ไ ข อย่า งไรก็ต ามหากสมาชิ ก ที่ ท าํ ความผิ ด ไม่ ก ลับ ใจใหม่ พระคํา ข้อ นี้ กล่ า วว่ า สมาชิ ก
คริ สตจักรที่ทาํ ความผิดคนนี้ตอ้ งออกจากการเป็ นสมาชิกภาพในคริ สตจักร
เมื่อถึงโอกาสที่คริ สตจักรต้องให้สมาชิกออกจากการเป็ นสมาชิกภาพเพื่อรักษาคริ สตจักรให้บริ สุทธิ์
ขณะนั้นการลงวินยั ก็ไม่เป็ นที่พอใจ การเป็ นพยานถึงพระเยซูคริ สต์จึงสําคัญมาก
ผูเ้ ชื่อที่ทาํ ความผิดควรยังได้รับการอนุญาตให้เข้าร่ วมในคริ สตจักรวันอาทิตย์ จากนั้นเป้ าหมายใน
การลงวินยั ของสมาชิกคริ สตจักรคนนั้นคือนําเขากลับใจใหม่ ไม่มีสถานที่ใดสําคัญไปกว่าคริ สตจักรซึ่ งเป็ น
ที่ที่คนทําความบาปได้เข้ามาในทางที่ ถูกต้องของพระเจ้า อย่างไรก็ตามสมาชิ กคริ สตจักรที่เหลื อยังคง
จําเป็ นต้องได้รับการดูแลแยกจากเขาและไม่ติดตามเขา พระคัมภีร์ได้ส่งั ไว้วา่ :
2 เธสะโลนิกา 3:6 – “บัดนี้ พีน่ ้ องทั้งหลาย เราขอกําชับท่ านในพระนามของพระเยซูคริ สต์ องค์ พระผู้เป็ น
เจ้ าของเราว่ า จงปลีกตัวของท่ านออกไปจากพี่น้องทุกคนที่อยู่อย่ างเกะกะ และไม่
ดําเนินตามโอวาทซึ่งเขาได้ รับจากเรา”
ซึ่ งหมายความว่าหากสมาชิ กคริ สตจักรมีการลงวินยั ให้ออกไปจากคริ สตจักร ท่านจะต้องไม่ไปที่
บ้านของเขาเพื่อสร้างความสัมพันธ์หรื อไม่ไปบ้านเขาเพื่อกินดื่ม เป้ าหมายของการลงวินยั เพื่อนําให้คนทํา
ความผิดกลับใจใหม่และกลับมาสู่ ความสัมพันธ์กบั คริ สตจักร
ตัว อย่า ง เช่ น เปาโลเขี ยนพระธรรม 1 โคริ น ธ์ ถึ ง คริ ส ตจัก รโคริ น ธ์ใ ห้แ ก้ไขความผิดพลาดใน
คริ สตจักร ซึ่ งมีเหตุการณ์ในคริ สตจักรที่สมาชิ กคริ สตจักรได้ทาํ ผิดประเวณี มีความสัมพันธ์ชูส้ าวกับแม่
เลี้ ยงของเขา ภรรยาของพ่อของเขา และคริ สตจักรไม่ ได้คดั ค้านเขา ทุ กสิ่ งที่เปาโลสอนคริ สตจักร เขา
ครอบคลุ ม ไปด้วยสิ่ ง จํา เป็ นสํา หรั บคริ ส ตจัก รในการลงวินัย แก่ ส มาชิ ก คริ ส ตจัก รคนนี้ ให้อ อกไปจาก
คริ สตจักร
ในพระธรรม 2 โคริ นธ์ เราอ่านผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น สมาชิกคริ สตจักรที่ทาํ ความบาปตอบสนองในการ
ลงวินยั นี้และกลับใจใหม่จากความบาปของเขา เปาโลได้ส่งั ให้คริ สตจักรให้อภัยเขา และปลอบประโลมเขา
และรับเขากลับมาสู่ คริ สตจักร
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2 โคริ นธ์ 2:7-8 – “ฉะนั้นท่ านทั้งหลายควรจะยกโทษให้ ผ้ นู ั้น และปลอบประโลมใจเขาต่ างหาก เกรงว่ าคน
เช่ นนั้นจะจมลงในความทุกข์ เหลือล้ น ดังนั้นข้ าพเจ้ าขอวิงวอนท่ านให้ ยนื ยันความรักต่ อคนนั้นใหม่ ”
ในพันธสัญญาใหม่ให้ตวั อย่างหลายกรณี ที่คริ สตจักรจําเป็ นต้องลงวินยั เหนือสมาชิกคริ สตจักรที่ทาํ
ความผิด
1. หลักข้อเชื่อเทียมเท็จ (โรม 16:17 และ ทิตสั 3:10)
2. ไม่สนใจต่อสิ ทธิอาํ นาจของคริ สตจักร (มัทธิว 18:17)
3. วิญญาณที่ชอบทะเลาะวิวาท (1 โคริ นธ์ 1:11 และ 1 โคริ นธ์ 1:16)
4. การนินทาลับหลัง (2 เธสะโลนิกา 3:11 และ 1 ทิโมธี 5:13)
5. การประพฤติที่ผดิ ศีลธรรม (1 โคริ นธ์ 5:1-11)
6. การประพฤติที่ไม่เป็ นระเบียบ (2 เธสะโลนิกา 3:6)
7. วิญญาณละโมบ (1 โคริ นธ์ 5:11 และ เอเฟซัส 5:3-5)
8. การประพฤติที่หยิง่ จองหอง (3 ยอห์น บทที่ 9 และ 10)
9. การนําสมาชิกคริ สตจักรคนหนึ่งไปว่าความกันต่อหน้าคนที่ไม่เชื่อ (1 โคริ นธ์ 6:1-8)
10. ความไม่สัตย์ซื่อในการมาประชุมในคริ สตจักร (ฮีบรู 10:25)
ผูเ้ ชื่อที่ทาํ ความผิดที่ปฏิเสธความสัมพันธ์ในคริ สตจักร แต่เขายังคงได้รับการต้อนรับในการเข้าร่ วม
ในคริ สตจักรวันอาทิตย์ ผลลัพธ์ทา้ ยสุ ดของการลงวินยั ในคริ สตจักรก็เพื่อให้ผเู ้ ชื่อที่ทาํ ผิดกลับใจใหม่ และ
คืนสภาพสู่ ความสัมพันธ์ในคริ สตจักร
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บทที่ 10 - หลักคําสอนเกีย่ วกับยุคสุ ดท้ าย
ช่วงระยะเวลาที่เรี ยกว่า “วันสิ้ นยุค” หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างการเสด็จมาครั้งแรกของพระเยซู และ
การเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ และได้อธิบายไว้ใน มัทธิว 24:4-14 ซึ่งสําแดงในลักษณะดังต่อไปนี้
1. ศาสนาคริ สต์เทียมเท็จ
มัทธิว 24:5 – “ด้ วยว่ าจะมีหลายคนมาต่ างอ้ างนามของเรา กล่ าวว่ า ‘เราเป็ นพระคริ สต์ ’ เขาจะล่ อลวงคน
เป็ นอันมากให้ หลงไป”
มัทธิว 24:11 – “จะมีผ้ พู ยากรณ์ เท็จหลายคนเกิดขึน้ และล่ อลวงคนเป็ นอันมากให้ หลงไป”
2. ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
มัทธิว 24:7 – “เพราะประชาชาติจะลุกขึ้นต่ อสู้ ประชาชาติ ราชอาณาจักรต่ อสู้ ราชอาณาจักร ทั้งจะเกิด
กันดารอาหารและโรคระบาดอย่ างร้ ายแรงและแผ่ นดินไหวในทีต่ ่ าง ๆ”
3. การข่มเหงทางศาสนา
มัทธิ ว 24:9-10 – “ในเวลานั้ นเขาจะมอบท่ านทั้งหลายไว้ ให้ ทนทุกข์ ลําบากและจะฆ่ าท่ านเสี ย และ
ประชาชาติต่าง ๆ จะเกลียดชั งพวกท่ านเพราะนามของเรา คราวนั้นคนเป็ นอันมากจะ
ถดถอยไปและทรยศกันและกัน ทัง้ จะเกลียดชังซึ่งกันและกัน”
4. โลกที่เต็มไปด้วยความบาป
มัทธิว 24:12 – “ความรักของคนเป็ นอันมากจะเยือกเย็นลง เพราะความชั่วช้ าจะแผ่ ขยายออกไป”
5. การเทศนาข่าวประเสริ ฐอย่างแพร่ หลาย
มัทธิว 24:14 – “ข่ าวประเสริ ฐเรื่ องอาณาจักรนี้จะประกาศไปทั่วโลกให้ เป็ นคําพยานแก่ บรรดาประชาชาติ
แล้ วทีส่ ุ ดปลายจะมาถึง”
ความเชื่ อมัน่ ของเราที่ ว่าพระเยซู คริ สต์จะเสด็จกลับมานั้นตั้งมัน่ อยู่บนการเสด็จมาครั้ งแรกของ
พระองค์ หากคําพยากรณ์ในพันธสัญญาเดิมเกี่ยวข้องกับการเสด็จมาครั้งแรกของพระเยซูคริ สต์ได้สําเร็ จ
อย่างแท้จริ งและแม่นยํา ดังนั้นคําพยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริ สต์ก็จะสําเร็ จ
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อย่างแท้จริ งและแม่ นยําเช่ นกัน มี คาํ พยากรณ์ มากกว่า 8 เท่ าที่เกี่ยวข้องกับการเสด็จมาครั้ งที่ สองของ
พระคริ สต์มากกว่าการเสด็จมาครั้งแรกของพระองค์ พระองค์จะมาอีกครั้งอย่างแน่นอน จากคําพยากรณ์เรา
สามารถพูดได้วา่ พระเยซูคริ สต์จะเสด็จกลับมา
1. โดยพระองค์เอง
กิจการ 1:11 – “…พระเยซูองค์ นี้…”
1 เธสะโลนิกา 4:16 – “…องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าเอง…”
ยอห์ น 14:3 – “…เราจะกลับมาอีก…”
2. พระกายของพระองค์
กิจการ 1:11 – “…จะเสด็จมาอีก…”
ฟี ลิปปี 3:21 – “…พระกายอันทรงสง่ าราศรีของพระองค์ …”
3. ซึ่งสามารถมองเห็นได้
ฮีบรู 9:28 – “…ทีค่ อยพระองค์ …”
วิวรณ์ 1:7 – “…นัยตาทุกดวง…จะเห็นพระองค์ …”
มัทธิว 24:30 – “…เขาจะเห็น ‘บุตรมนุษย์ …”
4. ทุกชัว่ ขณะ - ผูเ้ ชื่อในคริ สตจักรเธสะโลนิกาคาดหวังการกลับมาของพระคริ สต์ทุกชัว่ ขณะ
1 เธสะโลนิกา 4:17 – “…เราทัง้ หลายซึ่งยังเป็ ยอยู่และเหลืออยู่…”
5. ก่อนการปกครองพันปี ของพระเยซูคริ สต์
ในพระคัมภีร์กล่าวถึงการมาของอาณาจักรของพระคริ สต์ในโลกเป็ นเวลาหนึ่งพันปี ซึ่ งจะเป็ นเวลา
ของความสงบและความชอบธรรมเหนือโลกเมื่อซาตานถูกผูกมัดและพระเยซูเจ้าทรงเป็ นกษัตริ ย ์
วิวรณ์ 20:2-3 – “และท่ านได้ จับพญานาค ซึ่งเป็ นงูดึกดําบรรพ์ ผู้ซึ่งเป็ นพญามารและซาตาน และล่ ามมันไว้
พันปี แล้ วทิ้งมันลงไปในเหวที่ไม่ มีก้นเหวนั้น แล้ วได้ ลั่นกุญแจประทับตรา เพื่อไม่ ให้ มันล่ อลวงบรรดา
ประชาชาติได้ อีกต่ อไป จนครบกําหนดพันปี แล้ วหลังจากนั้นจะต้ องปล่ อยมันออกไปชั่วขณะหนึ่ง”
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วิวรณ์ 20:6-7 – “ผู้ใดทีไ่ ด้ มีส่วนในการฟื้ นจากความตายครั้ งแรกก็เป็ นสุ ขและบริ สุทธิ์ ความตายครั้ งที่สอง
จะไม่ มีอํานาจเหนือคนเหล่ านั้น แต่ เขาจะเป็ นปุโรหิตของพระเจ้ าและของพระคริ สต์ และจะครอบครอง
ร่ วมกับพระองค์ ตลอดเวลาพันปี ครั้นพันปี ล่ วงไปแล้ ว ก็จะปล่ อยซาตานออกจากคุกทีข่ งั มันไว้ ”
6. การเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริ สต์เจ้าจะเกิดขึ้นสองระยะเวลา ซึ่งถูกแบ่งออกเป็ นสองช่วง
ก. การถูกรับไป
การ “ถูกรับไป” หมายถึง ระยะเวลาเมื่อเหล่าผูเ้ ชื่อในโลกจะ “ถูกรับขึ้นไป” ในฟ้ าอากาศกับพระเยซู
คริ สต์นิรันดร์
1 เธสะโลนิกา 4:16-17 – “ด้ วยว่ าองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าเองจะเสด็จมาจากสวรรค์ ด้ วยเสี ยงกู่ก้อง ด้ วยสํ าเนียง
ของเทพบดี และด้ ว ยเสี ย งแตรของพระเจ้ า และคนทั้ง ปวงที่ตายแล้ ว ในพระคริ สต์ จ ะเป็ นขึ้น มาก่ อ น
หลังจากนั้นเราทัง้ หลายซึ่งยังเป็ นอยู่และเหลืออยู่ จะถูกรั บขึ้นไปในเมฆพร้ อมกับคนเหล่ านั้น เพือ่ จะได้ พบ
องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าในฟ้ าอากาศ อย่ างนั้นแหละเราก็จะอยู่กบั องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าเป็ นนิตย์ ”
ในช่วงเวลาแรกนี้ พระเยซูคริ สต์จะกลับมาในเมฆเพื่อรับผูเ้ ชื่อไปอยูก่ บั พระองค์ในสวรรค์ ในเจ็ดปี
ต่อมา พระพิโรธของพระเจ้าจะเทลงมาเหนือโลกและเหล่าผูท้ ี่ไม่เชื่อจะตายไปในภัยพิบตั ิร้ายแรงที่พระเจ้า
ทรงเทลงมา ช่วงเวลานี้เรี ยกว่า กลียุค ซึ่ งก็เป็ นช่วงเวลาที่หลายคนได้รับความรอดด้วยเช่ นกัน ระหว่างใน
ระยะเวลาเจ็ดปี นี้ ผูเ้ ชื่อในสวรรค์จะถูกพิพากษาที่บลั ลังก์พิพากษาของพระคริ สต์
ข. การสําแดง
เจ็ ด ปี หลัง จากการถู ก รั บ ไป การสํ า แดงของพระเยซู ค ริ ส ต์ จ ะเกิ ด ขึ้ น ซึ่ งหมายถึ ง เวลาเมื่ อ
พระเยซู คริ สต์จะเสด็จกลับมาในโลกเพื่อสถาปนาอาณาจักรของพระองค์ พระองค์จะทรงปกครองเป็ น
เวลาหนึ่งพันปี
วิวรณ์ 19:11-16 – “แล้ วข้ าพเจ้ าได้ เห็นสวรรค์ เปิ ดออก และดูเถิด มีม้าขาวตัวหนึ่ง พระองค์ ผ้ ทู รงม้ านั้นมี
พระนามว่ า “สั ตย์ ซื่อและสั ตย์ จริ ง” พระองค์ ทรงพิพากษาและกระทําสงครามด้ วยความชอบธรรม… มี
พระแสงคมออกมาจากพระโอษฐ์ ของพระองค์ เพือ่ พระองค์ จะได้ ทรงฟันฟาดบรรดานานาประชาชาติด้วย
พระแสงนั้ น และพระองค์ จะทรงครอบครองเขาด้ วยคทาเหล็ก พระองค์ จะทรงเหยียบบ่ อยํ่าองุ่นแห่ ง
พระพิโรธอันเฉียบขาดของพระเจ้ า ผู้ทรงฤทธานุภาพสู งสุ ด พระองค์ ทรงมีพระนามจารึ กที่ฉลองพระองค์
และที่ต้นพระอูรุของพระองค์ ว่า “พระมหากษัตริ ย์แห่ งมหากษัตริ ย์ทั้งปวงและเจ้ านายแห่ งเจ้ านายทั้ง
ปวง””
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วิวรณ์ 20:6-7 – “ผู้ใดทีไ่ ด้ มีส่วนในการฟื้ นจากความตายครั้ งแรกก็เป็ นสุ ขและบริ สุทธิ์ ความตายครั้ งที่สอง
จะไม่ มีอํานาจเหนือคนเหล่ านั้น แต่ เขาจะเป็ นปุโรหิตของพระเจ้ าและของพระคริ สต์ และจะครอบครอง
ร่ วมกับพระองค์ ตลอดเวลาพันปี ครั้นพันปี ล่ วงไปแล้ ว ก็จะปล่ อยซาตานออกจากคุกทีข่ งั มันไว้ ”
7. ก่อนกลียคุ
คําพยากรณ์ของ “เจ็ดสิ บสัปดาห์” พบในพระธรรมดาเนียล บทที่ 9 กล่าวว่าจะมีช่วงระยะเวลาเจ็ดปี
ระหว่างการถูกรับไปและการสําแดง ในช่วงเวลานั้นจะเกิดยุคเข็ญบนโลกและพระบัลลังก์แห่ งการพิพากษา
ของพระคริ สต์ในสวรรค์กลียุคเป็ นเวลาแห่ งพระพิโรธของพระเจ้าบนโลกที่เหล่าผูไ้ ม่เชื่ อจะล้มตายในภัย
พิบตั ิอนั ร้ายแรงที่พระเจ้าทรงเทลงมา

การล่ อลวง
ซาตานทํางานเพื่อนําการปกครองเดียวและความเชื่อเดียวมายังโลก ดังนั้นมันจึงสามารถถูกยกขึ้นให้
เป็ นดัง่ “พระ” ในโลกนี้ ในพระคัมภีร์กล่าวว่าซาตานจะทํางานของมันให้สาํ เร็จก่อนหรื อหลังในช่วงการถูก
รับขึ้นไป มันจะมีคนหนึ่ งนําในการปกครองนี้ ในพระคัมภีร์เรี ยกเขาว่า “ผูต้ ่อต้านพระคริ สต์” ซาตานจะมี
คนหนึ่งเช่นเดียวกันในการนําความเชื่อ พระคัมภีร์เรี ยกเขาว่า “ผูพ้ ยากรณ์เท็จ”
ซึ่ งดูไม่ยากในการทํางานของมารซาตานในการนําการปกครองเดียวและความเชื่ อเดียวมายังโลกนี้
สิ่ งที่บอกเป็ นนัยอยู่รอบตัวเราสําหรับคนที่เฝ้ าระวัง ทุกประเทศในยุโรปมีการร่ วมมือกันในด้านเศรษฐกิจ
ของพวกเขาในยุโรป ในเอเชียก็มีการร่ วมมือกันในด้านเศรษฐกิจและวางแผนในการเปิ ดอาเซี ยนในเร็ วๆนี้
เช่ นเดียวกันกับที่ประเทศอเมริ กา แคนนาดา และแม็กซิ โกก็มีการสนทนาว่าด้วยความร่ วมมือกันทางด้าน
เศรษฐกิ จในประเทศของเขาเช่ น เดี ยวกันกับยุโรปและเอเชี ย ดัง นั้นหากท่ านมองไปรอบๆตัว ท่ านจะ
สามารถเห็นได้วา่ การปกครองของโลกนี้กาํ ลังมาอย่างช้าๆ ในการมาร่ วมกัน
ในเวลาเดี ยวกันในด้านศาสนาความเชื่ อของโลกนี้ ก็มีการขับเคลื่ อนในการร่ วมมื อกันทางด้าน
ศาสนาในโลกนี้ เช่ นเดียวกัน ตั้งแต่ที่ศาสนาคริ สต์มีหลากหลายนิ กายออกมา ก็มีการขับเคลื่อนเพื่อจะนํา
นิกายทั้งหมดมารวมเป็ นหนึ่ง “คริ สตจักร” จากนั้น ในเวลานั้นคริ สตจักรเดียวของคริ สเตียนนี้กจ็ ะรวมเข้า
ด้วยกันกับศาสนาอื่นๆเพื่อสร้างศาสนาความเชื่อเดียวกันในโลก
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คริ สเตียนมักจะถามว่า “ทุกศาสนาในโลกจะเข้ารวมกันเป็ นหนึ่ งเดียวกับศาสนาคริ สต์ได้อย่างไร
เมื่อพวกเขามีความแตกต่างและมีการสอนที่แตกต่างกันในความรอด?” คําตอบคือ การล่อลวง! ซาตานจัด
เตรี ยมการล่อลวงที่ทาํ ให้เป็ นกลางในทุกศาสนาในโลกใบนี้ ดังนั้นเขาก็จะสามารถเข้ามารวมกันเป็ นศาสนา
เดียวกันดัง่ ที่ซาตานควบคุม
ผูเ้ ชื่อในคริ สตจักรเธสะโลนิกาอยูภ่ ายใต้การข่มเหงที่น่ากลัว ซึ่งพวกเขาคิดว่าพวกเขาอยูใ่ นช่วงเวลา
ที่ทุกข์ทรมาน คือ ช่วงเวลาระหว่างการถูกรับขึ้นไปและการสําแดงของพระเยซูคริ สต์ สาวกเปาโลเขียนถึง
คริ สตจักรเพื่อให้ความมัน่ ใจแก่พวกเขาว่าพวกเขาไม่ได้อยูใ่ นช่วงเวลาแห่ งกลียคุ และจากนั้นไปดูคาํ อธิ บาย
ในเหตุการณ์ที่นาํ ไปสู่ ช่วงเวลาแห่งกลียคุ
2 เธสะโลนิกา 2:3-4 – “อย่ าให้ ผ้ หู นึ่งผู้ใดล่ อลวงท่ านโดยทางหนึ่งทางใดเลย เพราะว่ าวันนั้นจะไม่ มาถึง เว้ น
แต่ จะมีการล้ มลงเสียก่อน และคนแห่ งการบาปนั้นจะประจักษ์แจ้ ง คือลูกแห่ งความพินาศ ผู้กดี กัน้ ขัดขวาง
และยกตั ว ขึ้ น ต่ อสู้ อะไร ๆ ที่ ไ ด้ ชื่ อ ว่ า เป็ นพระเจ้ า หรื อ อะไร ๆ ที่เ ขาไหว้ น มั ส การนั้ น แล้ ว มั น ก็นั่ ง ใน
พระวิหารของพระเจ้ าเหมือนอย่ างพระเจ้ า ประกาศตัวว่ าเป็ นพระเจ้ า”
ลูกแห่งความพินาศคือผูท้ ี่ต่อต้านพระคริ สต์ที่ซาตานจะนํามาสู่ การปกครองโลกนี้ พระคําข้อนี้บอก
เราถึงเป้ าหมายของมารซาตานคือการได้รับการนมัสการจากมนุษย์ ซึ่ งทําให้มนั สามารถเป็ นเหมือนพระเจ้า
ข้อพระคําถัดไปอธิบายว่าซาตานจะล่อลวงมนุษย์อย่างไร
2 เธสะโลนิกา 2:8-9 – “ขณะนั้นคนนอกกฎหมายนั้นจะปรากฏตัวขึ้น และองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าจะทรง
ประหารมันด้ วยลมพระโอษฐ์ ของพระองค์ และจะทรงผลาญให้ สูญไปด้ วยการปรากฏแห่ งการเสด็จมาของ
พระองค์ คือผู้นั้นที่มาโดยการดลบันดาลของซาตาน พร้ อมกับบรรดาการอิทธิฤทธิ์และหมายสํ าคัญ และ
การมหัศจรรย์ แห่ งความเท็จ”
คําว่า คนนอกกฎหมาย หมายถึงชื่อ ซึ่งเป็ นชื่ออื่นของผูท้ ี่ต่อต้านพระคริ สต์หรื อผูน้ าํ ในการปกครอง
โลกนี้ และอธิบายถึงลักษณะของเขา ผูต้ ่อต้านพระคริ สต์มีอาํ นาจมากและมีความสามารถในการสร้างความ
อัศจรรย์ที่จะล่อลวงผูค้ นเข้าสู่ ความเชื่อเท็จ
2 เธสะโลนิกา 2:10-11 – “และอุบายอธรรมทัง้ หลายสําหรับคนเหล่ านั้นทีพ่ นิ าศอยู่ เพราะเขาทั้งหลายไม่ ได้
รับความรักแห่ งความจริงไว้ เพือ่ จะรอดได้ เพราะเหตุนี้พระเจ้ าจึงทรงให้ ความลุ่ม
หลงมาครอบงําเขา ให้ เขาเชื่อสิ่งทีเ่ ท็จ”
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ผูต้ ่อต้านพระคริ สต์มีการล่ อลวงหนึ่ งซึ่ งจะล่ อลวงคนในโลกนี้ ในความเป็ นจริ งการล่อลวงก็คือ
ความเท็จและการหลอกลวงที่พระเยซูกล่าวไว้วา่ หากเป็ นไปได้ มันก็จะล่อลวงแม้แต่ผทู ้ ี่รอดแล้ว
มาระโก 13:22 – “ด้ วยว่ าจะมีพระคริ สต์ เทียมเท็จและผู้ทํานายเทียมเท็จเกิดขึ้นหลายคน ทําหมายสํ าคัญ
และการมหัศจรรย์ เพือ่ ล่ อลวงผู้ทถี่ ูกเลือกสรรแล้ วให้ หลง ถ้ าเป็ นได้ ”
คริ สเตียนมักจะมีความสงสัยว่า “การล่อลวงคืออะไร?” การล่อลวงในทันทีทนั ใดนั้น ทุกๆศาสนาก็
จะกลายมาเป็ นสิ่ งไร้ประโยชน์และไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งจะควบคุมคนให้ออกจากศาสนาความเชื่อของเขา
และนําทุกคนมาสู่ ศาสนาความเชื่อเดียว
ผมมีทฤษฎี ว่าการล่อลวงคืออะไร ซึ่ งเป็ นความคิดเห็ นของผมเอง ไม่มีหลักฐานใดๆว่านี่ คือการ
ล่อลวง มีศิษยภิบาลหลายท่านเห็นด้วยกับความคิดเห็นของผม อย่างไรก็ตามเราอาจจะคิดผิดเกี่ยวกับสิ่ งนี้
ผมจะบอกท่านถึ งทฤษฎี ของผมเท่ านั้นเพื่อแสดงให้ท่านเห็ นว่ามันเป็ นไปได้อย่างไรสําหรับซาตานถึ ง
สาเหตุที่ทาํ ให้ศาสนาในโลกนี้กลายเป็ นสิ่ งไร้ประโยชน์โดยทันทีทนั ใด ถึงแม้ว่ามันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นใน
ทฤษฎี ของผม แต่ มนั อาจจะเกิ ดขึ้ นในทางใดทางหนึ่ งหรื อทางอื่น ผมจะบอกท่ านเพื่อเตื อนถึงผูเ้ ชื่ อแท้
เท่านั้นในการอยู่ในความจริ งแห่ งพระคําของพระเจ้า และไม่อนุ ญาตให้มารซาตานและคนชัว่ ในโลกนี้ มา
หลอกลวงท่านให้เข้าสู่ ความเชื่อเท็จได้
เราได้เ รี ย นรู ้ เ กี่ ยวกับวิญ ญาณในโลกนี้ ในหลัก คํา สอนเกี่ ย วกับ ทู ต สวรรค์ มาร และซาตานไป
เรี ยบร้อยแล้ว เราได้เห็นตัวอย่างในพระคัมภีร์ว่าทูตสวรรค์ที่ดีสามารถกลายสภาพในสภาพเนื้อหนัง พูดคุย
อาศัยอยูก่ บั มนุษย์ได้ และอื่นๆอีก หนึ่งตัวอย่างในปฐมกาลบทที่ 18 ที่ทูตสวรรค์มาหาอับราฮัม ถึงแม้ว่าเรา
ไม่มีรู้วา่ วิญญาณสามารถเข้ามาในโลกได้อย่างไร แต่เรารู ้วา่ วิญญาณนั้นเข้ามาได้
ปฐมกาล 6:1-2 – “และต่ อมาเมื่อมนุษย์ เริ่ มทวีมากขึ้นบนพืน้ แผ่ นดินโลก และพวกเขาให้ กําเนิดบุตรสาว
หลายคน บุตรชายทั้งหลายของพระเจ้ าเห็นว่ าบุตรสาวทั้งหลายของมนุษย์ สวยงาม และพวกเขารั บเธอ
ทัง้ หลายไว้ เป็ นภรรยาตามทีพ่ วกเขาเลือกไว้ ”
ในข้อพระคําข้างบน ผมเชื่อว่า “บุตรชายทั้งหลายของพระเจ้า” หมายถึง ทูตสวรรค์ที่ลม้ ลงในความ
บาปและเข้าร่ วมกับซาตานในการกบฏต่อต้านพระเจ้า ทูตสวรรค์บางตนที่ลม้ ลงมีความสัมพันธ์กบั มนุ ษย์
ผูห้ ญิงเพื่อกําเนิดเด็กที่ไม่ปกติดงั่ ในพระคําข้อถัดไป
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ปฐมกาล 6:4 – “ในคราวนั้นมีพวกมนุษย์ ยักษ์ บนแผ่ นดินโลก และหลังจากนั้น เมื่อบุตรชายทั้งหลายของ
พระเจ้ าเข้ าหาบุตรสาวทัง้ หลายของมนุษย์ และเธอทัง้ หลายคลอดบุตรให้ แก่พวกเขา บุตรเหล่ านั้นกลายเป็ น
คนมีอํานาจมากซึ่งอยู่ตั้งแต่ สมัยโบราณ เป็ นคนมีชื่อเสียง”
เด็กที่เกิดมาจากความสัมพันธ์น้ ี ที่กลายมาเป็ นมนุ ษย์ยกั ษ์ที่โหดร้าย ภาษาฮีบรู สําหรับคําว่ามนุ ษย์
ยักษ์ คือ เนฟิ ลิม เนฟิ ลิมเป็ นเลือดผสม “บิดา” ของเขาคือทูตสวรรค์ที่ลม้ ลงและมารดาของเขาคือมนุษย์ มี
ข้อพระคําที่น่าสนใจในพันธสัญญาใหม่ที่อาจจะหมายถึงเหล่าทูตสวรรค์ที่มีความสันพันธ์กบั มนุษย์ผหู ้ ญิง
ยูดาส 1:6 – “และเหล่ าทูตสวรรค์ ทไี่ ม่ ได้ รักษาเทวสภาพของตน แต่ ได้ ละทิ้งถิ่นฐานของตนนั้น พระองค์ ก็
ได้ ทรงจองจําไว้ ด้วยโซ่ ตรวนอันเป็ นนิรันดร์ ขังไว้ ในทีม่ ืดจนกว่ าจะถึงการพิพากษาในวันสําคัญยิง่ นั้น”
บางคนเข้าใจว่าพระคําข้อนี้ หมายถึง พระเจ้าทรงพิพากษาให้ทูตสวรรค์มีความสัมพันธ์กบั มนุ ษย์
ผูห้ ญิงเพื่อให้เกิดมนุษย์ยกั ษ์ คือ เนฟิ ลิม ทูตสวรรค์ที่ลม้ ลงเหล่านี้ถูกกักขังใน “ที่คุมขัง” รอเวลาที่พระเจ้าจะ
โยนซาตานและวิญญาณชัว่ ลงในบึงไฟ
ทําไมทูตสวรรค์ตอ้ งการให้เกิดลูกหลานของพวกเขาคือเนฟิ ลิมที่โหดร้าย? คําตอบนั้นธรรมดามาก
หากเนฟิ ลิมทําให้มนุษย์เสื่ อมทรามได้มากพอ มนุษย์กจ็ ะตายไปโดยภัยพิบตั ิและสงคราม จากนั้นพระเจ้าก็
ไม่ สามารถส่ งพระเยซู คริ สต์มายัง โลกเพื่อ จัดเตรี ยมมนุ ษย์สู่ ทางแห่ งความรอดได้ ผลลัพธ์ในงานของ
เนฟิ ลิมคือ โลกก็จะเต็มไปด้วยความชัว่ ช้า
ปฐมกาล 6:5 – “และพระเจ้ าทรงเห็นว่ าความชั่วร้ ายของมนุษย์ มีมากบนแผ่ นดินโลก และเค้ าความคิดทุก
อย่ างแห่ งความคิดทัง้ หลายในใจของเขาล้ วนแต่ ชั่วร้ ายอย่ างเดียวเสมอไป”
ท่านรู ้เรื่ องราวของการล้างโลก พระเจ้าทรงทําให้น้ าํ ท่วมโลกเพื่อทําลายมนุษย์ไปจากโลก แต่ทรง
ช่วยโนอาห์และครอบครัวของเขาให้มีชีวิตอยู่ ผมเชื่อว่าเหตุการณ์ที่บนั ทึกไว้ในปฐมกาล บทที่ 6 คือความ
พยายามของซาตานที่จะสร้างเนฟิ ลิม เพื่องานของมันที่จะทําลายพระเจ้าและยกตัวเองขึ้นเป็ น “พระ” ของ
โลกนี้และได้รับการนมัสการจากมนุษย์
ผูค้ นเริ่ มตั้งถิ่นฐานอี กครั้งหลังจากนํ้าท่ วมโลก หลายร้ อยปี ผ่านไป หลังจากที่โมเสสนําชนชาติ
อิสราเอลออกจากอียิปต์ เขาได้ส่งคนสอดแนม 12 คนไปที่ “แผ่นดินแห่ งพันธสัญญา” ซึ่ งเป็ นแผ่นดินที่
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พระเจ้าทรงสัญญาแก่อบั ราฮัมและลูกหลานของเขา คนสอดแนมสิ บคนกลับมาพร้อมกับข่าวร้ายและกล่าว
ว่า
กันดารวิถี 13:33 – “ที่นั่นเราเห็นพวกมนุษย์ ยักษ์ คือบุตรของคนอานาคซึ่งมาจากพวกมนุษย์ ยักษ์ เราเป็ น
เหมือนตั๊กแตนในสายตาของเรา ในสายตาของเขาก็เหมือนกัน”
ซึ่ งเป็ นความคิดเห็นของผมว่าบางทีหลังจากที่โนอาห์และลูกของเขาตายไปแล้ว ทูตสวรรค์ที่ลม้ ลง
เริ่ มมีความสัมพันธ์กบั มนุษย์ผหู ้ ญิงอีกครั้ง นี่เป็ นความพยายามครั้งที่สองของมารซาตานที่จะกําเนิดมนุษย์
ยักษ์ของพวกมัน คือ เนฟิ ลิม เพื่อช่ วยมันเองในการทําลายมนุ ษย์ เพื่อที่พระเจ้าจะไม่สามารถส่ งพระเยซู
คริ สต์มายังโลกเพื่อจัดเตรี ยมทางแห่ งความรอด เมื่อชนชาติอิสราเอลมาสู่ ดินแดนพันธสัญญา พระเจ้าทรง
สั่งให้เขาทําลายผูค้ นที่อาศัยอยู่ในดินแดนนี้ รวมทั้งผูช้ าย ผูห้ ญิงและเด็กเล็ก เป็ นเพราะว่าพระเจ้าทรงรู ้ว่า
ผูค้ นที่อยูท่ ี่นนั่ เป็ นใครและจุดประสงค์ของพวกเขาคืออะไรใช่หรื อไม่?
ชนชาติอิสราเอลไม่เชื่อฟั งพระเจ้าและอนุญาตให้คนเหล่านั้นอาศัยอยูใ่ นดินแดนต่อไป เนฟิ ลิมก็มี
ลูกหลานออกมาอยู่อย่างต่อเนื่ อง หลายร้อยปี ผ่านไป เราได้อ่านเกี่ยวกับมนุษย์ยกั ษ์ในช่วงเวลาของกษัตริ ย ์
ดาวิด คริ สเตียนหลายคนได้ยนิ หรื อได้อ่านเกี่ยวกับดาวิดผูฆ้ ่ายักษ์โกลิอทั ใน 1 ซามูเอล บทที่ 17 หลายปี
ต่อมา ทหารของดาวิดบางคนมีชยั ต่อมนุษย์ยกั ษ์ตนอื่น ซึ่ งรวมไปถึงน้องชายของโกลิอทั ใน 2 ซามูเอล บท
ที่ 21
ผมมีความคิดเห็นว่าซาตานพยายามเป็ นครั้งที่สองที่จะสร้างเนฟิ ลิมขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ของมัน
โดยเฉพาะในการที่ จะกลายมาเป็ นพระของโลกนี้ ในปฐมกาล บทที่ 6 เนฟิ ลิ มคื อมนุ ษ ย์ย กั ษ์แ ละมี
ความสามารถในอํานาจและสติปัญญามาก ผมมีความคิดเห็นอีกเช่นกันว่าตอนนี้ ซาตานกําลังพยายามเป็ น
ครั้ งที่ สามในการสร้างชนชาติเนฟิ ลิมเพื่อช่ วยมันที่ จะมาเป็ น “พระ” ของโลกนี้ ซาตานจะทําสิ่ งนี้ ได้
อย่างไร?
เมื่อ 40-50 ปี ก่อน มี การรายงานข่าวมากมายของการลักพาตัวโดยมนุ ษย์ต่างดาว ยูเอฟโอ การ
รายงานข่าวโดยพื้นฐานนั้นเหมือนกัน ซึ่งมักจะเป็ นผูห้ ญิง แต่บางครั้งก็เป็ นผูช้ ายที่ถูกลักพาตัวโดย “มนุษย์
ต่างดาว” ที่ดูเหมือนเป็ นสิ่ งมีชีวิต ส่ วนมากพวกเขาจะรายงายข่าวว่ามีห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ บาง
ประเภทที่มนุษย์ต่างดาว “วิทยาศาสตร์” ให้ความสนใจไปยังการสื บพันธุ์ของอวัยวะที่ถูกลักพาตัวมา หลาย
คนถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์กบั มนุษย์ต่างดาวและตั้งครรภ์เด็กที่จะต้องถูกนําออกจากครรภ์เพื่อนําไปอยู่
ในที่ดูแลของมนุ ษย์ต่างดาววิทยาศาสตร์ บางคนได้รายงายว่าพวกเขาเห็นห้องขนาดใหญ่ของเด็กที่เป็ น
“ครึ่ งมนุษย์และครึ่ งมนุษย์ต่างดาว”
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อะไรคือสิ่ งที่น่าสนใจมากถึงแม้ว่ามนุ ษย์ที่ถูกลักพาตัวจะไม่เคยรู ้จกั กันมาก่อนและช่ วงเวลาที่ถูก
ลักพาตัวก็ต่างกัน พวกเขาได้ให้คาํ บรรยายทางกายภาพของมนุษย์ต่างดาวได้คล้ายกันและประสบการณ์ของ
พวกเขาก็คล้ายกันมาก
ผมเชื่ออย่างแน่นอนว่าพระคัมภีร์กล่าวว่าไม่มีรูปแบบชีวิตของมนุษย์ต่างดาวในบรรยากาศชั้นนอก
มนุษย์ในโลกนี้เท่านั้นที่เป็ นชนชาติที่พระเจ้าทรงสร้าง ซึ่ งเป็ นเพียงความคิดเห็นของผม ดังนั้น “มนุษย์ต่าง
ดาว” เหล่านี้ที่ดูเหมือนสิ่ งมีชีวติ คือทูตสวรรค์ที่ลม้ ลงที่กลายสภาพมาเป็ นเนื้อหนัง ยิง่ ไปกว่านั้นก็เป็ นความ
คิดเห็นของผมอีกว่า “มนุษย์ต่างดาว” เหล่านี้ หรื อทูตสวรรค์ที่ลม้ ลงพยายามที่จะสร้างชนชาติของเนฟิ ลิม
ลูกหลานของเนฟิ ลิปเหล่านี้ได้เติบโตและถูกเลี้ยงดูในสถานที่ที่เป็ นความลับ และจะสําแดงแก่โลกในเวลา
ที่เฉพาะเจาะจงในอนาคต
บริ ษทั ที่ผลิตรายการทีวถี ่ายทอดหนังที่อยูภ่ ายใต้อิทธิพลและการควบคุมของซาตาน ไม่กี่ปีที่ผ่านมา
มีหนังมากมายและรายการทีวีที่เกี่ยวกับทูตสวรรค์ที่ลม้ ลงมายังโลกและมีผลกระทบต่อมนุษย์ หนังและทีวี
เหล่านี้แสดงรายการให้คนได้เคยชินกับภาพความคิดของมนุษย์ต่างดาวที่อาศัยอยูท่ ่ามกลางมนุษย์
ดังนั้นการล่อลวงนี้ ได้ทาํ ให้ศาสนาทั้งหมดในโลกกลายเป็ นสิ่ งไร้ประโยชน์และใช้ไม่ได้ในโลก
ปั จจุบนั และเป็ นเหตุให้ผคู ้ นละทิ้งศาสนาของเขามาเข้าร่ วมศาสนาเดียวกันใช่ หรื อไม่? เป็ นความคิดเห็น
ของผมที่ว่าซาตานได้เตรี ยมการตามที่สมมติไปว่า “มนุษย์ต่างดาว” ไม่ใช่รูปแบบสิ่ งที่มีชีวิตทั้งหมด แต่ดู
เหมือนจะเป็ นเนฟิ ลิมที่ทูตสวรรค์ที่ลม้ ลงได้ถูกสร้างไว้
ในเวลาที่กาํ หนด เวลาก่อนหรื อไม่กห็ ลังการถูกรับไป เนฟิ ลิมเหล่านี้จะปรากฎกายใน “ยานอวกาศ”
แก่มนุษย์โลก พวกมันจะกล่าวหลอกลวงและพูดว่ามันคือ “พระ” ของจักรวาลนี้ ภาพที่จะเกิดขึ้นนี้พวกมัน
จะบอกหนึ่งในสองสิ่ งที่เป็ นไปได้ในการหลอกลวง
เรื่ องแรกคือพวกมันจะกล่าวว่า “พระเจ้าของคริ สเตียน” ไม่ได้ดาํ รงอยู่ แต่พวกมันคือหนึ่งเดียวที่ครั้ง
หนึ่ งเคยอยู่มีชีวิตบนโลกเมื่อพันปี ที่ผ่านมาในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เมื่อหลายปี ก่อนพวกมันได้เฝ้ า
สังเกตและแทรกแซงในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เมื่อยามจําเป็ น เพื่อต้องรักษามนุษย์จากการทําลายตนเอง
สิ่ งนี้ เป็ นไปได้ที่พวกมันอาจจะล่อลวงและ “อ้างว่า” พระเยซูคริ สต์และผูน้ าํ ศาสนาอื่นๆของอิสลามและ
ศาสนาพุทธคือหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ของพวกเขาเองที่ช่วยมนุษย์โดยตรงที่ทาํ ให้พวกเขาดีข้ ึน
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เรื่ องที่สองที่เป็ นไปได้คือพวกมันกล่าวว่า “พระเจ้าของคริ สเตียน” เป็ นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ของ
พวกเขาที่ก่อกบฎผูท้ ี่หว่านความลับไว้บนโลกมนุษย์ มนุษย์ต่างดาวจะกล่าวว่านักวิทยาศาสตร์ผนู ้ ้ ีคือคนที่
โหดร้ายที่ตอ้ งการบังคับมนุ ษย์ให้ติดตามการปกครองของเขาและวางกับดักให้พวกเขา “นมัสการ” ผูน้ ้ ี
เท่านั้น
นอกเหนือจากเรื่ องราวสองเรื่ องนี้ แล้ว ผลลัพธ์สุดท้ายก็เหมือนกัน ผูค้ นในโลกจะมองไปที่มนุ ษย์
ต่างดาวและยานอวกาศพร้อมกับฟั งคําอธิ บาย (คําโกหก) ที่มาถึงมนุ ษย์โลก สิ่ งนี้ จะกระทบต่อข้อความ
ของคริ สเตียนอย่างไร?
ผูท้ ี่ไม่รอดส่ วนมากจะเชื่ อคําล่อลวงของเนฟิ ลิมที่ว่า “พระเจ้าของคริ สเตียน” ไม่ได้ดาํ รงอยูห่ รื อ
เป็ นนัทวิทยาศาสตร์ที่โหดร้ายผูน้ ้ นั ดังนั้นผูท้ ี่ไม่รอดจะไม่เชื่อในพระคัมภีร์เพราะว่าพระเจ้าของคริ สเตียน
ไม่ได้ดาํ รงอยูห่ รื อไม่กเ็ ป็ นนักวิทยาศาสตร์ธรรมดาและไม่ใช่พระเจ้า
การล่อลวงนี้จะมีผลกระทบเป็ นกลางกับศาสนาทุกศาสนาในโลกในขณะนั้น เพราะว่ามันได้สาํ แดง
ก่อนที่แต่ละศาสนาทัว่ โลกจะผิดเพี้ยนไป ในเวลาสั้นๆ ทุกศาสนาจะถูกลบล้างและรวมเป็ นศาสนาใหม่ คือ
ศาสนาของซาตาน และผูต้ ่อต้านพระคริ สต์ และเนฟิ ลิม สิ่ งนี้ ทาํ ให้ซาตานประสบความสําเร็ จในงานของ
มันในการกลายมาเป็ น “พระ” ของโลกนี้ อย่างไรก็ตามในพระคัมภีร์บอกว่าในเวลาสั้นๆเท่านั้น ในความ
เป็ นจริ งอาจจะน้อยกว่า 7 ปี
นี่เป็ นเพียงความคิดเห็นของผมอีกครั้ง ซึ่ งอาจจะเกิดขึ้นแบบนี้ หรื อคล้ายกันหรื ออาจจะไม่เกิดขึ้น
เลย ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งสิ่ งนี้ช่วยให้คริ สเตียนมองภาพได้ง่ายว่าศาสนาความเชื่อเดียวในโลกสามารถมาได้
อย่างไร หากเหตุการณ์น้ ีได้ผ่านมาและผ่านไป ก็จะยากมากสําหรับคริ สเตียนในการประกาศและบอกผูค้ น
ถึ ง เรื่ องราวแห่ ง ความรอด เพราะว่าผูไ้ ม่ รอดเชื่ อ ว่า พระเจ้า ของคริ ส เตี ยนไม่ ได้มีอ ยู่จ ริ ง หรื อเป็ นเพี ย ง
นักวิทยาศาสตร์ ที่โหดร้าย ผูค้ นในโลกที่ได้เห็นและได้ยินอะไรจากเนฟิ ลิมจะเชื่ อสิ่ งนั้นมากกว่าเชื่ อใน
พระวจนะของพระเจ้าโดยความเชื่อ
ดังนั้น ในส่ วนนี้ เป็ นเพียงความคิดเห็นของผม ซึ่ งเป็ นเพียงการเดาที่ไม่ได้มีความจริ งมาสนับสนุ น
อย่างไรก็ตาม สิ่ งที่ผมเขียนนี้ ทาํ ให้ท่านสงสัยในพระเจ้าหรื อไม่? ความจริ งแล้วสิ่ งนี้ ทาํ ให้ความเชื่ อใน
พระเจ้าของผมแข็งแกร่ งขึ้น จําไว้ว่าพระเจ้าอยูใ่ นการควบคุม พระเจ้าจะชนะในท้ายที่สุด ซาตานเกลียดชัง
พระเจ้าและเกลียดชังทุกสิ่ งที่พระเจ้าทรงรักรวมทั้งมนุษย์ มันเป็ นสิ่ งเดียวที่พยายามจะดึงมนุ ษย์จากความ
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เชื่ อในพระเจ้า และการมาถึ ง ความรอดในพระองค์ก่อ นที่ การสําแดงของพระเยซู คริ สต์จะมาถึ ง ท่ า น
สามารถวางใจในพระคําของพระเจ้าได้! ให้เชื่อในพระวจนะของพระเจ้า ไม่สาํ คัญว่าท่านจะได้เห็นหรื อได้
ยินอะไรมา เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นที่เป็ นแหล่งแห่งความจริ ง!

การพิพากษาของพระเจ้ าในอนาคตสํ าหรับผู้เชื่อ
เวลานั้นจะมาถึงเมื่อบุตรมนุ ษย์ของพระเจ้าทรงพิพากษา ณ “บัลลังก์การพิพากษาของพระคริ สต์”
ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากการถูกรับขึ้นไปและก่อนการสําแดง คริ สเตียนทุกคนจะถูกพิพากษาโดยปราศจากการ
ยกเว้นใดๆ
2 โคริ นธ์ 5:10 – “เพราะว่ าจําเป็ นที่เราทุกคนจะต้ องปรากฏตัวที่หน้ าบัลลังก์ พพิ ากษาของพระคริ สต์ เพือ่
ทุกคนจะได้ รับสมกับการทีไ่ ด้ ประพฤติในร่ างกายนี้ แล้ วแต่ จะดีหรือชั่ว”
โรม 14:10 – “แต่ ตัวท่ านเล่ า เหตุไฉนท่ านจึงกล่ าวโทษพี่น้องของท่ าน หรื อเหตุไฉนท่ านจึงดูหมิ่นพีน่ ้ อง
ของท่ าน เพราะว่ าเราทุกคนต้ องยืนอยู่หน้ าบัลลังก์พพิ ากษาของพระคริสต์ ”
นี่ ไม่ใช่ การพิพากษาสําหรับความรอดที่กาํ หนดว่าใครจะได้ไปสวรรค์หรื อใครจะได้ไปนรก การ
พิพากษานี้สาํ หรับผูเ้ ชื่อเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่ใช่การพิพากษาสําหรับความรอด แต่เป็ นการพิพากษาในการรับ
ใช้
1 โคริ นธ์ 3:12-15 – “แล้ วบนรากนั้นถ้ าผู้ใดจะก่ อขึ้นด้ วยทองคํา เงิน เพชรพลอย ไม้ หญ้ าแห้ งหรื อฟาง
การงานของแต่ ละคนก็จะได้ ปรากฏให้ เห็น เพราะเวลาวันนั้นจะให้ เห็นได้ ชัดเจน เพราะว่ าจะเห็นชัดได้ ด้วย
ไฟ ไฟนั้นจะพิสูจน์ ให้ เห็นการงานของแต่ ละคนว่ าเป็ นอย่ างไร ถ้ าการงานของผู้ใดที่ก่อขึ้นทนอยู่ได้ ผู้นั้นก็
จะได้ ค่าตอบแทน ถ้ าการงานของผู้ใดถูกเผาไหม้ ไป ผู้นั้นก็จะขาดค่ าตอบแทนแต่ ตัวเขาเองจะรอด แต่
เหมือนดังรอดจากไฟ”
ในพระคําข้อนี้ กล่าวว่า การงานใดก็ตามที่ทนต่อไฟ ผูเ้ ชื่ อก็จะได้ค่าตอบแทน ในพระคัมภีร์เรี ยก
ค่าตอบแทนนี้วา่ “มงกุฎ” และมีการกล่าวถึงห้าครั้งในพันธสัญญาใหม่
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1. มงกุฎแห่งชีวติ มงกุฎนี้สาํ หรับคริ สเตียนที่สัตย์ซื่อผูท้ ี่ยงั คงอยูใ่ นความจริ งถึงแม้ว่าจะเจอเหตุการณ์ที่ยาก
เข้ามาในชีวติ
ยากอบ 1:12 – ความสุ ขย่ อมมีแก่คนนั้นทีส่ ู้ ทนการทดลอง เพราะเมื่อปรากฏว่ าผู้นั้นทนได้ แล้ ว เขาจะได้ รับ
มงกุฎแห่ งชีวิต ซึ่งองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าได้ ทรงสัญญาไว้ แก่คนทัง้ หลายทีร่ ักพระองค์
2. มุงกุฎแห่งชัยชนะ ซึ่ งรู ้จกั กันในนามว่า “มงกุฎที่ไม่มีวนั ร่ วงโรย” เป็ นมงกุฎสําหรับคริ สเตียนที่มีชีวิตอยู่
ในชีวติ แห่งชัยชนะ
1 โครินธ์ 9:25 – “ฝ่ ายนักกีฬาทุกคนก็เคร่ งครั ดในระเบียบทุกอย่ าง แล้ วเขากระทําอย่ างนั้นเพือ่ จะได้ มงกุฎ
ใบไม้ ซึ่งร่ วงโรยได้ แต่ เรากระทําเพือ่ จะได้ มงกุฎทีไ่ ม่ มีวันร่ วงโรยเลย”
3. มงกุฎแห่งสง่าราศี มงกุฎนี้สงวนไว้สาํ หรับศิษยาภิบาลที่สัตย์ซื่อ
1 เปโตร5:4 – “และเมื่อพระผู้เลี้ยงใหญ่ จะเสด็จมาปรากฏ ท่ านทั้งหลายจะรั บมงกุฎแห่ งสง่ าราศีที่ร่วงโรย
ไม่ ได้ เลย”
4. มงกุฎแห่งความชอบธรรม มงกุฎนี้สาํ หรับคนที่รักและมีชีวติ อยูเ่ พื่อการเสด็จกลับมาของพระคริ สต์
2 ทิโมธี 4:8 – “ตั้งแต่ นี้ไป มงกุฎแห่ งความชอบธรรมก็เตรียมไว้ สําหรับข้ าพเจ้ าแล้ ว ซึ่งองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า ผู้
พิพากษาอัน ชอบธรรม จะทรงประทานแก่ ข้ าพเจ้ าในวั นนั้ น และมิใช่ แ ก่ ข้าพเจ้ าผู้เดีย ว
เท่ านั้น แต่ จะทรงประทานแก่คนทัง้ ปวงทีร่ ักการเสด็จมาของพระองค์ ”
5. มงกุฎแห่งความชื่นชมยินดี มงกุฎนี้สาํ หรับคนที่สัตย์ซื่อในการนําผูค้ นมาถึงความรอด
1 เธสะโลนิกา 2:19 – “เพราะอะไรเล่ าจะเป็ นความหวัง หรือความยินดี หรือมงกุฎแห่ งความชื่นชมยินดีของ
เรา จําเพาะพระพักตร์ พระเยซูคริ สต์ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา เมื่อพระองค์ จะเสด็จ
มา ก็มิใช่ ท่านทัง้ หลายดอกหรือ”

การพิพากษาของพระเจ้ าในอนาคตสํ าหรับผู้ที่ไม่ เชื่อ
การพิพากษานี้เป็ นที่รู้จกั ว่า “การพิพากษาบนบัลลังก์ใหญ่สีขาว” การพิพากษาครั้งสุ ดท้ายนี้บนั ทึก
ในพระธรรมวิวรณ์ 20:11-15 คริ สเตียนไม่ได้มีส่วนในการพิพากษาของพระเจ้าครั้งนี้ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับคนที่
รอคอยอยูใ่ นนรกได้ฟ้ื นขึ้นมาเป็ นครั้งที่สองเพื่อโยนลงไปในบึงไฟ
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วิวรณ์ 20:11-15 – “ข้ าพเจ้ าได้ เห็นพระที่นั่งใหญ่ สีขาว และเห็นพระองค์ ผ้ ปู ระทับบนพระที่นั่งนั้น และ
แผ่ นดินโลกและฟ้ าอากาศก็อันตรธานไปจากพระพักตร์ พระองค์ และไม่ มีที่อยู่สําหรั บแผ่ นดินโลกและฟ้ า
อากาศนั้นต่ อไปเลย ข้ าพเจ้ าได้ เห็นบรรดาผู้ที่ตายแล้ ว ทั้งผู้ใหญ่ และผู้น้อย ยืนอยู่จําเพาะพระพักตร์
พระเจ้ า และหนังสือต่ าง ๆ ก็เปิ ดออก หนังสืออีกม้ วนหนึ่งก็เปิ ดออกด้ วย คือหนังสือแห่ งชีวิต และผู้ทตี่ ายไป
แล้ วก็ถูกพิพากษาตามข้ อความที่จารึ กไว้ ในหนังสื อเหล่ านั้น ตามที่เขาได้ กระทํา ทะเลก็ส่งคืนคนทั้งหลาย
ที่ตายในทะเล ความตายและนรกก็ส่งคืนคนทั้งหลายที่อยู่ในที่เหล่ านั้น และคนทั้งหลายก็ถูกพิพากษาตาม
การกระทําของตนหมดทุกคน แล้ วความตายและนรกก็ถูกผลักทิ้งลงไปในบึงไฟ นี่แหละเป็ นความตายครั้ ง
ทีส่ อง และผู้ใดทีไ่ ม่ มีชื่อจดไว้ ในหนังสือแห่ งชีวิต ผู้นั้นก็ถูกทิง้ ลงไปในบึงไฟ”
วัน แห่ ง การพิ พ ากษานี้ ไม่ ไ ด้กาํ หนดคนที่ ร อดและคนที่ ไ ม่ ร อด การพิ พ ากษาครั้ งนี้ ได้ก าํ หนด
เรี ยบร้อยแล้วก่อนเสี ยชีวติ ซึ่งมีความแตกต่างระหว่าง “นรก” และ “บึงไฟ” นรกเป็ นเหมือนคุกที่นกั โทษรอ
การสอบสวน การพิพากษาบนบัลลังก์ใหญ่ สีขาวคือการสอบสวนและบึงไฟคือเรื อนจําที่การสอบสวน
ดําเนินการ

ช่ วงเวลาหนึ่งพันปี
พระวจนะของพระเจ้าสําแดงว่ายุคแห่งความสงบและความชอบธรรมกําลังจะมา
มีคาห์ 4:3 – “พระองค์ จะทรงวินิจฉั ยระหว่ างชนชาติทั้งหลายเป็ นอันมาก และจะทรงตัดสิ นเพือ่ บรรดา
ประชาชาติอันแข็งแรงที่อยู่ไกลออกไป และเขาทั้งหลายจะตีดาบของเขาให้ เป็ นผาลไถนา และหอกของเขา
ให้ เป็ นขอลิด ประชาชาติจะไม่ ยกดาบต่ อสู้ กนั อีก เขาจะไม่ ศึกษายุทธศาสตร์ อีกต่ อไป”
พระธรรมวิวรณ์กล่าวว่าในช่วงระยะเวลานี้จะเป็ น 1,000 ปี และจะเริ่ มหลังจากการเสด็จกลับมาครั้ง
ที่สองของพระคริ สต์ จะมีอาณาจักรในโลกที่พระเยซูคริ สต์เจ้าปกครองจากนครเยรู ซาเล็ม
เศคาริ ยาห์ 14:16-17 – “และอยู่มาบรรดาคนที่เหลืออยู่ในประชาชาติทั้งปวงซึ่งยกขึ้นมาสู้ รบกับเยรู ซาเล็ม
จะขึน้ ไปนมัสการกษัตริย์ปีแล้ วปี เล่ า คือพระเยโฮวาห์ จอมโยธา และจะถือเทศกาลอยู่เพิง ถ้ าครอบครัวใดใน
พื้นพิภพไม่ ขึ้นไปยังเยรู ซาเล็มเพื่อนมัสการกษัตริ ย์ คือพระเยโฮวาห์ จอมโยธา ฝนก็จะไม่ ตกเหนื อเขา
เหล่ านั้น”
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มีความจริ งบางประการที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาณาจักรนี้
1. กษัตริ ยด์ าวิดจะครองราชย์ดง่ั ผูป้ กครองร่ วมกันกับพระคริ สต์เหนืออิสราเอล
เอเสเคียล 34:23 – “และเราจะตั้งผู้เลี้ยงแกะผู้หนึ่งไว้ เหนือเขา คือดาวิดผู้รับใช้ ของเรา และท่ านจะเลี้ยงเขา
ทัง้ หลาย ท่ านจะเลีย้ งเขาและจะเป็ นผู้เลีย้ งของเขา”
2. สาวก 12 คนจะปกครองร่ วมกันเหนืออิสราเอล
มัทธิว 19:28 – “พระเยซู ตรั สกับเขาว่ า “เราบอกความจริ งแก่ ท่านทั้งหลายว่ า ในโลกใหม่ คราวเมื่อบุตร
มนุษย์ จะนั่งบนพระทีน่ ั่งแห่ งสง่ าราศีของพระองค์ นั้น พวกท่ านที่ได้ ติดตามเรามาจะได้ นั่ง
บนบัลลังก์สิบสองที่ พิพากษาชนอิสราเอลสิบสองตระกูล”
3. คริ สเตียนจะได้รับหน้าที่ในการดูแลปกครอง (มัทธิว 25:14-30)
การพิพากษาบนบัลลังก์ใหญ่สีขาวจะเกิดขึ้นหลังจาก 1,000 ปี ในการปกครองของพระเยซูคริ สต์บน
โลก

ความเป็ นนิจนิรันดร์
วิญญาณของมนุ ษย์ไม่สามารถตายได้ แต่จะอยู่เป็ นนิ จนิ รันดร์ ในบางที่ จุดหมายปลายทางนิ รันดร์
ของมนุ ษย์ถูกกําหนดไว้ก่อนจะตาย ที่ทุกๆคนจะไปอยู่นิจนิ รันดร์ น้ นั ถูกกําหนดโดยการยอมรับหรื อการ
ปฏิเสธของเขาในพระเยซูคริ สต์ ซึ่งมีเพียงสองที่เท่านั้นคือ สวรรค์และนรก
นรกและบึงไฟ
นรกคือสถานที่จริ งตามพระคัมภีร์ ซึ่ งเป็ นสถานที่ที่ทรมานที่ถูกกล่าวถึง 88 ครั้งในพระวจนะของ
พระเจ้า ในระหว่างที่พระองค์ทาํ พระราชกิจของพระองค์บนโลกนี้ พระเยซูคริ สต์เจ้าเตือนมนุ ษย์ถึงนรก
มากกว่าที่พระองค์เคยสอนเกี่ยวกับสวรรค์ นรกคือสถานที่ที่ถูกจัดเตรี ยมไว้
มัทธิว 25:41 – “แล้ วพระองค์ จะตรั สกับบรรดาผู้ที่อยู่เบื้องซ้ ายพระหัตถ์ ด้วยว่ า ‘ท่ านทั้งหลาย ผู้ต้อง
สาปแช่ ง จงถอยไปจากเราเข้ าไปอยู่ในไฟซึ่งไหม้ อยู่เป็ นนิตย์ ซึ่งเตรี ยมไว้ สําหรั บพญามาร
และสมุนของมันนั้น”
202

พระเจ้าจัดเตรี ยมสถานที่ที่น่ากลัวนี้ อย่างตั้งใจสําหรับทูตสวรรค์ที่ลม้ ลง นรกไม่ใช่ที่สาํ หรับมนุษย์
เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้มีพระประสงค์แบบนั้นที่จะให้มนุษย์ตาย อย่างไรก็ตามคนเหล่านี้ไม่ได้ยอมรับความ
รอดของพระเจ้า จึงต้องถูกส่ งไปยังนรกพร้อมกับทูตสวรรค์ที่ลม้ ลง
นรกเป็ นสถานที่ที่ทุกข์ทรมาน เรื่ องราวของลาซารัสและเศรษฐี ในลูกา 16:19-31 เป็ นเรื่ องจริ ง ที่
แสดงให้เห็นว่านรกเป็ นสถานที่ที่เจ็บปวดและทุกข์ทรมาน ชายเศรษฐี ในข้อความตอนนี้ สามารถมองเห็น
ได้ยนิ รู ้สึกได้ และมีความต้องการ มีความเจ็บปวดทางกายโดยที่เขากล่าวในพระคําในข้อที่ 24 ว่า “ข้าพเจ้า
ตรําทุกข์ทรมานอยูใ่ นเปลวไฟนี้” มากกว่านั้นมีความเจ็บปวดภายในจิตใจ อับราฮัมกล่าวกับเขาในข้อที่ 25
ว่า “…จงระลึกว่า…” คนที่ตายไปแล้วในนรกจะจําความบาปทุกอย่างได้ จําทุกโอกาสในการรับความรอด
จําทุกๆวันอาทิตย์ที่มานมัสการ จําทุกๆการเตือนถึงการกลับหันจากความบาป! อะไรคือความทุกข์ทรมาน
ทางด้านจิตใจ นรกเป็ นสถานที่นิรันดร์ ซึ่งไม่มีจุดจบ ไม่มี “โอกาสครั้งที่สอง” เมื่อเวลาที่ยาวนานเริ่ มต้นขึ้น
บึงไฟคือสถานที่ถาวรสําหรับผูท้ ี่ไม่ได้รับความรอดและทูตสวรรค์ที่ลม้ ลงหลังการพิพากษาบนบัลลังก์ใหญ่
สี ขาว
ก่อนที่พระคริ สต์จะฟื้ นขึ้นมาจากความตาย นรกเป็ นสถานที่สาํ หครับคนตาย ซึ่ งแบ่งออกเป็ นสอง
ส่ วน ส่ วนที่หนึ่ งคือบึงไฟและความทุกข์ทรมาน และส่ วนที่สองคือเมืองบรมสุ ขเกษม พระเยซูกล่าวอะไร
กับโจรที่อยูบ่ นกางเขน
ลูกา 23:43 – “ฝ่ ายพระเยซูทรงตอบเขาว่ า ‘เราบอกความจริ งแก่ เจ้ าว่ า วันนี้เจ้ าจะอยู่กบั เราในเมืองบรมสุ ข
เกษม’ ”
ใน ลูกา 16:26 สองส่ วนที่แยกออกจากกันนั้นถูกแยกออกโดยหุบเขา
ลูกา 16:26 – “นอกจากนั้น ระหว่ างพวกเรากับพวกเจ้ ามีเหวใหญ่ ตั้งขวางอยู่ เพือ่ ว่ าถ้ าผู้ใดปรารถนาจะข้ าม
ไปจากทีน่ ี่ถงึ เจ้ าก็ไม่ ได้ หรือถ้ าจะข้ ามจากทีน่ ั่นมาถึงเราก็ไม่ ได้ ”
คําอธิบายในข้อความนี้เกี่ยวข้องกับพระเยซูคริ สต์เจ้าเสด็จไปยังนรกถูกบันทึกไว้ใน กิจการ บทที่ 2
กิจการ 2:27, 31 – “เพราะพระองค์ จะไม่ ทรงทิ้งจิตวิญญาณของข้ าพระองค์ ไว้ ในนรก ทั้งจะไม่ ทรงให้ องค์
บริสุทธิ์ของพระองค์ เปื่ อยเน่ าไป… ดาวิดก็ทรงล่ วงรู้ เหตุการณ์ นี้ก่อน จึงทรงกล่ าวถึงการคืนพระชนม์ ของ
พระคริสต์ ว่า จิตวิญญาณของพระองค์ ไม่ ต้องละไว้ ในนรก ทัง้ พระมังสะของพระองค์ กไ็ ม่ เปื่ อยเน่ าไป”
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ในระหว่าง 3 วัน ที่หลุมฝังศพ พระเยซูทรงเสด็จไปยังเมืองบรมสุ ขเกษมในเขตแดนของคนตายดัง่ ที่
พระองค์ทรงสัญญากับโจรไว้บนกางเขน (ลูกา 23:43) อย่างไรก็ตาม หลังจากที่พระเยซู คริ สต์ข้ ึนไปบน
สวรรค์ เมืองบรมสุ ขเกษมก็ได้เปลี่ยนสถานที่เป็ นที่ประทับของพระเจ้า
สวรรค์

พระคัมภีร์ให้ความมัน่ ใจว่าบ้านของคริ สเตียนอยูใ่ นสวรรค์ แต่ในพระคัมภีร์ไม่ได้บรรยายถึงสวรรค์
มากมายนัก ข้อความส่ วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับสวรรค์อยูใ่ นสองบทสุ ดท้ายในพระคัมภีร์ คือ วิวรณ์ บทที่ 21
และ 22 จากบทเหล่านี้เราสามารถกล่าวเกี่ยวกับสวรรค์ได้ดงั นี้

สวรรค์เป็ นสถานที่ที่ถูกจัดเตรี ยมไว้สาํ หรับเหล่าผูเ้ ชื่อ พระเยซูตรัสว่า
ยอห์ น 14:2-3 – “ในพระนิเวศของพระบิดาเรามีคฤหาสน์ หลายแห่ ง ถ้ าไม่ มีเราคงได้ บอกท่ านแล้ ว เราไป
จัดเตรียมทีไ่ ว้ สําหรับท่ านทัง้ หลาย และถ้ าเราไปจัดเตรี ยมที่ไว้ สําหรั บท่ านแล้ ว เราจะกลับมาอีกรั บท่ านไป
อยู่กบั เรา เพือ่ ว่ าเราอยู่ทไี่ หนท่ านทัง้ หลายจะอยู่ทนี่ ั่นด้ วย”
สวรรค์เป็ นสถานที่แห่งความสุ ข
วิวรณ์ 21:4 – “พระเจ้ าจะทรงเช็ดนํ้าตาทุก ๆ หยดจากตาของเขา ความตายจะไม่ มีอีกต่ อไป ความครํ่าครวญ
การร้ องไห้ และการเจ็บปวดจะไม่ มีอีกต่ อไป เพราะยุคเดิมนั้นได้ ผ่านพ้นไปแล้ ว”
สวรรค์เป็ นที่ที่บริ สุทธิ์
วิวรณ์ 21:27 – “สิ่ งใดที่เป็ นมลทิน หรื อผู้ใดก็ตามที่กระทําสิ่ งที่น่าสะอิดสะเอียน หรื อพูดมุสาจะเข้ าไปใน
เมืองไม่ ได้ เลย เว้ นแต่ เฉพาะคนทีม่ ีชื่อจดไว้ ในหนังสือแห่ งชีวิตของพระเมษโปดกเท่ านั้นจึงจะเข้ าไปได้ ”
สวรรค์เป็ นสถานที่ที่อาศัยของเหล่าผูท้ ี่รอด
วิวรณ์ 21:24 – “บรรดาประชาชาติที่รอดแล้ วจะเดินไปในท่ ามกลางแสงสว่ างของเมืองนั้น และบรรดา
กษัตริย์ในแผ่ นดินโลกจะนําสง่ าราศีและเกียรติของตนเข้ ามาในเมืองนั้น”
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บทที่ 11 - ภัยอันตรายของคําสอนเทียมเท็จ
พระคัมภีร์รับรองอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าเป็ นความจริ ง พระเจ้าทรงตรัสแต่ความจริ งและพระเจ้าไม่
สามารถโกหกได้ พระคัมภี ร์ยืนยันอี กว่าซาตานคื อผูห้ ลอกลวงและเป็ นพ่ อแห่ งการมุ สาที่ ล่ อลวงผูค้ น
พระเจ้าทรงสําแดงพระองค์เองว่าเป็ นความจริ งและซาตานถูกเปิ ดเผยดัง่ ผูห้ ลอกลวง มีความขัดแย้งในโลกนี้
ระหว่างความจริ งของพระเจ้าและการหลอกลวงของมารซาตาน คนของพระเจ้าถูกรบกวนอยูเ่ สมอด้วยหลัก
คําสอนเทียมเท็จ การรุ กรานของการสอนเท็จเป็ นบางสิ่ งที่คนของพระเจ้าอดทนตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่าน
มา ผูเ้ ชื่อทุกคนต้องตระหนักถึงการสอนเท็จและการหลอกลวงเหล่านี้
ในกิจการ บทที่ 20 สาวกเปาโลเตือนผูเ้ ชื่ อในเมืองเอเฟซัสหลังจากที่เขาไปแล้วว่า การสอนเท็จจะ
เกิดขึ้นจากข้างในและมาจากข้างนอกคริ สตจักรเพื่อทําลายงานของพระเจ้าในเมืองเอเฟซัส
กิจการ 20:29-31 – “ข้ าพเจ้ าทราบอยู่ว่า เมื่อข้ าพเจ้ าไปแล้ ว จะมีสุนัขป่ าอันร้ ายเข้ ามาในหมู่พวกท่ าน และ
จะไม่ ละเว้ นฝูงแกะไว้ เลย จะมีบางคนในหมู่พวกท่ านเองขึ้นกล่ าวบิดเบือนความจริ ง เพือ่ จะชั กชวนพวก
สาวกให้ หลงตามเขาไป เหตุฉะนั้นจงตื่นตัวอยู่และจําไว้ ว่า ข้ าพเจ้ าได้ สั่งสอนเตือนสติท่านทุกคนด้ วยนํ้าตา
ไหล ทัง้ กลางคืนและกลางวันตลอดสามปี มิได้ หยุดหย่ อน”
ในปั จจุบนั มีการสอนเท็จมากมายมากกว่าที่เคยมีมา มีคริ สตจักรที่ปฏิเสธความเป็ นตรี เอกานุ ภาพ
ปฏิเสธว่าพระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นพระเจ้า เชื่อในพระคัมภีร์ปลอม ปฏิเสธความรอดโดยเชื่อผ่านการทําความ
ดี อย่างเดี ยว และสั่งสอนพระคําเท็จ ข้างล่างต่ อไปนี้ คือตัวอย่างของการสอนเท็จที่ถูกแล้วซึ มในศาสนา
คริ สต์

ความเชื่อแบบแคลวิน
เราได้เรี ยนรู ้ความเชื่อแบบแคลวินมาแล้วในหลักคําสอนเกี่ยวกับพระเจ้าและหลักคําสอนแห่ งความ
รอด อย่างที่ทบทวน จอห์น แคลวิน (John Calvin) (ปี ค.ศ. 1509 – 1564 หรื อ ปี พ.ศ. 2052 – 2107) ได้นาํ
ขับเคลื่อนคณะที่เรี ยกว่า ความเชื่อแบบแคลวิน (Calvinism) และเริ่ มต้นนิกายที่เรี ยกว่า คริ สตจักรการปฏิรูป
ความเชื่อแบบแคลวินคือศาสนาปรัชญาที่โต้เถียงว่าพระเจ้าทรงเลือกคนที่รอดและคนที่ไม่ได้รับความรอด
เขาสอนว่าคนที่ไม่ได้รับความรอดอยู่ในการผูกมัดของซาตาน ซึ่ งเขาไม่สามารถตอบสนองต่อพระเจ้าได้
ดังนั้นคนบาปจึงไม่สามารถกลับใจใหม่ได้ นอกจากว่าพระเจ้าจะทรงอยูเ่ หนือเขาและใช้กาํ ลังบังคับเขาให้
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กลับใจใหม่ เขาสอนว่าการตายของพระเยซูคริ สต์ไม่ใช่เพื่อทุกคน แต่เพื่อบางคนที่ถูกเลือกให้ได้รับความ
รอด
จากการศึกษาของเรา เรารู ้ว่าพระเจ้าไม่ได้เลือกให้ใครรอดและเลือกให้ใครไปนรก แต่เราเรี ยนรู ้ว่า
พระเจ้าทรงเลือก 2 สิ่ ง คือ
1. พระเจ้าทรงเลือกส่ งพระเยซูคริ สต์มายังโลกเพื่อตายแทนความบาปของโลก
2. พระเจ้าทรงเลือกที่จะช่วยทุกคนให้รอดคือคนที่วางความเชื่อของเขาในพระเยซูคริ สต์
พระเจ้าเลือกที่จะช่ วยทุกคนที่วางความเชื่ อของเขาและไว้วางใจในพระเยซู คริ สต์ เรารู ้ว่าพระเจ้า
ไม่ได้กาํ หนดล่วงหน้าว่าใครจะได้รับความรอดและใครไม่ได้รับความรอด แต่พระเจ้าทรงกําหนดว่าผูท้ ี่รอด
จะได้รับสิ ทธิพิเศษในความรอด คือ
1. กลายมาเป็ นบุตรของพระเจ้าโดยการเข้ามาสู่ ครอบครัวของพระเจ้า
2. ได้รับมรดกในสวรรค์
3. ชีวติ ของผูเ้ ชื่อจะสอดคล้องกับพระลักษณะของพระเยซูคริ สต์
สําหรับการไม่เข้าใจในข้อผิดพลาดของความเชื่อแบบแคลวิน ผูศ้ ึกษาอาจจะทบทวนได้ในส่ วนของ
“ฤทธิ์ อํานาจสู งสุ ดของพระเจ้า” ในหลักคําสอนเกี่ยวกับพระเจ้า และ “การเลือก และ การกําหนดไว้
ล่วงหน้า” ในหลักคําสอนแห่งความรอด

ขบวนการเคลือ่ นไหวของกลุ่มพระวิญญาณ
ในช่ วงต้นปี ค.ศ. 1900 – 1910 คณะเพ็นเทคอสต์ได้เริ่ มต้นขึ้นและในปี 1970 (พ.ศ. 1513)
ขบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่ มพระวิญญาณได้เติ บโตขึ้นอย่างรวดเร็ วในหลายๆคริ สตจักร ถึงแม้ว่าจะ
คล้ายคลึงกัน แต่กม็ ีขอ้ แตกต่าง คณะเพ็นเทคอสต์ได้กลับมาสู่ นิกายของศาสนาคริ สต์ ในขณะที่ขบวนการ
เคลื่อนไหวของกลุ่มพระวิญญาณเกิดขึ้นในคริ สตจักรท่ามกลางหลายนิกาย
อย่างที่เราได้เรี ยนไปในหลักคําสอนพระวิญญาณบริ สุทธิ์ “ของประทานแห่ งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ”
แบ่งออกได้เป็ นสองประเภท คือ ของประทานแห่ งการทําหมายสําคัญและของประทานในการรับใช้ ของ
ประทานแห่ งการทําหมายสําคัญนั้นอยู่ชวั่ ขณะและหยุดเลิกไป ของประทานในการรับใช้น้ นั อยู่ถาวรและ
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ยังคงใช้ได้ในปั จจุบนั ทั้งขบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มพระวิญญาณและเพ็นเทคอสต์มีลกั ษณะทางด้าน
“ของประทาน” ในการพูดภาษาแปลกๆและการรักษา
เรารู ้ว่าการพูดภาษาแปลกๆนั้นเป็ นของประทานชัว่ คราวและใช้ไม่ได้ในปั จจุบนั นี้ ในพระธรรม
1 โคริ นธิ์ 13:8-10 ของประทานในการพูดภาษาแปลกๆเลิกไปเมื่อพระคัมภีร์เสร็ จสมบูรณ์ ของประทานใน
การรักษายังถูกให้ความสําคัญด้วยในขบวนการนี้ ในพระคัมภีร์ต่อต้านผูท้ ี่ “อ้างว่า” สามารถรักษาผูค้ นได้
พระเจ้า ทรงฤทธานุ ภ าพและพระองค์จ ะทรงรั ก ษาร่ า งกาย หากนั่น เป็ นพระประสงค์ข องพระองค์ มี
หลากหลายตัวอย่างในพระคัมภีร์ของคริ สเตียนที่ไม่ได้รับการรักษา
สําหรั บการไม่ เข้าใจในข้อผิดพลาดของขบวนการเคลื่ อนไหวพระวิญ ญาณและเพ็นเทคอสต์ที่
ประกอบไปด้วยการพูดภาษาแปลกๆและการรักษาโรค โปรดทบทวนได้ในส่ วนของของประทานแห่ ง
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ในหลักคําสอนเรื่ องพระวิญญาณบริ สุทธิ์

แนวคิดรวมกันเป็ นหนึ่งเดียว
สิ่ งแตกต่างที่ไม่เหมือนกัน อะไรที่ทาํ ให้คริ สตจักรแบ๊บติสต์แตกต่างจากคริ สตจักรอื่นๆ? นัน่ คือ
หลักคําสอน แบ๊บติสต์ไม่ได้เชื่อเหมือนกันกับ Christian Missionary Alliance (CMA) คริ สตจักรคาทอลิก
หรื อคริ สตจักรเซเว่นเดย์ แอ๊ดเวนติส (คริ สตจักรวันเสาร์) ซึ่งเป็ นหลักคําสอนที่ทาํ ให้นิกายนั้นแตกต่างกัน
แนวคิดรวมกันเป็ นหนึ่งเดียวเป็ นขบวนการเคลื่อนไหวที่นาํ ความแตกต่างของแต่ละนิกายมารวมกัน
เป็ นนิกายเดียว อย่างที่ศึกษาไปในหลักคําสอนยุคสุ ดท้าย ซาตานทํางานโดยการนําเกี่ยวกับศาสนาความเชื่อ
เดี ยวมาในโลก เนื่ องจากคริ สเตียนมีหลายนิ กาย มันจะต้องทํางานโดยนํานิ กายเหล่านั้นมาสู่ นิกายเดี ยว
เพื่อที่มนั จะสามารถรวบรวมศาสนาอื่นๆมาเป็ นศาสนาเดียวได้
ซึ่งเป็ นกลุ่มเคลื่อนไหวที่ประณี ประนอมในความจริ งและชักจูงคริ สตจักรให้ต่าํ ลงให้หลักคําสอนที่
แตกต่าง ตัวอย่างเช่ น พวกเขาต้องแบ๊พติสต์รับบัพติศมาโดยการใช้การพรมและการเท กล่าวคือพวกเขา
ต้องการแบ๊พติสต์ยอมรับสมาชิ กที่ใช้พิธีการเทและการพรมในคริ สตจักรอื่นๆ ศิษยาภิบาลแบ๊พติสต์และ
คริ สตจักรแบ๊บติสต์โดยสายเลือดจะยึดถือความจริ งในพระคัมภีร์ที่วา่ การบัพติศมามีเพียงการจุ่มเท่านั้นที่มา
จากคริ สตจักรที่มีสิทธิ อาํ นาจคริ สตจักรใช่หรื อไม่? หรื อ พวกเขาปฏิเสธที่จะเข้าร่ วมด้วยกันกับคริ สเตียน
กลุ่มอื่นหรื อนิกายอื่น?
207

มีความกดดันมากจากคริ สตจักรคาทอลิกและโปรเตสแตนต์สําหรับแบ๊บติสต์โดยสายเลือดที่ตอ้ ง
ประณี ประนอมกับหลักคําสอนเพื่อ “เข้าร่ วม” กลุ่ม แต่ในการร่ วมกลุ่มกับพวกเขา แบ๊บติสต์จะถูกแยกออก
จากพระคําของพระเจ้าและใช้หลักคําสอนที่บิดเบือนของพวกเขา หลักคําสอนนั้นสําคัญมาก หลักคําสอน
ของเราจึงทําให้เราแตกต่างและควรที่จะใช้ ไม่ได้ปฏิเสธเพื่อเห็นแก่สิ่งใดสิ่ งหนึ่งในการเป็ นหนึ่งเดียวของ
นิกายที่ไม่ได้เป็ นไปตามพระคัมภีร์
ศิษยภิบาลแบ๊บติสต์ผิดพลาดอย่างมากเมื่อเขาเชิ ญศิษภิบาลจากคริ สตจักรจากนิกายอื่น เช่นองค์กร
ทางศาสนาคริ สต์นิกายโปรเตสแตนต์ (CMA) มาเทศนาในคริ สตจักรของเขา ถึงแม้ว่าอาจจะมีบางความเชื่อ
ที่เหมือนกัน แต่วา่ พวกเขาก็แตกต่าง ศิษภิบาลในแบ๊บติสต์นาํ ความเสี่ ยงมาสู่ สมาชิกในคริ สตจักรในการใช้
หลัก คํา สอนที่ บิ ดเบื อ นโดยการเชิ ญ ศิ ษภิ บ าลจากนิ ก ายอื่ น มาเทศนา การทํา เช่ นนี้ เป็ นการที่ ศิ ษภิ บาล
แบ๊บติสต์ยนิ ยอมเห็นชอบในความเชื่อของผูท้ ี่ถูกเชิญมาพูด และเป็ นการสนับสนุนแนวคิดรวมกันเป็ นหนึ่ง
เดียว เป้ าหมายของมารซาตานคือการนํานิกายต่างๆมารวมกันเป็ นนิกายที่บิดเบือน

เซเวนท์ เดย์ แอดเวนติสต์
ในปี ค.ศ. 1800 – 1810 (พ.ศ. 2343 – 2353) วิลเลียม มิลเลอร์ (William Miller) ทํานายว่าพระเยซู
คริ สต์จะเสด็จกลับมาระหว่างวันที่ 21 มีนาคม ค.ศ. 1843 และวันที่ 21 มีนาคม ค.ศ. 1844 เขามีผตู ้ ิดตาม
มากมายและเขาได้นาํ กลุ่มเคลื่อนไหวแอดเวนติสต์ เมื่อพระเยซูไม่ได้เสด็จกลับมา เขาคํานวณวันใหม่คือ
วันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 1844 เมื่อพระคริ สต์ไม่ได้เสด็จกลับมา วิลเลียม มิลเลอร์ ได้ยอมรับความผิดพลาดของ
เขาและละทิ้งกลุ่มเคลื่อนไหวแอดเวนติสต์ อย่างไรก็ตาม นาง ไวท์ (Mrs. White) ได้ดาํ เนินกลุ่มเคลื่อนไหว
แอ๊ดเวนติสต่อไปและในปี ค.ศ. 1963 ได้ข้ ึนเป็ นผูต้ ่อตั้งคริ สตจักรเซเวนท์เดย์ แอดเวนติสต์ ข้อผิดพลาด
บางอย่างของพวกเขา ได้แก่
1. ในปี 1980 พวกเขาประกาศว่าการเขียนของ นาง ไวท์ ได้รับการดลใจเหมือนกับพระคัมภีร์ เขาวางการ
เขียนของเธอเท่าเทียมกับพระคัมภีร์ ถึงแม้ว่าพระเจ้าเตือนไว้อย่างชัดเจนว่าห้ามเติมแต่งสิ่ งใดเข้าไปใน
พระวจนะของพระองค์ (วิวรณ์ 22:18)
2. วันสะบาโต เขาเชื่อว่าวันที่เหมาะสมที่จะนมัสการพระเจ้าคือวันเสาร์
3. หลักคําสอนเกี่ยวกับจิตวิญญาณที่หลับไหล เขาเชื่ อว่าในการตายนั้น จิตวิญญาณของผูเ้ ชื่ อนั้นไม่ได้ไป
สวรรค์โดยทันที แต่ได้ “หลับ” อยูใ่ นหลุมฝังศพจนกว่าจะถึงเวลาในการเป็ นขึ้นมา
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4. การทําลายความชัว่ ร้าย เขาเชื่อว่าในการตายนั้น คนที่ไม่รอดไม่ได้อยู่ในนรกนิรันดร์ แต่ได้หยุดไปใน
การมีชีวติ อยู่

พยานพระยะโฮวา

ชาร์ลี เทซ์ รัสเซลล์ (Charles Taze Russell) เป็ นผูก้ ่อตั้งพยานพระยะโฮวา ในปี ค.ศ. 1879 (ปี พ.ศ.
2422) เขาเริ่ มแถลงสมาคมที่เรี ยกว่า “เดอะ ว๊อซเทาว์เวอร์” (The Watchtower) เพื่อสนับสนุนการสอนเท็จ
ของเขา ข้อบิดเบือนบางอย่างของพวกเขา ได้แก่
1. การแปลพระคัมภีร์ของเขาได้เสร็ จสมบูรณ์ ซึ่ งเรี ยกว่า “พระคัมภีร์ไบเบิ้ลฉบับแปลโลกใหม่” (The New
World Translation) ซึ่ งมีการแปลที่ผิดพลาดหลายอย่าง มีการเพิ่มเติม และลบออก ตลอดจนการถอดความ
ในพระวจนะของพระเจ้า
2. เขาปฏิเสธความเป็ นตรี เอกานุภาพ
3. เขาไม่เชื่อว่าพระเยซูคริ สต์เป็ นพระเจ้า แต่เชื่อว่าการทรงสร้างถูกสร้างโดยพระเจ้า
4. เขาปฏิเสธการฟื้ นคืนพระชมน์ของพระเยซูคริ สต์
5. เขาเชื่อว่าพระเจ้าทรงจัดเตรี ยมความรอดผ่านทางชีวติ ของพระคริ สต์ ไม่ใช่การสิ้ นพระชนม์
6. เขาเชื่อว่าในการช่วยให้รอดนั้น ท่านจะต้องเข้าร่ วมกลุ่มและสัตย์ซื่อในการสอนหลักสู ตรของเขา
7. เขาปฏิเสธการเป็ นอยูข่ องนรก ผูไ้ ม่เชื่อจะต้องหยุดไปจากการมีชีวติ อยูห่ ลังจากตายไปแล้ว

มอร์ มอน
ศาสนจักรของพระเยซู คริ สต์แห่ งวิสุทธิ ชนยุคสุ ดท้าย หรื อมอร์ มอนที่เขาเรี ยกโดยทัว่ ไปนั้น ได้
ก่อตั้งขึ้นโดย โยเซฟ สมิธ (Joseph Smith) ในปี ค.ศ. 1830 (ปี พ.ศ. 2373) เขาอ้างว่าเขาได้รับนิ มิตจาก
พระเจ้าผูท้ ี่กล่าวว่าการสัง่ สอนที่แท้จริ งได้หายไปและให้เขาเลือกที่จะทําการฟื้ นฟู เขาอ้างว่าทูตสวรรค์ที่ชื่อ
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โมโรนี (Morone) ได้ปรากฎแก่เขาเพื่อบอกเขาโดยตรงถึง “แผ่นจารึ กทองคํา” ที่ประกอบไปด้วยคําสอนที่
“แท้จริ ง” โยเซฟ สมิธ ได้เขียนหนังสื อที่เรี ยกว่าพระคัมภีร์มอร์มอนจากแผ่นจารึ กเหล่านี้ อย่างไรก็ตามไม่มี
ใครเคยเห็นแผ่นจารึ กนี้นอกจากโยเซฟ สมิธ เขากล่าวว่ามันได้ “หายไปอย่างลึกลับจากโลกนี้” ดังนั้นสิ่ งนี้
ไม่มีทางที่เขาจะพิสูจน์วา่ เขาพูดจริ ง
พระคําของพระเจ้ากล่าวว่าหลังจากที่พระคัมภีร์ได้เสร็ จสมบูรณ์ พระเจ้าจะไม่สื่อสารกับมนุษย์ผ่าน
ทางความฝัน ทูตสวรรค์ หรื อเสี ยงและอื่นๆ แต่จะทรงสื่ อสารทางพระคําของพระองค์เท่านั้น ท่านจะเชื่ อ
ใครระหว่างคนที่ “อ้าง” ว่าได้รับนิมิตจากพระเจ้าหรื อพระคําของพระเจ้า? ข้อบิดเบือนบางข้อของมอรมอน
ได้แก่
1. มอร์มอนอ้างว่าเชื่อในพระคัมภีร์ แต่เขายอมรับโดยทันทีว่าพระคัมภีร์มอร์มอนนั้นมีสิทธิ อาํ นาจมากกว่า
พระคัมภีร์
2. เขาเชื่อในพระเจ้าหลายองค์ ไม่ได้มีพระเจ้าเพียงองค์เดียว
3. ในการตาย มนุษย์กลายมาเป็ น “พระเจ้า” ในดาวเคราะห์ของเขาเอง มอรมอนผูห้ ญิงจะพยุง “จิตวิญญาณ”
ของเด็กเพื่อกายในดาวเคราะห์น้ ีนิรันดร์
4. เขาเชื่อว่าพระเยซูไม่ใช่พระเจ้า แต่เป็ นผูท้ รงสร้าง
5. เขาเชื่อว่าพระเยซูและลูซิเฟอร์เป็ นพี่นอ้ งกัน
6. เขาเชื่อว่าการตายของพระคริ สต์บนไม้กางเขนนั้นเพียงพอในความรอด หากเขายังคงสัตย์ซื่อจนกว่าจะถึง
วันตายของเขา
7. มอร์มอนเท่านั้นที่รอดได้
8. ผูช้ ายควรจะมีภรรยาหลายคน
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บทสรุป
แบ๊บติสต์เป็ นการอธิ บายโดยสิ่ งที่เราเชื่ อและสิ่ งที่เราทํา ขณะที่คริ สเตียนนิ กายอื่นอาจจะแบ่งปั น
ความเชื่ อของเราบางอย่างและนําไปปฏิบตั ิ แต่มีความเชื่ อและการปฏิบตั ิบางอย่างที่ทาํ ให้แบ๊บติสต์โดย
สายเลือดแตกต่างอย่างชัดเจน
แบ๊บติสต์เชื่อในสิ ทธิ อาํ นาจของพระวจนะของพระเจ้าอย่างครบถ้วน ทุกพระคําของพระเจ้าได้รับ
การดลใจ (2 ทิ โมธี 3:16) และมี ก ารรั กษาไว้ใ นความถาวรและบริ สุท ธิ์ อย่า งสมบู รณ์ ในภาษาอัง กฤษ
พระเจ้าทรงรักษาพระคําของพระองค์ในพระคัมภีร์ฉบับคิงเจมส์ (The King James Version) การรักษา
พระวจนะของพระเจ้าเป็ นกฎในความเชื่ อของแบ๊บติสต์ หากเป็ นพระคัมภีร์แท้ นั่นคือหลักคําสอนของ
แบ๊บติสต์
แบ๊บติสต์โดยสายเลือดเชื่อว่าพระเยซูคริ สต์ทรงสถาปนาคริ สตจักรของพระองค์ระหว่างที่พระองค์
ทรงทําพระราชกิ จของพระองค์บนโลกนี้ และประทานสิ ทธิ อาํ นาจในการให้บพั ติ ศมาและการเริ่ มต้น
คริ สตจักรใหม่แก่คริ สตจักรของพระองค์ แบ๊บติสต์โดยสายเลือดเชื่ อว่าพวกเขาคือผูส้ ื บสายเลือดแท้ของ
คริ สตจักรที่พระเยซูคริ สต์ได้ทรงสถาปนาไว้ และดังนั้นจึงมีเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นที่ถูกประทานสิ ทธิ อาํ นาจ
แก่คริ สตจักรให้บพั ติศมาและเริ่ มต้นคริ สตจักรใหม่
แบ๊บติสต์ยึดคําสอนในอิสรภาพของจิตวิญญาณ ซึ่ งหมายความว่าผูเ้ ชื่ อทุกคนมีสิทธิ์ ที่แสดงความ
คิดเห็นอย่างอิสระ ซึ่งเป็ นความรับผิดชอบส่ วนตัวที่จะเชื่อฟังพระคําของพระเจ้าและต้องรายงานต่อพระเจ้า
ถึงการกระทําของเขา
แบ๊ บติ สต์ยงั เชื่ อ ด้ว ยว่าผูเ้ ชื่ อทุ ก คนมี ก ารเข้าถึ ง พระเจ้า อย่างเต็ม ล้น ผ่า นทางพระเยซู ค ริ ส ต์โ ดย
ปราศจากความต้องการสําหรับมนุษย์หรื อองค์กรที่ยนื อยูร่ ะหว่างผูเ้ ชื่อกับพระเจ้า
ถึงแม้ว่าท่านจะสําเร็ จหลักคําสอนนี้ แล้ว การเดิ นทางในความเชื่ อของท่านเพิ่งได้เริ่ มต้นขึ้น ดัง่ ที่
กล่าวไปในเริ่ มต้นว่าหลักคําสอนนี้เพียงพอสําหรับศิษยาภิบาลและคนที่อบรมเพื่อพันธกิจและคริ สเตียนที่
รับใช้ในการศึกษาหลักคําสอนเกี่ยวกับพระคัมภีร์ การศึกษาหลักคําสอนเกี่ยวกับพระคัมภีร์น้ ีเป็ นพื้นฐาน
สําหรับความเชื่อของท่านและในการรับใช้พระเจ้า
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