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คาํนํา 

 

 หลกัคาํสอนหมายถึง การสอน การสอนต่างๆในพระคมัภีร์คือหลกัคาํสอนเก่ียวกบัพระคมัภีร์ มี

หลายทางในการเรียนพระคมัภีร์ วิธีการหน่ึงคือการเรียนหลกัคาํสอนพระคมัภีร์โดยการเรียน 10 หวัขอ้ท่ี 

มาจากพื้นฐานทั้งหมดในหลกัคาํสอนพระคมัภีร์ หลกัสูตรน้ีคือการเรียนจาก 10 หวัขอ้เหล่าน้ี 

 

     1. หลกัคาํสอนเก่ียวกบัพระคมัภีร์    6. หลกัคาํสอนเก่ียวกบัมนุษย ์

     2. หลกัคาํสอนเก่ียวกบัพระเจา้    7. หลกัคาํสอนเก่ียวกบัความบาป 

     3. หลกัคาํสอนเก่ียวกบัพระเยซู     8. หลกัคาํสอนเก่ียวกบัความรอด 

     4. หลกัคาํสอนพระวญิญาณบริสุทธ์ิ    9. หลกัคาํสอนเก่ียวกบัคริสตจกัร 

     5. หลกัคาํสอนเก่ียวกบัทูตสวรรค ์มาร และซาตาน 10. หลกัคาํสอนเก่ียวกบัยคุสุดทา้ย  

  

 ในการเรียน 10 หวัขอ้น้ี เรามีสองแบบ คือ หลกัสูตรพื้นฐานและหลกัสูตรขั้นสูง หลกัสูตรพื้นฐาน

ควรจะเรียนเป็นอนัดบัแรกโดยศิษยาภิบาลและผูศึ้กษาพระคมัภีร์ ซ่ึงไม่ไดเ้รียกร้องให้ศิษยาภิบาลเรียน

หลกัสูตรขั้นสูง หลกัสูตรขั้นสูงเป็นหลกัสูตรท่ียากและมีสาํหรับคนท่ีศึกษาในระดบัสูง และคนท่ีตอ้งการ

จะเรียนลึกข้ึาไปเท่านั้น หลกัสูตรพื้นฐานนั้นเพียงพอสาํหรับการฝึกอบรมศิษยาภิบาลเพื่อพนัธกิจและผูเ้ช่ือ

สาํหรับงานรับใช ้หลกัสูตรขั้นสูงนั้นใชป้ระโยชนไ์ดส้าํหรับคนท่ีเลือกท่ีจะเรียนดว้ยเช่นกนั  

 

 ในหลายๆกรณี แบ๊บติสตเ์ช่ืออะไรในพระคมัภีร์ก็ไดส้อนแบบเดียวกนักบัท่ีคริสเตียนคนอ่ืนๆเช่ือ 

อย่างไรก็ตามมีบางจุดท่ีแตกต่างกัน ความแตกต่างเหล่าน้ีคือประวัติศาสตร์โดยทั่วไป เม่ือนิกาย

โปรเตสแตนตแ์ยกออกจากคริสตจกัรโรมนัคาทอลิก หลายคนในพวกเขารักษาขอ้ผิดพลาดของคาทอลิก

และปฏิเสธแบ๊พติสตโ์ดยเด็ดขาด น่ีเป็นส่ิงท่ีจะเรียนในตลอดหลกัสูตรน้ี หลกัสูตรแบ๊พติสตคื์อหลกัสูตร

พระคมัภีร์ แบ๊พติสต์วางรากฐานความเช่ือของเขาและฝึกฝนบนหลกัการของพระคมัภีร์แทนท่ีจะเป็น 

ธรรมเนียมและหลกัปรัชญาของมนุษย ์ทาํไมการเรียนหลกัสูตรพระคมัภีร์จึงสาํคญั? 

 

1. เป็นคาํสั่งของพระเจา้ 

2 ทิโมธี 2:15 – “จงหม่ันศึกษาค้นคว้าเพือ่สําแดงตนเองให้เป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้า เป็นคนงานที่ไม่ต้อง 

    ละอาย แยกแยะพระวจนะแห่งความจริงน้ันได้อย่างถูกต้อง” 
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2. เป็นการเรียกร้องของนกัเทศน ์ดูในพระธรรมเอเฟซสั 4:11-16, 1 ทิโมธี 4:6; 5:17 และ 2 ทิโมธี 3:10  

ทิตัส 1:9 – “และเป็นคนยึดม่ันในหลักคําสอนอันสัตย์ซ่ือตามที่ได้เรียนมาแล้ว เพือ่เขาจะสามารถเตือนสติ 

        ด้วยคาํสอนอันถูกต้อง และช้ีแจงแก่ผู้ทีค่ดัค้านคาํสอนน้ัน” 

ทตัิส 2:1 – “ฝ่ายท่านจงส่ังสอนให้สอดคล้องกบัคาํสอนอันถูกต้อง” 

 

3. เป็นการเรียกร้องของเหล่าผูเ้ช่ือ ดูในพระธรรมสุภาษิต 4:1,2 

1 เปโตร 3:15 – “แต่ในใจของท่าน จงเคารพนับถือพระเจ้าซ่ึงเป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้า และจงเตรียมตัวไว้ให้

พร้อมเสมอ เพือ่ท่านจะสามารถตอบทุกคนทีถ่ามท่านว่า ท่านมีความหวังใจเช่นน้ีด้วยเหตุผลประการใด แต่

จงตอบด้วยใจสุภาพและด้วยความยาํเกรง” 

 

4. เป็นการสร้างมนุษยจ์ากพระเจา้ ดูในพระธรรม 1 โครินธ์ 16:13 

2 ทโิมธี 3:17 – “เพือ่คนของพระเจ้าจะดีรอบคอบ พรักพร้อมทีจ่ะกระทาํการดีทุกอย่าง” 
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บทที่ 1 - หลกัคาํสอนเกีย่วกบัพระคมัภีร์ 
 

 พระคัมภีรประกอบไปดวยหนังสือ 66 เลม ซึ่งแบงออกเปนสองสวน คือ พันธสัญญาเดิมและ 

พันธสัญญาใหม พันธสัญญาเดิมประกอบไปดวยหนังสือ 39 เลม ต้ังแตปฐมกาลจนถึงมาลาคี สวน 

พัธสัญญาใหมประกอบไปดวยหนังสือ 27 เลม ต้ังแตมัทธิวจนถึงวิวรณ  หนังสือในพระคัมภีรไมได

เรียงลําดับตามเหตุการณแตเรียงลําดับตามเนื้อหาของหนังสือ 

พันธสัญญาเดิม 
พระราชบัญญัติ         ประวัติศาสตร          สติปญญา              ผูพยากรณ 
         ใหญ  นอย 
ปฐมกาล  โยชูวา            โยบ   อิสยาห  โฮเชยา 
อพยพ   ผูวินิจฉัย           เพลงสดุดี   เยเรมีย  โยเอล 
เลวีนิติ   นางรูธ            สุภาษิต   เพลงครํ่าครวญ อาโมส 
กันดารวิถี  1 ซามูเอล           ปญญาจารย  เอเสเคียล โอบาดีย 
พระราชบัญญัติ  2 ซามูเอล           เพลงซาโลมอน  ดาเนียล  โยนาห 
   1 พงศกษัตริย       มีคาห 
   2 พงศกษัตริย       นาฮูม 
   1 พงศาวดาร       ฮาบากุก 
   2 พงศาวดาร       เศฟนยาห 
   เอสรา        ฮักกัย 
   เนหะมีย        เศคาริยาห 
   เอสเธอร       มาลาคี 

       พันธสัญญาใหม 
ขาวประเสริฐ        ประวัติศาสตร   จดหมายตางๆ           คําพยากรณ 
      เปาโล   ทั่วไป 
มัทธิว   กิจการ   โรม   ฮิบรู  วิวรณ 
มาระโก      1 โครินธ  ยากอบ 
ลูกา      2 โครินธ  1 เปโตร 
ยอหน      กาลาเทีย  2 เปโตร 
      เอเฟซัส   1 ยอหน 
      ฟลิปป   2 ยอหน 
      โคโลสี   3 ยอหน 
      1 เธสะโลนิกา  ยูดาส     
      2 เธสะโลนิกา  
      1 ทิโมธี 
      2 ทิโมธี 
      ทิตัส 
      ฟเลโมน 

 หนังสือท้ัง 66 เลม คือการบันทึกถึงการสําแดงของพระเจาแกมนุษย พระเจาทรงใชคนท่ีแตกตางกัน

ออกไป 40 คน เขียนถอยคําในพระคัมภีร พระคัมภีรถูกเขียนเสร็จสมบูรณภายในระยะเวลา 1,600 ป ต้ังแต

ยุคของโมเสส (กอน ค.ศ. 1500 ป) ถึงยุคของสาวกยอหน (ค.ศ. 100) สวนมากในพันธสัญญาเดิมเขียนดวย

ภาษาฮีบรู และพนัธสัญญาใหมเขียนดวยภาษากรีก 
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การสําแดง 

 การสําแดง หมายถึง การเปดเผยบางสิ่งท่ีซอนอยูปรากฎใหเห็น หากปราศจากการสําแดงมนุษยจะ

ไมสามารถรับรูอะไรเก่ียวกับพระเจาไดเลย พระเจาทรงสําแดงพระองคเองแกมนุษย เพราะวาพระเจา

ตองการมีความสัมพันธกับมนุษย การสําแดงจากพระเจามี 2 ประเภท คือ การสําแดงแบบท่ัวไป และการ

สําแดงแบบพิเศษ 

การสําแดงแบบท่ัวไป 

 คือ ความรูเก่ียวกับพระเจาผานทางธรรมชาติท่ีพระองคทรงสราง (สดุดี 9:1-6) และการสําแดงท่ัวไป

นั้นสามารถเขาถึงมนุษยทุกคนได ซึ่งการสําแดงนี้เปนพยานรับรองถึงการดํารงอยูของพระเจา  แตไมไดให

ความเขาใจเก่ียวกับความบาปหรือแผนการไถบาปสําหรับการชวยมนุษยใหรอด 

 

การสําแดงแบบพิเศษ 

 กอนท่ีพระคัมภีรจะถูกเขียนเสร็จอยางสมบูรณ พระเจาทรงตรัสกับมนุษยผานทางความฝน ผานการ

ไดยิน และผานทางทูตสวรรค พระเจาไดทรงหยุดใชวิธีการสําแดงแบบนี้หลังจากท่ีพระคัมภีรไดเขียนเสร็จ

สมบูรณ อยาฟงใครก็ตามท่ีอางวาพระเจาทรงตรัสกับเขาผานทางความฝน ทูตสวรรคหรือแมแตผานการได

ยิน เพราะวาพระเจาไมไดใชวิธีการสําแดงแบบนี้แลวในปจจุบัน พระคัมภีรเปนถอยคําท่ีพระเจาทรงสําแดง

แบบพิเศษแกมนุษย พระคัมภีรไดใหความเขาใจเก่ียวกับความบาปและแผนการไถบาปสําหรับมนุษย  

พระเจาทรงบันทึกทุกสิ่งท่ีพระองคตองการใหมนุษยไดรูเก่ียวกับพระองคในพระคัมภีร ซึ่งประกอบไปดวย

ความเขาใจในพระเจา งานของพระองค และน้ําพระทัยของพระองค 
 

การดลใจ 

 วิธีท่ีพระเจาทรงประทานพระคัมภีรแกมนุษยเรียกวาการดลใจ 

2 ทโิมธี 3:16 – “พระคมัภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือน 

    ว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี การอบรมในเร่ืองความชอบธรรม” 

 คําวา “การดลใจ” หมายความวา ลมปรานของพระเจา จากขอพระคัมภีรนี้ เปนมนุษยท่ีถูกไดรับ 

การดลใจในการเขียนหรือเปนถอยคําท่ีถูกดลใจ?  แนนอนวาเปนถอยคําท่ีไดรับการดลใจจากพระเจา 

ดังนั้นพระเจาทรงเปนแหลงกําเนิดและเปนผูประพันธถอยคําในพระคัมภีร  พระเจาทรงประทานพระคัมภีร

แกเราไดอยางไร 

 

2 เปโตร 1:21 – “ด้วยว่าคาํพยากรณ์ในอดีตน้ันไม่ได้มาจากความประสงค์ของมนุษย์ แต่พวกผู้บริสุทธ์ิของ 

     พระเจ้าได้กล่าวคาํตามที ่พระวิญญาณบริสุทธ์ิได้ทรงดลใจเขา” 
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 พระคัมภีรขอนี้บอกเราถึง  3 ปจจัยท่ีสําคัญเก่ียวกับการท่ีมนุษยไดรับพระคัมภีรมาไดอยางไร 

1.   พระคัมภีรไมไดแตงขึ้นโดยมนุษยหรือความคิดของมนุษย - “ไม่ได้มาจากความประสงค์ของมนุษย์” 

2.   คนของพระเจาเปนผูเขียน - “…ผู้บริสุทธ์ิของพระเจ้าได้กล่าวคาํ…” 

3.   พระเจาคือผูแตงพระคัมภีร - “…ตามทีพ่ระวิญญาณบริสุทธ์ิได้ทรงดลใจเขา…” 

 

 ความหมายของการดลใจ คือ พระวิญญาณบริสุทธิ์ดลใจและนํามนุษยใหเขียนพระคัมภีร โดยการ

บันทึกถอยคําของพระเจา ท่ีปราศจากขอผิดพลาดใดๆ ไมใชทุกคนท่ีเชื่อในพระคัมภีรท่ีสอนเก่ียวกับการ 

ดลใจ มีหลายทฤษฎีและการอธิบายมากมายท่ีถูกเขียนขึ้นโดยกลุมคนท่ีสงสัยและปฏิเสธพระคัมภีร  เชน 2 

ตัวอยางดังตอไปนี้: 

 

การอธิบายท่ีไมถูกตอง ตัวอยางท่ี 1 – การดลใจดานแนวคิด 

 ทัศนะนี้ยึดเพียงความคิด แนวคิด และขอความท่ัวไปจากพระคัมภีรท่ีไดรับการดลใจแตไมใชถอยคํา

ทุกตอน ทฤษฎีนี้ยอมรับพระคัมภีรฉบับท่ีแตกตางกัน เพราะถือวาขอความท่ัวไปภายในพูดอยางเดียวกัน 

และไมเห็นความจําเปนของการมีฉบับแปลพระคัมภีรท่ีบริสุทธิ์ 

 

การอธิบายท่ีไมถูกตอง ตัวอยางท่ี 2 – การดลใจเพียงบางสวน  

 มุมมองนี้มักแสดงดวยขอความท่ีวา “พระคัมภีรประกอบไปดวยถอยคําจากพระเจา” ซึ่งหมายความ

วาสวนหนึ่งไดรับการดลใจจากพระเจาและอีกสวนหนึ่งไมไดมาจากการดลใจจากพระเจา มุมมองนี้มักจะ

ไมเห็นดวยกับสวนท่ีไดรับการดลใจจากพระเจา และสวนนี้ไดกลายมาเปนสวนท่ีไมไดมาจากการดลใจ อีก

ท้ังกลับกลายมาเปนการตัดสินใจของมนุษยเองวาสวนไหนมาจากพระเจาและสวนไหนไมไดมาจากพระเจา 

 

 เนื่องจากมีการอธิบายเท็จมากมายเก่ียวกับการดลใจ จึงเปนส่ิงสําคัญท่ีจะตองมีการอธิบายใหชัดเจน

วาเราเชื่ออะไรเก่ียวกับการดลใจ ซึ่งมี 4 ขอตอไปนี้: 

 

1. ทุกถอยคําในพระคัมภีรคือถอยคําจากพระเจา (Verbal Inspiration) 

1 โครินธ์ 2:13 – “ คือส่ิงเหล่าน้ันที่เราได้กล่าวด้วยถ้อยคําซ่ึงมิใช่ปัญญาของมนุษย์สอนไว้ แต่ด้วย 

         ถ้อยคําซ่ึงพระวิญญาณบริสุทธ์ิได้ทรงส่ังสอน ซ่ึงเปรียบเทียบส่ิงที่อยู่ ฝ่ายจิตวิญญาณ 

         กบัส่ิงซ่ึงเป็นของจิตวิญญาณ” 

 ตามขอนี้ เปาโลกลาวถึงความคิดหรือแนวคิดของพระเจาใชไหม?  ไมใช    เขาไดกลาวถอยคําของ

พระเจา 
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มัทธิว 24:35 – “ฟ้าและดินจะล่วงไป แต่คาํของเราจะสูญหายไปหามิได้เลย” 

 

 ตามขอนี้ พระเยซูตรัสวา ความคิดหรือแนวคิดของพระองคจะไมมีวันสูญหายไป ใชไหม?   ไมใช  

พระเยซูตรัสถอยคําของพระองคท่ีจะไมมีวันสูญหายไป 

 

เยเรมีย์ 1:9 – “แล้วพระเยโฮวาห์ทรงเหยียดพระหัตถ์ของพระองค์ถูกต้องปากข้าพเจ้า และพระเยโฮวาห์ 

  ตรัสกบัข้าพเจ้าว่า ‘ดูเถดิ เราเอาถ้อยคาํของเราใส่ในปากของเจ้า” 

 

 ตามขอนี้ พระเจาทรงใสความคิดหรือแนวคิดของพระองคไวในปากของผูเผยพระวจนะใชไหม? 

ไมใช   พระเจาทรงใสถอยคําของพระองคไวในปากของผูเผยพระวจนะ ดังนั้นผูเผยพระวจนะจึงไดกลาว

ถอยคําของพระเจา 

 

มัทธิว 4:4 – ฝ่ายพระองค์ตรัสตอบว่า “มีเขยีนไว้แล้วว่า ‘มนุษย์จะบํารุงชีวิตด้วยอาหารส่ิงเดียวหามิได้ แต่ 

         บํารุงด้วยพระวจนะทุกคาํซ่ึงออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า” 

 

 ตามขอนี้  ผูเชื่อจะตองบํารุงดวยความคิดหรือแนวคิดของพระเจาใชไหม? ไมใช   ผูเชื่อจะตองบํารุง

ดวยทุกถอยคําของพระเจา   

 

 ในการสรุบ 4 ขัอพระคัมภีรขางบนนี้: 

 

1. เปาโลกลาวถึงถอยคําของพระเจา 

2. พระเยซูตรัสถอยคําของพระองคท่ีจะไมมีวันสูญหายไป 

3. พระเจาใสถอยคําของพระองคในปากของผูเผยพระวจนะ  

4. ผูเชื่อจะตองบํารุงดวยพระวจนะทุกคําของพระเจา 

 

 จาก 4 ขอนี้ มีความหมายวา “ทุกถอยคําในพระคัมภีรคือถอยคําจากพระเจา”  นี่เปนเหตุผลท่ีผูท่ี

ยึดถือมุมมอง “การดลใจดานแนวคิด” เชื่อผิดเพราะวาทุกคําในพระคัมภีรเปนถอยคําของพระเจาท่ีถูกไดรับ

การดลใจจากพระเจาและไมใชเพียงความคิดหรือแนวคิดเทานั้น 
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2. ทุกตอนในพระคัมภีรไดรับการดลใจอยางเทาเทียมกัน (Plenary Inspiration) 

2 ทโิมธี 3:16 – “พระคมัภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือน 

   ว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี การอบรมในเร่ืองความชอบธรรม” 

 ถอยคําท่ีวา “พระคัมภีรทุกตอน” หมายถึง เพียงบางสวนใชไหม?  ไมใช   ทุกๆคําในพระคัมภีร

ไดรับการดลใจจากพระเจา  นี่เปนเหตุผลท่ีผูท่ียึดถือมุมมอง “การดลใจเพียงบางสวน” เชื่อผิดเพราะวาทุก

ตอนในพระคัมภีรไดรับการดลใจอยางเทาเทียมกัน 
 

3. พระคัมภีรถูกเขียนบันทึกอยางถูกตอง  แมในรายละเอียดทุกอยาง (Inerrant Inspiration) 

ทตัิส 1:2 – “ด้วยหวังว่าจะได้ชีวิตนิรันดร์ ซ่ึงพระเจ้าผู้ไม่สามารถตรัสมุสา…” 

ฮีบรู 6:18 – “เพือ่ด้วยสองประการน้ันทีเ่ปลีย่นแปลงไม่ได้ ในทีซ่ึ่งพระองค์จะตรัสมุสาไม่ได้น้ัน…” 

 ในเมื่อพระเจา พระวิญญาณบริสุทธิ์ดลใจมนุษยใหเขียนพระคัมภีร ดังนั้นพวกเขาจึงบันทึกถอยคํา

ของพระเจา และสองขอนี้ในพระคัมภีรไดสอนวาพระเจาไมทรงโกหก ดังนั้นพระคัมภีรจึงบันทึกอยาง

ถูกตองในรายละเอียดทุกสิ่ง 
 

4. พระคัมภีรปราศจากความผิดพลาดประการใดๆในการสอน (Infallible Inspiration) 

สดุดี 119:160 – “ต้ังแต่แรกพระวจนะของพระองค์คือความจริง และคําตัดสินอันชอบธรรมของพระองค์ 

     ทุกข้อดํารงอยู่เป็นนิตย์” 

ยอห์น 17:17 – “ขอทรงโปรดชําระเขาให้บริสุทธ์ิด้วยความจริงของพระองค์ พระวจนะของพระองค์เป็น 

    ความจริง” 

 เนื่องจากถอยคําของพระเจาเปนความจริง พระคัมภีรจึงไมมีขอผิดพลาดใดๆในการสอน  ถึงแมวา

ผูสอนบางคนอาจจะสอนผิดเพราะไมไดตีความถูกตองหรือเอาคําสอนไปใชผิดในชีวิดคริสเตียน  แตสิ่งท่ี

พระคัมภีรสอน (ไมใชผูสอน) เปนความจริงและไมสามารถสอนผิดพลาดไดสักขอใดๆ  
 

 ในการสรุบพระคัมภีรสอนความจริง 4 ประการเร่ืองการดลใจ: 

  1. ทุกคําในพระคัมภีรเปนถอยคําของพระเจา   

  2. ทุกตอนในพระคัมภีรไดรับการดลใจอยางเทาเทียมกัน  

  3. ทุกถอยคําไดถูกขียนลงอยางถูกตองทุกรายละเอียด  

  4. พระคัมภีรไมมีขอผิดพลาดในสิ่งท่ีพระคัมภีรสอน  

 จาก 4 ขอนี้ มุมมองท่ีถูกตองเก่ียวกับการดลใจ คือ “การดลใจดานแนวคิด” ใชไหม?  ไมใช  คือ 

“การดลใจเพียงบางสวน” ใชไหม? ไมใช   มุมมองท่ีถูกตองเก่ียวกับการดลใจ คือ “การดลใจดานทุก

ถอยคํา”   
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การรักษาพระคมัภีร์ 
 

 การดลใจของพระคัมภีรเปนความจริงท่ียอดเย่ียม เปนสิ่งท่ีนาอัศจรรยท่ีพระเจาปราถนาท่ีจะมี

ความสัมพันธกับมนุษย  จนพระเจาทรงประทานถอยคําของพระองคท่ีเราสามารถจะรูจักกับพระองค  รูการ

กระทําของพระองค และรูน้ําพระทัยของพระองค อยางไรก็ตามเราไมมีพระคัมภีรฉบับดั้งเดิมแลวใน

ปจจุบันนี้ อาจจะเปนเพราะวามันไดเสื่อมสลายและกลายเปนดินไปแลวตามกาลเวลา หรืออาจจถูกซอนไว

ท่ีไหนสักแหงและถูกลืมไปแลว   เราไมรูเลยวามีอะไรเกิดขึ้นกับพระคัมภีรฉบับด้ังเดิม นั่นหมายความวา

ถอยคําของพระเจาไดสูญหายไปและเราไมมีถอยคําท่ีลํ้าคาแลวหรือในวันนี้?  
 

 ผูสอนพระคัมภีรบางคนเชื่อวาเขาไมแนใจวาพระคัมภีรเปนถอยคําของพระเจา ในเมื่อพวกเราไมมี

พระคัมภีรฉบับดั้งเดิมไวในครอบครอง ย่ิงกวานั้นพวกเขาเชื่อในพระคัมภีรท่ีมีขอผิดพลาดท่ีทําขึ้นโดย 

การกระบวนการคัดลอกในชวงเวลานั้น ดังนั้นเขาจึงเชื่อในพระคัมภีรท่ีประกอบไปดวยความผิดพลาด  

และไมสามารถเชื่อหรือไววางใจในถอยคําเหลานั้นได  
 

  พวกเขานาเชื่อถือไดหรือไม พวกเขาเปนผูสอนท่ีคุณสามารถไววางใจไดหรือควรปฏิเสธ ประเด็นนี้

จึงกลายมาเปนหัวขอของการรักษาพระคัมภีร พระเจาทรงรักษาถอยคําของพระองคอยางถาวรจากรุนสูรุน

และอยางบริสุทธิ์โดยปราศจากความผิดพลาดหรือไม ผูสอนพระคัมภีรบางคนเชื่อวาพระเจาไดรักษาถอยคํา

ของพระองคและบางคนก็ไมเชื่อเชนนั้น ใครถูกและใครผิด อะไรคือสิ่งท่ีพระคัมภีรตรัสไว 
 

สดุดี 12:6-7 – “พระดํารัสของพระเยโฮวาห์เป็นพระดํารัสที่บริสุทธ์ิ เป็นเหมือนเงินหลอมให้บริสุทธ์ิในเตา

ไฟบนแผ่นดินแล้วถึงเจ็ดคร้ัง โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์จะทรงรักษาพระดํารัสเหล่าน้ัน พระองค์จะ

ทรงปกป้องพระดํารัสเหล่าน้ันจากพงศ์พนัธ์ุน้ีเสมอไป” 
 

 จากพระคําตอนนี้ อะไรคือการเร่ิมตนรักษา? นี่เปนพระดํารัสหรือถอยคําของพระเจาท่ีมาจาก 

พระเจา ใครคือผูรักษา? พระเยโฮวาหพระเจาเปนผูรักษาถอยคํา  และพระองคทรงรักษานานแคไหน? 

คําตอบคือทรงรักษาเสมอไป 
 

 พระเจาทรงรักษาถอยคําของพระองคหรือไม? จากพระคําตอนนี้พระองคทรงรักษาถอยคําของ

พระองคแนนอน พระเจาทรงรูวาเมื่อเวลาผานไปการเขียนฉบับด้ังเดิมจะสูญหายไป และพระองคทรงมี

แผนการรักษาถอยคําของพระองคไวอยางถาวรและบริสุทธิ์ พระคําขอเดียวนี้เพียงพอสําหรับเราท่ีจะรูวา

พระเจาทรงรักษาสัญญาท่ีจะรักษาถอยคําของพระองค แตมีขอพระคัมภีรอ่ืนเชนเดียวกันท่ีเราสามารถ

เรียนรูได ดังตอไปนี้    
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1. อิสยาห์ 40:8 – “…แต่พระวจนะของพระเจ้าของเราจะยัง่ยนือยู่เป็นนิตย์” 

 จากพระคําขอนี้  อะไรคือความย่ังยืน? พระคัมภีรตรัสวา “พระวจนะของพระเจา” และพระวจนะจะ

ย่ังยืนนานแคไหน? ไดบอกในพระคําตอนนี้วา  “เปนนิตย” 

 

2. อิสยาห์ 59:21 – “…และคาํของเราซ่ึงเราใส่ไว้ในปากของเจ้าจะไม่พรากไปจากปากของเจ้า หรือจากปาก 

             เช้ือสายของเจ้า หรือจากปากของเช้ือสายแห่งเช้ือสายของเจ้า ต้ังแต่เวลาน้ีไปจนกาล 

            นิรันดร์ พระเยโฮวาห์ตรัสดังน้ี”  

 จากพระคําขอนี้ อะไรท่ีจะไมพรากไปจากปากของผูเผยพระวจนะ? นั่นคือพระคําของพระเจา และ

เปนเวลานานเทาไหร? คําตอบคือ จนกาลนิรันดร 

 

3. มัทธิว 24:35 – “ฟ้าและดินจะล่วงไป แต่คาํของเราจะสูญหายไปหามิได้เลย” 

 จากพระคําขอนี้ พระเยซูตรัสวาอะไรท่ีจะสูญหายไปมิไดเลย? พระเยซูตรัสวา “คําของเรา” พระคํา

ของพระองคจะสูญหายไปหรือเปลา? คําตอบคือ ไม 

 

4. 1 เปโตร 1:23 – “ด้วยว่าท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่ ไม่ใช่จากพืชที่จะเป่ือยเน่าเสีย แต่จากพืชอันไม่รู้ 

        เป่ือยเน่า คอืด้วยพระวจนะของพระเจ้าอันทรงชีวิตและดํารงอยู่เป็นนิตย์” 

 จากพระคําขอนี ้พืชอะไรท่ีเราไดบังเกิดใหม? พระคัมภีรตรัสวา “พระวจนะของพระเจา” พระคําขอ

นี้บอกวาพระวจนะของพระเจาดํารงอยูนานเทาไหร?  เปนนิตย 

 

5. 1 เปโตร 1:25 – “แต่พระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้ายัง่ยนือยู่เป็นนิตย์…” 

 จากพระคําขอนี้ อะไรคือความย่ังยืน? พระคัมภีรตรัสวา “พระวจนะขององคพระผูเปนเจา” และ 

พระวจนะของพระเจาย่ังยืนอยูนานแคไหน? พระคัมภีรตรัสวา  “เปนนิตย” 

 

 ขอพระคําเหลานี้เพียงพอท่ีจะตอบคําถามของเราท่ีวา “พระเจาทรงรักษาถอยคําของพระองค

หรือไม?” ใชแลว พระองคทรงรักษาถอยคําของพระองคท้ังในสภาพท่ีมีความถาวรย่ังยืนและบริสุทธิ์ 

 

การรักษา - สภาพถาวร 

 หลายโอกาสท่ีซาตานพยายามทําลายถอยคําของพระเจาผานโลกใบนี้ คนชั่วตอตานพระคัมภีรและ

เผาทําลาย เปนเวลาหลายรอยปท่ีพระเจาทรงรักษาถอยคําของพระองคจากการถูกทําลายอยางนาอัศจรรย 
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การรักษา - สภาพบริสุทธิ์ 

 ความพยายามท่ีจะทําลายพระคําของพระเจาของซาตานในดานภายนอก ซาตานไดใชวิธีการอ่ืนๆ ท่ี

ทําใหถอยคําของพระเจาเสื่อมไป วิธีการหนึ่งของมันคือทําใหมนุษยมีความสงสัยหรือเกิดคําถามในพระคํา

ของพระเจา  สังเกตสิ่งแรกท่ีซาตานพูดกับมนุษยในพระคัมภีรขอนี้ 

 

ปฐมกาล 3:1 – “ในเวลาน้ีงูน้ันฉลาดหลักแหลมกว่าบรรดาสัตว์ป่าแห่งท้องทุ่งซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าได้ 

   ทรงสร้างไว้ และมันกล่าวแก่หญิงน้ันว่า ‘จริงหรือที่พระเจ้าตรัสว่า ‘พวกเจ้าอย่ากนิผลจาก 

   ต้นไม้ทุกชนิดในสวนน้ี’” 

 

 คําพูดแรกของซาตานท่ีพูดกับมนุษยคือโยนความสงสัยในถอยคําของพระเจา “จริงหรือท่ีพระเจา

ตรัสวา” จากเร่ิมแรกซาตานพยายามบิดเบือนพระคําของพระเจา โดยการใหผูสอนทําพระคัมภีรเท็จขึ้นมา 

พวกเขาตัดทอนและเปล่ียนแปลงพระคําของพระเจา ถึงแมวาพระเจาทรงรักษาถอยคําของพระองคให

บริสุทธิ์แลวก็ตาม 

 

การรักษาพระคมัภีร์พนัธสัญญาเดมิ 

 

 กลุมธรรมาจารยชาวยิวเปนกลุมเดียวท่ีมีหนาท่ีทําสําเนาโดยเขียนดวยลายมือในการกระบวนการ

คัดลอกพระคัมภีร พวกเขามีความระมัดระวังมากท่ีจะทําใหไมมีขอผิดพลาด หากคนหนึ่งเขียนผิด แมผิด

เล็กๆนอยๆ พวกเขาจะเอาหนังสือเลมนั้นไปทําลาย  ต้ังแตค.ศ. 500 ถึง 1000  กลุมธรรมาจารยชาวยิวถูก

เรียกวา “มา-โซ-เร-ทีส” (Masoretes) ซึ่งเปนคําภาษาฮีบรูท่ีมีความหมายวา "ประเพณี" ในชวงเวลานี้สําเนา

เหลานี้ถูกเรียกวา ฉบับมาโซเรทิค (Masoretic Text)  ดังนั้นพระเจาทรงรักษาถอยคําของพระองคใน 

พันธสัญญาเดิมไวในฉบับมาโซเรทิค ซึ่งเปนภาษาฮีบรู  

 

การรักษาพระคมัภีร์พนัธสัญญาใหม่ 

 

 ในขณะท่ีเราศึกษาแลว การดลใจพระคัมภีรมีหลายมุมมองผูท่ียึดถือมุมมอง "การดลใจดานแนวคิด” 

เชื่อวาเพียงความคิด แนวคิด และขอความท่ัวไปจากพระคัมภีรท่ีถูกไดรับการดลใจแตไมใชถอยคําทุกตอน  

อยางไรก็ตามเราไดเรียนรูจากพระคัมภีรวาทุกคําในพระคัมภีรเปนถอยคําของพระเจาและทุกตอนใน 

พระคัมภีรไดรับการดลใจอยางเทาเทียมกัน  พระเจาไมไดดลใจความคิดหรือแนวคิดของพระองคแตได 
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ดลใจทุกถอยคําของพระองค  เราเรียกมุมมองนี้วา “การดลใจดานทุกถอยคํา”  เรายึดถือมุมมอง “การดลใจ

ดานทุกถอยคํา” และปฏิเสธมุมมอง  "การดลใจดานแนวคิด” 
 

 ในศตวรรษท่ี 2 และ 3 พวกดริสเตียนถูกแบงออกเปนสองกลุมตามมุมมองการดลใจ คือ กลุม  

“การดลใจดานแนวคิด” และกลุม “การดลใจดานทุกถอยคํา”  ท้ังสองกลุมยุงในการคัดลอกพระคัมภีร 
 

 กลุม “การดลใจดานทุกถอยคํา” ต้ังโรงเรียนท่ีเมือง อันทิโอก (Antioch) ซึ่งเปนท่ีผูเชื่อถูกเรียกคร้ัง

แรกวา “คริสเตียน” ใน กิจการ 11:26 โดยมุมมองของพวกเขา พวกเขาจึงระมัดระวังมากในการคัดลอก 

พระคัมภีรอยางตรงเผง 
 

 กลุ่ม “การดลใจด้านแนวคิด”  ตั้งโรงเรียนท่ีเมือง อเล็กซานเดเรีย, อียิปต์ (Alexandria, Egypt)  

โดยมุมมองของพวกเขา  พวกเขาจึงเช่ือว่าถอ้ยคาํของพระองค์ไม่สําคญั  แต่เพียงความคิดและแนวคิด 

มีความสําคญัเท่านั้น  ดังนั้นพวกเขาทาํหน้าท่ีเป็นบรรณาธิการของพระคมัภีร์และเปล่ียนแปลงถอ้ยคาํ 

ของพระเจา้  สาํเนาพระคมัภีร์บิดเบือนจาํนวนหลายฉบบัถูกนาํออกจากโรงเรียนน้ี 
 

 พระเจ้าทรงใช้โรงเรียนท่ีอันทิโอกท่ีจะรักษาพระคัมภีร์พนัธสัญญาใหม่ในปีค.ศ. 1516-1535   

พระเจา้ทรงใชเ้ดซิเดเรียส อีราสมสั (Desiderius Erasmus) ในการผลิตพระคมัภีร์พนัธสัญญาใหม่ภาษากรีก  

เขาไดใ้ชฉ้บบัท่ีมาจากกลุ่ม “การดลใจดา้นทุกถอ้ยคาํ” ท่ีอนัทิโอก  ฉบบัน้ีถูกเรียกว่า “เทก็ซทสั รีเซปทสั” 

(Textus Receptus or Received Text) 
 

 ดงันั้นเราจึงเช่ือมัน่วา่พระเจา้ทรงรักษาถอ้ยคาํของพระองคไ์วใ้น ฉบับมาโซเรทิค (Masoretic Text)  

เป็นภาษาฮีบรูสาํหรับพนัธสัญญาเดิม และฉบบัเทก็ซทสั รีเซปทสั  (Received Text) เป็นภาษากรีกสาํหรับ

พนัธสัญญาใหม่ 

การแปลพระคมัภีร์ 
 

 ท้ังสอง กลุม “การดลใจดานแนวคิด” และกลุม “การดลใจดานทุกถอยคํา”  ยุงในการแปลพระคัมภีร   
 

กลุม “การดลใจดานแนวคิด” 
 

 ในศตวรรษท่ี 19 มีผูชายสองคน คือ บี.เอฟ.เวสคอตต (B.F. Westcott 1825-1901) และ เอฟ.เจ.เอ. 

ฮอรท (F.J.A. Hort 1828-1892) ท่ีมาจากกลุมนี้ไดพัฒนาทฤษฎีหนึ่งขึ้นมาซ่ึงกอใหเกิดการตีพิมพเน้ือหา

ภาษากรีกฉบับใหม เพราะท้ังสองคนปฏิเสธการดลใจดานทุกถอยคํา พวกเขาจึงไดเปล่ียนแปลงพระคัมภีร

เปนอยางมากโดยตัดคําหลายคําและขอหลายขอออกจากพระคัมภีร และเปล่ียนคําหลายคําดวย 
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 ท้ังสองคนเปนผูท่ีทําใหคริสเตียนคนสวนใหญออกหางไปจากพระวจนะของพระเจาในทายท่ีสุด  

ฉบับท่ีพวกเขาทําถูกเรียกวา “เวสคอตตและฮอรท” (Wescott and Hort) ถึงแมวาเราไมยอมรับฉบับบิดเบือน

นี้ พระคัมภีรภาษาอังกฤษทุกฉบับยกเวนฉบับเดียวถูกแปลมาจากฉบับบิดเบือนของ “เวสคอตตและฮอรท” 

(Wescott and Hort) ซึ่งหมายความวา พระคัมภีรภาษาอังกฤษทุกฉบับยกเวนฉบับเดียวเปนฉบับบิดเบือน  

ตอไปนี้เปนรายชื่อของพระคัมภีรอังกฤษท่ีบิดเบือน 
 

 - New International Version (NIV)           - American Standard Version (ASV) 

 - Revised Standard Version (RSV)           - Today’s English Version (TEV)       

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

 

 เราจะแบงปน 4 ตัวอยางเพื่อใหทานเห็นวิธีการตัดออกหรือเปล่ียนแปลงในพระคัมภีรฉบับบิดเบือน 

จากกลุม “การดลใจดานแนวคิด” ในตัวอยางตอไปนี้ เราจะเปรียบเทียบพระคัมภีรฉบับสมบูรณภาษาไทย

ฉบับคิงเจมสไทย (TKJV) กับพระคัมภีรบิดเบือนภาษาไทยฉบับมาตรฐานปค.ศ. 2011 (TSV) 
 

ตัวอยางท่ี 1 

ลกูา 4:4 (TKJV)       ลกูา 4:4 (TSV) 

ฝ่ายพระเยซูตรัสตอบมารว่า “มีเขยีนไว้แล้วว่า  แต่พระเยซูตรัสตอบมารว่า “มีพระคัมภีร์ 

‘มนุษย์จะบํารุงชีวิตด้วยอาหารส่ิงเดียวกห็ามิได้   เขยีนไว้ว่า ‘มนุษย์จะดํารงชีวิตด้วยอาหาร 

แต่บํารุงด้วยพระวจนะทุกคาํของพระเจ้า”   เพยีงอย่างเดียวไม่ได้” 

 ทําไม TSV ตัด “แตบํารุงดวยพระวจนะทุกคําของพระเจา”  ออก?  เพราะวาฉบับ TSV ถูกแปลมา

จากฉบับบิดเบือนท่ีเชื่อวาการมีทุกถอยคําของพระเจาไมสําคัญและไมจําเปน เพราะวาพวกเขายอมรับ  

“การดลใจดานแนวคิด” 

ตัวอยางท่ี 2 

1 ยอห์น 5:7-8 (TKJV)      1 ยอห์น 5:7-8 (TSV) 

7 เพราะมีพยานอยู่สามพยานในสวรรค์ คอื   7มีพยานอยู่สามอย่างด้วย กนั   

พระบิดา พระวาทะ และพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

และพยานทัง้สามน้ีเป็นองค์เดยีวกนั 8 มีพยาน 

อยู่สามพยานในแผ่นดินโลก คอืพระวิญญาณ   8คอืพระ วิญ ญาณ น้ํา และพระ โลหิต และ  

น้ํา และพระโลหิต และพยานทัง้สามน้ีสอด   พยานทัง้สามอย่าง น้ีสอด คล้องกนั 

คล้องกนั 
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 ทําไม TSV ตัด “ในสวรรค คือพระบิดา พระวาทะ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ และพยานท้ังสามนี้

เปนองคเดียวกัน” จากขอ 7 ออก? นี่เปนขอท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดในการพิสูจนตรีเอกนุภาพ (3ใน1)  คือ

พระเจาพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ และท้ังสามนี้เปนองคเดียวกัน แตฉบับ TSV ถูกแปล

มาจากฉบับบิดเบือนท่ีปฏิเสธพระเยซูคริสตเปนพระเจาโดยการตัดถอยคํานี้ออก เพราะวาพวกเขายอมรับ 

“การดลใจดานแนวคิด” 

 

ตัวอยางท่ี 3 

 โคโลสี 1:14 (TKJV)       โคโลสี 1:14 (TSV) 

ในพระบุตรน้ันเราจึงได้รับการไถ่โดยพระโลหิต  ในพระบุตรน้ันเราได้รับการไถ่ คอืการ 

ของพระองค์ คอืเป็นการทรงโปรดยกบาป   ยกโทษจากบาปทัง้หลาย 

ทัง้หลายของเรา 

  

 ทําไม TSV ตัด “โดยพระโลหิตของพระองค” ออก? เพราะวาฉบับ TSV ถูกแปลมาจากฉบับ

บิดเบือนท่ีเชื่อวาพระโลหิดของพระเจาไมจําเปนในการไถบาป  แตพระคัมภีรสอนอยางชัดเจนวา 

พระโลหิดของพระเยซูเปนสิ่งท่ีจําเปนอยางเด็ดขาดในการไถบาปมนุษย  ถาขาดพระโลหิดของพระเยซู

มนุษยไมสามารถรับความรอดไดและขึ้นสวรรคไมได   

 

ตัวอยางท่ี 4 

  

อิสยาห์ 7:14 (TKJV)       อิสยาห์ 7:14 (TSV) 

เพราะฉะน้ันองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทาน   เพราะฉะน้ัน องค์เจ้านายจะประทานหมาย 

หมายสําคญัแก่ท่านเอง ดูเถดิ หญิงพรหมจารี   สําคัญด้วยพระองค์เอง น่ีแน่ะ หญิงสาวคน 

คนหน่ึงจะต้ังครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหน่ึง  หน่ึงจะต้ังครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหน่ึง 

และจะเรียกนามของท่านว่า อิมมานูเอล   และคนจะเรียกนามของเขาว่า อิมมานูเอล 

 

 ทําไม TSV เปล่ียนคําวา “หญิงพรหมจารี” เปน “หญิงสาว”?  เพราะวาฉบับ TSV ถูกแปลมาจาก

ฉบับบิดเบือนท่ีปฏิเสธวาพระเยซูคริสตทรงเปนพระเจา  ความเปนจริงแลว ความหมายของ “หญิง

พรหมจารี” ไมเหมือน “หญิงสาว”  ขอพระคัมภีรนี้กลาวถึงพระเยซูจะบังเกิดจากหญิงพรหมจารี ถาหาก

พระเยซูไมไดบังเกิดจากหญิงพรหมจารี พระองคทรงมีพอเปนมนุษยและดังนั้นพระองคจึงไมใชพระเจา 
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พระคัมภีรบิดเบือนมากมายท่ีเปนภาษาอังกฤษปฏิเสธวาพระเยซูคริสตทรงเปนพระเจาโดยการเปล่ียนคําวา 

“หญิงพรหมจารี” เปน “หญิงสาว”  ความเปนจริงแลว ไมมีอะไรพิเศษเมื่อหญิงสาวไดต้ังครรภและคลอด

บุตร เพราะวาสิ่งนี้เกิดขึ้นทุกๆวันบนโลกใบนี้ อยางไรก็ตาม นี่เปนสิ่งท่ีพิเศษเมื่อหญิงพรหมจารีไดต้ังครรภ

และคลอดบุตร เพราะนั่นหมายความวาเขาต้ังครรภโดยไมไดเกิดจากพอซึ่งเปนมนุษย 

 

กลุม “การดลใจดานทุกถอยคํา” 

 

 กลุมนี้ใชความระมัดระวังมากในการแปลพระคัมภีร และใชสองฉบับท่ีพระเจาทรงรักษาไว คือ 

ฉบับมาโซเรทิค (Masoretic Text) สําหรับพันธสัญญาเดิม ซ่ึงเปนภาษาฮีบรู และฉบับเท็กซทัสรีเซปทัส 

(Received Text) สําหรับพันธสัญญาใหม ซึ่งเปนภาษากรีก  มีพระคัมภีรภาษาอังกฤษฉบับเดียวท่ีถูกแปลมา

จากท้ังสอง คือ ฉบับคิงเจมส (King James Version)   

 

 พระคัมภีรไบเบ้ิลฉบับคิงเจมสไดแปลเสร็จสมบูรณในปค.ศ. 1611 ต้ังแตนั้นมามิชชันนารีหลายคน

แปลคิงเจมสไบเบ้ิลเปนภาษาอ่ืน ๆ หากคุณมีพระคัมภีรท่ีแปลจากคิงเจมสแลว คุณมีถอยคําท่ีบริสุทธ์ิและ

สมบูรณของพระเจา   เราเชื่อวาพระคัมภีรฉบับคิงเจมสเปนถอยคําท่ีพระเจาทรงรักษาไวในภาษาอังกฤษ 

และเราปฏิเสธฉบับภาษาอังกฤษฉบับอ่ืนๆท่ีตัดออกหรือเปล่ียนแปลงสวนของพระคัมภีร 

 

 

การเตอืนป้องกนัการเพิม่เตมิหรือตดัทอนพระวจนะของพระเจ้า 

 จงระวังกลุมลัทธิตางๆ ท่ีอางวาพระเจาเปนผูเขียนหนังสืออ่ืนๆ ท่ีเทาเทียมกันกับพระคัมภีรหรือ

ย่ิงใหญกวาพระคัมภีร  สิ่งนั้นไมไดมาจากพระเจาและควรจะหลีกหาง  ใหทานอานขอพระคํานี้อยางระวัง

และคิดตาม 

วิวรณ์ 22:18-19 – “ด้วยว่าข้าพเจ้าเป็นพยานแก่ทุกคนทีไ่ด้ยนิคาํพยากรณ์ในหนังสือน้ีว่า ถ้าผู้ใดจะเพิม่เติม

คําเข้าไปในหนังสือน้ี พระเจ้ากจ็ะทรงเพิม่ภัยพบัิติที่เขียนไว้ในหนังสือม้วนน้ีแก่ผู้ น้ัน และถ้าผู้ใดจะตัดคํา

ใด ๆ ออกจากหนังสือพยากรณ์น้ี พระเจ้ากจ็ะทรงเอาส่วนแบ่งของผู้ น้ันที่มีอยู่ในหนังสือแห่งชีวิต และที่มี

อยู่ในเมืองบริสุทธ์ิน้ัน และจากส่ิงทีมี่เขยีนไว้ในหนังสือม้วนน้ีไปเสีย” 
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พระราชบัญญัติ 12:32 – “ทุกส่ิงที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้น้ัน จงระวังที่จะกระทําตาม ท่านอย่าเพิม่อะไรเข้า 

        หรือตัดอะไรออกไปจากส่ิงเหล่าน้ัน” 

 

 ขอพระคําเหลานี้กลาวชัดเจนวาพระเจาไมประสงคใหมนุษยเพิ่มเติมหรือตัดทอนพระคําท่ีพระเจา

ใหมา  ลัทธิใดๆก็ตามท่ีอางวาพระเจามีวิธีการเขียนแบบอ่ืนๆ พวกเขาไดเพิ่มเติมส่ิงท่ีพระเจาไดใหมาอยู

แลว ตัวอยางเชน  ศาสนจักรของพระเยซูคริสตแหงวิสุทธิชนยุคสุดทาย หรือท่ีรูจักกันในนามของ มอรมอน 

พวกเขามีหนังสือเลมอ่ืนนอกจากพระคัมภีร ท่ีมีชื่อวา พระคัมภีรมอรมอน  

 

 พวกมอรมอนเรียกตนวา “คริสเตียน” และเชื่อท้ังในพระคัมภีรไบเบิลและพระคัมภีรมอรมอน 

อยางไรก็ตามถาถามวาพระคัมภีรฉบับไหนท่ีเขาจะเลือกหากมีการโตแยงระหวางพระคัมภีรสองฉบับนี้ 

พวกมอรมอนจะเลือกพระคัมภีรมอรมอน พวกเขาเชื่อในพระคัมภีรมอรมอนมากกวาพระคัมภีรไบเบ้ิล  

 

 กลุมอ่ืนท่ีตองระวังเชนเดียวกันคือ พยานพระยะโฮวาห พวกเขามีฉบับแปลพระคัมภีรของตนเอง 

เรียกวา New World Translation (NWT) ซ่ึงเปนพระคัมภีรฉบับบิดเบือนท่ีเต็มไปดวยการตัดออกและ

เปล่ียนแปลง ท้ังสองกลุมนี้มอรมอนและพยานพระยะโฮวาหมีหลักการท่ีผิด ซึ่งเราจะเรียนบทเรียนใน

บทเรียนท่ี 12 
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บทที่ 2 - หลกัคาํสอนเกีย่วกบัพระเจ้า 

 

ปฐมกาล 1:1 – “ในเร่ิมแรกน้ันพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก” 

 

 พระคัมภีรไมไดแสดงการโตแยงใดๆสําหรับการดํารงอยูของพระเจา แตนอมรับความจริงวา 

พระเจาทรงพระชนมอยู คนจํานวนมากท่ีมีทัศนะท่ีผิดเก่ียวกับพระเจา บางคนคิดวาไมมีพระเจา บางคน 

เชื่อวาพระเจาคือธรรมชาติ บางคนก็คิดวามนุษยคือพระเจา บางคนคิดวาพระเจาคืออิทธิพลอํานาจ 

แมกระท่ังเชื่อวามีพระเจาตางๆมากมาย 

 

 เรารูไดอยางไรวาทัศนะไหนมีทัศนะท่ีผิดเก่ียวกับพระเจา? เปนสิ่งท่ีเปนไปไดหรือท่ีจะรูจัก 

พระเจาและรูวาพระองคมีลักษณะอยางไร? แนนอน เปนไปได แหลงขอมูลเดียวเทานั้นท่ีเราสามารถ 

เรียนรูเก่ียวกับพระเจาไดคือพระคัมภีร นอกนั้นไมมีแหลงขอมูลอ่ืนแลวท่ีเราสามารถจะรูจักพระองคได 

เทาท่ีเราสามารถรูและเชื่อเก่ียวกับพระเจาไดนั้นมาจากพระวจนะของพระองค 

 

พระลกัษณะของพระเจ้า - พระเจ้าทรงเป็นอะไร 

 

 ใน ยอหน 4:24 เราเรียนรูสามสิ่งเก่ียวกับพระลักษณะของพระเจา 

 

ยอห์น 4:24 – “พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ และผู้ที่นมัสการพระองค์ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและ 

  ความจริง” 

 

1. พระเจาทรงเปนชีวิต 

 พระเจาทรงดํารงพระชนมอยู  พระเจามีชีวิต   จากขอพระคํานี้ “พระเจาทรงเปน ...” ไมใช “พระเจา

ทรงเคยเปน ...”  ในขอพระคัมภีรอ่ืนก็แสดงใหเห็นวาพระเจาทรงเปนชีวิต ตัวอยางเชน 
 

ยอห์น 5:26 – “เพราะว่าพระบิดาทรงมีชีวิตในพระองค์เองฉันใด ...” 

เยเรมีย์ 10:10 – “แต่พระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้าเทีย่งแท้ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ ...” 

กจิการ 14:15 – “…ให้มาหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ ...” 
 

 เพราะวาชีวิตอยูในพระเจา จึงมี 3 ความจริงดังตอไปนี้ 
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 ก)  ทุกชีวิตมาจากพระเจา 

ปฐมกาล 2:7 – “และพระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงป้ันมนุษย์ด้วยผงคลดีิน และทรงระบายลมปราณแห่งชีวิตเข้า 

   ทางจมูกของเขา และมนุษย์จึงเกดิเป็นจิตวิญญาณมีชีวิตอยู่” 
 

 มนุษยรับชีวิตมาจากพระเจา 

ยอห์น 1: 3-4 – “พระองค์ทรงสร้างส่ิงทั้งปวงขึ้นมา และในบรรดาส่ิงที่เป็นมาน้ัน ไม่มีสักส่ิงเดียวที่ได้ 

             เป็นมานอกเหนือพระองค์ ในพระองค์มีชีวิต และชีวิตน้ันเป็นความสว่างของมนุษย์ทัง้ปวง” 

กจิการ 17:24 – “พระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกกบัส่ิงทัง้ปวงทีมี่อยู่ในน้ัน...” 
 

 ขอพระคัมภีรสองขอนี้บอกเราวาพระเจาทรงสรางทุกส่ิงในโลกและดังนั้นทุกส่ิงจึงรับชีวิตมาจาก

พระเจา 

 

 ข) พระเจาคือผูคํ้าจุนชีวิต 

โคโลสี 1:17 – พระองค์ทรงดํารงอยู่ก่อนสรรพส่ิงทัง้ปวง และสรรพส่ิงทัง้ปวงเป็นระเบียบอยู่โดยพระองค์ 

อิสยาห์ 42:5 – “…ผู้ทรงประทานลมหายใจแก่ประชาชนทีบ่นโลก...” 

เพลงสดุดี 22:29 – “…คอืบรรดาผู้ทีรั่กษาตัวให้คงชีวิตอยู่ไม่ได้แล้วน้ัน...” 
 

 ไมมีสิ่งมีชีวิตใดสามารถอยูรอดไดโดยปราศจากความชวยเหลือจากพระเจา ทุกส่ิงท่ีมีชีวิตตองตาย

หากปราศจากการค้ําจุนจากพระเจานั่นคือลมหายใจและชีวิต 

 

 ค)  ชีวิตนิรันดรอยูในพระเยซูคริสต 

1 ยอห์น 5:11-12 – “และพยานหลกัฐานน้ันกค็อืว่า พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานชีวิตนิรันดร์แก่เราทัง้หลาย 

และชีวิตน้ีมีอยู่ในพระบุตรของพระองค์  ผู้ทีมี่พระบุตรกมี็ชีวิต ผู้ทีไ่ม่มีพระบุตรของพระเจ้ากไ็ม่มีชีวิต” 

 

 ชีวิตนิรันดอยูในพระเยซูคริสต ถาทานมีพระเยซู ทานก็จะมีชีวิตนิรันด ถาหากทานไมมีพระเยซ ู

ทานก็จะไมไดชีวิตนิรันดร 

 

2. พระเจาทรงเปนพระวิญญาณ 

ยอห์น 4:24 – “พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ และผู้ที่นมัสการพระองค์ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและ 

  ความจริง” 
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 วิญญาณคือปราศจากรางกาย   พระเจาไมมีเนื้อหนังและกระดูกเหมือนมนุษยและสัตว   พระเจาไมมี

รางกายและดังนั้นพระเจาจึงไมมีความตองการทางดานรางกาย   มนุษยมีขีดจํากัดในความเขาใจและมีความ

ตองการของรางกาย ตัวอยางเชน มนุษยตองการอากาศท่ีจะหายใจ ตองการน้ําสําหรับดื่ม และตองการ

อาหารเพื่อรับประทาน แตพระเจาไมมีขีดจํากัดเหลานี้ 
 

 ก) พระเจาผูซ่ึงไมประจักษแกตา 

โคโลสี 1:15 – “พระองค์ทรงเป็นพระฉายของพระเจ้า ผู้ ซ่ึงไม่ประจักษ์แก่ตา ทรงเป็นบุตรหัวปีเหนือสรรพ 

  ส่ิงทัง้ปวง” 

 เหตุผลเดียวท่ีพระเจาทรงเขมงวดไมอนุญาตใหบูชารูปเคารพเพราะวาพระองคทรงเปนพระเจาผูซึ่ง

ไมประจักษแกตา พระเจาไมแสดงตนโดยการสรางของมนุษยไมวาจะเปนรูปภาพหรือรูปเคารพ 
 

 ข) พระเจาผูไมมีขีดจํากัด 

เพลงสดุดี 139:7 – “ข้าพระองค์จะไปไหนให้พ้นพระวิญญาณของพระองค์ได้ หรือข้าพระองค์จะหนีไป 

          ไหนให้พ้นพระพกัตร์ของพระองค์” 

 ไมมีท่ีใดในโลกท่ีมนุษยจะสามารถหนีหรือซอนตัวจากวิญญาณของพระเจาได  ไมมีท่ีใดท่ีมนุษย

สามารถไปและพระเจาจะไมสามารถหาเจอได 

 

3. พระเจาทรงเปนบุคคล  

ยอห์น 4:24 – “พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ และผู้ทีน่มัสการพระองค์ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและ 

  ความจริง” 

 สังเกตคําวา “พระองค” ใน ยอหน 4:24 พระคัมภีรไม่ได้กล่าวว่า “และผูท่ีนมัสการส่ิงนี้” พระเจา

ทรงเปนบุคคล หมายความวาพระเจามีความสามารถท่ีจะคิด รูสึก และตัดสินใจได   พระเจาไมใชพลัง

อํานาจของธรรมชาติท่ีไมมีตัวตน พระเจามีบุคลิกภาพลักษณะพิเศษท่ีพิสูจนไดตลอดท้ังพระคัมภีร 

ตัวอยางเชน 

 

ก) พระเจามองเห็น   ปฐมกาล 6:5 – “และพระเจ้าทรงเห็นว่าความช่ัวร้ายของมนุษย์มีมาก...” 

ข) พระเจาพูดได    อพยพ 3:4 – “…พระเจ้าจึงตรัสแก่ท่านออกมาจากท่ามกลางพุ่มไม้น้ันว่า...” 

ค) พระเจาไดยิน    อพยพ 2:24 – “และพระเจ้าทรงสดับฟังเสียงคร่ําครวญของพวกเขา ...” 

ง) พระเจาผูสราง   ปฐมกาล 1:1 – “ในเร่ิมแรกน้ันพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก” 

จ) พระเจาโศกเศรา    ปฐมกาล 6:6 – “…และกระทาํให้พระองค์ทรงเศร้าโศกภายในพระทยัของพระองค์” 
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ฉ) พระเจาสามารถโกรธ    1 พงค์กษตัริย์ 11:9 – “พระเยโฮวาห์ทรงกร้ิวต่อซาโลมอน ...” 

ช) พระเจาทรงหวงแหน    พระราชบัญญัติ 6:15 – “(เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่าน ผู้ทรงสถติ 

              ท่ามกลางท่าน เป็นพระเจ้าหวงแหน)…” 

ซ) พระเจาแหงความรัก    ยอห์น 3:16 – “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกยิง่นัก ...” 

ฌ) พระเจาทรงเกลียดชัง    สุภาษติ 6:16 – “หกส่ิงเหล่าน้ีพระเยโฮวาห์ทรงเกลยีด ...” 

ญ) พระเจาทรงหวงใย    1 เปโตร 5:7 – “จงละบรรดาความกระวนกระวายของท่านไว้กบัพระองค์ เพราะว่า 

        พระองค์ทรงห่วงใยท่านทัง้หลาย” 

 

พระลกัษณะของพระเจ้า – คุณสมบัตขิองพระเจ้า 

 

 พระเจาทรงอธิบายวาพระองคเปนอยางไรโดยการสําแดงพระลักษณะพิเศษเก่ียวพระองคท่ีเรา

สามารถพบไดในพระคัมภีร พระเจามีหลายพระลักษณะ ซึ่งมี 8 พระลักษณะเดนๆท่ีเปนลักษณะจําเพาะใน

พระเจาและไมมีในผูอ่ืนหรือในสิ่งอ่ืนๆ  8 คุณลักษณะพิเศษ เรียกวา คุณสมบัติของพระเจา 

 

1. พระเจาผูเดียวท่ีทรงดํารงอยู 

 บางศาสนาเชน ศาสนาฮินดูสอนวามีพระเจาหลายองค   บางก็สอนวามีสองพลังอํานาจท่ีเทาเทียม

กันคือ ความดีและความชั่ว  พระคัมภีรสอนอะไรบางเก่ียวกับสิ่งเหลานี้ 

พระราชบัญญัติ 6:4 – “... พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทัง้หลายเป็นพระเยโฮวาห์เดียว” 

อิสยาห์ 45:5 – “เราเป็นพระเยโฮวาห์ และไม่มีอ่ืนใดอีก นอกจากเราไม่มีพระเจ้า ...” 

  

 พระคัมภีรกลาวชัดเจนวาผูท่ีทรงพระชมนอยูมีแตพระเจาองคเดียว 

 

2. พระเจาคือตรีเอกานุภาพในบุคคล 

 คําวา “ตรีเอกานุภาพ” ไมไดปรากฎในพระคัมภีร แตแนวคิดนั้นชัดเจนในพระคัมภีร หลักคําสอน

เก่ียวกับตรีเอกานุภาพของพระเจานั้นยากมากท่ีจะทําความเขาใจและควรจะเชื่อดวยความเชื่อจริงๆ แนวคิด

พื้นฐานเก่ียวกับตรีเอกานุภาพนั้นคือมีสามบุคคลในพระเจาองคเดียว ไดแก พระบิดา พระบุตร และ 

พระวิญญาณบริสุทธิ์   แตละบุคคลในตรีเอกานุภาพนี้มีความเปนพระเจาเทาเทียมกัน แตก็แปลกแยกจากกัน

ชัดเจน  ตรีเอกานุภาพของพระเจาแสดงอยูในภาคพันธสัญญาเดิมโดยพระนามของพระเจาในภาษาฮีบรู 
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คําในภาษาฮีบรูแปลคําวา “God” เปน “Elohim” ซ่ึงเปนคํานามท่ีเปนพหูพจน ซึ่งมีมากกวาหนึ่ง เมื่อเราดู

พระวจนะท่ีพระเจาทรงตรัสกอนท่ีพระองคจะสรางมนุษยอยางระมัดระวังในปฐมกาล บทท่ี 1 

 

ปฐมกาล 1:26 – “และพระเจ้าตรัสว่า “จงให้พวกเราสร้างมนุษย์ในแบบพระฉายของพวกเรา เหมือนตาม 

     อย่างพวกเรา ...” 

 

 ทานจับใจความไดหรือยัง?  พระเจาไมไดตรัสวา  “เราจะสรางมนุษยในแบบพระฉายของเรา ...” 

พระเจาทรงใชคําพหูพจน “พวกเรา” ซึ่งหมายความวามีมากกวาหนึ่งคน พระเจาผูเดียวทรงพระชนมอยูแต

พระองคมีสามบุคคล คือ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซ่ึงแตละบุคคลไดกลาววาทรงเปน

พระเจาในพระคําดังตอไปนี้ 

 

 ก) พระบิดาเปดเผยวาทรงเปนพระเจา 

ยอห์น 6:27 – “…พระเจ้าคอืพระบิดาได้ทรงประทบัตรามอบอํานาจแก่พระบุตรแล้ว” 

 

 ข) พระบุตรเปดเผยวาทรงเปนพระเจา 

ฮีบรู 1:8 – “แต่ส่วนพระบุตรน้ัน พระองค์ตรัสว่า ‘โอ พระเจ้าข้า พระที่น่ังของพระองค์ดํารงเป็นนิตย์และ 

        เป็นนิตย์ ...” 

 

 ค) พระวิญญาณบริสุทธ์ิเปดเผยวาทรงเปนพระเจา 

กจิการ 5:3-4 – “ฝ่ายเปโตรจึงถามว่า “อานาเนีย เหตุไฉนซาตานจึงทําให้ใจของเจ้าเต็มไปด้วยการมุสาต่อ

พระวิญญาณบริสุทธ์ิ และทําให้เจ้าเกบ็ค่าที่ดินส่วนหน่ึงไว้   เม่ือที่ดินยังอยู่กเ็ป็นของเจ้ามิใช่หรือ เม่ือขาย

แล้วเงินกย็งัอยู่ในอํานาจของเจ้ามิใช่หรือ มีเหตุอะไรเกดิขึ้นให้เจ้าคิดในใจเช่นน้ันเล่า เจ้ามิได้มุสาต่อมนุษย์

แต่ได้มุสาต่อพระเจ้า” 

 ทานเห็นการเชื่อมตอหรือเปลา? เปโตรบอกอานาเนียวาเขามุสาตอพระวิญญาณบริสุทธิ์และเขาพูด

ตอวาเจามิไดมุสาตอมนุษยแตไดมุสาตอพระเจา นั่นทําใหเห็นวาพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปนพระเจา  

เราจะเห็นหลักการเก่ียวกับตรีเอกานุภาพไดในพระคําตอไปนี้ในภาคพระสัญญาใหม 

 

มัทธิว 28:19 – “เหตุฉะน้ัน ท่านทั้งหลายจงออกไปและส่ังสอนชนทุกชาติ ให้เขารับบัพติศมาในพระนาม 

    แห่งพระบิดา และแห่งพระบุตร และแห่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” 
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2 โครินธ์ 13:14 – “ขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้า ความรักแห่งพระเจ้า และความสนิทสนมซ่ึงมาจาก 

        พระวญิญาณบริสุทธ์ิ จงดํารงอยู่กบัท่านทั้งหลายเถิด เอเมน” 

 

 ท้ังหมดนี้เห็นไดในการรับบัพติศมาในพระเยซูคริสต 

มัทธิว 3:16-17 – “และพระเยซูเม่ือพระองค์ทรงรับบัพติศมาแล้ว ในทันใดน้ันกเ็สด็จขึ้นจากน้ํา และดูเถิด 

ท้องฟ้าก็แหวกออก และพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นพระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จลงมาดุจนกเขาและ

สถิตอยู่บนพระองค์  และดูเถิด มีพระสุรเสียงตรัสจากสวรรค์ว่า “ท่านผู้ น้ีเป็นบุตรที่รักของเรา เราโปรด

ปรานท่านมาก” 

 

 สังเกตไดวาเมื่อพระเยซูพระบุตรของพระเจารับบัพติศมาในน้ําแลว พระวิญญาณบริสุทธิ์  เสด็จลง

มาราวกับนกพิราบและมีพระสุรเสียงของพระบิดาลงมาจากสวรรค หลักการของ ตรีเอกานุภาพไมได

หมายถึงพระเจาสามองค มีเพียงพระเจาองคเดียว (ท่ีทรงดํารงพระชนมอยู) แตมีสามบุคคลในหนึ่งเดียว 

พระบิดาไมใชพระบุตรและพระบุตรไมใชพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

 

 ไมมีภาพประกอบสมบูรณแบบของตรีเอกานุภาพ น้ําอาจจะเปน

ภาพประกอบท่ีใกลเคียงท่ีสุดท่ีเราสามารถยกขึ้นมาใชได น้ําสามารถคง

อยูไดในสามสถานะ ไดแก ของแข็ง (น้ําแข็ง) ของเหลว และกาซ (ไอน้ํา) 

น้ําแข็งยังคงสภาพเปนน้ําและไอน้ํายังคงสภาพเปนน้ํา น้ําก็คือน้ําไมวาจะ

อยูในสภาวะไหนก็ตาม ซึ่งก็ยังคงอยูในสามสถานะนี้ในเวลาเดียวกัน ดัง

รูปภาพประกอบนี ้ยังคงเปนน้ําในสภาพสามสถานะ แตละสถานะอาจจะ

แยกออกจากกันหรืออยูดวยกันก็ตาม  

 

3. พระเจาทรงดํารงอยูโดยพระองคเอง 

 พระเจาทรงเปนอิสระจากทุกสิ่งและจากทุกคน  พระองคไมไดทรงสรางพระองคขึ้นมาเอง พระองค

ทรงดํารงอยูมากอนสรางโลก พระองคทรงดํารงอยูกอนสรางวิญญาณโลก  พระองคทรงดํารงอยูกอนสราง

กาลเวลา พระเจาทรงเปนอยูตลอดเวลาและอยูสืบไปเปนนิตย 

 

อพยพ 3:14 – “และพระเจ้าตรัสแก่โมเสสว่า “เราเป็นอยู่ เราเป็นอยู่” และพระองค์ตรัสว่า “เจ้าจงพูดกบัชน 

  ชาติอิสราเอลดังน้ีว่า ‘เราผู้ เป็นอยู่ ได้ทรงใช้ข้าพเจ้ามาหาท่านทัง้หลาย” 

ของ 
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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 ยอห์น 3:20 – “…พระเจ้าทรงเป็นใหญ่กว่าใจของเรา และพระองค์ทรงทราบทุกส่ิง” 

 

 ก) พระเจาทรงทราบทุกส่ิงเก่ียวกับการทรงสรางของพระองค 

ฮีบรู 4:13 – “ไม่มีส่ิงเนรมิตสร้างใด ๆ ที่ไม่ได้ปรากฏในสายพระเนตรของพระองค์ แต่ส่ิงสารพดักเ็ปลือย 

          เปล่าและปรากฏแจ้งต่อพระเนตรของพระองค์ผู้ ซ่ึงเราต้องเกีย่วข้องด้วย” 

 

 ข) พระเจาทรงทราบทุกการกระทําของมนุษย 

สุภาษติ 15:3 – “พระเนตรของพระเยโฮวาห์อยู่ในทุกแห่งหน ทรงเฝ้าดูคนช่ัวและคนดี” 

 

  ค) พระเจาทรงทราบทุกความคิดของมนุษย 

เพลงสดุดี 94:11 – “พระเยโฮวาห์ทรงทราบความคดิของมนุษย์ ...” 

เอเสเคยีล 11:5 – “…เรารู้ส่ิงทัง้หลายทีเ่ข้ามาในใจของเจ้า” 

 

5. พระเจาทรงฤทธ์ิอํานาจ  

 พระเจาไมมีขีดจํากัดในฤทธิ์เดช พระเจาทรงสามารถทําใหทุกสิ่งผานไปไดโดยพระองค 

ลกูา 1:37 – “เพราะว่าไม่มีส่ิงหน่ึงส่ิงใดซ่ึงพระเจ้าทรงกระทาํไม่ได้” 

 

 ก) ฤทธ์ิอํานาจของพระเจาพิสูจนไดโดยการทรงสรางของพระองค  

ปฐมกาล 1:1 – “ในเร่ิมแรกน้ันพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก” 
 

 ข) ฤทธ์ิอํานาจของพระเจาพิสูจนไดโดยการท่ีพระองคทรงคํ้าจุนส่ิงมีชีวิตทุกส่ิง  

โคโลสี 1:17 – “พระองค์ทรงดํารงอยู่ ก่อนสรรพส่ิงทั้งปวง และสรรพส่ิงทั้งปวงเป็นระเบียบอยู่ โดย 

  พระองค์” 
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 ค) ฤทธ์ิอํานาจของพระเจาพิสูจนไดโดยการท่ีพระองคทรงควบคุมเหนือธรรมชาติ  

เพลงสดุดี 107:25-29 – “เพราะพระองค์ทรงบัญชา และทรงให้เกิดลมพายุซ่ึงให้คลื่นทะเลกําเริบ ...   

     พระองค์ทรงกระทาํให้พายุสงบลงและคลืน่ทะเลกน่ิ็ง” 

 

 ง) ฤทธ์ิอํานาจของพระเจาพิสูจนไดโดยการท่ีพระองคทรงปกปองมนุษยจากความตาย 

  1. พระองคทรงปดปากสิงโต  

ดาเนียล 6:20-22 – “เม่ือพระองค์เสด็จมาใกล้ถํ้าน้ัน พระองค์กต็รัสเรียกดาเนียลด้วยเสียงโทมนัส กษตัริย์

ตรัสกบัดาเนียลว่า “โอ ดาเนียล ผู้ รับใช้ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ พระเจ้าของท่านซ่ึงท่านปรนนิบัติอยู่

เนืองนิตย์น้ัน ทรงสามารถที่จะช่วยท่านให้พ้นจากสิงโตได้แล้วหรือ”  แล้วดาเนียลกราบทูลกษตัริย์ว่า 

“โอ ข้าแต่กษตัริย์ ขอทรงพระเจริญเป็นนิตย์  พระเจ้าของข้าพระองค์ทรงใช้ทูตสวรรค์ของพระองค์มาปิด

ปากสิงโตไว้ มันมิได้ทาํอันตรายแก่ข้าพระองค์ ...” 
 

  2. ทรงไมใหถูกเผาโดยไฟ  

ดาเนียล 3:23-27 – “และชายทั้งสามน้ี คือชัดรัค เมชาค และเอเบดเนโกกต็กลงไปกลางเตาไฟที่ลุกอยู่ทั้งยัง

มัดอยู่  ... แล้วชัดรัค เมชาค และเอเบดเนโกกเ็ดินออกมาจากกลางไฟ  ฝ่ายบรรดาอุปราช ข้าหลวงภาค ผู้ ว่า

ราชการเมือง และองคมนตรีของกษตัริย์ก็ห้อมล้อมเข้ามา เห็นว่าไฟไม่มีอํานาจอะไรเหนือร่างกายของคน

เหล่าน้ี ข้าพเจ้าทีศี่รษะของเขากไ็ม่ไหม้เกรียม เส้ือกมิ็ได้เป็นอันตราย ไม่มีกลิน่ไฟทีตั่วเขาทัง้หลายเลย” 
 

 จ) ฤทธ์ิอํานาจของพระเจาพิสูจนไดเหนือมารซาตานและเหนือวิญญาณชั่ว  

โยบ 1:12 – “และพระเยโฮวาห์ตรัสกบัซาตานว่า “ดูเถิด บรรดาส่ิงที่เขามีอยู่กอ็ยู่ในอํานาจของเจ้า เพยีงแต่ 

         อย่ายืน่มือแตะต้องตัวเขาเท่าน้ัน”   ซาตานจึงออกไปจากพระพกัตร์ของพระเยโฮวาห์” 
 

6. พระเจาทรงดํารงอยูทุกท่ีในเวลาเดียวกัน 
 

เพลงสดุดี 139:7-10 – “ข้าพระองค์จะไปไหนให้พ้นพระวิญญาณของพระองค์ได้ หรือข้าพระองค์จะหนีไป

ไหนให้พ้นพระพกัตร์ของพระองค์ ถ้าข้าพระองค์ขึน้ไปยงัสวรรค์ พระองค์ทรงสถติทีน่ั่น ถ้าข้าพระองค์จะ

ทาํทีน่อนไว้ในนรก ดูเถดิ พระองค์ทรงสถติทีน่ั่น  ถ้าข้าพระองค์จะติดปีกแสงอรุณ และอาศัยอยู่ที่ส่วนของ

ทะเลไกลโพ้น  แม้ถึงที่น่ัน พระหัตถ์ของพระองค์จะนําข้าพระองค์ และพระหัตถ์ขวาของพระองค์จะยึด 

ข้าพระองค์ไว้” 
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เยเรมีห์ 23:23-24 – “พระเยโฮวาห์ตรัสว่า  เราเป็นพระเจ้าใกล้แค่คืบ มิใช่พระเจ้าที่อยู่ไกลด้วยดอกหรือ  

พระเยโฮวาห์ตรัสว่า  คนใดจะซ่อนจากเราไปอยู่ในทีล่บัเพือ่เราจะมิได้เห็นเขาได้หรือ   พระเยโฮวาห์ตรัสว่า  

เรามิได้อยู่เต็มฟ้าสวรรค์และโลกดอกหรือ” 

 

7. พระเจาทรงเปนนิรันดร  

 พระเจาทรงไมมีกาลเร่ิมตนและไมมีกาลอวสาน 

ปฐมกาล 21:33 – “และอับราฮัมปลกูสวนผลไม้ไว้ทีเ่บเออร์เชบา และร้องออกพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้า 

       นิรันดร์ทีน่ั่น” 

เพลงสดุดี 90:2 – “ก่อนที่ภูเขาทั้งหลายเกิดขึ้นมา ก่อนที่พระองค์ทรงให้กําเนิดแผ่นดินโลกและพิภพ  

       พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าต้ังแต่นิรันดร์กาลถงึนิรันดร์กาล” 

 ไมเคยมีชวงเวลาไหนในอดีตนิรันดรกาลท่ีพระเจาไมทรงพระชนมอยูและก็จะไมมีเวลาไหนใน

อนาคตนิรันดรกาลเชนกันท่ีพระองคจะหยุดท่ีจะดํารงพระชนม 

 

8. พระเจาผูไมเปลี่ยนแปลง 

 พระเจาทรงสมบูรณแบบและทรงพร่ังพรอมตลอดมา  พระองคไมสามารถเปล่ียนพระลักษณะของ

พระองคได 

มาลาค ี3:6 – “เพราะว่า เราคอืพระเยโฮวาห์ไม่มีผันแปร ...” 

ฮีบรู 13:8 – “พระเยซูคริสต์ยงัทรงเหมือนเดิมในเวลาวานน้ี และเวลาวันน้ี และต่อ ๆ ไปเป็นนิจกาล” 

 การเปล่ียนแปลงคือการเปล่ียนใหดีขึ้นหรือเปล่ียนใหแยลง พระเจาไมสามารถเปล่ียนแปลงพระองค

ใหดีขึ้นกวาเดิมไดเพราะทรงสมบูรณแบบอยูแลว หรือพระองคก็จะไมทรงเปล่ียนไปในทางท่ีแยลง พระเจา

ไมเคยทรงเปนผูฉลาดรอบรูหรือบริสุทธิ์เพราะพระองคทรงเปนอยูแลว 
 

พระลกัษณะของพระเจ้า - พระลกัษณะคุณธรรมของพระเจ้า 

 ตอไปนี้คือ 12 พระลักษณะของพระเจาท่ีทรงสําแดงในความสัมพันธของพระเจากับมนุษย 
 

1. พระเจาผูบริสุทธ์ิ    

 นี่คือพระลักษณะท่ีทรงย่ิงใหญของพระเจา คําวา บริสุทธิ์ หมายถึง แยกออก  พระเจาทรงเปนผูท่ี

แยกออกจากบาป 
 

1 เปโตร 1:16 – “ดังทีมี่คาํเขยีนไว้แล้วว่า  ท่านทัง้หลายจงเป็นคนบริสุทธ์ิ เพราะเราเป็นผู้บริสุทธ์ิ” 
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เพลงสดุดี 99:9 – “จงยอพระเกียรติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา และนมัสการที่ภูเขาอันบริสุทธ์ิของ 

       พระองค์ เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราบริสุทธ์ิ” 

 

2. ความชอบธรรมของพระเจา  

 ความชอบธรรมของพระเจาสําแดงความบริสุทธิ์ของพระองค ทุกความตองการของพระเจาสําหรับ

มนุษยนั้นทรงเท่ียงธรรม ความบริสุทธิ์ของพระองคเรียกรองกฎแหงความชอบธรรม 

เพลงสดุดี 116:5 – “พระเยโฮวาห์ทรงพระกรุณาและชอบธรรม เออ พระเจ้าของเราทั้งหลาย 

              ทรงพระเมตตา” 

เพลงสดุดี 145:17 – “พระเยโฮวาห์ทรงชอบธรรมตามทางทั้งส้ินของพระองค์ และทรงบริสุทธ์ิ 

               ในการกระทาํทัง้ส้ินของพระองค์”  

 

3. ความยุติธรรมของพระเจา  

 ความบริสุทธิ์ของพระเจาเรียกรองการตัดสินท่ีถูกตอง 

พระราชบัญญัติ 32:4 – “พระองค์ทรงเป็นศิลา พระราชกจิของพระองค์กส็มบูรณ์ พระมรรคาทั้งหลายของ

พระองค์กย็ุติธรรม พระเจ้าทีเ่ทีย่งธรรมและปราศจากความช่ัวช้า พระองค์ทรงยุติธรรมและเทีย่งตรง” 

 พระเจาผูทรงยุติธรรมในการลงโทษคนอธรรม (โรม 6:23) แตทรงใหอภัยผูท่ีวางใจในพระเยซู

คริสต (1 ยอหน 1:9) และทรงรักษาพระสัญญาของพระองค (1 พงคกษัตริย 8:56) 

 

4. ความพระพิโรธของพระเจา  

 พระเจาทรงเกลียดชังการอธรรม 

เพลงสดุดี 7:11 – “พระเจ้าทรงพพิากษาคนชอบธรรม และพระเจ้าทรงพระพโิรธต่อคนช่ัวทุกวัน” 

โรม 1:18 – “เพราะว่า พระพโิรธของพระเจ้าทรงสําแดงจากสวรรค์ต่อความอธรรมและความไม่ชอบธรรม 

        ทัง้มวลของมนุษย์ ทีเ่อาความไม่ชอบธรรมน้ันขดัขวางความจริง” 

 

5. ความรักของพระเจา  

 ความรักอยางนี้นิยามไดวา การเสียสละบางอยางเพื่อตอบสนองความตองการชีวิตอ่ืนๆ 

มนุษยมีความตองการมาก มนุษยเกิดมาเปนคนบาปและถูกแยกออกจากพระเจา  มนุษยตองการบางคนท่ี 

จัดเตรียมหนทางกลับไปหาพระเจา พระเจาทรงสําแดงความรักของพระองคแกมนุษยผานการส้ินพระชนม

ของพระเยซูคริสตบนไมกางเขน เพื่อจายคาจางสําหรับความบาปของเรา 
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ยอห์น 3:16 – “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกยิ่งนัก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที ่

  บังเกดิมา เพือ่ผู้ใดทีเ่ช่ือในพระบุตรน้ันจะไม่พนิาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” 

 

6. พระเมตตาของพระเจา  

 พระลักษณะนี้ถูกกลาวถึงบอยในภาคพันธสัญญาเดิม ซึ่งเปนการการะทําท่ีมาจากความรักของ 

พระเจา พระเมตตาไมใชสิ่งท่ีเราสมควรจะไดรับ อะไรคือส่ิงสมควรท่ีมนุษยจะไดรับ? มนุษยเปนคนบาป

และสมควรไปสูนรก อยางไรก็ตาม พระเจาทรงพระเมตตาไมใหเราไดรับส่ิงท่ีเราสมควรจะไดรับน่ันคือ

นรกและทรงจัดเตรียมหนทางแหงการหลบหนี 

เพลงสดุดี 103:8 – “พระเยโฮวาห์ทรงพระกรุณาและมีพระคุณ ทรงกร้ิวช้าและอดุมด้วยความเมตตา” 

ทิตัส 3:5 – “พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้รอด มิใช่ด้วยการกระทําที่ชอบธรรมของเราเอง แต่พระองค์ทรง 

        พระกรุณาชําระให้เรามีใจบังเกดิใหม่ และทรงสร้างเราขึน้มาใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” 

 

7. พระคุณของพระเจา  

 พระลักษณะนี้พบบอยในภาคพันธสัญญาใหม พระคุณหมายถึงการรับบางสิ่งท่ีเราไมสมควรจะ

ไดรับ  ผานการสิ้นพระชนมของพระเยซูคริสตมนุษยไดรับชีวิตนิรันดรในสวรรค ซ่ึงเปนส่ิงท่ีไมสมควรจะ

ไดรับ 

เอเฟซัส 2:8 – “ด้วยว่าซ่ึงท่านทั้งหลายรอดน้ันก็รอดโดยพระคุณเพราะความเช่ือ และมิใช่โดยตัวท่าน 

  ทัง้หลายเอง ความรอดน้ันเป็นของประทานจากพระเจ้า” 

 บางคนอาจจะสับสนงายๆระหวางคําวาพระคุณและพระเมตตา พระคุณก็คือ การไดรับในสิ่งท่ีเราไม

สมควรไดรับ( การเขาสวรรค) สวนพระเมตตานั้นคือ การไมตองรับสิ่งท่ีเราสมควรไดรับ (ตกบึงไฟนรก) 

 

8. ความอดทนของพระเจา  

 ความอดทนคือแบบทดสอบในการควบคุมอํานาจของพระเจาเหนือพระองคเอง 

2 เปโตร 3:9 – “องค์พระผู้ เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉ่ือยช้าในเร่ืองพระสัญญาของพระองค์ ตามที่บางคนคิดว่า

เฉ่ือยช้าน้ัน แต่ได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้ เพราะเห็นแก่เราทั้งหลายมาช้านาน ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หน่ึง

ผู้ใดพนิาศเลย แต่จะให้คนทัง้ปวงมาถงึการกลบัใจเสียใหม่” 

 

นาฮูม 1:3 – “พระเยโฮวาห์ทรงกร้ิวช้า ทรงฤทธานุภาพใหญ่ยิ่ง พระองค์จะไม่ทรงงดโทษคนช่ัวเลย  

พระมรรคาของพระเยโฮวาห์อยู่ในลมหมุนและพายุ และเมฆเป็นผงคลแีห่งพระบาทของพระองค์” 
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9. ความดีของพระเจา  

 พระเจาทรงสําแดงความหวงใยของพระองคและทรงเปนหวงผูท่ีเชื่อ  

เพลงสดุดี 52:1 – “โอ เจ้าผู้มีอํานาจ ไฉนเจ้าจึงโอ้อวดในการช่ัว ความดีของพระเจ้าดํารงอยู่วันยงัคํา่” 

 

10. ความสัตยซ่ือของพระเจา  

 พระเจาทรงสัตยซื่อเพราะวาพระองคทรงไมเปล่ียนแปลง 

พระราชบัญญัติ 7:9 – “เหตุฉะน้ีพึงทราบเถิดว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านเป็นพระเจ้า เป็น 

   พระเจ้าสัตย์ซ่ือ...” 

เพลงคร่ําครวญ 3:23 – “…ความสัตย์ซ่ือของพระองค์ใหญ่ยิง่นัก” 

 

11. ความสัตยจริงของพระเจา  

 พระเจาทรงเปนความจริงนิรันดร 

เพลงสดุดี 33:4 – “:เพราะพระวจนะของพระเยโฮวาห์เที่ยงธรรม และบรรดาพระราชกจิของพระองค์ก ็

        สําเร็จด้วยความจริง” 

ทิตัส 1:2 – “ด้วยหวังว่าจะได้ชีวิตนิรันดร์ ซ่ึงพระเจ้าผู้ไม่สามารถตรัสมุสา ได้ทรงสัญญาไว้ต้ังแต่ก่อน 

        สร้างโลก” 

 

12. พระปญญาของพระเจา  

          พระเจาทรงฉลาดรอบรู ทุกสิ่งท่ีพระองคทรงกระทํานั้นสุขุมชาญฉลาด พระเจาทรงไมทําสิ่งท่ีโงเขลา 

1 ทโิมธี 1:17 – “บัดน้ี พระเกยีรติและสง่าราศีจงมีแด่พระมหากษตัริย์ผู้ทรงพระเจริญอยู่นิรันดร์ ผู้ทรงเป็น

องค์อมตะ ซ่ึงมิได้ปรากฏแก่ตา พระเจ้าผู้ทรงพระปัญญาแต่พระองค์เดียว สืบ ๆ ไปเป็นนิตย์ เอเมน” 

 

ยูดาส 1:25 – “ สง่าราศี พระอานุภาพ การครอบครอง และศักดานุภาพจงมีแด่พระเจ้าผู้ทรงพระปัญญาแต่

เพยีงพระองค์เดียว พระผู้ช่วยให้รอดของเรา ทัง้ปัจจบัุนกาล และในกาลต่อ ๆ ไปเป็นนิตย์ เอเมน” 

 

เอกราชแห่งฤทธ์ิอาํนาจสูงสุดของพระเจ้า 

 หลักคําสอนเก่ียวกับเอกราชแหงฤทธิ์อํานาจสูงสุดของพระเจา แบพติพสมักจะหลีกเล่ียงเพราะเปน

หลักคําสอนของกลุมท่ียึดในลัทธิคาลวิน ลัทธิคาลวินคืออะไร? จอหน คาลวิน คือนักปฏิรูปผูท่ีมีชีวิตอยู

ชวงป ค.ศ. 1500  หลักคําสอนพื้นฐานของลัทธิคาลวินสอนวามนุษยนั้นเปนทาสของความบาปโดยกําเนิด  
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พวกเขาไมสามารถเลือกท่ีจะกลับใจจากบาปของตนไดโดยตัวพวกเขาเองและเชื่อในพระเยซูคริสต ดังนั้น

พวกเขาจึงเชื่อเพราะพระเจาทรงเอกราชแหงฤทธิ์อํานาจสูงสุด พระองคจะทรงเลือกคนใหรอดโดยพระองค

เอง โดยธรรมชาติมนุษยไมไดถูกเลือกสําหรับความรอด แตถูกเลือกใหไปสูนรก พวกเขาใชหลักคําสอน

เก่ียวกับฤทธิ์อํานาจในทางท่ีผิดและจบลงดวยการนําหลักคําสอนท่ีผิดมาใช ในเร่ืองเก่ียวกับความผิดพลาด

ของลัทธิคาลวินนั้นเราจะศึกษาในรายละเอียดเหลานั้นในบทเรียนขางหนา   

 

 ถึงแมวากลุมคนผูเชื่อในลัทธิคาลวินนั้นสอนหลากหลายเก่ียวกับ “เอกราชแหงฤทธิ์อํานาจสูงสุด

ของพระเจา”  นั่นก็ไมไดทําใหเรากลัวเนื้อหาและการเรียนสิ่งท่ีพระคัมภีรไดกลาวไว คําวา “เอกราชแหง

ฤทธิ์อําานาจ”  หมายถึงสูงสุด เหนือทุกสิ่งและเปนอิสระเหนือทุกส่ิง  นี่เปนความจริงท่ีพระเจาของเราน้ัน 

มีเอกราชแหงฤทธิ์อํานาจอยางแนนอน 
 

เพลงสดุดี 47:2 – “เพราะพระเยโฮวาห์องค์ผู้ สูงสุดเป็นที่น่าคร้ามกลัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ 

       เหนือแผ่นดินโลกทัง้ส้ิน” 

เพลงสดุดี 115:3 – “แต่พระเจ้าของเราทั้งหลายอยู่ในฟ้าสวรรค์ ส่ิงใดที่พระองค์พอพระทัยพระองค์กท็รง 

         กระทาํ” 
 

 ถึงแมวาพระเจาจะทรงเอกราชแหงฤทธิ์อํานาจ พระองคไมทรงเลือกขางในพระลักษณะของ

พระองค เพราะวาพระเจาทรงกระทําไดทุกสิ่งท่ีพระองคพอพระทัย   พระองคทรงบริสุทธิ์ ทรงเปนความรัก 

ทรงพระเมตตาและกรุณา ทรงอดกล้ัน ยุติธรรม และทรงเอกราชแหงฤทธิ์อํานาจ นี่คือสิ่งท่ีลัทธิคาลวินได

สอนผิดเก่ียวกับเอกราชแหงฤทธิ์อํานาจสูงสุดของพระเจา 
 

 ตัวอยางเชน พระเจาทรงฉลาดรอบรูทุกส่ิง พระองคทรงรูทุกส่ิงท่ีเคยเกิดขึ้น ทุกส่ิงท่ีกําลังเกิดขึ้น 

และทุกสิ่งท่ีจะเกิดขึ้นจากอดีตกาลจนถึงอนาคต ไมมีสักสิ่งท่ีพระเจาไมรู พระเจาทรงรูวาอะไรจะเกิดขึ้นใน

อนาคต เราเรียกวา การหย่ังรูของพระเจา  ในอดีตพระเจาทรงรูวาคุณจะเกิดมาเมื่อไหร พระองคทรงรูวาคุณ

จะเกิดท่ีไหน พระเจาทรงรูทุกสิ่งเก่ียวกับคุณกอนท่ีคุณจะเกิดมา 

 

โรม 8:29 – “เพราะว่าผู้หน่ึงผู้ ใดที่พระองค์ได้ทรงทราบอยู่แล้ว ผู้ น้ันพระองค์ได้ทรงต้ังไว้ให้เป็นตาม 

         ลกัษณะพระฉายแห่งพระบุตรของพระองค์ด้วย เพือ่พระบุตรน้ันจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลาง 

         พวกพีน้่องเป็นอันมาก” 
 

1 เปโตร 1:2 – “ซ่ึงทรงเลอืกไว้แล้วตามทีพ่ระเจ้าพระบิดาได้ทรงล่วงรู้ไว้ก่อน ...” 
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 การหย่ังรูของพระเจา หมายถึงทุกเวลา ไมวาจะเวลาไหน ทุกความคิดของมนุษย ทุกคําพูด ทุก 

การกระทํา สรรพสัตวท่ีตายแลว ทุกคนท่ีรอด ทุกๆสิ่ง พระเจาทรงรูและทรงรูอยูกอนแลว 
 

 ลัทธิคาลวินสอนเก่ียวกับความเชื่อวาพระเจาทรงรูเหตุการณแนนอนท่ีจะเกิดขึ้นในเวลาไหน โดย

เอกราชแหงฤทธิ์อํานาจของพระเจา พระองคทรงเลือกใหเกิดขึ้นอยางนั้นเพราะวาพระองคสามารถเปล่ียน

มันไดอยางท่ีพระองคทรงพอพระทัย ซึ่งเปนเหตุผลท่ีไมสมเหตุสมผล พระเจาไมสามารถท่ีจะเลือกวาง 

พระลักษณะของความยุติธรรมของพระองคไวขางๆเพียงเพราะวาพระองคทรงมีเอกราชแหงฤทธิ์อํานาจ 
 

 ยกตัวอยางเชน ลัทธิคาลวินเชื่อวาพระเจาทรงรูกอนหนาแลววาใครจะรอด ซ่ึงหมายความวาพระเจา

ทรงเลือกผูท่ีรอด ถาหากเปนความจริง โดยความคิดเดียวกัน พระเจาทรงรูวาความบาปจะเขามายังโลก 

หมายความวาพระเจาทรงกําหนดใหความบาปเขามาในโลก ทําใหพระเจาเปนผูสรางความบาป แนนอนวา

พระเจาไมใชผูสรางความบาปและลัทธิคาลวินก็ไมไดเชื่อแบบนั้นเหมือนกัน ตัวอยางนี้แสดงใหเห็น

ขอบกพรองของพวกเขาและความคิดท่ีไมสอดคลองท่ีนําไปสูหลักการเท็จ หลักการเท็จของลัทธิคาลวิน 

และการสอนเท็จเทาๆกันของลัทธิอารมิเนียนเหมือนการโตตอบถึงลัทธิคาลวิน ซ่ึงจะศึกษาในบทเรียนท่ี 8 

หลักคําสอนเก่ียวกับความรอด 
 

สามพระนามทั่วไปที่ใช้เรียกพระนามของพระเจ้า 
 

 พระเจาในพระคัมภีรถูกอางถึงหลายชื่อแตกตางกันไป สามพระนามท่ีใชเรียกมากท่ีสุดในพระคัมภีร

ภาษาอังกฤษ คือ 
 

1. God (พระเจา) 

 ในภาษาฮีบรูฉบับพันธสัญญาเดิมหมายถึง “ซื่อสัตยและแข็งแกรง” 
 

2. LORD (L-O-R-D  พระเยโฮวาห) 

 ทานจะพบวามีเพียงคํานี้ LORD (ท่ีเขียนในตัวพิมพใหญ) ในฉบับพันธสัญญาเดิมของพระคัมภีร

ภาษาอังกฤษ ซึ่งแปลมาจากภาษาฮีบรู “Jehovah” (เยโฮวาห) หรือเราเปนซ่ึงเราเปน ซึ่งหมายความวา 

ดํารงอยูและปราศจากกาลเร่ิมตนหรือกาลอวสาน 
 

3. Lord (ตัวพิมพใหญ “L” และตัวพิมพเล็ก “o-r-d”) 

 ท้ังสองฉบับพันธสัญญาเดิมในภาษาฮีบรูและพันธสัญญาใหมในภาษากรีกหมายถึง “จอมเจานาย” 

(ผูเปนเจาของ) หรือ “ประมุข” 

  



 
 

31 
 
 

บทที่ 3 – หลกัคาํสอนเกีย่วกบัพระเยซูคริสต์ 

 

 เมื่อ 2000 ปท่ีผานมา พระเยซูไดถามคําถามแกเหลาสาวกสองคําถามใน มัทธิว บทท่ี 16 ซ่ึงก็ยังคง

เปนคําถามท่ีถามอยูในใจของเราทุกคนในวันนี้ คําถามแรกคือ 

 

มัทธิว 16:13 – “คร้ันพระเยซูเสด็จเข้าไปในเขตเมืองซีซารียาฟีลิปปี พระองค์จึงตรัสถามพวกสาวกของ 

   พระองค์ว่า ‘คนทัง้หลายพูดกนัว่าเราซ่ึงเป็นบุตรมนุษย์คอืผู้ใด’” 

 

 คําถามแรกของพระเยซูคือ “คนท้ังหลายพูดกันวาเราเปนใคร?” เปนเวลาหลายปท่ีผูคนก็ไดตอบใน

หลากหลายคําตอบ บางก็วาพระเยซูคือผูศาสดาพยากรณบางก็วาพระเยซูคือพระอาจารยท่ีย่ิงใหญ และบางก็

พูดวาพระองคคือคนธรรมดาท่ีเปนคนดีคนหนึ่ง คําถามท่ีสองคือ 

 

มัทธิว 16:15 – “พระองค์ตรัสถามเขาว่า ‘แต่พวกท่านว่าเราเป็นผู้ใด’” 

 

 คําตอบจากคําถามท่ีสองของพระเยซูถาม - “ทานวาเราเปนผูใด?” ซ่ึงเปนคําตอบท่ีสําคัญมากกวา 

การตอบสนองของแตละคนจะแสดงใหเห็นวาเขาจะไดไปสูสวรรคหรือนรกหรือไมอยางไร 

 

ยอห์น 3:36 – “ผู้ที่เช่ือในพระบุตรกมี็ชีวิตนิรันดร์ และผู้ที่ไม่เช่ือในพระบุตรกจ็ะไม่เห็นชีวิต แต่พระพโิรธ 

  ของพระเจ้าตกอยู่กบัเขา” 

 

 คําตอบของคําถามท่ีสองของพระเยซูเปนสิ่งท่ีจะบงชี้ใหเห็นวาชีวิตของเขามีความหมายมากเพียงใด

ในขณะท่ีเขาอยูบนโลกนี้ 

 

ยอห์น 10:10 – “…เราได้มาเพือ่เขาทัง้หลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์” 

 

 จากขอพระคัมภีรท่ีกลาวนั่นจึงเปนเหตุวา  คําถามท่ีสําคัญและย่ิงใหญท่ีสุดในประวัติศาสตรมนุษย

โลกคือวา “พระเยซูคริสตคือใคร?”  เพราะพระเยซูคริสตคือพระเจาในกายท่ีเปนเนื้อหนัง แตละคนจําเปน 

ตองมีความสัมพันธท่ีถูกตองกับพระเจาผานทางพระเยซูคริสต พรอมท่ีจะทําตามพระคําของพระเจา ไมมี

ทางใดท่ีจะไปสูสววรคไดนอกจากทางพระเยซูคริสตเทานั้น  
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ยอห์น 14:6 – “พระเยซูตรัสกบัเขาว่า “เราเป็นทางน้ัน เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีผู้ ใดมาถึงพระบิดา 

  ได้นอกจากมาทางเรา” 

 

 ถาหากวานําเอาพระพุทธเจาออกจากศาสนาพุทธ ก็ยังคงมีขอปฏิบัติตามความเชื่อ ถาหากนําเอา

โมฮัมเหม็ดจากศาสนาอิสลาม ก็ยังคงมีขอปฏิบัติตามความเชื่อตางๆ แตถาหากนําพระเยซูคริสตออกจาก

ศาสนาคริสต  นั่นไมมีอะไรท่ีเหลือ เพราะศาสนาคริสตไมใชเปนระบบตามความเชื่อ แตเปนเร่ืองสวน

บุคคล เราไมไดกลายมาเปนคริสเตียนท่ีทําตามกฏบัญญัติของศาสนา แตเปนผานทางความสัมพันธกับ 

พระเยซูคริสตเจา 

 

ก่อนพระเยซูคริสต์ประสูติ 

 

 บางก็มีคําถามวา “พระเยซูอยูท่ีไหนกอนท่ีจะมาบังเกิด? พระองคทรงอยูในสวรรคกอนท่ีพระองค

จะลงมาบังเกิดหรือ? หรือวาพระองคเพิ่งมีชีวิตตอนท่ีพระองคลงมาบังเกิด?” พระคัมภีรไดกลาวอะไร

เก่ียวกับสิ่งนี้? 

 

ยอห์น 1:1, 14 – “ในเร่ิมแรกน้ันพระวาทะทรงเป็นอยู่แล้ว และพระวาทะทรงอยู่กบัพระเจ้า และพระวาทะ 

      ทรงเป็นพระเจ้า…และพระวาทะได้รับสภาพของเน้ือหนัง และทรงอยู่ท่ามกลางเรา” 

 

 พระคําขอนี้ชัดเจนวาพระเยซูคริสต พระวาทะ ทรงเปนพระเจา ดังนั้นพระเยซูทรงดํารงพระชนมอยู

กอนโลกนี้จะมีมา โดยเฉพาะอยางย่ิงในพระคําขอท่ี 3 ในบทเดียวกันไดกลาววา พระเยซูคริสตทรงเปน

ผูสรางทุกสิ่ง 

  

ยอห์น 1:3 – “พระองค์ทรงสร้างส่ิงทั้งปวงขึ้นมา และในบรรดาส่ิงที่เป็นมาน้ัน ไม่มีสักส่ิงเดียวที่ได้เป็นมา 

           นอกเหนือพระองค์” 

 

 เปนท่ีชัดเจนวาพระเยซูทรงเปนผูสรางทุกสิ่ง พระองคทรงดํารงอยูกอนท่ีพระองคจะลงมาบังเกิดบน

โลก ย่ิงกวานั้นใหพิจารณาในสิ่งท่ีพระเยซูตรัส 
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ยอห์น 17:5 – “บัดน้ี โอ พระบิดาเจ้าข้า ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ได้รับเกยีรติต่อพระพกัตร์ของพระองค์  

  คอืเกยีรติซ่ึงข้าพระองค์ได้มีร่วมกบัพระองค์ก่อนทีโ่ลกน้ีมีมา”  

 

 พระเยซูอธิษฐานตอพระบิดาและอางถึงเวลาท่ีพระองคทรงอยูในสวรรคกอนท่ีโลกนี้จะเกิดขึ้นมา 

เปนท่ีกระจางวาพระเยซูทรงดํารงพระชนมอยูกอนท่ีพระองคจะลงมาบังเกิดบนโลกนี้ ถึงแมวาพระเยซูจะ

ไมมีรางกายกอนท่ีพระองคจะลงมาบังเกิด พระคัมภีรไดกลาวไวชัดวาพระบุตรของพระเจาทรงดํารงอยู

รวมกันและเทาเทียมกับพระเจา พระบิดาและพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

 

การประสูตขิองพระเยซู 

 

 มีเหตุผลมากมายท่ีทําไมพระเยซูทรงลงมาบังเกิดบนโลกนี้  

 

1. เพื่อชวยคนบาปใหรอด 

ลกูา 19:10 – “เพราะว่าบุตรมนุษย์ได้มาเพือ่จะแสวงหาและช่วยผู้ทีห่ลงหายไปน้ันให้รอด” 

1 ทโิมธี 1:15 – “…คอืว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาในโลกเพือ่จะได้ทรงช่วยคนบาปให้รอด…” 

 

2. เพื่อกําจัดบาปของเรา 

1 ยอห์น 3:5 – “ท่านทัง้หลายกรู้็อยู่แล้วว่า พระองค์ได้ทรงปรากฏเพือ่นําบาปทัง้หลายของเราไปเสีย…” 

 

3. เพื่อทําลายกิจการของมารซาตาน 

ฮีบรู 2:14 – “…เพือ่โดยความตายพระองค์จะได้ทรงทาํลายผู้ น้ันทีมี่อํานาจแห่งความตาย คอืพญามาร” 

1 ยอห์น 3:8 – “…พระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุน้ี คือเพื่อทรงทําลายกิจการของ 

       พญามารเสีย” 

 

 เปนเวลา 100 กวาปท่ีผานมา มีอาจารยสอนพระคัมภีรผิดหลายคนไดเกิดขึ้นและเขาเหลานั้นไดสอน

ผิดและโจมตีหลักการของ “การบังเกิดจากหญิงสาวพรหมจารี” ของพระเยซูคริสต ถาพระเยซูคริสตไมได

บังเกิดโดยหญิงสาวพรหมจารี พระองคก็ตองมีพอ นั่นหมายความวาพระองคทรงเปนมนุษย ไมใชพระเจา 

ถาพระเยซูเปนเพียงมนุษย พระองคก็ไมสามารถไถบาปได และหนังสือตางๆในพระคัมภีร เชน อิสยาห 

มัทธิว ลูกา และยอหน ก็เปนสิ่งท่ีหลอกลวง 



 
 

34 
 
 

 ความจริงคือการบังเกิดจากหญิงสาวพรหมจารีของพระเยซูคริสตเปนหลักการท่ีจําเปนและเปน

ความจริงท่ีสําคัญในพระคัมภีร  มีขอพระคัมภีรท่ีเปนกุญแจเก่ียวกับเร่ืองการบังเกิดจากหญิงสาวพรหมจารี

ของพระเยซูคริสต 

 

1. การประกาศแรกเก่ียวกับพระผูชวยใหรอด ซึ่งหมายถึงพระเยซูคริสตเปนดัง “เชื้อสายของหญิง” 

ปฐมกาล 3:15 – “และเราจะให้เจ้ากบัหญิงน้ีเป็นปฏิปักษ์กนั ทั้งเช้ือสายของเจ้ากบัเช้ือสายของนาง เช้ือสาย 

      ของนางจะกระทาํให้หัวของเจ้าฟกช้ํา และเจ้าจะกระทาํให้ส้นเท้าของท่านฟกช้ํา” 

 คําวา “เชื้อสายของนาง” สําคัญมาก เพราะวาพระผูชวยใหรอดไมไดมาจากบิดาผูเปนมนุษย 

 

2. การเผยของอิสยาห 

อิสยาห์ 7:14 – “เพราะฉะน้ันองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานหมายสําคญัแก่ท่านเอง ดูเถดิ หญิงพรหมจารีคน 

   หน่ึงจะต้ังครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหน่ึง และจะเรียกนามของท่านว่า อิมมานูเอล” 

 พระคําขอนี้ชัดเจนเก่ียวกับการบังเกิดจากหญิงพรหมจารี ถาหากพระเยซูไมไดบังเกิดจากหญิง

พรหมจารี พระองคทรงมีพอเปนมนุษยและดังนั้นพระองคจึงไมใชพระเจา พระคัมภีรบิดเบือนมากมายท่ี

เปนภาษาอังกฤษปฏิเสธวาพระเยซูคริสตทรงเปนพระเจา โดยการเปล่ียนคําวา “หญิงสาวพรหมจารี” เปน 

“หญิงสาว” ถาหากวาพระคัมภีรของทานอานเชนนั้น ทานมีพระคัมภีรท่ีบิดเบือน ไมมีอะไรพิเศษเมื่อหญิง

สาวธรรมดาไดต้ังครรภและคลอดบุตร เพราะวาส่ิงนี้เกิดขึ้นทุกๆวันบนโลกใบนี้ อยางไรก็ตาม นี่เปนสิ่ง

พิเศษมากๆเมื่อหญิงสาวพรหมจารีไดต้ังครรภ เพราะนั่นหมายความวาเขาต้ังครรภโดยไมไดเกิดจากพอซึ่ง

เปนมนุษย 

 

3. พระคัมภีรประกาศเร่ืองราวการบังเกิดของพระเยซูคริสต 

 ก. มทัธิว 1:16-25 

* ข้อ 18 – “…ก่อนที่จะได้อยู่กนิด้วยกนักป็รากฏว่า…” มารียไดต้ังครรภกอนท่ีนางจะแตงงานกับโยเซฟ  

       โดยทาทีพื้นฐานของโยเซฟในการรูถึงต้ังครรภของนางมารียแลว เขาและเธอยังคงบริสุทธิ์  

* ข้อ 20 – “…ปฏิสนธิ…โดยเดชพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” การต้ังครรภพระเยซูคริสตในครรภของนางมารีย 

       ถูกประกาศวาเปนการกระทําของพระเจา 

* ข้อ 25 – “แต่มิได้ร่วมรู้กับเธอจนประสูติบุตรชายหัวปีแล้ว และโยเซฟเรียกนามของบุตรน้ันว่า เยซู”  

       ถึงแมวาจะแตงงานแลว โยเซฟและมารียก็ไมไดรวมหลับนอนดวยกัน จนกระท่ังหลังจากท่ี 

       พระเยซูคริสตไดบังเกิด นั่นหมายความวานางมารียเปนหญิงพรหมจารีจนกระท่ังไดใหกําเนิด 

       พระเยซู  
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 ข. ลูกา 1:26-35 

* ข้อ 27 – มารียคือหญิงพรหมจารี 

* ข้อ 34 – มารียไดกลาววาเธอนั้นยังไมไดรวมหลับนอนกับชายใดๆเลย 

* ข้อ 35 – มารียไดรับประสบการณการต้ังครรภโดยฤทธิ์เดชจากพระเจา 

 

4. พระคัมภีรประกาศวาพระเยซูทรงเปนนิรันดร 

 คุณสมบัติอยางหนึ่งของพระเจาคือพระองคทรงเปนนิจนิรันดร ไมมีกาลเร่ิมตนและกาลอวสาน ผู

ศาสดาพยากรณมีคาหไดใหคําพยากรณไวเมื่อ 500 ปกอนท่ีพระบุตรของพระเจาจะเสด็จมาบังเกิด 

 

มีคาห์ 5:2 – “เบธเลเฮม เอฟราธาห์เอ๋ย แต่เจ้าผู้ เป็นหน่วยเลก็ในบรรดาคนยูดาห์ทีนั่บเป็นพนั ๆ จากเจ้าจะมี

ผู้หน่ึงออกมาเพือ่เรา เป็นผู้ทีจ่ะปกครองในอิสราเอล ดั้งเดิมของท่านมาจากสมัยเก่า จากสมัยโบราณกาล” 

 

 มีคาหบอกพวกเราถึงสิ่งสําคัญสองประการเก่ียวกับพระผูชวยใหรอด สิ่งแรกคือมีคาหบอกเราถึง

เมืองท่ีพระเยซูคริสตจะเสด็จมาบังเกิด นั่นคือเมืองเบธเลเฮม ส่ิงท่ีสองอยูในพระคําขอเดียวกันกลาววา มี

คาหประกาศวาพระเยซูคริสตทรงเปนนิรันดร ซ่ึงเปนคุณลักษณะเดียวกับพระเจา ขอพระคําตอไปนี้อธิบาย

ถึงสิ่งท่ีเก่ียวของเมื่อพระบุตรพระเจารับสภาพมาเปนมนุษย 

 

ฟิลิปปี 2:5-8 – “ท่านจงมีน้ําใจอย่างน้ี เหมือนอย่างที่พระเยซูคริสต์ทรงมีด้วย  พระองค์ผู้ทรงอยู่ในสภาพ

พระเจ้ามิได้ทรงเห็นว่าการเท่าเทียมกบัพระเจ้าน้ันเป็นการแย่งชิงเอาไปเสีย  แต่ได้ทรงกระทําพระองค์เอง

ให้ไม่มีช่ือเสียงใด ๆ และพระองค์ทรงรับสภาพอย่างผู้ รับใช้ และทรงถือกาํเนิดในลักษณะของมนุษย์  และ

เม่ือทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้ว พระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ลง ยอมเช่ือฟังจนถึงความมรณา 

กระทัง่ความมรณาทีก่างเขน” 

 

 การเสด็จมาของพระบุตรพระเจาในสภาพมนุษยนั้นเปนการกระทําท่ีสมัครใจท่ีพระองคทรงวาง

พระองคเองอยูภายใตความจํากัดของการเปนมนุษย ในฐานะมนุษย พระองคตองการอากาศหายใจ ตองการ

ดื่มน้ํา ตองการอาหาร ตองการการนอนหลับพักผอน ท้ังท่ีพระบุตรพระเจาไมจําเปนตองมี อยางไรก็ตาม ใน

ฐานะพระเจา พระองคทรงสละสิทธิของพระองคเองบางอยาง ท่ีจะมารับสภาพเปนมนุษย และดังน้ัน

พระองคตองยอมรับความจํากัดในการเปนมนุษยของพระองค 
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พระเยซูคริสต์ - ความเป็นพระเจ้าของพระองค์ 

 

 ความจริงคือพระเยซูคริสตทรงเปนพระเจา พระคัมภีรกลาวชัดเจนถึงเร่ืองนี้ 

 

1. พระธรรมยอหน 

ยอห์น 1:1 – “ในเร่ิมแรกน้ันพระวาทะทรงเป็นอยู่แล้ว และพระวาทะทรงอยู่กบัพระเจ้า และพระวาทะทรง 

           เป็นพระเจ้า” 

 ยอหนไดกลาวชัดเจนในพระคําขอนี้วาพระเยซูคริสตทรงเปนพระเจา 

 

ยอห์น 20:28 – “โธมัสทูลตอบพระองค์ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ และพระเจ้าของข้าพระองค์” 

 พระเยซูไมไดกลาวตอวาหรือตําหนิโธมัสท่ีเรียกพระองควา พระเจา 

 

ยอห์น 5:18 – “เหตุฉะน้ันพวกยวิยิง่แสวงหาโอกาสที่จะฆ่าพระองค์ มิใช่เพราะพระองค์ล่วงกฎวันสะบาโต 

  เท่าน้ัน แต่ยงัได้เรียกพระเจ้าว่าเป็นบิดาของตนด้วย ซ่ึงเป็นการกระทาํตนเสมอกบัพระเจ้า” 

 ชาวยิวยอมรับอยางชัดเจนในการอางตนของพระเยซูคริสต เมื่อพระองคทรงอางถึงพระองคเองวา

เปน “บุตรของพระเจา” และพวกเขาตองการท่ีจะฆาพระองคในการอางตนเองวาทรงเปนพระเจา 

 

ยอห์น 10:30-33 – “เรากบัพระบิดาของเราเป็นอันหน่ึงอันเดียวกนั” พวกยิวจึงหยิบก้อนหินขึ้นมาอีกจะ

ขว้างพระองค์ให้ตาย  พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “เราได้สําแดงให้ท่านเห็นการดีหลายประการซ่ึงมาจาก

พระบิดาของเรา ท่านทั้งหลายหยิบก้อนหินจะขว้างเราให้ตายเพราะการกระทําข้อใดเล่า” พวกยิวทูลตอบ

พระองค์ว่า “เราจะขว้างท่านมิใช่เพราะการกระทําดี แต่เพราะการพูดหม่ินประมาท เพราะท่านเป็นเพียง

มนุษย์แต่ต้ังตัวเป็นพระเจ้า” 

 เดิมแลวทาทีของชาวยิว พวกเขาเขาใจวาพระเยซูอางตนวาทรงเปนพระเจา  ในพันธสัญญาใหม

กลาวชัดเจนวาพระเยซูในพันธสัญญาใหมคือพระเยโฮวาหในพันธสัญญาเดิม อยางท่ีพระเยซูไดกลาว 

 

ยอห์น 8:56-59 – “ ‘อับราฮัมบิดาของท่านช่ืนชมยินดีที่จะได้เห็นวันของเรา และท่านกไ็ด้เห็นแล้วและมี

ความยนิดี’ พวกยวิกทู็ลพระองค์ว่า ‘ท่านอายุยงัไม่ถงึห้าสิบปี และท่านเคยเห็นอับราฮัมหรือ’  พระเยซูตรัส

กบัเขาว่า ‘เราบอกความจริงอันเที่ยงแท้แก่ท่านว่า ก่อนอับราฮัมบังเกิดมาน้ันเราเป็น’  คนเหล่าน้ันจึงหยิบ
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ก้อนหินจะขว้างพระองค์ แต่พระเยซูทรงหลบและเสด็จออกไปจากพระวิหาร และเสด็จผ่านท่ามกลางเขา

เหล่าน้ัน” 

 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. เราเปนผูเล้ียงท่ีดี - ยอหน 10:11 

 จ. เราเปนเหตุใหคนเปนขึ้นและมีชีวิต - ยอหน 11:25 

 ฉ. เราเปนทางนั้น ความจริง และชีวิต - ยอหน 14:6 

 ช. เราเปนเถาองุนแท - ยอหน 15:1 

 

2. พระธรรมกิจการ 

 เปรียบเทียบพระธรรมกิจการ บทท่ี 16 ขอ 31 กับ ขอ 34 อยางระวัง นายคุกคนหนึ่งถามเปาโลและ

สิลาสวาเขาตองทําอะไรถึงจะไดรับความรอด เปาโลตอบวา 

 

กจิการ 16:31 – “…จงเช่ือวางใจในพระเยซูคริสต์เจ้า และท่านจะรอด…” 

 นายคุกไดรับความรอดและในพระคําสามขอถัดมานายคุกได… 

กจิการ 16:34 – “…ได้เช่ือถอืพระเจ้า…” 

 ทานเห็นการเชื่อมโยงหรือไม? เปาโลบอกเขาใหเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต จากนั้นเราไดบอกวา

นายคุกคนนั้นไดเชื่อพระเจา นั่นหมายความวาพระเยซูคริสตทรงเปนพระเจา 

 

3. พระธรรมโรม 

 

โรม 9:5 – “ทั้งบรรพบุรุษก็เป็นของเขา และพระคริสต์ก็ได้ทรงถือกาํเนิดตามเน้ือหนังในเช้ือชาติของเขา 

พระองค์ผู้ทรงอยู่เหนือสารพดั ผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงได้รับการถวายสาธุการเป็นนิตย์ เอเมน” 

 พระคําขอนี้กลาวไวชัดเจนวา พระเยซูคริสตทรงเปนพระเจา 

 



 
 

38 
 
 

4. พระธรรม 1 ทิโมธี 

1 ทโิมธี 3:16 – “และทางของพระเจ้าอันยิง่ใหญ่และลึกลับซ่ึงไม่มีใครปฏิเสธได้กค็ือ พระเจ้าทรงปรากฏใน 

    เน้ือหนัง” 

 นี่คือพระคําขออ่ืนเชนกันท่ีกลาวชัดเจนวา พระเยซูคริสตทรงเปนพระเจา 

 

5. พระธรรมทิตัส 

 เปรียบเทียบอยางระวังระหวาง ทิตัส 1:3 และ 1:4 

ทตัิส 1:3 – “…พระเจ้าผู้ทรงช่วยเราทัง้หลายให้รอด” 

ทตัิส 1:4 – “…พระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเรา…” 

 การเปรียบเทียบพระคําสองขอนี้แสดงใหเห็นวา พระเยซูคริสตทรงเปนพระเจา 

 

6. พระธรรมฮีบรู 

ฮีบรู 1:8 – “แต่ส่วนพระบุตรน้ัน พระองค์ตรัสว่า ‘โอ พระเจ้าข้า พระที่น่ังของพระองค์ดํารงเป็นนิตย์และ 

        เป็นนิตย์…” 

 ขอนี้อางอิงไดชัดเจนท่ีวา พระบิดาพระเจาเรียกพระบุตรพระเยซูวา พระเจา 

 

7. พระธรรม 1 ยอหน 

1 ยอห์น 5:20 – “และเราทัง้หลายรู้ว่าพระบุตรของพระเจ้าเสด็จมาแล้ว… คืออยู่ในพระเยซูคริสต์พระบุตร 

    ของพระองค์ น่ีแหละเป็นพระเจ้าเทีย่งแท้ และเป็นชีวิตนิรันดร์” 

 สาวกยอหนกลาวไวชัดเจนวา พระเยซูคริสตทรงเปนพระเจา 

  

พระเยซูคริสต์ - ความเป็นมนุษย์ของพระองค์ 

 

 พระคัมภีรไดกลาวชัดเจนวาพระเยซูคริสตทรงเปนพระเจา 100% และยังทรงเปนมนุษย 100% 

พระองคทรงบังเกิดเปนมนุษยและทรงบังเกิดจากหญิงสาวพรหมจารี 

 

กาลาเทยี 4:4 – “แต่เม่ือครบกาํหนดแล้ว พระเจ้ากท็รงใช้พระบุตรของพระองค์มาประสูติจากสตรีเพศ และ 

    ทรงถอืกาํเนิดใต้พระราชบัญญัติ” 

 



 
 

39 
 
 

 หลังจากท่ีพระองคทรงบังเกิด พระเยซูไดมีประสบการณการพัฒนาการแบบมนุษยธรรมดา 

ลกูา 2:40 – “พระกมุารน้ันกเ็จริญวัย และเข้มแข็งขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณ ประกอบด้วยสติปัญญา และพระคุณ 

         ของพระเจ้าอยู่กบัท่าน” 

ลกูา 2:52 – “พระเยซูกไ็ด้จําเริญขึน้ในด้านสติปัญญา ในด้านร่างกาย และเป็นทีช่อบจําเพาะพระเจ้า และต่อ 

         หน้าคนทัง้ปวงด้วย” 

 

 พระองคทรงผานวัยทารกมา วัยเด็ก วัยรุน และเขาสูวัยผูใหญเหมือนกันกับคนอ่ืนๆ พระองคทรง

ยอมอยูใตกฎเกณฑท่ีมนุษยธรรมดาท่ัวไปตองเติบโต พระองคทรงโตขึ้นในครอบครัวท่ียําเกรงพระเจา และ

เติบโตทางดานจิตใจ ดานรางกาย ดานจิตวิญญาณ และดานสังคม พระเยซูคริสตทรงมีคุณลักษณะแบบอยาง

ของมนุษย พระองคทรงเปนชาวยิว หญิงสาวในสะมาเรียกลาววา 

 

ยอห์น 4:9 – “…ไฉนท่านผู้เป็นยวิจึงขอน้ําดื่มจากดิฉันผู้เป็นหญิงสะมาเรีย…” 

 

 เธอรูจักพระองคผานคุณลักษณะของพระองคท่ีวาพระองคเปนชาวยิว นาจะเปนไปไดมากท่ี

พระองคทรงมีผมสีดํา นัยนตาสีน้ําตาลและมีผิวสีมะกอก พระเยซูมีคุณสมบัติท่ัวไป พิจารณาคําอธิบายสาม

ขอตอไปนี้ 

 

1. รูปรางภายนอกของพระองคไมไดมีความดึงดูดใจ 

อิสยาห์ 53:2 – “เพราะท่านจะเจริญขึ้นต่อพระพกัตร์พระองค์อย่างต้นไม้อ่อน และเหมือนรากแตกหน่อมา 

   จากพืน้ดินแห้ง ท่านไม่มีรูปร่างหรือความสวยงาม และเม่ือเราทั้งหลายจะมองท่าน ไม่มี 

   ความงามทีเ่ราจะพงึปรารถนาท่าน” 

 

2. พระองคทรงกลมกลืนกับฝูงชน 

ยอห์น 8:59 – “คนเหล่าน้ันจึงหยิบก้อนหินจะขว้างพระองค์ แต่พระเยซูทรงหลบและเสด็จออกไปจาก 

  พระวิหาร และเสด็จผ่านท่ามกลางเขาเหล่าน้ัน” 

 

3. ยูดาสสาวกผูทรยศพระเยซูไดระบุตัวพระองคแกทหารโดยการจุบ ดังนั้นทหารจึงรูวาจะจับกุมใคร 

มัทธิว 26:48 – “ผู้ที่ทรยศพระองค์น้ันได้ให้อาณัติสัญญาณแก่เขาว่า ‘เราจะจุบผู้ ใด กเ็ป็นผู้ น้ันแหละ จง 

   จับกมุเขาไว้ให้แน่นหนาเถดิ’ ” 
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 การรับสภาพเปนมนุษย พระเยซูคริสตมีประสบการณจํากัดในความเปนมนุษย 

 

1. พระเยซูทรงมีประสบการณในความเหน็ดเหนื่อย ยอห์น 4:6 – “…พระเยซูทรงดําเนินทางมาเหน็ด

เหน่ือย…” 

2. พระเยซูตองการนอนหลับ มัทธิว 8:24 – “…แต่พระองค์บรรทมหลบัอยู่” 

3. พระเยซูมีประสบการณในการหิว มัทธิว 21:18 – “…พระองค์เสด็จกลบัไปยงักรุงอีก พระองค์กท็รง

หิวพระกระยาหาร” 

4. พระเยซูมีประสบการณในการกระหายน้ํา ยอห์น 19:28 – “…พระเยซู…ตรัสว่า ‘เรากระหายน้ํา’ ” 

5. พระเยซูทรงทนทุกขเจ็บปวด ลูกา 22:44 – “เม่ือพระองค์ทรงเป็นทุกข์มากนักพระองค์ยิ่งปลง

พระทยัอธิษฐาน…” 

6. พระเยซูทรงทนทุกขจนตาย ลูกา 23:46 – “พระเยซูทรงร้องเสียงดังตรัสว่า ‘พระบิดาเจ้าข้า ข้า

พระองค์ฝากจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์’ ตรัสอย่างน้ันแล้ว จึงทรง

ปล่อยพระวิญญาณจิตออกไป” 

 

 ในการรับสภาพเปนมนุษย พระเยซูคริสตมีประสบการณทางดานอารมณความรูสึก 

 

1. ความสงสาร มัทธิว 9:36 – “และเม่ือพระองค์ทอดพระเนตรเห็นประชาชนกท็รงสงสารเขา…” 

2. ความโกรธ มาระโก 3:5 – “…และได้ทอดพระเนตรดูรอบด้วยพระพโิรธ…” 

3. ความทุกขใจ มาระโก 3:5 – “พระองค์มีพระทัยเป็นทุกข์เพราะใจเขาแข็งกระด้างนัก และได้

ทอดพระเนตรดูรอบด้วยพระพโิรธ…” 

4. ความรัก ยอห์น 15:12 – “น่ีแหละเป็นบัญญัติของเรา คือให้ท่านทั้งหลายรักซ่ึงกนัและกัน เหมือน

ดังทีเ่ราได้รักท่าน” 

 

ความเป็นบุคคลของพระเยซูคริสต์ 

 

 พระเยซูคริสตทรงไมมีบาปในธรรมชาติของมนุษยและทรงบริสุทธิ์ถูกแยกออกจากบาป พระเยซู

คริสตไมใชมนุษย 50% และเปนพระเจา  50% พระองคทรงเปนมนุษย 100% และในขณะเดียวกันก็ทรงเปน

พระเจา 100% สิ่งนี้อาจจะนําไปสูคําถามสองคําถาม 
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1. ทําไมพระเยซูคริสตถึงมีความเปนมนุษย 100%? 

 พระเยซูคริสตไดกลายสภาพมาเปนมนุษยเพื่อชดใชบาปของมวลมนุษย ซึ่งก็คือเหลามนุษยท่ีทําบาป 

ดังนั้นจึงมีเพียงมนุษยเทานั้นท่ีสามารถจายคาของความบาปได 

 

2. ทําไมพระเยซูคริสตถึงมีความเปนพระเจา 100%? 

 ในฐานะท่ีเปนพระเจา พระเยซูคริสตทรงสามารถใหอภัยบาปได เพราะวาพระองคทรงเปนพระเจา 

เราสามารถวางใจในพระองคสําหรับความรอดได  ซึ่งเปนสิ่งท่ีเราไมสามารถทําไดถาหากพระเยซูเปนเพียง

มนุษยเทานั้น  

 

การไถ่ของพระเยซูคริสต์ 

 

 การไถของพระเยซูคริสตมีความสําคัญท่ีการสิ้นพระชนมและการเปนขึ้นของพระองค ทําให

สามารถเปนไปไดท่ีพระเจาและมนุษยจะคืนดีกัน พระเจาทรงรักคนบาปแคไหนและยังทรงจายหน้ีบาป? 

พระเยซูคริสตคือคําตอบ  การจายหนี้บาปโดยพระเยซูคริสตบนไมกางเขน  พระเจาจึงทรงชวยคนบาปให

รอดไดเดี๋ยวนี้  มีขอพระคําภีรหลายขอท่ีใชอธิบายเก่ียวกับการสิ้นพระชนมของพระองค 

 

1. การแทนท่ี เมื่อพระองคไดรับการทนทุกขจากการลงโทษเพื่อความบาปของเรา พระเยซูทรงสิ้นพระชมน 

    ในท่ีของเรา 

โรม 5:8 – “แต่พระเจ้าทรงสําแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่ น้ัน  

       พระคริสต์ได้ทรงส้ินพระชนม์เพือ่เรา” 

2 โครินธ์ 5:21 – “เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทาํพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาป ให้เป็นความบาปเพราะเห็นแก่เรา  

     เพือ่เราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์” 

 

2. การลบลาง 

1 ยอห์น 2:2 – “และพระองค์ทรงเป็นผู้ลบล้างพระอาชญาที่ตกกบัเราทั้งหลายเพราะบาปของเรา และไม่ใช่ 

   แต่บาปของเราพวกเดียว แต่บาปของมนุษย์ทัง้ปวงในโลกด้วย” 

 คําวาลบลาง หมายถึงการจายสําหรับการลงโทษในความบาป  ในขณะท่ีเราไดรับความรอดใน 

พระเยซูคริสต  พระโลหิตของพระเยซูคริสตไดชําระลางความบาปออกไป ดังนั้นเมื่อพระเจาทรงมองดูผู

เชื่อ พระองคทรงไมเห็นความบาป แตทรงเห็นความชอบธรรมในพระเยซูคริสต 
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3. การไถ 

เอเฟซัส 1:7 – “ในพระเยซูน้ัน เราได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์ คือได้รับการอภัยโทษบาปของ 

  เรา โดยพระคุณอันอดุมของพระองค์” 

1 เปโตร 1:18 –19  -  “ท่านรู้ว่า พระองค์ได้ทรงไถ่ท่านทัง้หลายออกจากการประพฤติอันหาสาระมิได้ 

      ซ่ึงท่านได้รับเป็นประเพณต่ีอจากบรรพบุรุษของท่าน มิได้ไถ่ไว้ด้วยส่ิงที่เส่ือมสลายได้…  

      แต่ทรงไถ่ด้วยพระโลหิตอันมีราคามากของพระคริสต์…” 

 การไถ หมายถึง ซื้อคืน การไถบาปนั้นพระเจาทรงไถคนบาปหรือซื้อคนบาปคืน ดังนั้นเขาจึงเปน

ของพระเจา พระเจาทรงทําใหเขาเปนไท และไมตองตกเปนทาสของความบาปอีกตอไป 

 

4. การคืนดี  

โคโลสี 1:20 – “และโดยพระองค์น้ันให้ส่ิงสารพดักลบัคนืดีกบัพระองค์เอง โดยพระองค์น้ันข้าพเจ้าพูดได้ว่า  

  ไม่ว่าส่ิงน้ันจะอยู่ในแผ่นดินโลกหรือในท้องฟ้า พระองค์ทรงทําให้มีสันติภาพโดยพระโลหิต 

  แห่งกางเขนของพระองค์” 

 การคืนดี หมายถึง สรางความสงบสุขระหวางคูกรณีท่ีอยูคนละฝงกัน ผานการสิ้นพระชนมของ 

พระเยซูคริสต มนุษยไดฟนฟูความสัมพันธและมีสันติสุขกับพระเจา 

 

พระโลหิตของพระเยซูคริสต์ 

 

 ผูสอนพระคัมภีรเท็จหลายคนเชื่อวาการส้ินพระชนมของพระคริสตนั้นสําคัญและการหล่ัง 

พระโลหิตนั้นไมจําเปน จริงหรือไม? พระคัมภีรสอนอะไร? พระเจาทรงกลาวชัดเจนวาท้ังการส้ินพระชนม

และการหล่ังพระโลหิตนั้นจําเปนและสําคัญตอการไถ ในเร่ืองราวเก่ียวกับการผานไปเหนือเลือดลูกแกะใน

วันปสกาในชวงเวลาของโมเสส พระเจาตรัสวา 

 

อพยพ 12:13, “…และเม่ือเราเห็นเลอืดน้ันเราจะผ่านเว้นเจ้าทัง้หลายไป…” 

 

 พระเจาไมไดทรงตรัสวา “เมื่อเราเห็นการตาย…” พระองคตรัสวา “เมื่อเราเห็นเลือด…” พระเจาทรง

ลงโทษความบาปดวยความตาย โดยการหล่ังเลือด ขอพระคัมภีรตอไปนี้สามารถใหความกระจางไดมากขึ้น 

 

ฮีบรู 9:22, “…และถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้ว กจ็ะไม่มีการอภัยบาปเลย”  
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 พระคัมภีรใหความชัดเจนวาไมมีอะไรสําคัญไปกวาพระโลหิตของพระเยซูคริสต เราไดรับการชําระ

ใหบริสุทธิ์โดยพระโลหิตของพระองค 

โรม 5:9 – “บัดน้ีเราจึงเป็นคนชอบธรรมแล้วโดยพระโลหิตของพระองค์ ยิง่กว่าน้ัน เราจะพ้นจากพระพโิรธ 

       โดยพระองค์” 

 

 เราไดรับการไถโดยพระโลหิตของพระคริสต 

เอเฟซัส 1:7 – “ในพระเยซูน้ัน เราได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์ คือได้รับการอภัยโทษบาปของ 

  เรา โดยพระคุณอันอดุมของพระองค์” 

โคโลสี 1:14 – “ในพระบุตรน้ันเราจึงได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์ คือเป็นการทรงโปรดยกบาป 

  ทัง้หลายของเรา” 

1 เปโตร 1:18-19 – “ท่านรู้ว่า พระองค์ได้ทรงไถ่ท่านทัง้หลายออกจากการประพฤติอันหาสาระมิได้ 

         ซ่ึงท่านได้รับเป็นประเพณีต่อจากบรรพบุรุษของท่าน มิได้ไถ่ไว้ด้วยส่ิงที่เส่ือมสลาย 

         ได้… แต่ทรงไถ่ด้วยพระโลหิตอันมีราคามากของพระคริสต์…” 

 

 เราถูกชําระลางจากบาปโดยพระโลหิตของพระองค 

1 ยอห์น 1:7 – “แต่ถ้าเราดําเนินอยู่ในความสว่าง เหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่าง เรากร่็วม 

  สามัคคธีรรมซ่ึงกนัและกนั และพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ กชํ็าระ 

  เราทัง้หลายให้ปราศจากบาปทัง้ส้ิน” 

วิวรณ์ 1:5 – “…พระเยซูคริสต์ผู้…ได้ทรงชําระบาปของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์เอง” 

 

 พระเยซูคริสตสิ้นพระชนมเพื่อความบาปท้ังโลก แตไมไดหมายความวาทุกคนจะรอด พระโลหิต

แหงการไถของพระเยซูทรงประทานใหฟรีๆแกทุกคน แตคนท่ีเชื่อเทานั้นท่ีจะไดรับความรอด 

 

การเป็นขึน้มาจากความตายของพระเยซูคริสต์ 

 

 การสิ้นพระชนมของพระเยซูคริสตจะไมมีความหมายและทําใหพายแพอยางมหันต หากวาพระองค

ไมทรงฟนคืนพระชนม แตในความเปนจริงพระเยซูคริสตทรงเปนขึ้นจากความตาย พระคําของพระเจาตรัส

โดยตรงเก่ียวกับการเปนขึ้นมากกวา100 คร้ัง  มีหลักฐานหลายชิ้นสําหรับการเปนขึ้นของพระเยซูคริสตตาม

หัวขอขางลางตอไปนี้ 
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1. อุโมงควางเปลา  

ลกูา 24:3 – “และเม่ือเข้าไปมิได้เห็นพระศพของพระเยซูเจ้า” 

 

2.  พยานเปดเผยโดยทูตสวรรค 

มาระโก 16:6 – “ฝ่ายคนหนุ่มน้ันบอกเขาว่า “อย่าตกตะลึงเลย พวกท่านทั้งหลายมาหาพระเยซูชาวนาซา 

   เร็ธซ่ึงต้องตรึงไว้ทีก่างเขน พระองค์ทรงเป็นขึน้มาแล้ว พระองค์หาได้ประทับที่น่ีไม่ จงดูที ่

  ทีเ่ขาได้วางพระศพของพระองค์เถดิ” 

 

3. พระเยซูคริสตทรงปรากฎตัวหลังจากท่ีพระองคทรงเปนขึ้นจากความตายแกคนอ่ืนๆ 

 ก. มารีย  ยอห์น 20:16 – “พระเยซูตรัสกบัเธอว่า “มารีย์เอ๋ย” มารีย์จึงหันมาและทูลพระองค์ว่า “รับ 

        โบนี” ซ่ึงแปลว่า อาจารย์” 

 ข. ซีโมน  ลูกา 24:34 – “กาํลังพูดกนัว่า ‘องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงเป็นขึ้นมาแล้วจริง ๆ และได้ปรากฏ 

       แก่ซีโมน’ ” 

 ค. สาวก  ยอห์น 20:19 – “…พระเยซูได้เสด็จเข้ามาประทับยืนอยู่ท่ามกลางเขา และตรัสกบัเขาว่า  

        ‘สันติสุขจงดํารงอยู่กบัท่านทัง้หลายเถดิ’ ” 

 ง. เปโตรและยอหน  ยอห์น 21:5 – “พระเยซูจึงตรัสถามเขาว่า ‘ลูกเอ๋ย มีอาหารบ้างหรือเปล่า’ เขา 

             ทูลตอบพระองค์ว่า ‘ไม่มี’ ” 

 จ. สาวก 11 คน  มัทธิว 28:16-17 – “ แล้วสาวกสิบเอ็ดคนน้ันก็ได้ไปยังแคว้นกาลิลี ถึงภูเขาที ่

   พระเยซูได้ทรงกาํหนดไว้  และเม่ือเขาเห็นพระองค์จึงกราบลงนมัสการพระองค์…” 

 

4. สาวกไดสั่งสอนเก่ียวกับการเปนขึ้น 

 การเปนขึ้นของพระเยซูคริสตคือคําสอนท่ีสําคัญท่ีถูกบันทึกไวในพระธรรมกิจการ 

กจิการ 2:32 – “พระเยซูน้ีพระเจ้าได้ทรงบันดาลให้คนืพระชนม์แล้ว ข้าพเจ้าทัง้หลายเป็นพยานในข้อน้ี” 

กจิการ 3:15 – “จึงฆ่าพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าชีวิตเสีย ผู้ ซ่ึงพระเจ้าได้ทรงโปรดให้เป็นขึ้นมาจากความตาย  

   เราเป็นพยานในเร่ืองน้ี” 

กจิการ 4:2 – “ด้วยเขาเป็นทุกข์ร้อนใจ เพราะท่านทัง้สองได้ส่ังสอน และประกาศแก่คนทั้งหลายถึงเร่ืองการ 

            เป็นขึน้มาจากความตาย โดยทางพระเยซู” 

กจิการ 10:40 – “ในวันทีส่ามพระเจ้าได้ทรงให้พระองค์คนืพระชนม์และทรงให้ปรากฏ” 

กจิการ 13:30 – “แต่พระเจ้าได้ทรงให้พระองค์คนืพระชนม์” 



 
 

45 
 
 

5. การจัดต้ังวันตนสัปดาห 

 

 ในศาสนายิว “วันสะบาโต” คือวันท่ีเจ็ดของสัปดาห คือ วันเสาร อยางไรก็ตาม เปนท่ีชัดเจนวา 

คริสเตียนเร่ิมประชุมกันในวันอาทิตย วันแรกของสัปดาห คือวันท่ีพระเยซูเปนขึ้นมาจากความตาย 

 

กจิการ 20:7 – “ในวันต้นสัปดาห์เม่ือพวกสาวกประชุมกนัทาํพธีิหักขนมปัง เปาโลกก็ล่าวส่ังสอนเขา…” 

 

1 โครินธ์ 16:2 – “ทุกวันต้นสัปดาห์ให้พวกท่านทุกคนเกบ็ผลประโยชน์ที่ได้รับไว้บ้าง ตามที่พระเจ้าได้ทรง 

      ให้ท่านจําเริญ เพือ่จะไม่ต้องถวายทรัพย์เม่ือข้าพเจ้ามา” 

 

6. พระเยซูคริสตทรงเปนพยานของพระองคเอง 

 

วิวรณ์ 1:18 – “และเป็นผู้ที่ดํารงชีวิตอยู่  เราได้ตายแล้ว แต่ ดูเถิด เราก็ยังดํารงชีวิตอยู่ตลอดไปเป็นนิตย์  

  เอเมน และเราถอืลกูกญุแจแห่งนรกและแห่งความตาย” 

 

 แมวามีหลักฐานท้ังหมดเหลานี้ ผูคนก็ยังไมเชื่อถึงการเปนขึ้นของพระเยซูคริสต บางคนเชื่อวา

พระองคหมดแรงตอนอยูบนไมกางเขนและมีสติขึ้นมาเมื่ออยูในอุโมงคฝงศพ อยางไรก็ตาม ในชวงเวลา

กอนท่ีจะนําพระเยซูลงมาจากไมกางเขน ทหารไดแทงท่ีสีขางของพระเยซู (ยอหน 19:31-35) น้ําและเลือด

ของพระองคไหลออกมา แสดงใหเห็นวาพระองคทรงสิ้นพระชนมแลว 

 

 บางคนเชื่อวาพระศพของพระเยซูถูกเคล่ือนยายไปโดยเหลาสาวก สิ่งนี้ไมอาจเปนไปไดท่ีพวกเขาจะ

มีกําลังมากกวาทหาร ย่ิงไปกวานั้นแลวหลายปตอมา สาวกสวนมากถูกขมเหงจนตาย ถาหากเขารูวาการเปน

ขึ้นของพระเยซูคริสตเปนเร่ืองโกหกหลอกลวง พวกเขาคงจะไมยอมตายเพื่อคําโกหก 

 

 บางคนเชื่อวาพระศพของพระเยซูคริสตถูกยายไปโดยผูนําของศาสนายิว อยางไรก็ตามนี่ก็ไมนาจะ

เปนไปได หลังจากท่ีเหลาสาวกเร่ิมเทศนาสั่งสอนการเปนขึ้นของพระเยซูคริสต ผูคนมากมายกลายมาเปน 

คริสเตียน ผูนําของศาสนายิวนั้น ถาหากเขามีพระศพของพระเยซู เขาก็มีโอกาสท่ีจะมาแสดงพระศพของ

พระเยซูคริสตและหยุดการเผยแพรของเหลาคริสเตียน นี่เปนความจริงท่ีพระเยซูคริสตทรงเปนขึ้นมาจาก

ความตายอยางชัดเจน 
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พระราชกจิของพระเยซูคริสต์ 

 

 พระราชกิจของพระเยซูมีอยู 3 ระยะเวลา คือ อดีต ปจจุบัน และอนาคต 

 

1. พระราชกิจของพระเยซคูริสตในอดีต 

 มีหลายสิ่งหลายอยางท่ีพระเยซูทรงทําและตรัสไวขณะท่ีพระองคทรงอยูในโลก (ยอหน 21:25)  

พระเยซูคริสตไมไดมาเพื่อเปนอาจารย ถึงแมวาพระองคไดทรงส่ังสอน พระองคไมไดมาเพื่อเปนตัวอยาง 

ท่ีดี ถึงแมวาพระองคไดทํางานท่ีย่ิงใหญของพระเยซูคือบนไมกางเขน พระองคทรงมาเพื่อ “แสวงหาและ

ชวยผูท่ีหลงหายไปนั้นใหรอด” (ลูกา 19:10) 

 

2. พระราชกิจของพระเยซูคริสตในปจจุบัน 

 พระราชกิจของพระเยซูคริสตในปจจุบันทรงเร่ิมขึ้นเมื่อพระองคทรงเสด็จขึ้นสูสวรรค และจะ

สิ้นสุดลงเมื่อพระองคทรงเสด็จกลับมาคร้ังท่ีสอง ในเวลานี้พระเยซูคริสตทรงอยูในสวรรคและพระองค

ทรงทําหนาท่ีเปนตัวแทนผูเชื่อแตละคน  

 

1 ยอห์น 2:1 – “ลกูเลก็ ๆ ของข้าพเจ้าเอ๋ย ข้าพเจ้าเขยีนข้อความเหล่าน้ีถึงท่านทั้งหลาย เพือ่ท่านจะได้ไม่ทํา 

  บาป และถ้าผู้ใดทําบาป เรากมี็พระองค์ผู้ ช่วยเหลือสถิตอยู่กับพระบิดา คือพระเยซูคริสต์ผู้  

  ทรงชอบธรรมน้ัน” 

 

 เหมือนดังพระราชกิจในอดีตท่ีพระเยซูคริสตทรงทําเพื่อบาปของเราในอดีต ดังนั้นพระราชกิจของ

พระองคในปจจุบันก็ทําเพื่อบาปของเราในปจจุบัน และความสัมพันธของเราในปจจุบันกับพระบิดาใน

สวรรคดวย พระองคคือผูรองขอเพื่อเรา 

 

โรม 8:34 – “ใครเล่าจะเป็นผู้ปรับโทษอีก กค็ือพระคริสต์ผู้ทรงส้ินพระชนม์แล้ว และยิ่งกว่าน้ันอีกได้ทรง 

 คนืพระชนม์ ทรงสถติ ณ เบ้ืองขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า และทรงอธิษฐานขอเพือ่เราทัง้หลายด้วย” 

 

  พระองคทรงเปนคนกลางระหวางพระเจากับมนุษย 

1 ทิโมธี 2:5 – “ด้วยเหตุว่า มีพระเจ้าองค์เดียวและมีคนกลางแต่ผู้ เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ คือ 

  พระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์” 
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 พระองคทรงจัดเตรียมหนทางเขาถึงพระบิดาใหผูเชื่อทุกคนผานการอธิษฐาน  

ฮีบรู 4:14-16 – “ เหตุฉะน้ันเม่ือเรามีมหาปุโรหิตผู้ เป็นใหญ่ที่ผ่านฟ้าสวรรค์ไปแล้ว คือพระเยซูพระบุตร 

     ของพระเจ้า… ฉะน้ันขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่น่ังแห่งพระคุณ เพือ่เรา 

     จะได้รับพระเมตตา และจะได้พบพระคุณทีจ่ะช่วยเราในขณะทีต้่องการ” 

 

3. พระราชกิจของพระเยซูคริสตในอนาคต 

 สวนมากพระคัมภีรกลาวอะไรเก่ียวกับพระเยซูคริสต นั่นก็คือพระราชกิจท่ียังไมเสร็จสมบูรณ  

วันหนึ่งพระเยซูคริสตจะทรงกลับมา การกลับมาของพระเยซูคริสตมีสองขั้นตอน ขั้นตอนท่ีหนึ่งคือ 

การถูกรับขึ้นไป (The Rapture) และขั้นตอนท่ีสองคือการปรากฏตัว (The Revelation) 

 

แบบท่ี 1 – การรับขึ้น (The Rapture) 

 

1 เธสะโลนิกา 4:17 – “หลงัจากน้ันเราทัง้หลายซ่ึงยงัเป็นอยู่และเหลอือยู่ จะถูกรับขึน้ไปในเมฆพร้อมกบัคน 

   เหล่าน้ัน เพื่อจะได้พบองค์พระผู้ เป็นเจ้าในฟ้าอากาศ อย่างน้ันแหละเราก็จะอยู่กับ 

   องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิตย์” 

 

 คําวา “Rapture” หมายความวา “รับขึ้นไป” เปนเหตุการณท่ีจะเกิดขึ้น ไมมีใครรูวาจะเกิดขึ้นเมื่อไหร 

แตเราเชื่อวาวันนั้นจะเกิดขึ้นอยางทันทีทันใดและในเวลาก็ได  เมื่อการรับขึ้นนั้นเกิดขึ้น เหลาผูเชื่อไดถูกรับ

ขึ้นไปอยูกับพระเจาตลอดนิจนิรันดร กอนชวงเวลากลียุค 7 ปจะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ หรือท่ีรูจักกันวากลียุค 

ระหวางระยะเวลา 7 ป ผูเชื่อท้ังหลายจะเขาสวนในบัลลังกพิพากษาของพระคริสตและงานมงคลสมรสของ

พระเมษโปดก (วิวรณ 19:7-10) 

 

2 โครินธ์ 5:10 – “เพราะว่าจําเป็นที่เราทุกคนจะต้องปรากฏตัวที่หน้าบัลลังก์พพิากษาของพระคริสต์ เพือ่ 

     ทุกคนจะได้รับสมกบัการทีไ่ด้ประพฤติในร่างกายน้ี…” 

 

 ท่ีบัลลังกพิพากษาของพระคริสต ผูเชื่อทุกคนจะตองรายงานตัวชีวิตและการรับใชตอพระเจา ไมใช

การพิพากษาสําหรับการไถบาป แตเปนการรับใช มุงกฎแหงรางวัลจะใหแกผูรับใชท่ีสัตยซื่อโดยพระเจา 
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1 โครินธ์ 3:11-15 – “เพราะว่าผู้ใดจะวางรากอ่ืนอีกไม่ได้แล้ว นอกจากที่วางไว้แล้วคือพระเยซูคริสต์  แล้ว

บนรากน้ันถ้าผู้ใดจะก่อขึน้ด้วยทองคาํ เงิน เพชรพลอย ไม้ หญ้าแห้งหรือฟาง   การงานของแต่ละคนกจ็ะได้

ปรากฏให้เห็น เพราะเวลาวันน้ันจะให้เห็นได้ชัดเจน เพราะว่าจะเห็นชัดได้ด้วยไฟ ไฟน้ันจะพสูิจน์ให้เห็น

การงานของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร  ถ้าการงานของผู้ใดที่ก่อขึ้นทนอยู่ได้ ผู้ น้ันกจ็ะได้ค่าตอบแทน  ถ้าการ

งานของผู้ใดถูกเผาไหม้ไป ผู้ น้ันกจ็ะขาดค่าตอบแทนแต่ตัวเขาเองจะรอด แต่เหมือนดังรอดจากไฟ” 

 

แบบท่ี 2 – การปรากฎตัว (The Revelation) 

 

 หลังจาก 7 ปของกลียุคบนโลกจบลงแลว ผูท่ีตอตานพระคริสตจะทําลายชนชาติอิสราเอล พระเยซู

คริสตจะกลับมายังโลกพรอมกับเหลาผูเชื่อ เรียกวา การมาปรากฎตัวของพระเยซูคริสต 

 

 พระองคจะทรงทําลายศัตรูท่ีตอตานพระคริสต (วิวรณ 19:17-21) และซาตานจะถูกผูกมัดเปนเวลา 

1,000 ป พระเยซูคริสตจะทรงกอต้ังอาณาจักรของพระองคบนโลกและปกครองนับ 1,000 ป (วิวรณ บทท่ี 

19 และ 20) นครเยรูซาเล็มจะเปนสถานท่ีสําคัญสําหรับการปกครองและนมัสการ คริสเตียนจะถูกแตงต้ังให

ทําหนาท่ีปกครองรวมดวยกัน 

 

 หลังจาก 1,000 ป ซาตานจะถูกปลอยออกมาและมันจะลอลวงประชาชาติใหทําสงครามตอตาน 

พระเยซูคริสต นี่คือสิ่งสุดทายท่ีซาตานพยายามจะมีชัยเหนือพระเจา พระเยซูคริสตจะทรงทําลายเหลาศัตรู 

ซาตานจะถูกโยนลงไปในบึงไฟนรกชั่วนิรันดร ขณะท่ีผูท่ีรอดจะไดอยูกับพระเยซูคริสตตลอดกาล 
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บทที่ 4 – หลกัคาํสอนเกีย่วกบัพระวญิญาณบริสุทธ์ 

 

 เราตองยอมรับความจริงวามีความสับสนมากมายเก่ียวกับหลักคําสอนของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ซึ่ง

นําไปสูหลักคําสอนท่ีผิดพลาดภายในคริสเตียนนิกายตางๆ 3 ปญหาท่ีพบ คือ  

  (1)  การบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์  

  (2)  ทฤษฎีวันเกิด “คริสตจักร” ในวันเพ็นเทคอสต  

  (3)  ของประทานแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์  
 

ความเป็นบุคคลของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
 

 คริสเตียนสวนมากเชื่อวาพระวิญญาณบริสุทธิ์คือบุคคลท่ีสามในตรีเอกานุภาพ และดังนั้น 

พระวิญญาณบริสุทธิ์จึงเปนบุคคล แตมีกลุมอ่ืนๆ เชน พยานพระยะโฮวาสอนวาพระวิญญาณบริสุทธ์ิเปน

พลังอํานาจท่ีไมมีตัวตน พระวิญญาณบริสุทธิ์เปนพลังอํานาจท่ีไมตัวตนจริงหรือ หรือวาพระวิญญาณ

บริสุทธิ์ทรงเปนบุคคล? โดยปกติแลวเราหาคําตอบไดจากพระคัมภีร ขอแรกเราจะเห็นพระคัมภีรใชชื่อเปน

บุคคลสําหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
 

1 โครินธ์ 2:10 – “พระเจ้าได้ทรงสําแดงส่ิงเหล่าน้ันแก่เราทางพระวิญญาณของพระองค์ เพราะว่า 

      พระวิญญาณทรงหยัง่รู้ทุกส่ิง แม้เป็นความลํา้ลกึของพระเจ้า” 
 

ลูกา 11:13 – “เพราะฉะน้ัน ถ้าท่านทั้งหลายเองผู้ เป็นคนช่ัว ยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตน ยิ่งกว่าน้ันสัก

เท่าใด พระบิดาของท่านผู้ทรงสถติในสวรรค์ จะทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธ์ิแก่ผู้ทีข่อต่อพระองค์” 
 

 คําวา Holy Spirit ในภาษาอังกฤษ ใชตัวพิมพใหญ “H” และ “S” ขึ้นตนในคําวา Holy Spirit แปลวา 

พระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งหมายความวานามท่ีเปนบุคคล ขอท่ีสอง ความเปนบุคคลของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ดูไดผานจากคําสรรพนามท่ีใช 
 

ยอห์น 14:16-17, 26 – “เราจะทูลขอพระบิดา และพระองค์จะทรงประทานผู้ปลอบประโลมใจอีกผู้หน่ึง

ให้แก่ท่าน เพือ่พระองค์จะได้อยู่กบัท่านตลอดไป คอืพระวิญญาณแห่งความจริง ผู้ ซ่ึงโลกรับไว้ไม่ได้ เพราะ

แลไม่เห็นพระองค์และไม่รู้จักพระองค์ แต่ท่านทั้งหลายรู้จักพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับท่าน

และจะประทับอยู่ในท่าน… แต่พระองค์ผู้ปลอบประโลมใจน้ันคือพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ผู้ ซ่ึงพระบิดาจะ

ทรงใช้มาในนามของเรา พระองค์น้ันจะทรงสอนท่านทั้งหลายทุกส่ิง และจะให้ท่านระลึกถึงทุกส่ิงที่เราได้

กล่าวไว้แก่ท่านแล้ว”  
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 จากพระคําขอนี้ พระเยซูเอยถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ผูปลอบประโลมใจ) โดยใชคําสรรพนามวา 

“พระองค” และ “ผู” ซึ่งหมายความวาพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปนบุคคล ไมใชพลังอํานาจท่ีไมมีตัวตน 

พระเยซูไมเคยเอยใชคําวา “มัน”  ขอท่ีสาม พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงรอบรู มีความรูสึก และมีพระประสงค

ดั่งบุคคลท่ัวไป สังเกตคําวา หย่ังรู ชอบพระทัย ใจ และความรัก ในพระคําขอตอไปนี้ 

 

1 โครินธ์ 2:11 – “…พระดําริของพระเจ้ากไ็ม่มีใครหยัง่รู้ได้ เว้นแต่พระวิญญาณของพระเจ้าฉันน้ัน” 

1 โครินธ์ 12:11 – “ส่ิงสารพัดเหล่าน้ี พระวิญญาณองค์เดียวกันทรงบันดาลและประทานแก่แต่ละคน 

        ตามชอบพระทยัพระองค์” 

โรม 8:27 – “และพระองค์ ผู้ทรงตรวจค้นใจมนุษย์ กท็รงทราบความหมายของพระวิญญาณ เพราะว่า 

         พระองค์ทรงอธิษฐานขอเพือ่วิสุทธิชนตามทีช่อบพระทยัพระเจ้า” 

โรม 15:30 – “พี่น้องทั้งหลาย โดยเห็นแก่พระเยซูคริสต์เจ้าและโดยเห็นแก่ความรักของพระวิญญาณ  

           ข้าพเจ้าจึงวิงวอนขอให้ท่านช่วยอธิษฐานพระเจ้าด้วยใจร้อนรนเพือ่ข้าพเจ้า” 

 

 ขอท่ีสี่ ความเปนบุคคลของพระวิญญาณบริสุทธิ์สําแดงไดโดยส่ิงท่ีพระองคทรงกระทํา และพลัง

อํานาจท่ีไมมีตัวตนไมสามารถทําในสิ่งตอไปนี้ได 

 

1. พระองคทรงสอน  

 ลกูา 12:12 – “เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธ์ิจะทรงโปรดสอนท่านในเวลาโมงน้ันเองว่า ...” 

2. พระองคทรงติเตียน  

 ยอห์น 16:8 – “เม่ือพระองค์น้ันเสด็จมาแล้ว พระองค์จะทรงกระทาํให้โลกรู้สึกถงึความผิดบาป...” 

3. พระองคทรงส่ัง  

 กจิการ 8:29 – “ฝ่ายพระวิญญาณตรัสส่ังฟีลปิว่า “จงเข้าไปให้ชิดรถม้าน้ันเถดิ” 

4. พระองคทรงชวย  

 โรม 8:26-27 – “พระวิญญาณกท็รงช่วยเราเม่ือเราอ่อนกาํลงัด้วยเช่นกนั ...” 

5. พระองคทรงตรัส 

 วิวรณ์ 2:7 – “ใครมีหูกใ็ห้ฟังข้อความซ่ึงพระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทัง้หลาย ...” 

6. พระองคทรงนํา    

 โรม 8:14 – “ด้วยว่าพระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงนําพาคนหน่ึงคนใด ...” 
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 ขอสุดทาย พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสามารถรูสึกกระทบกระเทือนไดเหมือนกับเรา ซ่ึงแสดงใหเห็น

วาพระองคทรงเปนบุคคล 
 

1. พระองคทรงโดนโกหก  

กจิการ 5:3 – “ฝ่ายเปโตรจึงถามว่า “อานาเนีย เหตุไฉนซาตานจึงทําให้ใจของเจ้าเต็มไปด้วยการมุสาต่อ 

           พระวิญญาณบริสุทธ์ิ และทาํให้เจ้าเกบ็ค่าทีด่ินส่วนหน่ึงไว้” 
 

2. พระองคทรงโดนขัดขวาง  

กจิการ 7:51 – “ท่านคนชาติดื้อร้ัน ที่ใจและหูไม่เข้าสุหนัต ท่านทั้งหลายขัดขวางพระวิญญาณบริสุทธ์ิอยู่ 

  เสมอ บรรพบุรุษของท่านทาํอย่างไร ท่านกท็าํอย่างน้ันด้วย” 
 

3. พระองคทรงเสียพระทัย  

เอเฟซัส 4:30 – “และอย่าทําให้พระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระเจ้าเสียพระทัย เพราะโดยพระวิญญาณน้ัน 

   ท่านได้ถูกประทบัตราหมายท่านไว้จนถงึวันทีท่รงไถ่ให้รอด” 
 

 นี่คือหลักฐานจากพระคัมภีรมากมายท่ีแสดงใหเห็นความเปนบุคคลของพระวิญญาณบริสุทธิ์วา

พระองคไมใชพลังอํานาจท่ีไมมีตัวตน 
 

พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงเป็นพระเจ้า 
 

 พระคัมภีรกลาววาพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจาเปนบุคคลท่ีสามของตรีเอกานุภาพ และมีความ

เทาเทียมและเปนนิรันดรกับพระเจาพระบิดาและพระเจาพระบุตร เราอางถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ในฐานะ

บุคคลท่ีสาม เพราะวาพระคัมภีรวางพระองคอยูในตําแหนงท่ีสาม ตัวอยางเชน 
 

มัทธิว 28:19 – “เหตุฉะน้ัน ท่านทั้งหลายจงออกไปและส่ังสอนชนทุกชาติ ให้เขารับบัพติศมาในพระนาม 

    แห่งพระบิดา และแห่งพระบุตร และแห่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” 
 

       ตอไปนี้เปนสองขอในหลายขอในพระคัมภีรท่ีสอนอยางชัดเจนวาพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปนพระเจา 
 

1. เปรียบเทียบสองขอพระคัมภีรนี้อยางระวังเก่ียวกับอานาเนียกับสัปฟราใน กิจการ บทท่ี 5 

กจิการ 5:3 – “…เหตุไฉนซาตานจึงทาํให้ใจของเจ้าเต็มไปด้วยการมุสาต่อพระวิญญาณบริสุทธ์ิ...” 

กจิการ 5:4 – “…เจ้ามิได้มุสาต่อมนุษย์แต่ได้มุสาต่อพระเจ้า” 

 ขอ 3 กลาววาอานาเนียไดมุสาตอพระวิญญาณบริสุทธิ์ และจากนั้นขอ 4 บอกวาเขามุสาตอพระเจา 

จึงทําใหพระวิญญาณบริสุทธิ์เปนพระเจา 
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2. การสอนเก่ียวกับตรีเอกานุภาพแสดงใหเห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปนพระเจา 

1 ยอห์น 5:7 – “เพราะมีพยานอยู่สามพยานในสวรรค์ คือพระบิดา พระวาทะ และพระวิญญาณบริสุทธ์ิ  

  และพยานทัง้สามน้ีเป็นองค์เดียวกนั” 

 พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเทาเทียมกับพระเจา พระบิดา และพระบุตร  ดังนั้นจึงทําใหพระวิญญาณ 

บริสุท์ิเปนพระเจา 

 

 พระวิญญาณบริสุทธิ์สําแดงพระลักษณะของพระเจา คุณลักษณะเหลานี้ของพระเจาเปนของ 

พระเจาเพียงพระองคเดียว โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงแสดงใหเห็นพระลักษณะเหลานี้ จึงทําใหเห็นวา

พระองคทรงเปนพระเจา 

 

 1. พระองคทรงเปนชีวิต 

โรม 8:2 – “เพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทาํให้ข้าพเจ้าพ้นจาก ...” 

 

 2. พระองคทรงเปนนิรันดร 

ฮีบรู 9:14 – “มากยิ่งกว่าน้ันสักเท่าไรพระโลหิตของพระคริสต์ โดยพระวิญญาณนิรันดร์ได้ทรงถวาย 

         พระองค์เองแด่พระเจ้า ...” 
 

 3. พระองคทรงเปนอยูในทุกท่ีในเวลาเดียวกัน 

สดุดี 139:7 – “ข้าพระองค์จะไปไหนให้พ้นพระวิญญาณของพระองค์ได้ หรือข้าพระองค์จะหนีไปไหนให้ 

  พ้นพระพกัตร์ของพระองค์” 
 

 4. พระองคทรงฤทธานุภาพ 

ลกูา 1:35 – “ทูตสวรรค์จึงตอบเธอว่า “พระวิญญาณบริสุทธ์ิจะเสด็จลงมาบนเธอ และฤทธ์ิเดชของผู้ สูงสุด 

         จะปกเธอ ...” 
 

 5. พระองคทรงรอบรู  

ยอห์น 14:26 – “แต่พระองค์ผู้ปลอบประโลมใจน้ันคือพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ผู้ ซ่ึงพระบิดาจะทรงใช้มาใน 

   นามของเรา พระองค์น้ันจะทรงสอนท่านทัง้หลายทุกส่ิง ...” 
 

ยอห์น 16:13 – “เม่ือพระองค์ พระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้ว พระองค์จะนําท่านทั้งหลายไปสู่ 

  ความจริงทัง้มวล ...” 
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 6. พระองคทรงเปนความจริง 

ยอห์น 16:13 – “เม่ือพระองค์ พระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้ว ...” 

1 ยอห์น 5:6 – “…และพระวิญญาณทรงเป็นพยานเพราะพระวิญญาณทรงเป็นความจริง” 
 

 7. พระองคทรงบริสุทธ์ิ 

เอเฟซัส 4:30 – “และอย่าทาํให้พระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระเจ้าเสียพระทยั ...” 
 

 ไมใชเพียงแตพระคัมภีรท่ีบอกอยางชัดแจงวาพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปนพระเจา แตพื้นฐานของ

พระลักษณะเหลานี้ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พวกเราสามารถสรุปไดวาพระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระเจา 

 

พระราชกจิของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
 

 พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมีหลากหลาย 
 

1. พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทํางานรวมกับพระบิดาและพระบุตรในการทรงสราง 

ปฐมกาล 1:1-2 – “ในเร่ิมแรกน้ันพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก และแผ่นดินโลกน้ันก ็

      ปราศจากรูปร่างและว่างเปล่าอยู่  และความมืดอยู่ เหนือผิวของน้ํา และพระวิญญาณของ 

     พระเจ้าเคลือ่นไหวอยู่เหนือผิวของน้ําน้ัน” 
 

2. พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทานพระคัมภีร 

2 เปโตร 1:20-21 – “จงรู้ข้อน้ีก่อน คือว่าคําพยากรณ์ทุกคําที่จารึกไว้ในพระคัมภีร์แล้ว ไม่มีใครตีความได้ 

  ตามลาํพงัใจของตนเอง ด้วยว่าคาํพยากรณ์ในอดีตน้ันไม่ได้มาจากความประสงค์ของมนุษย์  

  แต่พวกผู้บริสุทธ์ิของพระเจ้าได้กล่าวคาํตามทีพ่ระวิญญาณบริสุทธ์ิได้ทรงดลใจเขา” 
 

3. พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสัมพันธกับพระเยซูคริสต พระบุตรของพระเจา 

 ก. พระเยซูคริสตทรงนําโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

มัทธิว 4:1 – “คร้ังน้ันพระวิญญาณทรงนําพระเยซูเข้าไปในถิน่ทุรกนัดาร ...” 
 

 ข. พระเยซูคริสตทรงประกอบไปดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

ลกูา 4:1 – “พระเยซูประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิได้เสด็จกลบัไปจากแม่น้ําจอร์แดน ...” 
 

 ค. พระเยซูคริสตทรงเปนขึ้นจากความตายโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

โรม 8:11 – “แต่ถ้าพระวิญญาณของพระองค์ ผู้ทรงชุบให้พระเยซูเป็นขึน้มาจากความตาย ...” 
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4. พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเก่ียวของกับมนุษยท่ัวไป 

 

 ก. พระองคทรงทําใหมนุษยสํานึกผิด 

ยอห์น 16:7-8 – “แต่อย่างไรกต็ามเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลาย คือการที่เราจากไปน้ันกเ็พือ่ประโยชน์

ของท่าน เพราะถ้าเราไม่ไป พระองค์ผู้ปลอบประโลมใจก็จะไม่เสด็จมาหาท่าน แต่ถ้าเราไปแล้ว เรากจ็ะใช้

พระองค์มาหาท่าน เม่ือพระองค์น้ันเสด็จมาแล้ว พระองค์จะทรงกระทําให้โลกรู้สึกถึงความผิดบาป และถึง

ความชอบธรรม และถงึการพพิากษา” 

 

 วลีท่ีวา “พระองคจะทรงกระทําใหโลกรูสึกถึงความผิดบาป” หมายความวา พระวิญญาณบริสุทธิ์

ทรงนําแสงสวางมาถึงความบาปของมนุษย แลวผลลัทธก็คือ มนุษยสํานึกผิด   พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทํา

ใหมนุษยสํานึกผิดในความบาปของเขา 

 

 ข. พระองคทรงชี้ใหมนุษยเห็นถึงพระเยซูคริสต 

ยอห์น 15:26 – “แต่เม่ือพระองค์ผู้ปลอบประโลมใจที่เราจะใช้มาจากพระบิดามาหาท่านทั้งหลาย คือ 

พระวิญญาณแห่งความจริง ผู้ทรงมาจากพระบิดาน้ันได้เสด็จมาแล้ว พระองค์น้ันจะทรงเป็นพยานถงึเรา” 

 

 ค. พระองคทรงเชื้อเชิญใหมนุษยตอนรับพระเยซูคริสต 

วิวรณ์ 22:17 – “พระวิญญาณและเจ้าสาวตรัสว่า ‘เชิญมาเถดิ ... และให้ผู้ทีก่ระหายเข้ามา ผู้ใดมีใจปรารถนา  

  กใ็ห้ผู้ น้ันมารับน้ําแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลย” 

 

5. พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เก่ียวของกับผูเชื่อ 

 ก. เก่ียวกับความรอดของมนุษย 

 

  1. พระองคทรงปลดปลอยผูเชื่อจากอํานาจของความบาป 

โรม 8:2 - “เพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทําให้ข้าพเจ้าพ้นจากกฎแห่งบาป 

      และความตาย” 

 

  2. พระองคทรงสถิตยอยูในผูเชื่อ 

โรม 8:9 – “ถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายจริง ๆ แล้ว ท่านกมิ็ได้อยู่ฝ่ายเน้ือหนัง  

       แต่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณ แต่ถ้าผู้ใดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ ผู้ น้ันกไ็ม่เป็นของพระองค์” 
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  3. พระองคทรงประทับตราผูเชื่อ ดังนั้นเขาจึงไมสามารถท่ีจะสูญเสียความรอดของเขาได 

เอเฟซัส 1:13 – “และในพระองค์น้ันท่านทัง้หลายกไ็ด้วางใจเช่นเดียวกนั เม่ือท่านได้ฟังพระวจนะแห่งความ 

    จริงคือข่าวประเสริฐเร่ืองความรอดของท่าน และได้เช่ือในพระองค์แล้วด้วย ท่านก็ได้รับ 

    การประทบัตราไว้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิแห่งพระสัญญา” 

 

  4. พระองคทรงประทานความแนใจแกผูเชื่อในความรอดของเขา 

โรม 8:16 – “พระวิญญาณน้ันเป็นพยานร่วมกบัจิตวิญญาณของเราทั้งหลายว่า เราทั้งหลายเป็นบุตรของ 

         พระเจ้า” 

 

 ข. เก่ียวกับการงานของผูเชื่อ 

  1. พระองคทรงมอบอํานาจแกผูเชื่อเพื่อทํางานของพระเจา 

กจิการ 1:8 – “แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธ์ิเดช เม่ือพระวิญญาณบริสุทธ์ิจะเสด็จมาเหนือ 

            ท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราทั้งในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้น 

            สะมาเรีย และจนถงึทีสุ่ดปลายแผ่นดินโลก” 

 

  2. พระองคทรงเรียกผูเชื่อเฉพาะเจาะจงเพื่อรับใชพระเจาเต็มเวลา 

กจิการ 13:4 – “เหตุฉะน้ัน ท่านทัง้สองทีไ่ด้รับใช้จากพระวิญญาณบริสุทธ์ิจึงลงไปเมืองเซลูเคีย และได้แล่น 

  เรือจากทีน่ั่นไปยงัเกาะไซปรัส” 

 

  3. พระองคทรงนําชีวิตของผูเชื่อแตละคน 

กจิการ 16:6-7 – “คร้ันท่านเหล่าน้ันไปทั่วแว่นแคว้นฟรีเจียกบักาลาเทียแล้ว พระวิญญาณบริสุทธ์ิห้ามมิให้ 

     กล่าวพระวจนะในแคว้นเอเชีย  เม่ือไปยังแคว้นมิเซียแล้ว ก็พยายามจะไปยังแว่นแคว้น 

    บิธีเนีย แต่พระวิญญาณไม่ทรงโปรดให้ไป” 

 

 ค. เก่ียวกับชีวิตของผูเชื่อ 

  1. พระองคทรงปลอบประโลมใจผูเชื่อ 

ยอห์น 16:7 – “แต่อย่างไรกต็ามเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลาย คือการที่เราจากไปน้ันกเ็พือ่ประโยชน์ 

  ของท่าน เพราะถ้าเราไม่ไป พระองค์ผู้ปลอบประโลมใจกจ็ะไม่เสด็จมาหาท่าน แต่ถ้าเราไป 

  แล้ว เรากจ็ะใช้พระองค์มาหาท่าน” 
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   2. พระองคทรงรองขอตอพระเจาแทนผูเชื่อ 

โรม 8:26-27 – “พระวิญญาณกท็รงช่วยเราเม่ือเราอ่อนกาํลงัด้วยเช่นกนั เพราะเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐาน 

  ขอส่ิงใดอย่างไร แต่พระวิญญาณเองทรงช่วยขอเพือ่เราด้วยความคร่ําครวญซ่ึงเหลอืที่จะพูด 

  ได้  และพระองค์ ผู้ทรงตรวจค้นใจมนุษย์ ก็ทรงทราบความหมายของพระวิญญาณ  

  เพราะว่าพระองค์ทรงอธิษฐานขอเพือ่วิสุทธิชนตามทีช่อบพระทยัพระเจ้า” 

 

  3. พระองคทรงสรางชีวิตของผูเชื่อใหเปนเหมือนพระคริสต 

กาลาเทยี 5:22-23 – “ฝ่ายผลของพระวิญญาณน้ันคอื ความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ  

            ความปรานี ความดี ความเช่ือ  ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคบัตน เร่ืองอย่างน้ีไม่ 

           มีพระราชบัญญัติห้ามไว้เลย” 

 

  4. พระองคทรงใหสิทธิ์อํานาจแกผูเชื่อ 

    ก) อธษิฐานวิงวอนในฤทธิ์อํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

เอเฟซัส 6:18 – “จงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างและจงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา ทั้งน้ีจงระวังตัวด้วยความ 

    เพยีรทุกอย่าง จงอธิษฐานเพือ่วิสุทธิชนทุกคน” 

 

    ข) นมัสการในฤทธิ์อํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

ฟีลิปปี 3:3 – “เพราะว่าเราทั้งหลายเป็นพวกถือพิธีเข้าสุหนัต คือเป็นผู้นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณ  

           และช่ืนชมยนิดีในพระเยซูคริสต์ และไม่ได้ไว้ใจในเน้ือหนัง” 

 

    ค) สรรเสริญพระเจาฤทธิ์อํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

เอเฟซัส 5:18-20 – “และอย่าเมาเหล้าองุ่นซ่ึงจะทาํให้เสียคน แต่จงเต็มล้นด้วยพระวิญญาณ  จงปราศรัยกนั 

         ด้วยเพลงสดุดี เพลงนมัสการและเพลงฝ่ายจิตวิญญาณ คือร้องเพลงสรรเสริญและสดุดี 

         จากใจของท่านถวายองค์พระผู้ เป็นเจ้า  จงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาสําหรับส่ิง 

         สารพดัเสมอ ในพระนามพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” 
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การบัพตศิมาในพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

 

 ในหัวขอของการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เปนเหตุของการโตแยงในศาสนาคริสต หลายคน

เชื่อวาการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเปนประสบการณ ท่ีจะตองแสวงหาหลังจากไดรับความรอด

แลวโดยเฉพาะ “การพูดภาษาแปลกๆ”  สิ่งนี้เปนมุมมองของคณะเพ็นเทคอสตและขบวนการเคล่ือนไหว

ของกลุมพระวิญญาณ บางคนเชื่อวาหลังจากไดรับความรอดแลว  ผูเชื่อแตละคนไดรับบัพติศมาโดย 

พระวิญญาณบริสุทธิ์ไดเขามาเปนสวนหนึ่งใน “พระกายของพระคริสต” ซ่ึงหลักความเชื่อดังกลาวนั้นไป

ดวยกันกับ “ทฤษฎีคริสตจักรสากลท่ีมองไมเห็น”  ดังนั้นคําถามมีวา “พระคัมภีรสอนอะไรเก่ียวกับหัวขอ

นี้?” ความจริงแลวมีขอพระคัมภีรเพียงแค 6 ขอเทานั้นท่ีอางถึงการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ ใหเราดู

ทีละขอวาพระคัมภีรสอนวาอยางไร 

 

1. มัทธิว 3:11 – “เราให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยน้ํา แสดงว่ากลับใจใหม่ก็จริง แต่พระองค์ผู้จะมา 

   ภายหลังเรา ทรงมีอิทธิฤทธ์ิยิ่งกว่าเราอีก ซ่ึงเราไม่คู่ควรแม้จะถือฉลองพระบาทของ 

  พระองค์ พระองค์จะทรงให้เจ้าทัง้หลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิและด้วยไฟ” 

 

2. มาระโก 1:8 – “จริง ๆ แล้วเราให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยน้ํา แต่พระองค์น้ันจะให้เจ้าทั้งหลายรับ 

     บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” 

 

3. ลกูา 3:16 – “ยอห์นจึงตอบเขาทัง้หลายว่า “เราให้เจ้ารับบัพติศมาด้วยน้ํากจ็ริง แต่จะมีพระองค์หน่ึงเสด็จ 

  มาทรงมีอิทธิฤทธ์ิยิ่งกว่าเราอีก ซ่ึงเราไม่คู่ควรแม้จะแก้สายฉลองพระบาทของพระองค์  

  พระองค์น้ันจะทรงให้เจ้าทัง้หลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิและด้วยไฟ” 

 

 มัทธิว มาระโก และลูกา บันทึกเร่ืองราวเดียวกันเก่ียวกับคํากลาวของยอหนผูใหบัพติศมาขณะท่ีเขา

สั่งสอนเทศนาและใหบัพติศมา ตามขอนี้ 

1. ใครคือผูใหบัพติศมา? คําวา “พระองค” คือ พระเยซูคริสต 

2. ใครคือผูท่ีพระเยซูคริสตจะใหบัพติศมา? คําตอบคือ “เจาท้ังหลาย” ในขอพระคําเหลานั้น 

3. ใครคือ “เจาท้ังหลาย” ในขอพระคําเหลานั้น? ก็คือเหลาผูเชื่อท่ียอหนกําลังใหบัพติศมาอยู 

4. ใครคือผูท่ีพระเยซูคริสตจะใหบัพติศมาดวย? คําตอบคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

5. จากคํากลาวของยอหนผูใหบัพติศมา นี่เปนเหตุการณการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ในอดีต  

    ปนจุบัน หรืออนาคต? เรารูไดวานี่เปนเหตุการณในอนาคตโดยการใชคําวา “จะ” 
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 ดังนั้นถาเราอานทําความเขาใจอยางระวังในขอพระคําเหลานี้  ก็ทําใหเห็นความชัดเจนเก่ียวเร่ืองนี้วา 

บางจุดเปนในอนาคต พระเยซูคริสตจะใหบัพติศมาแกเหลาคนท่ีพูดในขอนี้ดวยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ  

ดังนั้นจึงเปนท่ีนาสังเกตวาพระวิญญาณบริสุทธิ์ไมใชผูใหบัพติศมา แตทรงเปนตัวกลางใหกับคนท่ีรับ 

บัพติศมา 

 

4. ยอห์น 1:33 – “ข้าพเจ้าเองไม่รู้จักพระองค์ แต่พระองค์ ผู้ ได้ทรงใช้ให้ข้าพเจ้าให้บัพติศมาด้วยน้ํา  

      พระองค์น้ันได้ตรัสกบัข้าพเจ้าว่า  เม่ือเจ้าเห็นพระวิญญาณเสด็จลงมาและสถิตอยู่บนผู้ใด  

      ผู้ น้ันแหละเป็นผู้ให้บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” 

 ในพระคําขอนี้ ยอหนผูใหบัพติศมาเผยใหรูวาเขารูไดอยางไรวาใครมาเปนพระผูชวยใหรอด จากขอ

พระคํานี้ 

  1. ใครคือผูใหบัพติศมา? คําวา “พระองค” คือ พระเยซูคริสต   

  2. ใครคือผูท่ีพระเยซูคริสตจะใหรับบัพติศมาดวย? คําตอบคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

 ดังนั้นใหอานทําความเขาใจอยางระวังในขอพระคําตอไปนี้ท่ีจะใหความชัดเจนวาพระเยซูคริสตจะ

ใหบัพติศมาดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เปนท่ีนาสังเกตวาพระวิญญาณบริสุทธิ์ไมใชผูใหบัพติศมา แตทรง

เปนตัวกลางใหกับคนท่ีรับบัพติศมา 

 

5. กจิการ 1:5 – “เพราะว่ายอห์นให้รับบัพติศมาด้วยน้ํากจ็ริง แต่ไม่ช้าไม่นานท่านทั้งหลายจะรับบัพติศมา 

    ด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” 

 ในบทนี้ ลูกาไดสรุปเหตุการณท่ีจะตามมาจากการเปนขึ้นมาของพระเยซูคริสตกอนท่ีพระองคจะ

เสด็จขึ้นสูสวรรค ในขอท่ี 4 พระเยซูตรัสสั่งเหลาสาวกใหรอคอยอยูในกรุงเยรูซาเล็ม รอคอยอะไร? พระคํา

ขอท่ี 5 ไดตอบคําถามนี้ 

 

 1. ใครคือผูไดรับบัพติศมา? “ทานท้ังหลาย” ในพระคําขอนี้กลาวถึงสมาชิกผูเร่ิมคริสตจักร 

     ของพระเยซูคริสตโดยเฉพาะ 

 2. พวกเขาจะไดรับบัพติศมาดวยอะไร? คําตอบคือ พระวิญญาณบริสุทธิ์ 

 3. เมื่อไหรจะไดรับ? คําตอบในพระคําขอนี้คือ “ไมชาไมนาน” 

 

 ดังนั้นใหอานทําความเขาใจอยางระวังในขอพระคําตอไปนี้ท่ีจะใหความชัดเจนวาพวกเขาหรือ

คริสตจักรนั้นจะไดรับบัพติศมาดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในอีกไมก่ีวัน เปนท่ีนาสังเกตวาพระวิญญาณ

บริสุทธิ์ไมใชผูใหบัพติศมา แตทรงเปนตัวกลางใหกับคนท่ีรับบัพติศมา 
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6. กจิการ 11:16 – “แล้วข้าพเจ้าได้ระลึกถึงคําตรัสขององค์พระผู้ เป็นเจ้า ซ่ึงพระองค์ตรัสไว้ว่า ‘ยอห์นให้ 

        รับบัพติศมาด้วยน้ํากจ็ริง แต่ท่านทัง้หลายจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” 

 ในพระธรรมขอนี้เปโตรระลึกไดถึงคําตรัสของพระเยซูท่ีตรัสไวในอดีตเก่ียวกับเร่ืองการบัพติศมา

ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ และอานอยางระวังถึงการเปดเผยขอพระคํานี้วาการบัพติศมาในพระวิญญาณ

บริสุทธิ์ไดเกิดขึ้นแลว  

 

 เราจะเห็นไดจากพระคําขอนี้วาพระวิญญาณบริสุทธิ์ไมไดใหบัพติศมาแกใคร คือพระเยซูคริสตท่ีได

ใหบัพติศมาดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์  ดังนั้นเราเห็นวาพระเยซูคริสตผูใหบัพติศมาดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์

ซึ่งเปนตัวกลาง ยอหนผูใหบัพติศมาในน้ําเปนตัวกลาง  โดยอาศัยในความเขาใจดังกลาวจะเห็นวา 

พระวิญญาณบริสุทธิ์ไมไดเปนผูใหบัพติศมา ดังนั้นทําใหเห็นถึงความผิดพลาดของความเชื่อของคน

เหลานั้นท่ีเชื่อวา ทันทีท่ีผูเชื่อไดรับความรอดนั้น พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงวางผูเชื่อเขาสู “คริสตจักร 

สากลท่ีมองไมเห็น” 
 

 การศึกษาพระคําขอนี้อยางละเอียดแสดงใหเห็นวา “การบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์” เปน

เหตุการณเดียวท่ีไมเคยเกิดขึ้นซ้ํา   ในพระธรรมมัทธิว มาระโก ลูกา และยอหน แสดงใหเห็นวาการ 

บัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เปนเหตุการณในอนาคต แตไมไดบอกใหรูวาจะเกิดขึ้นเมื่อไหร ในพระคํา 

กิจการ 1:5 ใหเวลาท่ีแนนอนของเหตุการณนี้วา “ไมชาไมนาน” ซ่ึงก็เกิดขึ้นในพระธรรมกิจการ บทท่ี 2 ใน

วันเพ็นเทคอสต ย่ิงกวานั้น คํากลาวในกิจการ 11:16 เราจึงรูวาการบัติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ไดเกิดขึ้น

แลว   เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นวาการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เปนเหตุการณคร้ังเดียวท่ีเกิดขึ้นใน

วันเพ็นเทคอสต   ดังนั้นใหเรามาดูวาเกิดอะไรขึ้นในวันเพ็นเทคอสต?  

 

1. พระเยซูคริสตไดสงพระวิญญาบริสุทธิ์มารับรองคริสตจักรของพระเยซูท่ีพระองคไดต้ังไวแลวในพันธกิจ 

     ของพระองคบนโลกนี้   

 

2. ในวันเพ็นเทคอสตผูเชื่อเร่ิมไดรับการเต็มลนไปดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

กจิการ 2:4 – “เขาเหล่าน้ันกเ็ต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิจึงต้ังต้นพูดภาษาต่าง ๆ ตามที่พระวิญญาณ 

           ทรงโปรดให้พูด” 

 

3. เหลาสาวกในคริสตจักรท่ีกรุงเยรูซาเล็มเร่ิมพูดภาษาตางชาติหลากหลายภาษา ด่ังท่ีเราจะเรียนรูวา นี่เปน

ของประทานชั่วคราวจากพระเจาท่ีจะหยุดเมื่อพระคัมภีรของพระเจาเสร็จอยางสมบูรณ (1 โครินธิ์ 13:8-10)   



 
 

60 
 
 

4.  คริสตจักรจะเต็มไปดวยการเปนพยานท่ีกลาหาญ 

กิจการ 4:31 – “เม่ือเขาอธิษฐานแล้ว ที่ซ่ึงเขาประชุมอยู่ น้ันได้หวั่นไหว และคนเหล่าน้ันประกอบด้วย 

  พระวิญญาณบริสุทธ์ิ ได้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญ” 
 

5.  คนหลายคนไดรับความรอด ไดรับบัพติศมาและไดเพิ่มขึ้นในคริสตจักร 

กจิการ 2:41 – “คนทั้งหลายที่รับคําของเปโตรด้วยความยินดีกรั็บบัพติศมา ในวันน้ันมีคนเข้าเป็นสาวก 

  เพิม่อีกประมาณสามพนัคน” 
 

1 โครินธ์ 12:13 ได้กล่าวเกีย่วกบัอะไร? 
 

 กลุมคนมีความเชื่อท่ีผิดๆเก่ียวกับวา ทันทีท่ีคนหนึ่งไดรับความรอด พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง 

บัพติศมาผูเชื่อใหมเขาสูคริสตจักรสากลท่ีมองไมเห็น การท่ีพวกเขาเชื่ออยางนั้นเปนการตีความหมายผิด

ของพระคํา 1 โครินธ 12:13 
 

1 โครินธ์ 12:13 – “เพราะว่าถงึเราจะเป็นพวกยวิหรือพวกต่างชาติ เป็นทาสหรือมิใช่ทาสกต็าม เราทั้งหลาย 

       ได้รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายอันเดียวกนั และเราทั้งหลายได้เต็ม 

       ล้นอยู่ด้วยพระวิญญาณองค์เดียวน้ัน” 
 

 ผูท่ียึดถือมุมมองคริสตจักรสากลชี้ขอนี้และพูดวา “พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงบัพติศมาเหลาผูเชื่อเขา

เปนพระกายเดียวกัน ซึ่งก็คือ คริสตจักรสากล!” กอนท่ีเราจะตีความพระคําขอนี้ใหถูกตอง เราจําเปนตอง

ทบทวนสิ่งท่ีเราไดเรียนมาเก่ียวกับเร่ือง “บัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์” 
 

1. พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงบัพติศมาหรือไม? คําตอบคือ ไมใช   อยางท่ีเราไดเห็นแลววาพระเยซูคริสตทรง

เปนผูใหบัพติศมาดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในกิจการบทท่ี 2 เมื่อพระองคและพระบิดาทรงสงพระวิญญาณ

บริสุทธิ์ลงมาปกครองเหนือคริสตจักรของพระเยซู 

 

2. “การบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์” เปนเหตุการณตอเนื่องหรือไม? คําตอบคือ ไม   อยางท่ีเราไดเห็น

วาการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เกิดขึ้นคร้ังเดียวในวันเพ็นเทคอสต 

 

3. “พระกายของพระคริสต” คือคริสตจักรสากลท่ีมองไมเห็นหรือไม? ไมใช (เราจะศึกษากันในบทเรียนท่ี 

10 - หลักคําสอนเก่ียวกับคริสตจักร) คริสตจักร (พระกายของพระคริสต) เปนคริสตจักรทองถ่ินท่ีสามารถ

มองเห็นได ซึ่งเปนกลุมคนท่ีมารวมกันของผูท่ีเชื่อในพระเยซูคริสตและไดรับบัพติศมา  
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4. พระคัมภีรใหมีการบัพติศมาในน้ําและการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เทานั้นหรือ?  

เอเฟซัส 4:4-6 – “มีกายเดียวและมีพระวิญญาณองค์เดียว เหมือนมีความหวังใจอันเดียวที่เน่ืองในการที่ทรง 

  เรียกท่าน  มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียว ความเช่ือเดียว บัพติศมาเดียว  พระเจ้าองค์เดียวผู้  

            เป็นพระบิดาของคนทัง้ปวง ผู้ทรงอยู่เหนือคนทัง้ปวง และทัว่คนทัง้ปวง และในท่านทัง้ปวง” 

 

 เปนท่ีชัดเจนวามีเพียงบัพติศมาเดียว ถาหากนี่เปน “บัพติศมาเดียว” คือการบัพติศมาในพระวิญญาณ

อยางท่ีหลายคนคิด แลวการบัพติศมาในน้ําของเหลาผูเชื่อกลายเปนอะไร? ดังนั้นเราเชื่อไดแนนอนวามีเพียง

บัติศมาเดียวคือ การบัพติศมาในน้ํา ท่ีเหลาผู เชื่อจุมตนลงในน้ําเมื่อไดรับความรอดโดยอํานาจแหง

คริสตจักร 

 

 ดังนั้น เราจะตีความ 1 โครินธ 12:13 ไดอยางไร? เปนวิธีปกติท่ีพระวิญญาบริสุทธิ์ทรงนําผูเชื่อท่ีจะ

เชื่อฟงพระบัญชาของพระคริสตท่ีจะรับบัพติศมา (การจุมน้ํา) ซึ่งวางพวกเขาเขาสูสมาชิกของคริสตจักร

ทองถ่ินในท่ีท่ีพวกเขารับบัพติศมา พระคํากิจการ 2:41 ไดหนุนเพิ่มเติมวา  “คนทั้งหลายที่รับคําของ 

เปโตรด้วยความยินดีกรั็บบัพติศมา ในวันน้ันมีคนเข้าเป็นสาวกเพิม่อีกประมาณสามพันคน”  คําวา “เขา

เปนสาวกเพิ่ม” หมายถึง ผูเชื่อใหมท่ีรับบัพติศมากลายเปนสวนหนึ่งของคริสตจักรท่ีมีอยูจริงเรียบรอยแลว 

 

 แตบางคนอาจจะกลาวจากพระคําขอนี้ท่ีวา “เราทั้งหลายได้รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณองค์เดียว

เข้าเป็นกายอันเดียวกนั” ใน 1 โครินธ 12:13 หมายความวาผูเชื่อทุกคนไดรับบัพติศมาเขาสูคริสตจักรสากล

ท่ีมองไมเห็นพระกายของพระคริสต  

 

 เมื่ออาจารยเปาโลใชคําวา “เรา” ไมไดหมายถึงทุกคนท่ีรับบัพติศมาจะไดเขาสูกายท่ีเหมือนกัน หาก

ผมกลาววา “เราทุกคนนั่งรถบัสไปโบสถ”  ซ่ึงไมไดหมายความวาทุกๆคนจะนั่งรถบัสคันเดียวกัน หากผม

กลาววา “เราจับปลาไดหนึ่งตัว” ก็ไมไดหมายความวาเราไมไดจับปลาตัวเดียวกัน คร้ังแลวคร้ังเลาแตวาแต

ละคนก็จับปลาไดของตัวเอง หากผมกลาววา “เราซื้อน้ํามาหนึ่งขวด” ก็ไมไดหมายความวาแตละคนจะซื้อ

น้ํามาขวดเดียวกัน แตวาซื้อน้ําของตนเอง 

 

 เมื่ออาจารยเปาโลเขียนวา “เราทั้งหลายได้รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายอัน

เดียวกัน” อาจารยเปาโลไมไดหมายความวาผูเชื่อทุกคนไดรับบัพติศมาเขาสูกายท่ีเดียวกัน สิ่งท่ีอาจารย

เปาโลหมายถึงคือเมื่อเขาไดรับบัพติศมา เขาก็ถูกเขากายอันหนึ่ง (ท่ีเมื่องดามัสกัส - กิจการ บทท่ี 9) ดังนั้น
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เมื่อพวกสมาชิกท่ีคริสตจักรโครินธไดรับบัพติศมา พวกเขาก็ถูกเขากายอันเดียวกันท่ีเมื่องโครินธ  นี่แสดง

ใหเห็นไดงายในขอท่ี 27 ในบทเดียวกัน 

 

1 โครินธ์ 12:27 – “บัดน้ีฝ่ายท่านทัง้หลายเป็นกายของพระคริสต์ และต่างกเ็ป็นอวัยวะของพระกายน้ัน” 

 

 อาจารยเปาโลกลาววาคริสตจักรโครินธเปนพระกายของพระคริสต แตผูท่ีเชื่อในคริสตจักรสากล

นั้น เชื่อวาพระกายของพระคริสตคือผูเชื่อทุกคน หากพวกเขาเขาใจถูก การใชคําวา “ทานท้ังหลาย” ในขอนี้ 

ซึ่งแยกตัวเขาออก อาจารยเปาโลก็ยอมรับวาเขาไมไดเปนสวนหนึ่งของพระคริสตและดังนั้นเขาจึงไมไดรับ

ความรอด 

 

 หากผูท่ีเชื่อในคริสตจักรสากลคิดถูกตอง อาจารยเปาโลควรจะกลาววา “เราท้ังหลายเปนพระกาย

ของพระคริสต”  แตเขาไมไดกลาวเชนนั้น เขากลับกลาววา “ท่านทั้งหลายเปนพระกายของพระคริสต” 

อยางเห็นไดชัดวาอาจารยเปาโลไดรับความรอดและโดยการใชคําวา “ทานท้ังหลาย” บงบอกวามีพระกาย

ของพระคริสต (คริสตจักร) จํานวนมากมายในเวลานั้น เราจะไดเรียนในบทเรียนขางหนา (บทเรียนท่ี 9 - 

หลักคําสอนเก่ียวกับคริสตจักร)วาแตละคริสตจักรเปนพระกายของพระคริสต คริสตจักรในกรุงเยรูซเล็ม

เปนพระกายของพระคริสต คริสตจักรในเมืองอันทิโอก (กิจการ บทท่ี 13) เปนพระกายของพระคริสต 

คริสตจักรในเมืองโครินธก็เปนพระกายของพระคริสต ฯลฯ 

  

ของประทานแห่งพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

 

 ในตนป ค.ศ.1900 (พ.ศ. 2443) คณะเพ็นเทคอสตไดเร่ิมขึ้น โดยป 1971 (พ.ศ 2514) ขบวนการ

เคล่ือนไหวของกลุมพระวิญญาณไดเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วในหลายๆคริสตจักร ถึงแมวาจะเหมือนกัน แตก็

มีความแตกตาง คณะเพ็นเทคอสตหนัเขาสูนิกายของศาสนาคริสต ในขณะท่ีขบวนการเคล่ือนไหวของกลุม

พระวิญญาณเกิดขึ้นภายในคริสตจักรทามกลางนิกายตางๆ ท้ังสองคณะนี้แสดงลักษณะพิเศษโดย “ของ

ประทาน” ในการพูดภาษาแปลกๆและในการรักษา ดังนั้นจึงมีการเพงความสนใจท่ีสําคัญไปท่ีพันธกิจของ

พระวิญญาณบริสุทธิ์ในพื้นท่ีของของประทานแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์ในปจจุบัน ผูเชื่อทุกคนจําเปนตอง

ศึกษาและเขาใจอยางแมนยําวาของประทานแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์ในปจจุบันนี้คืออะไร ดังนั้นเขาจึงจะ

ไมถูกนําไปสูหลักคําสอนเทียมเท็จ   ของประทานแหงพระวิญญาณมีความสามารถประทานโดยพระเจา

เพือ่ประโยชนแกคริสตจักรทองถ่ิน  
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1 โครินธ์ 12:4 – “แล้วของประทานน้ันมีต่าง ๆ กนั แต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกนั” 

1 โครินธ์ 12:7 – “การสําแดงของพระวิญญาณน้ันมีแก่ทุกคนเพือ่ประโยชน์ร่วมกนั” 

 

 ขอพระคําท้ังสองขอแสดงใหเห็นวาสมาชิกทุกคนในคริสตจักรมีของประทานแหงพระวิญญาณ

บริสุทธิ์ อยางไรก็ตามไมใชวาสมาชิกทุกคนจะมีของประทานท่ีเหมือนกัน 
 

1 โครินธ์ 12:29-30 – “ทุกคนเป็นอัครสาวกหรือ ทุกคนเป็นผู้พยากรณ์หรือ ทุกคนเป็นครูบาอาจารย์หรือ  

   ทุกคนกระทําการอัศจรรย์หรือ  ทุกคนได้รับของประทานให้รักษาโรคหรือ ทุกคน 

   พูดภาษาต่าง ๆ หรือ ทุกคนแปลได้หรือ” 
 

 วัตถุประสงคเดียวในของประทานแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์คือหนุนใจสมาชิกในคริสตจักรทองถ่ิน

ให พวกเขาใชของประทานในคริสตจักรเพื่อพระสิริของพระเจา พระคัมภีรไดเรียบเรียงของประทานแหง 

พระวิญญาณบริสุทธิ์ไว 16 อยาง ตามขอตอไปนี้ 
 

1. ถอยคําแหงสติปญญา – 1 โครินธ 12:8  9. การแปลภาษา – 1 โครินธ 12:10 

2. ถอยคําแหงความรู – 1 โครินธ 12:8   10. การชวยเหลือ – 1 โครินธ 12:28 

3. ความเชื่อ – 1 โครินธ 12:9    11. การครอบครอง – 1 โครินธ 12:28, โรม 12:8 

4. การรักษา – 1 โครินธ 12:9, 28   12. การปรนนิบัติ – โรม 12:7, 1 เปโตร 4:11 

5. การอัศจรรย – 1 โครินธ 12:10, 28   13. การสั่งสอน – โรม 12:7 

6. การพยากรณ – 1 โครินธ 12:10, โรม 12:6  14. การเตือนสติ – โรม 12:8 

7. การรูจักสังเกตวิญญาณ– 1 โครินธ 12:10   15. การให – โรม 12:8 

8. การพูดภาษาแปลกๆ – 1 โครินธ 12:10, 28   16. ความเมตตา – โรม 12:8  
 

 ในจุดศูนยกลางของการ “โตแยงของขบวนการเคล่ือนไหวของกลุมพระวิญญาณ”  มีคําถามวา ของ

ประทานแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์ท้ังหมดท่ีพบในพันธสัญญาใหมนั้นใชไดในปจจุบันหรือไม  พระคัมภีร

ไดสอนชัดเจนวาของประทานแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์บางอยางอยูชั่วคราวและเลิกไป เมื่อพระคัมภีรจะ

ถูกเขียนเสร็จอยางสมบูรณแลว 
 

1 โครินธ์ 13:8-10 – “ความรักไม่มีวันสูญส้ิน แม้คาํพยากรณ์กจ็ะเส่ือมสูญไป แม้การพูดภาษาต่าง ๆ น้ันกจ็ะ 

   มีเวลาเลกิไป แม้ความรู้กจ็ะเส่ือมสูญไป  เพราะที่เรารู้น้ันกรู้็แต่ส่วนหน่ึง และที่เราพยากรณ์ 

  น้ันกพ็ยากรณ์แต่ส่วนหน่ึง  แต่เม่ือความสมบูรณ์มาถงึแล้ว ความบกพร่องน้ันกจ็ะสูญไป” 
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 ของประทานแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์จัดแบงกลุมไดสองประเภท คือ  

  1) ของประทานแหงการทําหมายสําคัญท่ีอยูชั่วคราวและเลิกไปในปจจุบัน  

  2) ของประทานในการรับใชท่ีถาวรและสามารถใชไดในทุกวันนี้ 

 

ของประทานแห่งการทําหมายสําคญั 

 ในพระธรรมมาระโก 16:20 และ ฮีบรู 2:4 “หมายสําคัญ” คือ ประทานเพื่อตามพระประสงคความ

เห็นชอบของพระเจาในผูรับใชพระเจาและถอยคําของพระองค 
 

มาระโก 16:20 – “พวกสาวกเหล่าน้ันจึงออกไปเทศนาส่ังสอนทุกแห่งทุกตําบล และองค์พระผู้ เป็นเจ้าทรง

ร่วมงานกบัเขา และทรงสนับสนุนคาํสอนของเขาโดยหมายสําคญัทีป่ระกอบน้ัน เอเมน” 
 

ฮีบรู 2:4 – “ทั้งน้ีพระเจ้ากท็รงเป็นพยานด้วย โดยทรงแสดงหมายสําคัญและการมหัศจรรย์ และโดยการ

อัศจรรย์ต่าง ๆ และโดยของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ซ่ึงทรงประทานตามพระประสงค์ของ

พระองค์” 
 

 ของประทานแหงการทําหมายสําคัญ คือ หมายสําคัญถึงคนยิวท่ีไมเชื่อ ในพระคัมภีรกลาววาใจ

คนยิวตองการ “หมายสําคัญ”  
 

1 โครินธ์ 1:22 – “ด้วยว่าพวกยวิเรียกร้องหมายสําคญัและพวกกรีกเสาะหาปัญญา” 
 

 โดยการศึกษา “ของประทานแหงการทําหมายสําคัญ” ในพันธสัญญาใหมเปดเผยวา  

   1) คนยิวไดอยูท่ีนั่นดวย   

   2) สาวกไดอยูท่ีนั่นดวย  

   3) ของประทานเหลานี้แคชั่วคราว    
 

 มาระโก 16:17 กลาวถึงสี่อยาง “ของประทานแหงการทําหมายสําคัญ” 

มาระโก 16:17 – “มีคนเช่ือที่ไหน หมายสําคัญเหล่าน้ีจะบังเกดิขึ้นที่น้ัน คือเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา  

     เขาจะพูดภาษาใหม่หลายภาษา  เขาจะจับงูได้ ถ้าเขาดื่มยาพษิอย่างใด จะไม่เป็นอันตราย 

     แก่เขา และเขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วย แล้วคนเหล่าน้ันจะหายโรค” 
 

 ของประทานสี่อยางคือ การขับผี การพูดภาษาใหมหลายภาษา จับงูพิษได (เปนการอัศจรรย) และ

การรักษา 
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 1. ของประทานใน “การพูดภาษาแปลกๆ” 

 

 พระคัมภีรกลาวชัดเจนวาการพูดภาษาแปลกๆจะเลิกไป ซ่ึงหมายความวาเปนของประทานแหงการ

ทําหมายสําคัญท่ีอยูชั่วคราว 

1 โครินธ์ 13:8-10 – “ความรักไม่มีวันสูญส้ิน แม้คาํพยากรณ์กจ็ะเส่ือมสูญไป แม้การพูดภาษาต่าง ๆ น้ันกจ็ะ 

 มีเวลาเลิกไป แม้ความรู้ก็จะเส่ือมสูญไป  เพราะที่เรารู้น้ันก็รู้แต่ส่วนหน่ึง และที่เราพยากรณ์น้ันก ็

 พยากรณ์แต่ส่วนหน่ึง  แต่เม่ือความสมบูรณ์มาถงึแล้ว ความบกพร่องน้ันกจ็ะสูญไป” 

 

 เรารูไดอยางไรวาการพูดภาษาแปลกๆนั้นจะเลิกไป? ขอพระคํากลาววา “เมื่อความสมบูรณมาถึง

แลว” บางคนเชื่อวา คําวา “ความสมบูรณ”  หมายถึง พระเยซูคริสต และดังนั้นของประทานในการพูดภาษา

แปลกๆ ยังคงใชไดจนกระท่ังพระเยซูคริสตเสด็จกลับมา อยางไรก็ตามเรารูวานั่นไมใชความจริง เพราะวา

ในภาษากรีก คําวา “ความสมบูรณ” ไมใชรูปแบบเพศชาย แตเปนรูปแบบเพศกลาง ซึ่งไมใชเพศชายหรือ

เพศหญิง ดังนั้นเราเชื่อแนนอนวา คําวา “ความสมบูรณ” หมายถึงพระคัมภีร ซ่ึงนั่นเหมาะสมกับบริบทใน

ชวงเวลานั้น พระคัมภีรยังไมเสร็จอยางสมบูรณ แตยังคงเขียนในเวลานั้นโดยใช “ของประทานแหงการทํา

หมายสําคัญ” พระคัมภีรใกลจะครบสมบูรณแลว เราพบวา “ของประทานแหงการทําหมายสําคัญ” ไดเลิก

ไป และไมยืนยาวในคริสตจักรของพระเจา  

 

 ปจจุบันนี้ “ของประทานในการพูดภาษาแปลกๆ” คือ หนึ่งในเคร่ืองหมายของขบวนการเคล่ือนไหว

ของกลุมพระวิญญาณ อยางไรก็ตามการพูดภาษาแปลกๆในพระคัมภีรแตกตางมากจากการพูดภาษาแปลกๆ

ในคริตจักรของกลุมนี้และเพ็นเทคอสต เราตองทําความเขาใจวาพระคัมภีรกลาวอะไรเก่ียวกับภาษาแปลกๆ 

 

 ประการท่ีหนึ่ง  ภาษาแปลกๆ ในพระคัมภีรหมายถึงภาษาท่ีมนุษยรับรูได ทานจะไมพบขอ 

พระคัมภีรใดๆในพระคัมภีรอางถึงภาษาแปลกๆ เหมือนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แตหมายถึงภาษาท่ีมนุษยรับรูได  ใน

วันเพ็นเทคอสต (กิจการ บทท่ี 2) เมื่อเหลาสาวกกลุมแรกพูดภาษาแปลกๆ ทานจะเห็นรายชื่อของภาษาตางๆ

ในการพูด ถาหากทานไดยินบางคนพูดภาษาแปลกๆในปจจุบันนี้ ทานจะรูวานั่นไมใชภาษาและไมมี

ความหมายอะไร   ประการท่ีสอง พระคัมภีรประกาศวาภาษาแปลกๆเปนหมายสําคัญถึงชาวยิวท่ีไมเชื่อ  

 

1 โครินธ์ 14:22 – “เหตุฉะน้ันการพูดภาษาต่าง ๆ จึงไม่เป็นหมายสําคัญแก่คนที่เช่ือ แต่เป็นหมายสําคัญแก่ 

       คนทีไ่ม่เช่ือ แต่การพยากรณ์น้ันไม่ใช่สําหรับคนทีไ่ม่เช่ือ แต่สําหรับคนทีเ่ช่ือแล้ว” 

 



 
 

66 
 
 

 พระคัมภีรขอนี้กลาวชัดเจนวาของประทานแหงการทําหมายสําคัญมีเพื่อสําหรับคนยิวท่ียังไมไดรับ

ความรอด ดูพระธรรมกิจการ 2:1-13, กิจการ 10:44-48 และ กิจการ 19:6 และดูตัวทานเองวาในสามขอนี้ท่ี

ของประทานในการพูดภาษาแปลกๆ เร่ิมเปนท่ีประจักษ ทานจะเห็นท้ังชาวยิวและสาวกไดอยูท่ีนั่นดวย  

ประการท่ีสาม พระคัมภีรกลาวชัดเจนวาภาษาแปลกๆมีเวลาเลิกไป 

 

1 โครินธ์ 13:8 – “ความรักไม่มีวันสูญส้ิน แม้คําพยากรณ์กจ็ะเส่ือมสูญไป แม้การพูดภาษาต่าง ๆ น้ันกจ็ะมี 

     เวลาเลกิไป...” 

 

 ในเวลาของการทําลายวิหารของชาวยิวในป ค.ศ. 70 (ป พ.ศ. 613) และความบริบูรณในพระวจนะ

ของพระเจา การพูดภาษาแปลกๆ หยุดไปท่ีจะไดรับการฝกในคริสตจักรในพันธสัญญาใหม   ประการท่ีสี่ 

พระคัมภีรไดกลาวถึงการพูดภาษาแปลกๆเล็กนอยเทานั้นเอง มีเพียงขอพระคัมภีรสามตัวอยางเทานั้นท่ี

แสดงใหเห็นอยางแนนอน   ประการท่ีหา แมกระท่ังถา “ของประทานในการพูดภาษาแปลกๆ”  มีสําหรับ

ปจจุบันวันนี้ จะตองมีกฎเขมงวดมากท่ีตองยึดไวกอนท่ีจะพูดภาษาตางๆ 

 

1. มีเพียงสามคนเทานั้นท่ีสามารถพูดภาษาแปลกๆได (1 โครินธ 14:27) 

2. แตละคนจะตองสลับกันพูด พวกเขาไมสามารถพูดคร้ังเดียวพรอมกันได (1 โครินธ 14:27) 

3. มีหนึ่งคนท่ีตองแปล (1 โครินธ 14:27) 

4. ถาไมมีการแปลก็จะไมมีการพูดภาษาตางๆในคริสตจักร (1 โครินธ 14:28) 

5. ผูหญิงไมไดรับอนุญาตใหพูดภาษาแปลกๆ ในคริสตจักร (1 โครินธ 14:34)  

 

 หากทานจะเย่ียมคริสตจักรของขบวนการเคล่ือนไหวของกลุมพระวิญญาณหรือเพ็นเทคอสตใน

ปจจุบัน ทานจะพบวาพวกเขาผิดกฎบัญญัติจากพระคัมภีรในทุกๆคริสตจักร ในเวลานัดหมายทุกคนเกือบ

ท้ังหมดพูดภาษาแปลกๆในเวลาเดียวกัน ไมมีคนแปล และทานจะพบวาผูหญิงพูดภาษาแปลกๆได 

 

 2. ของประทานใน “การรักษาโรค” 

 

 ของประทานในการรักษาโรคเปนอีกเคร่ืองหมายหนึ่งของขบวนการเคล่ือนไหวของกลุม 

พระวิญญาณและคณะเพ็นเทคอสต พระวจนะของพระเจากลาววาพระเจาทรงรักษาโรคหากนั่นคือ 

พระประสงคของพระองค และไมเห็นดวยกับหลักปฏิบัติของผูท่ีใหการรักษาโรคในสมัยนี้  มีคนบางคนท่ี 
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“อางวา” มีความสามารถท่ีจะรักษาคนอ่ืนๆ แตมีการ “หลอกลวง” ดวยเชนกันท่ีจะขโมยเงินของผูคนหรือ

รับอํานาจจากซาตานใหปรากฎในการรักษาโรค แตภายหลังคนท่ีไดรับ “การรักษาโรค ” มักจะแยลง 

 

 พระเจาทรงฤทธิ์อํานาจและพระองคทรงสามารถรักษารางกายได พระองคทรงสามารถรักษาไดทุก

คนทุกเวลาในทุกทางท่ีพระองคประสงค ปญหาไมไดอยูท่ี “พระเจาทรงสามารถรักษาไดหรือไม?” แตดู

เหมือนวาจะเปน “ของประทานแหงการรักษาโรคสามารถใชไดอยูหรือไมในทุกวันนี้?”  

 

 พระคัมภีรบันทึกการอัศจรรย 18 อยางในการรักษาโรคโดยพระเยซูคริสตไว พระองคทรงรักษา

ผูคนท่ีพระองคทรงพบเขา พระองคไมมี “การนัดพบในการรักษาท่ีเฉพาะเจาะจง” พระองคทรงรักษาทุก

อาการเจ็บปวย พระองคไมไดทรงไตถามคนเหลานั้นเพื่อท่ีจะเขามารับการรักษาหรือปฏิเสธคนเหลานั้นท่ี

อาจจะยากเกินท่ีจะรักษาเหมือนกับ “ผูท่ีใหการรักษาโรค” ในยุคนี้ การรักษาของพระองคไมตองจายคา

รักษาใดๆ และสวนมากจะเปนคนท่ีไมไดรับความรอด หรือไดรับความรอดในเวลานั้น ซ่ึงไมเหมือนกับ 

“ผูใหการรักษา” ในยุคนี้ผูท่ีอางวาคนไมไดรับการรักษาเพราะวาเขาไมมี “ความเชื่อ” ท่ีจะไดรับการรักษา 

 

 พระคัมภีรไดบันทึกถึงการอัศจรรยส่ีอยางแหงการรักษาของเหลาสาวก การรักษาโรคเปนงานรอง

ของพันธกิจและมักจะไปดวยกันกับการเทศนาสั่งสอน (ดูท่ีพระธรรมกิจการ 3:13-26 และ กิจการ 4:4) การ

รักษาเปนของประทานแหงการทําหมายสําคัญท่ีกลาวไวใน มาระโก 16:16-17 ซ่ึงเปนของประทานท่ียืนยัน

ถอยคําและผูสงถอยคําของพระเจา ต้ังแตการรักษาคือของประทานแหงการทําหมายสําคัญ ก็มีการเลิกไป

และใชไมไดแลวในทุกวันนี้ พระเจาทรงรักษารางกายของผูคนในวันนี้ แตถาหากนั่นเปนพระประสงคของ

พระองค   ในพระคัมภีร พระเจาทรงบันทึกถึงคริสเตียนหลายคนท่ีไมไดรับการรักษาโรค อยางเชน 

 

1. เปาโลอธิษฐานถึงสามคร้ังสําหรับการรักษาจากพระเจา แตนั่นไมใชพระประสงคของพระเจา 

2 โครินธ์ 12:8-9 – “เร่ืองหนามน้ัน ข้าพเจ้าวิงวอนองค์พระผู้ เป็นเจ้าถึงสามคร้ัง เพือ่ขอให้มันหลุดไปจาก 

  ข้าพเจ้า  แต่พระองค์ตรัสกบัข้าพเจ้าว่า  “พระคุณของเรากมี็พอสําหรับเจ้าแล้ว เพราะความ 

  อ่อนแอมีทีไ่หน เดชของเรากมี็ฤทธ์ิขึน้เต็มขนาดทีน่ั่น”  เหตุฉะน้ันข้าพเจ้าจึงยินดีโอ้อวดใน 

  บรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้า เพือ่ฤทธ์ิเดชของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้า”  
 

2. เอปาโฟรดิทัสปวยและใกลจะตาย 

ฟีลปิปี 2:25-30 – “ข้าพเจ้าคดิแล้วว่า จะต้องให้เอปาโฟรดิทสัน้องชายของข้าพเจ้า...ว่าเขาป่วย...จนเกอืบจะ 

       ตาย ...” 
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3. ทิโมธีปวยบอย 

1 ทิโมธี 5:23 – “อย่าดื่มแต่น้ําอีกต่อไป แต่จงใช้น้ําองุ่นบ้างเล็กน้อย เพือ่ประโยชน์แก่กระเพาะอาหารของ 

    ท่านและโรคทีบั่งเกดิแก่ท่านเนือง ๆ” 
 

4. โตรฟมัสยังคงปวยอยู 

2 ทิโทธี 4:20 – “เอรัสทัสยังค้างอยู่ที่เมืองโครินธ์ แต่เม่ือข้าพเจ้าจากโตรฟีมัสที่เมืองมิเลทัสน้ัน เขายังป่วย 

    อยู่” 

 

 เปนสิ่งสําคัญท่ีควรจําวาไมใชพระประสงคของพระเจาตลอดท่ีจะรักษา 

 

ของประทานในการรับใช้ 

 ของประทานในการรับใชแตกตางจากของประทานแหงการทําหมายสําคัญ ซ่ึงเปนของประทานท่ี

อยูถาวร โรม บทท่ี 12 แสดงใหเห็นถึงของประทานแหงวิญญาณ 7 อยางท่ีสามารถใชไดในปจจุบัน 

 

1. ของประทานในการพยากรณ – โรม 12:6 

 พันธกิจของการพยากรณในพระคัมภีรมีสองลักษณะ ลักษณะแรกคือ การพยากรณถึงในอนาคต 

(Fore-telling) ซึ่งเปนการบอกถึงเหตุการณท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ลักษณะนี้ของการพยากรณไดหยุดไปแลว

เมื่อพระคัมภีรเสร็จสมบูรณ ลักษณะท่ีสองของพันธกิจนี้คือ การประกาศหรือเทศนาสั่งสอน (Forth-telling) 

ทุกวันนี้เราเรียกวาการเทศนาและการประกาศพระวจนะของพระเจา 

 

2. ของประทานในการปรนนิบัติ – โรม 12:7 

 ของประทานในการปรนนิบัติคือ แรงจูงใจท่ีจะแสดงความรักโดยการชวยเหลือและการรับใชผูอ่ืน 

ผานสิ่งตองการท่ีจําเปน ซึ่งเปนความสามารถจากพระเจาท่ีพบภายในกลุมคนและทําในส่ิงท่ีเปนประโยชน

แกกัน 

 

3. ของประทานในการส่ังสอน – โรม 12:7 

 ของประทานในการสั่งสอนเปนแรงจูงใจท่ีจะแสดงใหเห็นถึงความจริงในพระคําของพระเจาอยาง

ชัดเจนและถูกตอง ซึ่งเปนความสามารถจากพระเจาท่ีมีสวนรวมในการคนควาและรายละเอียดการศึกษาใน

พระคําของพระเจา 
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4. ของประทานในการเตือนสติ – โรม 12:8 

 ของประทานในการเตือนสติเปนแรงจูงใจท่ีจะกระตุนผูอ่ืนในคริสตจักรท่ีจะเติบโตฝายจิตวิญญาณ 

เปนความสามารถจากพระเจาท่ีมาอยูขางๆคริสเตียนคนอ่ืนโดยพระคําของพระเจา และกระตุนพวกเขาให

ดําเนินเติบโตในจิตวิญญาณ 

 

5. ของประทานแหงการให – โรม 12:8 

 ของประทานแหงการใหเปนแรงจูงใจท่ีจะแบงปนเงินแกคนอ่ืนสําหรับงานของพระเจา เปน

ความสามารถจากพระเจาท่ีใหสําหรับความกาวหนาในพันธกิจฝายวิญญาณ 

 

6. ของประทานในการปกครอง – โรม 12:8 

 ของประทานในการปกครองเปนแรงจูงใจท่ีจะนําผูอ่ืนไปสูในความบริบูรณในเปาหมาย เปน

ความสามารถจากพระเจาท่ีจะนํา หรือบงชี้เปาหมาย และชวยเหลือคนท่ีเก่ียวของกับภารกิจหนาท่ีน้ันให

บรรลุความสําเร็จ 

 

7. ของประทานแหงความเมตตา – โรม 12:8 

 ของประทานแหงความเมตตาเปนแรงจูงใจท่ีพิสูจนและแบงปนความทุกขความสุขซึ่งกันและกันดั่ง

ผูปลอบประโลมใจ เปนความสามารถจากพระเจาท่ีจะซึบซับกับความทุกขและความโศกเศราเสียใจกับคน

อ่ืนๆ ทางดานจิตใจและอารมณความรูสึกท่ีเก่ียวของกับความตองการของเขา และสามารถท่ีจะนําการ

ปลอบประโลมใจไปถึงพวกเขาผานพระคําของพระเจา 

 

“การสถิตอยู่” และ “การเตม็ล้น” ในพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
 

 มีสองสิ่งในชีวิตคริสเตียนท่ีพระวิญญาณบริสุทธิ์จะกระทํางานท่ีสําคัญ  

  1) พระองคทรงสถิตอยูในผูเชื่อจากการชวยใหรอด  

  2) พระองคจะทรงเต็มลนในผูเชื่อสําหรับการรับใช 
 

การสถิตอยูของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ  
 

 ต้ังแตวันเพ็นเทคอสตมา (กิจการ บทท่ี 2) พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจาสถิตอยูในเหลาผูเชื่อ 
 



 
 

70 
 
 

โรม 8:9 – “ถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายจริง ๆ แล้ว ท่านกมิ็ได้อยู่ฝ่ายเน้ือหนัง  

       แต่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณ แต่ถ้าผู้ใดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ ผู้ น้ันกไ็ม่เป็นของพระองค์” 

1 โครินธ์ 6:19 – “ท่านไม่รู้หรือว่า ร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ซ่ึงสถิตอยู่ในท่าน  

      ซ่ึงท่านได้รับจากพระเจ้า ท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง” 

2 ทโิมธี 1:14 – “ข้อความอันดีน้ันซ่ึงทรงฝากไว้กบัท่าน ท่านจงรักษาโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธ์ิทีส่ถิตอยู่ 

    ในเรา” 
 

 ผูคนในพันธสัญญาเดิมไมไดรับการสถิตอยูของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ถึงแมวาพระวิญญาณบริสุทธิ์

จะลงมาเหนือพวกเขาในเวลาสําหรับพันธกิจ ซึ่งไมอยูถาวร 

ผู้วินิจฉัย 13:24 – “ผู้หญิงน้ันก็คลอดบุตรชายคนหน่ึงเรียกช่ือว่าแซมสัน เด็กน้ันก็เติบโตขึ้น และ 

       พระเยโฮวาห์ทรงอํานวยพระพรแก่เขา  และพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ก็ทรงเร่ิม 

      เร้าใจเขาทีค่่ายดานระหว่างโศราห์กบัเอชทาโอล” 

 

1 ซามูเอล 16:13-14 – “ซามูเอลจึงนําขวดเขาน้ํามันและเจิมต้ังเขาไว้ท่ามกลางพี่ชายของเขา และ 

    พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์กส็วมทบัดาวิดต้ังแต่วันน้ันเป็นต้นไป และซามูเอลก ็

   ลกุขึน้กลบัไปยงัรามาห์ ... ฝ่ายพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์กพ็รากจากซาอลู ...” 

 

การเต็มลนในพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

 การเต็มลนในพระวิญญาณบริสุทธิ์แตกตางจากการสถิตอยูของพระวิญญาณบริสุทธิ์ มีการสถิตอยู

เดียวของพระวิญญาณบริสุทธิ์จากการชวยใหรอด แตมีการเต็มลนมากมายผานทางชีวิตของผูเชื่อ “การเต็ม

ลนในพระวิญญาณบริสุทธิ์”  คืออะไร? การอธิบายท่ีเย่ียมมาจากคําสั่งของพระเจาถึงคริสเตียนทุกคน  

 

เอเฟซัส 5:18 – “และอย่าเมาเหล้าองุ่นซ่ึงจะทาํให้เสียคน แต่จงเต็มล้นด้วยพระวิญญาณ” 

 

 มนุษยเต็มไปดวยความเมามายซึ่งถูกควบคุมและเปนผลกระทบจากการด่ืม มีผลกระทบตอการเดิน

ของเขา การพูดคุย และสงผลตอความคิดของเขา ในทางเดียวกันการเต็มลนในพระวิญญาณบริสุทธิ์คือการ

ใหท้ังหมดอยูภายใตการควบคุมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองคจะทรงควบคุมและมีผลตอทุกดานใน

ชีวิตของเรา ไมวาจะเปนการเดินของเรา การพูดคุย การมอง การเติมแตง ความคิดของเรา และดานอ่ืนๆอีก

มากมาย 
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 การเต็มลนในพระวิญญาณบริสุทธิ์เปนส่ิงสําคัญสําหรับวัตถุประสงคเดียว คือ การรับใชและเปน

พยานสําหรับพระคริสต ถาหากเรารับใชพระเจาอยางมีประสิทธิผล เราจึงตองการฤทธิ์อํานาจจาก 

พระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา อยางไรก็ตามเมื่อผูเชื่อไมยินยอมใหพระวิญญาณบริสุทธิ์ทํางาน 

ในชีวิตของเขา เขาก็จะสําลักงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเขา 

 

1 เธสะโลนิกา 5:19 – “อย่าดับพระวิญญาณ” 

 

 เมื่อมีความบาปในชีวิตของผูเชื่อ พระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถเสียพระทัยได และดังนั้นจึงเปน 

การดับงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

 

เอเฟซัส 4:30 – “และอย่าทําให้พระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระเจ้าเสียพระทัย เพราะโดยพระวิญญาณน้ัน 

    ท่านได้ถูกประทบัตราหมายท่านไว้จนถงึวันทีท่รงไถ่ให้รอด” 

 

 พระองคจะไมทรงเติมภาชนะท่ีไมสะอาด เมื่อผูเชื่ออนุญาตใหความบาปคงอยู พระวิญญาณบริสุทธิ์

ไมสามารถเติมเต็มเขาได ดังนั้นเราสามารถเต็มลนในพระวิญญาณไดอยางไร? ประการแรกคือ สารภาพ

บาปและตัดขาดจากความบาปท้ังหมด ประการท่ีสองคือ ยอมจํานนตอพระวิญญาณบริสุทธิ์ และประการท่ี

สามคือ ขอพระเจาทรงเต็มลนเราในพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
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บทที่ 5 – หลกัคาํสอนเกีย่วกบัทูตสวรรค์ วญิญาณช่ัว และซาตาน 

 

 พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าทรงสร้างอาณาบริเวณของวิญญาณก่อนท่ีพระองค์จะทรงสร้างโลก

ภายใน 6 วนั ในเวลานั้นพระเจา้ทรงสร้างวญิญาณมากมาย เรียกวา่ ทูตสวรรค ์

 

เพลงสดุดี 148:2,5 – “ทูตสวรรค์ทั้งหลายของพระองค์ จงสรรเสริญพระองค์ บรรดาพลโยธาของ 

            พระองค์… ให้ส่ิงเหล่าน้ันสรรเสริญพระนามพระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ทรงบัญชา  

            ส่ิงเหล่าน้ันกถู็กเนรมิตขึน้มา” 

 

 พระเจา้ทรงสร้างทูตสวรรคม์ากมายท่ีนบัไม่ได ้

ฮีบรู 12:22 – “แต่ท่านทั้งหลายได้มาถึงภูเขาศิโยน และมาถึงเมืองของพระเจ้าผู้ทรงดํารงพระชนม์อยู่  คือ 

           กรุงเยรูซาเลม็แห่งสวรรค์ และมาถงึทีชุ่มนุมทูตสวรรค์มากมายเหลอืทีจ่ะนับได้” 

 

 ทูตสวรรคคื์อวิญญาณท่ีมีชีวิต (ฮีบรู 1:13-14; เพลงสดุดี 104:4) ทูตสวรรคไ์ม่มีร่างกายเหมือนกบั

มนุษยแ์ละไม่มีความต้องการเหมือนกับมนุษย ์เช่น ความหิว ความกระหาย การนอนหลับ และอ่ืนๆ 

เพราะวา่ทูตสวรรคไ์ม่มีร่างกาย เหล่าทูตสวรรคจึ์งไม่ตอ้งตาย ดงันั้นจาํนวนของเหล่าทูตสวรรคจึ์งไม่ลดลง 

ในทาํนองเดียวกนัจาํนวนของทูตสวรรคก์ไ็ม่เพิ่มข้ึนเพราะว่าทูตสวรรคไ์ม่สามารถใหก้าํเนิดทูตสวรรคเ์อง

ได ้และพระคมัภีร์กล่าววา่มนุษยไ์ม่สามารถกลายมาเป็นทูตสวรรคไ์ดห้ลงัจากท่ีตายแลว้ 

 

 ตั้งแต่พระเจา้ทรงสร้างทูตสวรรค ์เหล่าทูตสวรรคก์็อยู่ภายใตอ้าํนาจของพระองค ์เป็นความจริงท่ี

เหล่าทูตสวรรคฉ์ลาดกว่ามนุษย ์แต่กไ็ม่ไดท้รงรอบรู้เหมือนพระเจา้ ทูตสวรรคแ์ขง็แรงมากกว่ามนุษย ์แต่

ไม่ไดมี้ฤทธ์ิอาํนาจเหมือนพระเจา้ ถึงแมจ้ะมีรูปภาพมากมายเก่ียวกบัการวาดภาพทูตสวรรคใ์นลกัษณะของ

ผูห้ญิงมีปีก พระคมัภีร์ก็ไม่มีหลกัฐานท่ีจะมารับรองส่ิงเหล่านั้น ในความเป็นจริงทูตสวรรคมี์ลกัษณะเป็น

ผูช้าย เหล่าทูตสวรรคมี์ลกัษณะในรูปแบบเพศชายทุกคร้ัง ตวัอยา่งเช่น 

 

กจิการ 1:10 – “เม่ือเขากาํลงัเขม้นดูฟ้าเวลาทีพ่ระองค์เสด็จขึน้ไปน้ัน ดูเถดิ มีชายสองคนสวมเส้ือขาวมายืน 

  อยู่ ข้าง ๆ เขา  สองคนน้ันกล่าวว่า “ชาวกาลิลีเอ๋ย เหตุไฉนท่านจึงยืนเขม้นดูฟ้าสวรรค์  

  พระเยซูองค์น้ีซ่ึงทรงรับไปจากท่านขึ้นไปยังสวรรค์น้ัน จะเสด็จมาอีกเหมือนอย่างที่ท่าน 

  ทัง้หลายได้เห็นพระองค์เสด็จไปยงัสวรรค์น้ัน” 



 
 

74 
 
 

 ซ่ึงเป็นท่ีชดัเจนในโลกทุกวนัน้ีท่ีมีทูตสวรรคท่ี์ดีและทูตสวรรคท่ี์ชัว่ร้าย หรือท่ีเรียกว่า วิญญาณชัว่ 

นบัตั้งแต่พระเจา้ทรงสร้างเหล่าทูตสวรรคท์ั้งหลาย พระองคท์รงสร้างทูตสวรรคท่ี์ดีและชัว่หรือ? คาํตอบคือ 

ไม่ใช่ ในกาลเร่ิมตน้เหล่าทูตสวรรคน์ั้นดีทั้งหมด แลว้ในวนัน้ีมีวิญญาณชัว่ไดอ้ยา่งไร? พระคมัภีร์จะบอก

เราถึงคาํตอบ พระเจา้ทรงสร้างทูตสวรรคท์ั้งหมดพร้อมกบัใหอิ้สระในการเช่ือฟังหรือไม่เช่ือฟังนัน่เอง  

 

เอเสเคียล 28:15 – “เจ้ากป็ราศจากตําหนิในวิธีการทั้งหลายของเจ้า ต้ังแต่วันที่เจ้าได้ถูกสร้างขึ้นมาจนพบ 

         ความช่ัวช้าในตัวเจ้า” 

2 เปโตร 2:4 – “เพราะว่า ถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงยกเว้นพวกทูตสวรรค์ที่ได้ทําบาปน้ัน แต่ได้ทรงผลักเขาลง 

         ไปสู่นรก และได้มัดเขาไว้ด้วยเคร่ืองจองจําแห่งความมืด คุมไว้จนกว่าจะถงึเวลาทรงพพิากษา” 

 

 พระเจา้ทรงสร้างทูตสวรรค ์ดงันั้นเหล่าทูตสวรรคจึ์งอยูก่บัพระองค ์สรรเสริญพระองค ์และรับใช้

พระองค ์พระเจา้ไม่ไดส้ร้างทูตสวรรคใ์หเ้หมือนกนั  ทูตสวรรคบ์างตนฉลาดกว่าและมีพลงัอาํนาจมากกว่า

ตนอ่ืนๆ ในพระคมัภีร์กล่าวว่าพระเจา้ทรงสร้างทูตสวรรค ์คือ ลูซิเฟอร์ ซ่ึงงดงามท่ีสุด มีฤทธ์ิอาํนาจมาก 

และฉลาดท่ีสุดกวา่ทูตสวรรคอ่ื์นๆ ลูซิเฟอร์อยูเ่หนือกวา่ทูตสวรรคอ่ื์นๆ ในดา้นความรู้ และพลงัอาํนาจ 

 

 ในคร้ังหน่ึงหลงัจากท่ีพระเจา้ทรงวางอาดมัและเอวาไวใ้นสวนเอเดน และก่อนท่ีพวกเขาจะลม้ลงใน

ความบาปใน ปฐมกาล 3 ลูซิเฟอร์ไดห้ยิ่งผยองในความงามของตน ความฉลาดรอบรู้ และฐานะของตน 

ท่านสามารถอ่านเก่ียวกบัเร่ืองน้ีไดใ้น อิสยาห์ 14 และ เอเสเคียล 28 ลูซิเฟอร์อิจฉาพระเจา้ในพระสิริทั้งมวล

ของพระองค ์เขาโนม้นา้วเหล่าทูตสวรรค ์1 ใน 3 ของทูตสวรรคท์ั้งหมดมาติดตามเขาในการกบฏ และก่อ

สงครามต่อตา้นพระเจา้เพื่อมาแทนท่ีพระเจา้ 

 

 พระเจา้ผูท้รงฤทธ์ิอาํนาจและทรงรอบรู้ไดข้บัไล่เหล่าทูตสวรรคจ์ากฐานะของตน และโยนลงมายงั

โลก ช่ือลูซิเฟอร์ถูกเปล่ียนเป็น ซาตาน และบางคร้ังถูกเรียกวา่ มาร ทูตสวรรคท่ี์ติดตามซานตานในการกบฏ

ของเขากลายมาเป็นวิญญาณชัว่และถูกเรียกว่า ผี ถึงแมว้่าจุดหมายปลายทางของซาตานและวิญญาณชัว่จะ

อยูใ่นบึงไฟ แต่ตอนน้ีพวกมนัไดอ้าศยัอยู่บนโลกในอาณาจกัรของวิญญาณต่อสู้กบัพระเจา้และต่อตา้นทุก

ส่ิงท่ีพระเจา้ทรงรัก 

 

 ทูตสวรรคท่ี์ดีทรงอยู่กบัพระเจา้ท่ีสวรรค ์เหล่าวิญญาณชัว่อยูบ่นโลกในอาณาจกัรของวิญญาณและ

แสดงตนในรูปร่างของวิญญาณ นัน่จึงเป็นเหตุว่าทาํไมผูค้นจึงเห็น “ผี”  หรือเห็นส่ิงของท่ีตดัผ่านในหอ้ง

โดยพลงั “ท่ีมองไม่เห็น” 



 
 

75 
 
 

 เน่ืองจากพระเจา้ทรงมีความรักท่ียิง่ใหญ่สาํหรับมนุษย ์ ซาตานจึงเกลียดชงัมนุษยแ์ละทาํทุกอยา่งท่ี

สามารถทาํไดเ้พื่อขดัขวางมนุษยจ์ากการมาถึงพระเจา้ท่ีจะไดรั้บความรอด หน่ึงในอาวุธท่ีเยีย่มยอดของมาร

ซาตานคือ การหลอกลวง คนจาํนวนมากท่ีเช่ือว่ามีวิญญาณท่ีดีบนโลกน้ีท่ีคอยช่วยเหลือผูค้น ผูค้นเหล่านั้น

ถูกหลอก ถึงแมว้่าวิญญาณชัว่จะปรากฎในรูปแบบท่ี “ดี” และ “ช่วยเหลือ” ผูค้น แต่มนักไ็ม่ไดช่้วยใหผู้ค้น

ไปถึงพระเยซูคริสต์ และปล่อยให้มนุษยค์งอยู่ในการผูดมกัจากความบาปของพวกเขา ท่านรู้วิธีท่ีจะแยก

วญิญาณท่ีดีออกจากวญิญาณชัว่ไดอ้ยา่งไร? พระคมัภีร์จะใหค้าํตอบ 

 

1 ยอห์น 4:1-3 – “ท่านทีรั่กทัง้หลาย อย่าเช่ือวิญญาณเสียทุก ๆ วิญญาณ แต่จงพสูิจน์วิญญาณเหล่าน้ันว่ามา

จากพระเจ้าหรือไม่ เพราะว่ามีผู้พยากรณ์เทจ็เป็นอันมากออกเทีย่วไปในโลก  โดยข้อน้ีท่านทัง้หลายกจ็ะรู้จัก

พระวิญญาณของพระเจ้า คอืวิญญาณทัง้ปวงทีย่อมรับว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมนุษย์ วิญญาณน้ันก็

มาจากพระเจ้า  และวิญญาณทั้งปวงที่ไม่ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมนุษย์ วิญญาณน้ันก็ไม่

ได้มาจากพระเจ้า วิญญาณน้ันแหละเป็นปฏปัิกษ์ต่อพระคริสต์ ซ่ึงท่านทัง้หลายได้ยนิว่าจะมา และบัดน้ีกอ็ยู่

ในโลกแล้ว” 

 

 เม่ือวญิญาณทั้งปวงไม่ยอมรับวา่พระเยซูคริสตไ์ดเ้สด็จมาเป็นมนุษย ์วิญญาณนั้นคือวิญญาณชัว่ มนั

อาจจะดูเหมือนวา่ “ดี” อาจจะดูเหมือนอ่อนโยนสาํหรับท่าน แต่มนัจะขดัขวางท่ีจะไม่ใหท่้านมาถึงพระเยซู

คริสต ์  ยกตวัอยา่งเช่น มีคนไปหา “หมอผี” เพื่อรับการรักษา  ซาตานเป็นนายใหญ่แห่งผูห้ลอกลวง สมมติ

ว่าวิญญาณชั่วเป็นเหตุให้เกิดปัญหาทางร่างกายกับเพื่อนของท่าน มันได้ไปหาหมอผีคนท่ีประกอบ 

“พิธีกรรม” เพื่อ “รักษา” เพื่อนของท่าน วิญญาณชัว่ไดช่้วยเพื่อนโดยออกจากร่างกายของเพื่อนอยา่งเตม็ใจ

และทาํให ้“เป็นท่ีประจกัษ”์ ว่าเขาไดรั้บการรักษาโดยหมอผี เพื่อนของท่านมีความโนม้นา้วมากว่าหมอผี

เป็นลทัธิท่ีถูกตอ้งและวญิญาณชัว่ไดท้าํใหเ้พื่อนของท่านไม่มองไปท่ีพระเยซูคริสต ์แต่ไดก้ลบัไปหาหมอผี

ผูท่ี้ไม่ได้ช้ีให้ผูค้นไปถึงพระเยซู ดังนั้นเพื่อนของท่านจึงอยู่ในความมืดท่ีมืดกว่าเดิมและอยู่ในความ

หลอกลวง ต่อมาเขาจึงอยูใ่นท่ีท่ีเขาอยูใ่นตอนแรก 

 

  ท่านจะพบกบัวิญญาณลทัธิต่างๆในโลกน้ี และทุกประเทศจะมีคนท่ี “ดูเหมือน” ว่าจะมีพลงัอาํนาจ

พิเศษในการส่ือสารกบัวญิญาณในโลก ท่านตอ้งทาํความเขา้ใจวา่พวกเขาไม่ไดติ้ดต่อส่ือสารกบัทูตสวรรคท่ี์ 

“ดี” เพราะว่าทูตสวรรค์ท่ีดีนั้นอยู่ท่ีสวรรค์กบัพระเจา้พระบิดา ถึงแมว้่าบางวิญญาณอาจจะปรากฎใน

รูปแบบท่ี “ดี” แต่มนัก็ได ้“หลอกลวง” ผูค้นและเป็นวิญญาณชั่วจริงๆท่ีอยู่ขา้งลูซิเฟอร์เพื่อท่ีจะลาํลาย 

พระเจา้พระบิดาในสวรรค ์ การงานของพวกมนัโลกน้ีคือลวงผูค้นและทาํใหแ้น่ใจว่าผูค้นจะไม่มองไปยงั

พระเยซูคริสตแ์ละมาถึงความรอดของพระองค ์
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พนัธกจิของทูตสวรรค์ 

 

 จากน้ีไปขา้พเจา้จะใชค้าํว่า ทูตสวรรค ์ ระบุถึงวิญญาณท่ีดี และใชค้าํว่า ผี ระบุถึงวิญญาณชั่ว  

พนัธกิจของทูตสวรรค์เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจเพราะว่าพันธกิจของเหล่าทูตสวรรค์น้อยมากท่ีถูกกล่าวใน 

พระคมัภีร์ พนัธกิจของทูตสวรรคคื์อการปลอบประโลมใจเพราะว่าในพระคมัภีร์กล่าวว่า ทูตสวรรคท์ั้งปวง

เป็นแต่เพียงวิญญาณผูป้รนนิบติั “ที่พระองค์ทรงส่งไปช่วยเหลือบรรดาผู้ที่จะได้รับความรอดเป็นมรดก” 

(ฮีบรู 1:14) ซ่ึงหมายความวา่ทูตสวรรคช่์วยเหลือเหล่าผูเ้ช่ือ 

 

ตาํแหน่งของทูตสวรรค์ 

 พระวจนะของพระเจา้กล่าววา่มีหลากหลายตาํแหน่งเหมือนกบักองกาํลงัในอาณาจกัรของวญิญาณ 

 

1. อคัรเทวทูตาธิบดี มีคาเอลคืออคัรเทวทูตาธิบดีเพียงองคเ์ดียวท่ีถูกขานช่ือในพระคมัภีร์ 

ยูดาส 1:9 – “ฝ่ายอัครเทวทูตาธิบดีมีคาเอล คร้ันเม่ือท่านโต้เถียงกบัพญามารเร่ืองศพของโมเสส ท่านเองก ็

          ยังไม่บังอาจต้ังข้อกล่าวหาอย่างเย้ยหยันต่อมารเลย ได้แต่เพยีงกล่าวว่า ‘ขอให้องค์พระผู้ เป็น 

          เจ้าทรงห้ามเจ้าเถดิ’ ” 

 ยศตาํแหน่งของ “อคัรเทวทูตาธิบดี” บอกเป็นนยัว่าท่านเป็นทูตสวรรคท่ี์มีตาํแหน่งสูงสุด หรือแม่

ทพัของเหล่าทูตสวรรค ์

 

2. เครูบ เหล่าเครูบมีหนา้ท่ีในการป้องกนั เหล่าเครูบป้องกนัสวนเอเดน 

ปฐมกาล 3:24 – “ดังน้ัน พระองค์ทรงไล่มนุษย์ออกไป และพระองค์ทรงต้ังพวกเครูบไว้ทางทิศตะวันออก 

       ของสวนเอเดน และต้ังดาบเพลงิซ่ึงหมุนได้รอบทศิทาง เพือ่ป้องกนัทางเข้าไปสู่ต้นไม้แห่งชีวิต” 

  

 เครูบปกป้องพระบลัลงักใ์นสวรรคด์ว้ย 

 

เพลงสดุดี 99:1 – “พระเยโฮวาห์ทรงครอบครอง ให้ชนชาติทั้งหลายตัวส่ัน พระองค์ผู้ประทับระหว่าง 

       พวกเครูบ ให้แผ่นดินโลกหวั่นไหว” 

 เครูบถูกอธิบายใน เอเสเคียล 1:4-28 และ 10:8-22 เหล่าเครูบมีส่ีปีกและมีส่ีหนา้ เครูบเป็นผูพ้ิทกัษ์

พระสิริของพระเจา้ (เอเสเคียล 10:4, 18, 19) พระคมัภีร์เปิดเผยว่าลูซิเฟอร์เป็นหน่ึงในเครูบ (เอเสเคียล 

28:14) 
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3. เสราฟิม  

 มีการกล่าวถึงเสราฟิมเพียงคร้ังเดียวใน อิสยาห์ 6:1-3 เสราฟิมคลา้ยกบัเครูบ แต่ว่ามีหกปีกและ

ร่วมกนันมสัการพระเจา้ท่ีพระบลัลงัก์ของพระองค์ในสวรรค์ เสราฟิมมีหน้าท่ีในการร้องขบัขาน ป่าว

ประกาศถึงความบริสุทธ์ิของพระเจา้ เครูบอยู่ขา้งพระบลัลงัก์ของพระเจา้ ส่วนเสราฟิมอยู่เหนือขา้งบน  

เครูบและเสราฟิมเป็นวญิญาณเดียวท่ีถูกกล่าวโดยเฉพาะวา่มีปีก 

 

4. ทูตสวรรค ์ 

 ทูตสวรรคข์องพระเจา้คือวิญญาณผูซ่ึ้งมีหนา้ท่ีโดยตรงต่อมนุษย ์เหล่าทูตสวรรคช่์วยปกป้องชีวิต

ของผูเ้ช่ือ 

เพลงสดุดี 34:7 – “ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ได้ต้ังค่ายล้อมบรรดาผู้ที่เกรงกลัวพระองค์ และช่วยเขา 

       ทัง้หลายให้รอด” 

ดาเนียล 6:22 – “พระเจ้าของข้าพระองค์ทรงใช้ทูตสวรรค์ของพระองค์มาปิดปากสิงโตไว้ มันมิได้ทํา 

    อันตรายแก่ข้าพระองค์…” 

 

 ทูตสวรรคเ์อาใจใส่ความตอ้งการของผูเ้ช่ือ 

ฮีบรู 1:14 – “ทูตสวรรค์ทั้งปวงเป็นแต่เพยีงวิญญาณผู้ปรนนิบัติ ที่พระองค์ทรงส่งไปช่วยเหลือบรรดาผู้ที ่

          จะได้รับความรอดเป็นมรดกมิใช่หรือ” 

 

 ทูตสวรรคน์าํวญิญาณของคริสเตียนท่ีตายแลว้ไปสู่สวรรค ์ 

ลกูา 16:22 – “อยู่มาคนขอทานน้ันตายและเหล่าทูตสวรรค์ได้นําเขาไปไว้ที่อกของอับราฮัม ฝ่ายเศรษฐีน้ันก ็

           ตายด้วย และเขากฝั็งไว้” 

 

ความเป็นบุคคลและธรรมชาตขิองซาตาน 

 

 หลงัจากท่ีลูซิเฟอร์ลม้ลงในความบาป ช่ือของมนัได้ถูกเปล่ียนเป็น ซาตาน หรือท่ีเรียกว่า มาร 

รายละเอียดเร่ิมแรกของซาตานอยูใ่น เอเสเคียล 28:11-19 จากพระธรรมขอ้น้ีเราเรียนรู้วา่มารซาตานถูกสร้าง

ข้ึนมา น่ีเป็นส่ิงปลอบใจเหล่าผูเ้ช่ือเพราะว่าเรารู้ว่ามันไม่ได้มีฤทธ์ิอาํนาจเหมือนพระเจา้ เรารู้ด้วยว่า

เพราะวา่ซาตานคือหน่ึงในเครูบ แต่เดิมแลว้มนัคือผูป้กป้องพระบลัลงักข์องพระเจา้ และเราเรียนรู้ในพระคาํ
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ขอ้ 15 ว่าซาตานถูกสร้างมาอยา่งสมบูรณ์แบบ ปราศจากบาป และมีอิสระในการเลือกท่ีจะเช่ือฟังพระเจา้

หรือไม่เช่ือฟังพระองค ์

 

 ลูซิเฟอร์เลือกทาํบาป ความตั้งใจของมารซาตานถูกเปิดเผยไวใ้น อิสยาห์ 14:13-14  ในขอ้ 14 

ซาตานไดก้ล่าวว่า “ขา้จะกระทาํตวัของขา้เหมือนองค์ผูสู้งสุด” ลูซิเฟอร์ไม่พอใจกบัพระประสงค์ของ 

พระเจา้ในชีวติของเขา แต่กลบักลายอิจฉาพระเจา้และปรารถนาท่ีของพระเจา้ ถึงแมว้่าเขาจะเป็นวิญญาณท่ี

มีพลงัอาํนาจ เขาก็เป็นเพียงส่ิงมีชีวิตท่ีถูกสร้างข้ึนมา มีความจาํกดัในอาํนาจนั้น และไม่ทรงฤทธ์ิอาํนาจ

เหมือนพระเจา้ 

 

1. ซาตานส่งเสริมความชัว่ร้ายและความบาปในโลกน้ี 

 

2. ซาตานคือผูห้ลอกลวง 

2 โครินธ์ 2:11 – “เพือ่ไม่ให้ซาตานมีชัยเหนือเรา เพราะเรารู้กลอบุายของมันแล้ว” 

2 โครินธ์ 4:4 – “ส่วนคนที่ไม่เช่ือน้ัน พระของยุคน้ีได้กระทําใจของเขาให้มืดไป เพือ่ไม่ให้ความสว่างของ 

    ข่าวประเสริฐอันมีสง่าราศีของพระคริสต์ ผู้ เป็นพระฉายของพระเจ้า ส่องแสงถงึพวกเขา” 

 

3. ซาตานมดัมนุษยใ์หอ้ยูใ่นความบาป 

2 ทโิมธี 2:26 – “และเขาอาจหลดุพ้นบ่วงของพญามาร ผู้ ซ่ึงดักจับเขาไว้ให้ทาํตามความประสงค์ของมัน” 

 

4. ซาตานแอบอา้งเป็น “ทูตสวรรคท่ี์ดี” และทูตสวรรคข์องพระเจา้ 

2 โครินธ์ 11:14-15 – “การกระทําเช่นน้ันไม่แปลกประหลาดเลย ถึงซาตานเองกย็ังปลอมตัวเป็นทูตสวรรค์ 

  แห่งความสว่างได้   เหตุฉะน้ันจึงไม่เป็นการแปลกอะไรทีผู่้ รับใช้ของซาตานจะปลอมตัวเป็น 

  ผู้รับใช้ของความชอบธรรม ท้ายทีสุ่ดของเขาจะเป็นไปตามการกระทาํของเขา” 

 

  ซาตานทาํงานหนักเพื่อขดัขวางไม่ให้ผูค้นไดรั้บความรอดในการมาถึงพระเจา้ผ่านทางพระเยซู

คริสต ์อยา่งไรกต็ามเม่ือมีบางคนรอดแลว้ ซาตานกก็ลายมาเป็นศตัรู มนัทาํงานหนกัเพื่อขโมยความช่ืนชม

ยินดีในผูเ้ช่ือ พยายามท่ีจะทาํให้ผูเ้ ช่ือล้มลงในบาป และพยายามท่ีจะทาํลายคาํพยานของผูเ้ช่ือและ

คุณลกัษณะของคริสเตียน  สังเกตส่ิงท่ีพระเจา้ตรัสกบัมารซาตานในเร่ืองราวของโยบ 
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โยบ 1:12, 2:6 – “และพระเยโฮวาห์ตรัสกับซาตานว่า ‘ดูเถิด บรรดาส่ิงที่เขามีอยู่ก็อยู่ ในอํานาจของเจ้า  

 เพยีงแต่อย่ายืน่มือแตะต้องตัวเขาเท่าน้ัน’ ซาตานจึงออกไปจากพระพกัตร์ของพระเยโฮวาห์… และ 

 พระเยโฮวาห์ตรัสกบัซาตานว่า ‘ดูเถดิ เขาอยู่ในมือของเจ้า จงไว้ชีวิตของเขาเท่าน้ัน’ ” 

 

 ซาตานไม่สามารถทาํส่ิงใดได้ในผูเ้ช่ือโดยปราศจากการอนุญาตจากพระเจา้ มีหลายท่ีในความ

อ่อนแอของเหล่าผูเ้ช่ือท่ีซาตานอาจจะไดรั้บผลประโยชน ์

1. ดา้นความคิด - ความคิดของผูเ้ช่ือเป็นสนามรบเอกในสงครามฝ่ายวญิญาณกบัมารซาตาน 

2. ดา้นสุขภาพร่างกาย – ซาตานโจมตีเปาโลอยา่งต่อเน่ืองผา่นทางสุขภาพร่างกายของเขา 

    (2 โครินธ์ 12:7-10) 

3. ดา้นกาํลงัฝ่ายร่างกาย - กาํลงัของเหล่าสาวกตกลง เม่ือเขานอนหลบัในสวนขณะท่ีพระเยซูทรงอธิษฐาน  

    (มทัธิว 26:40, 41) 

4. ดา้นอารมณ์ - เปโตรแสดงอารมณ์โกรธ เม่ือเขาพยายามจะตดัหูของทหารก่อนท่ีพระเยซูทรงโดนจบักุม   

    (มทัธิว 26:51) 

5. ดา้นศีลธรรม - แซมซนั ดาวดิ และซาโลมอน มีปัญหาทางดา้นน้ี ศิษยาภิบาลและผูรั้บใชข้องพระเจา้ตอ้ง 

    ระวงัอยา่งมากในดา้นเงินทองและผูห้ญิง  

 

 การโจมตีในดา้นเหล่าน้ีก่อให้เกิดความสงสัย หมดกาํลงัใจ และทาํให้ฝ่ายวิญญาณอ่อนแอในชีวิต

ของคริสเตียน ส่ิงน้ีทาํใหห้นัไปสู่การละเลยการอธิษฐาน ศึกษาพระคมัภีร์ การไปร่วมท่ีคริสตจกัร และการ

ประกาศข่าวประเสริฐ แต่ข่าวดีสาํหรับผูเ้ช่ือแทคื้อ ผูเ้ช่ือสามารถมีชยัชนะเหนือซาตานในชีวติน้ีได ้

 

วิวรณ์ 12:11 – “เขาเหล่าน้ันชนะพญามารด้วยพระโลหิตของพระเมษโปดก และโดยคําพยานของพวกเขา 

   เอง และเขาไม่ได้เสียดายทีจ่ะพลชีีพของตน” 

1 ยอห์น 4:4 – “ลกูเลก็ ๆ ทัง้หลายเอ๋ย ท่านเป็นฝ่ายพระเจ้า และได้ชนะเขาเหล่าน้ัน เพราะว่าพระองค์ผู้สถติ 

   อยู่ในท่านทัง้หลายเป็นใหญ่กว่าผู้ น้ันทีอ่ยู่ในโลก” 

 

 ถึงแมว้า่ซาตานจะมีอาํนาจมากกวา่มนุษย ์ผูเ้ช่ือตอ้งจาํไวว้่ามนัเป็นศตัรูท่ีพา้ยแพแ้ลว้ พระเยซูคริสต์

ทรงทาํลายกิจการของมารซาตานบนไมก้างเขนแลว้ 
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1 ยอห์น 3:8 – “ผู้ที่กระทําบาปกม็าจากพญามาร เพราะว่าพญามารได้กระทําบาปต้ังแต่เร่ิมแรก พระบุตร 

  ของพระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏกเ็พราะเหตุน้ี คอืเพือ่ทรงทาํลายกจิการของพญามารเสีย” 

 ในพระคริสต ์ผูเ้ช่ือสามารถอยูเ่หนือมารซาตานและมีชีวติท่ีเกิดผลได ้ซ่ึงหมายความว่ามีชีวิตอยูเ่พื่อ

พระเจา้ เราอยูฝ่่ายชนะ แมว้่ามารซาตานจะพา้ยแพ ้แต่มนักย็งัไม่ถูกทาํลาย มนัยงัคงพยายามท่ีจะมีชยัเหนือ

พระเจา้และขโมยหวัใจของมนุษยไ์ปจากทางของพระเจา้ อยา่งไรกต็าม ไม่มีใครสามารถต่อตา้นพระเจา้ได้

และมีชยัชนะเหนือพระองค ์ปลายทางสุดทา้ยของมารซาตานคือบึงไฟนรก 

 

วิวรณ์ 20:10 – “ส่วนพญามารที่ล่อลวงเขาเหล่าน้ันกถู็กโยนลงไปในบึงไฟและกํามะถัน ที่สัตว์ร้ายและผู้ 

  พยากรณ์เทจ็อยู่น้ัน และมันต้องทนทุกข์ทรมานทัง้กลางวันและกลางคนืตลอดไปเป็นนิตย์” 

 

ผ ีหรือ วญิญาณช่ัว 

 

 มีพระคาํในพระคมัภีร์ประมาน 80 ขอ้โดยประมาณท่ีอา้งถึงผหีรือวญิญาณชัว่  วิญญาณชัว่ไม่ใช่เป็น

วญิญาณชัว่ของคนท่ีตายแลว้ พวกวิญญาณชัว่ถูกสร้างเป็นวิญญาณท่ี “ดี” แต่พวกมนัไดร่้วมกบัลูซิเฟอร์ใน

การกบฎเพื่อต่อตา้นพระเจา้และกลายมาเป็นวญิญาณ “ชัว่” เหล่าวิญญาณชัว่มีพลงัอาํนาจท่ีสามารถเป็นเหตุ

ให้เกิด การตาบอด(มทัธิว 12:22) เป็นใบ(้มทัธิว 9:32,33) การไดรั้บอนัตรายส่วนตวั(มาระโก 9:18) ความ

พิการ(ลูกา 13:11) ความวกิลจริต(ลูกา 8:26-36) การฆ่าตวัตาย(มาระโก 9:22) ผีอยูใ่ตอ้าํนาจของซาตานและ

ช่วยซาตานต่อสู้กบัพระเจา้ ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 

 

 1. จะทาํใหม้นุษยเ์ขวไปเพื่อขดัขวางการช่วยใหร้อดของพระเจา้ 

 2. สามารถเขา้สิงในร่างกายของมนุษยแ์ละสัตวไ์ด ้(มาระโก 5:8, 11-13) 

 3. สามารถนาํโรคภยัไขเ้จบ็ดา้นร่างกายและจิตใจมาเหนือมนุษย ์(มทัธิว 12:22; ,มาระโก 5:4,5)  

 4. ก่อศีลธรรมท่ีไม่บริสุทธ์ิ (ลูกา 8:27) 

 

คริสเตยีนที่แท้ถูกผเีข้าสิงได้ไหม? 

 

 มีการถกเถียงกนัเร่ืองท่ีผีหรือวิญญาณชั่วสามารถเขา้ร่างกายของผูเ้ช่ือแทไ้ดห้รือไม่  การท่ีผีเขา้

หมายถึงอะไร? ในพระคมัภีร์อยา่งใน มทัธิว 12:34; มาระโก 1:23-26; 5:2-13; 7:25-30; ลูกา 8:29; 9:38-42 
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การเข้าสิงของผีหมายถึง การท่ีผีหรือผีหลายๆตัวอาศยัอยู่ในร่างของมนุษย ์ควบคุมร่างกายและจิตใจ 

อยา่งเช่น การพดู การเคล่ือนไหวของร่างกาย พละกาํลงั และอ่ืนๆ 

 

 ดงัท่ีศึกษาไปแลว้ในหลกัคาํสอนเร่ืองพระวิญญาณบริสุทธ์ิ พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงสถิตอยู่ในผู ้

เช่ือ พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงไม่อนุญาตให้ผีเขา้สิงคนๆเดียวกนักบัคนท่ีพระองค์ทรงสถิตอยู่ได ้เราเช่ือ

จริงๆว่าคริสเตียนแทไ้ม่สามารถอยูภ่ายใตก้ารครอบงาํโดยผีได ้ เราเช่ือว่ามีความแตกต่างระหว่างการถูกผี

เขา้และการถูกรบกวนโดยอิทธิพลของผ ี

 

 การถูกผีเขา้เก่ียวขอ้งกบัการควบคุมโดยตรงของผีเหนือความคิด และ/หรือ การกระทาํของคนจาก

ภายในร่างกาย (ลูกา 4:33-35; 8:27-33; มทัธิว 17:14-18) การถูกรบกวนโดยอิทธิพลของผเีก่ียวขอ้งกบัการ

โจมตีฝ่ายวญิญาณของบุคคลจากภายนอกร่างกาย (1 เปโตร 5:8-9; ยากอบ 4:7)  พระคมัภีร์ไม่เคยบอกใหเ้รา

ขบัผีออกไปจากผูเ้ช่ือ (เอเฟซัส 6:10-18) ผูเ้ช่ือตอ้งต่อตา้นกบัพญามาร (1 เปโตร 5:8-9; ยากอบ 4:7) ซ่ึง

ไม่ไดข้บัมนัออกไป 

 

 ในพระธรรม 1 ยอห์น 4:4 ผูเ้ช่ือได ้“มีชยัชนะ” เหนือซาตานและผี ดงันั้นในกรณีในการถูกผีเขา้ใน

ชีวิตของผูเ้ช่ือไม่สามารถเกิดข้ึนไดต้ามพระคมัภีร์ หากบางคนอา้งว่าเป็นคริสเตียนท่ีถูกผีเขา้ แสดงใหเ้ห็น

วา่คนนั้นไม่ใช่ผูเ้ช่ือแทใ้นพระเยซูคริสตแ์ละเขาไม่ไดรั้บความรอด 
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บทที่ 6 – หลกัคาํสอนเกีย่วกบัมนุษย์ 

 

 หัวขอการศึกษาหลักคําสอนเก่ียวกับมนุษย มี 3 ส่ิงท่ีเราจะเรียนในหลักคําสอนเก่ียวกับมนุษย คือ  

1) การทรงสรางมนุษย    2) ธรรมชาติของมนุษย    3) การลมลงในความบาปของมนุษย 

 

การทรงสร้างมนุษย์ 

 

 การศึกษาทางดานวิทยาศาสตรกลาววาโลกมีขึ้นเปนเวลารอยลานป และในชวงเวลานั้นมนุษยคอยๆ

วิวัฒนาการมาสูอยางท่ีเปนในทุกวันนี้ อยางไรก็ตามพระคัมภีรกลาววาพระเจาทรงสรางโลกภายใน 6 วัน มี 

24 ชั่วโมงตอวันอยางแทจริง การสรางมนุษยคือความตองการและเปนแผนการของพระเจา 

 

ปฐมกาล 1:26-27 – “และพระเจ้าตรัสว่า ‘จงให้พวกเราสร้างมนุษย์ในแบบพระฉายของพวกเรา เหมือนตาม

อย่างพวกเรา และให้พวกเขาครอบครองเหนือฝูงปลาในทะเล และเหนือฝูงนกในอากาศ และเหนือสัตว์ใช้

งาน และให้เหนือทั่วทั้งแผ่นดินโลก และเหนือบรรดาสัตว์เลื้อยคลานที่คลานไปมาบนแผ่นดินโลก’ ดังน้ัน

พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ในแบบพระฉายของพระองค์ พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นในแบบพระฉาย

ของพระเจ้า พระองค์ได้ทรงสร้างพวกเขาให้เป็นชายและหญิง” 

 

 ทําไมมนุษยถึงถูกสรางขึ้น? ประการแรก คือ มนุษยถูกสรางขึ้นเพื่อถวายเกียรติแดพระเจา 

 

อิสยาห์ 43:7 – “คอืทุกคนทีเ่ขาเรียกตามนามของเรา เพราะเราได้สร้างเขาเพือ่สง่าราศีของเรา เราได้ป้ันเขา  

  เออ เราได้สร้างเขาไว้” 

 

 ประการท่ีสอง คือ มนุษยถูกสรางเพื่อมีความสัมพันธสวนตัวกับพระเจา 

 

ปฐมกาล 3:8 – “และในตอนเยน็ของวัน เขาทัง้สองได้ยนิพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าเสด็จดําเนิน 

   อยู่ ในสวน ทั้งอาดัมและภรรยาของเขาซ่อนตัวจากพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้า 

  ท่ามกลางต้นไม้ต่าง ๆ ในสวนน้ัน” 
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 ถึงแมการทรงสรางของพระเจาในโลกและสัตวตางๆจะเปนส่ิงดี พระองคก็ไมไดมีความสัมพันธ

หรือรักกับสิ่งเหลานี้  ดั่งท่ีกลาวมาแลวในบทกอนหนานี้วาซาตานเกลียดชังพระเจาและเกลียดชังทุกสิ่งท่ี

พระเจาทรงรัก ดังนั้นมันจึงเกลียดชังมนุษยและจะทําอะไรก็ตามท่ีมันสามารถทําไดเพื่อทําใหหัวใจของ

มนุษยมืดบอดไปจากความจริง  

 

 ซาตานใชผูท่ีไมรอด นักวิทยาศาสตรท่ีไมใชคริสเตียน เขามาในวงการของวิทยาศาสตรเพื่ออธิบาย

สิ่งตางๆใหหางออกไปจากพระเจา สิ่งท่ีปรากฎออกมาเรียกวา “ทฤษฎีการวิวัฒนาการ” ซึ่ง “ทฤษฎีการ

วิวัฒนาการ” นี้แนนอนวาเปนสมมติฐาน! ซ่ึงไมไดอยูบนพื้นฐานความจริง ซ่ึงเปนคําตอบของซาตานถึง

ความจริงในการทรงสรางของพระเจา สวนมากของทฤษฎีมาจากการเขียนของ ชาลร ดารวิน (ในป ค.ศ. 

1809-1882) เปนทฤษฎีในการพัฒนาการท่ีซับซอนของสิ่งมีชีวิตในชวงเวลารอยลานป จากหนึ่งเซลลเล็กๆท่ี

ตองใชกลองจุลทรรศนสองกลายเปนการพัฒนาขึ้นเปนมนุษย 

 

 เซลล  แมงกระพุน  ปลา  จระเข  จ้ิงจก  สุนัข  ลิง  วานร  มนุษย 

 

 การวิวัฒนาการสมบูรณแบบตรงขามตามพระคัมภีร พิจารณากาาสรางตามตารางแสดงนี ้

 

การทรงสรางของพระเจาตามพระคัมภีร วิวัฒนาการ 

วัตถุถูกสรางโดยพระเจา วัตถุมีชีวิตอยูแลวต้ังแตเร่ิมแรก 

โลกมีมากอนดวงอาทิตยและดวงจันทร ดวงอาทิตยและดวงจันทรมีมากอนโลก 

ทะเลมีมากอนผืนดิน ผืนดินมีมากอนทะเล 

ความสวางมีมากอนดวงอาทิตย ดวงอาทิตยเปนความสวางแรกของโลก 

พืชและตนไมมีมากอนปลา ปลามีมากอนพืชและตนไม 

นกมีมากอนแมลง แมลงมีมากอนนก 

พืชมีมากอนดวงอาทิตย ดวงอาทิตยมีมากอนพืช 

ปลาวาฬมีมากอนสัตวเล้ือยคลาน สัตวเล้ือยคลานมีมากอนปลาวาฬ 

นกมีมากอนสัตวเล้ือยคลาน สัตวเล้ือยคลานมีมากอนนก 

ผูชายมีมากอนผูหญิง ผูหญิงมีมากอนผูชาย 

มนุษยมีมากอนฝน ฝนมีมากอนมนุษย 

การทรงสรางสมบูรณแบบ การดําเนินการยังคงดําเนินตอไป 
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 การท่ีจะยอมรับการวิวัฒนาการราวกับเปนความจริง ทานก็ตองปฏิเสธการทรงสรางตามพระคัมภีร 

และเรียกพระเยซูคริสตวา ผูโกหก  

 

 ทุกวันนี้นักวิทยาศาสตรมากมายเคล่ือนหางจากทฤษฎีตางๆในการวิวัฒนาการเพราะไมสามารถ

พิสูจนได  ไมมีหลักฐานท่ีจะแสดงถึงการเปล่ียนแปลงจากสปชีรหนึ่งไปยังสปชีร อ่ืน ตัวอยางเชน 

วิวัฒนาการกลาววาปลากลายมาเปนกบ มีซากของปลาและซากของกบ แตไมมีซากของคร่ึงปลาและคร่ึงกบ  

 

 นักวิทยาศาสตรท่ีปฏิเสธพระเจาและพระคัมภีรกลาววาเคร่ืองมือของเขาวัดโลกวามีอายุเปนหน่ึง

รอยลานป   แตวาเคร่ืองมือนี้ เคยถูกพิสูจนวาจะเปนเคร่ืองมือท่ีไมแนนอนแมนยํา   มีหลายกรณีท่ี 

“นักวิทยาศาสตร” ใชเคร่ืองมือนี้และพูดวา  “วัตถุเปนหนึ่งลานป” แตพิสูจนแลววา วัตถุอายุนอยกวา 100 ป   

ตามท่ีกลาวไวในพระคัมภีร เราเชื่อวาโลกมีมาประมาณ 6,000 ป คําถามคือ ใครท่ีเราจะเชื่อได 

นักวิทยาศาสตรท่ีปฏิเสธการดํารงอยูของพระเจาหรือถอยคําของพระเจา? พระคัมภีรตอบวาอะไรเก่ียวกับ 

“ทฤษฎีการวิวัฒนาการ”? 

 

1. มนุษยถูกสรางขึ้น เขาไมไดมาจากการวิวัฒนาการ 

 

ปฐมกาล 1:26-27 – “และพระเจ้าตรัสว่า ‘จงให้พวกเราสร้างมนุษย์ในแบบพระฉายของพวกเรา เหมือนตาม

อย่างพวกเรา และให้พวกเขาครอบครองเหนือฝูงปลาในทะเล และเหนือฝูงนกในอากาศ และเหนือสัตว์ใช้

งาน และให้เหนือทั่วทั้งแผ่นดินโลก และเหนือบรรดาสัตว์เลื้อยคลานที่คลานไปมาบนแผ่นดินโลก’ ดังน้ัน

พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ในแบบพระฉายของพระองค์ พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นในแบบพระฉาย

ของพระเจ้า พระองค์ได้ทรงสร้างพวกเขาให้เป็นชายและหญิง” 

 

2. มนุษยและสัตวถูกสรางตางหาก (ปฐมกาล 1, 2)  

 

3. สัตวถูกสรางใหสืบพันธุตามชนิดของมัน 

 

ปฐมกาล 1:25 – “และพระเจ้าได้ทรงสร้างสัตว์ป่าแห่งแผ่นดินโลกตามชนิดของมัน และสัตว์ใช้งานตาม

ชนิดของมัน และบรรดาสัตว์ทีเ่ลือ้ยคลานบนแผ่นดินโลกตามชนิดของมัน และพระเจ้าทรงเห็นว่าดี” 
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4. พืชตางๆถูกสรางใหสืบพันธุและเกิดผลตามชนิดของมัน 

ปฐมกาล 1:11-12 – “และพระเจ้าตรัสว่า “จงให้แผ่นดินเกดิต้นหญ้า ต้นผักทีมี่เมล็ด และต้นไม้ที่ออกผลที่มี

เมล็ดในผลตามชนิดของมันบนแผ่นดิน” และกเ็ป็นดังน้ัน และแผ่นดินกเ็กดิต้นหญ้า และต้นผักที่มีเมล็ด

ตามชนิดของมัน และต้นไม้ทีอ่อกผลทีมี่เมลด็ในผลตามชนิดของมัน และพระเจ้าทรงเห็นว่าดี” 

 

 ตามแนวคิดของการวิวัฒนาการชีวิตเร่ิมตนท่ีการเกิด และดังนั้นเปนเหตุผลหลักเพื่อยอมรับการทํา

แทง อยางไรก็ตามคําถามท่ีตองถามคือ “มนุษยเกิดขึ้นเมื่อไหร?” จากจุดเร่ิมตนของการต้ังครรภ? การเกิด? 

หรือบางอยางระหวางสองสิ่งนี้?  

 

 คนเหลาน้ันท่ีโตเถียงเก่ียวกับการทําแทงวาตัวออนเปนเพียงการรวมตัวเปนกอนของเซลลและเปน

เนื้อเย่ือ เปนเพียงสวนหนึ่งในรางกายของผูเปนแม ดังนั้นสําหรับเขาแลวการทําแทงไมไดแตกตางจากการ

ผาตัดสวนหนึ่งของรางกาย อยางไรก็ตามเราตองการถามวา “พระคัมภีรกลาววาอะไร?” พระคัมภีรใหความ

ชัดเจนเก่ียวกับแนวคิดของการเร่ิมตนชีวิต โดยพิจารณาถอยคําตอไปนี้ 

 

1. พระเจาทรงรูจักดาวิดขณะท่ีเขากําลังถูกสรางอยูในครรภมารดา 

เพลงสดุดี 139:13-16 – “เพราะพระองค์ทรงป้ันส่วนภายในของข้าพระองค์ พระองค์ทรงทอข้าพระองค์เข้า

ด้วยกันในครรภ์มารดาของข้าพระองค์  ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ เพราะข้าพระองค์ถูกสร้างมา

อย่างแปลกประหลาดและน่ากลัว พระราชกจิของพระองค์มหัศจรรย์ จิตใจข้าพระองค์ทราบเร่ืองน้ีอย่างดี   

เม่ือข้าพระองค์ถูกสร้างอยู่ในที่ลับลี้ ประดิษฐ์ขึ้นมา ณ ภายในที่ลึกแห่งโลก โครงร่างของข้าพระองค์ไม่

ปิดบังไว้จากพระองค์   พระเนตรของพระองค์ทรงเห็นส่วนประกอบของข้าพระองค์ในเม่ือยังไม่สมบูรณ์ 

ในวันทั้งหลายที่กําลังประกอบขึ้น เม่ือคร้ังไม่เกิดขึ้น อวัยวะทั้งหลายของข้าพระองค์ก็ทรงจารึกไว้ใน 

พระตํารับของพระองค์” 

 

2. ดาวิดยอมรับในธรรมชาติบาปของเขา 

เพลงสดุดี 51:5 – “ดูเถดิ ข้าพระองค์ถอืกาํเนิดมาในความช่ัวช้า และมารดาต้ังครรภ์ข้าพระองค์ในบาป” 

 

3. พระเจาทรงรูจักเยเรมีหเมื่อเขาเปนเพียงเซลลเล็กๆ 

เยเรมีห์ 1:5 – “เราได้รู้จักเจ้าก่อนที่เราได้ก่อร่างตัวเจ้าที่ในครรภ์ และก่อนที่เจ้าคลอดจากครรภ์ เราก็ได้ 

  กาํหนดตัวเจ้าไว้ เราได้แต่งต้ังเจ้าเป็นผู้พยากรณ์ให้แก่บรรดาประชาชาติ” 
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4. ยอหนผูใหบัพติศมาแสดงความรูสึกภายในครรภมารดาของเขา  

ลกูา 1:44 – “เพราะดูเถิด พอเสียงปราศรัยของท่านเข้าหูข้าพเจ้า ทารกในครรภ์ของข้าพเจ้ากด็ิ้นด้วยความ 

         ยนิด”ี 

 

5. เอซาวกับยาโคบตอสูกันกอนจะเกิดมา 

ปฐมกาล 25:22-23 – “และเด็กทั้งสองก็ดิ้นดันกนัอยู่ในครรภ์ของนาง และนางจึงพูดว่า ‘ถ้าเป็นอย่างน้ัน

แล้ว ทาํไมข้าพเจ้าจึงเป็นเช่นน้ัน’ และนางได้ไปทูลถามพระเยโฮวาห์   และพระเยโฮวาห์ตรัสกบันางว่า ‘ชน

สองชาติอยู่ในครรภ์ของเจ้า และประชาชนสองพวกที่เกดิจากบ้ันเอวของเจ้าจะต้องแยกกนั พวกหน่ึงจะมี

กาํลงัมากกว่าอีกพวกหน่ึง และพีจ่ะปรนนิบัติน้อง’ ” 

 

6. บทบัญญัติของโมเสสปกปองชีวิตท่ียังไมเกิดมา 

อพยพ 21:22 – “ถ้ามีผู้ชายทะเลาะวิวาทกนั และบังเอิญทําให้ผู้หญิงที่มีครรภ์บาดเจ็บ แล้วหญิงน้ันคลอด

ก่อนกําหนด และหญิงน้ันไม่เป็นอันตรายอีกต่อไป ผู้ น้ันจะต้องถูกปรับโทษตามแต่สามีของหญิงน้ันจะ

เรียกร้องเอาจากเขา และเขาจะต้องชดใช้ตามทีพ่วกผู้พพิากษาตัดสิน” 

 

ลกัษณะของมนุษย์ 

 

 มนุษยนั้นแตกตางจากสัตวตางๆ เพราะวาเขามี “การตระหนักรูของพระเจา”  เหมือนดั่งพระเจาท่ีมี

ความเปนตรีเอกานุภาพ พระเจาพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ดังนั้นมนุษยจึงถูกสรางตาม

พระฉายาของพระเจา และมีสามสวนดวยกัน คือ รางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ 

 

1 เธสะโลนิกา 5:23 – “และขอให้องค์พระเจ้าแห่งสันติสุขทรงต้ังท่านเป็นคนบริสุทธ์ิหมดจด และข้าพเจ้า

อธิษฐานต่อพระเจ้าให้ทรงรักษาทั้งวิญญาณ จิตใจและร่างกายของท่านไว้ให้ปราศจากการติเตียน จนถึง

วันทีพ่ระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเสด็จมา” 

 

1. รางกายของมนุษย 

 รางกายเปนสวนกายภาพภายนอกของมนุษย รางกายเหมือนกับ “หองในโรงแรม” วิญญาณและ

จิตใจของทาน “เขาพัก” เพียงชั่วคราวจนกวาจะถึงวันแหงความตาย การตายคือการแยกออกของจิตใจและ

วิญญาณของมนุษยออกจากรางกายของเขา 
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ยากอบ 2:26 – “เพราะกายที่ปราศจากจิตวิญญาณน้ันตายแล้วฉันใด ความเช่ือที่ปราศจากการกระทํากต็าย 

   แล้วฉันน้ันเช่นเดียวกนั” 

 

ปฐมกาล 35:18 – “และอยู่มาเม่ือจิตวิญญาณของนางกาํลังจากไป (เพราะนางถึงแก่ความตาย) นางเรียกช่ือ 

       ของเขาว่า เบนโอนี แต่บิดาของเขาเรียกเขาว่า เบนยามิน” 

 

2. จิตใจของมนุษย 

 คําวา จิตใจ หมายถึง จิตสํานึกในตัวเอง ซึ่งขัดแยงกันกับพืชท่ีเปนส่ิงมีชีวิตท่ีไมมีจิตสํานึก จิตใจ คือ 

“ตัวตนท่ีแทจริง” ของทาน เปนท่ีท่ีทานคิด ทานรูสึก(อารมณ) และทําการตัดสินใจ บางคร้ังพระคัมภีรใชคํา

อ่ืนสําหรับคําวา จิตใจ เชน ใจ ความคิด และความตองการ 

 

3. จิตวิญญาณของมนุษย 

 จิตวิญญาณเปนสวนหนึ่งของมนุษยท่ีแสดง “การตระหนักรูของพระเจา” 

สุภาษติ 20:27 – “จิตวิญญาณของมนุษย์เป็นประทปีของพระเยโฮวาห์ ส่องดูส่วนลกึทีสุ่ดของเขาทัง้ส้ิน” 

โรม 8:16 – “พระวิญญาณน้ันเป็นพยานร่วมกบัจิตวิญญาณของเราทั้งหลายว่า เราทั้งหลายเป็นบุตรของ 

         พระเจ้า” 

 

 ผูสอนพระคัมภีรทุกทานไมเห็นดวยกันวา จิตใจและจิตวิญญาณของมนุษยคือส่ิงเดียวกันหรือแยก

ออกจากกันได ความแตกตางนี้เกิดขึ้นเพราะจิตใจและจิตวิญญาณตองแสดงใหเห็นตนเองผานรางกาย

เดียวกัน และบางคร้ังพระคัมภีรไมไดทําใหเห็นความแตกตางในท้ังสองส่ิงนี้ อยางไรก็ตาม ในพระธรรม

ฮีบรู 4:12 กลาวไวชัดเจนวาจิตใจและจิตวิญญาณแยกออกจากกัน 

 

ฮีบรู 4:12 – “เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าน้ันมีชีวิต และทรงพลานุภาพอยู่เสมอ คมยิ่งกว่าดาบสองคม 

          ใด ๆ แทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณ ตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูก และสามารถวินิจฉัย 

          ความคดิและความมุ่งหมายในใจด้วย” 

 

 ตามถอยคําใน ปฐมกาล 1:26 มนุษยถูกสรางตามพระฉายของพระเจา ซึ่งไมไดหมายถึงความเหมือน

ทางกายภาพภายนอก แตหมายถึงธรรมชาติและลักษณะของมนุษย 
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1. มนุษยมีความตองการ  

 ดั่งพระเจา มนุษยนั้นมีความตองการ เขาสามารถเลือกและตัดสินใจในส่ิงอยางเพื่อตัวเขาเอง ความ

ตองการอาจจะมีขอบเขตเหมือนกับกําลังท่ีจะเลือกและมีวิธีท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายในตัวเลือก ถึงแมวา

พระเจาปราถนาใหความตองการของเราควบคุมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในความเปนจริงความตองการ

ของเราอาจจะควบคุมโดยธรรมชาติบาปของเราเชนกัน พระคัมภีรเรียกวา “ฝายเนื้อหนัง” (โรม 8:1;  

กาลาเทีย 5:16)   ผูเชื่อจะมีประสบการณการทําสงครามสูรบในความคิดของเขาเพื่อควบคุมความตองการ 

คนหนึ่งท่ีรอดแตถูกควบคุมโดยเนื้อหนัง บงบอกวามีชีวิตอยูใน “เนื้อหนัง” (โรม 7:14) หนึ่งคนท่ีรอดแตถูก

ควบคุมโดยโลกอาจจะบงบอกวามีชีวิตใน “โลกียะ” (1 ยอหน 2:15-16) คนหนึ่งท่ีรอดและถูกควบคุมโดย

พระวิญญาณบริสุทธิ์ บงบอกวามีชีวิตอยูใน “จิตวิญญาณ” (1 โครินธ 3:1) 

 

2. มนุษยมีความฉลาดรอบรู  

       ดั่งพระเจา มนุษยนั้นเฉลียวฉลาด อาดัมมนุษยคนแรกมีความฉลาดในการต้ังชื่อใหสัตวตางๆ (ปฐมกาล 

2:19, 20) ครอบครองเหนือการทรงสรางของพระเจา (ปฐมกาล 1:26-28) และทํางานในสวนเอเดน 

 

3. มนุษยมีศีลธรรมเหมือนพระเจา มนุษยมีความสามารถมองเห็นความแตกตางระหวางสิ่งท่ีถูกตองและสิ่ง 

    ท่ีผิด 

 

4. มนุษยมีสังคมเหมือนกับพระเจา  

 พระเจาตองการมีความสัมพันธกับมนุษย และมนุษยถูกออกแบบใหมีความสัมพันธ 

ปฐมกาล 2:18 – “และพระเยโฮวาห์พระเจ้าตรัสว่า ‘ซ่ึงมนุษย์น้ันอยู่คนเดียวก็ไม่เหมาะ เราจะสร้างผู้  

     ช่วยเหลอืสําหรับเขา’ ” 

 

 มีบางคนเชื่อวาเมื่อคนท่ีไมรอดตายไป เขาจะสิ้นสุดในการมีชีวิต อยางไรก็ตามในพระคัมภีรบอกวา 

จิตวิญญาณและจิตใจคงอยูนิรันดร การตายทางกายภาพภายนอกไมไดหมายความวาสิ้นสุดการมีชีวิตอยู แต

หมายถึง “การแยกออก” มีสามสิ่งเก่ียวกับการแยกออกนี้ 

 

1. การตายฝายรางกาย นี่คือการแยกออกทางกายภาพของจิตใจและจิตวิญญาณออกจากรางกาย 

ปฐมกาล 35:18 – “และอยู่มาเม่ือจิตวิญญาณของนางกาํลังจากไป (เพราะนางถึงแก่ความตาย) นางเรียกช่ือ 

       ของเขาว่า เบนโอนี แต่บิดาของเขาเรียกเขาว่า เบนยามิน” 
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2. การตายฝายจิตวิญญาณ นี่คือการแยกออกฝายจิตวิญญาณระหวางคนบาปและพระเจา 

เอเฟซัส 2:5 – “ถึงแม้ว่าเม่ือเราตายไปแล้วในการบาป พระองค์ยังทรงกระทําให้เรามีชีวิตอยู่กบัพระคริสต์  

  (ซ่ึงท่านทัง้หลายรอดน้ันกร็อดโดยพระคุณ)” 

 

3. การตายชั่วนิจนิรันดร นี่คือการแยกออกชั่วนิรันดรของคนบาปและพระเจา 

วิวรณ์ 20:14-15 – “แล้วความตายและนรกกถู็กผลกัทิง้ลงไปในบึงไฟ น่ีแหละเป็นความตายคร้ังที่สอง  และ 

        ผู้ใดทีไ่ม่มีช่ือจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิต ผู้ น้ันกถู็กทิง้ลงไปในบึงไฟ” 

 

การล้มลงในความบาปของมนุษย์ 

 

 การลมลงเขาสูความบาปของมนุษยเปนเร่ืองหนึ่งท่ีสวนมากปฏิเสธความจริงของพระคัมภีรโดย

มนุษย ไมมีใครยอมรับโดยธรรมชาติวาเปนคนบาป ซาตานตองการใหมนุษยปฏิเสธบท 1-3 ของพระธรรม

ปฐมกาล หลังจากนั้นเปนการงายท่ีจะเก็บมนุษยไวหางจากความรอด โนมนาวพวกเขาใหพวกเขาไม

ตองการความรอด หากมนุษยเชื่อวาเขาไมใชคนบาป จากนั้นเขาก็ไมตองการความรอดจากการลงโทษใน

ความบาป 

 

 มนุษยถูกสรางในสถานะของความไรเดียงสา แตเขาก็มีความตองการ ความสามารถท่ีจะเลือก

ระหวางพระเจาและความบาป เปนสิ่งท่ีจําเปนมากสําหรับพระเจาท่ีจะทดสอบอาดัม พระเจาปราถนา

ความสัมพันธกับมนุษย พระองคตองการใหมนุษยเลือกพระองคมากกวาความบาป แตพระองคก็ไมใชกําลัง

บังคับใครใหมีความสัมพันธกับพระองค ดังนั้นอาดัมจําเปนตองมีโอกาสในการเลือกพระเจาหรือเลือก

ความบาป ซึ่งเปนพื้นฐานในการทดสอบ 

 

ปฐมกาล 2:16-17 – “และพระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงมีพระดํารัสส่ังมนุษย์น้ันว่า ‘จากบรรดาต้นไม้ทุกอย่าง

ในสวนเจ้ากนิได้ทั้งหมด   แต่จากต้นไม้แห่งความรู้ดีและช่ัว เจ้าอย่ากินผลจากต้นน้ัน เพราะว่าเจ้ากนิผล

จากต้นน้ันในวันใด เจ้าจะตายแน่ในวันน้ัน’ ” 

 

 การทดสอบของพระเจาสําหรับอาดัมนั้นงาย คือการเชื่อฟงหรือไมเชื่อฟงอยางใดอยางหนึ่ง อยางไร

ก็ตาม พระเจากลาวชัดเจนไวกอนหนานี้ถึงผลลัพธของการกระทํา อาดัมมีประสบการณโดยตรงใน

ความสัมพันธกับพระเจา เขาไดรับการอวยพรจากความสัมพันธนี้ เขารูถึงผลประโยชนของการเชื่อฟง 
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 อาดัมไดรูถึงผลลัพธของการไมเชื่อฟงวาจะเปนยังไง พระเจาทรงบอกเขาวาเขาจะตองตาย สิ่งแรก

คือ การตายนี้เปน “การตายฝายจิตวิญญาณ” คือการแยกออกระหวางพระเจาและอาดัม(คนบาป) สิ่งท่ีสอง

คือการตายนี้นําไปสู “การตายฝายรางกาย” และในตอนทาย “การตายนิจนิรันดร” คือการแยกนิรันดรจาก

พระเจา หากไมมีผูชวยใหรอด 

 

 เราอานเก่ียวกับการลมลงในความบาปของมนุษยไดใน ปฐมกาล บทท่ี 3 ท่ีซาตานพยายามทําให

มนุษยไมเชื่อฟงพระเจา 

 

ปฐมกาล 3:1 – “ในเวลาน้ีงูน้ันฉลาดหลักแหลมกว่าบรรดาสัตว์ป่าแห่งท้องทุ่งซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าได้ 

   ทรงสร้างไว้ และมันกล่าวแก่หญิงน้ันว่า “จริงหรือที่พระเจ้าตรัสว่า ‘พวกเจ้าอย่ากนิผลจาก 

   ต้นไม้ทุกชนิดในสวนน้ี’ ” 

 

  ซาตานมีความพยายามอยางฉลาดหลักแหลม ซ่ึงไมเปนการจูโจมโดยตรง แตคอนขางออมผานไป

ทางผูหญิง ซาตานสรางความสงสัยในถอยคําของพระเจาในความคิดของผูหญิงโดยการกลาววา “จริงหรือท่ี

พระเจาตรัสวา?” 

 

ปฐมกาล 3:6-7 – “และเม่ือหญิงน้ันเห็นว่า ต้นไม้น้ันเหมาะสําหรับเป็นอาหารและมันงามน่าดู และต้นไม้

ต้นน้ันเป็นทีน่่าปรารถนาเพือ่ให้เกดิปัญญา หญิงจึงเกบ็ผลไม้น้ัน และได้กนิ และส่งให้สามีของนางด้วย และ

เขาได้กิน  และตาของเขาทั้งสองก็สว่างขึ้น และเขาทั้งสองรู้ว่าเขาเปลือยกายอยู่  และเขาทั้งสองก็เอาใบ

มะเดื่อมาเยบ็รวมกนั และทาํเคร่ืองปกปิดสําหรับตัวเอง” 

 

 ถึงแมวาเอวาถูกหลอกลวงโดยซาตาน อาดัมเปนคนทําบาปโดยเจตนาและเจาะจง ความบาปของ

อาดัมและเอวานําการกระตุนความรูสึกผิดในความดีและความชั่ว 

 

ปฐมกาล 3:7 – “และตาของเขาทัง้สองกส็ว่างขึน้…” 

ปฐมกาล 3:22 – “และพระเยโฮวาห์พระเจ้าตรัสว่า ‘ดูเถดิ มนุษย์กลายมาเป็นเหมือนผู้หน่ึงในพวกเราที่รู้จัก 

     ความดีและความช่ัว และบัดน้ี เกรงว่าเขาจะยื่นมือ แล้วไปหยิบผลจากต้นไม้แห่งชีวิตและ 

     กนิ และมีชีวิตนิรันดร์ตลอดไป’ ” 



 
 

92 
 
 

 ความบาปของเขานําไปสูความละอายและความรูสึกผิด เขารูวาเขาเปลือยกายอยูและพยามปกปด

ตนเอง 

 

ปฐมกาล 3:7 – “…และเขาทัง้สองกเ็อาใบมะเดื่อมาเยบ็รวมกนั และทาํเคร่ืองปกปิดสําหรับตัวเอง” 

 

 ความบาปของเขานําไปสูการแยกจากพระเจา 

 

ปฐมกาล 3:8 – “และในตอนเยน็ของวัน เขาทัง้สองได้ยนิพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าเสด็จดําเนิน 

   อยู่ ในสวน ทั้งอาดัมและภรรยาของเขาซ่อนตัวจากพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้า 

   ท่ามกลางต้นไม้ต่าง ๆ ในสวนน้ัน” 

 

 ความบาปของเขานําไปสูความเห็นแกตัว เขากลาวโทษซึ่งกันและกัน 

 

ปฐมกาล 3:12-13 – “และชายน้ันทูลว่า ‘หญิงซ่ึงพระองค์ทรงประทานให้อยู่กบัข้าพระองค์น้ัน นางได้ส่งผล 

 จากต้นไม้น้ัน และข้าพระองค์จึงได้รับประทาน’  และพระเยโฮวาห์พระเจ้าตรัสแก่หญิงน้ันว่า ‘เจ้า 

 ทาํอะไรลงไป’ และหญิงน้ันทูลว่า ‘งูล่อลวงข้าพระองค์ และข้าพระองค์จึงได้รับประทาน’ ” 

 

 ความบาปของเขานําไปสูถอยคําแหงการตายฝายจิตวิญญาณ ซ่ึงจะนําไปสูการตายฝายรางกายใน

ตอนทาย ความบาปของเขานําความทุกขระทมและความทุกขยากมาดวย 

 

ปฐมกาล 3:16-19 – “พระองค์ตรัสแก่หญิงน้ันว่า ‘เราจะเพิ่มความระทมทุกข์ให้มากขึ้นแก่เจ้าและการ

ต้ังครรภ์ของเจ้า เจ้าจะคลอดบุตรด้วยความเจ็บปวด และเจ้าจะปรารถนาสามีของเจ้า และเขาจะปกครอง

เหนือเจ้า’  และพระองค์ตรัสแก่อาดัมว่า ‘เพราะเหตุเจ้าได้ฟังเสียงของภรรยาเจ้า และได้กนิผลจากต้นไม้ 

ซ่ึงเราได้ส่ังเจ้าว่า เจ้าอย่ากินผลจากต้นน้ัน แผ่นดินจึงต้องถูกสาปแช่งเพราะตัวเจ้า เจ้าจะต้องหากินบน

แผ่นดินน้ันด้วยความทุกข์ยากตลอดวันเวลาในชีวิตของเจ้า  แผ่นดินจะงอกบรรดาหนามและผักที่มีหนาม

แก่เจ้าด้วย และเจ้าจะกนิผักแห่งท้องทุ่ง  เจ้าจะต้องหากนิอาหารด้วยเหง่ือไหลโซมหน้าจนกว่าเจ้ากลับไป

เป็นดิน เพราะเจ้ามาจากดิน เพราะเจ้าเป็นผงคลดีิน และเจ้าจะกลบัไปเป็นผงคลดีิน’ ” 
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 ผลลัพธแหงเจตนาของอาดัมในการเลือกความบาปเหนือพระเจา 

 

1. ทุกคนเกิดมาพรอมกับธรรมชาติบาป 

โรม 5:12 – “เหตุฉะน้ันเช่นเดียวกับที่บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคน ๆ เดียว และความตายกเ็กดิมาเพราะ 

         บาปน้ัน และความตายกไ็ด้แผ่ไปถงึมวลมนุษย์ทุกคนเช่นกนั เพราะมนุษย์ทุกคนทาํบาป” 

โรม 3:23 – “เหตุว่าทุกคนทาํบาป และเส่ือมจากสง่าราศีของพระเจ้า” 

 

2. ทุกคนท่ีไมไดรับความรอดคือลูกของมารซาตาน 

ยอห์น 8:44 – “ท่านทัง้หลายมาจากพ่อของท่านคือพญามาร และท่านใคร่จะทําตามความปรารถนาของพ่อ 

             ท่าน…” 

 

3. มนุษยทุกชนชาติถูกกังขังอยูในความบาปและมารซาตาน 

ยอห์น 8:34 – “พระเยซูตรัสตอบเขาทั้งหลายว่า “เราบอกความจริงอันเที่ยงแท้แก่ท่านว่า ผู้ ใดที่ทําบาปก ็

  เป็นทาสของบาป” 

 

4. ทุกคนอยูภายใตอํานาจของความตาย 

โรม 5:12 – “เหตุฉะน้ันเช่นเดียวกบัที่บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคน ๆ เดียว และความตายกเ็กดิมาเพราะ 

        บาปน้ัน และความตายกไ็ด้แผ่ไปถงึมวลมนุษย์ทุกคนเช่นกนั เพราะมนุษย์ทุกคนทาํบาป” 
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บทที่ 7 - หลกัคาํสอนเกีย่วกบัความบาป 

 

 การทาํความเขา้ใจในหลกัคาํสอนเก่ียวกบัความบาปนั้นสาํคญัมาก เพราะว่าการเขา้ใจในความบาป

อยา่งถูกตอ้งเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับความเขา้ใจในความรอด เป็นส่ิงท่ีน่าเศร้าและเสียดายท่ีมี“กลุ่มคริสเตียน” 

บางกลุ่มประนีประนอมและไม่เทศนาสั่งสอนในมุมมองของพระเจา้เก่ียวกบัความบาป ถา้พวกเขาทาํแบบน้ี

แลว้ พวกเขาก็จะมีผูค้นมากมายในคริสตจกัรของเขาแต่คนส่วนใหญ่ในสมาชิกของคริสตจกัรไม่ไดรั้บ

ความรอด พระคมัภีร์ไดก้ล่าวความจริงเก่ียวกบัความบาป 

 

โรม 3:10 – “ตามทีมี่เขยีนไว้แล้วว่า ‘ไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียว ไม่มีเลย” 

โรม 3:23 – “เหตุว่าทุกคนทาํบาป และเส่ือมจากสง่าราศีของพระเจ้า” 

โรม 5:12 – “เหตุฉะน้ันเช่นเดียวกับที่บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคน ๆ เดียว และความตายกเ็กดิมาเพราะ 

         บาปน้ัน และความตายกไ็ด้แผ่ไปถงึมวลมนุษย์ทุกคนเช่นกนั เพราะมนุษย์ทุกคนทาํบาป” 

 

 มากกวา่นั้นหลายคนในพระคมัภีร์ยอมรับวา่พวกเขาเป็นคนบาป 

1. ยาโคบ กล่าวใน ปฐมกาล 32:10 วา่ “ขา้พระองคไ์ม่สมควร” 

2. โยบ กล่าวใน โยบ 40:4 วา่ “ขา้พระองคน้ี์กไ็ร้ค่า” 

3. อิสยาห์ กล่าวใน อิสยาห์ 6:5 วา่ “ขา้พเจา้เป็นคนริมฝีปากไม่สะอาด” 

4. เปโตร กล่าวใน ลูกา 5:8 วา่ “ขา้พระองคเ์ป็นคนบาป” 

5. เปาโล กล่าวใน 1 ทิโมธี 1:15 วา่ “ในคนบาปพวกนั้นขา้พเจา้เป็นตวัเอก” 

 

 มีคาํหลายคาํท่ีพบในพระคมัภีร์ท่ีอา้งถึง “ความบาป” 

 

1. ความบาป โรม 3:23 – “เหตุว่าทุกคนทาํบาป และเส่ือมจากสง่าราศีของพระเจ้า” 

 คาํวา่ “บาป” หมายถึง “พลาดเป้าหมาย” ในพระเจา้นั้นทุกส่ิงท่ีไม่สมบูรณ์แบบนั้นคือ ความบาป ซ่ึง

เพียงความบาปเดียวก็ทาํให้มนุษยเ์ป็นคนบาป มนุษยอ์าจจะมีการเป็นอยู่ในชีวิตท่ีดี แต่เขาจะตกตํ่าลงจาก

มาตรฐานของพระเจา้ เพราะวา่เขาเป็นคนบาป 

 

2. การละเมิด 1 ยอห์น 3:4 – “ผู้ใดที่กระทําบาปก็ละเมิดพระราชบัญญัติด้วย เพราะความบาปเป็นส่ิงที่

ละเมิดพระราชบัญญัติ” 



 
 

96 
 
 

 คาํว่า “ละเมิด” หมายความว่า “เลยไปขา้งหนา้” หรือ “ทาํเกินขีดจาํกดั” ซ่ึงหมายถึงการฝ่าฝืน

กฎหมาย ซ่ึงเป็นการลม้เหลวในการทาํตามพระประสงคข์องพระเจา้ 

 

3. ความชัว่ชา้ อิสยาห์ 59:2 – “แต่ว่าความช่ัวช้าของเจ้าทั้งหลายได้กระทําให้เกิดการแยกระหว่างเจ้ากับ 

พระเจ้าของเจ้า และบาปของเจ้าทัง้หลายได้บังพระพกัตร์ของพระองค์เสียจากเจ้า พระองค์จึงมิได้ยนิ” 

 คาํวา่ “ความชัว่ชา้” หมายถึง “ความโหดร้ายเลวทราม” ซ่ึงเป็นการบิดเบือนในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 

 

4. ความไม่ยติุธรรม 1 ยอห์น 5:17 – “การอธรรมทุกอย่างเป็นบาป แต่บาปทีไ่ม่ได้นําไปสู่ความตายกมี็” 

 

5. การละเมิด มัทธิว 6:14-15 – “เพราะว่าถ้าท่านยกการละเมิดของเพือ่นมนุษย์ พระบิดาของท่านผู้ทรง

สถิตในสวรรค์จะทรงโปรดยกโทษให้ท่านด้วย แต่ถ้าท่านไม่ยกการละเมิดของเพือ่นมนุษย์ พระบิดาของ

ท่านจะไม่ทรงโปรดยกการละเมิดของท่านเหมือนกนั” 

 

6. การกระทาํความผดิ โรม 4:25 – “คอืพระองค์ผู้ทรงถูกมอบไว้เพราะการละเมิดของเรา และได้ทรงฟ้ืนขึ้น

จากความตายเพือ่ให้เราเป็นคนชอบธรรม” 

 

7. ความผิดพลาด ยากอบ 5:16 – “ท่านทั้งหลายจงสารภาพความผิดต่อกนัและกนั และจงอธิษฐานเพือ่กนั

และกนั เพือ่ท่านทั้งหลายจะได้หายโรค คําอธิษฐานด้วยใจร้อนรนอย่างเอาจริงเอาจังของผู้ชอบธรรมน้ันมี

พลงัมากทาํให้เกดิผล” 

 

8. ความอธรรม โรม 1:18 – “เพราะว่า พระพโิรธของพระเจ้าทรงสําแดงจากสวรรค์ต่อความอธรรมและ

ความไม่ชอบธรรมทัง้มวลของมนุษย์ ทีเ่อาความไม่ชอบธรรมน้ันขดัขวางความจริง” 

 

9. ความประพฤติชัว่ 2 เปโตร 2:8 – “(ด้วยว่าคนชอบธรรมน้ัน ซ่ึงได้อาศัยอยู่ในท่ามกลางเขาเหล่าน้ัน เม่ือ

ท่านได้เห็นและได้ยนิ จิตใจทีช่อบธรรมของท่านกเ็ป็นทุกข์เป็นร้อนทุกวัน ๆ เพราะการประพฤติช่ัวของคน

เหล่าน้ัน)” 

 

10. การเป็นหน้ี มัทธิว 6:12 – “และขอทรงโปรดยกหน้ีของข้าพระองค์ เหมือนข้าพระองค์ยกหน้ีผู้ที่เป็น

หน้ีข้าพระองค์น้ัน” 
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ผลกระทบของความบาป 

 

 ความจริงของความบาปไม่สามารถปฏิเสธได ้ผลลพัธ์ในความบาปของอาดมัในสวนเอเดนเป็นท่ี

ชดัเจนในโลกวนัน้ี เพราะผลของความบาป พระเจา้จึงสาปแช่งแผน่ดิน 

ปฐมกาล 3:18 – “แผ่นดินจะงอกบรรดาหนามและผักทีมี่หนามแก่เจ้าด้วย…” 

 

 เป็นเพราะวา่ความบาปท่ีทาํใหส้ัตวดุ์ร้ายและเป็นอนัตราย 

ปฐมกาล 9:2 – “และสัตว์ป่าทั้งปวงแห่งแผ่นดินโลก ทั้งบรรดานกในอากาศ ส่ิงทั้งปวงที่คลานไปมาบน 

   แผ่นดินโลก และบรรดาปลาในทะเล จะเกรงกลวัพวกเจ้าและหวาดกลวัต่อพวกเจ้า…” 

 

 ความจริง คือ การทรงสร้างของพระเจา้กาํลงัส่งเสียงครํ่ าครวญ และความยากลาํบากอยู่ภายใต้

อิทธิพลของความบาป 

โรม 8:22 – “เรารู้อยู่ ว่า บรรดาสรรพส่ิงที่ทรงสร้างน้ัน กาํลังคร่ําครวญและผจญความทุกข์ลําบากเจ็บปวด 

         ด้วยกนัมาจนทุกวันน้ี” 

  

 ผลของความบาป มนุษยทุ์กคนจึงเป็นคนบาป 

โรม 3:23 – “เหตุว่าทุกคนทาํบาป และเส่ือมจากสง่าราศีของพระเจ้า” 

 

 เราไม่ใช่คนบาปเพราะพวกเราทาํบาป แต่เราทาํบาปเพราะว่าเราเป็นคนบาป! ซ่ึงมนุษยทุ์กคนเกิดมา

พร้อมกบัธรรมชาติบาป มีแนวโนม้โดยธรรมชาติท่ีจะทาํบาป เราเป็นคนบาปตั้งแต่เกิด 

เพลงสดุดี 51:5 – “ดูเถดิ ข้าพระองค์ถอืกาํเนิดมาในความช่ัวช้า และมารดาต้ังครรภ์ข้าพระองค์ในบาป” 

 

 เราเป็นคนบาปโดยธรรมชาติ 

เยเรมีห์ 17:9 – “จิตใจกเ็ป็นตัวล่อลวงเหนือกว่าส่ิงใดทั้งหมด มันเส่ือมทรามอย่างร้ายทีเดียว ผู้ใดจะรู้จักใจ 

   น้ันเล่า” 

 

 เราเป็นคนบาปโดยการเลือก 

ยอห์น 3:19 – “หลักของการพพิากษามีอย่างน้ี คือความสว่างได้เข้ามาในโลกแล้ว แต่มนุษย์ได้รักความมืด 

  มากกว่ารักความสว่าง เพราะกจิการของเขาช่ัว” 
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 เราเป็นคนบาปโดยการกระทาํของเรา 

ยากอบ 4:17 – “เหตุฉะน้ัน คนใดทีรู้่จักกระทาํการดี และไม่ได้กระทาํ บาปจึงมีแก่คนน้ัน” 

 

 จากการเร่ิมตน้ความบาปนาํไปสู่การลงโทษ คือ ความตาย 

ปฐมกาล 2:16-17 – “และพระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงมีพระดํารัสส่ังมนุษย์น้ันว่า ‘จากบรรดาต้นไม้ทุกอย่าง 

           ในสวนเจ้ากินได้ทั้งหมด  แต่จากต้นไม้แห่งความรู้ดีและช่ัว เจ้าอย่ากนิผลจากต้นน้ัน  

          เพราะว่าเจ้ากนิผลจากต้นน้ันในวันใด เจ้าจะตายแน่ในวันน้ัน’ ” 

ยากอบ 1:15 – “คร้ันตัณหาเกดิขึน้แล้ว กท็าํให้เกดิบาป และเม่ือบาปโตเต็มทีแ่ล้ว กนํ็าไปสู่ความตาย” 

โรม 6:23 – “เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคอืความตาย…” 

 

 ตามพระคาํของพระเจา้ คนบาปท่ีไม่เช่ือ คือ 

1. คนท่ีถูกตดัสินความเรียบร้อยแลว้  – ยอห์น 3:18 – “…ผู้ทีมิ่ได้เช่ือกต้็องถูกพพิากษาลงโทษอยู่แล้ว…” 

2. คนท่ีอยูภ่ายใตพ้ระพิโรธของพระเจา้ – ยอห์น 3:36 – “…ผู้ที่ไม่เช่ือในพระบุตรกจ็ะไม่เห็นชีวิต แต่พระ 

             พโิรธของพระเจ้าตกอยู่กบัเขา” 

3. คนท่ีปราศจากชีวตินิรันดร์ – 1 ยอห์น 5:12 – “…ผู้ทีไ่ม่มีพระบุตรของพระเจ้ากไ็ม่มีชีวิต” 

4. คนหลงหาย – มัทธิว 18:11 – “เพราะว่าบุตรมนุษย์ได้เสด็จมาเพือ่ช่วยผู้ ซ่ึงหลงหายไปน้ันให้รอด” 

5. คนท่ีตายฝ่ายจิตวญิญาณ – เอเฟซัส 2:1 – “…แม้ว่าท่านตายแล้วโดยการละเมิดและการบาป” 

6. คนท่ีมีความผดิ – ยากอบ 2:10 – “เพราะว่าผู้ใดรักษาพระราชบัญญัติได้ทั้งหมด แต่ผิดอยู่ข้อเดียว ผู้ น้ันก ็

            เป็นผู้ผิดพระราชบัญญัติทัง้หมด” 
 

 ตามพระคมัภีร์แลว้ การลงโทษสาํหรับคนบาปท่ีไม่เช่ือคือการตายชัว่นิรันดร์ในบึงไฟ 

วิวรณ์ 20:15 – “และผู้ใดทีไ่ม่มีช่ือจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิต ผู้ น้ันกถู็กทิง้ลงไปในบึงไฟ” 

 

 โบสถค์าทอลิกสอนว่าคนท่ีตายไปโดยปราศจากพระคริสตจ์ะไปยงัสถานท่ีท่ีเรียกว่า สถานท่ีชาํระ

บาป (Purgatory) เป็นท่ีท่ีพวกเขาจะตอ้งทนทุกขท์รมานในความบาปท่ีเขาไดก้ระทาํและเขามีโอกาสคร้ังท่ี

สองท่ีจะรอดไปสู่สวรรค ์ จริงหรือไม่? อยา่งทุกคร้ังเราจาํเป็นตอ้งดูในพระคมัภีร์สาํหรับคาํตอบ พระคมัภีร์

กล่าวอะไรเก่ียวกบัระยะเวลาท่ีคนบาปจะไดรั้บโทษสาํหรับความบาปของเขา 

มัทธิว 25:46 – “และพวกเหล่าน้ีจะต้องออกไปรับโทษอยู่เป็นนิตย์ แต่ผู้ชอบธรรมจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์” 

 การลงโทษสาํหรับคนบาปท่ีไม่เช่ือคือรับโทษอยูเ่ป็นนิตยใ์นบึงไฟ 



 
 

99 
 
 

ช่วงอายุของการรับผดิชอบ 

 

 จากคาํสอนทั้งหมดท่ีได้กล่าวมาเก่ียวกับผลกระทบของความบาปเหนือมนุษยท่ี์ปรากฏในการ

ดาํรงชีวิตมนุษยทุ์กคน รวมทั้งทารกแรกเกิด อย่างไรก็ตามพระคมัภีร์ไดก้ล่าวว่าพระเจา้ไม่ให้ทารกตอ้ง

รับผิดชอบในบาปส่วนตวัของเขาในช่วงเวลาท่ีเขาไร้เดียงสายงัไม่สามารถท่ีจะตดัสินใจในเร่ืองดีหรือชัว่ 

แต่วา่จะมีช่วงเวลาท่ีชดัเจนวา่พวกเขาตอ้งรับผดิชอบในการกระทาํของเขา เพราะเหตุนั้น จึงมี “ช่วงอายขุอง

การรับผดิชอบ” เดก็ทุกคนมีธรรมชาติบาป 

เพลงสดุดี 51:5 – “ดูเถดิ ข้าพระองค์ถอืกาํเนิดมาในความช่ัวช้า และมารดาต้ังครรภ์ข้าพระองค์ในบาป” 

  

 เดก็ทุกคนแสดงใหเ้ห็นความบาปของเขาโดยทนัที 

เพลงสดุดี 58:3 – “คนช่ัวหลงเจิ่นไปต้ังแต่จากครรภ์ เขาหลงทางไปต้ังแต่เกดิ คอืพูดมุสา” 

 

 เม่ือไรคือคร้ังสุดทา้ยท่ีท่านสอนบุตรหลานของท่านใหโ้กหก และขโมยคุก้ก้ีหรือขโมยของเล่นของ

พี่สาว? ท่านไม่ไดส้อนให้บุตรหลานของท่านทาํบาป เขาทาํไปโดยธรรมชาติ มากกว่านั้นเด็กเล็กๆไม่

สามารถมองออกระหวา่งส่ิงท่ีดีและไม่ดี 

พระราชบัญญัติ 1:39 – “ยิง่กว่าน้ันเด็กเลก็ของเจ้าทัง้หลายทีเ่จ้าทัง้หลายว่าจะตกเป็นเหยือ่ และบุตรของเจ้า 

     ที่ในวันน้ียังไม่รู้จักผิดและชอบ จะได้เข้าไปที่น่ัน เราจะให้แผ่นดินน้ันแก่เขา และ 

     เขาจะถอืกรรมสิทธ์ิอยู่ทีน่ั่น” 

 

 ดงันั้นพระเจา้จึงไม่ไดใ้หเ้ดก็เลก็ๆตอ้งรับผดิชอบสาํหรับการกระทาํความบาปของเขา เด็กเลก็ท่ีตาย

ไปจะ “รอด” ในพระเยซู บุตรของกษตัริยด์าวิดท่ีตายไปหลงัจากเกิดมา ดาวิดผูท่ี้ไดรั้บความรอดมีความ

เช่ือมัน่วา่เขาจะไดพ้บลูกของเขาท่ีสวรรค ์

 

2 ซามูเอล 12:23 – “แต่เม่ือเขาส้ินชีวิตแล้ว เราจะอดอาหารทําไม เราจะทําเด็กให้ฟ้ืนขึ้นมาอีกได้หรือ มีแต่ 

         เราจะตามทางเด็กน้ันไป เขาจะกลบัมาหาเราหามิได้” 

 

 น่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ทารกท่ีตายไปจะอยูก่บัพระเจา้ พระคมัภีร์ไม่ไดก้ล่าวว่าเม่ือไรท่ีเด็กจะไปถึง “ช่วง

อายขุองการรับผิดชอบ” บางคนพยายามวางอายอุยา่งเจาะจงว่าเป็น 4 ปี 8 ปี หรือ 12 ปี พระคมัภีร์ไม่ไดใ้ห้

อายท่ีุเจาะจง ดงันั้น “ช่วงอายขุองการรับผดิชอบ” มีหลากหลายสาํหรับเดก็แต่ละคน   
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บทที่ 8 - หลกัคาํสอนเกีย่วกบัความรอด 

 

 หลกัคาํสอนเร่ืองความรอดเปรียบเสมือนดัง่เพชร เพชรนั้นมีหลาย

เหล่ียมหลายมุมท่ีสามารถมองไดจ้ากมุมท่ีแตกต่างกนั ในแต่ละมุมมองให้

ทศันคติท่ีต่างกนัของเพชร ดงันั้นเม่ือเรามองความแตกต่างของ “เหล่ียม

เพชรแห่งความรอด” ใหค้วามแตกต่างของมุมมองในความหมายของความ

รอด ความลม้เหลวท่ีจะเขา้ใจ “เพชรแห่งความรอด” สามารถนาํไปสู่การนาํไปใชท่ี้ผิดพลาด ยกตวัอยา่งเช่น 

หลายคนเขา้ใจผิดในความสัมพนัธ์ระหว่างความเช่ือและการกระทาํดี กลุ่มหน่ึงกล่าวว่าเรารอดโดยการ

กระทาํดีของเราเพื่อ “ไดรั้บ” ความรอด ใหอ่้านยากอบ 2:17 ท่ีกล่าววา่ 

 

ยากอบ 2:17 – “ความเช่ือกเ็ช่นเดียวกนั ถ้าปราศจากการกระทาํ กต็ายโดยลาํพงัแล้ว” 

  

 อยา่งไรกต็าม กลุ่มอ่ืนๆกก็ล่าววา่เรารอดโดยความเช่ือ ใหอ่้าน โรม 4:5 ท่ีกล่าววา่ 

 

โรม 4:5 – “ส่วนคนทีมิ่ได้อาศัยการกระทาํ แต่ได้เช่ือในพระองค์ ผู้ทรงโปรดให้คนอธรรมเป็นคนชอบธรรม 

        ได้ ความเช่ือของคนน้ันต้องนับว่าเป็นความชอบธรรม” 

 

 ในถอ้ยคาํขอ้แรกกล่าวเก่ียวกบัการกระทาํ และในขอ้ท่ีสองกล่าวเก่ียวกบัความเช่ือ มีขอ้โตแ้ยง้อะไร

ระหวา่งถอ้ยคาํสองขอ้น้ี? ไม่มีเลย ทั้งสองขอ้ถอ้ยคาํน้ีดูไดจ้าก “เพชรแห่งความรอด” จากความแตกต่างของ 

“เหล่ียมเพชร” หรือมุมมอง 

 

 ในพระธรรมโรมพดูถึงการกระทาํของพระเจา้ในตวัผูช่ื้อ  พระธรรมยากอบดูท่ี “เหล่ียมเพชร” อยา่ง

อ่ืน และพูดถึงการกระทาํของพระเจา้ผ่านตวัผูเ้ช่ือซ่ึงผลิตผลในการกระทาํดี ดงันั้นเราเขา้ใจไดว้่าผูเ้ช่ือแท้

รอดโดยพระคุณของพระเจา้ ซ่ึงหลงัจากนั้นก่อใหเ้กิดการกระทาํดี  เขาทาํดีเพราะเขารอดแลว้และไม่ใช่เพื่อ

จะไดรั้บความรอด 

 

 ความรอดคืออะไร?  ความรอดคือกระบวนการท่ีคนบาปไดรั้บการช่วยใหร้อดพน้จากการลงโทษใน

ความบาปของเขา เป็นส่ิงสําคญัมากท่ีตอ้งมีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัความรอด ผูค้นอาจจะเขา้ใจผิด

หลายส่ิงในพระคมัภีร์และยงัคงไดไ้ปสวรรค ์แต่หากเขาเขา้ใจผดิเก่ียวกบัความรอด เขากจ็ะไดไ้ปยงันรก 
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 ถึงแมว้่าจะมีคริสเตียนหลายนิกาย เราสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มบนพื้นฐานมุมมองของพวกเขา

เก่ียวกบัความรอด คือ กลุ่มท่ีพึ่งการปฏิบติั (The “Do” Group) และ กลุ่มท่ีพึ่งการกระทาํท่ีสาํเร็จแลว้บนไม้

กางเขน (The “Done” Group) คริสเตียนมากมายและหลายๆนิกายตกเขา้ไปในกลุ่มแรก 

 

1. กลุ่มท่ีพึ่งการปฏิบติั (The “Do” Group) 

  กลุ่มท่ีพึ่งการปฏิบติั (The “Do” Group) สอนว่า เพื่อท่ีจะไปสวรรค ์ท่านจาํเป็นตอ้ง “ทาํ” บางส่ิง 

เพื่อจะทาํงานไปสู่สวรรค ์  บา้งก็สอนว่าท่านตอ้งเป็นสมาชิกของคริสตจกัรเหล่านั้น ท่ีอ่ืนๆกส็อนว่าท่าน

ตอ้งรับบพัติศมา หรือท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางอย่างได ้หรือท่านตอ้งนมสัการทุกวนัใน

ระเบียบเพื่อจะไปสวรรค ์พวกเขาสอนวา่ท่านตอ้งทาํบางส่ิงบางอยา่งเพื่อจะไปสวรรค ์

 

2. กลุ่มท่ีพึ่งการกระทาํท่ีสาํเร็จแลว้บนไมก้างเขน (The “Done” Group) 

 กลุ่มท่ีสองน้ีเรียกว่า กลุ่มท่ีพึ่งการกระทาํท่ีสาํเร็จแลว้บนไมก้างเขน (The “Done” Group)  พวกเขา

เช่ือวา่การส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสตเ์พียงพอแลว้ท่ีไถ่โทษสาํหรับความบาปทั้งส้ินของมนุษย ์เขาสอน

วา่พระเยซูคริสตไ์ดจ่้ายค่าปรับของความบาปแลว้ท่ีบนไมก้างเขน พระศพของพระองคถู์กฝังไวแ้ละเป็นข้ึน

ในวนัท่ีสาม ดงันั้นพระองคส์ามารถประทานชีวิตนิรันดร์แก่ทุกคนท่ีเขา้มาหาพระองคด์ว้ยการกลบัใจเสีย

ใหม่จากความบาปและความเช่ือในพระเยซูคริสต ์ผูเ้ช่ือไม่จาํเป็นตอ้งทาํบางส่ิงบางอยา่งเพื่อจะไปสวรรค ์

 

กลุ่มไหนผดิและกลุ่มไหนถูก? 

 

 หากท่านคิดวา่กลุ่มท่ีพึ่งการปฏิบติั (The “Do” Group) เป็นกลุ่มท่ีถูกตอ้ง ท่านกเ็ช่ือว่าท่าจาํเป็นตอ้ง

ทาํบางส่ิงบางอย่างเพื่อจะทาํงานไปสู่สวรรค์ หากส่ิงน้ีถูกต้อง ดังนั้นทาํไมพระเยซูต้องมาตายบนไม้

กางเขน? หากมีหนทางอ่ืนสําหรับผูค้นเพื่อไปสวรรค์ผ่านการกระทาํความดี ดงันั้นไม่จาํเป็นท่ีพระเยซู

คริสตต์อ้งมาทนทุกขท์รมานและตายบนไมก้างเขน 

 

 หากท่านคิดว่ากลุ่มท่ีพึ่งการปฏิบติั (The “Do” Group) เป็นกลุ่มท่ีถูกตอ้ง ท่านก็เช่ือว่าการส้ิน 

พระชนมข์องพระเยซูบนไมก้างเขนนั้นไม่เพียงพอท่ีจะไถ่โทษสาํหรับบาปของท่าน ยิง่กว่านั้นท่านเช่ือว่า

ท่านจาํเป็นตอ้งกระทาํความดีเพื่อช่วยตวัท่านเองใหร้อด 

 

โรม 3:23 – “เหตุว่าทุกคนทาํบาป และเส่ือมจากสง่าราศีของพระเจ้า” 
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 จากถอ้ยคาํขอ้น้ีไม่ไดร้วมการกระทาํดีของผูค้นท่ีสามารถทาํไดเ้พื่อจะไดรั้บความรอด  เพราะว่าทุก

คนได ้“เส่ือมจากสง่าราศีของพระเจา้” นัน่เป็นเหตุผลท่ีพระเยซูประสงคท่ี์จะจ่ายค่าของความบาปเผื่อมนุษย์

เรา เพื่อจะจดัเตรียมหนทางแห่งความรอดสาํหรับมนุษยทุ์กคน ดงันั้นกลุ่มท่ีถูกตอ้งเป็นของกลุ่มท่ีสองคือ 

กลุ่มท่ีพึ่งการกระทาํท่ีสาํเร็จแลว้บนไมก้างเขน (The “Done” Group) 

 

พระราชบัญญัติ และ พระคุณ 

 

 ความเขา้ใจในส่ิงท่ีถูกตอ้งในพระราชบญัญติัของพระเจา้และพระคุณของพระเจา้ เป็นส่ิงจาํเป็น

สาํหรับความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัคาํสอนแห่งความรอด 

 

พระบัญญตัขิองพระเจ้า 

 มีความผดิพลาดทัว่ไปสามประการท่ีคริสเตียนนิกายต่างๆ นาํมาใชเ้ก่ียวเน่ืองถึงพระราชบญัญติัของ

พระเจา้ 

1. บางกลุ่มสอนวา่มนุษยร์อดไดโ้ดยการรักษาบทบญัญติัของพระเจา้ 

2. บางกลุ่มสอนว่าท่านสามารถทาํบาปไดม้ากเท่าท่ีท่านตอ้งการและท่านยงัคงไดไ้ปสวรรค ์เพราะว่าการ 

    รอดทั้งหมดนั้นกโ็ดยพระคุณของพระเจา้ 

3. บา้งกส็อนวา่ท่านรอดโดยพระคุณของพระเจา้ แต่ท่านจาํเป็นตอ้งรักษากฎระเบียบเพื่อท่ีท่านยงัคงรอดอยู ่ 

    หรือท่านจะเส่ียงในการสูญเสียความรอดของท่านไป 

 

 พระราชบญัญติัของพระเจา้บางคร้ังกอ็า้งถึงกฎของโมเสส และประกอบไปดว้ย 613 บญัญติั ซ่ึงแบ่ง

ออกเป็น 3 ประเภท 

 1. บทบญัญติั มี “พระบญัญติั 10 ประการ” ของพระเจา้ อพยพ 20:1-17 

 2. การพิพากษา มีกฎหมายพลเมืองสาํหรับการปกครองประชาชาติอิสราเอล อพยพ 21-24  

 3. กฎหมายทางศาสนาชาวอิสราเอล อพยพ 24-31 

 

 พระราชบญัญติัของพระเจา้สาํแดงวา่มนุษยทุ์กคนนั้นเป็นคนบาป 

โรม 3:20 – “เพราะฉะน้ันจึงไม่มีเน้ือหนังคนหน่ึงคนใดเป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าได้โดย 

         การประพฤติตามพระราชบัญญัติ เพราะว่าโดยพระราชบัญญัติน้ันเราจึงรู้จักบาปได้” 
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 ผูค้นเร่ิมจะเขา้ใจว่าเขาเป็นคนบาปเม่ือพวกเขาเรียนรู้พระราชบญัญติัของพระเจา้ ทาํไม? ไม่มีใคร

สามารถรักษาบทบญัญติัของพระเจา้ไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบโดยปราศจากการละเมิดขอ้บญัญติัของพระองค ์

พระราชบัญญัติของพระเจ้าเป็นเหตุให้คนบาปตระหนักว่าเขาไม่สามารถรอดได้โดยการรักษา

พระราชบญัญติัของพระเจา้ 

กาลาเทยี 3:24 – “เพราะฉะน้ัน พระราชบัญญัติจึงเป็นครูของเราซ่ึงนําเรามาถงึพระคริสต์ เพือ่เราจะได้เป็น 

     คนชอบธรรมโดยความเช่ือ” 

 

 พระประสงคใ์นพระราชบญัญติัของพระเจา้เป็นการประกาศอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายว่ามนุษยเ์ป็น

คนบาป ซ่ึงไม่ไดต้ั้งใจจะช่วยใครใหร้อด เป็นไปไม่ไดท่ี้ทุกคนจะรักษาบทบญัญติัของพระเจา้ไดต้ลอดชีวิต

ของพวกเขา โดยไม่ไดล้ะเมิดกฎเลยสักขอ้เดียว ยกตวัอยา่งเช่น 

 

1. ท่านเคยโกหกหรือไม่? พระราชบญัญติัของพระเจา้กล่าววา่ 

อพยพ 20:16 – “เจ้าอย่าเป็นพยานเทจ็ใส่ร้ายเพือ่นบ้านของเจ้า” 

 การกล่าวเทจ็คร้ังเดียวกท็าํใหท่้านเป็นคนโกหกและเป็นคนท่ีละเมิดพระราชบญัญติัของพระเจา้ 

 

2. ท่านเคยขโมยของบางส่ิงหรือไม่? พระราชบญัญติัของพระเจา้กล่าววา่ 

อพยพ 20:15 – “เจ้าอย่าลกัทรัพย์” 

 หากท่านเคยนาํบางส่ิงไปโดยท่ีไม่ใช่ของของท่าน แมว้่าจะเป็นส่ิงเล็กนอ้ยจากพ่อแม่ของท่านหรือ

พี่ชายหรือพี่สาว แสดงวา่ท่านเป็นหวัขโมย ท่านละเมิดพระราชบญัญติัของพระเจา้ 

 

3. ท่านเคยมองบางคนดว้ยใจกาํหนดัหรือไม่? พระราชบญัญติัของพระเจา้กล่าววา่ 

อพยพ 20:14 – “เจ้าอย่าล่วงประเวณผัีวเมียเขา” 

 พระเยซูตรัสว่าหากท่านมองคนอ่ืนท่ีไม่ไดเ้ป็นสามีภรรยาของท่านเองดว้ยใจกาํหนดั ท่านกไ็ดล่้วง

ประเวณีในใจของท่านแลว้และท่านละเมิดพระราชบญัญติัของพระเจา้ 

 

4. ท่านเคยโกรธบางคนหรือไม่? พระราชบญัญติัของพระเจา้กล่าววา่ 

อพยพ 20:13 – “เจ้าอย่าฆ่าคน” 

 พระเยซูอธิบายว่า หากท่านเคยโกรธบางคน ท่านก็ได้ฆ่าพวกเขาในใจแล้วและท่านละเมิด

พระราชบญัญติัของพระเจา้ 
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 ท่านไดล้ะเมิดกฎสักขอ้ในพระราชบญัญติัเหล่าน้ีอย่างนอ้ยสักคร้ังในชีวิตของท่านหรือไม่? ถา้เคย 

แสดงว่าท่านละเมิดพระราชบญัญติัของพระเจา้ หากพระเจา้ทรงพิพากษาท่านโดยพระราชบญัญติัของ

พระองค์ ท่านมีความผิดหรือบริสุทธ์ิใจหรือไม่? หากท่านไดล้ะเมิดสักขอ้หน่ึงในชีวิตของท่าน ท่านก็มี

ความผดิแลว้ แลว้พระเจา้จะทรงส่งท่านไปยงัสวรรคห์รือนรก? หากท่านมีความผดิแลว้ ท่านกจ็ะไดไ้ปนรก 

 

 ถา้ท่านเป็นเหมือนคนทัว่ไป ท่านเคยโกหก ขโมยของ ตณัหา และโกรธบางคน เป็นไปไม่ไดส้าํหรับ

ทุกคนท่ีจะมีชีวิตอยู่โดยปราศจากการละเมิดพระราชบญัญติัของพระเจา้สักขอ้ ดงันั้นพระราชบญัญติัของ

พระเจา้แสดงให้เราเห็นว่าเราเป็นคนบาป แต่แสดงให้เห็นดว้ยว่าไม่มีสักทางเลยท่ีเราสามารถรอดไดโ้ดย

การรักษาบทบญัญติัของพระเจา้ นัน่คือวตัถุประสงคข์องพระราชบญัญติัของพระเจา้ 

 

 พระเจา้ทรงทราบว่าเป็นไปไม่ไดส้ําหรับมนุษยท่ี์มาถึงพระองค์ผ่านทางบทบญัญติัของพระองค ์

ดงันั้นโดยพระคุณของพระเจา้ พระองคท์รงสร้างหนทางสาํหรับมนุษยเ์พื่อมาสู่พระองคเ์อง 

 

พระคุณ 

 พระคุณคืออะไร? พระคุณคือการไดรั้บบางส่ิงท่ีเราไม่สมควรไดรั้บ พระคุณคือความกรุณาของ 

พระเจา้ไดไ้ปสู่คนบาป โดยท่ีคนบาปไม่ตอ้งทาํส่ิงใดเลยเพื่อไดรั้บพระคุณมา ตารางต่อไปน้ีเปรียบเทียบ

ระหวา่งพระราชบญัญติัของพระเจา้และพระคุณของพระเจา้ 

 

บทบัญญัต ิ พระคุณ 

สั่งหา้มเขา้ใกลพ้ระเจา้ เช้ือเชิญใหเ้ขา้ใกลพ้ระเจา้ 

กล่าวโทษคนบาป ช่วยเหลือคนบาป 

สาปแช่งคนบาป อวยพรคนบาป 

ฆ่าคนบาป ช่วยคนบาปใหร้อด 

ลงโทษคนท่ีดี ช่วยเหลือคนท่ีแย ่

จิตวญิญาณท่ีบาปสมควรตาย มีความเช่ือและมีชีวติ 

สาํแดงความบาปของมนุษย ์ ไถ่โทษสาํหรับความบาปของมนุษย ์
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ใหค้วามรู้แก่คนบาป จดัเตรียมการไถ่บาปสาํหรับคนบาป 

วางมนุษยภ์ายใตก้ารผกูมดัเป็นทาส ทาํใหจิ้ตวญิญาณมีเสรีภาพ 

 

 ถึงแมว้่ามนุษยจ์ะมีอิสรภาพจากบทบญัญติัแลว้ กไ็ม่ไดห้มายความว่าเขาสามารถเปิดโอกาสในการ

ทาํบาปตามท่ีเขาตอ้งการได ้พระคาํของพระเจา้บอก วา่คริสเตียนควรท่ีจะมีชีวติท่ีบริสุทธ์ิ 

 

1 ยอห์น 5:3 – “เพราะน่ีแหละเป็นความรักของพระเจ้า คือที่เราทั้งหลายรักษาพระบัญญัติของพระองค์  

   และพระบัญญัติของพระองค์น้ันไม่เป็นทีห่นักใจ” 

 

 เป็นส่ิงท่ีผดิปกติมากหากคริสเตียนรู้สึก “หนกัใจ” ในการรักษาพระราชบญัญติัของพระเจา้ อยา่งถา้

หากเขาต้องใช้กาํลังมากเพื่อจะมีชีวิตท่ีบริสุทธ์ิ ซ่ึงต่อต้านกับความต้องการของเขา ผูเ้ช่ือแท้จะต้อง

ปรารถนาท่ีจะมีชีวติท่ีบริสุทธ์ิ หากความปรารถนาน้ีพลาดไปจากบางคนท่ีแสดงตนว่าเป็นคริสเตียน อาจจะ

เป็นสัญญาณบ่งบอกวา่เขาไม่เคยไดรั้บความรอดท่ีแทจ้ริง 

 

การกลบัใจเสียใหม่ และ ความเช่ือ 

 

 การกลบัใจเสียใหม่และความเช่ือเป็น “เหล่ียมเพชร” สองประการ บน “เพชรแห่งความรอด” ท่ีเป็น

ของมนุษยใ์นดา้นความรอด ซ่ึงเป็นการตอบสนองของมนุษยต่์อพระคาํของพระเจา้ การกลบัใจเสียใหม่ คือ 

มุมมองลบต่อการตอบสนอง-หนักลบัจากความบาป ความเช่ือ คือ มุมมองบวก-กลบัมาหาพระเยซูคริสต ์ทั้ง

สองอย่างของการกลบัใจเสียใหม่และความเช่ือเป็นส่ิงจาํเป็นสําหรับความรอด และควรจะนาํไปใชเ้ป็นคาํ

สอนในการเทศนา 

 

กจิการ 20:21 – “…ถงึเร่ืองการกลบัใจเสียใหม่เฉพาะพระเจ้า และความเช่ือในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้ เป็น 

    เจ้าของเรา” 

ฮีบรู 6:1 – “…คอืการกลบัใจเสียใหม่จากการกระทาํทีต่ายแล้ว และความเช่ือในพระเจ้า” 

มาระโก 1:15- “…ท่านทัง้หลายจงกลบัใจเสียใหม่ และเช่ือข่าวประเสริฐเถดิ” 
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การกลบัใจเสียใหม่ 

 การกลบัใจเสียใหม่เป็นส่วนท่ีจาํเป็นในการประกาศข่าวประเสริฐ  หากไม่มีการกลบัใจเสียใหม่ ก็

ไม่มีความรอด ยอห์นผูใ้หบ้พัติศมาไดเ้ทศนาสั่งสอนเก่ียวกบัการกลบัใจเสียใหม่ 

มัทธิว 3:1-2 – “คราวน้ันยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา มาประกาศในถิ่นทุรกนัดารแคว้นยูเดีย  กล่าวว่า “ท่าน 

   ทัง้หลายจงกลบัใจเสียใหม่ เพราะว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์มาใกล้แล้ว” 

 

 พระเยซูทรงเทศนาเก่ียวกบัการกลบัใจเสียใหม่ 

มัทธิว 4:17 – “ต้ังแต่น้ันมาพระเยซูได้ทรงต้ังต้นประกาศว่า ‘จงกลับใจเสียใหม่ เพราะว่าอาณาจักรแห่ง 

  สวรรค์มาใกล้แล้ว’ ” 

 

 เปโตรไดเ้ทศนาเก่ียวกบัการกลบัใจเสียใหม่ 

กจิการ 3:19 – “เหตุฉะน้ันท่านทั้งหลายจงหันกลับและต้ังใจใหม่ เพือ่จะทรงลบล้างความผิดบาปของท่าน 

  เสีย เพือ่เวลาช่ืนใจยนิดีจะได้มาจากพระพกัตร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” 

 

 เปาโลไดเ้ทศนาเก่ียวกบัการกลบัใจเสียใหม่ 

กจิการ 20:21 – “ทัง้เป็นพยานแก่พวกยิวและพวกกรีก ถึงเร่ืองการกลับใจเสียใหม่เฉพาะพระเจ้า และความ 

    เช่ือในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” 

  

 ถอ้ยคาํแห่งความรอดไม่สามารถเสร็จสมบูรณ์ไดโ้ดยปราศจากการกลบัใจเสียใหม่ เป็นท่ีน่าเศร้า

ท่ีศิษยาภิบาลหลายท่านใชเ้พียง “การอธิษฐานแบบง่าย” การอธิษฐานแบบง่ายยดึมุมมองท่ีว่าท่านตอ้งพูด 

“คาํอธิษฐาน” เท่านั้นท่ีจะไดรั้บความรอดโดยปราศจากการกลบัใจเสียใหม่จากความบาปของท่าน พวกเขา

เช่ือวา่ถา้หากท่านสามารถใหค้นบาปพดู “คาํอธิษฐาน” เท่านั้นและกดดนัเขาใหท้าํ พวกเขากจ็ะรอด 

 

 ดงันั้นคริสเตียนบางคนจะพยายามใหผู้ท่ี้ยงัไม่เช่ือพูด “การอธิษฐานของคนบาป” และคิดว่านัน่จะ

ช่วยเขาใหร้อด  เขาคิดวา่ไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งตรวจสอบวา่ คนนั้นเขา้ใจความรอดหรือไม่ หรือคนนั้นพร้อมท่ี

จะไดรั้บความรอดหรือไม่  หรือคนนั้นตั้งใจท่ีจะกลบัใจเสียใหม่จากความบาปของพวกเขาหรือไม่  ตาม

ความเขา้ใจของคริสเตียนกลุ่มน้ี เป็นการพูด “คาํอธิษฐาน” เพื่อใหค้นท่ียงัไม่เช่ือไดรั้บความรอด โดยวิธีน้ี

ง่ายเกินไปสาํหรับผูท่ี้ยงัไม่เช่ือท่ีทาํให้เขากลายเป็นคริสเตียนปลอม ซ่ึงเป็นคนท่ียงัไม่เช่ืออยา่งแทจ้ริงและ

ยงัไปสู่นรก 
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 ถา้ท่านถามชาวอเมริกนัว่าพวกเขาวางใจในอะไรในการไปสวรรค ์ท่านก็จะไดค้าํตอบว่า “ฉันไป

คริสตจกัร รับบพัติศมาและฉันก็เป็นคนดี” ส่ิงเหล่าน้ีทาํให้คนไดไ้ปสวรรค์หรือ? คาํตอบคือไม่อย่าง

แน่นอน ท่านสามารถเห็นไดว้่าคาํตอบของพวกเขานั้นพวกเขาวางใจใน “การกระทาํ” ของพวกเขาเอง เพื่อ

ไดไ้ปสู่สวรรค ์

 

 ดงันั้น “การอธิษฐานแบบง่าย” คริสเตียนควรพดูตรงๆวา่ “ท่านจาํเป็นตอ้งบงัเกิดใหม่เพื่อท่ีจะไดไ้ป

สวรรค ์แค่อธิษฐานดว้ยคาํอธิษฐานน้ีกบัฉนัและท่านจะไดรั้บความรอด” นอกจากน้ีแลว้ผูท่ี้ยงัไม่เช่ือจะคิด

อะไร? เขาอาจจะคิดว่า “ฉันจะเพิ่มเติม “การบงัเกิดใหม่” ของฉันในรายการต่อไปน้ีคือเป็นสมาชิกของ

คริสตจกัร รับบพัติศมา และการเป็นคนดี” 

 

 ผูท่ี้ยงัไม่เช่ือไดอ้ธิษฐาน “การอธิษฐานของคนบาป” และยงัคงเดินในทางท่ีไวว้างใจในการกระทาํดี

ของเขาเองเพื่อไปสวรรค์ แต่เขาจะไปสู่นรกแทนเพราะว่าผูท่ี้ยงัไม่เช่ือไม่ไดก้ลบัใจเสียใหม่จากส่ิงท่ีเขา

ไวว้างใจ (ไม่ว่าจะเป็นการเป็นสมาชิกของคริสตจกัร การบพัติศมา การกระทาํดี และอ่ืนๆ) และก็ไม่ได้

ไวว้างใจในพระเยซูคริสต ์100% สาํหรับความรอดน้ี นัน่เป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีจะตอ้งใชเ้วลาเพื่อใหแ้น่ใจว่าผูท่ี้

ยงัไม่เช่ือนั้นเขา้ใจว่าความรอดหมายถึงอะไร ก่อนท่ีจะนาํเขาไปรับพระเยซูเป็นพระผูช่้วยให้รอดของเขา

และไดรั้บความรอด 

 

 ผมเคยตกเป็นเหยื่อของคริสเตียนแบบ “การอธิษฐานแบบง่าย”  ซ่ึงพยายามกดดนัผูค้นเขา้สู่การ

อธิษฐานสาํหรับความรอด ผมอายเุพียง 12 ขวบ เม่ือมีชายคนหน่ึงเขา้มาหาผมและถามผมวา่อยากไปสวรรค์

ไหม ผมตอบอย่างแน่นอนว่าใช่  เขากล่าวเพียงเลก็นอ้ย แต่ผมรู้สึกไม่สบายใจและอยากให้เขาเดินไปจาก

ผม   ชายคนนั้นพูดว่าหากผมตอ้งการไปสวรรค ์ผมตอ้งกล่าวคาํอธิษฐานน้ีกบัเขา ส่ิงท่ีผมตอ้งการท่ีสุดคือ

ไปไกลๆจากผูช้ายคนน้ี ดงันั้นผมจึงอธิษฐานเพื่อให้เขาไปไกลๆ เขาบอกกบัผมว่าตอนน้ีไดรั้บความรอด

แลว้และเป็นบุตรของพระเจา้ 

 

 ถึงแมว้า่ผมไดอ้ธิษฐานคาํอธิษฐานนั้น ผมไม่ไดรั้บความรอดในเวลานั้น ผมไม่ไดห้นักลบัจากความ

บาปของผม ผมไม่ไดเ้ห็นตวัเองว่าเป็นคนบาปท่ีสมควรตกนรกท่ีตอ้งการความรอด แรงจูงใจทั้งหมดของ

ผมในการอธิษฐานนั้นกเ็พื่อใหช้ายคนน้ีไปจากผมทนัที ชายคนนั้นคิดวา่ผมจะไดไ้ปสวรรค ์แต่ในความเป็น

จริงผมยงัอยูบ่นทางไปสู่นรก 
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 ผมไม่ไดรั้บความรอดจนกระทัง่ผมอายไุด ้23 ปี เพื่อนของผมแสดง “แผนการแห่งความรอด” จาก

พระคมัภีร์ให้ผมดู  ผมจึงเขา้ใจว่าผมเป็นคนบาปท่ีสมควรตกนรก  ผมเขา้ใจว่าผมจาํเป็นตอ้งหันกลบัจาก

ความบาปของผมและหันกลบัจากส่ิงท่ีผมไวว้างใจเพื่อไปสวรรค์ และวางใจในพระเยซูคริสต์แทนเต็ม 

100%  ในวนันั้นผมไดก้ลบัใจเสียใหม่จากความบาปของผมและเช่ือไวว้างใจในพระเยซูคริสต ์100% โดย

การเปิดใจและอธิษฐานตอ้นรับพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของผม     

 

 น่าเศร้าท่ีคริสเตียนบางคนใชรู้ปแบบ “การอธิษฐานแบบง่าย” เราพบเห็นไดท้ัว่โลกว่าผูค้นท่ีพูดว่า 

“ฉนัรอดแลว้” แต่ความเป็นจริงแลว้ เขากไ็ม่ไดรั้บความรอด หมายความว่า เขายงัไม่ไดเ้ป็นผูเ้ช่ือแทห้รือค

ริสเตียนแท ้ เขาอาจจะไปคริสตจกัร แต่ยงัคงหลงหายอยู่และยงัไปสู่นรก การกลบัใจเสียใหม่เป็นส่วน

จาํเป็นของความรอด เราดูไดจ้ากพระคมัภีร์ท่ีพระเจา้ทรงตรัสสั่งใหม้นุษยก์ลบัใจเสียใหม่ 

 

กจิการ 17:30 – “ในเวลาเม่ือมนุษย์ยังโฉดเขลาอยู่พระเจ้าทรงมองข้ามไปเสีย แต่เดี๋ยวน้ีพระองค์ได้ตรัสส่ัง 

     แก่มนุษย์ทัง้ปวงทัว่ทุกแห่งให้กลบัใจเสียใหม่” 

 

 ความรอดข้ึนอยู่กบัการกลบัใจเสียใหม่ หากไม่มีการกลบัใจเสียใหม่ ก็ไม่มีความรอด ซ่ึงพระเยซู

ตรัสไดไ้วใ้น… 

ลกูา 13:3 – “เราบอกท่านทัง้หลายว่า มิใช่ แต่ถ้าท่านทัง้หลายมิได้กลบัใจเสียใหม่กจ็ะต้องพนิาศเหมือนกนั” 

 

 การกลบัใจเสียใหม่หมายถึงอะไร? หมายถึงการเปล่ียนจิตใจ ซ่ึงมีผลในการเปล่ียนการกระทาํ ผูท่ี้ยงั

ไม่เช่ือจาํเป็นตอ้งเปล่ียนจิตใจเก่ียวกบัอะไรบา้ง? เขาจาํเป็นตอ้งเปล่ียนจิตใจเก่ียวกบัสองส่ิง คือ 1) ความ

บาปของเขา 2) พระเจา้ 

 

1. ความบาป 

“ความคิดเก่า” พดูวา่ “ฉนัอยากใชชี้วติอยา่งสนุกในการเพลิดเพลินกบัความบาป ในส่ิงท่ีฉนัทาํและเห็น” 

“ความคิดใหม่” พดูวา่ “ฉนัเกลียดความบาปของฉนัและฉนัเสียใจจริงๆสาํหรับความบาปท่ีฉนัเคยทาํ” 

 

2. พระเจา้ 

“ความคิดเก่า” พดูวา่ “การส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสตบ์นไมก้างเขนมีความสาํคญันอ้ยมากสาํหรับฉนั” 

“ความคิดใหม่” พดูวา่ “พระเยซูคริสตคื์อความหวงัเดียวของฉนัสาํหรับความรอด” 
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 บางคนมกัจะเช่ือมโยงการกลบัใจเสียใหม่กบัการรํ่าไห ้และการแสดงออกภายนอกของความเสียใจ 

บางคร้ังการรํ่าไห้และความเสียใจไปดว้ยกนักบัการกลบัใจเสียใหม่ แต่ไม่ไดบ่้งบอกการกลบัใจเสียใหม่ท่ี

แท้จริง การกลับใจเสียใหม่ท่ีแท้จริงมักเก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลงจิตใจใหม่ท่ีเป็นผลให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงการกระทาํ ดงัถอ้ยคาํต่อไปน้ี 

 

มัทธิว 21:29 – “บุตรคนน้ันตอบว่า ‘ข้าพเจ้าไม่ไป’ แต่ภายหลงักลบัใจแล้วไปทาํ” 

 

 ในถอ้ยคาํขอ้น้ี บิดาบอกใหลู้กไปทาํงานในสวนองุ่น บุตรบอกว่า “ไม่” แต่หลงัจากนั้นเขากลบัใจ

เสียใหม่ (เปล่ียนจิตใจ) และไปทาํงาน เราเห็นบุตรเปล่ียนจิตใจของเขา ซ่ึงผลก็คือเขาเปล่ียนการกระทาํ 

ก่อนหน้านั้นเขาตอบว่าไม่และไม่ไป แต่หลงัจากนั้นเขากลบัใจเสียใหม่ เขาไดเ้ปล่ียนใจและเปล่ียนการ

กระทาํในท่ีสุด เขาไปทาํงาน 

 

 หลายคร้ังผูค้นท่ีถูกจบัในการทาํบาปจะแสดง “ความเสียใจ” ภายนอกในความบาปของพวกเขา หรือ

เศร้าใจเหนือผลลัพธ์ของความบาป นั่นไม่ใช่การกลับใจเสียใหม่แท้ แต่เป็นเพียงแค่ความสํานึกผิด  

พระคมัภีร์ไดบ้อกถึงความแตกต่างระหวา่งการกลบัใจเสียใหม่แทแ้ละการกลบัใจเสียใหม่ปลอม 

2 โครินธ์ 7:10 – “เพราะว่าความเสียใจอย่างทีช่อบพระทยัพระเจ้าย่อมกระทาํให้กลบัใจเสียใหม่ ซ่ึงนําไปถึง 

     ความรอดและไม่เป็นทีน่่าเสียใจ แต่ความเสียใจอย่างโลกน้ันย่อมนําไปถงึความตาย” 

 

 เราเห็นไดจ้ากพระคมัภีร์ขอ้น้ีว่าการเสียใจท่ีชอบพระทยัพระเจา้ยอ่มนาํไปสู่การกลบัใจเสียใหม่ ซ่ึง

นาํไปสู่ความรอด อยา่งไรกต็ามความเสียใจอยา่งโลกนาํความสาํนึกผดิอยา่งเดียว ซ่ึงไม่ไดน้าํไปสู่ความรอด

ท่ีแทจ้ริง 

 

 ขณะท่ีกลบัใจเสียใหม่คือท่าทีภายใน ซ่ึงเป็นผลของท่าทีภายนอก ยอห์นผูใ้ห้บพัติศมาจะไม่ให ้

บพัติศมาแก่ใครเลย นอกจากพวกเขาจะแสดง “ผลแห่งการกลบัใจเสียใหม่” – มทัธิว 3:8 ผลภายนอกของ

การกลบัใจเสียใหม่ท่ีแทจ้ริงในพระคมัภีร์ คือ 

 

1. การสารภาพความบาปต่อพระเจา้ 

เพลงสดุดี 32:5 – “ข้าพระองค์สารภาพบาปของข้าพระองค์ต่อพระองค์ และข้าพระองค์มิได้ซ่อนความช่ัว 

     ช้าของข้าพระองค์ไว้ ข้าพระองค์ทูลว่า ‘ข้าพระองค์จะสารภาพการละเมิดของข้าพระองค์ 

            ต่อพระเยโฮวาห์’ แล้วพระองค์ทรงยกโทษความช่ัวช้าแห่งความบาปของข้าพระองค์ เซลาห์” 
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มัทธิว 3:6 – “สารภาพความผิดบาปของตน และได้รับบัพติศมาจากท่านในแม่น้ําจอร์แดน” 

 

2. การสารภาพความผดิต่อมนุษย ์

ยากอบ 5:16 – “ท่านทัง้หลายจงสารภาพความผิดต่อกนัและกนั และจงอธิษฐานเพือ่กนัและกนั…” 

 

3. การละท้ิงความบาป 

สุภาษติ 28:13 – “บุคคลทีซ่่อนความบาปของตนจะไม่จําเริญ แต่บุคคลที่สารภาพและทิ้งความช่ัวเสียจะได้ 

      ความกรุณา” 

 

ความเช่ือ 

 ความเช่ือคือคาํหน่ึงท่ีสาํคญัมากในชีวติคริสเตียน 

 

1. เรารอดผา่นทางความเช่ือ 

เอเฟซัส 2:8 – “ด้วยว่าซ่ึงท่านทัง้หลายรอดน้ันกร็อดโดยพระคุณเพราะความเช่ือ…” 

 

2. เราอยูโ่ดยความเช่ือ 

กาลาเทีย 2:20 – “ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว แต่ข้าพเจ้าก็ยังมีชีวิตอยู่  ไม่ใช่ข้าพเจ้าเอง แต่ 

พระคริสต์ต่างหากทีท่รงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า และชีวิตซ่ึงข้าพเจ้าดําเนินอยู่ในร่างกายขณะน้ี ข้าพเจ้าดําเนิน

อยู่โดยความเช่ือในพระบุตรของพระเจ้า ผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้า และได้ทรงสละพระองค์เองเพือ่ข้าพเจ้า” 

 

3. เราไดรั้บการคุม้ครองผา่นทางความเช่ือ 

1 เปโตร 1:5 – “ซ่ึงเป็นผู้ที่ฤทธ์ิเดชของพระเจ้าได้ทรงคุ้มครองไว้ด้วยความเช่ือให้ถึงความรอด ซ่ึงพร้อม 

   แล้วทีจ่ะปรากฏในวาระสุดท้าย” 

  

 ความเช่ือคืออะไร ? 

 

1. ความเช่ือไม่ใช่การเห็นดว้ยทางปัญญาหรือความรู้ท่ีสมองเก่ียวกบัพระเจา้ 

 ในพระคมัภีร์ คาํว่า “เช่ือ” และ “มีความเช่ือ” หมายถึงส่ิงเดียวกนั อยา่งไรกต็ามทั้งสองคาํน้ีไม่ไดมี้

ความหมายท่ีเหมือนกนัในภาษาองักฤษในปัจจุบนัน้ี  คาํว่า “เช่ือ” ท่ีใชใ้นทุกวนัน้ีหมายถึง ความรู้ทาง
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ปัญญาหรือความคิดเห็น ผูค้นหน่ึงอาจจะต่ืนมาในตอนเชา้และมองข้ึนไปบนฟ้าและพูดว่า “ฉนัเช่ือว่าวนัน้ี

ฝนจะตก” ซ่ึงมนัเป็นความคิดเห็นหรือความรู้ท่ีสมอง เขาจะไม่พูดว่า “ฉันมีความเช่ือว่าฝนจะตกวนัน้ี” 

ทาํไม? ความเช่ือคือส่ิงสําคัญของการไว้วางใจที่นําไปสู่การกระทํา นัน่เป็นเหตุท่ีคริสเตียนพูดว่า “มีความ

แตกต่างระหวา่งการเช่ือในหวั (ความรู้ท่ีสมอง) และการเช่ือในใจ(ความเช่ือ) การมีความรู้ท่ีสมองไม่ใช่เป็น

ความเช่ือ ดงัถอ้ยคาํต่อไปน้ี 

 

ยากอบ 2:19 – “ท่านเช่ือว่ามีพระเจ้าองค์เดียว น่ันกด็ีอยู่แล้ว แม้พวกปีศาจกเ็ช่ือเช่นกนั และกลวัจนตัวส่ัน” 

 

 เป็นส่ิงดีท่ีเช่ือในการดาํรงอยู่ของพระเจา้ แต่ความรู้เก่ียวกบัพระเจา้นั้นไม่เพียงพอในการช่วยให้

รอดจากนรก พระคมัภีร์บอกว่าปีศาจก็เช่ือเช่นกนั แต่ไม่มีความรอดสําหรับพวกมนั เราสามารถอธิบาย

ความแตกต่างระหว่างการเช่ือในหวั(ความรู้ท่ีสมอง) และการเช่ือในใจ(ความเช่ือ)  ดว้ยตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 

ชายคนหน่ึงอาจจะตรวจสอบดูเกา้อ้ีและเช่ือในหัวว่ามนัสามารถรองรับนํ้ าหนักของเขาได ้นั่นเป็นเพียง

ความรู้ ซ่ึงไม่ใช่ความเช่ือ ความเช่ือคือการเช่ือดว้ยใจ การเช่ือของชายคนน้ีกลายมาเป็นความเช่ือเม่ือเขานัง่

ลงและท้ิงตวัลงไปบนเกา้อ้ีนั้น เพราะวา่ความเช่ือนาํไปสู่การกระทาํ 

      

ตวัอยา่งภาพประกอบอ่ืนในความแตกต่างระหวา่ง “การเช่ือ” และ “ความ

เช่ือ” คือเร่ืองของชาร์ลส์ บลอนดิน (Charles Blondin) นกักายกรรมผาด

โผนระดบัโลก ซ่ึงเป็นผูท่ี้เดินบนลวดขึงขา้มนํ้ าตกไนแอการา (Niagara 

Falls) ในปี ค.ศ. 1859 (หรือปี พ.ศ. 2402)   เขาไดใ้ชม้ายากลมากมายใน

การขา้มลวดขึงน้ีและผูค้นมากมายประหลาดใจกบัทกัษะของเขา ชายคน

หน่ึงยืนอยู่ถดัไปแสดงความประหลาดใจต่อบลอนดิน     บลอนดินจึง

ถามชายคนนั้นว่า “คุณเช่ือไหมว่าผมสามารถแบกคนบนลวดขา้มนํ้ าตก

ไปได?้”   ชายคนนั้นมัน่ใจว่าเขาทาํไดแ้ละอยากจะ

เห็นเขาทาํ ชาร์ลส์ บลอนดินก็ได้ถามชายคนนั้นว่า 

“คุณจะอนุญาตใหผ้มแบกคุณขา้มไปไหม?”  ชายคน

นั้นไม่เตม็ใจท่ีจะไวใ้จบลอนดินและไดป้ฏิเสธเขา ชายคนนั้น   “เช่ือในหวั” ว่าชาร์ลส์ 

บลอนดิน สามารถแบกคนเดินบนลวดขึงขา้มนํ้ าตกไปได ้แต่เขาไม่ไดมี้ความเช่ือหรือ 

“เช่ือในใจ” ว่าชาร์ลส์สามารถทาํได ้ ความเช่ือจะตอ้งมีความไวว้างใจบลอนดินในใจ

และข้ึนไปบนหลงัของเขา การแสดงผาดโผนคร้ังสุดทา้ยของบลอนดินท่ีนํ้ าตกไนแอ-

การาคือการแบกผูจ้ดัการของเขาเองขา้มลวดขึง   ผูจ้ดัการของเขาไดมี้ความเช่ือแท ้
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2. ความเช่ือไม่ใช่ความรู้สึก 

 หลายคนหาประสบการณ์ทางดา้นศาสนาเพื่อจะมีความ “รู้สึก” ว่ารอดแลว้ น่ีไม่ใช่ความเช่ือแท ้

เพราะวา่ผูค้นเหล่านั้นอยากจะไวว้างใจในความรู้สึกของเขา ความรู้สึกสามารถเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ในขณะหน่ึงท่านรู้สึกมีความสุข และต่อมาในวนัเดียวกนัท่านกรู้็สึกเศร้า นัน่เป็นเหตุผลท่ีเราไม่ไดต้ั้งความ

มัน่ใจเร่ืองความรอดของเราเองบนความรู้สึกของเราเอง ขณะหน่ึงท่านรู้สึกว่ารอดแลว้ ต่อมาความรู้สึกของ

ท่านเปล่ียนไปและท่านไม่รู้สึกวา่รอดอีกต่อไป  ดงันั้นพื้นฐานความรอดของเราจึงไม่ใช่ความรู้สึก แต่ตั้งอยู่

บนพระคาํของพระเจา้  

 

3. ความเช่ือคือการเช่ือพระคาํของพระเจา้และแสดงเป็นการกระทาํออกมา 

 อย่างแรกเราเช่ือในหัวของเราว่าพระเจา้ทรงตรัสอะไร เพราะเรารู้ว่าพระองคไ์ม่สามารถโกหกได ้

ดังนั้นการเช่ือจึงกลายมาเป็นความเช่ือเม่ือเรากระทาํตามความรู้นั้นออกมาโดยการวางใจพระองค์ ก็

เหมือนกบัการนัง่เกา้อ้ีหรือการท่ีผูจ้ดัการของ ชาร์ลส์ บลอนดิน ข่ีบนหลงัเขา การเช่ือกลายมาเป็นความเช่ือ

เม่ือการไวว้างใจวางอยูซ่ึ่งนาํไปสู่การกระทาํ โดยทางแห่งความเช่ือ มนุษยไ์ดว้างความไวว้างใจของเขาบน

พระคาํของพระเจา้และกระทาํตามส่ิงท่ีพระเจา้ทรงตรัส เพราะว่าพระเจา้ตรัสอย่างนั้นและพระเจา้ทรงไม่

หลอกลวง น่ีเป็นเหตุท่ีจุดเร่ิมตน้ของความเช่ือเกิดข้ึน คือ 

 

ฮีบรู 11:6 – “…เพราะว่าผู้ทีจ่ะมาหาพระเจ้าได้น้ันต้องเช่ือว่าพระองค์ทรงดํารงพระชนม์อยู่…” 

 

 หากมนุษยส์ามารถเช่ือไดว้า่พระเจา้มีอาํนาจทั้งส้ิน มีความรอบรู้ และอยูทุ่กท่ีในเวลาเดียวกนั ดงันั้น

เขาจะไม่ลาํบากใจท่ีจะเช่ือในส่ิงท่ีพระองคท์รงตรัส ความเช่ือท่ีช่วยคนบาปใหร้อดคือ การนาํมาใชส่้วนตวั

ในพระราชกิจของพระเยซูคริสต ์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 4 ส่ิง คือ 

 

1. ความรู้ 

 ส่ิงน้ีต้องมาก่อน การท่ีจะรอด เราต้องรู้ว่าพระคริสต์ส้ินพระชนม์เพื่อความบาปของเราและ 

พระโลหิตท่ีพระองค์หลัง่ออกมาคือการจ่ายราคาท่ีสมบูรณ์แล้วสําหรับความบาปของเรา ความรู้น้ีมา 

จากถอ้ยคาํของพระเจา้ ซ่ึงเป็นพื้นฐานในความเช่ือของเรา 

โรม 10:17 – “ฉะน้ันความเช่ือเกิดขึ้นได้ก็โดยการได้ยิน และการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็โดยพระวจนะของ 

           พระเจ้า” 

 อยา่งไรกต็าม ความรู้อยา่งเดียวไม่เพียงพอท่ีจะช่วยคนบาปใหร้อดได ้
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2. การยอมรับ 

 ภายหลงัจากความรู้ ผูท่ี้ยงัไม่เช่ือจะตอ้งเห็นดว้ยกบัความจริงในพระคมัภีร์ว่าเขาไดห้ลงหายไป ถูก

ผกูมดัในความมืด และเป็นคนบาปท่ีสมควรไปสู่นรก 

โรม 6:23 ก – “เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคอืความตาย…” 

 อยา่งไรกต็าม การเห็นดว้ยกบัพระเจา้นั้นไม่เพียงพอท่ีจะช่วยคนบาปใหร้อดได ้

 

3. ความมัน่ใจ 

 การยอมรับความจริงในขอ้ท่ี 2 จะสาํเร็จในส่ิงท่ีเขาอา้งถึง ตวัอยา่ง เช่น มีคนกล่าวว่า “ผมมัน่ใจว่า

คนบาปท่ีตายไปโดยปราศจากการตอ้นรับพระเยซูคริสตจ์ะไปสู่นรก” หรือ “ผมมัน่ใจว่าคนบาปท่ีกลบัใจ

เสียใหม่ในความบาปของเขาและตอ้นรับพระเยซูคริสตจ์ะไดไ้ปสู่สวรรค”์ แมแ้ต่ความมัน่ใจกย็งัไม่เพียง

พอท่ีจะช่วยคนบาปใหร้อดได ้

 

4. การนาํมาใชส่้วนตวั 

 น่ีเป็นการกระทาํตามความรู้ท่ีคนบาปยอมรับพร้อมกบัความมัน่ใจ ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีช่วยคนบาปให้

รอด ตวัอยา่งเช่น 

*** “ผมอ่านพระคมัภีร์ท่ีพระคริสตท์รงส้ินพระชนมเ์พื่อคนบาป” – น่ีคือความรู้ 

*** “ผมเขา้ใจว่าพระเจา้จะยอมรับการเสียสละของพระเยซูคริสตท่ี์จะเป็นการชาํระสาํหรับความบาปของ 

         ผม” – น่ีคือการยอมรับ 

*** “ผมมัน่ใจวา่ถา้หากผมไวว้างใจพระเยซูคริสตแ์ละตอ้นรับพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อด ผมจึงจะ 

         รอด” – น่ีคือความมัน่ใจ 

*** “เด๋ียวน้ีผมจะกระทาํตามความจริงเหล่านั้น โดยไวว้างใจในพระคริสตส่์วนตวัและตอ้นรับพระเยซู 

         คริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของผม” – น่ีคือการนาํมาใชส่้วนตวั 

 

 เป็นท่ีน่าเศร้าท่ีทุกวนัน้ีคนหลายคนไม่ไดท้าํตามขั้นตอนท่ี 4 ในการนาํมาใชส่้วนตวั ซ่ึงเป็นความ

เช่ือท่ีนาํ “การเช่ือในหัว” ไปสู่ “การเช่ือในใจ” ซ่ึงมกัจะเรียกว่า “ความเช่ือท่ีรอด” เป็นความเช่ือท่ีการ

กระทาํโดยการไวว้างใจส่วนตวัในพระเยซูคริสต ์ท่ีจะเป็นการชาํระต่อพระเจา้สาํหรับความบาปของผม 

 

 เป็นท่ีน่าเศร้าอีกท่ีคนส่วนมากในโลกน้ี “เช่ือในหวั” เท่านั้น ซ่ึงไม่เพียงพอท่ีจะช่วยคนบาปใหร้อด 

มีเพียงคนท่ี “เช่ือในใจ” เท่านั้นท่ีรอด มกัจะมีคาํกล่าวท่ีว่าความแตกต่างระหว่างสวรรคก์บันรกอาจวดัได ้

15 น้ิว ซ่ึงเป็นระยะทางจากหวัสมองกบัจิตใจ    ความเช่ือสาํคญัอยา่งไร? 
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1. เป็นทางเดียวท่ีทาํใหพ้ระเจา้พอพระทยั 

ฮีบรู 11:6 – “แต่ถ้าไม่มีความเช่ือแล้ว จะเป็นที่พอพระทัยของพระองค์ก็ไม่ได้เลย เพราะว่าผู้ที่จะมาหา 

          พระ เจ้าได้น้ันต้องเช่ือว่าพระองค์ทรงดํารงพระชนม์อยู่  และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทาน 

          บําเหน็จ ให้แก่ทุกคนทีข่ยนัหม่ันเพยีรแสวงหาพระองค์” 

 

2. เป็นทางเดียวท่ีมนุษยส์ามารถไดรั้บความรอด 

ยอห์น 3:36 – “ผู้ที่เช่ือในพระบุตรกมี็ชีวิตนิรันดร์ และผู้ที่ไม่เช่ือในพระบุตรกจ็ะไม่เห็นชีวิต แต่พระพโิรธ 

  ของพระเจ้าตกอยู่กบัเขา” 

เอเฟซัส 2:8-9 – “ด้วยว่าซ่ึงท่านทั้งหลายรอดน้ันกร็อดโดยพระคุณเพราะความเช่ือ และมิใช่โดยตัวท่าน 

     ทั้งหลายเอง ความรอดน้ันเป็นของประทานจากพระเจ้า   ไม่ใช่โดยการกระทําใด ๆ ด้วย 

     เกรงว่าคนหน่ึงคนใดจะอวดได้” 

 

3. เป็นทางเดียวท่ีมีชีวติไดอ้ยา่งชยัชนะในชีวติคริสเตียน 

1 ยอห์น 5:4 – “ด้วยว่าผู้ใดทีบั่งเกดิจากพระเจ้า กมี็ชัยชนะต่อโลก และน่ีแหละเป็นชัยชนะซ่ึงได้มีชัยต่อโลก  

   คอืความเช่ือของเราทัง้หลายน่ีเอง” 

 

การบังเกดิใหม่ 

 

 การบงัเกิดใหม่คืออีกดา้นของ “เหล่ียมเพชรแห่งความรอด” ซ่ึงหมายถึงงานของพระเจา้ท่ีเกิดข้ึนใน

ขณะท่ีคนไดรั้บความรอด พระเจา้ทรงเป็นแหล่งของการบงัเกิดใหม่ 

 

ยอห์น 1:13 – “ซ่ึงมิได้เกดิจากเลอืด หรือจากความประสงค์ของเน้ือหนัง หรือจากความประสงค์ของมนุษย์  

  แต่จากพระเจ้า” 

 

 ถอ้ยคาํขอ้น้ีกล่าวว่ามนุษยเ์กิด “จากพระเจา้” ซ่ึงเป็นการกระทาํจากพระเจา้ในชีวิตของคนบาป การ

บงัเกิดใหม่ไม่ใช่การเปล่ียนรูปร่าง ไม่ใช่การใชชี้วิตใหดี้ข้ึน ไม่ใช่พิธีกรรมทางศาสนา คริสเตียนบางนิกาย

สอนว่าการบงัเกิดใหม่พบไดผ้่านทางพิธีการเหมือนการบพัติศมา พวกเขามีความเช่ือท่ีผิดท่ีว่านํ้ าจะลา้ง

ความบาปออกไป การเปล่ียนแปลงชีวติเป็นผลในการบงัเกิดใหม่ 
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2 โครินธ์ 5:17 – “เหตุฉะน้ันถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้ น้ันกเ็ป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว ส่ิงเก่า ๆ กล่็วงไป ดู 

     เถดิ ส่ิงสารพดักลายเป็นส่ิงใหม่ทัง้น้ัน” 

 

ความชอบธรรม 

 

 ความชอบธรรมเป็นอีก “เหล่ียมเพชรแห่งความรอด” อย่างหน่ึง ซ่ึงเป็นการกระทาํของพระเจา้ท่ี

พระองคป์ระกาศว่าคนบาปกลายมาเป็นผูช้อบธรรมในสายพระเนตรของพระเจา้ เหมือนกบัเขาไม่เคยทาํ

บาป ความชอบธรรมไม่ไดท้าํใหม้นุษยมี์ความชอบธรรม เพียงแต่ประกาศว่าเขาเป็นคนชอบธรรมเท่านั้น ผู ้

เช่ือจะไม่ถูกพิพากษาสาํหรับบาปท่ีเขาทาํ เพราะวา่พระเยซูคริสตจ่์ายค่าของความบาปแลว้บนไมก้างเขน 

2 โครินธ์ 5:21 – “เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทาํพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาป ให้เป็นความบาปเพราะเห็นแก่เรา  

     เพือ่เราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์” 

 

 ความชอบธรรมเป็นการกระทาํคร้ังเดียวของพระเจา้ในชีวติของคนบาปท่ีเกิดข้ึนตอนท่ีเขามารับเช่ือ  

คนบาปไม่ไดช้อบธรรมโดยการกระทาํของเขา 

โรม 3:20 – “เพราะฉะน้ันจึงไม่มีเน้ือหนังคนหน่ึงคนใดเป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าได้โดย 

         การประพฤติตามพระราชบัญญัติ เพราะว่าโดยพระราชบัญญัติน้ันเราจึงรู้จักบาปได้” 

 

 อย่างไรก็ตาม บนพื้นฐานพระราชกิจของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนนั้น คนบาปได้รับความ 

ชอบธรรมตอนท่ีเขาไดรั้บความรอด 

กจิการ 13:38-39 – “เหตุฉะน้ันท่านพีน้่องทัง้หลาย จงเข้าใจเถดิว่า โดยพระองค์น้ันแหละจึงได้ประกาศการ 

         ยกความผิดแก่ท่านทัง้หลาย  และโดยพระองค์น้ัน ทุกคนทีเ่ช่ือจะพ้นโทษได้ทุกอย่าง ซ่ึง 

         จะพ้นไม่ได้โดยพระราชบัญญัติของโมเสส” 

 

 ผลลพัธ์ของความชอบธรรม คือ 

 

1. มีสันติสุขกบัพระเจา้ 

โรม 5:1 – “เหตุฉะน้ันเม่ือเราเป็นคนชอบธรรมโดยความเช่ือแล้ว เราจึงมีสันติสุขกบัพระเจ้าทางพระเยซู 

       คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” 
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2. ไม่มีการปรับโทษอีกต่อไป 

โรม 8:1 – “เหตุฉะน้ันบัดน้ีการปรับโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ ผู้ไม่ดําเนินตามฝ่าย 

       เน้ือหนัง แต่ตามฝ่ายพระวิญญาณ” 

 

3. การอภยับาป 

กจิการ 13:38-39 – “เหตุฉะน้ันท่านพีน้่องทัง้หลาย จงเข้าใจเถดิว่า โดยพระองค์น้ันแหละจึงได้ประกาศการ 

         ยกความผิดแก่ท่านทัง้หลาย  และโดยพระองค์น้ัน ทุกคนทีเ่ช่ือจะพ้นโทษได้ทุกอย่าง ซ่ึง 

         จะพ้นไม่ได้โดยพระราชบัญญัติของโมเสส” 

 

4. ชีวตินิรันดร์ 

ทิตัส 3:7 – “เพือ่ว่าเม่ือเราได้เป็นคนชอบธรรมแล้วโดยพระคุณของพระองค์ เราจะได้เป็นผู้ได้รับมรดกที ่

        มุ่งหวังคอืชีวิตนิรันดร์” 

 

การรับไว้เป็นบุตรบุญธรรมของพระเจ้า 

 

 หลกัคาํสอนเก่ียวกบัการรับไวเ้ป็นบุตรบุญธรรมของพระเจา้เป็นอีกดา้นของ “เหล่ียมเพชรแห่งความ

รอด” ซ่ึงอา้งถึงฐานะของเรากบัพระเจา้พระบิดา เม่ือมีผูไ้ดรั้บความรอด เขาจะไม่ไดก้ลายมาเป็นคนรับใช้

หรือทาส แต่กลายเป็นบุตรของพระเจา้! เขาไดรั้บการเป็นบุตรเขา้สู่ครอบครัวของพระเจา้ การรับไวเ้ป็น

บุตรบุญธรรมหมายถึงการทาํใหเ้ด็กท่ีเกิดมาในครอบครัวอ่ืนเป็นบุตรของท่านอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย มี

สิทธิพิเศษทุกอยา่งเหมือนกนักบัเดก็คนอ่ืนๆท่ีเกิดมาในครอบครัวของท่าน ทนัทีท่ีไดรั้บความรอด คนบาป

กไ็ดรั้บไวเ้ป็นบุตรเขา้สู่ครอบครัวของพระเจา้ 

 

ยอห์น 1:12 – “แต่ส่วนบรรดาผู้ทีต้่อนรับพระองค์ พระองค์ทรงประทานอํานาจให้เขาเป็นบุตรของพระเจ้า  

  คอืคนทัง้หลายทีเ่ช่ือในพระนามของพระองค์” 

กาลาเทยี 3:26 – “เพราะว่าท่านทัง้หลายเป็นบุตรของพระเจ้าโดยความเช่ือในพระเยซูคริสต์” 

1 ยอห์น 3:2 – “ท่านทีรั่กทัง้หลาย บัดน้ีเราทัง้หลายเป็นบุตรของพระเจ้า…” 
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การเลอืก และ การกาํหนดไว้ล่วงหน้า 

 

 จอห์น แคลวิน (John Calvin) (ปี ค.ศ. 1509 – 1564) ไดเ้ป็นผูน้าํขบัเคล่ือนคณะ ท่ีเรียกว่า ความเช่ือ

แบบแคลวนิ (Calvinism) ท่ีไดเ้ปล่ียนความหมายของการเลือกและการกาํหนดไวล่้วงหนา้สู่ความหมายท่ีว่า 

พระเจา้ทรงกาํหนดไวล่้วงหนา้แลว้สาํหรับคนท่ีจะไดรั้บความรอดและไปสู่สวรรค ์และคนท่ีไม่ไดรั้บความ

รอดและไปสู่นรก โดยปกติเราจาํเป็นตอ้งถามวา่ “พระคมัภีร์กล่าววา่อะไรเก่ียวกบัการเลือกและการกาํหนด

ไวล่้วงหนา้?” 

 

การเลอืก  

 คาํว่า การเลือก หมายถึง คัดเลือก  การเลือกตั้ งจะมีข้ึนเพื่อเลือกคนบางคนท่ีจะเติมตาํแหน่ง 

นิติบญัญติั  ดงันั้นจึงมีคาํถามตามมาวา่ อะไรท่ีพระเจา้เลือกไว?้ พระเจา้ทรงเลือกแค่คนท่ีรอดเท่านั้นหรือ? 

1 เปโตร 1:20 – “แท้จริงพระเจ้าได้ทรงดําริพระคริสต์น้ันไว้ก่อนทรงสร้างโลก แต่ทรงให้พระคริสต์ปรากฏ 

    พระองค์ในวาระสุดท้ายน้ี เพือ่ท่านทัง้หลาย” 

 

 จากถอ้ยคาํขอ้น้ีเราพบวา่ก่อนพระเจา้ทรงสร้างโลก พระองคไ์ดท้รงเลือกส่งพระเยซูคริสตม์ายงัโลก

เพื่อส้ินพระชนมส์าํหรับความบาปของโลกน้ี 

เอเฟซัส 1:4 – “ในพระเยซูคริสต์น้ันพระองค์ได้ทรงเลอืกเราไว้ ต้ังแต่ก่อนทีจ่ะทรงเร่ิมสร้างโลก…” 

 

 จากถอ้ยคาํขอ้น้ีเราพบว่าก่อนพระเจา้ทรงสร้างโลก พระองค์ทรงเลือกช่วยให้รอดสําหรับคนท่ี

ไวว้างใจในพระเยซูคริสต ์จากถอ้ยคาํสองขอ้น้ี เราพบวา่พระเจา้ทรงคดัเลือก หรือ “เลือก” ทาํสองส่ิง 

 

ส่ิงท่ี 1 – พระเจา้ทรงเลือกส่งพระเยซูคริสตม์ายงัโลกเพื่อส้ินพระชนมเ์พื่อความบาปของโลก 

 

ส่ิงท่ี 2 – พระเจา้ทรงเลือกท่ีช่วยใหร้อดสาํหรับทุกคนท่ีไวว้างใจในพระเยซูคริสต ์ 

 

 นัน่คือส่ิงท่ีพระเจา้ทรงเลือก เพราะว่าพระเจา้ทรงรอบรู้ พระเจา้ทรงรู้ว่ามนุษยจ์ะทาํบาป ดงันั้น

พระองคจึ์งกาํหนดไวแ้ลว้ท่ีจะส่งพระบุตรของพระเจา้มายงัโลกในเวลาท่ีกาํหนดเพื่อส้ินพระชนมเ์พื่อคน

บาป 
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 พระคมัภีร์ไม่ไดก้ล่าวว่าพระเจา้ทรงเลือกเฉพาะบุคคลอย่างท่ีความเช่ือแบบแคลวินกล่าวไว ้ไม่ 

มีท่ีไหนเลยท่ีพระคมัภีร์กล่าวว่าพระเจา้ทรงเลือกช่วยบางคนและทรงปฏิเสธบางคน ในความเป็นจริง  

พระคมัภีร์กล่าววา่พระเจา้ปรารถนาใหม้นุษยทุ์กคนไดรั้บความรอด 

 

1 ทโิมธี 2:4 – “ผู้ทรงมีพระประสงค์ให้คนทัง้ปวงรอด และให้มาถงึความรู้ในความจริงน้ัน” 

 

2 เปโตร 3:9 – “องค์พระผู้ เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉ่ือยช้าในเร่ืองพระสัญญาของพระองค์ ตามที่บางคนคิดว่า

เฉ่ือยช้าน้ัน แต่ได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้ เพราะเห็นแก่เราทั้งหลายมาช้านาน ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หน่ึง

ผู้ใดพนิาศเลย แต่จะให้คนทัง้ปวงมาถงึการกลบัใจเสียใหม่” 

 

 จากถอ้ยคาํขอ้น้ี เราพบว่าพระเจา้ทรงปรารถนาใหม้นุษยทุ์กคนไดรั้บความรอดและไม่ตอ้งการให้

ใครสักคนพินาศเลย เพราะเหตุน้ีพระเจา้จึงจดัเตรียมความรอดสาํหรับมนุษยผ์่านทางการส้ินพระชนมข์อง

พระเยซูคริสต ์

ยอห์น 3:16 – “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกยิ่งนัก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที ่

  บังเกดิมา เพือ่ผู้ใดทีเ่ช่ือในพระบุตรน้ันจะไม่พนิาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” 

 

 พระเจา้ทรงเลือกท่ีจะช่วยทุกคนท่ีเช่ือและวางใจในพระเยซูคริสต ์

 

การกาํหนดไว้ล่วงหน้า 

 การกาํหนดไวล่้วงหน้าหมายถึงอะไร?  ความเช่ือแบบแคลวินกล่าวว่าพระเจา้ทรง “กาํหนดไว้

ล่วงหนา้” เฉพาะบุคคลสาํหรับความรอด จริงหรือไม่? เราตอ้งถามวา่ “พระคมัภีร์กล่าววา่อะไร?” 

 

เอเฟซัส 1:5 – “พระองค์ทรงกาํหนดเราไว้ก่อนตามทีช่อบพระทยัพระองค์ให้เป็นบุตรโดยพระเยซูคริสต์” 

 

 ตามถอ้ยคาํขอ้น้ี พระเจา้ทรงกาํหนดไวล่้วงหน้าว่า คนท่ีไดรั้บความรอดจะได้รับเป็นบุตรเขา้สู่

ครอบครัวของพระเจา้ ดัง่ท่ีเราเรียนมาแลว้ในเร่ืองของความรอด คนบาปจะไดรั้บเป็นบุตรเขา้สู่ครอบครัว

ของพระเจา้และกลายมาเป็นลูกของพระเจา้ ดงัถอ้ยคาํขอ้น้ีพระเจา้ทรงกาํหนดไวล่้วงหนา้ว่าคนท่ีจะไดรั้บ

ความรอดจะไดก้ลายมาเป็นบุตรของพระเจา้ ถอ้ยคาํขอ้น้ีไม่ไดพู้ดเก่ียวกบัว่าพระเจา้ทรงวางกาํหนดเฉพาะ

บุคคลสาํหรับความรอดเลย 
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เอเฟซัส 1:11 – “และในพระองค์น้ันเราได้รับมรดกที่ทรงดําริไว้ตามพระประสงค์ของพระองค์ ผู้ทรง 

    กระทาํทุกส่ิงตามทีไ่ด้ทรงตริตรองไว้สมกบัพระทยัของพระองค์” 

 

 ตามถอ้ยคาํขอ้น้ี ผูเ้ช่ือไดถู้กกาํหนดอะไรไว?้ ในถอ้ยคาํขอ้น้ีผูเ้ช่ือทุกคนไดถู้กกาํหนดไวส้ําหรับ

ไดรั้บมรดก ซ่ึงไม่ไดมี้กล่าวไวว้่าผูเ้ช่ือทุกคนไดถู้กกาํหนดไวส้ําหรับความรอด พระเจา้ทรงกาํหนดไว้

ล่วงหนา้แลว้ว่าคนท่ีไดรั้บความรอดจะไดรั้บมรดก สาวกเปโตรไดเ้ขียนเก่ียวกบัมรดกท่ีจะไดรั้บสําหรับผู ้

เช่ือในสวรรค ์

1 เปโตร 1:4 – “และเพื่อให้ได้รับมรดกซ่ึงไม่รู้เป่ือยเน่า ปราศจากมลทินและไม่ร่วงโรย ซ่ึงได้จองไว้ใน 

  สวรรค์เพือ่ท่านทัง้หลาย” 

 

 อ่านอยา่งระวงัในถอ้ยคาํขอ้ต่อไปน้ีและตอบคาํถามวา่พระเจา้ทรงกาํหนดอะไรไว?้ 

โรม 8:29 – “เพราะว่าผู้หน่ึงผู้ ใดที่พระองค์ได้ทรงทราบอยู่แล้ว ผู้ น้ันพระองค์ได้ทรงต้ังไว้ให้เป็นตาม 

         ลกัษณะพระฉายแห่งพระบุตรของพระองค์ด้วย เพือ่พระบุตรน้ันจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลาง 

         พวกพีน้่องเป็นอันมาก” 

 

 ในถอ้ยคาํขอ้น้ีพระเจา้ทรงกาํหนดไวล่้วงหนา้ว่าชีวิตของผูท่ี้ไดรั้บความรอดจะเป็นไปตามลกัษณะ

แห่งพระคริสต์ ไม่มีคาํกล่าวใดจากพระเจา้ว่าพระเจา้ทรงเลือกความรอดให้เฉพาะบุคคล   ไม่มีขอ้ 

พระคมัภีร์สักขอ้หน่ึงท่ีกล่าวว่าพระเจา้ทรงกาํหนดไวล่้วงหนา้สาํหรับคนท่ีไดรั้บความรอดและคนท่ีไม่ได้

รับความรอด ถอ้ยคาํขอ้น้ีกล่าววา่พระเจา้ทรงกาํหนดไวล่้วงหนา้ก่อนท่ีพระองคท์รงสร้างโลกว่าคนท่ีไดรั้บ

ความรอดจะไดรั้บผลประโยชนแ์ห่งความรอด ซ่ึงไดแ้ก่ 

  1. กลายมาเป็นบุตรของพระเจา้โดยไดรั้บเป็นบุตรบุญธรรมเขา้สู่ครอบครัวของพระเจา้ 

  2. ไดรั้บมรดกในสวรรค ์

  3. ชีวติของผูเ้ช่ือจะเป็นไปตามพระฉายแห่งพระเยซูคริสต ์

 

ความผดิพลาดของความเช่ือแบบแคลวนินิซ่ึม (Calvinism) และความเช่ือแบบอาร์มิเนียนนิซ่ึม (Arminianism) 
 

 ดงัท่ีกล่าวไปแลว้ จอห์น แคลวิน (John Calvin) (ปี ค.ศ. 1509 – 1564) ไดเ้ป็นผูน้าํขบัเคล่ือนคณะท่ี

เรียกวา่ ความเช่ือแบบแคลวิน (Calvinism) ความเช่ือแบบแคลวินคือศาสนาปรัชญาท่ีโตเ้ถียงว่าพระเจา้ทรง

เลือกคนท่ีรอดและคนท่ีไม่ไดรั้บความรอด เขาสอนว่าคนท่ีไม่ไดรั้บความรอดอยู่ในการผกูมดัของซาตาน 

ซ่ึงเขาไม่สามารถตอบสนองต่อพระเจา้ได้ ดังนั้นคนบาปจึงไม่สามารถกลบัใจเสียใหม่ได้ นอกจากว่า 
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พระเจา้จะทรงอยูเ่หนือเขา และใชก้าํลงับงัคบัเขาใหก้ลบัใจเสียใหม่ เขาสอนว่าการตายของพระเยซูคริสต์

ไม่ใช่เพื่อทุกคน แต่เพื่อบางคนท่ีถูกเลือกใหไ้ดรั้บความรอด 

 

 ความเช่ือแบบอาร์มิเนียนนิซ่ึม (Arminianism) ตรงขา้มกบัความเช่ือแบบแคลวิน  ซ่ึงขบัเคล่ือนโดย 

จาโคบสั อาร์มีเนียส (Jacobus Arminius) (ปี ค.ศ. 1560 – 1609 หรือ ปี พ.ศ. 2103 – 2152) ความเช่ือแบบ

อาร์มิเน่ียนตรงขา้มกบัความเช่ือแบบแคลวิน ความเช่ือแบบแคลวิน กล่าวว่าความเช่ือคือการเลือกของ 

พระเจา้100% และมนุษยไ์ม่มีตวัเลือก อย่างไรก็ตามความเช่ือแบบอาร์นิเน่ียน กล่าวว่าความรอดคือการ

เลือกของมนุษย ์100% หากมนุษยเ์ลือกท่ีจะเช่ือ เขากจ็ะรอด บางคร้ังในอนาคตหากเขาเลือกท่ีจะไม่เช่ือ เขา

ก็จะสูญเสียความรอด มนุษยส์ามารถผ่านวงจร “รอด-ไม่รอด-รอด-ไม่รอด” ตลอดชีวิตได ้ ท่านจะพบว่า

นิกายส่วนมากท่ีเช่ือว่าท่านสามารถสูญเสียความรอดไดถ้า้หากท่านไม่ดาํเนินตาม “กฎบญัญติั” ตามความ

เช่ือของเขา ยดึถือความเช่ือแบบอาร์มิเนียนนิซ่ึม 

 

 ทั้งสองความเช่ือทั้งแบบแคลวินนิซ่ึมและแบบอาร์มิเนียนนิซ่ึม เห็นไดเ้พียงสองกลุ่ม ผูเ้ช่ือแคลวิน

อาจจะกล่าวว่า “หากท่านไม่ใช่แคลวิน ท่านก็คืออาร์มิเน่ียน” ผูเ้ช่ืออาร์มิเน่ียนก็จะพูดว่า “หากท่านไม่ใช่

อาร์มิเน่ียน ท่านก็คือแคลวิน” ความเป็นจริงคือเม่ือเราพิจารณาตรวจสอบ “เหล่ียมเพชรแห่งความรอด” 

ทั้งหมดกบัพระคมัภีร์ จะนาํท่านไม่ไปฐานะแคลวินและไม่ไปฐานะอาร์มิเนียนนิซ่ึม แต่จะนาํท่านไปยงั

ฐานะของพระคมัภีร์ 

 

ความรอดไม่สามารถสูญเสียได้ของผู้เช่ือ 

 

 เป็นท่ีน่าเศร้าท่ีมีคริสเตียนหลายนิกายสอนว่าท่านสามารถสูญเสียความรอดได้ ตัวอย่างเช่น 

คริสตจกัรเซเว่นเดย ์(Seventh-Day Adventism) กล่าวว่าท่านไม่สามารถทานเน้ือหมูได ้หรือท่านจะสูญเสีย

ความรอดไป คริสตจกัรเพน็เทคอสตส์อนว่าท่านสามารถสูญเสียความรอดได ้  ตามนิกายน้ี การพูดภาษา

แปลกๆคือหมายสาํคญัท่ีท่านไดรั้บความรอดแลว้ หากท่านไม่สามารถพูดภาษาแปลกๆได ้ท่านกอ็าจจะยงั

สูญเสียความรอดของท่านอยู ่นิกายโปรเตสแตนตม์ากมายท่ีเช่ือเหมือนกนัว่าท่านสามารถสูญเสียความรอด

ไดห้ากท่านไม่มีความสัตยซ่ื์อต่อพระเจา้  

 

 ผูส้อนพระคมัภีร์มากมายสอนว่าคริสเตียนจาํเป็นตอ้งทาํตามกฎบญัญติัหรือเส่ียงท่ีจะสูญเสียความ

รอด ซ่ึงสอน “การกระทาํ” บนพื้นฐานของความรอด และท่านตอ้งปฏิเสธทนัทีทนัใด ขอบคุณพระเจา้ท่ี
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พระคมัภีร์สอนว่าคริสเตียนสามารถวางใจไดว้่าเขาไม่สามารถสูญเสียความรอดของเขาได ้  มีเหตุผล 3 

ประการ ท่ีทาํใหมี้ความเช่ือมัน่คงวา่ความรอดของผูเ้ช่ือไม่สามารถสูญเสียได ้

 

1. พระลกัษณะของพระเจา้ 

 พระเจา้ทรงฤทธานุภาพทุกอยา่ง พระคมัภีร์กล่าววา่พระเจา้สามารถรักษาผูเ้ช่ือใหร้อดได ้

2 ทโิมธี 1:12 – “…พระองค์ทรงฤทธ์ิสามารถรักษา…” 

ยูดาส 1:24 – “…พระองค์ผู้ทรงสามารถคุ้มครองรักษาท่าน…” 

1 เปโตร 1:5 – “…ฤทธ์ิเดชของพระเจ้าได้ทรงคุ้มครอง…”  

 มากไปกวา่นั้น พระเยซูทรงสัญญาวา่พระองคจ์ะไม่ทรงสูญเสียคนของพระองคไ์ปสักคนเดียว 

ยอห์น 6:39 – “และพระประสงค์ของพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาน้ัน กค็ือให้เรารักษาบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรง 

  มอบไว้กบัเรา มิให้หายไปสักคนเดียว แต่ให้ฟ้ืนขึน้มาในวันทีสุ่ด” 

 

2. ลกัษณะความรอดของเรา 

 พระคมัภีร์กล่าววา่ความรอดคือการบงัเกิดใหม่ 

ยอห์น 3:3 – “พระเยซูตรัสตอบและกล่าวแก่เขาว่า ‘เราบอกความจริงอันเที่ยงแท้แก่ท่านว่า ผู้ ใดจะเห็น 

           อาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้ นอกเสียจากว่าผู้ น้ันได้บังเกดิใหม่’ ” 

 ความรอดเหมือนกบัการเกิด หากท่านสามารถสูญเสียความรอดของท่านได ้ซ่ึงก็เป็นไปไดไ้หมว่า

จะ “ไม่บงัเกิดใหม่?” นอกจากน้ีพระคมัภีร์กล่าวไวด้ว้ยวา่ความรอดคือของประทานจากพระเจา้ 

 

เอเฟซัส 2:8-9 – “ด้วยว่าซ่ึงท่านทั้งหลายรอดน้ันก็รอดโดยพระคุณเพราะความเช่ือ และมิใช่โดยตัวท่าน 

     ทั้งหลายเอง ความรอดน้ันเป็นของประทานจากพระเจ้า  ไม่ใช่โดยการกระทําใด ๆ ด้วย 

     เกรงว่าคนหน่ึงคนใดจะอวดได้” 

โรม 6:23 – “เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ใน 

         พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” 

 

 ผูรั้บไม่ต้องทาํอะไรเลยเพื่อให้ได้รับของประทานมา เป็นการให้ด้วยความสมัครใจจากผูใ้ห ้

ของขวญัไม่ใช่ของขวญัแทถ้า้หากว่าผูใ้ห้เอาคืนไปได ้ขอ้พระคมัภีร์สองขอ้น้ีกล่าวว่าความรอดคือของ

ประทานจากพระเจา้ หากท่านสามารถสูญเสียความรอดของท่านได ้ดงันั้นความรอดก็ไม่ใช่ของประทาน

จากพระเจา้ มากไปกวา่นั้น พระคมัภีร์กก็ล่าววา่ความรอดนาํชีวตินิรันดร์มา 
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ยอห์น 3:16 – “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกยิ่งนัก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที ่

  บังเกดิมา เพือ่ผู้ใดทีเ่ช่ือในพระบุตรน้ันจะไม่พนิาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” 

 

 นิรันดร์ หมายถึง ไม่มีจุดจบ หากท่านสามารถสูญเสียความรอดของท่านได ้ท่านกไ็ม่มีชีวิตนิรันดร์ 

แต่มีชีวติท่ีชัว่คราว ยิง่กวา่นั้นพระคมัภีร์กล่าววา่ความรอดคือของประทานท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ไม่ใช่ส่ิงท่ีท่าน

จะไดใ้นอนาคต แต่เป็นส่ิงท่ีท่านมีไดใ้นตอนน้ี 

ยอห์น 5:24 – “เราบอกความจริงอันเที่ยงแท้แก่ท่านทั้งหลายว่า ผู้ ใดที่ฟังคําของเราและเช่ือในพระองค์ผู้

ทรงใช้เรามา ผู้ น้ันกมี็ชีวิตนิรันดร์ และจะไม่ถูกพพิากษา แต่ได้ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้ว” 

 

 หากท่านมีชีวตินิรันดร์ไดต้อนน้ี ท่านสูญเสียความรอดไปไดอ้ยา่งไร? พระคมัภีร์ไดก้ล่าวไวช้ดัเจน

วา่ผูท่ี้มีชีวตินิรันดร์จะไม่สูญเสียความรอดไป 

ยอห์น 10:28 – “เราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะน้ัน และแกะน้ันจะไม่พินาศเลย และจะไม่มีผู้ ใดแย่งชิงแกะ 

  เหล่าน้ันไปจากมือของเราได้” 

 คาํวา่ “แกะนั้นจะไม่พินาศเลย” เป็นท่ีชดัเจนวา่คนท่ีรอดไม่สามารถสูญเสียความรอดของเขาได ้

 

3. พระสัญญาท่ีแน่ชดัของพระเจา้ 

 พระคมัภีร์กล่าวชดัเจนวา่ผูเ้ช่ือจะถูกคุม้ครองรักษาไวใ้นพระเยซูคริสต ์

ยูดาส 1:1 – “ยูดาส ผู้ รับใช้ของพระเยซูคริสต์ และเป็นน้องชายของยากอบ เรียน คนทัง้หลายทีท่รงชําระต้ัง

ไว้ให้บริสุทธ์ิโดยพระเจ้าพระบิดา และทีท่รงคุ้มครองรักษาไว้ในพระเยซูคริสต์ และทีท่รงเรียกไว้แล้ว” 

 หากผูเ้ช่ือสามารถสูญเสียความรอดของเขาได้ เขาก็ไม่ถูกคุ้มครองรักษาไวแ้ละพระเจ้าก็คือผู ้

หลอกลวง ยิง่กวา่นั้นพระคมัภีร์กล่าวชดัเจนอีกวา่ผูเ้ช่ือไดถู้กประทบัตราไวแ้ลว้ 

 

เอเฟซัส 1:13-14 – “และในพระองค์น้ันท่านทั้งหลายกไ็ด้วางใจเช่นเดียวกนั เม่ือท่านได้ฟังพระวจนะแห่ง 

 ความจริงคือข่าวประเสริฐเร่ืองความรอดของท่าน และได้เช่ือในพระองค์แล้วด้วย ท่านกไ็ด้รับการ 

 ประทบัตราไว้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิแห่งพระสัญญา   ผู้ทรงเป็นมัดจําแห่งมรดกของเรา จนกว่า 

 เราจะได้รับการที่พระองค์ทรงไถ่ไว้แล้วน้ัน มาเป็นกรรมสิทธ์ิเป็นที่ถวายสรรเสริญแด่สง่าราศีของ 

 พระองค์” 

เอเฟซัส 4:30 – “และอย่าทําให้พระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระเจ้าเสียพระทัย เพราะโดยพระวิญญาณน้ัน 

    ท่านได้ถูกประทบัตราหมายท่านไว้จนถงึวันทีท่รงไถ่ให้รอด” 
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 “การประทบัตรา” ในขอ้ถอ้ยคาํน้ีอา้งถึงการปฏิบติัธรรมดาในวนันั้นเม่ือเขาประทบัตราซอง

จดหมาย ปิดซองโดยใชแ้สตมป์และข้ีผึ้งร้อนๆ ดงัความรอด พระวิญญาณบริสุทธ์ิประทบัตราความรอดใน

คนบาป ดงันั้นจึงไม่สามารถสูญเสียความรอดไปได ้หากผูเ้ช่ือสามารถสูญเสียความรอดได ้เขาก็ไม่ไดถู้ก

ประทบัตราโดยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ดงันั้นพระเจา้กเ็ป็นผูห้ลอกลวง สุดทา้ยน้ีพระคมัภีร์กล่าวไวช้ดัเจนว่า

ไม่มีสักคนเดียว ไม่มีแมแ้ต่คนบาปสักคนสามารถถูกนาํไปจากพระเจา้ได ้  

 

ยอห์น 10:28-29 – “เราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะน้ัน และแกะน้ันจะไม่พนิาศเลย และจะไม่มีผู้ ใดแย่งชิงแกะ 

         เหล่าน้ันไปจากมือของเราได้   พระบิดาของเราผู้ประทานแกะน้ันให้แก่เราเป็นใหญ่กว่า 

         ทุกส่ิง และไม่มีผู้ใดสามารถชิงแกะน้ันไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาของเราได้” 

 

 ผูท่ี้เช่ือในมุมมองของ “อาร์มิเนียน” คงจะโตเ้ถียงว่าผูเ้ช่ือเลือกท่ีจะรอดและวางตวัของเขาเองใน

พระหตัถข์องพระเจา้ได ้ดงันั้นเขาเช่ือวา่เขาสามารถเลือกไดท่ี้นาํตวัเขาเองออกจากพระหตัถข์องพระเจา้ได้

และกลายมาเป็นผูท่ี้ไม่รอด นัน่ทาํให้พระเจา้กลายเป็นผูห้ลอกลวง เพราะว่าพระคมัภีร์กล่าวไวว้่าไม่มีสัก

คนท่ีถูกนาํออกไปจากพระหตัถข์องพระเจา้ได ้แมแ้ต่คนบาปกต็าม 

 

แผนการแห่งความรอด 

 

 เป็นส่ิงสําคญัท่ีจะตอ้งใช้เวลาในการอธิบายแก่คนท่ีไม่เช่ือว่าจะรอดไดอ้ย่างไร ผมได้ประกอบ

แผนการแห่งความรอดไวข้า้งล่าง ซ่ึงผมใชเ้ม่ือผมกาํลงัแสดงแก่ผูท่ี้ไม่เช่ือว่าจะรอดไดอ้ยา่งไร  ในแผนการ

แห่งความรอดน้ีเป็นเพียงตวันาํทาง   ส่ิงท่ีสําคญัท่ีสุดคือการอนุญาตให้พระเจา้ทรงนาํท่านในการใชข้อ้ 

พระคมัภีร์ในการแบ่งปันแก่คนท่ียงัไม่เช่ือ ผมได้ใช้แผนการหลากหลายคร้ังและปรับเปล่ียนไปตาม

สถานการณ์ ไม่มีผูท่ี้ยงัไม่เช่ือทุกคนท่ีจะเป็นเหมือนกนั และท่านจะตอ้งใชเ้วลาในหัวขอ้ต่างๆเพื่อทาํให้

แน่ใจวา่คนท่ียงัไม่เช่ือเขา้ใจความรอด 

 

 ตวัอย่างเช่น อาจจะมีคนหน่ึงท่ีผมกาํลงัแบ่งปันอยู่ ซ่ึงมีความเขา้ใจยากท่ีเขาไม่ตอ้งกระทาํบางส่ิง

บางอยา่งเพื่อจะไดรั้บความรอด  ผมอาจจะใชถ้อ้ยคาํมากมายท่ีจะอธิบายว่าความรอดคือของประทานท่ีมี

เพียงคนท่ีตอ้งการเท่านั้นท่ีจะรับได ้หากผมกาํลงัแบ่งปันกบับางคนท่ีเขา้ใจยากเก่ียวกบัความเช่ือ ผมอาจจะ

ใชพ้ระวจนะมากข้ึนท่ีจะอธิบายวา่ความเช่ือคืออะไร และทาํใหแ้น่ใจวา่เขาเขา้ใจแลว้ 
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ตวัอย่างแผนการแห่งความรอด 

 

 มี 3 ส่ิงท่ีท่านตอ้งรู้ใหแ้น่ใจ… 

 

1) ท่านกาํลงัจะไปสวรรค ์

1 ยอห์น 5:13 – “ข้อความเหล่าน้ีข้าพเจ้าได้เขียนมาถึงท่านทั้งหลายที่เช่ือในพระนามของพระบุตรของ 

      พระเจ้า เพือ่ท่านทัง้หลายจะได้รู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์ และเพือ่ท่านจะได้เช่ือในพระนาม 

      ของพระบุตรของพระเจ้า” 

 

2) ชีวติของท่านจะเปล่ียนไปเม่ือท่านไดรั้บความรอด 

2 โครินธ์ิ 5:17 – “เหตุฉะน้ันถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้ น้ันกเ็ป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว ส่ิงเก่า ๆ กล่็วงไป ดู 

      เถดิ ส่ิงสารพดักลายเป็นส่ิงใหม่ทัง้น้ัน” 

 

3) ท่านจะไม่สูญเสียความรอดของท่าน 

ยอห์น 10:28 – “เราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะน้ัน และแกะน้ันจะไม่พินาศเลย และจะไม่มีผู้ ใดแย่งชิงแกะ 

    เหล่าน้ันไปจากมือของเราได้” 

 

 ความรอดเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของท่านกบัพระเยซูคริสต!์ พระเยซูคริสตคื์อใคร? 

ยอห์น 1:1 – “ในเร่ิมแรกน้ันพระวาทะทรงเป็นอยู่แล้ว และพระวาทะทรงอยู่กบัพระเจ้า และพระวาทะทรง 

           เป็นพระเจ้า” 

ยอห์น 1:3 – “พระองค์ทรงสร้างส่ิงทั้งปวงขึ้นมา และในบรรดาส่ิงที่เป็นมาน้ัน ไม่มีสักส่ิงเดียวที่ได้เป็นมา 

           นอกเหนือพระองค์” 

  

 พระเยซูคือพระบุตรของพระเจา้ผูส้ร้างทุกส่ิง พระองคท์รงมายงัโลกเพื่อช่วยเราใหร้อด 

ลกูา 19:10 – “เพราะว่าบุตรมนุษย์ได้มาเพือ่จะแสวงหาและช่วยผู้ทีห่ลงหายไปน้ันให้รอด” 

 

 ขั้นตอนแรกควรตระหนกัวา่เราจาํเป็นตอ้งไดรั้บความรอด เราจะไปสวรรคไ์ดอ้ยา่งไร? 

ยอห์น 3:3 – “พระเยซูตรัสตอบและกล่าวแก่เขาว่า ‘เราบอกความจริงอันเที่ยงแท้แก่ท่านว่า ผู้ ใดจะเห็น 

           อาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้ นอกเสียจากว่าผู้ น้ันได้บังเกดิใหม่’ ” 
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 มีความแตกต่างระหวา่งการเกิดฝ่ายร่างกายและการเกิดฝ่ายจิตวญิญาณ 

ยอห์น 3:6 – “ซ่ึงบังเกดิจากเน้ือหนังกเ็ป็นเน้ือหนัง และซ่ึงบังเกดิจากพระวิญญาณกค็อืจิตวิญญาณ” 

 

 ทาํไมเราจาํเป็นตอ้งเกิดฝ่ายจิตวญิญาณ? มนุษยถู์กสร้างจากสามส่วนในพระฉายของพระเจา้ 

ปฐมกาล 1:26 – “และพระเจ้าตรัสว่า ‘จงให้พวกเราสร้างมนุษย์ในแบบพระฉายของพวกเรา เหมือนตาม

อย่างพวกเรา และให้พวกเขาครอบครองเหนือฝูงปลาในทะเล และเหนือฝูงนกในอากาศ และเหนือสัตว์ใช้

งาน และให้เหนือทัว่ทัง้แผ่นดินโลก และเหนือบรรดาสัตว์เลือ้ยคลานทีค่ลานไปมาบนแผ่นดินโลก’ ” 

  

 มนุษยถู์กสร้างข้ึน ฝ่ายร่ายกาย จิตใจ และจิตวญิญาณ   พระเจา้ทรงวางอาดมัและเอวาในสวนเอเดน 

ปฐมกาล 2:16-17 – “และพระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงมีพระดํารัสส่ังมนุษย์น้ันว่า ‘จากบรรดาต้นไม้ทุกอย่าง

ในสวนเจ้ากินได้ทั้งหมด   แต่จากต้นไม้แห่งความรู้ดีและช่ัว เจ้าอย่ากนิผลจากต้นน้ัน เพราะว่าเจ้ากนิผล

จากต้นน้ันในวันใด เจ้าจะตายแน่ในวันน้ัน’ ” 

 

 มนุษยกิ์นผลของตน้ไมน้ั้นและถึงแมว้่าเขายงัไม่ตายฝ่ายร่างกายในวนันั้น แต่เขาได้ตายฝ่ายจิต

วญิญาณ! ในถอ้ยคาํขอ้ต่อไปน้ีเม่ืออาดมัและเอวามีบุตร มีรูปร่างหนา้ตาเหมือนใครท่ีพวกเขาถูกเกิดมา? 

ปฐมกาล 5:3 – “และอาดัมอาศัยอยู่ได้หน่ึงร้อยสามสิบปี และให้กาํเนิดบุตรชายคนหน่ึงเหมือนกนักบัเขา มี

รูปร่างหน้าตาเหมือนอย่างเขา และเรียกช่ือของเขาว่าเสท” 

 

 อาดมัถูกสร้างโดยพระฉายของพระเจา้ มี 3ส่วนคือ ฝ่ายร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ อยา่งไรกต็าม

อาดมัไม่เช่ือฟังพระเจา้และตายฝ่ายจิตวิญญาณ ดงันั้นเขาจึงมีเหลืออยู่แค่ 2 ส่วนคือ ฝ่ายร่างกายและจิตใจ 

แต่ได ้“ตาย” หรือ “อยู่เฉยๆ” ฝ่ายจิตวิญญาณ ในขอ้ถอ้ยคาํขา้งบน บุตรของอาดมัเกิดมาจาก 2 ส่วนของ

อาดมั ซ่ึงไม่ใช่ 3 ส่วนจากพระฉายของพระเจา้  

 

 ในทางนั้นทุกคนจึงเกิดมาฝ่ายร่างกาย จิตใจ และได ้“ตาย” หรือ “อยูเ่ฉยๆ” ฝ่ายจิตวญิญาณ ดงันั้นจึง

เป็นเหตุวา่ทาํไมเราจึงตอ้งเกิดใหม่ฝ่ายจิตวญิญาณ และเป็นเหตุว่าทาํไมเราจึงมีธรรมชาติบาปอยูใ่นตวั ท่าน

ไม่ตอ้งสอนเดก็ๆใหเ้ห็นแก่ตวั ใหโ้กหก ขโมย หรือต่อสู้กบัพี่นอ้ง พวกเขาทาํส่ิงน้ีโดยธรรมชาติอยูแ่ลว้ ซ่ึง

เป็นธรรมชาติของผูใ้หญ่ดว้ย ต่อไปน้ีคือพระบญัญติั 10 ประการ ท่ีเผยใหเ้ห็นสภาวะความบาปของเรา 
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ประการที ่1 “เจ้าอย่ามีพระอ่ืนใดต่อหน้าเรา” (อพยพ 20:3) 

 ไม่มีใครสามารถอา้งไดว้า่เขาใหพ้ระเจา้เป็นหน่ึงในทุกๆส่ิงท่ีเขาทาํ  ในบางประการชีวิตของคนเรา

อาจจะมีช่วงเวลาท่ีเงิน หน้าท่ีการงาน และคนอ่ืนๆ ทรัพยส์มบติั หรือความบาปมีความสําคญัมากกว่า 

พระเจา้ 

 

ประการที ่2 “เจ้าอย่าทาํรูปเคารพสลกัใด ๆ สําหรับตน” (อพยพ 20:4) 

 ท่านอาจจะไม่ไดน้มสัการรูปเคารพ แต่คนส่วนใหญ่มีความผิดในการเนรมิตพระเจา้ในรูปแบบจิต

นาการของเขา ตวัอยา่งเช่น ก่อนท่ีผมจะไดม้ารับความรอด ผมคิดวา่พระเจา้คงจะมองผ่านความบาปของผม

และทุกคนจะไดไ้ปสวรรค ์น่ีไม่ใช่พระเจา้ท่ีแทจ้ริงในพระคมัภีร์ นัน่คือพระเจา้ในความคิดของผมเองและ

ละเมิดกฎบญัญติัขอ้น้ี 

 

ประการที่ 3 “เจ้าอย่าออกพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าอย่างไม่จริงใจ เพราะผู้ ใดที่ออกพระนาม

พระองค์อย่างไม่จริงใจน้ัน พระเยโฮวาห์จะทรงถอืว่าผู้ น้ันไม่มีโทษกห็ามิได้”  (อพยพ 20:7) 

 น่ีคือการเอ่ยพระนามพระเจา้อยา่งไม่เหมาะสม ท่านอาจจะเคยไดย้นิในหนงัฝร่ังซ่ึงมีบางคนพูดว่า 

“โอพ้ระเจา้!” คาํพดูนั้นคือการละเมิดกฎบญัญติัขอ้น้ี 

 

ประการที ่4 “จงจดจําวันสะบาโตไว้ เพือ่ถอืรักษาให้เป็นวันบริสุทธ์ิ” (อพยพ 20:8) 

 ท่านสัตยซ่ื์อเป็นประจาํในการไปนมสัการพระเจา้ทุกอาทิตยห์รือไม่ ตั้งแต่วนัท่ีท่านเกิดมาจนถึง

วนัน้ี? ถา้ไม่เป็นประจาํ ท่านไดล้ะเมิดกฎบญัญติัแลว้ 
 

ประการที ่5 “จงให้เกยีรติแก่บิดามารดาของเจ้า” (อพยพ 20:12) 

 ไม่มีใครเช่ือฟังพ่อแม่อย่างสมบูรณ์แบบในทุกอย่าง หากท่านเคยไม่เช่ือฟังเขา แมว้่าจะเป็นเด็กๆ 

ท่านกไ็ดล้ะเมิดกฎบญัญติัแลว้ 
 

ประการที ่6 “เจ้าอย่าฆ่าคน” (อพยพ 20:13) 

 ท่านอาจจะไม่เคยฆ่าใคร แต่พระเยซูทรงอธิบายบญัญติัขอ้น้ีและกล่าวว่า ถา้ท่านเกลียดชงับางคน

ท่านกไ็ดฆ่้าพวกเขาในใจแลว้ (มทัธิว 5:21-22) 
 

ประการที ่7 “เจ้าอย่าล่วงประเวณผัีวเมียเขา” (อพยพ 20:14) 

 พระเยซูไดอ้ธิบายอยา่งชดัเจนพระบญัญติัขอ้น้ีว่าการมองดูคนอ่ืนๆท่ีไม่เป็นสามีภรรยาของตนดว้ย

ใจกาํหนดั คือ การล่วงประเวณีในใจ 
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ประการที ่8 “เจ้าอย่าลกัทรัพย์” (อพยพ 20:15) 

 หากท่านเคยนาํบางส่ิงท่ีไม่ใช่ของท่านไป แมจ้ะเป็นส่ิงเล็กๆจากพ่อแม่ของท่านหรือพี่ชายหรือ

พี่สาว ท่านกคื็อขโมย ท่านไดล้ะเมิดกฎบญัญติัของพระเจา้ 

 

ประการที ่9 “เจ้าอย่าเป็นพยานเทจ็ใส่ร้ายเพือ่นบ้านของเจ้า” (อพยพ 20:16) 

 ทุกๆคนบนโลกเคยกล่าวเทจ็แก่คนอ่ืนในชีวติของเขา 

 

ประการที ่10 “เจ้าอย่าโลภครัวเรือนของเพือ่นบ้านของเจ้า” (อพยพ 20:17) 

 ท่านเคยปรารถนาบางส่ิงท่ีท่านไม่มีความจาํเป็น หรือไม่ใช่ของท่านหรือไม่? 

 

 ท่านเคยละเมิดกฎบัญญัติอย่างน้อยสักข้อหรือไม่ในชีวิตของท่าน? หากเคย ท่านก็ได้ละเมิด

บทบญัญติัของพระเจา้ ถา้พระเจา้พิพากษาท่านในพระบญัญติัของพระองค ์ท่านจะมีความผิดหรือบริสุทธ์ิ

หรือไม่? หากท่านไดล้ะเมิดกฎบญัญติัสักขอ้ในชีวิตของท่าน ท่านกมี็ความผิด แลว้พระเจา้จะส่งท่านไปยงั

สวรรคห์รือนรก? หากท่านไดล้ะเมิดกฎพระบญัญติัของพระเจา้ท่านกจ็ะไดไ้ปนรก มีหลายท่ีในพระคมัภีร์ท่ี

บอกเราว่า คนหลอกลวง ผูท้าํผิดประเวณี ผูน้มสัการรูปเคารพ คนขโมย และอ่ืนๆ จะไปนรกเป็นนิตย ์

(ววิรณ์ 21:8, 1 โครินธ์ิ 6:9-10, กาลาเทีย 5:19-21) 

 

โรม 3:10 – “ตามทีมี่เขยีนไว้แล้วว่า ‘ไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียว ไม่มีเลย” 

โรม 3:23 – “เหตุว่าทุกคนทาํบาป และเส่ือมจากสง่าราศีของพระเจ้า” 

 

 โรม 6:23 อธิบายถึงความบาปนั้นมีโทษ 

โรม 6:23 – “เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคอืความตาย(นรก)…” 

 

 เราไม่สามารถไปสวรรคโ์ดยการรักษาพระบญัญติั 10 ประการ ของพระเจา้ได ้หากเราซ่ือสัตยเ์ราก็

จะยอมรับว่าเราไดล้ะเมิดบทบญัญติัแต่ละขอ้หลายคร้ังในชีวิตของเรา พระบญัญติั 10 ประการ ท่ีให้โดย

พระเจา้แสดงใหเ้ราเห็นถึงส่ิงท่ีเป็นไปไม่ไดท่ี้เราจะไดรั้บความรอดโดยการทาํความดี 

กาลาเทยี 3:24 – “เพราะฉะน้ัน พระราชบัญญัติจึงเป็นครูของเราซ่ึงนําเรามาถงึพระคริสต์ เพือ่เราจะได้เป็น 

     คนชอบธรรมโดยความเช่ือ” 
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 พระบญัญติั 10 ประการแสดงใหเ้ราเห็นวา่เราเป็นคนบาปและจาํเป็นตอ้งการพระผูช่้วยใหร้อด ท่าน

จะไม่มีวนัไดไ้ปสวรรคโ์ดยการกระทาํความดี 

ทิตัส 3:5 – “พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้รอด มิใช่ด้วยการกระทําที่ชอบธรรมของเราเอง แต่พระองค์ทรง 

         พระกรุณาชําระให้เรามีใจบังเกดิใหม่ และทรงสร้างเราขึน้มาใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” 

โรม 5:1 – “เหตุฉะน้ันเม่ือเราเป็นคนชอบธรรมโดยความเช่ือแล้ว เราจึงมีสันติสุขกบัพระเจ้าทางพระเยซู 

       คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” 

 

 ท่านไม่ไดไ้ปสวรรคโ์ดยอตัโนมติัโดยแค่การท่ีพระเยซูตายเพื่อความบาปของท่าน! ความรอดเป็น

ของประทานท่ีเราตอ้งรับไว ้

เอเฟซัส 2:8 – “ด้วยว่าซ่ึงท่านทั้งหลายรอดน้ันก็รอดโดยพระคุณเพราะความเช่ือ และมิใช่โดยตัวท่าน 

  ทัง้หลายเอง ความรอดน้ันเป็นของประทานจากพระเจ้า” 

 

 นัน่คือไม่ตอ้งทาํพิธีบพัติศมาเพื่อไดรั้บความรอด อธิบายเพิ่มเติมใน โรม 6:23  

โรม 6:23 – “…แต่ของประทานของพระเจ้าคอืชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” 

 

 บางคนเช่ือวา่เขารอดแลว้และไดไ้ปสวรรคเ์พราะวา่พ่อแม่ของเขาเป็นคริสเตียน นัน่ไม่จริง ไม่มีใคร

จะไปสวรรคไ์ดเ้พราะพ่อแม่ของเขาเป็นคริสเตียนหรือเติบโตข้ึนในครอบครัวคริสเตียน แต่ละคนจาํเป็น 

ตอ้งตดัสินใจดว้ยตวัเอง 

ยอห์น 1:12-13 – “แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ พระองค์ทรงประทานอํานาจให้เขาเป็นบุตรของ 

พระเจ้า คือคนทั้งหลายที่เช่ือในพระนามของพระองค์  ซ่ึงมิได้เกดิจากเลือด หรือจากความประสงค์ของ 

เน้ือหนัง หรือจากความประสงค์ของมนุษย์ แต่จากพระเจ้า” 

 

 ถอ้ยคาํขอ้น้ีกล่าววา่คนท่ี “ตอ้นรับพระองค”์ เท่านั้นจะไดรั้บความรอด น่ีเป็นการเลือกของแต่ละคน

ว่าจะต้องรับพระเยซูเป็นพระผูช่้วยให้รอดหรือไม่ ผมมีลูกส่ีคน ถึงแม้ว่าเขาเติบโตข้ึนในครอบครัว 

คริสเตียน พวกเขาก็ยงัไม่ได้รับความรอดและจาํเป็นตอ้งตดัสินใจด้วยตวัเขาเองว่าจะรับเอาความรอด

หรือไม่   ยิง่กวา่นั้นพระคมัภีร์กล่าววา่พวกเรา “มิไดเ้กิดจากเลือด” หมายความว่า ไม่ใช่เพราะพ่อแม่ของเรา

อาจจะรอด แลว้ลูกๆก็จะไม่รอดโดยอตัโนมติั ความเช่ือของพ่อแม่ไม่ไดท้าํให้ลูกๆไดรั้บความรอด ลูกๆ

ตอ้งตดัสินใจดว้ยตวัเอง  ผูค้นรู้ไดอ้ยา่ไรวา่เขาพร้อมท่ีจะบงัเกิดใหม่? เขารู้แลว้เม่ือเขาพร้อมท่ีจะกลบัใจเสีย

ใหม่ 
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กจิการ 3:19 – “เหตุฉะน้ันท่านทั้งหลายจงหันกลับและต้ังใจใหม่ เพือ่จะทรงลบล้างความผิดบาปของท่าน 

   เสีย เพือ่เวลาช่ืนใจยนิดีจะได้มาจากพระพกัตร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” 

2 เปโตร 3:9 – “…ไม่ทรงประสงค์ทีจ่ะให้ผู้หน่ึงผู้ใดพนิาศเลย แต่จะให้คนทัง้ปวงมาถงึการกลบัใจเสียใหม่” 

ลกูา 13:5 – “เราบอกท่านทัง้หลายว่า มิใช่ แต่ถ้าท่านทัง้หลายมิได้กลบัใจเสียใหม่จะต้องพนิาศเหมือนกนั” 

 

 การกลบัใจเสียใหม่ หมายถึง การตั้งใจท่ีจะหนักลบัจากความบาปของตวัเอง ศาสนาของตวัเอง และ

ทุกส่ิงท่ีท่านเคยไวว้างใจว่าจะนาํท่านไปสู่สวรรค ์ท่านไดต้ั้งใจหันกลบัจากความบาปของท่านเองมาหา 

พระเจา้หรือยงั? ท่านเช่ือหรือไม่วา่พระเยซูไดจ่้ายหน้ีบาปแลว้บนไมก้างเขนสาํหรับความบาปของท่าน? แม้

พระเจา้จะเกลียดชงัความบาป แต่พระองคท์รงรักท่านและทรงส่งพระเยซูมาตายเพื่อความบาปของท่าน 

 

โรม 5:8 – “แต่พระเจ้าทรงสําแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่ น้ัน  

       พระคริสต์ได้ทรงส้ินพระชนม์เพือ่เรา” 

ยอห์น 3:16 – “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกยิ่งนัก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที ่

  บังเกดิมา เพือ่ผู้ใดทีเ่ช่ือในพระบุตรน้ันจะไม่พนิาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” 

 

 ถา้ท่านตอ้งการไดรั้บการอภยัโทษและความรอด โดยการกลบัใจเสียใหม่จากความบาปของท่าน

และเช่ือไวว้างใจพระเยซูคริสตเ์ต็ม 100%  ขั้นตอนสุดทา้ยคือทูลขอพระเจา้สาํหรับของประทานผ่านการ

อธิษฐาน 

โรม 10:13 – “เพราะว่า ‘ผู้ใดทีจ่ะร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้ากจ็ะรอด’ ” 

 สังเกตพระสัญญาขอ้น้ีมาจากพระเจา้ผูซ่ึ้งไม่โกหก 

ทตัิส 1:2 – “…ซ่ึงพระเจ้าผู้ไม่สามารถตรัสมุสา…” 

 ท่านเช่ือหรือไม่ว่าพระเจา้ทรงช่วยท่านให้รอดไดเ้พราะว่าพระองคท์รงตรัสว่าพระองค์ช่วยได้?  

พระคริสตจ์ะทรงช่วยท่านหากท่านเตม็ใจใหพ้ระองคเ์ขา้มาเป็นพระเจา้ในชีวิตของท่าน หากท่านรู้ว่าท่าน

พร้อมแลว้ ท่านสามารถอธิษฐานและทูลขอพระเจา้ช่วยท่านใหร้อดดว้ยคาํพดูตามขา้งล่างน้ีได ้

 

 “ขา้แด่พระเจา้ผูส้ถิตในสวรรค ์ผมรู้ว่าผมเป็นคนบาปท่ีไม่สามารถช่วยตวัเองให้รอดได ้แต่ผมเต็ม

ใจท่ีหันกลบัจากความบาปของผมและให้พระเยซูเขา้มาเป็นเจา้ชีวิตของผม ผมวางใจในการพลีพระชนม์

ของพระองคบ์นไมก้างเขนว่าทรงชาํระหน้ีบาปของผมหมดส้ินแลว้ โปรดอภยับาปของผมและช่วยผมให้

รอดดว้ย ในพระนามพระเยซูคริสตเ์จา้อาเมน”    
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บทที่ 9 - หลกัคาํสอนเกีย่วกบัคริสตจักร 

 

 ส่ิงสาํคญัท่ีสุดของคาํสอนตอ้งถูกตอ้งเก่ียวกบัความรอด หากท่านเช่ือผิดๆเก่ียวกบัความรอด บึงไฟ

กาํลงัรอคอยท่านอยู ่ท่านสามารถเช่ือผิดๆเก่ียวกบัคริสตจกัรและยงัคงไดไ้ปสวรรค ์การไดไ้ปสวรรคไ์ม่ได้

เป็นของนิกายใดนิกายหน่ึงหรือคริสตจกัรใดท่ีเฉพาะเจาะจง อยา่งไรก็ตามหลงัจากความรอดแลว้ หลกัคาํ

สอนหน่ึงท่ีสาํคญัถดัมาท่ีตอ้งถูกตอ้งคือหลกัคาํสอนเก่ียวกบัคริสตจกัร 

 

 หากท่านถามคนอ่ืนๆว่า “คริสตจกัรคืออะไร?” บางคนจะตอบว่าคริสตจกัรคือตึกส่ิงก่อสร้างท่ี 

คริสเตียนนมัสการพระเจ้ากัน บางคนตอบว่าคริสตจักรคือนิกายในศาสนาคริสต์ของคริสเตียน เช่น 

คริสตจกัรแบ๊พติสต์ คริสตจกัรคาทอลิก และคริสตจกัรนิกายเพรสไบทีเรียน ฯลฯ บางคนอาจจะตอบว่า

คริสตจกัรประกอบไปดว้ยผูเ้ช่ือทั้งหมด คาํนิยามเหล่าน้ีตรงกนัขา้มกบัพระวจนะของพระเจา้ คาํถามคือ 

“พระคมัภีร์พดูอะไรเก่ียวกบัคริสตจกัร?” 

 

 เม่ือมาถึงหลกัคาํสอนเก่ียวกบัคริสตจกัร คริสเตียนแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกยึดถือมุมมอง

ของคริสตจกัรสากล พวกเขาจะกล่าวว่าคริสตจกัรคือ “สากล” ซ่ึงหมายความว่าประกอบไปดว้ยผูเ้ช่ือ

ทั้งหมดทัว่โลก กลุ่มท่ีสองยึดถือมุมมองของคริสตจกัรทอ้งถ่ิน เขาจะกล่าวว่าคริสตจกัรคือกลุ่มคนท่ีมา

ร่วมกนัของเหล่าผูเ้ช่ือในท่ีนั้น กลุ่มท่ีสามเรียกว่า คริสตจกัรทั้งสองมุมมอง ประกอบไปดว้ยทั้งสองมุมมอง

และเห็นไดท้ั้งสองประเภท ทั้งคริสตจกัรสากลและคริสตจกัรทอ้งถ่ิน 

 

 ใครถูกและใครผิด?  บทเรียนน้ีพยายามท่ีจะตอบคาํถามให้ดีท่ีสุดดงัท่ีผูค้นไดต้ั้งคาํถามเก่ียวกบั

คริสตจกัร หลกัคาํสอนของคริสตจกัรนั้นซับซ้อน มีหลายหมวดของบทเรียนน้ีท่ียากท่ีจะเขา้ใจ นกัศึกษา

พระคมัภีร์อาจจะตอ้งการเรียนบทเรียนน้ีหลายคร้ังก่อนท่ีจะเขา้ใจหลกัคาํสอนเก่ียวกบัคริสตจกัร  

  

คาํจํากดัความของคริสตจักรในพระคมัภีร์ 

 

 ในพนัธสัญญาใหม่ไดเ้ขียนในภาษากรีก  คาํว่า “คริสตจกัร” ไดแ้ปลมาจากคาํภาษากรีก “เอก็-เคล-

เซีย” คาํว่า “เอก็เคลเซีย” แปลไดส้องทาง ซ่ึงแปลว่า “คริสตจกัร” สาํหรับการใชข้องคริสเตียน และ “กลุ่ม

คนท่ีมาร่วมกนั” สาํหรับการใชท่ี้ไม่ใช่คริสเตียน  ทั้งสองใชค้าํน้ีท่ีมีความหมายเหมือนกนั 
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 ยกตวัอย่าง การใชค้าํว่า “เอ็กเคลเซีย” ท่ีไม่ใช่คริสเตียนพบในเมืองท่ีประชุมกนัของพลเมืองจาก

เมืองเอเฟซสั (กิจการ 19:19-41) ในกรณีน้ีคาํว่า “เอก็เคลเซีย” แปลว่า “ท่ีประชุม” (ขอ้ 39) และ “ขุมนุม” 

(ขอ้ 41) เป็นท่ีชดัเจนในกลุ่มของพลเมืองวา่ท่ีประชุมกนันั้นช้ีนาํการงานของเมือง ในทางกลบักนัคริสเตียน

ใชค้าํวา่ “เอก็เคลเซีย” ซ่ึงแปลวา่ “คริสตจกัร” ตวัอยา่งเช่น  

 

มัทธิว 16:18 – “และเราบอกท่านด้วยว่า ท่านคือเปโตร และบนศิลาน้ีเราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้ และ 

   ประตูแห่งนรกจะมีชัยต่อคริสตจักรน้ันกห็ามิได้” 

 

 พระเยซูคริสตใ์ชค้าํกรีก “เอก็เคลเซีย”  เม่ือพระองคก์ล่าวว่าพระองคจ์ะทรงสร้าง “คริสตจกัร” ของ

พระองค ์พระเยซูคริสตไ์ม่ไดเ้ปล่ียนความหมายของคาํว่า “เอก็เคลเซีย” ดงันั้นคาํว่าคริสตจกัรมีความหมาย

เหมือนกนักบัคาํวา่ “กลุ่มคนท่ีมาร่วมกนั”  ยิง่กวา่นั้นพระเยซูกล่าวว่า “คริสตจกัรของเรา” ซ่ึงหมายความว่า 

“กลุ่มคนท่ีมาร่วมกนั” ของพระเยซูคริสตแ์ตกต่างจากท่ีประชุมอ่ืนๆ  กลุ่มคนท่ีมาร่วมกนัของพระเยซูคริสต์

ไม่ไดป้ระกอบดว้ยการชุมนุมของพลเมืองทัว่ไปท่ีการงานของเมือง แต่เป็นกลุ่มคนท่ีมาร่วมกนัของเหล่าผู ้

เช่ือท่ีนาํการงานของพระเยซูคริสต ์ 

 

 การใชท้ั้งคริสเตียนและไม่ใช่คริสเตียนของคาํว่า “เอ็กเคลเซีย” หมายถึงกลุ่มคนท่ีมาร่วมกนั  มี

ลกัษณะ 4 อยา่ง ของคาํวา่ “กลุ่มคนท่ีมาร่วมกนั” ท่ีจาํเป็นตอ้งพิจารณาอยา่งระมดัระวงั 

 

1. “กลุ่มคนท่ีมาร่วมกนั” ตอ้งมีสถานท่ีท่ีเฉพาะเจาะจง 

 

 หลงัจากท่ีคริสตจกัรคาทอลิกไดเ้ร่ิมข้ึนเม่ือศตวรรษท่ี 4 คริสตจกัรคาทอลิกกไ็ดข้ยายออกไปทัว่ทุก

แห่งในยุโรป ซ่ึงเป็นไปไม่ได้ท่ีคาทอลิกทุกคนจะนมัสการท่ีคริสตจักรในกรุงโรม ดังนั้นคริสตจักร

คาทอลิกจึงเปล่ียนความหมายของคาํวา่คริสตจกัรและเพิ่มเติมเป็นสากล ซ่ึงหมายถึงทัว่โลก พวกเขากล่าวว่า 

“ไม่สาํคญัว่าท่านจะเป็นของคริสตจกัรคาทอลิกในประเทศไทยหรืออเมริกา หากท่านเป็นคาทอลิก ท่านก็

คือส่วนหน่ึงของคริสตจกัร เพราะวา่น่ีเป็นสากล”  

 

 อยา่งท่ีเราไดเ้รียนรู้กนั คาํว่า “เอก็เคลเซีย” หมายถึง กลุ่มคนท่ีมาร่วมกนั แลว้ กลุ่มคนท่ีมาร่วมกนั  

“สากล” เป็นมาไดอ้ยา่งไร ผูค้นไม่สามารถ “มาร่วมดว้ยกนั” ไดแ้ละยงัไม่สามารถมาไดห้มดทุกหนทุกแห่ง

ทัว่โลก คาํวา่ “กลุ่มคนท่ีมาร่วมกนั” ไม่ไดอ้นุญาตใหส้าํหรับแนวคิดสากล ดงันั้นคริสตจกัรสากลจึงตรงกนั

ขา้มกบัความหมายของกลุ่มคนท่ีมาร่วมกนั 
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 ยกตวัอยา่ง รถคือการประกอบ เป็นส่วนประกอบในหลายส่วนของหน่ึงสถานท่ี ซ่ึงเป็นไปไม่ไดท่ี้

จะมีรถ “สากล” ท่านไม่สามารถมียางรถยนตใ์นประเทศไทย มีเบาะรถยนตใ์นประเทศญ่ีปุ่น มีพวงมาลยัใน

ประเทศแคนนาดา และมีเคร่ืองยนตใ์นประเทศแอฟริกา และยงัคงเรียกส่ิงนั้นวา่ รถ ซ่ึงเป็นไปไม่ไดเ้ลย 

 

 พระคมัภีร์ใชค้าํวา่ “คริสตจกัร” ซ่ึงเห็นดว้ยกบัความหมายของ “กลุ่มคนท่ีมาร่วมกนั” เพราะว่าเป็น

กลุ่มของกลุ่มคนท่ีมาประชุมในสถานท่ีท่ีเฉพาะเจาะจง คาํว่า “คริสตจกัร” ถูกยกมาใช ้114 คร้ังในพระ

คมัภีร์ และ 99 คร้ัง ท่ีคาํว่า “คริสตจกัร” พูดถึงสถานท่ีท่ีเฉพาะเจาะจง บางคร้ังคริสตจกัรเหล่าน้ีไดพู้ดถึง

เมืองท่ีเฉพาะเจาะจง ตวัอยา่ง เช่น 

  * คริสตจกัรในเยรูซาเลม็ – กิจการ 8:1 

  * คริสตจกัรในอนัทิโอก – กิจการ 13:1 

  * คริสตจกัรในโครินธ์ – 1 โครินธ์ 1:2 

 บางคร้ังพระคมัภีร์เอ่ยนามคริสตจกัรในเขตแดนท่ีเฉพาะเจาะจง ตวัอยา่ง เช่น 

  * คริสตจกัรแควน้ยเูดีย กาลิลี และสะมาเรีย – กิจการ 9:31 

  * คริสตจกัรแควน้ซีเรียและซีลีเซีย – กิจการ 15:41 

  * คริสตจกัรแควน้กาลาเทีย – กาลาเทีย 1:2 

 

 ในวธีิใช ้คาํวา่ “คริสตจกัร” ใชบ่้งบอกอยา่งชดัเจนว่าคริสตจกัรคือสถานท่ีท่ีเฉพาะเจาะจง ซ่ึงไม่ได้

ใชค้าํวา่คริสตจกัรเพื่อหมายถึง กลุ่มคนท่ีมาร่วมกนั “สากล” ของเหล่าผูเ้ช่ือ 

 

  คาํว่า “คริสตจกัร” 114 คร้ัง ถูกนาํมาใช ้ 99 คร้ังท่ีพูดถึงสถานท่ีท่ีเฉพาะเจาะจง  สาํหรับ 15 ขอ้ท่ี

เหลือ คาํว่า “คริสตจกัร” ถูกใชโ้ดยทัว่ไป คือ ไม่มีคริสตจกัรท่ีเฉพาะเจาะจงและทุกคริสตจกัรทัว่ไป หลาย

ขอ้พระคาํในพระธรรมเอเฟซัสอา้งถึงคริสตจกัรในทางน้ี ผูค้นท่ียึดถือมุมมองของคริสตจกัรสากลเช่ือมัน่

บนการตีความผดิๆของขอ้พระคาํเหล่าน้ีเพื่อสนบัสนุนทฤษฎีของเขา ตวัอยา่ง คือ 

 

เอเฟซัส 5:23 – “เพราะว่าสามีเป็นศีรษะของภรรยา เหมือนพระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักร และ 

    พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของกายน้ัน”  

 

 คนท่ียึดถือมุมมองของคริสตจักรสากลกล่าวถึงประโยคท่ีว่า “พระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของ

คริสตจกัร” และพูดว่าสามารถมีเพียงศีรษะเดียวเท่านั้น คริสตจกัรตอ้งมีเพียงหน่ึงเดียว กายสากลจึง

ประกอบดว้ยเหล่าผูเ้ช่ือทั้งหลายในโลกน้ี 
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 เหตุผลของพวกเขา “ปรากฏ” ตามหลกัตรรกวิทยา แต่คาํว่า “เหมือน” ในพระคาํขอ้น้ีไดเ้ปล่ียน

ความหมายของการตีความโดยสมบูรณ์ การใชค้าํว่า “เหมือน” พระคาํไดเ้ปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของ

สามี-ภรรยาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างพระเยซูคริสต์และคริสตจกัรของพระองค์ ซ่ึงเป็นความผิดพลาดท่ี

ร้ายแรงในการตีความพระคมัภีร์ท่ีแปลความส่วนแรกของพระคาํโดยใชว้ธีิการหน่ึงในการตีความและใชอี้ก

วิธีการหน่ึงในการตีความสําหรับส่วนท่ีสองในข้อพระคาํ สําหรับการเปรียบเทียบท่ีถูกตอ้ง วิธีการท่ี

เหมือนกนัในการตีความตอ้งปรากฏในทั้งสองส่วน 

 

 ยกตวัอยา่ง เช่น ท่านไม่สามารถแปลความส่วนแรกของขอ้พระคาํโดยวิธีการทัว่ไป และแปลความ

ในส่วนท่ีสองโดยการแปลคาํต่อคาํ ทั้งสองส่วนตอ้งใชก้ารแปลความตามตวัอกัษรคาํต่อคาํหรือไม่ก็การ

แปลความโดยทัว่ไปอย่างใดอย่างหน่ึง น่ีคือส่ิงท่ีเรียกร้องสําหรับความซ่ือตรงและซ่ือสัตยใ์นการตีความ

ของพระคมัภีร์ 

 

 ให้เราตรวจสอบพระคาํขอ้น้ีจากทศันคติของเหล่าผูย้ึดถือในมุมมองของคริสตจกัรสากลและจาก

กลุ่มท่ีเห็นตรงขา้ม คือ เหล่าคนท่ียดึถือในมุมมองของคริสตจกัรทอ้งถ่ิน เราจะเห็นไดว้่าแต่ละกลุ่มตีความ

พระคาํข้อน้ีอย่างไรและกลุ่มใดตีความได้ถูกต้องตามกฎ โดยการกาํหนดการตีความพระคาํข้อน้ีให้

เหมือนกนัทั้งสองส่วน 

 

 ก. มุมมองของคริสตจกัรสากล 

 ผูค้นท่ียึดถือมุมมองน้ีแปลความคาํต่อคาํประโยคท่ีว่า “พระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจกัร” 

พวกเขาพดูวา่สามารถมีศีรษะไดเ้พียงศีรษะเดียว (คือพระเยซูคริสต)์ คริสตจกัรตอ้งมีเพียงหน่ึงเดียว ร่างกาย

สากลประกอบไปดว้ยเหล่าผูเ้ช่ือทัว่โลก โดยการกาํหนดการตีความคาํต่อคาํในส่วนท่ีสองของพระคาํน้ี 

พวกเขาตอ้งตีความคาํต่อคาํเช่นเดียวกนักบัส่วนแรกของพระคาํเพื่อใหส้อดคลอ้งกนัในการตีความ แต่พวก

เขาไดท้าํหรือไม่? คาํตอบคือไม่ไดท้าํ ทาํไม? เพราะวา่หากทาํแบบนั้น พระคาํจะไม่ไดค้วาม 

 

 การตีความคาํต่อคาํในส่วนแรกนั้น “เพราะว่าสามีเป็นศีรษะของภรรยา” ซ่ึงหมายความว่ามีเพียง

ศีรษะเดียว (คือสามี) ภรรยาตอ้งมีเพียงหน่ึงเดียว “ภรรยา” สากลตอ้งประกอบไปดว้ยภรรยาทั้งหมดทัว่โลก 

ซ่ึงหมายความวา่สามี “สากล” คือศีรษะของภรรยา “สากล” เน่ืองจากไม่มีตวัอยา่งและมนัไม่ไดค้วามหมาย 

คนท่ียึดถือมุมมองน้ีจึงแปลความขอ้พระคาํในส่วนแรกเก่ียวกบัสามีกบัภรรยาโดยวิธีการทัว่ไปและแปล

ความในส่วนท่ีสองโดยการแปลคาํต่อคาํ ดงันั้นคนท่ียึดถือมุมมองน้ีใช้สองวิธีการท่ีแตกต่างกนัในการ

ตีความทั้งสองส่วนของพระคาํ โดยการตีความพระคมัภีร์ท่ีผดิพลาด 
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 ข. มุมมองของคริสตจกัรทอ้งถ่ิน 

 ผูค้นท่ียึดมุมมองน้ีจะกล่าวใช้ คาํว่า “คริสตจกัร” ในทางทัว่ไป กล่าวคืออา้งถึงคริสตจกัรท่ีไม่

เฉพาะเจาะจงและทุกคริสตจกัรทัว่ไป ดงันั้นเขาจะแปลความพระคาํขอ้น้ีโดยหมายถึงพระเยซูคริสตท์รง

เป็นศีรษะของทุกๆคริสตจกัร ในกลุ่มน้ีเป็นการตีความพระคมัภีร์ท่ีสอดคลอ้งกนั เขาจาํเป็นตอ้งแปลความ

พระคาํขอ้น้ีในส่วนแรกโดยวิธีการทัว่ไปเช่นเดียวกนั ในการน้ีคาํว่า “สามี” และ “ภรรยา” จะกล่าวถึงใน

ความเขา้ใจทัว่ไป ความหมายคือเขาไม่ไดใ้ชค้าํว่าสามีหรือภรรยาเป็นท่ีเจาะจง แต่หมายถึงสามีและภรรยา

ทุกคนโดยทัว่ไป ดงันั้นเขาจึงกล่าวว่าเหมือนสามีเป็นดงัศีรษะของเหล่าภรรยาของพวกเขา ดงันั้นพระเยซู

คริสตจึ์งเป็นศีรษะของทุกๆคริสตจกัร มุมมองน้ีไม่ไดใ้ห้เพียงความหมายท่ีเหมาะสมเท่านั้น แต่ให้ความ

สอดคลอ้งในการตีความพระคมัภีร์ดว้ย 

 

 อย่างไรก็ตาม บางคนจะไม่เขา้ใจว่าพระเยซูสามารถเป็นศีรษะของหลายๆคริสตจกัรไดอ้ย่างไร 

สาํหรับสถานการณ์น้ีใหพ้ิจารณาพระคาํขอ้ต่อไปน้ี 

 

1 โครินธ์ 11:3 – “…พระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของชายทุกคน…” 

 

 ตอนน้ีเราเห็นว่าพระเยซูคริสตท์รงเป็นศีรษะของชายทุกคน หากพระเยซูสามารถเป็นศีรษะเหนือ

เหล่าคริสเตียนผูช้ายทั้งหลายแลว้ ดงันั้นพระเยซูกส็ามารถเป็นศีรษะเหนือคริสตจกัรทั้งหลายได ้

 

2. กลุ่มคนท่ีมาร่วมกนัตอ้งมองเห็นได ้

 

 ผูค้นไม่สามารถ “มาร่วมดว้ยกนั” และมองไม่เห็นได ้คาํว่า “กลุ่มคนท่ีมาร่วมกนั” ไม่ไดอ้นุญาต

สาํหรับแนวคิดท่ีมองไม่เห็น เม่ือโปรเตสแตนทเ์ร่ิมแยกออกจากคริสตจกัรคาทอลิกในศตวรรษท่ี 16 และ

เร่ิมตน้นิกายของเขาเอง พวกเขาพบปัญหา หากคริสตจกัรท่ีแทจ้ริงมีเพียงคริสตจกัรคาทอลิก ดงันั้นพวกเขา

จึงไม่ใช่คาทอลิก พวกเขาไม่ใช่คริสตจกัรแท ้

 

 ดังนั้นโปรเตสแตนต์จึงได้เพิ่มเติมความหมายของคาทอลิกในคาํว่าคริสตจักร และอ้างว่าเป็น

คริสตจกัรสากลและมองไม่เห็น ในการนั้นผูน้าํคริสตจกัรโปรเตสแตนทไ์ดก้ล่าวว่า เป็นส่ิงไม่สาํคญัว่าท่าน

เป็นนิกายอะไร เพราะว่าผูเ้ช่ือทุกคนเป็นส่วนหน่ึงของกายของ “สากลและซ่ึงมองไม่เห็น” น่ีเป็นคาํจาํกดั

ความของกลุ่มคนท่ีมาร่วมกนัท่ีตายตวัหรือ? คาํตอบคือไม่ 
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 รถคือการประกอบของส่วนประกอบท่ีมองเห็นได ้เป็นท่ีน่าขนัเพียงใดท่ีจะกล่าวถึง “รถท่ีมองไม่

เห็น” คริสตจกัรคาทอลิกในอาณาจกัรโรมนัประกาศตนเองว่าเป็นคริสตจกัรท่ีมองเห็นได ้โปรเตสแตนต์

ยงัคงสืบเน่ืองแนวคิดสากล แต่ไดอ้ธิบายแก่นิกายต่างๆ เขาสอนถึงคริสตจกัรสากลท่ีมองไม่เห็น ในการ

สอนทั้งสองอยา่งไม่เป็นไปตามพระคมัภีร์และไม่พบคาํจาํกดัความของคาํวา่ “กลุ่มคนท่ีมาร่วมกนั”  

 

 คริสตจกัรในคาํจาํกดัความของพระคมัภีร์ คือ กลุ่มคนท่ีมาร่วมกนัของเหล่าผูเ้ช่ือ เป็นส่ิงท่ีสามารถ

มองเห็นได ้  คริสตจกัรไม่สามารถดาํเนินการไดโ้ดยการถวายสิบลดท่ีมองไม่เห็นจากสมาชิกท่ีมองไม่เห็น 

ซ่ึงเป็นการประชุมในสถานท่ีท่ีมองไม่เห็นกบัศิษยาภิบาลท่ีมองไม่เห็น 

 

3. กลุ่มคนท่ีมาร่วมกนัตอ้งจดัระบบ 

 

 ผูค้นไม่สามารถ “มาร่วมดว้ยกนัได”้ โดยไม่ไดจ้ดัระบบและยงัคงเรียกว่า กลุ่มคนท่ีมาร่วมกนั  รถ

คือการประกอบของส่วนประกอบในหลายๆส่วน ส่วนประกอบเหล่าน้ีจะไม่กองอยูบ่นพื้นของโรงงานและ

นาํไปมอบส่งแก่ลูกคา้ได ้ส่วนประกอบนั้นตอ้งวางแผนรายละเอียดขอ้ตกลงเป็นอนัดบัแรกและนาํส่งแก่

ลูกคา้ เช่นเดียวกนักลุ่มคนท่ีมาร่วมกนั หมายถึง การจดัระบบกลุ่มของผูค้นท่ีมาประชุมดว้ยกนั เปาโล

และทิตสัไดจ้ดัระเบียบคริสตจกัรในเกาะครีต  

 

ทิตัส 1:5 – “เพราะเหตุน้ีเองข้าพเจ้าจึงละท่านไว้ที่เกาะครีต ก็เพื่อท่านจะได้แก้ไขส่ิงที่ยังบกพร่องให้ 

        เรียบร้อย และต้ังผู้ปกครองไว้ทุกเมืองตามทีข้่าพเจ้าได้กาํชับท่านแล้ว” 

 

 คริสตจกัรในเกาะครีตจาํเป็นตอ้งจดัระบบอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม และเปาโลไดส่้งทิตสัไปท่ีนัน่เพื่อ

จดัการ ดงัเช่นในเมืองของท่านมีการจดัการประชุมเพื่อทาํธุรกิจในเมืองให้สําเร็จ ดงันั้นคริสตจกัรจึงตอ้ง

จดัระบบเพื่อทาํใหพ้ระราชกิจของพระเยซูคริสตส์าํเร็จเช่นเดียวกนั 

 

4. กลุ่มคนท่ีมาร่วมกนัตอ้งถูกประกอบข้ึนอยา่งถูกตอ้ง 

 

 กลุ่มคนท่ีมาร่วมกันต้องถูกวางเข้าด้วยกันกับส่วนประกอบท่ีถูกต้อง ตัวอย่าง เช่น รถคือการ

ประกอบของส่วนประกอบท่ีเฉพาะเจาะจง น่าขนัเพียงใดหากเป็นรถประกอบท่ีมาจากแครอท หูววั และ

ดอกไม ้รถท่ีทาํจากเหลก็ พลาสติก และยางลบในหลายๆรูปแบบ อยา่งเช่น เคร่ืองยนตโ์ลหะ ลูกสูบ ประตู 

ยางรถ เคร่ืองมือต่างๆ และอ่ืนๆ  
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 ในพนัธสัญญาใหม่กล่าวอยา่งเจาะจงชดัเจนใน “ส่วนประกอบ” ของคริสตจกัรอยา่งท่ีเราไดเ้รียนกนั 

คริสตจกัรคือกลุ่มคนท่ีมาร่วมกนัของผูค้น คาํถามคือ “คนประเภทไหน?” พระคาํต่อไปน้ีแสดงให้เห็นถึง

ประเภทของคนท่ีถูกประกอบข้ึนในคริสตจกัร  

 

กจิการ 2:41 – “คนทัง้หลายทีรั่บคาํของเปโตรด้วยความยนิดีกรั็บบัพติศมา ในวันน้ันมีคนเข้าเป็นสาวกเพิม่ 

  อีกประมาณสามพนัคน” 

 “…รับคาํของเปโตร…”  – ความรอด 

 “…รับบพัติศมา…”   –  การบพัติศมา 

 “…เขา้เป็น…”    –  สมาชิกของคริสตจกัร 

 

 ไม่ใช่ว่าผูค้นสามารถเป็นสมาชิกของคริสตจกัรได ้ขอ้เรียกร้องแรกคือความรอด ผูท่ี้ไม่รอดไม่

สามารถกลายมาเป็นสมาชิกของคริสตจกัรได ้ขอ้เรียกร้องท่ีสองคือการบพัติศมา การรับบพัติศมานั้นผูเ้ช่ือ

จะได้กลายมาเป็นสมาชิกของคริสตจักร ดังท่ีท่ีประกอบได้วางส่วนประกอบเขา้ด้วยกันอย่างถูกต้อง 

คริสตจกัรก็ไดป้ระกอบข้ึนดว้ยเหล่าผูเ้ช่ือท่ีรับบพัติศมา  ลกัษณะ 4 อยา่ง ของคาํนิยามคาํว่ากลุ่มคนท่ีมา

ร่วมกนัไดแ้ก่ 

 

  1. กลุ่มคนท่ีมาร่วมกนัตอ้งมีสถานท่ีท่ีเฉพาะเจาะจง 

  2. กลุ่มคนท่ีมาร่วมกนัตอ้งมองเห็นได ้

  3. กลุ่มคนท่ีมาร่วมกนัตอ้งจดัระบบ 

  4. กลุ่มคนท่ีมาร่วมกนัตอ้งถูกประกอบข้ึนอยา่งถูกตอ้ง 

 

 อย่างท่ีกล่าวในตอนแรก มี 3 มุมมองของคริสตจกัร มุมมองแรกคือ มุมมองของคริสตจกัรสากล 

คริสตจักรคาทอลิกสอนว่าคริสตจักรเป็นคริสตจักรสากลท่ีมองเห็นได้  นิกายโปรเตสแตนต์สอนว่า

คริสตจกัรเป็นคริสตจกัรท่ีมองไม่เห็น ทั้งสองมุมมองน้ีไม่พบในลกัษณะ 4 อย่าง ของคาํนิยามของคาํว่า

กลุ่มคนท่ีมาร่วมกนั ทั้งสองอยา่งน้ีตรงกนัขา้มกบัพระคมัภีร์โดยการยดึมัน่บนการตีความพระคมัภีร์ท่ีผดิ 

 

 มุมมองท่ีสอง น่ีเป็นมุมมองของคริสตจกัรทอ้งถ่ิน มุมมองน้ีพบลกัษณะทั้ง 4 อยา่ง ของคาํนิยามของ

คาํว่ากลุ่มคนท่ีมาร่วมกัน  แต่ละคริสตจักรประชุมในสถานท่ีท่ีเฉพาะเจาะจง ทุกๆการ “กลุ่มคนท่ีมา

ร่วมกนั” นั้นมองเห็นได ้มีการจดัระบบ และมีการประกอบข้ึนอยา่งถูกตอ้งของเหล่าผูเ้ช่ือท่ีไดรั้บบพัติศมา 
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 มุมมองท่ีสาม คริสตจกัรทั้งสองมุมมอง มุมมองน้ีสอนว่ามีคริสตจกัรสองประเภท ประเภทแรกจะ

เป็นคริสตจกัรสากลท่ีมองไม่เห็นท่ีผูเ้ช่ือทุกคนเป็นสมาชิก ประเภทท่ีสองเป็นคริสตจกัรทอ้งถ่ินท่ีมองเห็น

ไดท่ี้ผูเ้ช่ือแต่ละคนเป็นสมาชิก พระคมัภีร์สอนอะไรถึงคริสตจกัรสองประเภทน้ี? 

 

เอเฟซัส 4:4 – “มีกายเดียวและมีพระวิญญาณองค์เดียว เหมือนมีความหวังใจอันเดียวที่เน่ืองในการที่ทรง 

  เรียกท่าน” 

 

 คริสตจกัรเป็นตวัแทนของพระกายของพระเยซูคริสต ์พระคาํขอ้น้ีกล่าวว่ามีเพียง “กายเดียว” ผูท่ี้ยดึ

มุมมองคริสตจกัรสากลท่ีมองไม่เห็นจะพดูถึงส่ิงน้ีอา้งถึงกายเดียว ในปริมาณจาํนวน และสนบัสนุนมุมมอง

ของพวกเขาวา่คริสตจกัรเป็นกายสากลท่ีมองไม่เห็นท่ีประกอบข้ึนโดยเหล่าผูเ้ช่ือ อยา่งไรกต็าม การตีความ

ของ “กายเดียว” ในเชิงปริมาณ ประโยคท่ีวา่ “มีกายเดียว” เป็นการตีความท่ีถูกตอ้งหรือไม่? 

 

 ในพนัธสัญญาใหม่เขียนเป็นภาษากรีก คาํว่า “กาย” ไดแ้ปลมาจากภาษากรีกจากคาํว่า “โซมา” ซ่ึง

หมายถึงการทอดร่มเงา วตัถุตอ้งมองเห็นไดเ้พื่อทาํการทอดร่มเงา ผูเ้รียนไม่จาํเป็นตอ้งรู้ภาษากรีกเพื่อแปล

คาํว่ากายใหถู้กตอ้งกไ็ด ้ทุกๆ “กาย” เป็นส่ิงท่ีมองเห็นไดแ้ละสามารถทอดร่มเงาได ้ไม่มีของเช่นนั้นท่ีเป็น

กายท่ีมองไม่เห็น เม่ือพระคมัภีร์เปรียบเทียบคริสตจกัรเปรียบกบักาย จะตอ้งเป็นกายท่ีมองเห็นได ้ดงันั้นคาํ

วา่ “กายเดียว” ไม่สามารถอา้งถึงคริสตจกัรท่ีมองไม่เห็น รวมทั้งหมายความว่า “กายเดียว” ไม่สามารถแปล

ถึง “กายเดียว” ในเชิงปริมาณได ้

 

 ดงันั้นเราจะทาํความเขา้ใจคาํว่า “กายเดียว” ไดอ้ยา่งไร? คริสตจกัรไม่ใช่ “กายเดียว” ในเชิงจาํนวน 

แต่เป็น “กายเดียว” ในเชิงประเภท คือ คริสตจกัรทอ้งถ่ินท่ีมองเห็นได ้มีคริสตจกัรเพียงประเภทเดียวท่ีท่าน

จะพบไดใ้นพระคมัภีร์คือคริสตจกัรทอ้งถ่ิน ซ่ึงมองเห็นได ้มีการจดัระบบกลุ่มคนท่ีมาร่วมกนัโดยเหล่าผู ้

เช่ือท่ีไดรั้บบพัติศมา ไม่มีคริสตจกัรประเภทอ่ืนอีกแลว้ เม่ือนาํคาํความหมายมารวมกนั พระคมัภีร์ให้คาํ

จาํกดัความของคริสตจกัรดงัน้ี 

 

คาํนิยาม: “คริสตจักรในพันธสัญญาใหม่คือกลุ่มคนที่มาร่วมกันของเหล่าผู้เช่ือที่ได้รับบัพติศมา ซ่ึง 

                จัดระบบขึน้เพือ่ทาํพระราชกจิของพระเยซูคริสต์ให้สําเร็จ” 

 

 ในคาํนิยามมีกญุแจแห่งขอ้เทจ็จริง ไดแ้ก่ 
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1. “กลุ่มคนท่ีมาร่วมกนั” – หมายถึง กลุ่มคนท่ีมาประชุมท่ีมองเห็นไดใ้นสถานท่ีท่ีเฉพาะเจาะจง 

2. “ผูเ้ช่ือท่ีไดรั้บบพัติศมา” – หมายถึง กลุ่มคนท่ีถูกประกอบข้ึนโดยคนท่ีถูกเจาะจง คือคนท่ีไดรั้บความรอด 

             แลว้และไดรั้บบพัติศมา 

3. “การจดัระบบ” – หมายถึง การจดัวางใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบในพนัธสัญญาใหม่ 

 

ครอบครัวของพระเจ้า - อาณาจักรของพระเจ้า - คริสตจักรของพระเจ้า 

  

 มุมมองของคริสตจกัรสากลถูกพฒันา เม่ือผูส้อนพระคมัภีร์เท็จเร่ิมสอนว่าคริสตจกัรของพระเจา้

และอาณาจกัรของพระเจา้นั้นเหมือนกนั การลม้เหลวในความเขา้ใจความแตกต่างระหว่าง “คริสตจกัรของ

พระเจา้” “อาณาจกัรของพระเจา้” และ “ครอบครัวของพระเจา้” ไดส้ร้างความสับสนมากมายและเกิดหลกั

คาํสอนเทียมเทจ็ มีความแตกต่างใหญ่ๆระหวา่งทั้งสามส่ิงน้ี 

 

1. ครอบครัวของพระเจา้ 

เอเฟซัส 3:14-15 – “เพราะเหตุน้ี ข้าพเจ้าจึงคุกเข่าต่อพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้ เป็นเจ้าของเรา   

          ครอบครัวทัง้หมดในสวรรค์และแผ่นดินโลกกไ็ด้ช่ือมาจากพระองค์” 

 ครอบครัวของพระเจา้ประกอบดว้ยเหล่าผูไ้ดรั้บความรอดทั้งหมดในสวรรคแ์ละในแผ่นดินโลก ทุก

คนท่ีไดรั้บความรอดตั้งแต่สมยัอาดมัจนถึงปัจจุบนัเป็นสมาชิกในครอบครัวของพระเจา้ ในหลกัคาํสอน

แห่งความรอด เราได้เรียนรู้ว่าในช่วงขณะของความรอด พระเจา้ได้ทรงรับผูเ้ช่ือเข้าสู่ครอบครัวของ

พระองค ์ดงันั้นครอบครัวของพระเจา้จึงประกอบไปดว้ยเหล่าผูเ้ช่ือทั้งหมดในโลกและในสวรรค ์

 

2. อาณาของพระเจา้ (สวรรค)์ 

 อาณาจกัรของพระเจา้และอาณาจกัรสวรรคน์ั้นเหมือนกนั อาณาจกัรคือขอบเขตทั้งหมดท่ีกษตัริย์

ทรงปกครอง อาณาจกัรของพระเจา้คืออาณาจกัรฝ่ายวิญญาณท่ีพระเจา้ทรงปกครองและครองราชยใ์นใจ

ของเหล่าผูเ้ช่ือในแผน่ดินโลก ดงันั้นอาณาจกัรของพระเจา้ประกอบไปดว้ยเหล่าผูเ้ช่ือทั้งหมดท่ีไดรั้บความ

รอดท่ีมีชีวิตอยูใ่นปัจจุบนับนแผ่นดินโลกเท่านั้น ซ่ึงไม่ไดร้วมเขา้กบัผูเ้ช่ือท่ีอยูก่บัพระเจา้แลว้บนสวรรค ์

ความแตกต่างระหว่างครอบครัวของพระเจา้และอาณาจกัรของพระเจา้ คือ ครอบครัวของพระเจา้ประกอบ

ไปดว้ยเหล่าผูเ้ช่ือในสวรรคแ์ละบนแผ่นดินโลก ในทางตรงกนัขา้มอาณาจกัรของพระเจา้ประกอบไปดว้ย

เหล่าผูเ้ช่ือปัจจุบนัในโลกเท่านั้น 
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3. คริสตจกัรของพระเจา้ 

 คริสตจกัรของพระเจา้ประกอบไปดว้ยเหล่าผูเ้ช่ือบนแผน่ดินโลกท่ีไดรั้บบพัติศมาเขา้สู่คริสตจกัรแท้

ของพระเยซูคริสต ์ซ่ึงเป็นไปไดท่ี้จะอยูใ่นอาณาจกัรของพระเจา้ แต่ไม่ใช่คริสตจกัรของพระเจา้   เพื่อท่ีจะ

กลายมาอยูใ่นคริสตจกัรของพระเจา้ ผูค้นจะตอ้งไดรั้บความรอดเพื่อจะเขา้สู่อาณาจกัรของพระเจา้ก่อน และ

โดยวิธีการรับบพัติศมา ผูเ้ช่ือจึงจะไดก้ลายมาเป็นส่วนหน่ึงของคริสตจกัรของพระเจา้ ในความรอดนั้น ผู ้

เช่ือไม่สามารถกลายมาเป็นส่วนหน่ึงของคริสตจกัรไดจ้นกว่าเขาจะไดรั้บบพัติศมา ตามตารางและการ

อธิบายขา้งล่างน้ีจะแสดงความแตกต่างระหวา่งอาณาจกัรของพระเจา้และคริสตจกัรของพระเจา้ 

 

 

อาณาจักรของพระเจ้า คริสตจักรของพระเจ้า 

สากล ทอ้งถ่ิน 

มีเพียงหน่ึงเดียว มีหลากหลาย 

ไม่สามารถมองเห็นได ้ สามารถมองเห็นได ้

เขา้มาผา่นทางความรอด เขา้มาผา่นทางการรับบพัติศมา 

ทุกคนไดรั้บความรอด สมาชิกบางคนอาจจะไม่ได้รับ

ความรอด 

เป็นสมาชิกถาวร สมาชิกอาจจะยา้ยไปสู่คริสตจักร

อ่ืนได ้

ปกครองโดยพระเจา้ ปกครองโดยประชาธิปไตย 

ไม่มีผูท้าํหนา้ท่ี ศิษยาภิบาลและผูช่้วย 

ไม่มีคาํสั่ง รับบพัติศมาและพิธีศีลระลึก 

ไม่มีการลงวนิยั มีการฝึกลงวนิยั 
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1. อาณาจกัรของพระเจา้เป็นสากล ซ่ึงเป็นการปกครองของพระเจา้ในใจของเหล่าผูเ้ช่ือบนแผ่นดินโลก  

     คริสตจกัรของพระเจา้พบไดใ้นสถานท่ีท่ีเฉพาะเจาะจง 

 

2. อาณาจกัรของพระเจา้มีเพียงหน่ึงเดียว แต่คริสตจกัรของพระเจา้มีหลายคริสตจกัร 

 

3. อาณาจกัรของพระเจา้เป็นอาณาจกัรฝ่ายวิญญาณซ่ึงไม่สามารถมองเห็นได ้คริสตจกัรของพระเจา้เป็น 

    อาณาจกัรฝ่ายร่างกายซ่ึงมองเห็นได ้ เม่ือสมาชิกของคริสตจกัรมาประชุมร่วมกนั นัน่เป็นส่ิงท่ีสามารถ 

    มองเห็นได ้

 

4. ผูเ้ช่ือเขา้สู่อาณาจกัรของพระเจา้โดยความรอด ในทางตรงกนัขา้มผูเ้ช่ือเขา้สู่คริสตจกัรของพระเจา้โดย 

    การรับบพัติศมา 

 

5. ทุกคนในอาณาจกัรของพระเจา้ไดรั้บความรอด คนท่ีไม่ไดรั้บความรอดอาจจะประกาศตวัว่าเป็น 

    คริสเตียน แต่หากว่าเขาไม่ได้เป็นผูเ้ช่ือแท ้เขาก็ไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในอาณาจกัรของพระเจา้ ในทาง 

    กลบักนัซ่ึงเป็นไปไดส้าํหรับคริสตจกัรท่ีจะมีสมาชิกของคริสตจกัรท่ีไม่ไดรั้บความรอด พวกเขาเป็นผูท่ี้ 

    คิดวา่เขาไดรั้บความรอดแลว้และไดรั้บบพัติศมา แต่พวกเขาไม่เคยไดรั้บการบงัเกิดใหม่ท่ีแทจ้ริงเลย 

 

6. สมาชิกภาพในอาณาจกัรของพระเจา้นั้นถาวร ส่วนสมาชิกภาพในคริสตจกัรของพระเจา้สามารถยา้ยจาก 

    คริสตจกัรหน่ึงไปยงัอีกคริสตจกัรหน่ึงได ้

 

7. อาณาจกัรของพระเจา้เป็นการปกครองโดยพระเจา้สูงสุด คือ ปกครองโดยพระเจา้ คริสตจกัรของพระเจา้ 

    ปกครองโดยประชาธิปไตย 

 

8. ไม่มีผูรั้บผิดชอบหนา้ท่ีในอาณาจกัรของพระเจา้ แต่คริสตจกัรของพระเจา้มีสองหนา้ท่ีคือ ศิษยาภิบาล 

     และผูช่้วย 

 

9. อาณาจกัรของพระเจา้ไม่มีคาํสั่ง แต่คริสตจกัรของพระเจา้มีคาํสั่งสองอย่างคือ รับบพัติศมาและพิธีศีล 

    ระลึก 
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10. ผูเ้ช่ือไม่สามารถยา้ยออกจากอาณาจกัรของพระเจา้ได ้ซ่ึงหมายความว่าผูเ้ช่ือไม่สามารถสูญเสียความ 

      รอดของเขา อยา่งไรกต็ามคริสตจกัรของพระเจา้มีการลงวินยัท่ีถูกตอ้งสาํหรับสมาชิกของคริสตจกัรท่ีมี 

      การทาํผิดและยา้ยเขาออกจากสมาชิกภาพของคริสตจกัร ถึงแมค้นท่ีทาํผิดยงัคงไดรั้บความรอด เขาก ็

      ไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของคริสตจกัรของพระเจา้ ถา้เขากลบัใจเสียใหม่ คริสตจกัรสามารถอนุญาตให้เขา 

      กลบัมาเป็นสมาชิกภาพไดแ้ละเป็นส่วนหน่ึงของคริสตจกัรของพระเจา้ 

 

 การทาํความเขา้ใจความแตกต่างระหวา่งอาณาจกัรของพระเจา้และคริสตจกัรของพระเจา้ จะช่วยให้

ผูเ้ช่ือมองเห็นวา่มุมมองของคริสตจกัรสากลไม่ไดถู้กสนบัสนุนโดยพระคมัภีร์ 

 

 ผูศึ้กษาพระคมัภีร์จาํเป็นตอ้งรู้ว่าแบ๊พติสตไ์ม่ไดเ้ห็นดว้ยเม่ือมาถึงหลกัคาํสอนของคริสตจกัร บาง

คนเช่ือในคริสตจกัรสากลท่ีมองไม่เห็น บา้งกเ็ช่ือในทั้งสองมุมมอง กคื็อเขาเช่ือในคริสตจกัรท่ีมองไม่เห็นท่ี

ประกอบข้ึนโดยผูเ้ช่ือทุกคน และคริสตจกัรทอ้งถ่ินท่ีสามารถมองเห็นได ้ท่ีประกอบข้ึนโดยเหล่าผูเ้ช่ือท่ี

ไดรั้บบพัติศมาแลว้ในสถานท่ีนั้นๆ ทา้ยท่ีสุดมีบางคนท่ีเช่ือในพระคมัภีร์ว่ามีเพียงคริสตจกัรประเภทเดียว 

และนัน่คือคริสตจกัรทอ้งถ่ินท่ีมองเห็นไดโ้ดยผูเ้ช่ือท่ีไดรั้บบพัติศมาแลว้ ท่ีจดัระบบเพื่อทาํพระราชกิจของ

พระเยซูคริสตใ์หส้าํเร็จ ผูศึ้กษาทุกคนจาํเป็นตอ้งหาการตดัสินใจของตนเองวา่ท่านเช่ือมุมมองไหน 

 

คริสตจักรแห่งแรกในพนัธสัญญาใหม่ 

 

 คริสตจกัรแห่งแรกเร่ิมตน้ข้ึนเม่ือใด? คริสตจกัรเร่ิมข้ึนระหว่างการทาํพระราชกิจบนโลกน้ีของ 

พระเยซูคริสต์ หรือเร่ิมข้ึนเม่ือวนัเพ็นเทคอสต์ดังท่ีบนัทึกในกิจการ บทท่ี 2  คาํตอบทัว่ไปส่วนมากคือ

คริสตจักรเร่ิมข้ึนเม่ือวนัเพ็นเทคอสต์ โดยปกติผูท่ี้ยึดมุมมองของคริสตจักรสากลก็ยึดถือในมุมท่ีว่า

คริสตจกัรเร่ิมตน้เม่ือวนัเพน็เทคอสตเ์ช่นกนั เช่นเคยเราจาํเป็นตอ้งถามตวัเราเองว่า “พระคมัภีร์กล่าวอะไร

เก่ียวกบัส่ิงน้ี?” พระเยซูทรงตรัสวา่… 

 

มัทธิว 16:18 – “และเราบอกท่านด้วยว่า ท่านคือเปโตร และบนศิลาน้ีเราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้ และ 

   ประตูแห่งนรกจะมีชัยต่อคริสตจักรน้ันกห็ามิได้” 

 

 พระเยซูไดส้อนสาวกของพระองคไ์วอ้ย่างชัดเจนว่าพระองคจ์ะทรงสร้างคริสตจกัรของพระองค ์

เหล่าผูท่ี้เช่ือว่าคริสตจกัรเร่ิมข้ึนในวนัเพน็เทคอสต ์ไดป้ฎิเสธส่ิงท่ีพระเยซูคริสตท์รงตรัสไวว้่าพระองคจ์ะ
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ทรงทาํ พระเยซูตรัสวา่ “เราจะสร้างคริสตจกัรของเราไว”้ ในพระคาํขอ้น้ี ซ่ึงไม่ใช่ “พระวิญญาณบริสุทธ์ิจะ

สร้างคริสตจกัรของเราไว”้ 

 

 อย่างท่ีเราไดเ้รียนมาในหลกัคาํสอนเก่ียวกบัพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ในวนัเพน็เทคอสตพ์ระวิญญาณ

บริสุทธ์ิทรงประทานฤทธ์ิเดชแก่คริสตจกัรท่ีพระเยซูทรงตั้งไวต้อนท่ีพระองคอ์ยูบ่นโลกน้ี อยา่งไรกต็ามผูท่ี้

ยดึมุมมองท่ีวา่คริสตจกัรเร่ิมข้ึนในวนัเพน็เทคอสตป์ระกาศว่าไม่มีคริสตจกัรใดเกิดข้ึนก่อนวนัเพน็เทคอสต ์

และเป็นงานของพระวญิญาณบริสุทธ์ิผูท้รงเร่ิมตน้คริสตจกัรในวนันั้น 

 

 พระเยซูทรงสร้างคริสตจกัรตอนท่ีพระองคอ์ยูบ่นโลก ดงัท่ีพระองคท์รงกล่าวใน มทัธิว 16:18 หรือ

พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงสร้างคริสตจกัรในวนัเพน็เทคอสต?์ พระเยซูคริสตท์รงมาเพื่อทาํพระราชกิจสอง

อย่างให้สําเร็จ อย่างแรกท่ีสําคญัท่ีสุดคือพระองคท์รงมาเพื่อส้ินพระชนมเ์พื่อบาปทั้งหมดของโลกน้ี และ

สร้างทางแห่งความรอด บนไมก้างเขนพระเยซูทรงไถ่บาปสาํเร็จแลว้โดยกล่าววา่ “สาํเร็จแลว้” 

 

ยอห์น 19:30 – “เม่ือพระเยซูทรงรับน้ําองุ่นเปร้ียวแล้ว พระองค์ตรัสว่า “สําเร็จแล้ว” และทรงก้มพระเศียร 

   ลงปล่อยพระวิญญาณจิตออกไป” 

 

 พระราชกิจอ่ืนท่ีพระเยซูทรงทาํสําเร็จคือสถาปนาคริสตจกัรของพระองค ์  ดั่งท่ีกล่าวใน มทัธิว 

16:18 พระเยซูทรงตรัสวา่พระองคจ์ะทรงสร้างคริสตจกัรของพระองค ์ 

 

มัทธิว 16:18 – “และเราบอกท่านด้วยว่า ท่านคือเปโตร และบนศิลาน้ีเราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้ และ 

   ประตูแห่งนรกจะมีชัยต่อคริสตจักรน้ันกห็ามิได้” 

 

           ในไม่ชา้ก่อนท่ีจะเสดจ็ไปยงัไมก้างเขน พระเยซูทรงตรัสวา่พระองคท์รงทาํพระราชกิจนั้นสาํเร็จแลว้ 

 

ยอห์น 17:4 – “ข้าพระองค์ได้ถวายเกยีรติแด่พระองค์ในโลก ข้าพระองค์ได้กระทําพระราชกจิที่พระองค์ 

  ทรงให้ข้าพระองค์กระทาํน้ันสําเร็จแล้ว” 

 

 ในประโยคท่ีว่า “ขา้พระองค์ไดก้ระทาํพระราชกิจท่ีพระองค์ทรงให้ขา้พระองคก์ระทาํนั้นสําเร็จ

แลว้” คาํวา่ “สาํเร็จแลว้” เป็นรูปประโยคบอกในอดีต ซ่ึงหมายความวา่เสร็จแลว้เรียบร้อย พระเยซูยงัไม่ทรง
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ถูกจบักมุและยงัไม่ทรงถูกตรึงบนไมก้างเขน ดงันั้นพระองคจึ์งไม่ไดห้มายถึงพระราชกิจแห่งการไถ่บนไม้

กางเขน แต่เป็นพระราชกิจอ่ืน 

 

 พระราชกิจนั้นคือการสถาปนาคริสตจกัรของพระองค ์พระองคท์รงตรัสใน มทัธิว 16:18 “เราจะ

สร้างคริสตจกัรของเราไว”้ คาํว่า “จะ” เป็นรูปประโยคอนาคต ในมทัธิว 16:18 พระเยซูยงัไม่ไดส้ถาปนา

คริสตจกัรของพระองค ์อยา่งไรกต็ามใน ยอห์น 17:4 เรารู้ว่าพระเยซูทรงสถาปนาคริสตจกัรของพระองค์

เรียบร้อยแลว้ เพราะว่าพระองคท์รงตรัสว่า “ขา้พระองคไ์ดก้ระทาํพระราชกิจท่ีพระองคท์รงใหข้า้พระองค์

กระทาํนั้นสาํเร็จแลว้” ซ่ึงคาํวา่ “สาํเร็จแลว้” เป็นรูปประโยคในอดีต 

 

 ในพนัธสัญญาใหม่เร่ิมตน้โดยยอห์นผูใ้หบ้ติัศมา และการบพัติศมาในแม่นํ้ าจอร์แดน จากกลุ่มของ

เหล่าผูเ้ช่ือท่ีไดรั้บบพัติศมา พระเยซูทรงเลือก 12 คน มาเป็นสาวกของพระองค ์ในเวลาสามปีพระเยซูทรง

สั่งสอนและฝึกฝนพวกเขาสาํหรับพระราชกิจ ในบางประการ ในระยะเวลาสามปีน้ีพระเยซูไดท้รงสถาปนา

คริสตจกัรของพระองค ์ขณะท่ีไม่มีใครแน่ใจ 100% วา่ขณะนั้นพระเยซูทรงสถาปนาคริสตจกัรของพระองค ์

ซ่ึงเป็นความคิดเห็นของผมวา่พระเยซูทรงสถาปนาคริสตจกัรของพระองคร์ะหวา่งเหตุการณ์ในมาระโก บท

ท่ี 3 เม่ือพระเยซูทรงตั้งสาวกทั้ง 12 คน 

 

มาระโก 3:13-14 – “แล้วพระองค์เสด็จขึ้นภูเขา และพอพระทัยจะเรียกผู้ใด พระองค์กท็รงเรียกผู้ น้ัน แล้ว

เขาได้มาหาพระองค์ พระองค์จึงทรงต้ังสาวกสิบสองคนไว้ให้พวกเขาอยู่กบัพระองค์ เพือ่พระองค์จะทรงใช้

เขาไปประกาศ” 

 

 หากท่านไม่เช่ือว่าพระเยซูคริสตท์รงสถาปนาคริสตจกัรของพระองค์ระหว่างทาํพระราชกิจของ

พระองค์บนโลก ท่านตอ้งถามตวัท่านเองสองคาํถาม คาํถามแรกคือ “คริสตจกัรทาํหน้าท่ีอะไร?” และ

คาํถามท่ีสองคือ “สาวกของพระเยซูคริสตท์าํอะไรก่อนถึงวนัเพน็เทคอสต?์”  ขอใหเ้ราพิจารณาดงัต่อไปน้ี 

 

1. คริสตจกัรประกาศข่าวประเสริฐ 

มาระโก 3:14 – “พระองค์จึงทรงต้ังสาวกสิบสองคนไว้ให้พวกเขาอยู่กบัพระองค์ เพือ่พระองค์จะทรงใช้เขา 

    ไปประกาศ” 

มาระโก 16:15 – “ฝ่ายพระองค์จึงตรัสส่ังพวกสาวกว่า ‘ท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าว 

     ประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน’ ”  

 สาวกไดป้ระกาศข่าวประเสริฐก่อนวนัเพน็เทคอสต ์
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2. คริสตจกัรใหบ้พัติศมา 

ยอห์น 4:1-2 – “เหตุฉะน้ันเม่ือองค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงทราบว่า พวกฟาริสีได้ยินว่า พระเยซูทรงมีสาวกและ

ให้บัพติศมามากกว่ายอห์น  (แม้ว่าพระเยซูไม่ได้ทรงให้บัพติศมาเอง แต่สาวกของพระองค์เป็นผู้ให้)” 

 สาวกใหบ้พัติศมาก่อนวนัเพน็เทคอสต ์

 

3. คริสตจกัรประกอบพิธีศีลระลึก 

มัทธิว 26:26-28 – “ระหว่างอาหารม้ือน้ัน พระเยซูทรงหยบิขนมปังมา และเม่ือขอบพระคุณแล้ว ทรงหักส่ง

ให้แก่เหล่าสาวกตรัสว่า “จงรับกนิเถดิ น่ีเป็นกายของเรา”  แล้วพระองค์จึงทรงหยบิถ้วยมาขอบพระคุณและ

ส่งให้เขา ตรัสว่า “จงรับไปดื่มทุกคนเถิด  ด้วยว่าน่ีเป็นโลหิตของเราอันเป็นโลหิตแห่งพนัธสัญญาใหม่ ซ่ึง

ต้องหลัง่ออกเพือ่ยกบาปโทษคนเป็นอันมาก” 

 สาวกปฏิบติัตามพิธีศีลระลึกก่อนวนัเพน็เทคอสต ์

 

4. คริสตจกัรสถาปนาผูป้ระกาศ 

มาระโก 3:14 – “พระองค์จึงทรงต้ังสาวกสิบสองคนไว้ให้พวกเขาอยู่กบัพระองค์ เพือ่พระองค์จะทรงใช้เขา 

    ไปประกาศ” 

 สาวกไดถู้กแต่งตั้งก่อนวนัเพน็เทคอสต ์

 

5. คริสตจกัรสามารถลงวนิยัสมาชิกได ้

มัทธิว 18:15-17 – “หากว่าพีน้่องของท่านผู้หน่ึงทาํการละเมิดต่อท่าน จงไปแจ้งความผิดบาปน้ันแก่เขาสอง

ต่อสองเท่าน้ัน ถ้าเขาฟังท่าน ท่านจะได้พีน้่องคืนมา แต่ถ้าเขาไม่ฟังท่าน จงนําคนหน่ึงหรือสองคนไปด้วย 

ให้เป็นพยานสองสามปาก เพื่อทุกคําจะเป็นหลักฐานได้ ถ้าเขาไม่ฟังคนเหล่าน้ัน จงไปแจ้งความต่อ

คริสตจักร แต่ถ้าเขายงัไม่ฟังคริสตจักรอีกกใ็ห้ถอืเสียว่า เขาเป็นเหมือนคนต่างชาติและคนเกบ็ภาษ”ี 

 พระเยซูทรงสั่งสอนสาวกของพระองคใ์นหัวขอ้ของการลงวินยัในคริสตจกัร และการจดัการกบั

สมาชิกในคริสตจกัรท่ีผิดอย่างถูกตอ้งว่าผลลพัธ์ควรจะให้สมาชิกท่ีทาํผิดยา้ยออกไปจากการเป็นสมาชิก

ภาพ พระเยซูไดบ้อกเหล่าสาวกของพระองค์ว่า “จงไปแจง้ความต่อคริสตจกัร” ถา้หากคริสตจกัรไม่ได้

เป็นอยูจ่นกระทัง่วนัเพน็เทคอสต ์แลว้สาวกจะเช่ือฟังคาํสั่งของพระเยซูไดอ้ยา่งไร? 
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6. พระเยซูคริสตเ์ป็นประมุขของคริสตจกัร 

เอเฟซัส 1:22 – “พระเจ้าได้ทรงปราบส่ิงสารพดัลงไว้ใต้พระบาทของพระคริสต์ และได้ทรงต้ังพระองค์ไว้ 

    เป็นประมุขเหนือส่ิงสารพดัแห่งคริสตจักร” 

 สาวกมีพระเยซูเป็นประมุขของเขาก่อนวนัเพน็เทคอสต ์

 

7. คริสตจกัรมีสมาชิก 

กจิการ 1:15 – “คราวน้ันเปโตรจึงได้ยืนขึ้นท่ามกลางเหล่าสาวก (ที่ประชุมกนัอยู่ น้ันมีรวมทั้งส้ินประมาณ 

  ร้อยยีสิ่บช่ือ) และกล่าวว่า” 

 คริสตจกัรมีสมาชิกภาพ 120 คน ก่อนวนัเพน็เทคอสต ์

 

8. คริสตจกัรมีการประชุมพบปะและเลือกผูท้าํหนา้ท่ี พวกเขามีการประชุมพบปะกนัและเลือกผูท้าํหนา้ท่ี

ตาํแหน่งต่างๆก่อนวนัเพน็เทคอสต ์(กิจการ 1:15-26) 

 

9. คริสตจกัรมีเหรัญญิก 

ยอห์น 13:29 – “บางคนคิดว่าเพราะยูดาสถือถุงเงิน พระเยซูจึงตรัสบอกเขาว่า ‘จงไปซ้ือส่ิงที่เราต้องการ 

    สําหรับเทศกาลเลีย้งน้ัน’ หรือตรัสบอกเขาว่า เขาควรจะให้ทานแก่คนจนบ้าง” 

 เหล่าสาวกมีเหรัญญิกก่อนถึงวนัเพน็เทคอสต ์

 

10. คริสตจกัรร้องเพลงสรรเสริญ สาวกไดร้้องเพลงในคริสตจกัรก่อนถึงวนัเพน็เทคอสต ์เปรียบเทียบอยา่ง

ระมดัระวงัในพระคาํสองขอ้น้ี 

มาระโก 14:26 – “เม่ือร้องเพลงสรรเสริญแล้ว พระองค์กบัเหล่าสาวกกพ็ากนัออกไปยงัภูเขามะกอกเทศ” 

 น่ีเป็นพระคาํขอ้เดียวท่ีพบวา่พระเยซูคริสตร้์องเพลงสรรเสริญ และมีพระคาํอีกขอ้หน่ึงในพระธรรม

ฮีบรูกล่าวเก่ียวกบัพระเยซูคริสต ์

ฮีบรู 2:12 – “โดยตรัสว่า ‘เราจะประกาศพระนามของพระองค์แก่พีน้่องของเรา เราจะร้องเพลงสรรเสริญ 

          พระองค์ในท่ามกลางทีชุ่มนุมชน (คริสตจักร)’ ”  

 คาํวา่ “ชุมนุมชน” คือ คริสตจกัร พระคาํขอ้น้ีกล่าวว่าพระเยซูทรงร้องเพลงในคริสตจกัร เป็นท่ีเห็น

ไดช้ดัวา่คริสตจกัรตอ้งอยูเ่พื่อสรรเสริญพระองคใ์นการทรงพระชนมอ์ยู ่

 

11. คริสตจกัรติดตาม “พระบญัชาอนัยิ่งใหญ่” เหล่าสาวกไดท้าํตามพระบญัชาอนัยิ่งใหญ่ก่อนถึงวนั 

เพน็เทคอสต ์(มทัธิว 28:18-20)  
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12. คริสตจกัรประกาศข่าวประเสริฐ สาวกไดป้ระกาศข่าวประเสริฐก่อนถึงวนัเพน็เทคอสต ์(มทัธิว บทท่ี 10 

และ 11) 

  

13. คริสตจกัรมีการประชุมอธิษฐาน เหล่าสาวกพบกนัเพื่ออธิษฐานก่อนถึงวนัเพน็เทคอสต ์

กจิการ 1:14 – “พวกเขาร่วมใจกนัอธิษฐานอ้อนวอนต่อเน่ืองพร้อมกบัพวกผู้หญิง และมารีย์มารดาของ 

  พระเยซูและพวกน้องชายของพระองค์ด้วย” 

 

 ขอ้ความทั้งหมดน้ีไดป้ฏิบติัตามก่อนถึงวนัเพน็เทคอสต ์ไม่มีสักส่ิงท่ีคริสตจกัรไดล้งมือทาํในส่ิงท่ี

สาวกของพระเยซูคริสต์ไม่ได้ทาํ ดังนั้นเราช่ือว่าน่ีเป็นส่ิงท่ีสนับสนุนมุมมองท่ีว่าพระเยซูคริสต์ทรง

สถาปนาคริสตจกัรของพระองคต์อนท่ีพระองคอ์ยูบ่นโลกน้ี ดงัท่ีพระองคท์รงตรัสไวว้า่พระองคจ์ะทาํ 

 

 ในวนัเพน็เทคอสต ์คน 3,000 คนไดรั้บความรอดและไดรั้บบพัติศมา (กิจการ บทท่ี 2) หลงัจากการ

บพัติศมา พระคมัภีร์กล่าววา่ผูเ้ช่ือใหม่ได ้“เขา้เป็นสาวกเพิ่ม” 

 

กจิการ 2:41 – “คนทัง้หลายทีรั่บคาํของเปโตรด้วยความยนิดีกรั็บบัพติศมา ในวันน้ันมีคนเข้าเป็นสาวกเพิม่ 

  อีกประมาณสามพนัคน” 

 

 ใครคือ “กลุมคน” ท่ีคนอีก 3,000 คนเพิ่มเขามาเปนสาวกดวยในพระคําขอนี้? นั่นคือคริสตจักรท่ี

พระเยซูทรงสถาปนาไว เนื่องจากมีคน 3,000 คนเพิ่มเขามาในคริสตจักรในวันเพ็นเทคอสต ดังน้ัน

คริสตจักรจะตองมีอยูกอนวันเพ็นเทคอสต 

 

 คริสตจักรท่ีพระเยซูทรงสถาปณาไวไดปฏิบัติตามไหมกับคํานิยาม? คํานิยามของคริสตจักรแบบ

พันธสัญญาใหมคือ “กลุ่มคนทีม่าร่วมกนัของเหล่าผู้เช่ือทีไ่ด้รับบัพติศมา ซ่ึงจัดระบบขึน้เพือ่ทําพระราชกจิ

ของพระเยซูคริสต์ให้สําเร็จ” 

 

 คริสตจกัรทอ้งถ่ินของพระเยซูเป็น “กลุ่มคนท่ีมาร่วมกนั”ท่ีมองเห็นไดใ้ช่หรือไม่? คาํตอบคือใช่ 

พวกเขาคือผูเ้ช่ือท่ีไดรั้บบพัติศมาใช่หรือไม่? คาํตอบคือใช่ พวกเขาจดัวางระบบใช่หรือไม่? คาํตอบคือใช่ 

พวกเขาไดท้าํพระราชกิจของพระเยซูคริสต ์(เทศนา, บพัติศมา, สั่งสอน ฯลฯ) ใช่หรือไม่? คาํตอบกคื็อใช่  

“กลุ่มคนท่ีมาร่วมกนั”ของเหล่าผูเ้ช่ือท่ีได้รับบพัติศมาท่ีพระเยซูได้ทรงสถาปนาไวคื้อคริสตจกัรและ

คริสตจกัรยงัคงอยูก่่อนถึงวนัเพน็เทคอสต ์
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คริสตจักรแท้และคริสตจักรปลอม 

   

       ความหมายของคาํว่า “ปลอม” คือ “ของลอกเลียนแบบ”  “ของท่ีเหมือนของจริงแต่ไม่ใช่ของจริง” 

ดงันั้นเพื่อจะเขา้ใจความหมายของคาํวา่คริสตจกัรปลอม  คือเป็นคริสตจกัรท่ีเหมือนคริสตจกัรของพระเยซู

คริสต ์แต่ไม่ใช่คริสตจกัรของพระเยซูคริสต ์ 

 

 สวนนี้ “คริสตจักรแทและคริสตจักรปลอม” และสวนของ “ผูใดมีอํานาจในบัพติสมา?” ในบทเรียน

นี้จะยากมากท่ีสุดในการทําความเขาใจหลักคําสอนของคริสตจักร ผูคนมีคําถามมากมายเก่ียวกับคริสตจักร 

เขาอาจจะถามวา: 

 

1. ทุกๆคริสตจักรเหมือนกันหรือไม? คําตอบ คือ ไมเหมือน คริสตจักรตางๆ มีความแตกตางกันในหลักคํา

สอนและในทางปฏิบัติ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญท่ีเชื่อและนําหลักคําสอนท่ีถูกตองไปปฏิบัติ 

 

2. คริสตจักรของคริสเตียนมีหลากหลายประเภท แลวนิกายไหนถูกตอง? คําตอบ คือ ตองศึกษาบทเรียนนี้

อยางขยันขันแข็งและทานจะรูวาจะแยกคริสตจักรแทออกจากคริสตจักรปลอมไดอยางไร 

 

3. ประเภทคริสตจักรท่ีทานเขารวมนั้นสําคัญใชหรือไม? คําตอบ คือ ใช! ผูเชื่ออยูในคริสตจักรแทหรือ

คริสตจักรปลอมท่ีถูกเร่ิมโดยมนุษย ซึ่งสรางความแตกตางในชีวิตของผูเชื่อโดยคริสตจักรท่ีเขาเขารวม 

 

 วัตถุประสงคของหัวขอสวนนี้ ก็เพื่อสอนผูศึกษาพระคัมภีรวาจะแยกคริสตจักรแทออกจาก

คริสตจักรปลอมไดอยางไร เราอยากจะเปนสมาชิกของคริสตจักรท่ีพระเยซูคริสตไดทรงสถาปนาไว หาก

เรารูวาคริสตจักรของเราไมใชคริสตจักรแท เราก็จะออกไปและหาคริสตจักรอ่ืนท่ีเราสามารถเปนสวนหนึ่ง

ของคริสตจักรท่ีพระเยซูคริสตไดทรงสถาปนาไว  

 

พระเยซูคริสต์ทรงสัญญาว่าจะทรงรักษาคริสตจักรของพระองค์ไว้ 

 พระเยซูคริสตทรงสัญญาวาจะทรงรักษาคริสตจักรของพระองคไวใน มัทธิว 28:20 ในบทเรียนนี้ 

คริสตจักรนี้เรียกวา คริสตจักรแทของพระเยซูคริสตหรือคริสตจักรโดยสายเลือด 

 

มัทธิว 28:18-20 – “พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้ แล้วตรัสกับเขาว่า ‘ฤทธานุภาพทั้งส้ินในสวรรค์ก็ดี ใน

แผ่นดินโลกกด็ี ทรงมอบไว้แก่เราแล้ว  เหตุฉะน้ัน ท่านทั้งหลายจงออกไปและส่ังสอนชนทุกชาติ ให้เขารับ



 
 

149 
 
 

บัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา และแห่งพระบุตร และแห่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิ  สอนเขาให้ถือรักษาส่ิง

สารพดัซ่ึงเราได้ส่ังพวกท่านไว้ และดูเถดิ เราจะอยู่กบัท่านทัง้หลายเสมอไป จนกว่าจะส้ินโลก เอเมน’ ” 

 

 บางคนท่ียึดมุมมองของคริสตจกัรสากลท่ีมองไม่เห็นกล่าวประโยคท่ีว่า “จนกว่าจะส้ินโลก” เป็น

การพูดถึงสถานท่ีและหมายความว่าพระเยซูคริสต์จะอยู่กบัเหล่าผูเ้ช่ือในทุกๆท่ีของโลก ยกตวัอย่าง เช่น 

พระเยซูคริสต์ทรงอยู่กบัเหล่าผูเ้ช่ือในประเทศไทย ในยุโรป ในอเมริกา และในประเทศอินเดียในเวลา

เดียวกนั 

 

 อยา่งไรกต็าม ในภาษากรีกแปลคาํว่า “ส้ิน” เกิดข้ึนหกคร้ังในพนัธสัญญาใหม่ และทุกๆกรณีไม่ได้

อา้งถึงสถานท่ีแต่อา้งถึงเวลา การตีความท่ีถูกตอ้งคือพระเยซูคริสตท์รงอยูก่บัคริสตจกัรของพระองคจ์นกว่า

เวลาของโลกน้ีจะถึงจุดจบ ซ่ึงจะหมายความว่าพระเยซูคริสตจ์ะทรงรักษาคริสตจกัรของพระองคไ์ว ้ตั้งแต่

เม่ือพระองคท์รงไดส้ถาปนาคริสตจกัรจนกวา่จะส้ินโลก 

 

 ดังนั้นจากเวลาท่ีพระเยซูคริสตไดทรงสถาปนาคริสตจักรของพระองคจนกระท่ังทุกวันนี้ เรา

สามารถหาคริสตจักรแทของพระเยซูคริสตไดทุกเวลาในประวัติศาสตรสักท่ีบนโลกนี้ ตลอดประวัติศาสตร 

คริสตจักรนี้ถูกเรียกในชื่อท่ีแตกตางกันออกไปตามประเทศท่ีแตกตางกันและระยะเวลาท่ีตางกัน ในท่ีใดก็

ไดในเวลานั้นเราสามารถหากลุมท่ีแนนอนของคริสตจักรและพูดไดอยางมั่นใจวา “นี่คือคริสตจักรแทของ

พระเยซูคริสต” 

 

ทาํไมถึงมคีริสตจักรมากมายทีแ่ตกต่างกนัและมหีลายนิกาย? 

 ในบทเรียนหลักคําสอนเก่ียวกับพระคัมภีร เราเรียนรูวาซาตานโจมตีพระวจนะของพระเจาได

อยางไรในสองทาง และพระเจายังคงรักษาพระวจนะของพระองค ซึ่งมีสองทางเหมือนกันท่ีซาตานโจมตี

คริสตจักรของพระเยซูคริสต และพระองคยังคงรักษาคริสตจักรของพระองคอยางตอเนื่อง 

 

 ทางแรก พระเจาทรงรักษาพระคําของพระองคอยางถาวรจากรุนสูรุน ในหลายๆโอกาสซาตาน

พยายามทําลายพระวจนะของพระเจาจากโลกนี้ คนท่ีตอตานพระวจนะของพระเจาไดส่ังหามและเผา 

พระคัมภีร แตพระเจาทรงรักษาพระวจนะของพระองคอยาอัศจรรยจากการทําลายในโลกนี้ ในทํานอง

เดียวกัน ซาตานพยายามทําลายคริสตจักรของพระเยซูคริสตจากโลกนี้ เชนเดียวกันมันใชคนท่ีตอตาน 

พระเจาทําลายอาคารคริสตจักร ขมเหงผูเชื่อ ฆาศิษยาภิบาลและผูนําคริสตจักร แตพระเยซูคริสตทรงรักษา

คริสตจักรของพระองคอยางอัศจรรยดังท่ีพระองคทรงสัญญาไว 



 
 

150 
 
 

 ทางท่ีสอง พระเจาทรงรักษาพระวจนะของพระองคใหบริสุทธิ์ไว ซาตานรูวามันไมสามารถทําลาย

พระวจนะของพระเจาไดสําเร็จในทางนี้ ดังนั้นมันจึงพยายามทําลายโดยวิธีการท่ีสองในการบิดเบือน

ขอความ พระเจาก็ยังคงรักษาพระวจนะของพระองคใหคงความบริสุทธิ์ เชนเดียวกันซาตานรูวามันไม

สามารถทําลายคริสตจักรของพระเยซูคริสตไดสําเร็จในวิธีการนี้ ดังนั้นมันจึงพยายามใชวิธีการท่ีสองใน

การสรางคริสตจักรปลอมท่ีผสมผสานสิ่งท่ีบิดเบือนและส่ิงท่ีจริง โดยการอนุญาตใหเพิ่มพูนพระคัมภีรท่ี

บิดเบือนขึ้นมา ซาตานทําใหผูเชื่อนั้นยากท่ีจะหาพระคัมภีรท่ีบริสุทธิ์ อยางเดียวกันโดยการอนุญาตใหมีการ

เพิ่มพูนคริสตจักรปลอมขึ้นมา ซาตานทําใหมันยากขึ้นสําหรับผูเชื่อท่ีจะหาคริสตจักรแทของพระเยซูคริสต 

นี่เปนเหตุผลวาทําไมถึงมีคริสตจักรมากมายและมีหลากหลายนิกายในทุกวันนี้  การตามหาคริสตจักรแทท่ี

คงเหลือความสัตยซื่อในพระคัมภีรนั้นยากมากขึ้น 

 

 เปนไปไดท่ีจะไดยินขาวประเสริฐและไดรับความรอดในคริสตจักรปลอมในบางท่ีบางแหง แต

คริสตจักรแบบนั้นยากมากท่ีจะพบได คริสตจักรปลอมสวนมากไมมีการเทศนายาวๆเก่ียวกับขาวประเสริฐ 

และมักจะเพิ่มเติมขาวประเสริฐโดยการสอดแทรก “ความเชื่อบวกกับการทําความดี” หรือ “ความเชื่อบวก

กับการรับบัพติศมา” ซึ่งเปนความผิดพลาดท่ีเพียงพอท่ีจะดึงคนออกจากความจริงในการไดรับความรอด 

 

 ซาตานยังคงตอตานพระเจาในหัวใจของมนุษย ซึ่งเปนเปาหมาย

ของมันท่ีจะดึงคนใหไดมากท่ีสุดออกจากความรอดเทาท่ีมันจะทําได ใน

ยาเบ่ือหนู 99% เป็นอาหารท่ีรับประทานได 1% เปนยาเบ่ือ ใน 1% ก็ฆา

หนูได “ยาพิษแหงความผิดพลาด” ในคริสตจักรปลอมเพียงพอท่ีจะดึงคน

ออกจากการไดรับความรอด  เปนการดึงผูเชื่อออกจากการเติบโตฝายจิต

วิญญาณและในหลายกรณีไดดึงผู เชื่อจากการรับใชพระเจา นั่นคือ

เปาหมายของมารซาตาน 

 

คริสตจักรและนิกายต่างๆมคีวามเป็นมาได้อย่างไร? 

 พระเยซูทรงตรัสใน มัทธิว 16:18 วา “เราจะสรางคริสตจักรของเราไว” พระเยซูคริสตทรงสถาปนา

คริสตจักรของพระองคระหวางท่ีพระองคทรงทําพระราชกิจของพระองคบนโลกใบนี้ หลังจากท่ีพระองค

ทรงเปนขึ้นมาและกลับสูสวรรค คริสตจักรของพระองคอยูท่ีกรุงเยรูซาเล็ม คริสตจักรเติบโตอยางมากมาย

และคริสตจักรเร่ิมออกไปในสถานท่ีตางๆ ในพันธสัญญาใหมกลาวถึงคริสตจักรมากกวา 20 แหงในยุโรป

และเอเชีย 
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 คริสตจักรของพระเยซูคริสตเร่ิมทวีคูณอยางตอเนื่อง แตมีการขมเหงโดยรัฐบาลโรมจนกระท่ังป 

ค.ศ. 300 (หรือ ป พ.ศ. 843) ในเวลานั้นคอนสแตนติน (Constantine) จักรพรรดิของกรุงโรมกลายมาเปน 

คริสเตียน และไดรวบรัฐบาลใหเขากับคริสตจักร หรือการผนวกรัฐบาลเขากับคริสตจักร หรือ อีกอยาหนึ่ง 

การแตงงานระหวางรัฐบาลกับคริสตจักร ซึ่งเปนท่ีรูจักในนามของคริสตจักรโรมันคาทอลิก ในเวลานั้นเอง 

คริสตจักรแทบางแหงปติยินดีในการผานพนการตอตานและจัดต้ังรัฐบาลใหมและรีบเรงท่ีจะเขารวมองคกร 

อยางไรก็ตามนั่นเปนคาใชจายมหาศาลท่ีตามมา 

 

 คอนสแตนตินนําหลักคําสอนท่ีบิดเบือนมาใชเปนสวนมาก ยกตัวอยางเชน เขาเชื่อวาน้ําชําระลาง

ความบาป ดังนั้นเขาจึงรับบัพติศมาชาจนกระท่ังเขาใกลจะตายแลว เขาจึงใชน้ําลางความบาปของเขา

ออกไป อยางเห็นไดชัดวาเขาไมไดมีความเชื่อแท สําหรับคริสตจักรท่ีเขารวมองคกรของคอนสแตนติน 

พวกเขาหันกลับจากทางแทจริงไปสูทางท่ีผิดพลาด ถึงแมวาหลายๆคริสตจักรจะละท้ิงความจริงและเขารวม

คริสตจักรรัฐบาล และไดกลายมาเปนคริสตจักรคาทอลิก แตก็มีอีกหลายคริสตจักรท่ียังคงเปนคริสตจักรแท

และสัตยซื่อในพระคัมภีร อยางไรก็ตาม ยังมีการขมเหงโดยคริสตจักรโรมันคาทอลิก  

 

 ในป ค.ศ. 1500 (พ.ศ. 2043) ผูนําบางคนในคริสตจักรโรมันคาทอลิกเร่ิมคัดคานตอตานหลักคําสอน

ท่ีบิดเบือนของคริสตจักรโรมันคาทอลิก ชายคนนี้ไดออกมาจากคริสตจักรโรมันคาทอลิกและเร่ิมคริสตจักร

นิกายของตนเอง เพราะวาพวกเขา “คัดคาน” ตอตานคริสตจักรคาทอลิก กลุมของนิกายใหมนี้จึงเปนท่ีรูจัก

ในนามของ “โปรเตสแตนท” คํานิยามของคริสตจักรโปรเตสแตนท คือ นิกายท่ีแยกออกมาจากคริสตจักร

โรมันคาทอลิกโดยตรง หรือออกมาจากนิกายท่ีติดตามทางออกมาจากคริสตจักรโรมันคาทอลิก ดังน้ัน

คริสตจักรโรมันคาทอลิกและนิกายโปรเตสแตนตท้ังหมดมีมนุษยเปนผูกอต้ัง ในทางตรงกันขามพระเยซู

คริสตทรงเปนผูกอต้ังคริสตจักรแท 

 แผนภาพในหนาตอไปจะแสดงถึงความแตกตางของคริสตจักรวามีความเปนมาอยางไร แตละสวน

ของแผนภาพมีหัวขอมากมายและมีการอธิบายในหนาตอไป ประวัติศาสตรท้ังหมดมีคริสตจักรแทท่ีไมได

เขารวมในคริสตจักรโรมันคาทอลิกหรือนิกายโปรเตสแตนต แตยังคงซื่อสัตยในพระคัมภีร ในคอลัมน

ดานขวาแสดงคริสตจักรแทของพระเยซูคริสต สวนแผนภาพดานซายแสดงถึงความเปนมาของคริสตจักร

โรมันคาทอลิกและคริสตจักรโปรเตสแตนทวามีความเปนมาอยางไร 
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 มีนิกายอ่ืนอีกมากท่ีสามารถเพิ่มเติมเขา้ไปในแผนภาพน้ี แต่เราตอ้งการใหม้นัง่ายเพื่อช่วยผูศึ้กษาให้

เขา้ใจว่านิกายต่างๆมีความเป็นมาอย่างไรและทาํไมแบ๊พติสตโ์ดยสายเลือด จึงไม่ใช่โปรเตสแตนท์และ

ไม่ใช่คาทอลิกอยา่งแน่นอน 

 

1. คริสตจกัรแห่งแรก พระเยซูคริสตท์รงสถาปนาคริสตจกัรของพระองคป์ระมาณ ค.ศ.30 (พ.ศ. 843) 

พระองค์ทรงมอบให้คริสตจกัรของพระองค์มีอาํนาจในการให้บพัติศมาและเร่ิมตน้คริสตจกัรใหม่ ไม่มี

คริสตจกัรใดมีอาํนาจแบบนั้น ผูเ้ช่ือมากมายสามารถนาํคนมาถึงความรอดได ้แต่มีเพียงคริสตจกัรแทข้อง

พระเยซูคริสตเ์ท่านั้นท่ีมีอาํนาจในการใหบ้พัติศมาและเร่ิมตน้คริสตจกัรใหม่  

 

2. คริสตจกัรในยุคตน้ๆ มากกว่า 300 ปีต่อมา สมาชิกคริสตจกัรไดท้วีคูณข้ึนและขยายไปทุกหนแห่งทั้ง

ยโุรปและเอเชีย สิทธิอาํนาจในการใหบ้พัติศมาและเร่ิมตน้คริสตจกัรใหม่ไดผ้่านมาจากคริสตจกัร “แม่” ถึง

คริสตจกัร “ลูก” คริสตจกัรเหล่าน้ีจึงมีสิทธิอาํนาจในการใหบ้พัติศมาและเร่ิมตน้คริสตจกัรใหม่ท่ีสามารถ

ติดตามกลบัไปสู่คริสตจกัรท่ีพระเยซูคริสตท์รงสถาปนาไว ้

 

3. คริสตจกัรโรมนัคาทอลิก ในปี ค.ศ. 313 จกัรพรรดิโรมนัคอนสแตนติน (Constantine) ไดต้ังศาสนาคริสต

เปนศาสนาแหงชาติ หลายๆคริสตจักรแยกออกจากคริสตจักรแทและเขารวมกับคริสตจักรองคกรเหลานั้นท่ี

กลายมาเปนท่ีรูจักในนามของ คริสตจักรโรมันคาทอลิก คริสตจักรท่ีแยกออกจากคริสตจักรแทเพื่อเขา

รวมกับคริสตจักรโรมันคาทอลิกสูญเสียสิทธิอํานาจในการใหบัพติศมาและการเร่ิมตนคริสตจักรใหม 

คริสตจักรโรมันคาทอลิกไมเคยไดรับ “สิทธิอํานาจคริสตจักร” จากพระเยซูคริสตในการใหบัพติศมาและ

การเร่ิมตนคริสตจักรใหม 

 

4. คริสตจกัรอานาแบ๊พติสต ์จาก ปี ค.ศ.200 – 1,600 (พ.ศ. 743 – 2143) มีคริสตจกัรอีกหลายกลุ่มท่ียงัคง

สัตยซ่ื์อและแทจ้ริงตามพระคมัภีร์ กลุ่มเหล่าน้ีถูกเรียกในช่ือท่ีแตกต่างกนัในประเทศต่างๆ และในช่วงเวลา

ท่ีต่างกนั โดยทัว่ไปแลว้กลุ่มเหล่าน้ีเรียกว่า คริสตจกัรอานาแบ๊พติสต ์ทาํไม? คริสตจกัรอานาแบ๊พติสต์

ไม่ไดย้อมรับการบพัติศมาของกลุ่มท่ีมาจากคริสตจกัรคาทอลิก พวกเขายืนยนัให้ทุกคนท่ีจะเขา้มาเป็น

สมาชิกภาพ อนัดบัแรกก็ใหรั้บบพัติศมาอีกคร้ัง แต่การใหบ้พัติศมาคร้ังน้ีให้โดยคริสตจกัรท่ีมีสิทธิอาํนาจ

ในการให้บพัติศมา คริสตจกัรคาทอลิกอา้งถึงคริสตจกัรอานาแบ๊พติสตว์่าคริสตจกัร “การรับบพัติศมาอีก

คร้ัง” ซ่ึงเรียกพวกเขาวา่ “อานาแบ๊พติสต”์ คาํว่า “อานา” หมายถึง “อีกคร้ัง” สิทธิอาํนาจในการใหบ้พัติศมา

และเร่ิมตน้คริสตจกัรใหม่ตามแบบคริสตจกัรอานาแบ๊พติสตย์งัคงสัตยซ่ื์อและจริงแทต้ามพระคมัภีร์ 
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5. การปฏิรูปของโปรเตสแตนท ์ในยคุแรกๆของ ปี ค.ศ.1500 (พ.ศ. 2043) ผูน้าํคริสตจกัรคาทอลิกบางคน

ไดอ้อกจากคริสตจกัรคาทอลิกและเร่ิมตน้นิกายของตนเอง ตวัอย่าง เช่น มาร์ติน ลูเธอร์ (Martin Luther) 

ออกมาจากคริสตจกัรคาทอลิกและเร่ิมตน้คริสตจกัรลูเธอร์แรนในปี ค.ศ.1517 (พ.ศ.2060)  จอห์น คาลวิน 

(John Calvin) ออกมาจากคริสตจกัรคาทอลิกและเร่ิมตน้คริสตจกัรปฏิรูป ในปี ค.ศ.1534 (พ.ศ.2077) ในปี

เดียวกนันั้น กษตัริยเ์ฮนร่ี (Henry) ท่ี 8 ของประเทศองักฤษออกจาคริสตจกัรคาทอลิกและเร่ิมตน้คริสตจกัร

แองกลิคนั เน่ืองจากคริสตจกัรโรมนัคาทอลิกไม่มี “สิทธิอาํนาจคริสตจกัร” ในการให้บพัติศมาและการ

เร่ิมตน้คริสตจกัรใหม่ คริสตจกัรเหล่าน้ีจึงออกมาจากคริสตจกัรคาทอลิกท่ีไม่มี “สิทธิอาํนาจคริสตจกัร” ใน

การใหบ้พัติศมาและการเร่ิมตน้คริสตจกัรใหม่ 

 

6. ในเวลานั้นบางคนออกจากนิกายโปรเตสแตนทแ์ละเร่ิมตน้นิกายของตนเอง ตวัอยา่ง เช่น จอห์น น็อกซ์ 

(John Knox) ไดอ้อกมาจากคริสตจกัรปฏิรูปท่ีเร่ิมตน้โดย จอห์น คาลวิน (John Calvin) และเร่ิมตน้

คริสตจกัรเพรสไบทีเรียนในปี 1560 (หรือปี พ.ศ.2013) Christian Missionary Alliance (CMA) เร่ิมตน้ข้ึน

โดยอลัเบิร์ต ซิมป์สัน ในปี 1897 (พ.ศ.2440) เขาไดอ้อกมาจากคริสตจกัรเมทอดิสต ์ท่ีก่อตั้งโดย จอห์น  

เวสลีย ์(John Wesley) ในปี 1739 (พ.ศ.2282) จอห์น เวสลีย ์ออกมาจากคริสตจกัรแองกลิคนัท่ีก่อตั้งโดย

กษตัริยเ์ฮนร่ี ท่ี 8 ของประเทศองักฤษใน ปี 1534 (พ.ศ.2077) เน่ืองจากคริสตจกัรโปรเตสแตนทรุ่์นแรกไม่มี 

“สิทธิอาํนาจคริสตจกัร” ในการให้บพัติศมาและการเร่ิมตน้คริสตจกัรใหม่ นิกายต่างๆท่ีแยกออกมาจาก

คริสตจกัรในยคุนั้นจึงไม่มี “สิทธิอาํนาจคริสตจกัร” ในการใหบ้พัติศมาและการเร่ิมตน้คริสตจกัรใหม่ 

 

7. มีหลายกลุ่มท่ีเหมือนกบันิกายมอร์มอน พยานพระยะโฮวาห์  และเซเว่นเดย ์ ท่ีมาในทางของตนเองโดย

ปราศจากการคงอยูข่องนิกาย ยกตวัอยา่ง เช่น เอลเลน ไวท ์(Ellen White) หญิงผูเ้ร่ิมตน้คริสตจกัรเซเว่นเดย ์

ในปี 1863 (พ.ศ.2406) เธอไม่ไดม้าจากคริสตจกัรโปรเตสแตนท ์ดงันั้นคริสตจกัรโปรเตนแตสทส่์วนมากท่ี

เช่ือว่า กลุ่มมอร์มอน พยานพระยะโฮวาห์ และเซเว่นเดยไ์ม่ใช่คริสเตียนแท ้ แบ๊พติสตโ์ดยสายเลือดจึงเห็น

ดว้ยกบัคริสตจกัรโปรเตสแตนทใ์นประเดน็น้ี 

 

8. ในปี ค.ศ.1600’s  บางคนไดอ้อกจากคริสตจกัรเพรสไบทีเรียนและคริสตจกัรคองกรีเกชัน่แนล และก่อตั้ง

นิกายอ่ืน พวกเขาผูกติดกบัช่ือของแบ๊พติสตเ์ขา้ไป เราเรียกกลุ่มน้ีว่า “แบ๊พติสตโ์ดยคาํสอน” ซ่ึงแตกต่าง

จากคริสตจกัรแบ๊พติสตแ์ทข้องพระเยซูคริสต ์เพราะว่า “แบ๊พติสตโ์ดยคาํสอน” คือกลุ่มโปรเตสแตนทท่ี์

ออกจากคริสตจกัรโรมนัคาทอลิก เขาไม่เคยไดรั้บ “สิทธิอาํนาจคริสตจกัร” ในการให้บพัติศมาและการ

เร่ิมตน้คริสตจกัรใหม่ 
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9. ในปี ค.ศ.1500’s  ผูค้นเร่ิมลบพยางคแ์รกของคาํว่า “อานา” ออกจาก “อานาแบ๊พติสต”์ คริสตจกัรกลุ่มน้ี

กลายเป็นท่ีรู้จักในนามของแบ๊พติสต์ เราเรียกกลุ่มน้ีว่า “แบ๊พติสต์โดยสายเลือด” ซ่ึงแตกต่างจาก  

“แบ๊พติสต์โดยคาํสอน” เน่ืองจาก “แบ๊พติสต์โดยสายเลือด” ยงัคงสัตยซ่ื์อในพระคมัภีร์ พวกเขาคือ

คริสตจักรแท้ของพระเยซูคริสต์และมี “สิทธิอาํนาจคริสตจักร” ในการให้บัพติศมาและการเร่ิมต้น

คริสตจกัรใหม่ 

 

 เป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะทาํความเขา้ใจวา่มีคริสตจกัรสองกลุ่มท่ีเรียกตนเองว่าแบ๊พติสต ์เพราะแค่มีคนพูด

วา่เขาคือแบ๊พติสต ์กไ็ม่ไดห้มายความว่าเขามาจากคริสตจกัรแทข้องพระเยซูคริสต ์กลุ่มหน่ึงของแบ๊พติสต ์

มี “สิทธิอาํนาจคริสตจกัร” ในการใหบ้พัติศมาและการเร่ิมตน้คริสตจกัรใหม่ อีกกลุ่มหน่ึงของแบ๊พติสตไ์ม่

มี “สิทธิอาํนาจคริสตจกัร” 

 

 กลุ่มของแบ๊พติสตท่ี์มี “สิทธิอาํนาจคริสตจกัร” มาจากคริสตจกัรอานาแบ๊พติสต ์ท่ีเรียกว่าคริสตจกัร

แบ๊พติสต์โดยสายเลือด พวกเขายงัคงสัตยซ่ื์อในพระคัมภีร์และสามารถติดตามกลับไปสู่คริสตจกัรท่ี 

พระเยซูคริสตท์รงสถาปนาไวไ้ด ้ “สิทธิอาํนาจคริสตจกัร” ในการใหบ้พัติศมาและการเร่ิมตน้คริสตจกัร

ใหม่ตกทอดมายงักลุ่มน้ี พวกเขาเป็นกลุ่มของคริสตจกัรท่ีอยูบ่นทางขวาของแผนภาพขา้งบน 

 

 กลุ่มของแบ๊พติสตท่ี์ไม่มี  “สิทธิอาํนาจคริสตจกัร” แยกออกมาจากคริสตจกัรเพลสไบทีเรียนและ

คริสตจกัรคองกรีเกชนัแนล และถูกเรียกว่า “แบ๊พติสตโ์ดยคาํสอน” คริสตจกัรเหล่าน้ีไม่มี  “สิทธิอาํนาจ

คริสตจกัร” ในการให้บพัติศมาและการเร่ิมตน้คริสตจกัรใหม่ เพราะว่าพวกเขาแยกออกมาจากนิกาย

โปรเตสแตนตท่ี์ไม่มี  “สิทธิอาํนาจคริสตจกัร” พวกเขาจดัอยูบ่นทางซา้ยของแผนภาพขา้งบน 

 

 คริสตจกัรโปรเตสแตนทคื์อช่ือท่ีให้แก่นิกายท่ีแตกต่างกนัท่ี “ต่อตา้น” คริสตจกัรโรมนัคาทอลิก 

พวกเขาแยกออกมาโดยตรงจากคริสตจกัรคาทอลิกเหมือนกบัคริสตจกัรลูเธอร์แรน คริสตจกัรแองกลิคนั 

และคริสตจกัรปฏิรูป หรือพวกเขาไดอ้อกมาจากนิกายท่ีติดตามเช้ือสายของคริสตจกัรคาทอลิกเหมือนกบั 

Christian Missionary Alliance (CMA) คริสตจกัรเมทอดิสต ์และคริสตจกัรเพรสไบทีเรียนอยา่งใดอยา่ง

หน่ึง คริสตจกัรโปรเตสแตนทเ์ป็นคาํทัว่ไปท่ีประกอบไปดว้ยทุกนิกายท่ีอยูภ่ายใตค้ริสตจกัรโรมนัคาทอลิก

ในแผนภาพขา้งบน 

 

 ผูค้นส่วนมากในโลกพูดว่าคริสตจกัรของคริสเตียนมีสองประเภท คือ คาทอลิกกบัโปรเตสแตนท ์

ทั้งสองกลุ่มไม่มี “สิทธิอาํนาจคริสตจกัร” ในการใหบ้พัติศมาและการเร่ิมตน้คริสตจกัรใหม่ อยา่งไรกต็าม
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ยงัมีกลุ่มท่ีสามท่ีเรียกว่า แบ๊พติสตโ์ดยสายเลือด พวกเขาคือคริสตจกัรบนทางขวาของแผนภาพขา้งบน ใน 

2,000 ปีท่ีผ่านมา  คริสตจกัรแห่งน้ียงัคงยึดมัน่อย่างแทจ้ริงในพระคมัภีร์และเป็นเพียงคริสตจกัรเดียวท่ีมี 

“สิทธิอาํนาจคริสตจกัร” ในการใหบ้พัติศมาและการเร่ิมตน้คริสตจกัรใหม่ 

 

การปกครองคริสตจักรในพนัธสัญญาใหม่ 

 

 มีการปกครองคริสตจกัรอยู ่ 3 ประเภท ท่ีถูกใชใ้นคริสตจกัรปัจจุบนั คือ การปกครองโดยคนหน่ึง

คน (The Rule of One) การปกครองโดยคนส่วนนอ้ย (The Rule of Few)  การปกครองโดยคนส่วนใหญ่ 

(The Rule of Many)  คาํถามคือ การปกครองรูปแบบไหนท่ีพระคมัภีร์สอน? 

 

1. การปกครองโดยคนหน่ึงคน (The Rule of One) คริสตจกัรโรมนัคาทอลิกใชรู้ปแบบน้ีในการปกครอง

คริสตจกัร พระสันตะปาปา คือ คนเดียวท่ีปกครองคาทอลิก 600 ลา้นคนทัว่โลก 

 

2. การปกครองโดยคนส่วนนอ้ย (The Rule of Few) คริสตจกัรเพรสไบทีเรียนใชรู้ปแบบน้ีในการปกครอง

คริสตจกัร คนกลุ่มเลก็ท่ีมีอายทุาํการปกครองคริสตจกัร ในการปกครองประเภทน้ี คนส่วนนอ้ยจะปกครอง

ทุกๆคนในคริสตจกัรหรือนิกายนั้นๆ 

 

3. การปกครองโดยคนส่วนใหญ่ (The Rule of Many) เป็นการปกครองโดยสมาชิกในคริสตจกัร คริสตจกัร

แบ๊พติสตโ์ดยสายเลือด ใชรู้ปแบบน้ีในการปกครองคริสตจกัร ซ่ึงเป็นรูปแบบการปกครองคริสตจกัรท่ีเรา

พบไดจ้ากพนัธสัญญาใหม่ ตวัอยา่ง เช่น 

 

 ก) คริสตจกัรตดัสินใจในทุกเร่ือง 

มัทธิว 18:17 – “ถ้าเขาไม่ฟังคนเหล่าน้ัน จงไปแจ้งความต่อคริสตจักร แต่ถ้าเขายังไม่ฟังคริสตจักรอีกกใ็ห้ 

   ถอืเสียว่า เขาเป็นเหมือนคนต่างชาติและคนเกบ็ภาษ”ี 

 พระคัมภีร์ตอนน้ีไม่ได้กล่าวว่า “จงไปแจ้งความต่อคณะมนตรี” หรือ “จงไปแจ้งความต่อ 

พระสันตะปาปา” แต่เป็นคริสตจกัร จึงทาํใหแ้ต่ละคริสตจกัรมีอาํนาจสูงสุดในทุกเร่ืองในคริสตจกัร 

 ข) คริสตจกัรท่ีเมืองเยรูซาเลม็เลือกผูน้าํของพวกเขา (ดูใน กิจการ 1:15-26) 

 ค) คริสตจกัรท่ีเมืองเยรูซาเลม็เลือกผูช่้วยของพวกเขา (ดูกิจการ 1:1-5) 

 ง) คริสตจกัรท่ีเมืองอนัทิโอกส่งผูป้ระกาศออกไป (ดูกิจการ 13:1-3) 

 จ) คริสตจกัรโครินธ์ลงวนิยัสมาชิกของพวกเขา (ดู 1 โครินธ์  5:1-13) 
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 เป็นท่ีน่าสนใจท่ีสังเกตได้ว่า เพราะว่าเปาโลไม่ได้เป็นสมาชิกของคริสตจกัรในโครินธ์ เขาจึง

สามารถใหไ้ดเ้พียงคาํแนะนาํในเร่ืองการลงวินยัของคริสตจกัร “สิทธิอาํนาจ” จริงๆในการลงวินยัสมาชิก

คริสตจกัรตอ้งอยูใ่นสมาชิกภาพของคริสตจกัรนั้น 

 

 การปกครองประเภทน้ีสมาชิกภาพท่ีอาศยัอยูก่มี็อาํนาจเช่นเดียวกนั ถึงแมว้่าศิษยาภิบาลผูไ้ม่สัตยซ่ื์อ

มีท่าทีเหมือนเผดจ็การ สมาชิกในคริสตจกัรกมี็อาํนาจท่ีจะยา้ยศิษยาภิบาลจากคริสตจกัรของตน หากเขาไม่

เหมาะสมหรือไม่มีคุณภาพท่ีจะเป็นศิษยาภิบาลของพวกเขา เขามีสิทธิท่ีจะหาและเลือกศิษยาภิบาลคนใหม่

ได ้

 

 การประชุมทางธุรกิจคริสตจกัรคร้ังแรกท่ีไดถู้กบนัทึกไวพ้นัธสัญญาใหม่เม่ือสาวกเลือกคนมาแทน

ยดูาสใน กิจการ 1:15-26  ประชุมท่ีสองเม่ือพวกเขาเลือกผูช่้วยในกิจการ 6:1-7  เราเรียนรู้ 3 ส่ิงจากสอง

ขอ้ความท่ีกล่าวเก่ียวกบัการประชุมทางธุรกิจคริสตจกัร 

 

1. การประชุมของคริสตจกัรถูกเรียกโดยศิษยาภิบาล (กิจการ 1:15 และ กิจการ 6:2) 

2. การประชุมของคริสตจกัรนาํโดยศิษยาภิบาล (กิจการ 1:22 และ กิจการ 6:3) 

 

 ในกิจการ 1:22 เปโตร ไดก้าํหนดฉลากคุณสมบติัสาํหรับคนท่ีถูกเลือกมาแทนยดูาส เขาไม่ไดบ้อก

แก่คริสตจกัรว่าใครจะถูกเลือก แต่เขาบอกแก่คริสตจกัรว่าคุณสมบติัใดท่ีจะไดรั้บเลือก น่ีคือความเป็นผูน้าํ

โดยศิษยาภิบาล ในกิจการ 6:3 ศิษยาภิบาลไม่ได้บอกมวลชนว่าใครจะถูกเลือก แต่แนะนาํพวกเขาว่า

คุณสมบติัใดท่ีจะไดรั้บเลือก อีกคร้ังหน่ึงท่ีเก่ียวกบัเร่ืองความเป็นผูน้าํโดยศิษยาภิบาล  

 

3. การประชุมของคริสตจกัรเป็นประชาธิปไตยอยา่งแทจ้ริง 

กจิการ 1:26 – “…เขาทัง้หลายจึงจับฉลากกนั…” 

 สมาชิกทุกคนมีส่วนในโอกาสการจบัฉลากในการเลือกผูน้าํ 

กจิการ 6:5 – “…จึงเลอืก…” 

 

 คริสตจกัรแบ๊พติสต์อิสระไม่ไดถู้กควบคุมโดยคริสตจกัรอ่ืนขา้งนอกหรือสภาขา้งนอก เป็นการ

ปกครองอิสระในพระกายโดยเหล่าผูเ้ช่ือท่ีรับบพัติศมาแลว้ ซ่ึงไม่มีตวัอยา่งในพนัธสัญญาใหม่ท่ีคริสตจกัร

อ่ืน สภา หรือมนุษยจ์ะบริหารการงานของคริสตจกัรอ่ืนๆ 
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 น่ีคือปัญหาหลักในนิกายโปรเตสแตนต์ในปัจจุบัน เม่ือคริสตจักรเขา้ร่วมนิกายโปรเตสแตนท ์

การเงินของพวกเขาจะถูกควบคุมโดย “หวัหนา้หน่วยงาน” และพวกเขาถูกบอกว่าจะดาํเนินการงานของเขา

ไดอ้ย่างไร หากนิกายนั้นแยกออกจากพระคมัภีร์ คริสตจกัรทั้งหมดท่ีอยู่ในนิกายนั้นก็จะถูกแยกออกจาก

พระคมัภีร์เช่นเดียวกนั อยา่งไรกต็ามหากคริสตจกัรอิสระแยกออกจากพระคมัภีร์ คริสตจกัรอ่ืนๆกไ็ม่ไดรั้บ

ผลกระทบใดๆ  

 

เจ้าหน้าที่ในคริสตจักร 

 

 ในพระธรรมฟีลิปปี 1:1 คริสตจกัรมีสองหนา้ท่ี คือ ผูดู้แลและผูช่้วย 

ฟีลปิปี 1:1 – “เปาโลและทโิมธี ผู้ รับใช้ของพระเยซูคริสต์ เรียน บรรดาวิสุทธิชนในพระเยซูคริสต์ ซ่ึงอยู่ใน 

           เมืองฟีลปิปี ทัง้บรรดาผู้ดูแลและผู้ช่วย” 

 

 ในพนัธสัญญาใหม่กาํหนดคุณสมบติัออกมาและหนา้ท่ีของสองหนา้ท่ีน้ี 

 

1. ศิษยาภิบาล 

 

 คริสตจกัรเป็นองค์กรของเหล่าผูเ้ช่ือท่ีรับบพัติศมาแลว้ ในพระธรรมทิตสั 1:5 ส่ิงหน่ึงท่ีจาํเป็น

สาํหรับคาํสั่งน้ีคือผูน้าํ และส่ิงน้ีมาผา่นทางศิษยาภิบาล มีการใชค้าํสามคาํในพนัธสัญญาใหม่สาํหรับภารกิจ

หรือหนา้ท่ีของศิษยาภิบาล คือ ผูดู้แล ผูป้กครอง และศิษยาภิบาล คาํว่า ผูดู้แล หมายถึง ผูค้วบคุมการทาํงาน 

และหมายถึงการจดัการบริหารในภารกิจของศิษยาภิบาล คาํวา่ ผูป้กครอง หมายถึง คนท่ีดูแล และหมายถึงผู ้

มีตาํแหน่งสูงในตาํแหน่งของศิษยาภิบาล คาํว่า ศิษยาภิบาล หมายถึง ผูเ้ล้ียง และหมายถึงผูว้างแผนใน

ตาํแหน่งของศิษยาภิบาล ในวาระน้ีมกัจะเปล่ียนกนัไดใ้นตาํแหน่งท่ีเหมือนกนั ยกตวัอยา่ง เช่น 

 

ทิตัส 1:5-7 – “เพราะเหตุน้ีเองข้าพเจ้าจึงละท่านไว้ที่เกาะครีต ก็เพือ่ท่านจะได้แก้ไขส่ิงที่ยังบกพร่องให้

เรียบร้อย และต้ังผู้ปกครองไว้ทุกเมืองตามทีข้่าพเจ้าได้กาํชับท่านแล้ว  คือถ้ามีใครไม่มีข้อตําหนิ เป็นสามี

ของหญิงคนเดียว มีบุตรสัตย์ซ่ือ และไม่มีใครกล่าวหาว่าบุตรน้ันเป็นนักเลงหรือเป็นคนดื้อกระด้าง  

เพราะว่าผู้ดูแลน้ัน ในฐานะทีเ่ป็นผู้ รับมอบฉันทะจากพระเจ้า ต้องเป็นคนทีไ่ม่มีข้อตําหนิ ไม่เป็นคนเย่อหยิง่ 

ไม่เป็นคนเลอืดร้อน ไม่เป็นนักเลงสุรา ไม่เป็นนักเลงหัวไม้ และไม่โลภทรัพย์ส่ิงของอันเป็นมลทนิ” 
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กจิการ 20:17, 28 – “เปาโลจึงใช้คนจากเมืองมิเลทัสไปยังเมืองเอเฟซัส ให้เชิญพวกผู้ปกครองในคริสตจักร

น้ันมา… เพราะฉะน้ันท่านทั้งหลายจงระวังตัวให้ดี และจงรักษาฝูงแกะทั้งหมดที่พระวิญญาณบริสุทธ์ิได้

ทรงต้ังท่านไว้ให้เป็นผู้ดูแล และเพือ่จะได้บํารุงเลีย้งคริสตจักรของพระเจ้า ที่พระองค์ทรงไถ่ด้วยพระโลหิต

ของพระองค์เอง” 

 

1 เปโตร 5:1-2 – “ข้าพเจ้าจึงตักเตือนบรรดาผู้ปกครองในพวกท่านทั้งหลาย ในฐานะที่ข้าพเจ้าก็เป็น

ผู้ปกครองคนหน่ึงเช่นกนั และเป็นพยานถงึความทุกข์ทรมานของพระคริสต์ และมีส่วนที่จะรับสง่าราศีอัน

จะมาปรากฏภายหลงัด้วย จงเลีย้งฝูงแกะของพระเจ้าทีอ่ยู่กบัท่าน จงเอาใจใส่ดูแล ไม่ใช่ด้วยความฝืนใจ แต่

ด้วยความเต็มใจ ไม่ใช่ด้วยการเห็นแก่ทรัพย์ส่ิงของอันเป็นมลทนิ แต่ด้วยใจพร้อม” 

 

 ในขอ้ความขา้งบน คาํว่า “ผูป้กครอง” และ “ผูดู้แล” ถูกใชเ้ปล่ียนกนัได ้ศิษยาภิบาลถูกประทาน

ใหแ้ก่คริสตจกัรราวกบัของประทานท่ีจะนาํสมาชิกเขา้สู่การเติบโตเตม็ท่ีฝ่ายวญิญาณ 

เอเฟซัส 4:11-12 – “พระองค์จึงให้บางคนเป็นอัครสาวก บางคนเป็นศาสดาพยากรณ์ บางคนเป็นผู้ประกาศ

ข่าวประเสริฐ บางคนเป็นศิษยาภิบาล และอาจารย์  เพือ่เตรียมวิสุทธิชนให้ดีรอบคอบ เพือ่ช่วยในการรับใช้ 

เพือ่เสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จําเริญขึน้ 

 

 พระเจา้ทรงเรียกผูช้ายเขา้สู่พนัธกิจ  คริสตจกัรตั้งเขาไวใ้นคริสตจกัร (แต่งตั้ง, เลือก) ในตาํแหน่ง 

ศิษยาภิบาและพระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงเจิมตั้งเขาเขา้สู่ตาํแหน่งของศิษยาภิบาล คุณสมบติัฝ่ายวิญญาณท่ี

ตอ้งการในการเป็นศิษยาภิบาล พบใน 1 ทิโมธี 3:2-7 และทิตสั 1:6-9 

 

1. ไม่มีท่ีติ (1 ทิโมธี 3:2) เขาจะตอ้งเป็นพยานท่ีดีต่อผูเ้ช่ือและต่อผูท่ี้ไม่เช่ือ 

 

2. เป็นสามีของหญิงคนเดียว (1 ทิโมธี 3:2) เขาจะตอ้งไม่มีภรรยามากกว่าหน่ึงคน ยิง่ไปกว่านั้น คนท่ีหยา่

ร้างและแต่งงานใหม่ไม่ใช่คุณสมบติัในตาํแหน่งศิษยาภิบาล คนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งน้ีจะตอ้งทาํงานอยา่งดีท่ีสุด

เพื่อสนบัสนุนพนัธกิจหรือเป็นดัง่ทีมงานท่ีหวา่นในคริสตจกัร 

 

3. รอบคอบและรู้จกัประมาณตน (1 ทิโมธี 3:2) เขาจะคอยดูเหมือนกบัผูเ้ล้ียงแกะท่ีอยูข่า้งๆเพื่อปกป้องฝงู

จากขโมยและนกัล่า มีความคิดท่ีสุขมุท่ีส่อใหเ้ห็นความคิดท่ีจริงจงัท่ีไม่ไดอ้ยูภ่ายใตอิ้ทธิพลใดๆท่ีทาํใหก้าร

ตดัสินไขวเ้ขวหรือบิดเบือนไป 
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4. มีความประพฤติดี  (1 ทิโมธี 3:2) 

 

5. มีอธัยาศยัดี (1 ทิโมธี 3:2) เขามีการตอ้นรับและรับรองแขกดว้ยความมีนํ้ าใจท่ีปราศจากการร้องของส่ิง

ตอบแทน 

 

6. เหมาะท่ีจะเป็นครู (1 ทิโมธี 3:2) เป็นส่ิงจาํเป็นท่ีศิษยาภิบาลตอ้งเป็นผูส้อน ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีสามารถเรียนรู้

ได ้ศิษยาภิบาลสอนไดโ้ดยส่ิงท่ีเขาพดู ส่ิงท่ีเขาทาํ และส่ิงท่ีเขาเป็น 

 

7. ไม่ด่ืมเหลา้องุ่น (1 ทิโมธี 3:3) ไม่ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์ตอ้งหา้มโดยเดด็ขาด 

 

8. ไม่เป็นนกัเลง (1 ทิโมธี 3:3) นกัเลงคือคนท่ีใชก้าํลงักดข่ีคนอ่ืนเพื่อใหส้มดัง่ใจตนเอง เขาจะตอ้งไม่ตอบ

โตผู้อ่ื้นดว้ยกาํลงั อยา่งไรกต็ามเขาจะตอ้งปกป้องตนเองได ้ปกป้องคนในครอบครัว และปกป้องคนท่ีตกอยู่

ในอนัตราย 

 

9. ไม่เป็นคนเห็นแก่เงิน (1 ทิโมธี 3:3) แรงบนัดาลใจของศิษยาภิบาลตอ้งไม่ใช่เพื่อเงินทอง ศิษยาภิบาล

อาจจะไดรั้บค่าตอบแทนจากการเทศนาสั่งสอน หรืออาจจะไม่ไดรั้บก็ได้ กล่าวคือท่ีชุมนุมให้เงินเดือน

แก่ศิษยาภิบาล และศิษยาภิบาลอุทิศตนในการอธิษฐานและเทศนาส่ังสอน (กิจการ 6:4) ศิษยาภิบาลตวัจริง

จะรับใชไ้ม่วา่จะไดรั้บส่ิงตอบแทนหรือไม่ ศิษยาภิบาลบางคนรับเงินนอ้ยนิดจากคริสตจกัรของพวกเขาและ

ตอ้งทาํงานเพื่อจุนเจือครอบครัวของเขา 

 

10. มีความอดทน (1 ทิโมธี 3:3) ความอดทนเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีตอ้งมีในความยากลาํบากของพนัธกิจ 

 

11. ไม่เป็นคนชอบวิวาท (1 ทิโมธี 3:3) ส่ิงน้ีไม่ไดห้มายถึงการใชค้วามรุนแรง แต่ถา้จะพูดใหถู้กคือคนท่ี

ชอบโตแ้ยง้ ศิษยาภิบาลตอ้งปกป้องความเช่ือ แต่ไม่ใช่การมีท่าทีท่ีโตแ้ยง้ 

 

12. ไม่โลภ (1 ทิโมธี 3:3) ความโลภคือความตอ้งการท่ีจะมีในส่ิงท่ีไม่ใช่ของตน ศิษยาภิบาลตอ้งไม่เป็น

พวกวตัถุนิยม ส่วนใหญ่ในคริสตจกัร สมาชิกในคริสตจกัรจะตอ้งมีเงินทองและมี “ส่ิงของ” มากกว่า 

ศิษยาภิบาลและครอบครัวของเขา 

 



 
 

161 
 
 

13. เป็นคนท่ีครอบครองบา้นเรือนของตนไดดี้ (1 ทิโมธี 3:4) ในวิธีการน้ีศิษยาภิบาลตอ้งรักภรรยาของเขา 

และเหมาะท่ีจะเป็นผูน้าํในครอบครัว ลูกๆของเขาตอ้งเคารพในสิทธิอาํนาจของพ่อของเขา 

 

14. ไม่ใช่สมาชิกใหม่ (1 ทิโมธี 3:6) ศิษยาภิบาลตอ้งไม่ใช่คริสเตียนใหม่หรือผูท่ี้เร่ิมตน้ศึกษาพระคมัภีร์ ใน

สถานการณ์น้ีสมาชิกใหม่จาํเป็นตอ้งไดรั้บการฝึกฝนและติดตามโดยพี่เล้ียง ศิษยาภิบาลตอ้งมีประสบการณ์

ท่ีมากข้ึนจนกระทัง่เขาเหมาะสมพร้อมสาํหรับพนัธกิจ 

 

15. จะตอ้งมีช่ือเสียงท่ีดีในคนภายนอก (1 ทิโมธี 3:7) ศิษยาภิบาลจาํเป็นตอ้งมีช่ือเสียงท่ีดีในชุมชน ชุมชน

อาจจะไม่ชอบเขา แต่เขากย็งัไดรั้บความเคารพนบัถือ 

 

หน้าทีข่องศิษยาภิบาลในคริสตจักร 

1. ศิษยาภิบาลตอ้งนาํคริสตจกัร น่ีคือหนา้ท่ีของผูป้กครอง 

2. ศิษยาภิบาลตอ้งเล้ียงดูคริสตจกัรดว้ยพระคาํของพระเจา้ น่ีคือหนา้ท่ีของผูเ้ล้ียง 

3. ศิษยาภิบาลตอ้งปกป้องคริสตจกัร น่ีคือหนา้ท่ีของผูดู้แล เขาจะตอ้งเป็น “ร่มป้องกนัภยั” ในคริสตจกัร

ตอ้งท่ีรักษาความปลอดภยัจากภยัอนัตราย ศิษยาภิบาลจะตอ้งคอยสังเกตการโจมตีของมารซาตานเหนือ

สมาชิกและจากผูส้อนเทจ็ 

 

ความรับผดิชอบของคริสตจักรต่อศิษยาภิบาลของตน 

1. คริสตจกัรจะตอ้งยอมจาํนนต่อความเป็นผูน้าํของศิษยาภิบาล 

ฮีบรู 13:17 – “ท่านทั้งหลายจงเช่ือฟังและยอมอยู่ในโอวาทของคนเหล่าน้ันที่ปกครองท่าน ด้วยว่าท่าน

เหล่าน้ันคอยระวังดูจิตวิญญาณของท่าน เหมือนกบัผู้ที่จะต้องรายงาน เพือ่เขาจะได้ทําการน้ีด้วยความช่ืน

ใจ ไม่ใช่ด้วยความเศร้าใจ เพราะทีท่าํดังน้ันกจ็ะไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่ท่านทัง้หลาย” 

 

2. คริสตจกัรจะตอ้งอธิษฐานเผือ่ศิษยาภิบาล 

ฮีบรู 13:7 – “ท่านทัง้หลายจงระลกึถงึคนเหล่าน้ันทีป่กครองท่าน ผู้ ซ่ึงได้ประกาศพระวจนะของพระเจ้าแก่ 

         ท่าน และจงพจิารณาดูผลปลายทางของเขา แล้วจงตามอย่างความเช่ือของเขา” 

 

3. คริสตจกัรจะตอ้งจดัเตรียมสาํหรับส่ิงท่ีจาํเป็นของศิษยาภิบาล ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งตามพระคมัภีร์สาํหรับ

คริสตจกัรท่ีจะตอ้งช่วยเหลือสนบัสนุนดา้นการเงินของศิษยาภิบาล และช่วยใหดี้ท่ีสุด 
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1 โครินธ์ 9:14 – “ทํานองเดียวกนั องค์พระผู้ เป็นเจ้าได้ทรงบัญชาไว้ว่า คนที่ประกาศข่าวประเสริฐควร 

      ได้รับการเลีย้งชีพด้วยข่าวประเสริฐน้ัน” 

1 ทิโมธี 5:17-18 – จงถือว่าผู้ปกครองที่ปกครองดีน้ันสมควรได้รับเกียรติสองเท่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

     ผู้ปกครองที่ทํางานหนักในการเทศนาและส่ังสอน  เพราะพระคัมภีร์กล่าวว่า ‘อย่าเอา 

    ตะกร้าครอบปากวัว เม่ือมันกาํลงันวดข้าวอยู่’ และ ‘ผู้ทาํงานสมควรจะได้รับค่าจ้างของตน  

 

4. คริสตจกัรจะตอ้งใหเ้กียรติและเคารพศิษยาภิบาล 

 คริสตจกัรสามารถมีศิษยาภิบาลมากกว่าหน่ึงคนไดห้รือไม่? ในพนัธสัญญาใหม่ให้ตวัอย่างของ 

ศิษยาภิบาลมากกว่าหน่ึงคนในคริสตจกัร (ในพระธรรมกิจการ 14:23 กิจการ 20:17 และยากอบ 5:14) 

อย่างไรก็ตาม จะตอ้งมีศิษยาภิบาลหน่ึงคนตอ้งเป็นศิษยาภิบาลหัวหน้า และมกัจะเรียกว่า “ศิษยาภิบาล

อาวุโส” คริสตจกัรท่ีใหญ่โตอาจจะตอ้งการศิษยาภิบาลหลายคนท่ีเหมาะท่ีจะดูแลความตอ้งการฝ่ายจิต

วญิญาณของคริสตจกัร 

 

2. ผู้ช่วย  

 คาํว่า ผูช่้วย หมายถึง ผูรั้บใช้  ศิษยาภิบาลคือผูน้าํของคริสตจกัร ในขณะท่ีผูช่้วยคือผูรั้บใช้ของ

คริสตจกัร ศิษยาภิบาลดูแลฝ่ายจิตวิญญาณ ขณะท่ีผูช่้วยดูแลส่ิงของฝ่ายร่างกาย ผูช่้วยไม่ใช่ผูช่้วยเหลือ

ของศิษยาภิบาล หากมีความจาํเป็นตอ้งการสําหรับการมีศิษยาภิบาลเพิ่มมากข้ึนเพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการฝ่ายวญิญาณของคริสตจกัร คริสตจกัรกส็ามารถเลือกศิษยาภิบาลมาเพิ่มได ้ผูช่้วยนั้นมีเพื่อช่วยเหลือ

ความตอ้งการทางดา้นร่างกายของสมาชิกในคริสตจกัร คุณสมบติั 10 ประการ ของผูช่้วยท่ีมีในพระธรรม  

1 ทิโมธี 3:8-13 

 

 หลงัจากท่ีคริสตจกัรในเมืองเยรูซาเลม็เติบโตข้ึนเป็นพนัๆคน (กิจการ บทท่ี 2-5) สาวก 12 คนตอ้ง

ทาํงานอย่างหนกั ท่ีตอ้งเผชิญกบัความจาํเป็นฝ่ายวิญญาณและฝ่ายร่างกายของผูค้น  ดงันั้นในพระธรรม

กิจการ 6:1-7 เหล่าสาวกจึงแต่งตั้งใหค้ริสตจกัรเลือกผูช้าย 7 คน ซ่ึงเรียกว่า ผูช่้วย เพื่อรับใชแ้ละช่วยเหลือ

ความตอ้งของคริสตจกัรฝ่ายร่างกาย ขณะท่ีสาวกจดจ่อท่ีความตอ้งการฝ่ายวิญญาณของคริสตจกัร การ

อธิบายในกิจการ 6:1-7 ไดก้ล่าวเก่ียวกบัเร่ืองของผูช่้วยไวด้งัน้ี 

 

1. ผูช่้วยไดรั้บเลือกเม่ือมีคาํเรียกร้องเท่านั้น ในพระคาํขอ้ท่ี 2 กล่าวไวว้า่มีความจาํเป็นแน่นอนสาํหรับผูท่ี้จะ

มารับใช ้ดงันั้นการแบ่งเบาช่วยเหลือศิษยาภิบาลจึงเป็นหนา้ท่ีของผูช่้วย คริสตจกัรไม่ควรมีผูช่้วยไวเ้พียง

เฉยๆ แต่ตอ้งเลือกเขาเม่ือยามจาํเป็นจริงๆ 
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2. ผูช่้วยไดรั้บเลือกเม่ือถูกเรียกโดยศิษยาภิบาล ในพระคาํขอ้ท่ี 3 เป็นโดยศิษยาภิบาลในคริสตจกัรของ

เยรูซาเลม็ตดัสินใจเรียกผูช่้วย ไม่ใช่สมาชิกในคริสตจกัรท่ีเป็นคนเรียก ศิษยาภิบาลท่ีฉลาดจะรู้ว่าเม่ือไหร่ท่ี

เขาตอ้งการความช่วยเหลือ 

 

3. ผูช่้วยไดรั้บเลือกบนพื้นฐานคุณสมบติัของพระธรรม 1 ทิโมธี 3:8-13 เขาไม่ไดรั้บเลือกเพราะว่าตาํแหน่ง

ทางการเมือง ความมัง่คัง่ หรืออิทธิพล 

 

4. ผูช่้วยไดรั้บเลือกโดยสมาชิกของคริสตจกัร ในกรณีน้ีเม่ือศิษยาภิบาลมีคาํสั่งใหค้ริสตจกัรเลือกผูช่้วย แต่

คริสตจกัรกไ็ดท้าํการเลือก 

 

5. ผูช่้วยตอ้งอยูภ่ายใตค้าํสั่งของศิษยาภิบาล หนา้ท่ีของผูช่้วยไม่มีอาํนาจในคริสตจกัร 

 

การบัพตศิมาในพระคมัภีร์ 

 

 การบพัติศมาและพิธีศีลระลึกคือคาํสั่งสองอย่างของคริสตจกัร หลกัคาํสอนของการบพัติศมาคือ

ศนูยก์ลางของความเช่ือเหล่าแบ๊พติสต ์การบพัติศมาเป็นปัญหาหน่ึง ซ่ึงเหล่าผูเ้ช่ือบรรพบุรุษในแบ๊พติสตม์า

กกวา่ 50 ลา้นคน ไดรั้บความทนทุกขท์ารุณเจบ็ปวดและตายไป อาจจะไม่มีใครในหลกัคาํสอนพนัธสัญญา

ใหม่ถูกบิดเบือนและหลงผิดไปในเวลา 2,000 ปีท่ีผ่านมาเหมือนในหลกัคาํสอนของการบพัติศมา มีความ

ตอ้งการพื้นฐาน 4 อยา่งสาํหรับการบพัติศมาในพนัธสัญญาใหม่ แต่ละความตอ้งการสาํหรับการบพัติศมา

ตอ้งมีความถูกตอ้ง ความตอ้งการ 4 อยา่งน้ีตอ้งเหมาะสมกบัผูท่ี้รับบพัติศมา มีวธีิการเหมาะสม มีแรงจูงใจท่ี

ถูกตอ้ง และมีสิทธิอาํนาจท่ีถูกตอ้ง 

 

1. ผู้รับบัพติศมาทีเ่หมาะสม 

 

 ในพนัธสัญญาใหม่ไดก้ล่าวไวช้ดัเจนว่าการบพัติศมานั้นมีสาํหรับผูเ้ช่ือเท่านั้น ซ่ึงมีข้ึนสาํหรับคนท่ี

ไดรั้บการบงัเกิดใหม่เท่านั้น เดก็ทารกไม่สามารถรับบพัติศมาได ้เพราะว่าพวกเขาไม่สามารถบงัเกิดใหม่ได ้

ขอ้พระคาํต่อไปน้ีกล่าวอยา่งชดัเจนวา่เพียงผูเ้ช่ือเท่านั้นท่ีจะรับบพัติศมาได ้และซ่ึงไม่ใช่เดก็ทารก 

1. มัทธิว 3:6 – “สารภาพความผิดบาปของตน และได้รับบัพติศมาจากท่านในแม่น้ําจอร์แดน” 

 คนท่ีไดรั้บบพัติศมาตอ้ง “สารภาพ” ความผดิบาปของตน ซ่ึงทารกไม่สามารถทาํได ้
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2. มัทธิว 3:8 – “เหตุฉะน้ันจงพสูิจน์การกลบัใจของเจ้าด้วยผลทีเ่กดิขึน้” 

 ยอห์นผูใ้หบ้พัติศมาเป็นพยานถึงการเปล่ียนแปลงท่ีแทจ้ริง ซ่ึงทารกไม่สามารถทาํได ้
 

3. ลกูา 3:8 – “เหตุฉะน้ัน จงพสูิจน์การกลบัใจของเจ้าด้วยผลทีเ่กดิขึ้น อย่านึกเหมาเอาในใจว่าตัวมีอับราฮัม

เป็นบิดา เพราะเราบอกเจ้าทั้งหลายว่า พระเจ้าทรงฤทธ์ิสามารถจะให้บุตรเกดิขึ้นกับอับราฮัมจากก้อนหิน

เหล่าน้ีได้” 

 ยอห์นผูใ้หบ้พัติศมาไม่ไดใ้หบ้พัติศมาผูค้นบนพื้นฐานวา่ใครท่ีพวกเขามีความเก่ียวพนัดว้ย  

หรือครอบครัวของพวกเขาเป็นตระกลูของใคร 
 

4. กจิการ 8:36-38 – “คร้ันกาํลงัเดินทางไปกม็าถงึทีมี่น้ําแห่งหน่ึง ขนัทจีึงบอกว่า ‘ดูเถดิ มีน้ํา มีอะไรขดัข้อง

ไม่ให้ข้าพเจ้ารับบัพติศมา’ และฟีลปิจึงตอบว่า ‘ถ้าท่านเต็มใจเช่ือท่านกรั็บได้’ และขันทีจึงตอบว่า ‘ข้าพเจ้า

เช่ือว่า พระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้า’   แล้วท่านจึงส่ังให้หยุดรถม้า และคนทั้งสองลงไปในน้ํา

ทัง้ฟีลปิกบัขนัท ีฟีลปิกใ็ห้ท่านรับบัพติศมา” 

 ชาวเอธิโอเปียแสดงความเช่ือส่วนตวัในพระเยซูคริสตอ์ยา่งชดัเจนก่อนท่ีเขาจะรับบพัติศมา ทารก

ไม่สามารถทาํส่ิงน้ีได ้
 

5. กจิการ 9:6, 18 – “เซาโลกตั็วส่ันและรู้สึกประหลาดใจจึงถามว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์ประสงค์จะให้

ข้าพระองค์ทําอะไร” องค์พระผู้ เป็นเจ้าตรัสแก่เขาว่า “เจ้าจงลุกขึ้นเข้าไปในเมือง และจะมีคนบอกให้รู้… 

และในทนัใดน้ันมีอะไรเหมือนเกลด็ตกจากตาของเซาโล แล้วกเ็ห็นได้อีก ท่านจึงลกุขึน้รับบัพติศมา” 

 เปาโลไดรั้บความรอดก่อนเป็นอนัดบัแรก จากนั้นเขาจึงไดรั้บบพัติศมา ในขอ้ท่ี 18 
 

6. กิจการ 10:47 – “ใครอาจจะห้ามคนเหล่าน้ีที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธ์ิเหมือนเรา โดยมิให้เขารับ 

        บัพติศมาด้วยน้ําได้” 

 โครเนลิอสัเป็นพยานชดัเจนในความรอดก่อนท่ีเขาจะรับบพัติศมา ทารกไม่สามารถทาํส่ิงน้ีได ้
 

7. กิจการ 16:14-15 – “มีหญิงคนหน่ึงช่ือลิเดียมาจากเมืองธิยาทิราเป็นคนขายผ้าสีม่วง เป็นผู้นมัสการ 

พระเจ้า หญิงน้ันได้ฟังเรา และองค์พระผู้ เป็นเจ้าได้ทรงเปิดใจของเขาให้สนใจในถ้อยคําซ่ึงเปาโลได้กล่าว   

เม่ือหญิงคนน้ันกับทั้งครอบครัวของเขาได้รับบัพติศมาแล้วจึงอ้อนวอนเราว่า “ถ้าท่านเห็นว่าข้าพเจ้าเป็น

คนสัตย์ซ่ือต่อองค์พระผู้ เป็นเจ้า เชิญเข้ามาพกัอาศัยในบ้านของข้าพเจ้าเถิด” และเขาได้วิงวอนจนเราขัด

ไม่ได้” 

 ลิเดียไดรั้บความรอดและจากนั้นจึงรับบพัติศมา 
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8. กจิการ 16:30-34 – “และพาท่านทัง้สองออกมาแล้วว่า ‘ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าจะต้องทาํอย่างไรจึงจะรอดได้’ 

เปาโลกบัสิลาสจึงกล่าวว่า ‘จงเช่ือวางใจในพระเยซูคริสต์เจ้า และท่านจะรอดได้ทั้งครอบครัวของท่านด้วย’ 

ท่านทั้งสองจึงกล่าวส่ังสอนพระวจนะขององค์พระผู้ เป็นเจ้าให้นายคุก และคนทั้งปวงที่อยู่ในบ้านของเขา

ฟัง  ในกลางคืนช่ัวโมงเดียวกนัน้ันเอง นายคุกจึงพาเปาโลกบัสิลาสไปล้างแผลที่ถูกเฆี่ยน และในขณะน้ัน

นายคุกกไ็ด้รับบัพติศมาพร้อมทัง้ครัวเรือนของเขา  แล้วได้พาท่านทัง้สองเข้าไปในบ้านของเขา จัดโต๊ะเลี้ยง

ท่านแสดงความยนิดีอย่างยิง่ เพราะได้เช่ือถอืพระเจ้าพร้อมกบัทัง้ครอบครัวแล้ว” 

 คาํวา่ “ในขณะนั้น” ในขอ้ 33 บ่งบอกวา่นายคุกและครอบครัวของเขาไดรั้บบพัติศมาทนัทีหลงัจากท่ี

พวกเขา “รับเช่ือในพระเยซูคริสตเ์จา้” 

 

9. กจิการ 18:8 – “ฝ่ายคริสปัสหัวหน้านายธรรมศาลากบัทั้งครัวเรือนของท่านได้เช่ือในองค์พระผู้ เป็นเจ้า  

      และชาวโครินธ์หลายคนเม่ือได้ฟังแล้วกไ็ด้เช่ือถอืและรับบัพติศมา” 

 คริสปัสไดรั้บบพัติศมาหลงัจากท่ีไดรั้บเช่ือแลว้ 

 

 ไม่มีเพียงแต่ขอ้พระคาํขา้งบนเท่านั้นท่ีแสดงวา่มีแต่ผูเ้ช่ือเท่านั้นท่ีรับบพัติศมาได ้แต่ในพนัธสัญญา

ใหม่ไดส้อนเก่ียวกบัการบพัติศมาในผูเ้ช่ือเท่านั้น 

 

1. มัทธิว 28:19 – “เหตุฉะน้ัน ท่านทัง้หลายจงออกไปและส่ังสอนชนทุกชาติ ให้เขารับบัพติศมาในพระนาม 

      แห่งพระบิดา และแห่งพระบุตร และแห่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” 

 พระมหาบญัชาไดว้างการรับบพัติศมาไวห้ลงั “สั่งสอนชนทุกชาติ” (หรือความรอด) 

 

2. ยอห์น 4:1 – “เหตุฉะน้ันเม่ือองค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงทราบว่า พวกฟาริสีได้ยินว่า พระเยซูทรงมีสาวกและ 

   ให้บัพติศมามากกว่ายอห์น” 

 ลาํดบัขั้นตอนในพระคาํขอ้น้ีคือสาวกได ้“ถูกสร้าง” ก่อนท่ีจะ “รับบพัติศมา” 

  

3. กจิการ 2:38 – “ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่า ‘จงกลับใจเสียใหม่และรับบัพติศมาในพระนามแห่งพระเยซู

คริสต์ส้ินทุกคน เพราะว่าทรงยกความผิดบาปให้แล้ว และท่านจะได้รับของประทานของพระวิญญาณ

บริสุทธ์ิ” 

 ตอ้ง “กลบัใจใหม่” ก่อน และ “รับบพัติศมา” ทีหลงั ซ่ึงทารกไม่สามารถกลบัใจใหม่ได ้
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4. กจิการ 2:41 – “คนทั้งหลายที่รับคําของเปโตรด้วยความยินดีกรั็บบัพติศมา ในวันน้ันมีคนเข้าเป็นสาวก 

     เพิม่อีกประมาณสามพนัคน” 

 ตามลาํดบัคือยอมรับก่อนแลว้จึงรับบพัติศมา ทารกไม่สามารถยอมรับพระคาํของพระเจา้ได ้

 

5. กจิการ 8:12 – “แต่เม่ือฟีลิปได้ประกาศเร่ืองอาณาจักรของพระเจ้า และพระนามแห่งพระเยซูคริสต์แล้ว  

      คนทัง้หลายกเ็ช่ือ และรับบัพติศมาทัง้ชายและหญิง” 

 ชาวสะมาเรียเช่ือท่ีฟีลิปไดป้ระกาศและรับบพัติศมา พระคาํขอ้น้ีบอกเราว่าใครไดรั้บบพัติศมา ใน

ตอนทา้ยของประโยคกล่าววา่ “ทั้งชายและหญิง” เขาทั้งหลายเป็นผูใ้หญ่ ซ่ึงไม่มีทารกไดรั้บบพัติศมา 

 

6. กจิการ 8:13 – “ฝ่ายซีโมนเองจึงเช่ือด้วย เม่ือรับบัพติศมาแล้วกอ็ยู่กบัฟีลิปต่อไป และประหลาดใจที่เห็น 

     การอัศจรรย์กบัหมายสําคญัต่าง ๆ ซ่ึงฟีลปิได้กระทาํ” 

 ซีโมนเช่ือและไดรั้บบพัติศมาทีหลงั 

  

 เด็กทารกไม่สามารถรับบพัติศมาได ้เพราะว่าพวกเขาไม่สามารถกลบัใจใหม่จากความบาปของตน

และเช่ือในพระเยซูคริสตไ์ด ้บางคนเช่ือว่าทารกควรท่ีจะไดรั้บบพัติศมา ซ่ึงช้ีถึงสามตวัอยา่งในพระธรรม

กิจการว่าเม่ือผูใ้หญ่ท่ีเช่ือจะรับบพัติศมาร่วมกบั “คนในบา้น” ของพวกเขาหรือครอบครัวของเขา เขาได้

สรุปแบบผิดๆว่าทารกอยู่ในครอบครัวน้ี ถึงแมว้่าไม่มีหลกัฐานใด ให้เราดูแต่ละตวัอยา่งและดูว่ามีคาํบอก

ใบใ้ดท่ีช่วยเราใหรู้้หรือไม่วา่มีทารกอยูใ่นครอบครัวเหล่าน้ี 

 

1. ครอบครัวของลิเดีย 

กจิการ 16:15 – “เม่ือหญิงคนน้ันกบัทัง้ครอบครัวของเขาได้รับบัพติศมาแล้วจึงอ้อนวอนเราว่า ‘ถ้าท่านเห็น

ว่าเป็นคนสัตย์ซ่ือต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า เชิญเข้ามาพกัอาศัยในบ้านของข้าพเจ้าเถดิ’ และเขาได้วิงวอนจนเรา

ขดัไม่ได้” 

 คนท่ีเช่ือวา่เดก็ทารกควรท่ีจะรับบพัติศมากล่าววา่ ลิเดียมีทารกในครอบครัวของเธอ หากว่าส่ิงน้ีเป็น

ความจริง จะตอ้งมีส่ิงมาสนบัสนุนมุมมองของพวกเขาในการบพัติศมาเด็กทารก อย่างไรก็ตาม ตวัอย่างน้ี

ไม่ได้กล่าวถึงเด็กทารกใน ณ ท่ีน้ี หรือบอกเป็นนัยว่าเด็กทารกอยู่ในครอบครัวของเขา พระคมัภีร์ขอ้น้ี

ทั้งหมดคือคนในครอบครัวของเธอท่ีไดรั้บความรอดและไดรั้บบพัติศมา เหตุการณ์ของลิเดียทาํใหส้งสัยว่า

เธอมีทารกในครอบครัวของเธอในเวลานั้น เธอเป็นคนคา้ขายท่ีมาไกลจากบา้นของเธอเป็นระยะทาง 800 

กิโลเมตร ซ่ึงไม่น่าจะเป็นไปไดท่ี้เธอจะเดินทางมาไกลพร้อมกบัทารกของเธอ แน่นอนท่ีสุดว่าลิเดียไม่ได้
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แต่งงานและครอบครัวของเธอประกอบไปดว้ยนกัอธิษฐานชาวยวิ อาจจะเป็นคนรับใชห้รือเป็นลูกจา้ง เรา

อ่านไดใ้นพระธรรมกิจการ 16:3 
 

2. ครอบครัวของนายคุกชาวฟิลิปปี 

กจิการ 16:32-34 – “ท่านทัง้สองจึงกล่าวส่ังสอนพระวจนะขององค์พระผู้ เป็นเจ้าให้นายคุก และคนทั้งปวง

ที่อยู่ ในบ้านของเขาฟัง   ในกลางคืนช่ัวโมงเดียวกันน้ันเอง นายคุกจึงพาเปาโลกับสิลาสไปล้างแผลที่ถูก

เฆี่ยน และในขณะน้ันนายคุกกไ็ด้รับบัพติศมาพร้อมทั้งครัวเรือนของเขา  แล้วได้พาท่านทั้งสองเข้าไปใน

บ้านของเขา จัดโต๊ะเลีย้งท่านแสดงความยนิดีอย่างยิง่ เพราะได้เช่ือถอืพระเจ้าพร้อมกบัทัง้ครอบครัวแล้ว” 

 ในพระคาํขอ้ 32 เปาโลกล่าวสั่งสอนแก่ทุกคนในบา้นของนายคุก ทารกไม่สามารถเขา้ใจในส่ิงท่ีเขา

กล่าวได ้ในพระคาํขอ้ 34 คนท่ีรับบพัติศมาตอ้ง “เช่ือในพระเจา้” เด็กทารกไม่สามารถเช่ือในพระเจา้ได ้

ดงันั้นเราสามารถพดูไดอ้ยา่งมัน่ใจวา่ไม่มีเดก็ทารกในครอบครัวของนายคุก 
 

3. ครอบครัวของคริสปัส 

กจิการ 18:8 – “ฝ่ายคริสปัสหัวหน้านายธรรมศาลากบัทัง้ครัวเรือนของท่านได้เช่ือในองค์พระผู้ เป็นเจ้า และ 

  ชาวโครินธ์หลายคนเม่ือได้ฟังแล้วกไ็ด้เช่ือถอืและรับบัพติศมา” 

 คาํสาํคญัในพระคาํขอ้ท่ี 8 คือคาํว่า “เช่ือ” เด็กทารกไม่สามารถเช่ือในพระเยซูคริสตส์าํหรับความ

รอดได ้ดงันั้นเราสามารถพดูไดอ้ยา่งมัน่ใจวา่ไม่มีเดก็ทารกในครอบครัวเช่นกนั 
 

 สมมติวา่ครอบครัวของลิเดีย ครอบครัวของนายคุก และครอบครัวของคริสปัสมีทารกอยู ่กเ็ป็นการ

ผิดพลาดอยา่งมากในการตีความพระคมัภีร์ ลูกคนสุดทอ้งในครอบครัวศิษภิบาลของผมอาย ุ13 ปี แน่นอน

ว่าอายุ 13 ปีน้ีเพียงพอท่ีจะตดัสินใจท่ีจะรับความรอดหรือไม่ก็ได ้เป็นความผิดคร้ังใหญ่ท่ีกล่าวว่าการ 

บพัติศมาเดก็ทารกนั้นอยูบ่นพื้นฐานของการสมมติท่ีไม่มีหลกัฐาน สรุปแลว้พระคมัภีร์กล่าวไวอ้ยา่งชดัเจน

ว่าผูรั้บบพัติศมาท่ีเหมาะสมท่ีจะมารับการบพัติศมาคือผูเ้ช่ือในพระเยซูคริสตเ์ท่านั้น ซ่ึงนัน่คือเหตุผลท่ีว่า

ทาํไมจึงเรียกวา่ การใหบ้พัติศมาแก่ผูท่ี้เช่ือแลว้ 
 

2. วธีิการทีเ่หมาะสม 

 มี 3 วิธีในการบพัติศมาท่ีคริสตจกัรใชใ้นปัจจุบนั แต่มีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นท่ีอยูใ่นพระคมัภีร์ การ 

บพัติศมา 3 วธีิ ไดแ้ก่ 

  1. การพรม – เป็นการพรมหยดนํ้าเพียงเลก็นอ้ยบนศีรษะของผูท่ี้รับบพัติศมา 

  2. การเท  – เป็นการเทนํ้าปริมาณส่วนนอ้ยลงเหนือศีรษะของผูท่ี้รับบพัติศมา 

  3. การจุ่ม  – เป็นการจุ่มผูท่ี้รับบพัติศมาลงในนํ้า 
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 อยา่งเช่นเคย เราจาํเป็นตอ้งถามวา่ “พระคมัภีร์สอนวา่อยา่งไร?” 

มัทธิว 3:6 – “สารภาพความผิดบาปของตน และได้รับบัพติศมาจากท่านในแม่น้ําจอร์แดน” 

 ยอห์นใหบ้พัติศมา “ใน” แม่นํ้ าจอร์แดน หากเขาใหบ้พัติศมาแก่ผูค้นโดยการพรมหรือการเท เขาคง

ไม่จาํเป็นตอ้งลงไปในแม่นํ้า แต่แค่ยนืท่ีชายฝ่ังกพ็อ 

 

มัทธิว 3:16 – “และพระเยซูเม่ือพระองค์ทรงรับบัพติศมาแล้ว ในทันใดน้ันกเ็สด็จขึ้นจากน้ํา และดูเถิด  

  ท้องฟ้ากแ็หวกออก และพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นพระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จลงมา 

  ดุจนกเขาและสถติอยู่บนพระองค์” 

 พระเยซูคริสตแ์ละยอห์นผูใ้หบ้พัติศมาลงไปในนํ้ าและข้ึนมา “จาก” นํ้ า หากเป็นวิธีการพรมหรือ

การเท กไ็ม่จาํเป็นตอ้งลงไปในนํ้า แค่ยนือยูท่ี่ชายฝ่ังกพ็อ 

 

ยอห์น 3:23 – “ยอห์นก็ให้บัพติศมาอยู่ที่อายโนนใกล้หมู่บ้านสาลิมเหมือนกัน เพราะที่น่ันมีน้ํามาก และ 

  ผู้คนกพ็ากนัมารับบัพติศมา” 

 ยอห์นผูใ้หบ้พัติศมาตอ้งการท่ีท่ีมีนํ้ามาก ซ่ึงบอกเป็นนยัวา่เขาบพัติศมาโดยการจุ่ม เขาจะไม่ตอ้งการ 

“นํ้ามาก” หากเขาบพัติศมาโดยการพรมหรือการเท 
 

กจิการ 8:38-39 – “แล้วท่านจึงส่ังให้หยุดรถม้า และคนทัง้สองลงไปในน้ําทั้งฟีลิปกบัขันที ฟีลิปกใ็ห้ท่านรับ

บัพติศมา   เม่ือท่านทัง้สองขึน้จากน้ําแล้ว พระวิญญาณขององค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงรับฟีลิปไปเสีย และขันที

น้ันไม่ได้เห็นท่านอีก จึงเดินทางต่อไปด้วยความยนิดี” 

 ทั้งฟีลิปและขนัทีลงไป “ในนํ้ า” และข้ึนมา “จากนํ้ า” หากฟีลิปใหบ้พัติศมาแก่ขนัทีโดยการพรม

หรือการเท กไ็ม่จาํเป็นตอ้งลงไปในนํ้า แค่ยนือยูท่ี่ชายฝ่ังกพ็อ 
 

 ตวัอยา่งของการบพัติศมาไม่ไดมี้แค่ในพนัธสัญญาใหม่เท่านั้นท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าวิธีการบพัติศมาคือ

การจุ่ม แต่มีหลายความหมายในคาํวา่บพัติศมา ซ่ึงหมายถึงการจม การดาํลง การแช่ลงในนํ้ า หรือการจุ่มลง 

เหตุผลอ่ืนสําหรับการจุ่มก็คือ วิธีการน้ีเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีพระคมัภีร์กล่าวไวว้่าการบพัติศมาคือภาพ

ของการฝังไว ้

โรม 6:4-5 – “เหตุฉะน้ันเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในความตายน้ัน 

เหมือนกบัทีพ่ระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึน้มาจากความตาย โดยเดชพระรัศมีของพระบิดาอย่างไร เราก็

จะได้ดําเนินตามชีวิตใหม่ด้วยอย่างน้ัน   เพราะว่าถ้าเราเข้าสนิทกบัพระองค์แล้วในการตายอย่างพระองค์ 

เรากจ็ะเป็นขึน้มาอย่างพระองค์ได้ทรงเป็นขึน้มาจากความตายด้วย” 
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โคโลสี 2:12 – “ได้ถูกฝังไว้กบัพระองค์ในบัพติศมา ซ่ึงท่านได้เป็นขึ้นมากบัพระองค์ด้วย โดยความเช่ือใน 

  การกระทาํของพระเจ้า ผู้ได้ทรงบันดาลให้พระองค์เป็นขึน้มาจากความตาย” 

 เม่ือคนตายไปแลว้ ร่างกายไม่ไดน้อนอยู่บนพื้นและถูกโปรยดว้ยดิน แต่ตอ้งฝังไว!้ วิธีการเทและ

การพรมไม่ใช่ภาพการฝังไว ้พระคมัภีร์แสดงใหเ้ห็นชดัเจนวา่วธีิการท่ีเหมาะสมคือการจุ่มลงในนํ้า 

 

3. เหตุผลทีเ่หมาะสม 

 การบพัติศมาเป็นภาพของข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต ์คนท่ีจะรับบพัติศมาตอ้งนาํไปสู่ใตน้ํ้ า ซ่ึง

เป็นภาพของการตายและถูกฝังไวก้บัพระเยซูคริสต์ จากนั้นการท่ีเขากลบัข้ึนมา ก็เป็นภาพของการฟ้ืน 

พระชนมข์องพระเยซูคริสต ์การเทและการพรมไม่ใช่ภาพของการตาย การฝัง และการเป็นข้ึนมา การจุ่ม

เป็นวธีิการเดียวเท่านั้นท่ีเป็นภาพของข่าวประเสริฐคือ การตาย การฝัง และการเป็นข้ึนมาในพระเยซูคริสต ์

 

 การบพัติศมาเป็นภาพของการเร่ิมตน้ชีวิตใหม่ของผูท่ี้รับบพัติศมาดว้ยเช่นกนั ซ่ึงเป็นการประกาศ

ตวัต่อท่ีสาธารณะว่าเขาได ้“ตาย” ในชีวิตเก่าในความบาปและได ้“เป็นข้ึน” สู่ชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต ์

การบัพติศมาคือกา้วแรกของการเช่ือฟังในชีวิตของผูเ้ช่ือ ซ่ึงเป็นแรงจูงใจท่ีเหมาะสมสําหรับการรับ 

บพัติศมา ผูเ้ช่ือไดย้อมต่อการบพัติศมาเพราะวา่พระเยซูไดท้รงส่ังไว ้

มัทธิว 28:19 – “เหตุฉะน้ัน ท่านทั้งหลายจงออกไปและส่ังสอนชนทุกชาติ ให้เขารับบัพติศมาในพระนาม 

   แห่งพระบิดา และแห่งพระบุตร และแห่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” 

 การบพัติศมาคือการทดสอบการเช่ือฟังในพระเยซูคริสต์ ซ่ึงการจุ่มเป็นโอกาสท่ีจะประกาศว่า 

พระเจา้ทรงทาํอะไรในชีวติของผูเ้ช่ือ ซ่ึงมี 2 มุมมองเก่ียวกบัเหตุของการบพัติศมา 

 

1. ความรอดในบพัติศมา 

 ผูเ้ช่ือท่ีรับบพัติศมาในคริสตจกัรหลายแห่งเช่ือว่าการรับบพัติศมาเป็นส่วนหน่ึงของการช่วยใหร้อด 

หากมีคนไม่ไดรั้บบพัติศมา เขากจ็ะไม่ไดไ้ปสวรรค ์เขาเช่ือวา่การรับบพัติศมาจะชาํระลา้งความบาปของเขา

ออกไป คนท่ียดึมุมมองน้ีไม่ไดว้างใจในพระเยซูคริสต ์100% สาํหรับความรอด การวางใจส่วนหน่ึงของเขา

คือในนํ้า 

 

2. สัญลกัษณ์ในบพัติศมา  

 น่ีเป็นมุมมองของแบ๊พติสตท่ี์เช่ือวา่มีสัญลกัษณ์ในการบพัติศมา การบพัศิมาไม่ใช่เพื่อความรอด ซ่ึง

การบพัติศมาเป็นสัญลกัษณ์ของการตาย การฝัง และการเป็นข้ึนมาของพระเยซูคริสต ์การบพัติศมาคือเป็น

พยานแก่คนอ่ืนๆวา่ท่านไดร้อดแลว้ คือ ท่านไดต้ายต่อบาปและตอ้งการมีชีวติอยูเ่พื่อพระเยซูคริสต ์
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 คนท่ีมีความเช่ือท่ีผดิท่ีเช่ือวา่การบพัติศมาเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับความรอด ไดตี้ความขอ้พระคมัภีร์ 4 

ขอ้ผดิไป ตามขอ้ขา้งล่างน้ี 

 

1. มาระโก 16:16 – “ผู้ทีเ่ช่ือและรับบัพติศมากจ็ะรอด แต่ผู้ทีไ่ม่เช่ือจะต้องถูกลงพระอาชญา” 

 ในพระคาํขอ้น้ี การบพัติศมาเก่ียวขอ้งกบัการปลอบประโลมใจฝ่ายวิญญาณของเรา ไม่ใช่ความรอด 

ตวัอยา่ง เช่น ใหพ้ิจารณาประโยคต่อไปน้ี “เขาข้ึนรถโดยสารและนัง่ท่ีท่ีจะไปถึงจุดหมายปลายทางของเขา” 

การข้ึนรถโดยสารนั้นจาํเป็นตอ้งไปถึงจุดหมายปลายทาง แต่การนัง่ท่ีนั้นไม่จาํเป็น เช่นเดียวกนั ผูเ้ช่ือนั้น

จาํเป็นตอ้งไปถึงสวรรค ์แต่การบพัติศมานั้นไม่จาํเป็น แต่ว่ามนัจะสะดวกมากกว่าท่ีจะนัง่ในรถโดยสารนั้น 

ซ่ึงมีความสะดวกกว่าท่ีจะเดินทางไปยงัสวรรคใ์นพระประสงคข์องพระเจา้โดยการบพัติศมาในนํ้ าพระทยั

ของพระเจา้มากกวา่การรับบพัติศมานอกพระประสงคข์องพระองค ์

 

2. ยอห์น 3:5 – “พระเยซูตรัสตอบว่า ‘เราบอกความจริงอันเที่ยงแท้แก่ท่านว่า ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกดิจากน้ํา 

   และพระวิญญาณ ผู้ น้ันจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้” 

 บางคนพยายามบิดเบือนคาํว่า “การบงัเกิดจากนํ้ า” หมายถึงการบพัติศมา หากอ่านต่อมาในพระคาํ

ขอ้ท่ี 6 เราเรียนรู้ว่า “การบงัเกิดจากนํ้ า” หมายถึงการบงัเกิดฝ่ายร่างกาย ซ่ึงนิโคเดมสัไม่ไดข้อท่ีจะรับ 

บพัติศมา ในความเป็นจริงการบพัติศมาไม่ใช่แมแ้ต่หวัขอ้สนทนากบัพระเยซูคริสตใ์นคืนนั้น (ขอ้ 1-21)  

 

3. กจิการ 2:38 – “ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่า “จงกลบัใจเสียใหม่และรับบัพติศมาในพระนามแห่งพระเยซู 

      คริสต์ส้ินทุกคน เพราะว่าทรงยกความผิดบาปให้แล้ว และท่านจะได้รับของประทานของ 

      พระวิญญาณบริสุทธ์ิ” 

 ในการโตแ้ยง้ของขอ้น้ีใจกลางอยูบ่นความหมายของคาํว่า “เพราะว่า” คาํน้ีสามารถหมายถึง “เพื่อ” 

หรือหมายถึง “เน่ืองจาก” หากเราทาํประโยคข้ึนมาวา่ “เขาถูกขงัคุกเพราะการฆาตกรรม” เราตีความหมายว่า

เขาอยูใ่นคุกเพื่อทาํการฆาตกรรมหรือ? คาํตอบคือไม่ใช่! เขาถูกขงัท่ีนัน่เน่ืองจากเขาไดท้าํการฆาตกรรม 

ดงันั้นเปโตรจึงพูดเช่นกนัว่า “รับบพัติศมาเพื่อความบาปของท่านจะไดรั้บการอภยั” หรือ “รับบพัติศมา

เน่ืองจากความบาปของท่านไดรั้บการอภยัแลว้” เพราะความรอดมาโดยความเช่ือในพระเยซูคริสต ์การ

ตีความท่ีถูกตอ้งคือจงรับบพัติศมาเน่ืองจากความบาปของท่านไดรั้บการอภยัแลว้ 

 

4. 1 เปโตร 3:21 – “เช่นเดียวกนั บัดน้ีพธีิบัพติศมากเ็ป็นภาพที่รอดแก่เราทั้งหลาย (ไม่ใช่ด้วยชําระราคีแห่ง 

        เน้ือหนัง แต่โดยให้มีใจวินิจฉัยผิดและชอบอันดีจําเพาะพระเจ้า) โดยซ่ึงพระเยซูคริสต์ 

        ได้ทรงเป็นขึน้มาจากตาย” 
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 หลายคนท่ีเช่ือวา่นํ้าชาํระลา้งความบาปออกไปได ้อ่านเพียงส่วนแรกของขอ้พระคาํ “พิธีบพัติศมาก็

เป็นภาพท่ีรอดแก่เราทั้งหลาย” และจากนั้นกห็ยดุอ่าน เขากล่าวว่า “ดูสิ การบพัติศมาช่วยใหร้อด!”  อยา่งไร

ก็ตาม หากส่วนท่ีเหลือของพระคาํไดถู้กอ่าน จะชดัเจนมากว่าการบพัติศมาไม่ไดช่้วยใครให้รอด พระคาํ

กล่าวต่อไปว่า “ไม่ใช่ดว้ยชาํระราคีแห่งเน้ือหนัง” นํ้ าในการบพัติศมาไม่ไดล้า้งความบาปออกไป คือ  

“ราคีแห่งเน้ือหนงั” 

 

 ในพระคาํขอ้น้ี การบพัติศมาช่วยเราใหร้อดจากอะไร? พระคาํกล่าวว่า “โดยใหมี้ใจวินิจฉยัผิดและ

ชอบอนัดีจาํเพาะพระเจา้” แรงจูงใจท่ีเหมาะสมสาํหรับการบพัติศมาคือการเช่ือฟังพระเจา้ การบพัติศมาเป็น

กา้วแรกของการเช่ือฟังในความเช่ือ ผูเ้ช่ือทุกๆคนท่ีชา้ในการรับบพัติศมา คือ การมีชีวิตในการไม่เช่ือฟัง

และไม่สามารถมี “ใจวนิิจฉยัผดิและชอบอนัดีจาํเพราะพระเจา้” ได ้

 

4. สิทธิอาํนาจทีเ่หมาะสม 

 ช่วงแรกๆในบทเรียนน้ี เราเรียนแลว้ว่า ส่วน “คริสตจกัรแทแ้ละคริสตจกัรปลอม” และส่วน “ใครมี

สิทธิอาํนาจในการใหบ้พัติศมา?” เป็นส่วนท่ียากมากในการทาํความเขา้ใจในหลกัคาํสอนเก่ียวกบัคริสตจกัร 

ตอนน้ีเราไดม้าถึงส่วนท่ีสองท่ีว่า “ใครมีสิทธิอาํนาจในการให้บพัติศมา?” คาํถามน้ีไดแ้บ่งคริสตจกัร 

แบ๊พติสตเ์ป็น 2 กลุ่ม 

 

1. “แบ๊พติสตแ์บบเปิด” (Open Baptist) – คริสตจกัรท่ียอมรับคนท่ีรับบพัติศมาโดยการจุ่มจากคริสตจกัรท่ี 

          ไม่ใช่แบ๊พติสตเ์ขา้สู่สมาชิกภาพ 

 

2. “แบ๊พติสตแ์บบปิด” (Closed Baptist) – คริสตจกัรท่ียอมรับคนท่ีรับบพัติศมาในคริสตจกัรแบ๊พติสตโ์ดย 

           สายเลือดเท่านั้นเขา้สู่สมาชิกภาพ 

 

 ใครถูกและใครผิด? กลายเป็นประเด็นสาํคญัของสิทธิอาํนาจคริสตจกัร  คริสตจกัรส่วนบุคคลหรือ

คริสตจกัรประเภทใดท่ีมีสิทธิอาํนาจในการใหบ้พัติศมาผูเ้ช่ือใหม่ หรือสิทธิอาํนาจในการใหบ้พัติศมาตอ้ง

อยูใ่นคริสตจกัรแบ๊พติสตโ์ดยสายเลือด? 

 

  คาํตอบท่ีตอบในคาํถามท่ีว่า “ใครมีสิทธิอาํนาจในการให้บพัติศมา?” เป็นคาํตอบเดียวกนักบัใน

คาํถามท่ีว่า “พระเยซูคริสตใ์ห้พระบญัชาอนัยิง่ใหญ่แก่ใคร ในพระธรรมมทัธิว 28:18-20?” ทาํไมจึงเป็น

คาํตอบเดียวกนั? เพราะว่าพระเยซูคริสตป์ระทานสิทธิอาํนาจในการใหบ้พัติศมาในพระบญัชาอนัยิ่งใหญ่ 



 
 

172 
 
 

หากท่านสามารถตอบคาํถามท่ีว่า “พระเยซูคริสต์ทรงให้พระบญัชาอนัยิ่งใหญ่แก่ใคร?” ได ้ท่านก็จะมี

คาํตอบของท่านในคาํถาม “ใครมีสิทธิอาํนาจในการใหบ้พัติศมา?” ไดเ้ช่นเดียวกนั 

 

มัทธิว 28:18-20 – “พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้ แล้วตรัสกับเขาว่า ‘ฤทธานุภาพทั้งส้ินในสวรรค์ก็ดี ใน

แผ่นดินโลกกด็ี ทรงมอบไว้แก่เราแล้ว  เหตุฉะน้ัน ท่านทั้งหลายจงออกไปและส่ังสอนชนทุกชาติ ให้เขารับ

บัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา และแห่งพระบุตร และแห่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิ  สอนเขาให้ถือรักษาส่ิง

สารพดัซ่ึงเราได้ส่ังพวกท่านไว้ และดูเถดิ เราจะอยู่กบัท่านทัง้หลายเสมอไป จนกว่าจะส้ินโลก เอเมน’ ” 

 

 สาวกทั้ง 11 คนของพระเยซูคริสตชุ์มนุมกนัต่อหนา้พระองคท่ี์ภูเขาในแควน้กาลิลี (สาวกคนท่ี 12 

คือยูดาส ได้ตายไปแลว้) ในพระคาํขอ้ท่ี 18 พระเยซูทรงตรัสว่า “ฤทธานุภาพทั้งส้ินในสวรรค์ก็ดี ใน

แผ่นดินโลกกดี็ ทรงมอบไวแ้ก่เราแลว้” และในขอ้ 19 ตรัสว่า “ท่านทั้งหลายจงออกไป” ซ่ึงแสดงใหเ้ห็น

อย่างชดัเจนว่าพระเยซูทรงเป็นผูเ้ดียวท่ีทรงฤทธานุภาพให้สิทธิอาํนาจแก่สาวก 11 คนเพื่อทาํสามส่ิงใน 

พระคาํขอ้ท่ี 19 และ 20 

 

 ส่ิงแรกคือ พวกเขาออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ (ขอ้ 19) ส่ิงท่ีสองคือ พวกเขาไดใ้หบ้พัติศมาแก่ผูเ้ช่ือ

ใหม่ (ขอ้ 19) ส่ิงท่ีสามคือ พวกเขาไดส้อนเหล่าผูเ้ช่ือใหม่ (ขอ้ 20) ในพระบญัชาอนัยิง่ใหญ่ พระเยซูคริสต์

ให้สิทธิอาํนาจในการให้บพัติศมาและเร่ิมตน้คริสตจกัรใหม่ พระเยซูคริสตใ์ห้พระบญัชาอนัยิ่งใหญ่น้ีแก่

ใคร? มีเพียงสามคาํตอบท่ีเป็นไปไดคื้อ พระเยซูคริสตท์รงใหพ้ระบญัชาอนัยิง่ใหญ่ท่ีประกอบไปดว้ยสิทธิ

อาํนาจในการใหบ้พัติศมาและการเร่ิมตน้คริสตจกัรใหม่แก่  

 

  (1) สาวก 11 คน 

  (2) คริสเตียนทุกคน 

  (3) คริสตจกัรท่ีพระเยซูคริสตท์รงสถาปนาไว ้

 

1. บางคนเช่ือวา่พระบญัชาอนัยิง่ใหญ่ถูกมอบใหแ้ก่สาวก 11 คนเท่านั้น 

 หากเป็นความจริง ก็จะไม่มีใครมีสิทธิอาํนาจในการให้บพัติศมาและเร่ิมตน้คริสตจกัรใหม่ไดใ้น

ปัจจุบนั เพราะวา่สาวกทั้ง 11 คนไดต้ายไปเป็นเวลานานแลว้ เป็นท่ีชดัเจนวา่พระเยซูไม่ไดใ้หพ้ระบญัชาอนั

ยิง่ใหญ่แก่เหล่าสาวกเท่านั้น 
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2. คนส่วนมากเช่ือวา่พระบญัชาอนัยิง่ใหญ่ถูกมอบแก่คริสเตียนทุกคน 

 มุมมองน้ีเป็นท่ีแพร่หลายในปัจจุบนั อยา่งไรกต็าม หากท่านไตร่ตรองเก่ียวกบัส่ิงน้ีอยา่งระมดัระวงั 

เราจะพบว่านัน่เป็นไปไม่ได ้  ศิษยาภิบาลและมิชชนันารีส่วนมากตีความผิดเก่ียวกบัคาํว่า “ท่านทั้งหลาย” 

ในประโยคท่ีว่า “เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปและสั่งสอนชนทุกชาติ” หมายถึง คริสเตียนทุกคนถูก

มอบอาํนาจใหไ้ปสั่งสอนทัว่โลก 

 

 การตีความท่ีสอดคลอ้งตามพระคมัภีร์นั้น การตีความท่ีเหมือนกนัจาํเป็นตอ้งกาํหนดแต่ละส่วนของ

พระบญัชาอนัยิ่งใหญ่ หากคนท่ียึดในมุมมองท่ีว่าพระเยซูมอบสิทธิอาํนาจแก่คริสเตียนทุกคนในการสั่ง

สอนทัว่โลก ดงันั้นพระเยซูคริสตก์ม็อบสิทธิอาํนาจแก่คริสเตียนทุกคนในการใหบ้พัติศมาแก่ผูเ้ช่ือใหม่ดว้ย 

การตีความน้ีหมายถึงว่าคริสเตียนได้รับสิทธิอาํนาจในการให้บพัติศมาแก่ผูเ้ช่ือใหม่โดยปราศจากการ

ยนิยอมจากคริสตจกัรหรือสิทธิอาํนาจของคริสตจกัร หากการตีความน้ีถูกตอ้ง บพัติศมากไ็ม่ใช่คาํสั่งของ

คริสตจกัร แต่เป็นคาํสั่งของส่วนบุคคล 

 

 หากบพัติศมาเป็นคาํสั่งส่วนบุคคล ก็ไม่ยากท่ีจะมองดูว่าสถานการณ์จะซับซ้อนแค่ไหน ตวัอย่าง 

เช่น สมมติวา่ท่าน “คิด” ว่าท่านคือคริสเตียนและนาํคนหน่ึงมาสู่ความรอด  และใหบ้พัติศมาแก่เขา  สมมติ

วา่หลงัจากไม่ก่ีปี พระเจา้ไดท้รงทาํงานในใจของท่านและสาํแดงใหท่้านเห็นว่าท่านไม่ใช่คริสเตียนแท ้แต่

เป็นคริสเตียนปลอม จากนั้นท่านก็กลบัใจใหม่ในความบาปของท่านและวางใจและมีความเช่ือ 100% ใน

พระเยซูคริสตแ์ละกลายมาเป็นผูเ้ช่ือแท ้

 

 เน่ืองจากพระคมัภีร์ไดก้ล่าวว่าการบพัติศมาท่ีถูกตอ้งตอ้งมาหลงัจากท่ีไดรั้บความรอดแลว้ ท่านจึง

ตระหนกัว่าท่านไม่ไดรั้บความรอดเม่ือท่านไดรั้บบพัติศมาแต่แรกเร่ิม ดงันั้นท่านจึงตอ้งรับบพัติศมาอีก

รอบ จากนั้นท่านก็ตะหนักไดว้่าท่านมีปัญหาใหญ่ เพราะว่าท่านไม่ใช่คริสเตียนแทก่้อนท่ีท่านจะไดรั้บ

ความรอดท่ีแทจ้ริง ทุกคนท่ีท่านไดใ้หบ้พัติศมาแก่เขาก่อนท่ีท่านจะกลายมาเป็นคริสเตียนแทก้ไ็ม่ไดรั้บการ

บพัติศมาท่ีถูกตอ้ง เพราะวา่การบพัติศมาของท่านนั้นไม่ถูกตอ้ง 

 

 ตอนน้ีท่านจึงตอ้งกลบัไปหาคนเหล่านั้นท่ีท่านไดใ้หบ้พัติศมาแก่เขาและกล่าวกบัเขาว่า “ผมขอโทษ 

แต่ผมยงัไม่ได้รับความรอดเม่ือตอนท่ีผมได้ให้บพัติศมาแก่ท่าน ดังนั้นการรับบพัติศมาของท่านจึงไม่

ถูกตอ้งและทุกคนท่ีท่านไดใ้ห้บพัติศมาแก่เขาก็ไม่ถูกตอ้งเช่นเดียวกนั ตอนน้ีผมไดรั้บความรอดแทแ้ลว้ 

ท่านจาํเป็นตอ้งรับบพัติศมาจากผมอีกคร้ังให้เพื่อให้การรับบพัติศมาของท่านนั้นถูกตอ้ง จากนั้นท่าน
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จาํเป็นตอ้งไปให้บพัติศมาอีกคร้ังแก่คนท่ีท่านไดใ้หบ้พัติศมาไปก่อนหนา้น้ี เพื่อท่ีการรับบพัติศมาของเขา

จะถูกตอ้งเช่นเดียวกนั”  ซ่ึงเป็นอะไรท่ีน่าสับสนมาก!  

 

 ปัญหาจะเกิดข้ึนมากมายถา้พระเยซูคริสตม์อบสิทธิอาํนาจให้แก่คริสเตียนไปประกาศสั่งสอนทัว่

โลก ยกตวัอยา่งเช่น ท่านรู้ไดอ้ยา่งไรว่าคนท่ีใหบ้พัติศมาแก่ท่านนั้นไดรั้บความรอดอยา่งแทจ้ริง? ท่านไม่

สามารถมัน่ใจไดอ้ย่างแทจ้ริงว่าการรับบพัติศมาของท่านั้นถูกตอ้ง เช่นเดียวกนั คริสเตียนหน่ึงคนจะไป

ประกาศสั่งสอนประชากรในโลกใหค้รบไดอ้ยา่งไร?  

 

 ศิษยาภิบาลและมิชชนันารีส่วนมากตีความผิดเก่ียวกบัคาํว่า “ท่านทั้งหลาย” ในประโยคท่ีว่า “เหตุ

ฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปและสั่งสอนชนทุกชาติ” หมายถึง คริสเตียนทุกคนถูกมอบอาํนาจใหไ้ปสั่ง

สอนทัว่โลก ผูศึ้กษาพระคมัภีร์ทุกคนจาํเป็นตอ้งเตือนสติตวัเองตลอดวา่ถึงแมว้า่อาจจะมีขอ้ท่ีนาํไปใชห้ลาย

อยา่งในขอ้หน่ึงขอ้ในพระคมัภีร์ แต่กมี็เพียงการตีความเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น 

 

  เราไม่เห็นดว้ยกบัการตีความท่ีวา่คริสเตียนไดรั้บสิทธิอาํนาจในการประกาศส่ังสอนแก่โลก อยา่งไร

ก็ตามเราเห็นดว้ยกบัการนาํไปใชท่ี้ว่าผูเ้ช่ือทุกคนจาํเป็นตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการประกาศและบอกผูค้นว่าจะ

รอดไดอ้ยา่งไร ดงันั้นคาํวา่ “ท่านทั้งหลาย” ในประโยคท่ีวา่ “เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลาย” จะตีความใหถู้กตอ้ง

ไดอ้ยา่งไร? 

 

 เรารู้ว่ามีคนท่ีมารอดมากมายและมีผูเ้ช่ือท่ีรับบพัติศมาในอิสราเอลในเวลานั้น (ยอห์น4:1) แต่ 

พระเยซูไม่ได้ทรงชุมนุมกบัเหล่าผูเ้ช่ือทั้งหมดดว้ยกนัและไม่ไดท้รงประทานพระบญัชาอนัยิ่งใหญ่แก่

ส่วนรวม  พระเยซูคริสตท์รงตรัสกบัเหล่าสาวกของพระองคเ์ท่านั้น ดงันั้น (1) พระเยซูคริสตท์รงประทาน

สิทธิอาํนาจแก่เหล่าสาวกของพระองคใ์นการประกาศทัว่โลก ใหบ้พัติศมาผูเ้ช่ือใหม่และเร่ิมตน้คริสตจกัร

ใหม่ หรือ (2) พระองคท์รงตรัสกบัเหล่าสาวกส่วนรวม  ดงัคริสตจกัรและใหสิ้ทธิอาํนาจแก่คริสตจกัรของ

พระองคใ์นการประกาศทัว่โลก ใหบ้พัติศมาผูเ้ช่ือใหม่และเร่ิมตน้คริสตจกัรใหม่ 

 

 ซ่ึงเป็นท่ีชดัเจนว่าพระเยซูคริสตไ์ม่ไดใ้ห้สิทธิอาํนาจแก่เหล่าสาวกของพระองค ์เพราะว่าพวกเขา

ตายไปแลว้ หากพระเยซูทรงทาํเช่นนั้น พระบญัชาอนัยิง่ใหญ่กใ็ชไ้ดไ้ม่นาน เราควรท่ีจะปิดคริสตจกัรและ

มิชชันนารีทุกคนก็ควรจะกลบับา้นไป การตีความเดียวท่ีมัน่คงคือพระเยซูคริสต์ทรงตรัสกบัเหล่าสาวก

โดยรวม ดงัคริสตจกัรและให้สิทธิอาํนาจแก่คริสตจกัรของพระองคใ์นการประกาศแก่โลก ให้บพัติศมาผู ้

เช่ือใหม่และการเร่ิมตน้คริสตจกัรใหม่ 
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 บางคนไดท้าํความผดิพลาดคร้ังใหญ่ในการตีความเม่ือพวกเขาไดส้อนวา่ถึงแมว้่าพระเยซูคริสตต์รัส

แก่เหล่าสาวกของพระองค ์พระบญัชาอนัยิง่ใหญ่กถู็กเขา้ใจวา่เป็นคาํตรัสสาํหรับผูเ้ช่ือทุกคน หากเป็นความ

จริง ส่วนไหนของพระคมัภีร์ท่ีกล่าวว่าพระบญัชาน้ีถูกส่งต่อจากเหล่าสาวกไปยงัผูเ้ช่ือทุกคน?  พระคมัภีร์

กล่าวอยา่งไรว่าพระบญัชาไดถู้กส่งต่อจากสาวกไปยงัผูเ้ช่ือทุกคน? เม่ือไหร่ท่ีพระบญัชาถูกส่งไปจากเหล่า

สาวกไปยงัผูเ้ช่ือทุกคน? ไม่มีใครสามารถหาขอ้พระคาํในพระคมัภีร์ไดว้า่พระคมัภีร์กล่าววา่เม่ือไหร่ ท่ีไหน 

หรืออยา่งไรท่ีพระบญัชาอนัยิง่ใหญ่ไดถู้กส่งออกไปจากเหล่าสาวกไปยงัผูเ้ช่ือทุกคน ท่านไม่สามารถหยิบ

ส่ิงท่ีพระเยซูทรงตรัสแก่เหล่าสาวกของพระองค์มาตีความว่าพระองค์ทรงตรัสแก่ผูเ้ช่ือทุกคนได้โดย

ปราศจากเหตุการณ์สนบัสนุนจากพระคมัภีร์ ท่านสามารถนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งแน่นอนกบัผูเ้ช่ือทุกคนว่าพวก

เขาควรจะมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการประกาศ แต่นัน่ไม่ใช่การตีความหมาย 

 

3. พระบญัชาอนัยิง่ใหญ่ประทานแก่คริสตจกัรท่ีพระเยซูคริสตท์รงเร่ิมไว ้

 คนท่ียึดถือมุมมองน้ีเช่ือเม่ือพระเยซูทรงตรัสว่า “เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลาย” พระองคท์รงให้สิทธิ

อาํนาจในการใหบ้พัติศมาและการเร่ิมตน้คริสตจกัรแก่เหล่าสาวกทั้ง 11 คนโดยรวมดงัคริสตจกัร ซ่ึงเรียกว่า 

“สิทธิอาํนาจคริสตจกัร” น่ีเป็นคาํตอบเดียวท่ีมีเหตุผล ซ่ึงเป็นไปไม่ไดท่ี้ผูเ้ช่ือคนเดียวจะประกาศไปทัว่โลก 

แต่เป็นไปได้สําหรับคริสตจกัรท่ีจะขยายออกไปทัว่โลก มนัเป็นไปไม่ไดส้ําหรับผูเ้ช่ือคนเดียวท่ีจะให ้

บพัติศมาแก่ผูเ้ช่ือใหม่และเร่ิมตน้คริสตจกัรทั้งหมดทัว่โลก แต่มนัเป็นไปไดส้าํหรับคริสตจกัรของพระเยซู

คริสต ์โดยการใหสิ้ทธิอาํนาจแก่คริสตจกัรของพระองค ์อนุญาตใหง้านของพระเจา้ดาํเนินต่อไปดว้ยความ

เป็นระเบียบเรียบร้อย คริสเตียนสามารถออกจากความจริงได ้แต่จะไม่มีผลกระทบต่อคริสตจกัรท่ีไดเ้ร่ิมไว ้

 รวมถึงหนา้ท่ีอนัยิง่ใหญ่ท่ีมอบหมายไว ้คือ สิทธิอาํนาจในการใหบ้พัติศมาและการเร่ิมตน้คริสตจกัร

ใหม่ ดงันั้นมีคาํถามท่ีตามมาเป็นธรรมดา คือ “คริสตจกัรประเภทไหนท่ีพระเยซูคริสตป์ระทานสิทธิอาํนาจ

ใหใ้นการใหบ้พัติศมา?” พระเยซูคริสตไ์ม่ไดท้รงริเร่ิมหลากหลายนิกาย พระองคท์รงเร่ิมคริสตจกัรเดียว คือ 

คริสตจกัรของพระองค ์คริสตจกัรแทข้องพระเยซูคริสตเ์ท่านั้นท่ีมีสิทธิอาํนาจในการใหบ้พัติศมา เพื่อท่ีจะดู

วา่คริสตจกัรไหนคือคริสตจกัรแทใ้นปัจจุบนั กลบัไปดูใหม่อีกรอบไดใ้นหวัขอ้ “คริสตจักรและนิกายตางๆ

มีความเปนมาไดอยางไร?”  

 

 เราเช่ือวา่พระเยซูคริสตท์รงไม่ไดใ้หสิ้ทธิอาํนาจแก่ผูเ้ช่ือบุคคลใดบุคคลหน่ึงในการประกาศ การให้

บพัติศมา และเร่ิมตน้คริสตจกัร เราเช่ือวา่พระเยซูคริสตท์รงใหสิ้ทธิอาํนาจแก่คริสตจกัรของพระองคใ์นการ

ประกาศ การใหบ้พัติศมา และการเร่ิมตน้คริสตจกัรใหม่ มากไปกวา่นั้นเรายอมรับความจริงว่า “สิทธิอาํนาจ

คริสตจกัร” ไดถู้กถ่ายทอดในประวติัศาสตร์ผ่านคริสตจกัรอานาแบ๊พติสตท่ี์ยงัคงเหลือความสัตยซ่ื์อและ

ความจริงในพระคมัภีร์ ในเวลาน้ี “สิทธิอาํนาจคริสตจกัร” ยงัอยูใ่นคริสตจกัรแบ๊พติสตโ์ดยสายเลือด ผูเ้ช่ือ
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แต่ละคนมีความรับผิดชอบในการประกาศแก่คนท่ียงัไม่รอด แต่เป็นแผนการของพระเจา้ท่ีการรับใช้

ของคริสเตียนจะสําเร็จในสิทธิอาํนาจคริสตจกัรท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงหมายความว่าจาํเป็นตอ้งสําเร็จผ่านพนัธกิจ

ของคริสตจกัรหรือการยนิยอมของคริสตจกัร 

 

สิทธิอาํนาจในบัพติศมาเป็นส่ิงสําคญั 

 พระเยซูคริสต์ทรงรู้ว่าสิทธิอาํนาจท่ีถูกตอ้งเป็นส่ิงจาํเป็น เม่ือพระองค์ทรงเสาะหายอห์นผูใ้ห ้

บพัติศมาเพื่อท่ีพระองคจ์ะรับบพัติศมา พระองคท์รงเดินทาง 100 กิโลเมตร จากกาลิลีไปยงัแม่นํ้ าจอร์แดนท่ี

ซ่ึงยอห์นไดใ้หบ้พัติศมา แม่นํ้ าในกาลิลีมีมากมาย แต่ไม่มีใครในกาลิลีมีสิทธิอาํนาจในการใหบ้พัติศมา แต่

สิทธิอาํนาจนั้นเป็นของยอห์นผูใ้หบ้พัติศมา 

 

ยอหนผูใหบัพติศมากับสิทธิอํานาจของพระเจา 

 

ยอห์น 1:6 – “มีชายคนหน่ึงทีพ่ระเจ้าทรงใช้มา ช่ือยอห์น” 

 

 ยอห์นผูใ้หบ้พัติศมารับสิทธิอาํนาจในการใหบ้พัติศมาโดยตรงจากพระเจา้ 

 

ฟีลิปใหบ้พัติศมาโดยสิทธิอาํนาจคริสตจกัร 

 ฟีลิปไม่ไดอ้อกไปและบพัติศมาแก่ผูเ้ช่ือดว้ยตวัเขาเองโดยปราศจากสิทธิอาํนาจคริสตจกัร ฟีลิปเป็น

สมาชิกของคริสตจกัรในกรุงเยรูซาเลม็ เขาเป็นผูช่้วยในคริสตจกัร ในกิจการ 6:5 เขาเป็นทั้งผูป้ระกาศข่าว

ประเสริฐดว้ย (กิจการ 21:8) ทั้งผูช่้วยและผูป้ระกาศข่าวประเสริฐเป็นหนา้ท่ีในคริสตจกัร ดงันั้นเป็นไป

ไดม้ากว่าเขามีสิทธิอาํนาจคริสตจกัรในการใหบ้พัติศมา เขายงัไดดู้แลแมก้ระทัง่รายงานคริสตจกัรของเขา

ในกรุงเยรูซาเลม็ในงานพนัธกิจของเขาท่ามกลางชาวสะมาเรีย (กิจการ 8:14)  

 

อานาเนียใหบ้พัติศมาโดยสิทธิอาํนาจคริสตจกัร 

 อานาเนียใหบ้พัติศมาแก่เซาโลในกิจการ บทท่ี 9 ผูท่ี้ไดก้ลายมาเป็นสาวกเปาโล อานาเนียไม่ไดใ้ห้

บพัติศมาแก่เซาโลดว้ยตวัเขาเองโดยปราศจากสิทธิอาํนาจคริสตจกัร เรารู้ว่ามีคริสตจกัรในเมืองดามสักสั 

(กิจการ 9:2) เพราะวา่เซาโลกาํลงัจะไปท่ีนัน่ไปเพื่อทาํลาย อานาเนียเป็นสมาชิกและอาจจะเป็นศิษยาภิบาล

ของคริสตจกัร (กิจการ 9:10) เซาโลไดก้ลายมาเป็นสมาชิกของคริสตจกัรในเมืองดามสักสั (กิจการ 9:22-26) 

ในช่วงเวลาก่อนท่ีจะยา้ยไปยงัเมืองอนัทิโอก 
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เปโตรใหบ้พัติศมาโดยสิทธิอาํนาจคริสตจกัร 

 ผูป้ระกาศข่าวประเสริฐในพระธรรมกิจการ บทท่ี 13 ถูกส่งออกไปโดยคริสตจกัรในเมืองอนัทิโอก 

น่ีเป็นหนทางของพระเจา้ในการส่งมิชชนันารีผา่นคริสตจกัรในสิทธิอาํนาจคริสตจกัร 

 

กจิการ 13:3 – “เม่ือถอือดอาหารและอธิษฐาน และวางมือบนบารนาบัสกบัเซาโลแล้ว เขากใ็ช้ท่านไป” 

 คริสตจกัรในเมืองอนัทิโอกส่งพวกเขาไปประกาศข่าวประเสริฐและสถาปนาคริสตจกัรอ่ืนๆ 

 

กจิการ 14:23 – “เม่ือท่านทั้งสองได้เลือกต้ังผู้ปกครองสาวกไว้ทุกคริสตจักร และได้อธิษฐานและถืออด 

    อาหารฝากสาวกไว้กบัองค์พระผู้เป็นเจ้าทีเ่ขาเช่ือถอืน้ัน” 

 พวกเขาถูกส่งออกไปพร้อมกบัสิทธิอาํนาจในคริสตจกัรของพวกเขาและเร่ิมตน้คริสตจกัรใหม่ 

 

การบัพติศมาเป็นหนทางของการเป็นสมาชิกภาพในคริสตจักร 

 

กจิการ 2:41 – “คนทัง้หลายทีรั่บคาํของเปโตรด้วยความยนิดีกรั็บบัพติศมา ในวันน้ันมีคนเข้าเป็นสาวกเพิม่ 

  อีกประมาณสามพนัคน” 

 

 คน 3,000 คน เหล่าน้ีไดถู้กเพิ่มเขา้ไปในคริสตจกัรท่ีมีมาอยูแ่ลว้ในวนัเพน็เทคอสต ์เม่ือผูเ้ช่ือไดรั้บ

บพัติศมา เขาไดก้ลายมาเป็นสมาชิกของคริสตจกัร 

 

 หากผูเ้ช่ือยา้ยไปยงัเมืองอ่ืนและต้องการโยกยา้ยการเป็นสมาชิกภาพของเขาไปยงัคริสตจักร 

แบ๊พติสต์โดยสายเลือด เขาก็ไม่ตอ้งรับบพัติศมาอีกคร้ัง ผูเ้ช่ือจาํเป็นตอ้งไดรั้บบพัติศมากบัสิทธิอาํนาจ

คริสตจกัรท่ีถูกตอ้งคร้ังเดียวเพียงเท่านั้น กรณีส่วนใหญ่คริสตจกัรใหม่ตอ้งส่งจดหมายไปยงัคริสตจกัรเก่า

เพื่อแจง้ใหรู้้วา่พวกเขาตอ้งการโยกยา้ยการเป็นสมาชิกภาพ 

 

 ในไม่ชา้ คริสตจกัรแบ๊พติสตทุ์กแห่งจะไดเ้จอกบัสถานการณ์ของการเป็นไปไดท่ี้สมาชิกผูท่ี้ไดรั้บ

บพัติศมาโดยการจุ่มจากคริสตจกัรท่ีไม่ใช่แบ๊พติสต ์ร้องขอเพื่อเขา้มาเป็นสมาชิกภาพ ควรหรือท่ีคริสตจกัร

จะรับสมาชิกบนพื้นฐานของการรับบพัติศมาโดยการจุ่ม หรือควรหรือท่ีคริสตจกัรจะเรียกร้องคนท่ีไดรั้บ

บพัติศมาโดยการจุ่มจากสิทธิอาํนาจคริสตจกัรท่ีถูกตอ้ง? สถานการณ์น้ีจะเป็นบททดสอบความเช่ือแทข้อง

คริสตจกัรแบ๊พติสตโ์ดยสายเลือด 
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 เราเช่ือวา่คริสตจกัรแบ๊พติสตแ์ทโ้ดยสายเลือดไม่ควรท่ีจะรับบางคนท่ีไดรั้บบพัติศมาโดยคริสตจกัร

ท่ีไม่ใช่แบ๊พติสต์เข้าเป็นสมาชิก ถ้าบางคนมาจากคริสตจักรท่ีไม่มีสิทธิอาํนาจคริสตจักร ดังนั้นการ 

บพัติศมาของเขากไ็ม่ถูกตอ้ง เขาจาํเป็นตอ้งไดรั้บบพัติศมาแทโ้ดยคริสตจกัรท่ีมีสิทธิอาํนาจคริสตจกัร 

 

 อะไรท่ีทาํให้บางคนมาเป็นแบ๊พติสต ์การเป็นแบ๊พติสตเ์กิดข้ึนจากท่ีบา้นไดห้รือไม่? คาํตอบคือ 

ไม่ได!้ การจะเป็นแบ๊พติสตไ์ดโ้ดยการเขา้ร่วมคริสตจกัรใช่หรือไม่? คาํตอบคือ ไม่ใช่! คาํตอบท่ีถูกตอ้งคือ

การรับบพัติศมาโดยสิทธิอาํนาจของคริสตจกัรแบ๊พติสตท์าํให้คนกลายมาเป็นแบ๊พติสต ์หากคริสเตียนมา

จากนิกายโปรเตสแตนตต์อ้งการมาเป็นสมาชิกของคริสตจกัรแบ๊พติสตแ์ทโ้ดยสายเลือด เขาสามารถเป็นได้

โดยการรับบพัติศมาของแบ๊พติสต ์

 

 สมมติว่าผูเ้ช่ือในนิกายโปรเตสแตนต์ตระหนกัว่าคริสตจกัรของเขาไม่ไดมี้สิทธิอาํนาจในการให ้

บพัติศมาและการรับบพัติศมาของเขาไม่ถูกตอ้ง เขาเขา้ใจว่าคริสตจกัรแบ๊พติสตโ์ดยสายเลือกมีสิทธิอาํนาจ

ในการให้บพัติศมา เขาเขา้มาหาศิษยาภิบาลของคริสตจักรแบ๊พติสต์โดยสายเลือดและร้องขอการรับ 

บพัติศมาตามพระคมัภีร์ อยา่งไรกต็ามเขาไม่ตอ้งการท่ีจะออกจากคริสตจกัรโปรเตสแตนตข์องเขา แต่ยงัคง

เป็นสมาชิกในท่ีท่ีเขาอยูแ่ละรับใชพ้ระเจา้อยูท่ี่นัน่ 

 

 ควรหรือไม่ท่ีคริสตจกัรจะใหบ้พัติศมาแก่คนน้ี? แน่นอนว่าไม่ได!้ ทาํไม? ในการรับบพัติศมาโดย

แบ๊พติสตท์าํให้เขาเป็นสมาชิกของคริสตจกัรนั้นไม่ว่าเขาจะชอบหรือไม่ก็ตาม ซ่ึงจะเป็นท่ีสับสนสาํหรับ

คนอ่ืนๆว่าเขาเป็นสมาชิกของคริสตจกัรแบ๊พติสตโ์ดยสายเลือด แต่ไดรั้บใชใ้นคริสตจกัรโปรเตสแตนตท่ี์

ไม่มีสิทธิอาํนาจคริสตจกัร บางคนอาจจะกล่าววา่ “ทาํไมเขาถึงเป็นสมาชิกของคริสตจกัรท่ีเช่ือในความรอด

โดยความเช่ือ แต่รับใชพ้ระเจา้ในคริสตจกัรท่ีเช่ือในความรอดโดยการกระทาํดี?” 

 

 ยิง่ไปกวา่นั้น หากคนน้ีถามถึงความเช่ือในการบพัติศมาแท ้ในคริสตจกัรของเขาไม่มีสิทธิอาํนาจใน

การให้บพัติศมา แต่เขาไม่ตอ้งการท่ีจะออกจากท่ีนัน่ ดงันั้นเขาจึงสับสน หากคริสตจกัรของเขาไม่มีสิทธิ

อาํนาจในการให้บพัติศมา ดังนั้นคริสตจกัรของเขาก็เป็นคริสตจกัรปลอม ทาํไมคนจึงตั้งใจท่ีจะอยู่ใน

คริสตจกัรปลอมและพยายามท่ีรับใชพ้ระเจา้ในท่ีนัน่? ทาํไมเขาถึงไม่เขา้ร่วมและรับใชพ้ระเจา้ในคริสตจกัร

แทข้องพระเยซูคริสต ์

 

 มีบางส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งกบัคนคนน้ี และคริสตจกัรแบ๊พติสตโ์ดยสายเลือดควรท่ีจะรอจนกว่าคนคนน้ี

จะพร้อมท่ีจะออกจากคริสตจกัรเก่าของเขาและเขา้ร่วมกบัคริสตจกัรแบ๊พติสตก่์อนท่ีจะใหบ้พัติศมาแก่เขา 
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หากผมตระหนกัว่าคริสตจกัรของผมไม่ใช่คริสตจกัรแทข้องพระเยซูคริสต ์ผมจะออกไปและหาคริสตจกัร

แทข้องพระเจา้ท่ีผมจะสามารถเป็นส่วนหน่ึงได ้แมว้า่ตอ้งรับบพัติศมาอีกคร้ังกต็าม 

 

บทสรุป 

 คริสตจกัรแบ๊พติสตแ์ทโ้ดยสายเลือด: 

1. มีกญุแจของอาณาจกัรของพระเจา้ (มทัธิว 16:19) 

2. มีหลกัและรากแห่งความจริง (1 ทิโมธี 3:15) 

3. มีคลงัสาํหรับสิบลดของคนของพระเจา้ (1 โครินธ์ 16:2) 

4. มีความรับผดิชอบในการส่งมิชชนันารีออกไป 

5. มีสิทธิอาํนาจคริสตจกัรในการใหบ้พัติศมาและการเร่ิมคริสตจกัรใหม่ 

6. มีเจา้หนา้ท่ีปกครองในคาํสั่งของคริสตจกัร คือ การบพัติศมาและพิธีศีลระลึก 

 

พธีิศีลระลกึ 

 

 มีสองคาํสั่งท่ีให้แก่คริสตจกัร คือ การรับบพัติศมา และพิธีศีลระลึก การรับบพัติศมาคือเหตุการณ์

เดียวท่ีเกิดข้ึนในการเป็นสมาชิกของคริสตจกัร อยา่งไรกต็าม พิธีศีลระลึกคือเหตุการณ์ต่อเน่ืองท่ีคริสตจกัร

รักษาไวจ้นกวา่พระเยซูคริสตจ์ะเสดจ็กลบัมา 

 

 มุมมองของคาทอลิกกบัโปเตสแตนทเ์ก่ียวกบัพิธีศีลระลึกนั้นผิดทั้งคู่ คริสตจกัรโรมนัคาทอลิกเช่ือ

ว่าขนมปังคือกายของพระเยซูคริสตแ์ละนํ้ าองุ่นคือพระโลหิตของพระเยซุคริสต ์คริสตจกัรโปรเตสแตนท์

ส่วนใหญ่เหมือนกบัคริสตจกัรลูเธอร์แรนท่ีเช่ือว่าขนมปังและนํ้ าองุ่นจะเปล่ียนเป็นกายและพระโลหิตของ

พระเยซูคริสตใ์นทนัทีเม่ือกินและด่ืมเขา้ไป คาํถามคือ “พระคมัภีร์สอนอะไรเก่ียวกบัพิธีศีลระลึก?” 

 

1 โครินธ์ิ 11:23-28 – “เพราะว่าเร่ืองซ่ึงข้าพเจ้าได้มอบไว้กบัท่านแล้วน้ัน ข้าพเจ้าได้รับจากองค์พระผู้ เป็น

เจ้า คือในคืนที่เขาทรยศพระเยซูเจ้าน้ัน พระองค์ทรงหยิบขนมปัง  คร้ันขอบพระคุณแล้ว จึงทรงหักแล้ว

ตรัสว่า ‘จงรับไปกินเถิด น่ีเป็นกายของเรา ซ่ึงหักออกเพือ่ท่านทั้งหลาย จงกระทําอย่างน้ีให้เป็นที่ระลึกถึง

เรา’  เม่ือรับประทานแล้ว พระองค์จึงทรงหยิบถ้วยด้วยอาการอย่างเดียวกนั ตรัสว่า ‘ถ้วยน้ีคือพนัธสัญญา

ใหม่ด้วยโลหิตของเรา เม่ือท่านดื่มจากถ้วยน้ีเวลาใด จงดื่มให้เป็นที่ระลึกถึงเรา’  เพราะว่าเม่ือท่านทั้งหลาย

กินขนมปังน้ีและดื่มจากถ้วยน้ีเวลาใด ท่านก็ประกาศการวายพระชนม์ขององค์พระผู้ เป็นเจ้าจนกว่า
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พระองค์จะเสด็จมา   เหตุฉะน้ัน ถ้าผู้ใดกนิขนมปังน้ีและดื่มจากถ้วยขององค์พระผู้ เป็นเจ้าอย่างไม่สมควร 

ผู้ น้ันกท็าํผิดต่อพระกายและพระโลหิตขององค์พระผู้ เป็นเจ้า   ขอให้ทุกคนพจิารณาตนเอง แล้วจึงกนิขนม

ปังและดื่มจากถ้วยน้ี” 

 

 คริสตจกัรในเมืองโครินธ์ไม่ไดป้ระกอบพิธีศีลระลึกอยา่งถูกตอ้ง และเปาโลไดเ้ขียนตาํหนิพวกเขา 

จากขอ้ความท่ีเราไดเ้รียนรู้หลายอยา่งเก่ียวพิธีศีลระลึก 
 

1. พิธีศีลระลึกเป็นการกระทาํแห่งการเช่ือฟัง ในพระคาํขอ้ท่ี 24 และ 25 เปาโลเขียนว่า “จงกระทาํอยา่งน้ี”  

    พิธีศีลระลึกคือคาํสั่งสาํหรับคริสตจกัรใหท้าํตาม 
 

2. พิธีศีลระลึกเป็นการกระทาํแห่งการระลึกถึง ในพระคาํขอ้ท่ี 24 และ 25 เปาโลเขียนว่า “เป็นท่ีระลึกถึง 

     เรา” พิธีศีลระลึกเป็นการระลึกถึง ย ํ้าเตือนผูเ้ช่ือในการส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสตบ์นไมก้างเขน 
 

3. พิธีศีลระลึกเป็นการกระทาํแห่งการสรรเสริญและขอบพระคุณ ในพระคาํขอ้ท่ี 24 เปาโลเขียนว่า “คร้ัน 

    ขอบพระคุณแลว้”  
 

4. พิธีศีลระลึกเป็นพยานถึงการส้ินพระชนมข์องพระเยซู ในพระคาํขอ้ท่ี 26 เปาโลเขียนว่า “ท่านกป็ระกาศ 

     การวายพระชนมข์ององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” พิธีศีลระลึกเป็นภาพของการส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสตบ์น 

    ไมก้างเขน 
 

5. พิธีศีลระลึกเป็นท่าทีแห่งการพิจารณาตนเอง ในพระคาํขอ้ท่ี 28 เปาโลเขียนว่า “ขอใหทุ้กคนพิจารณา 

    ตนเอง” ความซ่ือสัตยข์องเราในพระคริสตต์อ้งไดรั้บการพิจารณาก่อนท่ีจะเขา้ร่วมพิธีศีลระลึก 

 

 ใครท่ีจะเขา้ร่วมพิธีศีลระลึกได?้ คาํตอบในคาํถามน้ีแบ่งกลุ่มแบ๊พติสตอ์อกเป็น 3 กลุ่ม 

 

1. การร่วมพิธีศีลระลึกแบบเปิด (Open Communion) – สมาชิกในคริสตจกัรและผูท่ี้มาเยีย่มเยยีนสามารถ 

    เขา้ร่วมได ้ผูท่ี้มาเยีย่มเยยีนอาจจะเป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นคริสเตียนกไ็ด ้ซ่ึงเปิดสาํหรับทุกคนในชุมชน 

 

2. การร่วมพิธีศีลระลึกแบบใกลชิ้ด (Close Communion) – สมาชิกคริสตจกัรหรือผูเ้ยีย่มเยียนท่ีไดรั้บ 

    บพัติศมาแลว้ในการจุ่มจากคริสตจกัรแบ๊พติสตส์ามารถเขา้ร่วมได ้ศิษยาภิบาลบางคนจะอนุญาตใหบ้าง 

    คนท่ีไดรั้บบพัติศมาโดยการจุ่มจากคริสตจกัรท่ีไม่ใช่แบ๊พติสตเ์ขา้ร่วมได ้ 
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3. การร่วมพิธีศีลระลึกแบบปิด (Closed Communion) – มีเพียงสมาชิกจากคริสตจกัรเท่านั้นท่ีสามารถเขา้ 

    ร่วมได ้

 

 กลุ่มใดถูกตอ้ง? เม่ือพระเยซูคริสตไ์ดต้ั้งพิธีศีลระลึกข้ึน พระองคไ์ดท้รงส่งการเช้ือเชิญออกไปถึง

ชุมชนใหม้าร่วมพิธีน้ีโดยไม่คาํนึงถึงวา่พวกเขาจะรอดแลว้หรือยงัไม่รอดหรือไม่? คาํตอบคือไม่เลย! ดงันั้น

เราจึงกล่าวไดอ้ยา่งมัน่ใจวา่พระเยซูคริสตไ์ม่ไดป้ระกอบพิธีศีลระลึกแบบเปิด (Open Communion) 

 

 พระเยซูคริสต์เชิญเหล่าคนท่ีรอดแลว้และไดรั้บบพัติศมาโดยยอห์นผูใ้ห้บพัติศมามาร่วมพิธีของ

พระองคห์รือไม่? คาํตอบคือไม่! เรารู้วา่มีผูเ้ช่ือหลายคนในกรุงเยรูซาเลม็ แต่พวกเขาไม่ไดรั้บเชิญใหม้าร่วม

ในพิธีน้ี ดังนั้ นเราจึงกล่าวได้อย่างมั่นใจว่าพระเยซูไม่ได้ประกอบพิธีศีลระลึกแบบใกล้ชิด (Close 

Communion) ใครคือคนท่ีพระเยซูเขา้ร่วมในพิธีศีลระลึก? 

 

ลกูา 22:14 – “เม่ือถงึเวลาพระองค์ทรงเอนพระกายลงเสวยพร้อมกบัอัครสาวกสิบสองคน” 

 

 พระเยซูคริสตท์รงตั้งพิธีศีลระลึกข้ึนร่วมกบัสาวก 12 คน ท่ีสร้างข้ึนในคริสตจกัรของพระองค ์มีคน

อ่ืนท่ีไดรั้บความรอดในกรุงเยรูซาเลม็ในวนันั้น แต่พวกเขาไม่ไดถู้กเชิญมาร่วมในพิธีศีลระลึก เพราะว่าเขา

ไม่ใช่สมาชิกของคริสตจกัรของพระเยซู พิธีระลึกเป็นการปฏิบติัโดยเพียงสมาชิกของคริสตจกัรนั้นๆโดย

เฉพาะเจาะจง พิธีศีลระลึกคือคาํสั่งของคริสตจกัร สังเกตขอ้พระคมัภีร์ต่อไปน้ีจาก 1 โครินธ์ิ บทท่ี 11 ท่ี

เปาโลไดก้ล่าวในหวัขอ้พิธีศีลระลึก  

 

  1. ขอ้ 17 – “การประชุมของท่านนั้น” 

  2. ขอ้ 18 – “เม่ือท่านประชุมคริสตจกัรนั้น” 

  3. ขอ้ 20 – “เม่ือท่านทั้งหลายประชุมพร้อมกนันั้น” 

  4. ขอ้ 33 – “เม่ือท่านมาร่วมประชุมรับประทานอาหารนั้น” 

  5. ขอ้ 34 – “เม่ือมาประชุมกนั” 

 

 เป็นท่ีชดัเจนว่าพิธีศีลระลึกปฏิบติัโดยกลุ่มคนท่ีมาร่วมกนัของเหล่าผูเ้ช่ือท่ีรับบพัติศมาแลว้เท่านั้น 

เพราะว่าพิธีศีลระลึกเป็นคาํสั่งของคริสตจักร สมาชิกท่ีรับบัพติศมาแล้วเท่านั้ นท่ีควรจะเข้าร่วมใน

คริสตจกัรท่ีเฉพาะเจาะจง ดงันั้น “พิธีศีลระลึกแบบปิด” (Closed Communion) คือกลุ่มท่ีถูกตอ้ง  พิธีระลึก

ใช ้2 อยา่งประกอบเท่านั้น ซ่ึงไดแ้ก่ 
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1. ขนมปังท่ีไม่ไดใ้ส่เช้ือฟู  

 ขนมปังถูกหักออกและสมาชิกแต่ละคนรับคนละหน่ึงช้ิน เม่ือขนมปังถูกหัก จะเป็นภาพของการ

แตกหักของพระกายของพระเยซูคริสตบ์นไมก้างเขน เช้ือหมกัคือภาพของความบาป ขนมปังท่ีปราศจาก

การหมกัเท่านั้นท่ีสามารถเป็นสัญลกัษณ์ท่ีถูกตอ้งสาํหรับพระกายท่ีไร้มลทินของพระเยซูคริสต ์
 

2. นํ้าองุ่น  

 พระเยซูคริสต์ทรงตั้งพิธีศีลระลึกในพระธรรมลูกา 22:17-20 “นํ้ าองุ่นจากเถาองุ่น” ท่ีพระเยซู

กล่าวถึงในขอ้ 18 หมายถึงนํ้ าองุ่น ซ่ึงเป็นภาพของโลหิตท่ีไร้มลทินของพระเยซูคริสต ์หลายคริสตจกัรใช้

เหลา้องุ่น อยา่งไรกต็าม ซ่ึงเป็นการนาํเช้ือหมกัมาเปล่ียนนํ้าองุ่นใหเ้ป็นเหลา้องุ่น เพราะว่าเช้ือหมกัเป็นภาพ

ของความบาป จึงไม่สามารถใชเ้ป็นตวัแทนของโลหิตท่ีไร้มลทินของพระเยซูคริสตไ์ด ้
 

 คริสตจกัรควรทาํพิธีศีลระลึกบ่อยแค่ไหน? พระคมัภีร์ไม่ไดก้าํหนดไวว้่าตอ้งกระทาํพิธีศีลระลึก

บ่อยแค่ไหน ซ่ึงข้ึนอยูก่บัคริสตจกัรว่าพวกเขาตอ้งการกระทาํบ่อยแค่ไหน บางคริสตจกัรกระทาํทุกๆเดือน 

บา้งกส็องคร้ังต่อปี และบา้งกห็น่ึงคร้ังต่อปี ผมจะตกัเตือนคดัคา้นการปฏิบติัพิธีศีลระลึกท่ีถ่ีเกินไป เพราะว่า

ส่ิงน้ีจะกลายมาเป็นพิธีกรรมทางศาสนาและสูญเสียความสาํคญัและความหมายโดยสมาชิกของคริสตจกัร

เอง คริสตจกัรของผมปฏิบติัพิธีศีลระลึกหน่ึงคร้ังต่อปีในวนัเทศกาลปัสกาของชาวยิว ซ่ึงนั่นเป็นคืนวนั

องัคารก่อนวนัอีสเตอร์ และเป็นเวลาท่ีพระเยซูคริสตท์รงตั้งพิธีศีลระลึกกบัคริสตจกัรของพระเยซูคริสต ์
 

การถวายสิบลดและผู้อารักขา 
 

 พระเยซูคริสตไ์ดส้อนสาวกของพระองคใ์นคาํอุปมาของผูอ้ารักขาในพระธรรมมทัธิว 25:14-31 คาํ

ว่า “ผูอ้ารักขา” หมายถึง การจดัการการงานของคนอ่ืน โยเซฟเป็นบุคคลตวัอยา่งในดา้นการดูแลในอียปิต์

โดยการจดัการการงานของโปทิฟาร์ (ปฐมกาล 39:1-6) 
 

คาํสอนในพระคมัภีร์เกีย่วกบัผู้อารักขา 
 

1. ทุกส่ิงเป็นของพระเจา้ 

อพยพ 19:5 – “เหตุฉะน้ันบัดน้ี ถ้าพวกเจ้าจะเช่ือฟังเสียงของเราอย่างแท้จริง และรักษาพนัธสัญญาของเรา 

  ไว้ พวกเจ้าจะเป็นทรัพย์อันประเสริฐของเรา ยิง่กว่าชนชาติทัง้ปวง เพราะแผ่นดินโลกทั้งส้ิน 

  เป็นของเรา” 

เพลงสดุดี 24:1 – “แผ่นดินโลกกบัสรรพส่ิงในโลกน้ันเป็นของพระเยโฮวาห์ ทั้งพิภพกบับรรดาผู้ที่อยู่ใน 

      พภิพน้ัน” 
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2. คริสเตียนทุกคนเป็นผูอ้ารักขา 

มัทธิว 25:14-15 – “อาณาจักรแห่งสวรรค์ยงัเปรียบเหมือนชายผู้หน่ึงจะออกเดินทางไปยังเมืองไกล จึงเรียก

พวกผู้รับใช้ของตนมา และฝากทรัพย์สมบัติของเขาไว้  คนหน่ึงท่านให้ห้าตะลนัต์ คนหน่ึงสองตะลันต์ และ

อีกคนหน่ึงตะลนัต์เดียว ตามความสามารถของแต่ละคน แล้วท่านกอ็อกเดินทางทนัท”ี 

 

3. เป็นส่ิงท่ีเรียกร้องของผูอ้ารักขาท่ีตอ้งสัตยซ่ื์อ 

1 โครินธ์ิ 4:2 – “ยิง่กว่าน้ีฝ่ายผู้อารักขาเหล่าน้ันต้องเป็นคนทีสั่ตย์ซ่ือทุกคน” 

 

 บนพื้นฐานพระคาํขอ้น้ี คริสเตียนทุกคนตอ้งสัตยซ่ื์อในการจดัการการงานของพระเจา้บนโลกใบน้ี 

ซ่ึงมีหลายส่ิงของผูอ้ารักขาท่ีตอ้งพิจารณา 

 

1. ผูอ้ารักขาในเวลา 

 เวลาคือส่ิงท่ีพระเจา้ประทานใหเ้ท่ากนัแก่มนุษยทุ์กคน คนหน่ึงเคยเขียนไวว้่า “ชีวิตมีเพียงคร้ังเดียว 

ไม่นานกจ็ะผา่นไป เหลือเพียงส่ิงท่ีทาํเพื่อพระคริสตเ์ท่านั้นท่ีจะยนืนาน” มีเวลา 168 ชัว่โมงในหน่ึงอาทิตย ์

ท่านเคยพิจารณาสิบลดในเวลาของท่านในการให ้10% ในเวลาของท่านแด่พระเจา้ในแต่ละอาทิตยห์รือไม่? 

สิบเปอร์เซ็นควรจะเป็น 17 ชัว่โมง ท่านใชเ้วลา 17 ชัว่โมงต่ออาทิตยท์าํบางส่ิงเพื่อพระเจา้หรือไม่? หาก

ท่านใชเ้วลาไป 1 ชัว่โมงในแต่ละวนัระหว่างการอธิษฐานและการอ่านพระคมัภีร์ กย็งัเหลืออีก 10 ชัว่โมง 

ดงันั้นถา้ท่านเพิ่มเวลาเป็น 2 ชั่วโมงต่ออาทิตยใ์นการนมสัการพระเจา้ท่ีคริสตจกัร ท่านก็ยงัเหลืออีก 8 

ชัว่โมง? ท่านไดท้าํบางส่ิงเพื่อพระเจา้ใน 8 ชัว่โมงท่ีเหลืออยูใ่นแต่ละอาทิตยห์รือไม่? 

 

2. ผูอ้ารักขาในของประทานแห่งพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

 พระเจา้ทรงประทานความสามารถแก่คริสเตียนทุกๆคน เราเรียนรู้ของประทานแห่งพระวิญญาณ

บริสุทธ์ิแลว้ คริสเตียนทุกคนมีของประทานอย่างนอ้ยหน่ึงอย่างเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจา้และการรับใช ้ 

พระเจา้จะไม่พิพากษาคริสเตียนตามความสามารถโดยรวมท่ีพวกเขามี แต่ตามส่ิงท่ีเขาทาํกบัความสามารถ

นั้นท่ีพวกเขาไดใ้หอ้อกมา 

 

3. ผูอ้ารักขาในการเป็นพยาน 

 คริสเตียนทุกคนตอ้งมีอิทธิพลต่อคนรอบขา้ง เราส่งอิทธิพลต่อผูท่ี้ไม่เช่ือไปสู่พระเยซูคริสตห์รือไป

ยงันรก สาวกของพระเยซูคริสตถู์กเรียกว่า “คริสเตียน” เพราะว่าพวกเขาย ํ้าเตือนคนอ่ืนๆถึงพระเยซูคริสต ์

ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของคริสเตียนท่ีจะมีชีวติท่ีมีอิทธิพลต่อผูค้นในทางท่ีดี  
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4. ผูอ้ารักขาในการถวายสิบลด 

 หวัขอ้ในการถวายสิบลดเป็นการแสดงหวัใจของคริสเตียน ซ่ึงมี 4 ส่ิงสําคญัในคาํสอนท่ีตอ้งรู้ใน

การถวายสิบลด 
 

     ก. สิบลดเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดผลรวม 

 พระเจา้ไม่ไดเ้รียกร้องคนรวยถวายเงินมากหรือคนจนตอ้งถวายเงินนอ้ย พระคมัภีร์กล่าวว่าสิบลด

เป็นจาํนวนท่ีเท่ากนัไม่สาํคญัวา่ไดร้ายรับมาเท่าไหร่ สิบลดคือสิบ หรือ 10% ในการทวีคูณของท่านไม่ว่าจะ

เป็นเงินทอง พืชผล การเล้ียงสัตว ์ฯลฯ   ยกตวัอยา่ง สมมติว่าท่านทาํงานในโรงงานและไดรั้บเงิน 10,000 

บาทต่อเดือน สิบลดของท่านจะตอ้งเป็น 1,000 บาท สมมติท่านปลูกขา้ว สิบลดของท่านจะตอ้งเป็น 10% 

ในการเกบ็เก่ียวของท่าน ท่านควรจะขายขา้วและถวายเงินแก่คริสตจกัร สมมติว่าฝงูสัตวว์วัควายของท่าน มี

คนมาซ้ือววัไปเป็นเงิน 8,000 บาท สิบลดของท่านจะตอ้งเป็น 800 บาท 
 

     ข. สิบลดคือคาํสอนในพระคมัภีร์ 

 1. อบัราฮมัไดเ้ร่ิมถวาย (ปฐมกาล 14:18-20) 

 2. ยาโคบถวายต่อมา (ปฐมกาล 28:20-22) 

 3. โมเสสยนืยนัถึงสิบลด (เลวนิีติ 27:30) 

 4. มาลาคีสั่งเก่ียวกบัสิบลด (มาลาคี 3:10) 

 5. พระเยซูยกยอ่งเก่ียวกบัสิบลด (มทัธิว 23:23) 

 6. พระเจา้ทรงตรัสสั่งเก่ียวกบัสิบลด (1 โครินธ์ 9:13,14) 
 

 พระคมัภีร์กล่าวว่าเป็นแผนการของพระเจา้สําหรับศิษยาภิบาลท่ีไดรั้บจากการแยกส่วนในสิบลด 

และการถวายในคริสตจกัร ซ่ึงข้ึนอยู่กบัคริสตจกัรจะกาํหนดว่าศิษยาภิบาลควรจะไดรั้บเท่าไหร่ ในการ

เร่ิมตน้คริสตจกัรใหม่อาจจะเลก็มากและศิษยาภิบาลจาํเป็นตอ้งเพิ่มเติมรายไดข้องเขาโดยอาชีพเสริมเพื่อจุน

เจือครอบครัว อย่างไรก็ตามเม่ือคริสตจกัรเติบโต เงินเดือนของเขาควรจะสูงข้ึนไปดว้ยจนกว่าถึงจุดท่ีเขา

สามารถรับใชไ้ดเ้ตม็เวลาโดยไม่จาํเป็นตอ้งทาํงานเสริม 
 

     ค. สิบลดคือการถวายแก่คริสตจกัรของท่าน 

 มาลาคี 3:10 บอกถึงท่ีท่ีสิบลดจะตอ้งสะสมไว ้

มาลาค ี3:10 – “พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า จงนําสิบชักหน่ึงเต็มขนาดมาไว้ในคลัง เพือ่ว่าจะมีอาหารใน 

  นิเวศของเรา และจงลองดูเราในเร่ืองน้ีว่า เราจะเปิดบรรดาช่องฟ้าสวรรค์ให้เจ้า และ 

  เทพรอย่างล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่” 
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 ในพนัธสัญญาเดิม คลงัคือวิหารของชาวยิว ในพนัธสัญญาใหม่ คลงัคือคริสตจกัร ซ่ึงเป็นแผนการ

ของพระเจา้สาํหรับคริสตจกัรท่ีจะเกบ็รักษาสิบลดและไดรั้บการถวายจากสมาชิกทุกคน เงินไดถู้กใชใ้นงาน

ของพระเจา้ในดา้นพนัธกิจและการดาํเนินการค่าใช้จ่ายในคริสตจกัร ซ่ึงประกอบไปดว้ยเงินเดือนของ 

ศิษยาภิบาล ค่าเช่าตึก ค่าไฟ ค่านํ้า ฯลฯ 

  

     ง. สิบลดไม่ใช่การถวาย 

 สิบลดไม่ใช่การถวาย สิบลดเป็นคาํสั่งโดยพระเจา้ การถวายสิบลดของท่านแก่คริสตจกัรเป็นการ

เช่ือฟัง การถวายนอกเหนือสิบลดของท่านคือการถวายสิบลดและการถวายไม่เหมือนกนั สมมติท่านไดรั้บ

เงินเดือน 10,000 บาทต่อเดือน สิบลดของท่านจะตอ้งเป็น 1,000 บาท จานนั้นเม่ืออยูท่ี่คริสตจกัร สมมติท่าน

ถวาย 1,500 บาทแก่คริสตจกัร 1,000 บาทคือสิบลดของท่าน และ 500 บาทคือการถวายของท่าน 

 

     จ. การอวยพรในการถวายสิบลดและคาํแช่งสาปในการไม่ถวายสิบลด 

 ในพระธรรมาลาคี 3:8 หากท่านไม่ถวายสิบลด ท่านกไ็ดป้ลน้พระเจา้ 

มาลาคี 3:8 – “คนจะปล้นพระเจ้าหรือ แต่เจ้าทั้งหลายได้ปล้นเรา แต่เจ้ากล่าวว่า ‘เราทั้งหลายปล้นพระเจ้า 

  อย่างไร’ กป็ล้นในเร่ืองสิบชักหน่ึงและเคร่ืองบูชาน่ันซี” 

 

 แต่หลายคนกล่าวว่า “ผมไม่มีเงินท่ีจะถวายสิบลด ผมไม่สามารถหาสิบลดได ้ ผมแทบจะอยู่ไม่ได้

ดว้ยรายได1้00% แน่นอนว่าผมไม่สามารถอยูไ่ดด้ว้ย 90%”  หากท่านเช่ือฟังพระเจา้และถวาย 10% จากนั้น

พระเจา้จะอวยพรท่าน และท่านจะพบวา่ท่านสามารถมีชีวิตอยูไ่ดด้ว้ย 90% ท่ีเหลือ หากท่านไม่ถวายสิบลด 

ท่านกจ็ะมีชีวติท่ียากข้ึนบน 100% นั้น เพราะวา่ท่านไดข้โมยจากพระเจา้และพระองคจ์ะไม่ทรงอวยพรท่าน 

ใหพ้ิจารณาพระคาํต่อไปน้ี 

 

มาลาค ี3:10-11 – “พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า จงนําสิบชักหน่ึงเต็มขนาดมาไว้ในคลัง เพือ่ว่าจะมีอาหาร

ในนิเวศของเรา และจงลองดูเราในเร่ืองน้ีว่า เราจะเปิดบรรดาช่องฟ้าสวรรค์ให้เจ้า และเทพรอย่างล้นไหลมา

ให้เจ้าหรือไม่  เราจะขนาบตัวทีท่าํลายให้แก่เจ้า เพือ่ว่ามันจะไม่ทําลายผลแห่งพืน้ดินของเจ้า และผลองุ่นใน

ไร่นาของเจ้าจะไม่ร่วง พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังน้ีแหละ” 

 

 หากท่านเช่ือฟังพระเจา้และถวายสิบลด พระองคจ์ะทรงอวยพรท่านดงัท่ีกล่าวไวใ้นขอ้ท่ี 10  พระคาํ

ขอ้ท่ี 11 พระองคจ์ะทรง “ขนาบตวัท่ีทาํลาย” ดว้ย ซ่ึงหมายความว่าทุ่งนาของท่านอาจจะใหพ้ืชผลมากกว่า

ปกติ เส้ือผา้ของท่านอาจจะมีมากกว่าปกติ หรือรถมอเตอร์ไซดข์องท่านจะไม่เสียบ่อยๆ พระเจา้จะไม่ทรง
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อนุญาตใหมี้ส่ิงท่ีเขา้มาสู่ชีวติของท่านท่ีจะกดักินทรัพยส์มบติัและเงินทองของท่าน เพื่อท่ีท่านจะสามารถอยู่

ไดด้ว้ย 90% ท่ีเหลืออยู ่

 

 อยา่งไรกต็ามหากท่านไม่ถวายสิบลด พระเจา้กไ็ม่สามารถอวยพรท่านไดแ้ละ “ตวัทาํลาย” กจ็ะเขา้

มาและอาจจะเป็นเหตุใหทุ่้งนาของท่านมีผลนอ้ยนิด เส้ือผา้ของท่านอาจจะขาดๆเกินๆและจาํเป็นตอ้งซ้ือ

ใหม่ รถมอเตอร์ไซด์ของท่านจาํเป็นตอ้งไดรั้บการซ่อมใหม่มากกว่าปกติ หรือท่านอาจจะตอ้งจ่ายค่ายา

มากกว่าปกติ พระองคจ์ะทรงอนุญาตให้มีส่ิงท่ีเขา้มาในชีวิตของท่าน เพื่อกดักินทรัพยส์มบติัและเงินทอง

ของท่าน ท่านทาํลายตวัท่านเอง ทาํลายครอบครัวของท่าน และทาํลายศิษยาภิบาลของท่านโดยการไม่ถวาย

สิบลด 

 

การลงวนัิยในคริสตจักร 

 

 คริสตจกัรคือกลุ่มคนท่ีมาร่วมกนัของเหล่าผูเ้ช่ือท่ีไดรั้บบพัติศมาแลว้ การจดัระบบคือการมีกฎเพื่อ

รักษาสมาชิกภาพ การลงวินยัในคริสตจกัรคือการกระทาํของคริสตจกัรท่ีรักษาทางท่ีถูกตอ้งในพระเจา้ ใน 

พระธรรมมทัธิว 18:15-22 คริสตจกัรมีสิทธิอาํนาจในการลงวนิยัเหนือสมาชิกของเขา พระเยซูคริสตท์รงให ้

3 ขั้นตอนวา่จะเผชิญกบัความบาปในคริสตจกัรไดอ้ยา่งไร 

 

มัทธิว 18:15-17 – “หากว่าพีน้่องของท่านผู้หน่ึงทาํการละเมิดต่อท่าน จงไปแจ้งความผิดบาปน้ันแก่เขาสอง

ต่อสองเท่าน้ัน ถ้าเขาฟังท่าน ท่านจะได้พีน้่องคนืมา   แต่ถ้าเขาไม่ฟังท่าน จงนําคนหน่ึงหรือสองคนไปด้วย 

ให้เป็นพยานสองสามปาก เพื่อทุกคําจะเป็นหลักฐานได้   ถ้าเขาไม่ฟังคนเหล่าน้ัน จงไปแจ้งความต่อ

คริสตจักร แต่ถ้าเขายงัไม่ฟังคริสตจักรอีกกใ็ห้ถอืเสียว่า เขาเป็นเหมือนคนต่างชาติและคนเกบ็ภาษ”ี 

 

ขั้นตอนท่ี 1 – ไปแจง้ความผิดแก่เขาเพียงลาํพงั พระคาํขอ้ท่ี 15 กล่าวว่า “จงไปแจง้ความผิดบาปนั้นแก่เขา

สองต่อสองเท่านั้น” หากสมาชิกคริสตจกัรท่ีทาํความผิดคนนั้นกลบัใจใหม่และกลบัมาในทางท่ีถูกตอ้งใน

พระเจา้ สถานการณ์กจ็ะไดรั้บการแกไ้ข หากสมาชิกท่ีทาํความผดิไม่กลบัใจใหม่ ใหไ้ปต่อในขั้นตอนท่ี 2 

 

ขั้นตอนท่ี 2 – ไปแจง้ความผดิพร้อมกบัสมาชิกในคริสตจกัรคนอ่ืนอีกหน่ึงหรือสองคนเพื่อใหเ้ขาเป็นพยาน 

พระคาํขอ้ท่ี 16 กล่าววา่ “จงนาํคนหน่ึงหรือสองคนไปดว้ย”หากสมาชิกคริสตจกัรท่ีทาํความผิดคนนั้นกลบั

ใจใหม่และกลบัมาในทางท่ีถูกตอ้งในพระเจา้ สถานการณ์กจ็ะไดรั้บการแกไ้ข อยา่งไรกต็ามหากสมาชิกท่ี

ทาํความผดิไม่กลบัใจใหม่ ใหไ้ปต่อในขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนสุดทา้ย 
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ขั้นตอนท่ี 3 – นาํปัญหาน้ีไปถึงคริสตจกัร พระคาํขอ้ท่ี 18 กล่าวว่า “จงไปแจง้ความต่อคริสตจกัร”  หาก

สมาชิกคริสตจกัรท่ีทาํความผิดคนนั้นกลบัใจใหม่และกลบัมาในทางท่ีถูกตอ้งในพระเจา้ สถานการณ์ก็จะ

ได้รับการแก้ไข อย่างไรก็ตามหากสมาชิกท่ีทาํความผิดไม่กลับใจใหม่ พระคาํข้อน้ีกล่าวว่าสมาชิก

คริสตจกัรท่ีทาํความผดิคนน้ีตอ้งออกจากการเป็นสมาชิกภาพในคริสตจกัร 

 

 เม่ือถึงโอกาสท่ีคริสตจกัรตอ้งใหส้มาชิกออกจากการเป็นสมาชิกภาพเพื่อรักษาคริสตจกัรใหบ้ริสุทธ์ิ 

ขณะนั้นการลงวนิยักไ็ม่เป็นท่ีพอใจ การเป็นพยานถึงพระเยซูคริสตจึ์งสาํคญัมาก 

 

 ผูเ้ช่ือท่ีทาํความผิดควรยงัไดรั้บการอนุญาตใหเ้ขา้ร่วมในคริสตจกัรวนัอาทิตย ์ จากนั้นเป้าหมายใน

การลงวนิยัของสมาชิกคริสตจกัรคนนั้นคือนาํเขากลบัใจใหม่ ไม่มีสถานท่ีใดสาํคญัไปกว่าคริสตจกัรซ่ึงเป็น

ท่ีท่ีคนทาํความบาปได้เขา้มาในทางท่ีถูกตอ้งของพระเจา้ อย่างไรก็ตามสมาชิกคริสตจกัรท่ีเหลือยงัคง

จาํเป็นตอ้งไดรั้บการดูแลแยกจากเขาและไม่ติดตามเขา พระคมัภีร์ไดส่ั้งไวว้า่: 

 

2 เธสะโลนิกา 3:6 – “บัดน้ี พีน้่องทั้งหลาย เราขอกาํชับท่านในพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้ เป็น 

           เจ้าของเราว่า จงปลีกตัวของท่านออกไปจากพี่น้องทุกคนที่อยู่อย่างเกะกะ และไม่ 

          ดําเนินตามโอวาทซ่ึงเขาได้รับจากเรา” 

 

 ซ่ึงหมายความว่าหากสมาชิกคริสตจกัรมีการลงวินยัให้ออกไปจากคริสตจกัร ท่านจะตอ้งไม่ไปท่ี

บา้นของเขาเพื่อสร้างความสัมพนัธ์หรือไม่ไปบา้นเขาเพื่อกินด่ืม เป้าหมายของการลงวินยัเพื่อนาํให้คนทาํ

ความผดิกลบัใจใหม่และกลบัมาสู่ความสัมพนัธ์กบัคริสตจกัร 

 

 ตวัอย่าง เช่น เปาโลเขียนพระธรรม 1 โครินธ์ ถึงคริสตจักรโครินธ์ให้แก้ไขความผิดพลาดใน

คริสตจกัร ซ่ึงมีเหตุการณ์ในคริสตจกัรท่ีสมาชิกคริสตจกัรไดท้าํผิดประเวณี มีความสัมพนัธ์ชูส้าวกบัแม่

เล้ียงของเขา ภรรยาของพ่อของเขา และคริสตจกัรไม่ได้คดัคา้นเขา ทุกส่ิงท่ีเปาโลสอนคริสตจกัร เขา

ครอบคลุมไปด้วยส่ิงจาํเป็นสําหรับคริสตจกัรในการลงวินัยแก่สมาชิกคริสตจกัรคนน้ีให้ออกไปจาก

คริสตจกัร 

 

 ในพระธรรม 2 โครินธ์ เราอ่านผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน สมาชิกคริสตจกัรท่ีทาํความบาปตอบสนองในการ

ลงวนิยัน้ีและกลบัใจใหม่จากความบาปของเขา เปาโลไดส่ั้งใหค้ริสตจกัรใหอ้ภยัเขา และปลอบประโลมเขา

และรับเขากลบัมาสู่คริสตจกัร 
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2 โครินธ์ 2:7-8 – “ฉะน้ันท่านทั้งหลายควรจะยกโทษให้ผู้ น้ัน และปลอบประโลมใจเขาต่างหาก เกรงว่าคน

เช่นน้ันจะจมลงในความทุกข์เหลอืล้น ดังน้ันข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านให้ยนืยนัความรักต่อคนน้ันใหม่” 

 

 ในพนัธสัญญาใหม่ใหต้วัอยา่งหลายกรณีท่ีคริสตจกัรจาํเป็นตอ้งลงวินยัเหนือสมาชิกคริสตจกัรท่ีทาํ

ความผดิ 

 

  1. หลกัขอ้เช่ือเทียมเทจ็ (โรม 16:17 และ ทิตสั 3:10) 

  2. ไม่สนใจต่อสิทธิอาํนาจของคริสตจกัร (มทัธิว 18:17) 

  3. วญิญาณท่ีชอบทะเลาะววิาท (1 โครินธ์ 1:11 และ 1 โครินธ์ 1:16) 

  4. การนินทาลบัหลงั (2 เธสะโลนิกา 3:11 และ 1 ทิโมธี 5:13)  

  5. การประพฤติท่ีผดิศีลธรรม (1 โครินธ์ 5:1-11) 

  6. การประพฤติท่ีไม่เป็นระเบียบ (2 เธสะโลนิกา 3:6) 

  7. วญิญาณละโมบ (1 โครินธ์ 5:11 และ เอเฟซสั 5:3-5) 

  8. การประพฤติท่ีหยิง่จองหอง (3 ยอห์น บทท่ี 9 และ 10) 

  9. การนาํสมาชิกคริสตจกัรคนหน่ึงไปวา่ความกนัต่อหนา้คนท่ีไม่เช่ือ (1 โครินธ์ 6:1-8) 

  10. ความไม่สัตยซ่ื์อในการมาประชุมในคริสตจกัร (ฮีบรู 10:25) 

  

 ผูเ้ช่ือท่ีทาํความผดิท่ีปฏิเสธความสัมพนัธ์ในคริสตจกัร แต่เขายงัคงไดรั้บการตอ้นรับในการเขา้ร่วม

ในคริสตจกัรวนัอาทิตย ์ผลลพัธ์ทา้ยสุดของการลงวินยัในคริสตจกัรกเ็พื่อใหผู้เ้ช่ือท่ีทาํผิดกลบัใจใหม่ และ

คืนสภาพสู่ความสัมพนัธ์ในคริสตจกัร 
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บทที่ 10 - หลกัคาํสอนเกีย่วกบัยุคสุดท้าย 

 

 ช่วงระยะเวลาท่ีเรียกวา่ “วนัส้ินยคุ” หมายถึง ช่วงเวลาระหวา่งการเสดจ็มาคร้ังแรกของพระเยซู และ

การเสดจ็มาคร้ังท่ีสองของพระองค ์และไดอ้ธิบายไวใ้น มทัธิว 24:4-14 ซ่ึงสาํแดงในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

 

1. ศาสนาคริสตเ์ทียมเทจ็ 

มัทธิว 24:5 – “ด้วยว่าจะมีหลายคนมาต่างอ้างนามของเรา กล่าวว่า ‘เราเป็นพระคริสต์’ เขาจะล่อลวงคน 

  เป็นอันมากให้หลงไป” 

มัทธิว 24:11 – “จะมีผู้พยากรณ์เทจ็หลายคนเกดิขึน้และล่อลวงคนเป็นอันมากให้หลงไป” 

 

2. ภยัพิบติัทางธรรมชาติ 

มัทธิว 24:7 – “เพราะประชาชาติจะลุกขึ้นต่อสู้ประชาชาติ ราชอาณาจักรต่อสู้ราชอาณาจักร ทั้งจะเกิด 

  กนัดารอาหารและโรคระบาดอย่างร้ายแรงและแผ่นดินไหวในทีต่่าง ๆ” 

 

3. การข่มเหงทางศาสนา 

มัทธิว 24:9-10 – “ในเวลาน้ันเขาจะมอบท่านทั้งหลายไว้ให้ทนทุกข์ลําบากและจะฆ่าท่านเสีย และ 

      ประชาชาติต่าง ๆ จะเกลียดชังพวกท่านเพราะนามของเรา คราวน้ันคนเป็นอันมากจะ 

      ถดถอยไปและทรยศกนัและกนั ทัง้จะเกลยีดชังซ่ึงกนัและกนั” 

 

4. โลกท่ีเตม็ไปดว้ยความบาป 

มัทธิว 24:12 – “ความรักของคนเป็นอันมากจะเยอืกเยน็ลง เพราะความช่ัวช้าจะแผ่ขยายออกไป” 

 

5. การเทศนาข่าวประเสริฐอยา่งแพร่หลาย 

มัทธิว 24:14 – “ข่าวประเสริฐเร่ืองอาณาจักรน้ีจะประกาศไปทั่วโลกให้เป็นคําพยานแก่บรรดาประชาชาติ  

    แล้วทีสุ่ดปลายจะมาถงึ” 

 

 ความเช่ือมัน่ของเราท่ีว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลบัมานั้นตั้ งมัน่อยู่บนการเสด็จมาคร้ังแรกของ

พระองค ์หากคาํพยากรณ์ในพนัธสัญญาเดิมเก่ียวขอ้งกบัการเสด็จมาคร้ังแรกของพระเยซูคริสตไ์ดส้ําเร็จ

อย่างแทจ้ริงและแม่นยาํ ดงันั้นคาํพยากรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระคริสตก์็จะสําเร็จ
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อย่างแทจ้ริงและแม่นยาํเช่นกนั มีคาํพยากรณ์มากกว่า 8 เท่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของ 

พระคริสตม์ากกวา่การเสดจ็มาคร้ังแรกของพระองค ์พระองคจ์ะมาอีกคร้ังอยา่งแน่นอน จากคาํพยากรณ์เรา

สามารถพดูไดว้า่พระเยซูคริสตจ์ะเสดจ็กลบัมา 

 

1. โดยพระองคเ์อง 

 กจิการ 1:11 – “…พระเยซูองค์น้ี…” 

 1 เธสะโลนิกา 4:16 – “…องค์พระผู้เป็นเจ้าเอง…” 

 ยอห์น 14:3 – “…เราจะกลบัมาอีก…” 

 

2. พระกายของพระองค ์

 กจิการ 1:11 – “…จะเสด็จมาอีก…” 

 ฟีลปิปี 3:21 – “…พระกายอันทรงสง่าราศรีของพระองค์…” 

 

3. ซ่ึงสามารถมองเห็นได ้

 ฮีบรู 9:28 – “…ทีค่อยพระองค์…” 

 วิวรณ์ 1:7 – “…นัยตาทุกดวง…จะเห็นพระองค์…” 

 มัทธิว 24:30 – “…เขาจะเห็น ‘บุตรมนุษย์…” 

 

4. ทุกชัว่ขณะ - ผูเ้ช่ือในคริสตจกัรเธสะโลนิกาคาดหวงัการกลบัมาของพระคริสตทุ์กชัว่ขณะ 

 1 เธสะโลนิกา 4:17 – “…เราทัง้หลายซ่ึงยงัเป็ยอยู่และเหลอือยู่…” 

 

5. ก่อนการปกครองพนัปีของพระเยซูคริสต ์

 ในพระคมัภีร์กล่าวถึงการมาของอาณาจกัรของพระคริสตใ์นโลกเป็นเวลาหน่ึงพนัปี ซ่ึงจะเป็นเวลา

ของความสงบและความชอบธรรมเหนือโลกเม่ือซาตานถูกผกูมดัและพระเยซูเจา้ทรงเป็นกษตัริย ์

 

วิวรณ์ 20:2-3 – “และท่านได้จับพญานาค ซ่ึงเป็นงูดึกดําบรรพ์ ผู้ ซ่ึงเป็นพญามารและซาตาน และล่ามมันไว้

พันปี  แล้วทิ้งมันลงไปในเหวที่ไม่มีก้นเหวน้ัน แล้วได้ลั่นกุญแจประทับตรา เพื่อไม่ให้มันล่อลวงบรรดา

ประชาชาติได้อีกต่อไป จนครบกาํหนดพนัปีแล้วหลงัจากน้ันจะต้องปล่อยมันออกไปช่ัวขณะหน่ึง” 
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วิวรณ์ 20:6-7 – “ผู้ใดทีไ่ด้มีส่วนในการฟ้ืนจากความตายคร้ังแรกกเ็ป็นสุขและบริสุทธ์ิ ความตายคร้ังที่สอง

จะไม่มีอํานาจเหนือคนเหล่าน้ัน แต่เขาจะเป็นปุโรหิตของพระเจ้าและของพระคริสต์ และจะครอบครอง

ร่วมกบัพระองค์ตลอดเวลาพนัปี    คร้ันพนัปีล่วงไปแล้ว กจ็ะปล่อยซาตานออกจากคุกทีข่งัมันไว้” 

 

6. การเสดจ็มาคร้ังท่ีสองของพระเยซูคริสตเ์จา้จะเกิดข้ึนสองระยะเวลา ซ่ึงถูกแบ่งออกเป็นสองช่วง 

     ก. การถูกรับไป 

 การ “ถูกรับไป” หมายถึง ระยะเวลาเม่ือเหล่าผูเ้ช่ือในโลกจะ “ถูกรับข้ึนไป” ในฟ้าอากาศกบัพระเยซู

คริสตนิ์รันดร์ 

1 เธสะโลนิกา 4:16-17 – “ด้วยว่าองค์พระผู้ เป็นเจ้าเองจะเสด็จมาจากสวรรค์ ด้วยเสียงกู่ก้อง ด้วยสําเนียง

ของเทพบดี และด้วยเสียงแตรของพระเจ้า และคนทั้งปวงที่ตายแล้วในพระคริสต์จะเป็นขึ้นมาก่อน  

หลงัจากน้ันเราทัง้หลายซ่ึงยงัเป็นอยู่และเหลอือยู่ จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกบัคนเหล่าน้ัน เพือ่จะได้พบ

องค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศ อย่างน้ันแหละเรากจ็ะอยู่กบัองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิตย์” 

 

 ในช่วงเวลาแรกน้ี พระเยซูคริสตจ์ะกลบัมาในเมฆเพื่อรับผูเ้ช่ือไปอยูก่บัพระองคใ์นสวรรค ์ในเจด็ปี

ต่อมา พระพิโรธของพระเจา้จะเทลงมาเหนือโลกและเหล่าผูท่ี้ไม่เช่ือจะตายไปในภยัพิบติัร้ายแรงท่ีพระเจา้

ทรงเทลงมา ช่วงเวลาน้ีเรียกว่า กลียุค  ซ่ึงกเ็ป็นช่วงเวลาท่ีหลายคนไดรั้บความรอดดว้ยเช่นกนั ระหว่างใน

ระยะเวลาเจด็ปีน้ี ผูเ้ช่ือในสวรรคจ์ะถูกพิพากษาท่ีบลัลงักพ์ิพากษาของพระคริสต ์

 

     ข. การสาํแดง 

 เจ็ดปีหลังจากการถูกรับไป การสําแดงของพระเยซูคริสต์จะเกิดข้ึน ซ่ึงหมายถึงเวลาเม่ือ 

พระเยซูคริสตจ์ะเสด็จกลบัมาในโลกเพื่อสถาปนาอาณาจกัรของพระองค์ พระองค์จะทรงปกครองเป็น 

เวลาหน่ึงพนัปี 

วิวรณ์ 19:11-16 – “แล้วข้าพเจ้าได้เห็นสวรรค์เปิดออก และดูเถิด มีม้าขาวตัวหน่ึง พระองค์ผู้ทรงม้าน้ันมี

พระนามว่า “สัตย์ซ่ือและสัตย์จริง” พระองค์ทรงพิพากษาและกระทําสงครามด้วยความชอบธรรม… มี

พระแสงคมออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ เพือ่พระองค์จะได้ทรงฟันฟาดบรรดานานาประชาชาติด้วย

พระแสงน้ัน และพระองค์จะทรงครอบครองเขาด้วยคทาเหล็ก พระองค์จะทรงเหยียบบ่อยํ่าองุ่นแห่ง 

พระพโิรธอันเฉียบขาดของพระเจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด  พระองค์ทรงมีพระนามจารึกที่ฉลองพระองค์ 

และที่ต้นพระอูรุของพระองค์ว่า “พระมหากษัตริย์แห่งมหากษัตริย์ทั้งปวงและเจ้านายแห่งเจ้านายทั้ง

ปวง”” 
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วิวรณ์ 20:6-7 – “ผู้ใดทีไ่ด้มีส่วนในการฟ้ืนจากความตายคร้ังแรกกเ็ป็นสุขและบริสุทธ์ิ ความตายคร้ังที่สอง

จะไม่มีอํานาจเหนือคนเหล่าน้ัน แต่เขาจะเป็นปุโรหิตของพระเจ้าและของพระคริสต์ และจะครอบครอง

ร่วมกบัพระองค์ตลอดเวลาพนัปี  คร้ันพนัปีล่วงไปแล้ว กจ็ะปล่อยซาตานออกจากคุกทีข่งัมันไว้” 

 

7. ก่อนกลียคุ 

 คาํพยากรณ์ของ “เจด็สิบสัปดาห์” พบในพระธรรมดาเนียล บทท่ี 9 กล่าวว่าจะมีช่วงระยะเวลาเจด็ปี

ระหวา่งการถูกรับไปและการสาํแดง ในช่วงเวลานั้นจะเกิดยคุเขญ็บนโลกและพระบลัลงักแ์ห่งการพิพากษา

ของพระคริสตใ์นสวรรคก์ลียุคเป็นเวลาแห่งพระพิโรธของพระเจา้บนโลกท่ีเหล่าผูไ้ม่เช่ือจะลม้ตายในภยั

พิบติัอนัร้ายแรงท่ีพระเจา้ทรงเทลงมา 

 

การล่อลวง 

 

 ซาตานทาํงานเพื่อนาํการปกครองเดียวและความเช่ือเดียวมายงัโลก ดงันั้นมนัจึงสามารถถูกยกข้ึนให้

เป็นดัง่ “พระ” ในโลกน้ี ในพระคมัภีร์กล่าววา่ซาตานจะทาํงานของมนัใหส้าํเร็จก่อนหรือหลงัในช่วงการถูก

รับข้ึนไป มนัจะมีคนหน่ึงนาํในการปกครองน้ี ในพระคมัภีร์เรียกเขาว่า “ผูต่้อตา้นพระคริสต”์ ซาตานจะมี

คนหน่ึงเช่นเดียวกนัในการนาํความเช่ือ พระคมัภีร์เรียกเขาวา่ “ผูพ้ยากรณ์เทจ็” 

 

  ซ่ึงดูไม่ยากในการทาํงานของมารซาตานในการนาํการปกครองเดียวและความเช่ือเดียวมายงัโลกน้ี 

ส่ิงท่ีบอกเป็นนยัอยู่รอบตวัเราสําหรับคนท่ีเฝ้าระวงั ทุกประเทศในยุโรปมีการร่วมมือกนัในดา้นเศรษฐกิจ

ของพวกเขาในยโุรป ในเอเชียกมี็การร่วมมือกนัในดา้นเศรษฐกิจและวางแผนในการเปิดอาเซียนในเร็วๆน้ี 

เช่นเดียวกนักบัท่ีประเทศอเมริกา แคนนาดา และแม็กซิโกก็มีการสนทนาว่าดว้ยความร่วมมือกนัทางดา้น

เศรษฐกิจในประเทศของเขาเช่นเดียวกนักบัยุโรปและเอเชีย  ดังนั้นหากท่านมองไปรอบๆตวั ท่านจะ

สามารถเห็นไดว้า่การปกครองของโลกน้ีกาํลงัมาอยา่งชา้ๆ ในการมาร่วมกนั 

 

 ในเวลาเดียวกนัในดา้นศาสนาความเช่ือของโลกน้ี ก็มีการขบัเคล่ือนในการร่วมมือกนัทางด้าน

ศาสนาในโลกน้ีเช่นเดียวกนั ตั้งแต่ท่ีศาสนาคริสต์มีหลากหลายนิกายออกมา ก็มีการขบัเคล่ือนเพื่อจะนาํ

นิกายทั้งหมดมารวมเป็นหน่ึง “คริสตจกัร” จากนั้น ในเวลานั้นคริสตจกัรเดียวของคริสเตียนน้ีกจ็ะรวมเขา้

ดว้ยกนักบัศาสนาอ่ืนๆเพื่อสร้างศาสนาความเช่ือเดียวกนัในโลก 
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 คริสเตียนมกัจะถามว่า “ทุกศาสนาในโลกจะเขา้รวมกนัเป็นหน่ึงเดียวกบัศาสนาคริสต์ไดอ้ย่างไร 

เม่ือพวกเขามีความแตกต่างและมีการสอนท่ีแตกต่างกนัในความรอด?” คาํตอบคือ การล่อลวง! ซาตานจดั

เตรียมการล่อลวงท่ีทาํใหเ้ป็นกลางในทุกศาสนาในโลกใบน้ี ดงันั้นเขากจ็ะสามารถเขา้มารวมกนัเป็นศาสนา

เดียวกนัดัง่ท่ีซาตานควบคุม 
 

 ผูเ้ช่ือในคริสตจกัรเธสะโลนิกาอยูภ่ายใตก้ารข่มเหงท่ีน่ากลวั ซ่ึงพวกเขาคิดว่าพวกเขาอยูใ่นช่วงเวลา

ท่ีทุกขท์รมาน คือ ช่วงเวลาระหว่างการถูกรับข้ึนไปและการสาํแดงของพระเยซูคริสต ์สาวกเปาโลเขียนถึง

คริสตจกัรเพื่อใหค้วามมัน่ใจแก่พวกเขาวา่พวกเขาไม่ไดอ้ยูใ่นช่วงเวลาแห่งกลียคุและจากนั้นไปดูคาํอธิบาย

ในเหตุการณ์ท่ีนาํไปสู่ช่วงเวลาแห่งกลียคุ 
 

2 เธสะโลนิกา 2:3-4 – “อย่าให้ผู้หน่ึงผู้ใดล่อลวงท่านโดยทางหน่ึงทางใดเลย เพราะว่าวันน้ันจะไม่มาถึง เว้น

แต่จะมีการล้มลงเสียก่อน และคนแห่งการบาปน้ันจะประจักษ์แจ้ง คอืลกูแห่งความพนิาศ   ผู้กดีกัน้ขัดขวาง

และยกตัวขึ้นต่อสู้อะไร ๆ ที่ได้ช่ือว่าเป็นพระเจ้า หรืออะไร ๆ ที่เขาไหว้นมัสการน้ัน แล้วมันก็น่ังใน 

พระวิหารของพระเจ้าเหมือนอย่างพระเจ้า ประกาศตัวว่าเป็นพระเจ้า” 
 

 ลูกแห่งความพินาศคือผูท่ี้ต่อตา้นพระคริสตท่ี์ซาตานจะนาํมาสู่การปกครองโลกน้ี พระคาํขอ้น้ีบอก

เราถึงเป้าหมายของมารซาตานคือการไดรั้บการนมสัการจากมนุษย ์ซ่ึงทาํใหม้นัสามารถเป็นเหมือนพระเจา้ 

ขอ้พระคาํถดัไปอธิบายวา่ซาตานจะล่อลวงมนุษยอ์ยา่งไร 
 

2 เธสะโลนิกา 2:8-9 – “ขณะน้ันคนนอกกฎหมายน้ันจะปรากฏตัวขึ้น และองค์พระผู้ เป็นเจ้าจะทรง

ประหารมันด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์ และจะทรงผลาญให้สูญไปด้วยการปรากฏแห่งการเสด็จมาของ

พระองค์ คือผู้ น้ันที่มาโดยการดลบันดาลของซาตาน พร้อมกบับรรดาการอิทธิฤทธ์ิและหมายสําคัญ และ

การมหัศจรรย์แห่งความเทจ็” 

 

 คาํวา่ คนนอกกฎหมาย หมายถึงช่ือ ซ่ึงเป็นช่ืออ่ืนของผูท่ี้ต่อตา้นพระคริสตห์รือผูน้าํในการปกครอง

โลกน้ี และอธิบายถึงลกัษณะของเขา ผูต่้อตา้นพระคริสตมี์อาํนาจมากและมีความสามารถในการสร้างความ

อศัจรรยท่ี์จะล่อลวงผูค้นเขา้สู่ความเช่ือเทจ็ 

 

2 เธสะโลนิกา 2:10-11 – “และอบุายอธรรมทัง้หลายสําหรับคนเหล่าน้ันทีพ่นิาศอยู่  เพราะเขาทั้งหลายไม่ได้ 

       รับความรักแห่งความจริงไว้เพือ่จะรอดได้  เพราะเหตุน้ีพระเจ้าจึงทรงให้ความลุ่ม 

       หลงมาครอบงําเขา ให้เขาเช่ือส่ิงทีเ่ทจ็” 
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 ผูต่้อตา้นพระคริสต์มีการล่อลวงหน่ึงซ่ึงจะล่อลวงคนในโลกน้ี ในความเป็นจริงการล่อลวงก็คือ

ความเทจ็และการหลอกลวงท่ีพระเยซูกล่าวไวว้า่หากเป็นไปได ้มนักจ็ะล่อลวงแมแ้ต่ผูท่ี้รอดแลว้ 

 

มาระโก 13:22 – “ด้วยว่าจะมีพระคริสต์เทียมเท็จและผู้ทํานายเทียมเท็จเกดิขึ้นหลายคน ทําหมายสําคัญ 

      และการมหัศจรรย์เพือ่ล่อลวงผู้ทีถู่กเลอืกสรรแล้วให้หลง ถ้าเป็นได้” 

 

 คริสเตียนมกัจะมีความสงสัยว่า “การล่อลวงคืออะไร?” การล่อลวงในทนัทีทนัใดนั้น ทุกๆศาสนาก็

จะกลายมาเป็นส่ิงไร้ประโยชนแ์ละไม่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะควบคุมคนใหอ้อกจากศาสนาความเช่ือของเขา

และนาํทุกคนมาสู่ศาสนาความเช่ือเดียว 

 

 ผมมีทฤษฎีว่าการล่อลวงคืออะไร ซ่ึงเป็นความคิดเห็นของผมเอง ไม่มีหลกัฐานใดๆว่าน่ีคือการ

ล่อลวง มีศิษยภิบาลหลายท่านเห็นดว้ยกบัความคิดเห็นของผม อย่างไรก็ตามเราอาจจะคิดผิดเก่ียวกบัส่ิงน้ี 

ผมจะบอกท่านถึงทฤษฎีของผมเท่านั้นเพื่อแสดงให้ท่านเห็นว่ามนัเป็นไปไดอ้ย่างไรสําหรับซาตานถึง

สาเหตุท่ีทาํใหศ้าสนาในโลกน้ีกลายเป็นส่ิงไร้ประโยชน์โดยทนัทีทนัใด ถึงแมว้่ามนัอาจจะยงัไม่เกิดข้ึนใน

ทฤษฎีของผม แต่มนัอาจจะเกิดข้ึนในทางใดทางหน่ึงหรือทางอ่ืน ผมจะบอกท่านเพื่อเตือนถึงผูเ้ช่ือแท้

เท่านั้นในการอยู่ในความจริงแห่งพระคาํของพระเจา้ และไม่อนุญาตใหม้ารซาตานและคนชัว่ในโลกน้ีมา

หลอกลวงท่านใหเ้ขา้สู่ความเช่ือเทจ็ได ้

 

 เราได้เรียนรู้เก่ียวกับวิญญาณในโลกน้ีในหลักคาํสอนเก่ียวกับทูตสวรรค์ มาร และซาตานไป

เรียบร้อยแลว้ เราไดเ้ห็นตวัอยา่งในพระคมัภีร์ว่าทูตสวรรคท่ี์ดีสามารถกลายสภาพในสภาพเน้ือหนงั พูดคุย 

อาศยัอยูก่บัมนุษยไ์ด ้และอ่ืนๆอีก หน่ึงตวัอยา่งในปฐมกาลบทท่ี 18 ท่ีทูตสวรรคม์าหาอบัราฮมั ถึงแมว้่าเรา

ไม่มีรู้วา่วญิญาณสามารถเขา้มาในโลกไดอ้ยา่งไร แต่เรารู้วา่วญิญาณนั้นเขา้มาได ้

 

ปฐมกาล 6:1-2 – “และต่อมาเม่ือมนุษย์เร่ิมทวีมากขึ้นบนพืน้แผ่นดินโลก และพวกเขาให้กําเนิดบุตรสาว

หลายคน บุตรชายทั้งหลายของพระเจ้าเห็นว่าบุตรสาวทั้งหลายของมนุษย์สวยงาม และพวกเขารับเธอ

ทัง้หลายไว้เป็นภรรยาตามทีพ่วกเขาเลอืกไว้” 

 

 ในขอ้พระคาํขา้งบน ผมเช่ือว่า “บุตรชายทั้งหลายของพระเจา้” หมายถึง ทูตสวรรคท่ี์ลม้ลงในความ

บาปและเขา้ร่วมกบัซาตานในการกบฏต่อตา้นพระเจา้ ทูตสวรรคบ์างตนท่ีลม้ลงมีความสัมพนัธ์กบัมนุษย์

ผูห้ญิงเพื่อกาํเนิดเดก็ท่ีไม่ปกติดัง่ในพระคาํขอ้ถดัไป 
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ปฐมกาล 6:4 – “ในคราวน้ันมีพวกมนุษย์ยักษ์บนแผ่นดินโลก และหลังจากน้ัน เม่ือบุตรชายทั้งหลายของ

พระเจ้าเข้าหาบุตรสาวทัง้หลายของมนุษย์ และเธอทัง้หลายคลอดบุตรให้แก่พวกเขา บุตรเหล่าน้ันกลายเป็น

คนมีอํานาจมากซ่ึงอยู่ต้ังแต่สมัยโบราณ เป็นคนมีช่ือเสียง” 

 

 เด็กท่ีเกิดมาจากความสัมพนัธ์น้ีท่ีกลายมาเป็นมนุษยย์กัษท่ี์โหดร้าย ภาษาฮีบรูสําหรับคาํว่ามนุษย์

ยกัษ ์คือ เนฟิลิม เนฟิลิมเป็นเลือดผสม “บิดา” ของเขาคือทูตสวรรคท่ี์ลม้ลงและมารดาของเขาคือมนุษย ์ มี

ขอ้พระคาํท่ีน่าสนใจในพนัธสัญญาใหม่ท่ีอาจจะหมายถึงเหล่าทูตสวรรคท่ี์มีความสันพนัธ์กบัมนุษยผ์ูห้ญิง 

  

ยูดาส 1:6 – “และเหล่าทูตสวรรค์ที่ไม่ได้รักษาเทวสภาพของตน แต่ได้ละทิ้งถิ่นฐานของตนน้ัน พระองค์ก็

ได้ทรงจองจําไว้ด้วยโซ่ตรวนอันเป็นนิรันดร์ ขงัไว้ในทีมื่ดจนกว่าจะถงึการพพิากษาในวันสําคญัยิง่น้ัน” 

 

 บางคนเขา้ใจว่าพระคาํขอ้น้ีหมายถึง พระเจา้ทรงพิพากษาใหทู้ตสวรรค์มีความสัมพนัธ์กบัมนุษย์

ผูห้ญิงเพื่อใหเ้กิดมนุษยย์กัษ ์คือ เนฟิลิม ทูตสวรรคท่ี์ลม้ลงเหล่าน้ีถูกกกัขงัใน “ท่ีคุมขงั” รอเวลาท่ีพระเจา้จะ

โยนซาตานและวญิญาณชัว่ลงในบึงไฟ 

 

 ทาํไมทูตสวรรคต์อ้งการใหเ้กิดลูกหลานของพวกเขาคือเนฟิลิมท่ีโหดร้าย? คาํตอบนั้นธรรมดามาก 

หากเนฟิลิมทาํใหม้นุษยเ์ส่ือมทรามไดม้ากพอ มนุษยก์จ็ะตายไปโดยภยัพิบติัและสงคราม จากนั้นพระเจา้ก็

ไม่สามารถส่งพระเยซูคริสต์มายงัโลกเพื่อจดัเตรียมมนุษยสู่์ทางแห่งความรอดได้ ผลลพัธ์ในงานของ 

เนฟิลิมคือ โลกกจ็ะเตม็ไปดว้ยความชัว่ชา้ 

 

ปฐมกาล 6:5 – “และพระเจ้าทรงเห็นว่าความช่ัวร้ายของมนุษย์มีมากบนแผ่นดินโลก และเค้าความคิดทุก 

   อย่างแห่งความคดิทัง้หลายในใจของเขาล้วนแต่ช่ัวร้ายอย่างเดียวเสมอไป” 

 

 ท่านรู้เร่ืองราวของการลา้งโลก พระเจา้ทรงทาํใหน้ํ้ าท่วมโลกเพื่อทาํลายมนุษยไ์ปจากโลก แต่ทรง

ช่วยโนอาห์และครอบครัวของเขาใหมี้ชีวิตอยู ่ผมเช่ือว่าเหตุการณ์ท่ีบนัทึกไวใ้นปฐมกาล บทท่ี 6 คือความ

พยายามของซาตานท่ีจะสร้างเนฟิลิม เพื่องานของมนัท่ีจะทาํลายพระเจา้และยกตวัเองข้ึนเป็น “พระ” ของ

โลกน้ีและไดรั้บการนมสัการจากมนุษย ์

 

 ผูค้นเร่ิมตั้งถ่ินฐานอีกคร้ังหลงัจากนํ้ าท่วมโลก หลายร้อยปีผ่านไป หลงัจากท่ีโมเสสนาํชนชาติ

อิสราเอลออกจากอียิปต ์เขาไดส่้งคนสอดแนม 12 คนไปท่ี “แผ่นดินแห่งพนัธสัญญา” ซ่ึงเป็นแผ่นดินท่ี 
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พระเจา้ทรงสัญญาแก่อบัราฮมัและลูกหลานของเขา คนสอดแนมสิบคนกลบัมาพร้อมกบัข่าวร้ายและกล่าว

วา่ 

กนัดารวิถี 13:33 – “ที่น่ันเราเห็นพวกมนุษย์ยักษ์ คือบุตรของคนอานาคซ่ึงมาจากพวกมนุษย์ยักษ์ เราเป็น 

          เหมือนต๊ักแตนในสายตาของเรา ในสายตาของเขากเ็หมือนกนั” 

 

 ซ่ึงเป็นความคิดเห็นของผมว่าบางทีหลงัจากท่ีโนอาห์และลูกของเขาตายไปแลว้ ทูตสวรรคท่ี์ลม้ลง

เร่ิมมีความสัมพนัธ์กบัมนุษยผ์ูห้ญิงอีกคร้ัง น่ีเป็นความพยายามคร้ังท่ีสองของมารซาตานท่ีจะกาํเนิดมนุษย์

ยกัษข์องพวกมนั คือ เนฟิลิม เพื่อช่วยมนัเองในการทาํลายมนุษย ์เพื่อท่ีพระเจา้จะไม่สามารถส่งพระเยซู

คริสตม์ายงัโลกเพื่อจดัเตรียมทางแห่งความรอด เม่ือชนชาติอิสราเอลมาสู่ดินแดนพนัธสัญญา พระเจา้ทรง

สั่งให้เขาทาํลายผูค้นท่ีอาศยัอยู่ในดินแดนน้ี รวมทั้งผูช้าย ผูห้ญิงและเด็กเล็ก เป็นเพราะว่าพระเจา้ทรงรู้ว่า

ผูค้นท่ีอยูท่ี่นัน่เป็นใครและจุดประสงคข์องพวกเขาคืออะไรใช่หรือไม่? 
 

 ชนชาติอิสราเอลไม่เช่ือฟังพระเจา้และอนุญาตใหค้นเหล่านั้นอาศยัอยูใ่นดินแดนต่อไป เนฟิลิมก็มี

ลูกหลานออกมาอยู่อยา่งต่อเน่ือง หลายร้อยปีผ่านไป เราไดอ่้านเก่ียวกบัมนุษยย์กัษใ์นช่วงเวลาของกษตัริย์

ดาวิด คริสเตียนหลายคนไดย้นิหรือไดอ่้านเก่ียวกบัดาวิดผูฆ่้ายกัษโ์กลิอทัใน 1 ซามูเอล บทท่ี 17 หลายปี

ต่อมา ทหารของดาวิดบางคนมีชยัต่อมนุษยย์กัษต์นอ่ืน ซ่ึงรวมไปถึงนอ้งชายของโกลิอทัใน 2 ซามูเอล บท

ท่ี 21 
 

 ผมมีความคิดเห็นว่าซาตานพยายามเป็นคร้ังท่ีสองท่ีจะสร้างเนฟิลิมข้ึนมาเพื่อวตัถุประสงคข์องมนั

โดยเฉพาะในการท่ีจะกลายมาเป็นพระของโลกน้ี ในปฐมกาล บทท่ี 6 เนฟิลิมคือมนุษยย์กัษ์และมี

ความสามารถในอาํนาจและสติปัญญามาก ผมมีความคิดเห็นอีกเช่นกนัว่าตอนน้ีซาตานกาํลงัพยายามเป็น

คร้ังท่ีสามในการสร้างชนชาติเนฟิลิมเพื่อช่วยมนัท่ีจะมาเป็น “พระ” ของโลกน้ี ซาตานจะทาํส่ิงน้ีได้

อยา่งไร? 
 

 เม่ือ 40-50 ปีก่อน มีการรายงานข่าวมากมายของการลกัพาตวัโดยมนุษยต่์างดาว ยูเอฟโอ การ

รายงานข่าวโดยพื้นฐานนั้นเหมือนกนั ซ่ึงมกัจะเป็นผูห้ญิง แต่บางคร้ังกเ็ป็นผูช้ายท่ีถูกลกัพาตวัโดย “มนุษย์

ต่างดาว” ท่ีดูเหมือนเป็นส่ิงมีชีวิต ส่วนมากพวกเขาจะรายงายข่าวว่ามีห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์บาง

ประเภทท่ีมนุษยต่์างดาว “วทิยาศาสตร์” ใหค้วามสนใจไปยงัการสืบพนัธุ์ของอวยัวะท่ีถูกลกัพาตวัมา หลาย

คนถูกบงัคบัใหมี้เพศสัมพนัธ์กบัมนุษยต่์างดาวและตั้งครรภเ์ด็กท่ีจะตอ้งถูกนาํออกจากครรภเ์พื่อนาํไปอยู่

ในท่ีดูแลของมนุษยต่์างดาววิทยาศาสตร์ บางคนไดร้ายงายว่าพวกเขาเห็นห้องขนาดใหญ่ของเด็กท่ีเป็น 

“คร่ึงมนุษยแ์ละคร่ึงมนุษยต่์างดาว” 
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 อะไรคือส่ิงท่ีน่าสนใจมากถึงแมว้่ามนุษยท่ี์ถูกลกัพาตวัจะไม่เคยรู้จกักนัมาก่อนและช่วงเวลาท่ีถูก

ลกัพาตวักต่็างกนั พวกเขาไดใ้หค้าํบรรยายทางกายภาพของมนุษยต่์างดาวไดค้ลา้ยกนัและประสบการณ์ของ

พวกเขากค็ลา้ยกนัมาก 

 

 ผมเช่ืออยา่งแน่นอนว่าพระคมัภีร์กล่าวว่าไม่มีรูปแบบชีวิตของมนุษยต่์างดาวในบรรยากาศชั้นนอก 

มนุษยใ์นโลกน้ีเท่านั้นท่ีเป็นชนชาติท่ีพระเจา้ทรงสร้าง ซ่ึงเป็นเพียงความคิดเห็นของผม ดงันั้น “มนุษยต่์าง

ดาว” เหล่าน้ีท่ีดูเหมือนส่ิงมีชีวติคือทูตสวรรคท่ี์ลม้ลงท่ีกลายสภาพมาเป็นเน้ือหนงั ยิง่ไปกว่านั้นกเ็ป็นความ

คิดเห็นของผมอีกว่า “มนุษยต่์างดาว” เหล่าน้ี หรือทูตสวรรคท่ี์ลม้ลงพยายามท่ีจะสร้างชนชาติของเนฟิลิม 

ลูกหลานของเนฟิลิปเหล่าน้ีไดเ้ติบโตและถูกเล้ียงดูในสถานท่ีท่ีเป็นความลบั และจะสาํแดงแก่โลกในเวลา

ท่ีเฉพาะเจาะจงในอนาคต 

 

 บริษทัท่ีผลิตรายการทีวถ่ีายทอดหนงัท่ีอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลและการควบคุมของซาตาน ไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา

มีหนงัมากมายและรายการทีวีท่ีเก่ียวกบัทูตสวรรคท่ี์ลม้ลงมายงัโลกและมีผลกระทบต่อมนุษย ์หนงัและทีวี

เหล่าน้ีแสดงรายการใหค้นไดเ้คยชินกบัภาพความคิดของมนุษยต่์างดาวท่ีอาศยัอยูท่่ามกลางมนุษย ์

 

 ดงันั้นการล่อลวงน้ีไดท้าํให้ศาสนาทั้งหมดในโลกกลายเป็นส่ิงไร้ประโยชน์และใชไ้ม่ไดใ้นโลก

ปัจจุบนั และเป็นเหตุให้ผูค้นละท้ิงศาสนาของเขามาเขา้ร่วมศาสนาเดียวกนัใช่หรือไม่? เป็นความคิดเห็น

ของผมท่ีว่าซาตานไดเ้ตรียมการตามท่ีสมมติไปว่า “มนุษยต่์างดาว” ไม่ใช่รูปแบบส่ิงท่ีมีชีวิตทั้งหมด แต่ดู

เหมือนจะเป็นเนฟิลิมท่ีทูตสวรรคท่ี์ลม้ลงไดถู้กสร้างไว ้

 

 ในเวลาท่ีกาํหนด เวลาก่อนหรือไม่กห็ลงัการถูกรับไป เนฟิลิมเหล่าน้ีจะปรากฎกายใน “ยานอวกาศ” 

แก่มนุษยโ์ลก พวกมนัจะกล่าวหลอกลวงและพูดว่ามนัคือ “พระ” ของจกัรวาลน้ี ภาพท่ีจะเกิดข้ึนน้ีพวกมนั

จะบอกหน่ึงในสองส่ิงท่ีเป็นไปไดใ้นการหลอกลวง 

 

 เร่ืองแรกคือพวกมนัจะกล่าววา่ “พระเจา้ของคริสเตียน” ไม่ไดด้าํรงอยู ่แต่พวกมนัคือหน่ึงเดียวท่ีคร้ัง

หน่ึงเคยอยู่มีชีวิตบนโลกเม่ือพนัปีท่ีผ่านมาในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เม่ือหลายปีก่อนพวกมนัไดเ้ฝ้า

สังเกตและแทรกแซงในประวติัศาสตร์ของมนุษยเ์ม่ือยามจาํเป็น เพื่อตอ้งรักษามนุษยจ์ากการทาํลายตนเอง 

ส่ิงน้ีเป็นไปไดท่ี้พวกมนัอาจจะล่อลวงและ “อา้งว่า” พระเยซูคริสตแ์ละผูน้าํศาสนาอ่ืนๆของอิสลามและ

ศาสนาพุทธคือหน่ึงในนกัวทิยาศาสตร์ของพวกเขาเองท่ีช่วยมนุษยโ์ดยตรงท่ีทาํใหพ้วกเขาดีข้ึน 
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 เร่ืองท่ีสองท่ีเป็นไปไดคื้อพวกมนักล่าวว่า “พระเจา้ของคริสเตียน” เป็นหน่ึงในนกัวิทยาศาสตร์ของ

พวกเขาท่ีก่อกบฎผูท่ี้หว่านความลบัไวบ้นโลกมนุษย ์มนุษยต่์างดาวจะกล่าวว่านกัวิทยาศาสตร์ผูน้ี้คือคนท่ี

โหดร้ายท่ีตอ้งการบงัคบัมนุษยใ์ห้ติดตามการปกครองของเขาและวางกบัดกัให้พวกเขา “นมสัการ” ผูน้ี้

เท่านั้น 

 

 นอกเหนือจากเร่ืองราวสองเร่ืองน้ีแลว้ ผลลพัธ์สุดทา้ยกเ็หมือนกนั ผูค้นในโลกจะมองไปท่ีมนุษย์

ต่างดาวและยานอวกาศพร้อมกบัฟังคาํอธิบาย (คาํโกหก) ท่ีมาถึงมนุษยโ์ลก ส่ิงน้ีจะกระทบต่อขอ้ความ

ของคริสเตียนอยา่งไร? 

 

 ผูท่ี้ไม่รอดส่วนมากจะเช่ือคาํล่อลวงของเนฟิลิมท่ีว่า “พระเจา้ของคริสเตียน” ไม่ไดด้าํรงอยู่หรือ

เป็นนทัวทิยาศาสตร์ท่ีโหดร้ายผูน้ั้น ดงันั้นผูท่ี้ไม่รอดจะไม่เช่ือในพระคมัภีร์เพราะว่าพระเจา้ของคริสเตียน

ไม่ไดด้าํรงอยูห่รือไม่กเ็ป็นนกัวทิยาศาสตร์ธรรมดาและไม่ใช่พระเจา้ 

 

 การล่อลวงน้ีจะมีผลกระทบเป็นกลางกบัศาสนาทุกศาสนาในโลกในขณะนั้น เพราะว่ามนัไดส้าํแดง

ก่อนท่ีแต่ละศาสนาทัว่โลกจะผดิเพี้ยนไป ในเวลาสั้นๆ ทุกศาสนาจะถูกลบลา้งและรวมเป็นศาสนาใหม่ คือ 

ศาสนาของซาตาน และผูต่้อตา้นพระคริสต ์และเนฟิลิม ส่ิงน้ีทาํให้ซาตานประสบความสําเร็จในงานของ

มนัในการกลายมาเป็น “พระ” ของโลกน้ี อยา่งไรก็ตามในพระคมัภีร์บอกว่าในเวลาสั้นๆเท่านั้น ในความ

เป็นจริงอาจจะนอ้ยกวา่ 7 ปี 

 

 น่ีเป็นเพียงความคิดเห็นของผมอีกคร้ัง ซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนแบบน้ีหรือคลา้ยกนัหรืออาจจะไม่เกิดข้ึน

เลย ไม่ทางใดกท็างหน่ึงส่ิงน้ีช่วยใหค้ริสเตียนมองภาพไดง่้ายว่าศาสนาความเช่ือเดียวในโลกสามารถมาได้

อยา่งไร หากเหตุการณ์น้ีไดผ้่านมาและผ่านไป กจ็ะยากมากสาํหรับคริสเตียนในการประกาศและบอกผูค้น

ถึงเร่ืองราวแห่งความรอด เพราะว่าผูไ้ม่รอดเช่ือว่าพระเจา้ของคริสเตียนไม่ได้มีอยู่จริงหรือเป็นเพียง

นกัวิทยาศาสตร์ท่ีโหดร้าย ผูค้นในโลกท่ีไดเ้ห็นและไดย้ินอะไรจากเนฟิลิมจะเช่ือส่ิงนั้นมากกว่าเช่ือใน 

พระวจนะของพระเจา้โดยความเช่ือ 

 

 ดงันั้น ในส่วนน้ีเป็นเพียงความคิดเห็นของผม ซ่ึงเป็นเพียงการเดาท่ีไม่ไดมี้ความจริงมาสนบัสนุน 

อย่างไรก็ตาม ส่ิงท่ีผมเขียนน้ีทาํให้ท่านสงสัยในพระเจา้หรือไม่? ความจริงแลว้ส่ิงน้ีทาํให้ความเช่ือใน 

พระเจา้ของผมแขง็แกร่งข้ึน จาํไวว้่าพระเจา้อยูใ่นการควบคุม พระเจา้จะชนะในทา้ยท่ีสุด ซาตานเกลียดชงั

พระเจา้และเกลียดชงัทุกส่ิงท่ีพระเจา้ทรงรักรวมทั้งมนุษย ์มนัเป็นส่ิงเดียวท่ีพยายามจะดึงมนุษยจ์ากความ
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เช่ือในพระเจ้า และการมาถึงความรอดในพระองค์ก่อนท่ีการสําแดงของพระเยซูคริสต์จะมาถึง ท่าน

สามารถวางใจในพระคาํของพระเจา้ได!้ ใหเ้ช่ือในพระวจนะของพระเจา้ ไม่สาํคญัว่าท่านจะไดเ้ห็นหรือได้

ยนิอะไรมา เพราะวา่พระวจนะของพระเจา้เท่านั้นท่ีเป็นแหล่งแห่งความจริง!  

 

การพพิากษาของพระเจ้าในอนาคตสําหรับผู้เช่ือ 

 

 เวลานั้นจะมาถึงเม่ือบุตรมนุษยข์องพระเจา้ทรงพิพากษา ณ “บลัลงักก์ารพิพากษาของพระคริสต”์ 

ซ่ึงจะเกิดข้ึนหลงัจากการถูกรับข้ึนไปและก่อนการสาํแดง คริสเตียนทุกคนจะถูกพิพากษาโดยปราศจากการ

ยกเวน้ใดๆ 

 

2 โครินธ์ 5:10 – “เพราะว่าจําเป็นทีเ่ราทุกคนจะต้องปรากฏตัวที่หน้าบัลลังก์พพิากษาของพระคริสต์ เพือ่ 

     ทุกคนจะได้รับสมกบัการทีไ่ด้ประพฤติในร่างกายน้ี แล้วแต่จะดีหรือช่ัว” 

 

โรม 14:10 – “แต่ตัวท่านเล่า เหตุไฉนท่านจึงกล่าวโทษพี่น้องของท่าน หรือเหตุไฉนท่านจึงดูหม่ินพีน้่อง 

           ของท่าน เพราะว่าเราทุกคนต้องยนือยู่หน้าบัลลงัก์พพิากษาของพระคริสต์” 

 

 น่ีไม่ใช่การพิพากษาสําหรับความรอดท่ีกาํหนดว่าใครจะไดไ้ปสวรรคห์รือใครจะไดไ้ปนรก การ

พิพากษาน้ีสาํหรับผูเ้ช่ือเท่านั้น ดงันั้นจึงไม่ใช่การพิพากษาสาํหรับความรอด แต่เป็นการพิพากษาในการรับ

ใช ้

 

1 โครินธ์ 3:12-15 – “แล้วบนรากน้ันถ้าผู้ใดจะก่อขึ้นด้วยทองคํา เงิน เพชรพลอย ไม้ หญ้าแห้งหรือฟาง  

การงานของแต่ละคนกจ็ะได้ปรากฏให้เห็น เพราะเวลาวันน้ันจะให้เห็นได้ชัดเจน เพราะว่าจะเห็นชัดได้ด้วย

ไฟ ไฟน้ันจะพสูิจน์ให้เห็นการงานของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร  ถ้าการงานของผู้ใดที่ก่อขึ้นทนอยู่ได้ ผู้ น้ันก็

จะได้ค่าตอบแทน  ถ้าการงานของผู้ ใดถูกเผาไหม้ไป ผู้ น้ันก็จะขาดค่าตอบแทนแต่ตัวเขาเองจะรอด แต่

เหมือนดังรอดจากไฟ” 

 

 ในพระคาํขอ้น้ีกล่าวว่า การงานใดก็ตามท่ีทนต่อไฟ ผูเ้ช่ือก็จะไดค่้าตอบแทน ในพระคมัภีร์เรียก

ค่าตอบแทนน้ีวา่ “มงกฎุ” และมีการกล่าวถึงหา้คร้ังในพนัธสัญญาใหม่ 
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1. มงกฎุแห่งชีวติ มงกฎุน้ีสาํหรับคริสเตียนท่ีสัตยซ่ื์อผูท่ี้ยงัคงอยูใ่นความจริงถึงแมว้่าจะเจอเหตุการณ์ท่ียาก

เขา้มาในชีวติ 

ยากอบ 1:12 – ความสุขย่อมมีแก่คนน้ันทีสู้่ทนการทดลอง เพราะเม่ือปรากฏว่าผู้ น้ันทนได้แล้ว เขาจะได้รับ 

          มงกฎุแห่งชีวิต ซ่ึงองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทัง้หลายทีรั่กพระองค์ 

 

2. มุงกฎุแห่งชยัชนะ ซ่ึงรู้จกักนัในนามว่า “มงกุฎท่ีไม่มีวนัร่วงโรย” เป็นมงกุฎสาํหรับคริสเตียนท่ีมีชีวิตอยู่

ในชีวติแห่งชยัชนะ 

1 โครินธ์ 9:25 – “ฝ่ายนักกฬีาทุกคนกเ็คร่งครัดในระเบียบทุกอย่าง แล้วเขากระทําอย่างน้ันเพือ่จะได้มงกุฎ 

     ใบไม้ซ่ึงร่วงโรยได้ แต่เรากระทาํเพือ่จะได้มงกฎุทีไ่ม่มีวันร่วงโรยเลย” 

 

3. มงกฎุแห่งสง่าราศี มงกฎุน้ีสงวนไวส้าํหรับศิษยาภิบาลท่ีสัตยซ่ื์อ 

1 เปโตร5:4 – “และเม่ือพระผู้ เลี้ยงใหญ่จะเสด็จมาปรากฏ ท่านทั้งหลายจะรับมงกุฎแห่งสง่าราศีที่ร่วงโรย 

  ไม่ได้เลย” 

 

4. มงกฎุแห่งความชอบธรรม มงกฎุน้ีสาํหรับคนท่ีรักและมีชีวติอยูเ่พื่อการเสดจ็กลบัมาของพระคริสต ์

2 ทโิมธี 4:8 – “ต้ังแต่น้ีไป มงกฎุแห่งความชอบธรรมกเ็ตรียมไว้สําหรับข้าพเจ้าแล้ว ซ่ึงองค์พระผู้ เป็นเจ้า ผู้ 

  พิพากษาอันชอบธรรม จะทรงประทานแก่ข้าพเจ้าในวันน้ัน และมิใช่แก่ข้าพเจ้าผู้ เดียว 

  เท่าน้ัน แต่จะทรงประทานแก่คนทัง้ปวงทีรั่กการเสด็จมาของพระองค์” 

 

5. มงกฎุแห่งความช่ืนชมยนิดี มงกฎุน้ีสาํหรับคนท่ีสัตยซ่ื์อในการนาํผูค้นมาถึงความรอด 

1 เธสะโลนิกา 2:19 – “เพราะอะไรเล่าจะเป็นความหวัง หรือความยนิดี หรือมงกฎุแห่งความช่ืนชมยนิดีของ 

   เรา จําเพาะพระพกัตร์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้ เป็นเจ้าของเรา เม่ือพระองค์จะเสด็จ 

   มา กมิ็ใช่ท่านทัง้หลายดอกหรือ” 

 

การพพิากษาของพระเจ้าในอนาคตสําหรับผู้ที่ไม่เช่ือ 

 

 การพิพากษาน้ีเป็นท่ีรู้จกัว่า “การพิพากษาบนบลัลงักใ์หญ่สีขาว” การพิพากษาคร้ังสุดทา้ยน้ีบนัทึก

ในพระธรรมวิวรณ์ 20:11-15 คริสเตียนไม่ไดมี้ส่วนในการพิพากษาของพระเจา้คร้ังน้ี ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัคนท่ี

รอคอยอยูใ่นนรกไดฟ้ื้นข้ึนมาเป็นคร้ังท่ีสองเพื่อโยนลงไปในบึงไฟ 
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วิวรณ์ 20:11-15 – “ข้าพเจ้าได้เห็นพระที่น่ังใหญ่สีขาว และเห็นพระองค์ผู้ประทับบนพระที่น่ังน้ัน และ

แผ่นดินโลกและฟ้าอากาศก็อันตรธานไปจากพระพกัตร์พระองค์ และไม่มีที่อยู่สําหรับแผ่นดินโลกและฟ้า

อากาศน้ันต่อไปเลย  ข้าพเจ้าได้เห็นบรรดาผู้ที่ตายแล้ว ทั้งผู้ ใหญ่และผู้ น้อย ยืนอยู่จําเพาะพระพักตร์ 

พระเจ้า และหนังสือต่าง ๆ กเ็ปิดออก หนังสืออีกม้วนหน่ึงกเ็ปิดออกด้วย คอืหนังสือแห่งชีวิต และผู้ทีต่ายไป

แล้วกถู็กพพิากษาตามข้อความที่จารึกไว้ในหนังสือเหล่าน้ัน ตามที่เขาได้กระทํา   ทะเลกส่็งคืนคนทั้งหลาย

ที่ตายในทะเล ความตายและนรกกส่็งคืนคนทั้งหลายที่อยู่ ในที่เหล่าน้ัน และคนทั้งหลายกถู็กพพิากษาตาม

การกระทาํของตนหมดทุกคน  แล้วความตายและนรกกถู็กผลักทิ้งลงไปในบึงไฟ น่ีแหละเป็นความตายคร้ัง

ทีส่อง   และผู้ใดทีไ่ม่มีช่ือจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิต ผู้ น้ันกถู็กทิง้ลงไปในบึงไฟ” 

 

 วนัแห่งการพิพากษาน้ีไม่ได้กาํหนดคนท่ีรอดและคนท่ีไม่รอด การพิพากษาคร้ังน้ีได้กาํหนด

เรียบร้อยแลว้ก่อนเสียชีวติซ่ึงมีความแตกต่างระหว่าง “นรก” และ “บึงไฟ” นรกเป็นเหมือนคุกท่ีนกัโทษรอ

การสอบสวน การพิพากษาบนบลัลงัก์ใหญ่สีขาวคือการสอบสวนและบึงไฟคือเรือนจาํท่ีการสอบสวน

ดาํเนินการ 

 

ช่วงเวลาหน่ึงพนัปี 

 

 พระวจนะของพระเจา้สาํแดงวา่ยคุแห่งความสงบและความชอบธรรมกาํลงัจะมา 

 

มีคาห์ 4:3 – “พระองค์จะทรงวินิจฉัยระหว่างชนชาติทั้งหลายเป็นอันมาก และจะทรงตัดสินเพือ่บรรดา

ประชาชาติอันแข็งแรงที่อยู่ไกลออกไป และเขาทั้งหลายจะตีดาบของเขาให้เป็นผาลไถนา และหอกของเขา

ให้เป็นขอลดิ ประชาชาติจะไม่ยกดาบต่อสู้กนัอีก เขาจะไม่ศึกษายุทธศาสตร์อีกต่อไป” 

 

 พระธรรมววิรณ์กล่าววา่ในช่วงระยะเวลาน้ีจะเป็น 1,000 ปี และจะเร่ิมหลงัจากการเสด็จกลบัมาคร้ัง

ท่ีสองของพระคริสต ์จะมีอาณาจกัรในโลกท่ีพระเยซูคริสตเ์จา้ปกครองจากนครเยรูซาเลม็ 

 

เศคาริยาห์ 14:16-17 – “และอยู่มาบรรดาคนที่เหลืออยู่ในประชาชาติทั้งปวงซ่ึงยกขึ้นมาสู้รบกบัเยรูซาเล็ม 

จะขึน้ไปนมัสการกษตัริย์ปีแล้วปีเล่า คอืพระเยโฮวาห์จอมโยธา และจะถอืเทศกาลอยู่เพงิ  ถ้าครอบครัวใดใน

พื้นพิภพไม่ขึ้นไปยังเยรูซาเล็มเพื่อนมัสการกษัตริย์ คือพระเยโฮวาห์จอมโยธา ฝนก็จะไม่ตกเหนือเขา

เหล่าน้ัน” 
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  มีความจริงบางประการท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัอาณาจกัรน้ี 

 

1. กษตัริยด์าวดิจะครองราชยด์ัง่ผูป้กครองร่วมกนักบัพระคริสตเ์หนืออิสราเอล 

เอเสเคียล 34:23 – “และเราจะต้ังผู้ เลี้ยงแกะผู้หน่ึงไว้เหนือเขา คือดาวิดผู้ รับใช้ของเรา และท่านจะเลี้ยงเขา 

       ทัง้หลาย ท่านจะเลีย้งเขาและจะเป็นผู้เลีย้งของเขา” 

 

2. สาวก 12 คนจะปกครองร่วมกนัเหนืออิสราเอล 

มัทธิว 19:28 – “พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ในโลกใหม่คราวเม่ือบุตร 

   มนุษย์จะน่ังบนพระทีน่ั่งแห่งสง่าราศีของพระองค์น้ัน พวกท่านที่ได้ติดตามเรามาจะได้น่ัง 

   บนบัลลงัก์สิบสองที ่พพิากษาชนอิสราเอลสิบสองตระกลู” 

 

3. คริสเตียนจะไดรั้บหนา้ท่ีในการดูแลปกครอง (มทัธิว 25:14-30) 

 การพิพากษาบนบลัลงักใ์หญ่สีขาวจะเกิดข้ึนหลงัจาก 1,000 ปี ในการปกครองของพระเยซูคริสตบ์น

โลก 

 

ความเป็นนิจนิรันดร์ 

 

 วิญญาณของมนุษยไ์ม่สามารถตายได ้แต่จะอยู่เป็นนิจนิรันดร์ในบางท่ี จุดหมายปลายทางนิรันดร์

ของมนุษยถู์กกาํหนดไวก่้อนจะตาย ท่ีทุกๆคนจะไปอยู่นิจนิรันดร์นั้นถูกกาํหนดโดยการยอมรับหรือการ

ปฏิเสธของเขาในพระเยซูคริสต ์ซ่ึงมีเพียงสองท่ีเท่านั้นคือ สวรรคแ์ละนรก 

 

นรกและบึงไฟ 

 นรกคือสถานท่ีจริงตามพระคมัภีร์ ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีทรมานท่ีถูกกล่าวถึง 88 คร้ังในพระวจนะของ

พระเจา้ ในระหว่างท่ีพระองค์ทาํพระราชกิจของพระองคบ์นโลกน้ี พระเยซูคริสตเ์จา้เตือนมนุษยถึ์งนรก

มากกวา่ท่ีพระองคเ์คยสอนเก่ียวกบัสวรรค ์นรกคือสถานท่ีท่ีถูกจดัเตรียมไว ้

 

มัทธิว 25:41 – “แล้วพระองค์จะตรัสกับบรรดาผู้ที่อยู่ เบ้ืองซ้ายพระหัตถ์ด้วยว่า ‘ท่านทั้งหลาย ผู้ ต้อง 

   สาปแช่ง จงถอยไปจากเราเข้าไปอยู่ในไฟซ่ึงไหม้อยู่ เป็นนิตย์ ซ่ึงเตรียมไว้สําหรับพญามาร 

    และสมุนของมันน้ัน” 
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 พระเจา้จดัเตรียมสถานท่ีท่ีน่ากลวัน้ีอยา่งตั้งใจสาํหรับทูตสวรรคท่ี์ลม้ลง นรกไม่ใช่ท่ีสาํหรับมนุษย ์

เพราะวา่พระเจา้ไม่ไดมี้พระประสงคแ์บบนั้นท่ีจะใหม้นุษยต์าย อยา่งไรกต็ามคนเหล่าน้ีไม่ไดย้อมรับความ

รอดของพระเจา้ จึงตอ้งถูกส่งไปยงันรกพร้อมกบัทูตสวรรคท่ี์ลม้ลง 

 

 นรกเป็นสถานท่ีท่ีทุกขท์รมาน เร่ืองราวของลาซารัสและเศรษฐีในลูกา 16:19-31 เป็นเร่ืองจริง ท่ี

แสดงให้เห็นว่านรกเป็นสถานท่ีท่ีเจบ็ปวดและทุกขท์รมาน ชายเศรษฐีในขอ้ความตอนน้ีสามารถมองเห็น 

ไดย้นิ รู้สึกได ้และมีความตอ้งการ มีความเจบ็ปวดทางกายโดยท่ีเขากล่าวในพระคาํในขอ้ท่ี 24 ว่า “ขา้พเจา้

ตรําทุกขท์รมานอยูใ่นเปลวไฟน้ี” มากกว่านั้นมีความเจบ็ปวดภายในจิตใจ อบัราฮมักล่าวกบัเขาในขอ้ท่ี 25 

ว่า “…จงระลึกว่า…” คนท่ีตายไปแลว้ในนรกจะจาํความบาปทุกอยา่งได ้จาํทุกโอกาสในการรับความรอด 

จาํทุกๆวนัอาทิตยท่ี์มานมสัการ จาํทุกๆการเตือนถึงการกลบัหนัจากความบาป! อะไรคือความทุกขท์รมาน

ทางดา้นจิตใจ นรกเป็นสถานท่ีนิรันดร์ ซ่ึงไม่มีจุดจบ ไม่มี “โอกาสคร้ังท่ีสอง” เม่ือเวลาท่ียาวนานเร่ิมตน้ข้ึน 

บึงไฟคือสถานท่ีถาวรสาํหรับผูท่ี้ไม่ไดรั้บความรอดและทูตสวรรคท่ี์ลม้ลงหลงัการพิพากษาบนบลัลงักใ์หญ่

สีขาว 

 

 ก่อนท่ีพระคริสตจ์ะฟ้ืนข้ึนมาจากความตาย นรกเป็นสถานท่ีสาํหครับคนตาย ซ่ึงแบ่งออกเป็นสอง

ส่วน ส่วนท่ีหน่ึงคือบึงไฟและความทุกขท์รมาน และส่วนท่ีสองคือเมืองบรมสุขเกษม พระเยซูกล่าวอะไร

กบัโจรท่ีอยูบ่นกางเขน 

ลูกา 23:43 – “ฝ่ายพระเยซูทรงตอบเขาว่า ‘เราบอกความจริงแก่เจ้าว่า วันน้ีเจ้าจะอยู่กบัเราในเมืองบรมสุข 

  เกษม’ ” 

 

 ใน ลูกา 16:26 สองส่วนท่ีแยกออกจากกนันั้นถูกแยกออกโดยหุบเขา 

ลกูา 16:26 – “นอกจากน้ัน ระหว่างพวกเรากบัพวกเจ้ามีเหวใหญ่ต้ังขวางอยู่  เพือ่ว่าถ้าผู้ใดปรารถนาจะข้าม

ไปจากทีน่ี่ถงึเจ้ากไ็ม่ได้ หรือถ้าจะข้ามจากทีน่ั่นมาถงึเรากไ็ม่ได้”  

 

 คาํอธิบายในขอ้ความน้ีเก่ียวขอ้งกบัพระเยซูคริสตเ์จา้เสดจ็ไปยงันรกถูกบนัทึกไวใ้น กิจการ บทท่ี 2 

 

กจิการ 2:27, 31 – “เพราะพระองค์จะไม่ทรงทิ้งจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในนรก ทั้งจะไม่ทรงให้องค์

บริสุทธ์ิของพระองค์เป่ือยเน่าไป… ดาวิดกท็รงล่วงรู้เหตุการณ์น้ีก่อน จึงทรงกล่าวถึงการคืนพระชนม์ของ

พระคริสต์ว่า จิตวิญญาณของพระองค์ไม่ต้องละไว้ในนรก ทัง้พระมังสะของพระองค์กไ็ม่เป่ือยเน่าไป” 

 



 
 

204 
 
 

 ในระหวา่ง 3 วนั ท่ีหลุมฝังศพ พระเยซูทรงเสดจ็ไปยงัเมืองบรมสุขเกษมในเขตแดนของคนตายดัง่ท่ี

พระองค์ทรงสัญญากบัโจรไวบ้นกางเขน (ลูกา 23:43) อย่างไรก็ตาม หลงัจากท่ีพระเยซูคริสต์ข้ึนไปบน

สวรรค ์เมืองบรมสุขเกษมกไ็ดเ้ปล่ียนสถานท่ีเป็นท่ีประทบัของพระเจา้  

 

สวรรค ์

 พระคมัภีร์ใหค้วามมัน่ใจวา่บา้นของคริสเตียนอยูใ่นสวรรค ์แต่ในพระคมัภีร์ไม่ไดบ้รรยายถึงสวรรค์

มากมายนกั ขอ้ความส่วนใหญ่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสวรรคอ์ยูใ่นสองบทสุดทา้ยในพระคมัภีร์ คือ วิวรณ์ บทท่ี 21 

และ 22 จากบทเหล่าน้ีเราสามารถกล่าวเก่ียวกบัสวรรคไ์ดด้งัน้ี 

 

 สวรรคเ์ป็นสถานท่ีท่ีถูกจดัเตรียมไวส้าํหรับเหล่าผูเ้ช่ือ พระเยซูตรัสวา่ 

ยอห์น 14:2-3 – “ในพระนิเวศของพระบิดาเรามีคฤหาสน์หลายแห่ง ถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้ว เราไป

จัดเตรียมทีไ่ว้สําหรับท่านทัง้หลาย  และถ้าเราไปจัดเตรียมที่ไว้สําหรับท่านแล้ว เราจะกลับมาอีกรับท่านไป

อยู่กบัเรา เพือ่ว่าเราอยู่ทีไ่หนท่านทัง้หลายจะอยู่ทีน่ั่นด้วย” 

 

 สวรรคเ์ป็นสถานท่ีแห่งความสุข 

วิวรณ์ 21:4 – “พระเจ้าจะทรงเช็ดน้ําตาทุก ๆ หยดจากตาของเขา ความตายจะไม่มีอีกต่อไป ความคร่ําครวญ 

การร้องไห้ และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไป เพราะยุคเดิมน้ันได้ผ่านพ้นไปแล้ว” 

 

 สวรรคเ์ป็นท่ีท่ีบริสุทธ์ิ 

วิวรณ์ 21:27 – “ส่ิงใดที่เป็นมลทิน หรือผู้ใดกต็ามที่กระทําส่ิงที่น่าสะอิดสะเอียน หรือพูดมุสาจะเข้าไปใน

เมืองไม่ได้เลย เว้นแต่เฉพาะคนทีมี่ช่ือจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตของพระเมษโปดกเท่าน้ันจึงจะเข้าไปได้”  

 

 สวรรคเ์ป็นสถานท่ีท่ีอาศยัของเหล่าผูท่ี้รอด 

วิวรณ์ 21:24 – “บรรดาประชาชาติที่รอดแล้วจะเดินไปในท่ามกลางแสงสว่างของเมืองน้ัน และบรรดา

กษตัริย์ในแผ่นดินโลกจะนําสง่าราศีและเกยีรติของตนเข้ามาในเมืองน้ัน” 
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บทที่ 11 - ภัยอนัตรายของคาํสอนเทียมเท็จ 

 

 พระคมัภีร์รับรองอย่างชดัเจนว่าพระเจา้เป็นความจริง พระเจา้ทรงตรัสแต่ความจริงและพระเจา้ไม่

สามารถโกหกได้ พระคมัภีร์ยืนยนัอีกว่าซาตานคือผูห้ลอกลวงและเป็นพ่อแห่งการมุสาท่ีล่อลวงผูค้น  

พระเจา้ทรงสาํแดงพระองคเ์องวา่เป็นความจริงและซาตานถูกเปิดเผยดัง่ผูห้ลอกลวง มีความขดัแยง้ในโลกน้ี

ระหวา่งความจริงของพระเจา้และการหลอกลวงของมารซาตาน คนของพระเจา้ถูกรบกวนอยูเ่สมอดว้ยหลกั

คาํสอนเทียมเทจ็ การรุกรานของการสอนเทจ็เป็นบางส่ิงท่ีคนของพระเจา้อดทนตลอดประวติัศาสตร์ท่ีผ่าน

มา ผูเ้ช่ือทุกคนตอ้งตระหนกัถึงการสอนเทจ็และการหลอกลวงเหล่าน้ี 

 

 ในกิจการ บทท่ี 20 สาวกเปาโลเตือนผูเ้ช่ือในเมืองเอเฟซสัหลงัจากท่ีเขาไปแลว้ว่า การสอนเทจ็จะ

เกิดข้ึนจากขา้งในและมาจากขา้งนอกคริสตจกัรเพื่อทาํลายงานของพระเจา้ในเมืองเอเฟซสั 
 

กจิการ 20:29-31 – “ข้าพเจ้าทราบอยู่ว่า เม่ือข้าพเจ้าไปแล้ว จะมีสุนัขป่าอันร้ายเข้ามาในหมู่พวกท่าน และ

จะไม่ละเว้นฝูงแกะไว้เลย   จะมีบางคนในหมู่พวกท่านเองขึ้นกล่าวบิดเบือนความจริง เพือ่จะชักชวนพวก

สาวกให้หลงตามเขาไป  เหตุฉะน้ันจงต่ืนตัวอยู่และจําไว้ว่า ข้าพเจ้าได้ส่ังสอนเตือนสติท่านทุกคนด้วยน้ําตา

ไหล ทัง้กลางคนืและกลางวันตลอดสามปีมิได้หยุดหย่อน” 
 

 ในปัจจุบนัมีการสอนเท็จมากมายมากกว่าท่ีเคยมีมา มีคริสตจกัรท่ีปฏิเสธความเป็นตรีเอกานุภาพ 

ปฏิเสธวา่พระเยซูคริสตท์รงเป็นพระเจา้ เช่ือในพระคมัภีร์ปลอม ปฏิเสธความรอดโดยเช่ือผ่านการทาํความ

ดีอย่างเดียว และส่ังสอนพระคาํเท็จ ขา้งล่างต่อไปน้ีคือตวัอย่างของการสอนเท็จท่ีถูกแลว้ซึมในศาสนา

คริสต ์
 

ความเช่ือแบบแคลวิน 
 

 เราไดเ้รียนรู้ความเช่ือแบบแคลวนิมาแลว้ในหลกัคาํสอนเก่ียวกบัพระเจา้และหลกัคาํสอนแห่งความ

รอด อยา่งท่ีทบทวน จอห์น แคลวิน (John Calvin) (ปี ค.ศ. 1509 – 1564 หรือ ปี พ.ศ. 2052 – 2107) ไดน้าํ

ขบัเคล่ือนคณะท่ีเรียกวา่ ความเช่ือแบบแคลวนิ (Calvinism) และเร่ิมตน้นิกายท่ีเรียกว่า คริสตจกัรการปฏิรูป 

ความเช่ือแบบแคลวินคือศาสนาปรัชญาท่ีโตเ้ถียงว่าพระเจา้ทรงเลือกคนท่ีรอดและคนท่ีไม่ไดรั้บความรอด 

เขาสอนว่าคนท่ีไม่ไดรั้บความรอดอยู่ในการผูกมดัของซาตาน ซ่ึงเขาไม่สามารถตอบสนองต่อพระเจา้ได ้

ดงันั้นคนบาปจึงไม่สามารถกลบัใจใหม่ได ้นอกจากว่าพระเจา้จะทรงอยูเ่หนือเขาและใชก้าํลงับงัคบัเขาให้
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กลบัใจใหม่ เขาสอนว่าการตายของพระเยซูคริสตไ์ม่ใช่เพื่อทุกคน แต่เพื่อบางคนท่ีถูกเลือกใหไ้ดรั้บความ

รอด 

 จากการศึกษาของเรา เรารู้ว่าพระเจา้ไม่ไดเ้ลือกใหใ้ครรอดและเลือกใหใ้ครไปนรก แต่เราเรียนรู้ว่า

พระเจา้ทรงเลือก 2 ส่ิง คือ 

 1. พระเจา้ทรงเลือกส่งพระเยซูคริสตม์ายงัโลกเพื่อตายแทนความบาปของโลก 

 2. พระเจา้ทรงเลือกท่ีจะช่วยทุกคนใหร้อดคือคนท่ีวางความเช่ือของเขาในพระเยซูคริสต ์

 

 พระเจา้เลือกท่ีจะช่วยทุกคนท่ีวางความเช่ือของเขาและไวว้างใจในพระเยซูคริสต ์เรารู้ว่าพระเจา้

ไม่ไดก้าํหนดล่วงหนา้วา่ใครจะไดรั้บความรอดและใครไม่ไดรั้บความรอด แต่พระเจา้ทรงกาํหนดวา่ผูท่ี้รอด

จะไดรั้บสิทธิพิเศษในความรอด คือ 

 

 1. กลายมาเป็นบุตรของพระเจา้โดยการเขา้มาสู่ครอบครัวของพระเจา้ 

 2. ไดรั้บมรดกในสวรรค ์

 3. ชีวติของผูเ้ช่ือจะสอดคลอ้งกบัพระลกัษณะของพระเยซูคริสต ์

  

 สาํหรับการไม่เขา้ใจในขอ้ผดิพลาดของความเช่ือแบบแคลวิน ผูศึ้กษาอาจจะทบทวนไดใ้นส่วนของ 

“ฤทธ์ิอาํนาจสูงสุดของพระเจา้” ในหลกัคาํสอนเก่ียวกบัพระเจา้ และ “การเลือก และ การกาํหนดไว้

ล่วงหนา้” ในหลกัคาํสอนแห่งความรอด 

 

ขบวนการเคลือ่นไหวของกลุ่มพระวญิญาณ 

 

 ในช่วงตน้ปี ค.ศ. 1900 – 1910 คณะเพ็นเทคอสต์ได้เร่ิมตน้ข้ึนและในปี 1970 (พ.ศ. 1513) 

ขบวนการเคล่ือนไหวของกลุ่มพระวิญญาณได้เติบโตข้ึนอย่างรวดเร็วในหลายๆคริสตจกัร ถึงแมว้่าจะ

คลา้ยคลึงกนั แต่กมี็ขอ้แตกต่าง คณะเพน็เทคอสตไ์ดก้ลบัมาสู่นิกายของศาสนาคริสต ์ในขณะท่ีขบวนการ

เคล่ือนไหวของกลุ่มพระวญิญาณเกิดข้ึนในคริสตจกัรท่ามกลางหลายนิกาย 

 

 อยา่งท่ีเราไดเ้รียนไปในหลกัคาํสอนพระวิญญาณบริสุทธ์ิ “ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” 

แบ่งออกไดเ้ป็นสองประเภท คือ ของประทานแห่งการทาํหมายสําคญัและของประทานในการรับใช ้ของ

ประทานแห่งการทาํหมายสาํคญันั้นอยู่ชัว่ขณะและหยุดเลิกไป ของประทานในการรับใชน้ั้นอยู่ถาวรและ
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ยงัคงใชไ้ดใ้นปัจจุบนั ทั้งขบวนการเคล่ือนไหวของกลุ่มพระวิญญาณและเพน็เทคอสตมี์ลกัษณะทางดา้น 

“ของประทาน” ในการพดูภาษาแปลกๆและการรักษา 

 

 เรารู้ว่าการพูดภาษาแปลกๆนั้นเป็นของประทานชัว่คราวและใชไ้ม่ไดใ้นปัจจุบนัน้ี ในพระธรรม  

1 โครินธ์ิ 13:8-10 ของประทานในการพูดภาษาแปลกๆเลิกไปเม่ือพระคมัภีร์เสร็จสมบูรณ์ ของประทานใน

การรักษายงัถูกใหค้วามสาํคญัดว้ยในขบวนการน้ี ในพระคมัภีร์ต่อตา้นผูท่ี้ “อา้งว่า” สามารถรักษาผูค้นได ้

พระเจ้าทรงฤทธานุภาพและพระองค์จะทรงรักษาร่างกาย หากนั่นเป็นพระประสงค์ของพระองค์ มี

หลากหลายตวัอยา่งในพระคมัภีร์ของคริสเตียนท่ีไม่ไดรั้บการรักษา 

 

 สําหรับการไม่เข้าใจในขอ้ผิดพลาดของขบวนการเคล่ือนไหวพระวิญญาณและเพ็นเทคอสต์ท่ี

ประกอบไปดว้ยการพูดภาษาแปลกๆและการรักษาโรค โปรดทบทวนไดใ้นส่วนของของประทานแห่ง 

พระวญิญาณบริสุทธ์ิในหลกัคาํสอนเร่ืองพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

 

แนวคดิรวมกนัเป็นหน่ึงเดยีว 

 

 ส่ิงแตกต่างท่ีไม่เหมือนกนั อะไรท่ีทาํใหค้ริสตจกัรแบ๊บติสตแ์ตกต่างจากคริสตจกัรอ่ืนๆ? นัน่คือ

หลกัคาํสอน แบ๊บติสตไ์ม่ไดเ้ช่ือเหมือนกนักบั Christian Missionary Alliance (CMA) คริสตจกัรคาทอลิก 

หรือคริสตจกัรเซเวน่เดย ์แอ๊ดเวนติส (คริสตจกัรวนัเสาร์) ซ่ึงเป็นหลกัคาํสอนท่ีทาํใหนิ้กายนั้นแตกต่างกนั 

 

 แนวคิดรวมกนัเป็นหน่ึงเดียวเป็นขบวนการเคล่ือนไหวท่ีนาํความแตกต่างของแต่ละนิกายมารวมกนั

เป็นนิกายเดียว อยา่งท่ีศึกษาไปในหลกัคาํสอนยคุสุดทา้ย ซาตานทาํงานโดยการนาํเก่ียวกบัศาสนาความเช่ือ

เดียวมาในโลก เน่ืองจากคริสเตียนมีหลายนิกาย มนัจะตอ้งทาํงานโดยนาํนิกายเหล่านั้นมาสู่นิกายเดียว 

เพื่อท่ีมนัจะสามารถรวบรวมศาสนาอ่ืนๆมาเป็นศาสนาเดียวได ้

 

 ซ่ึงเป็นกลุ่มเคล่ือนไหวท่ีประณีประนอมในความจริงและชกัจูงคริสตจกัรใหต้ ํ่าลงใหห้ลกัคาํสอนท่ี

แตกต่าง ตวัอย่างเช่น พวกเขาตอ้งแบ๊พติสตรั์บบพัติศมาโดยการใชก้ารพรมและการเท  กล่าวคือพวกเขา

ตอ้งการแบ๊พติสตย์อมรับสมาชิกท่ีใชพ้ิธีการเทและการพรมในคริสตจกัรอ่ืนๆ ศิษยาภิบาลแบ๊พติสตแ์ละ

คริสตจกัรแบ๊บติสตโ์ดยสายเลือดจะยดึถือความจริงในพระคมัภีร์ท่ีวา่การบพัติศมามีเพียงการจุ่มเท่านั้นท่ีมา

จากคริสตจกัรท่ีมีสิทธิอาํนาจคริสตจกัรใช่หรือไม่? หรือ พวกเขาปฏิเสธท่ีจะเขา้ร่วมดว้ยกนักบัคริสเตียน

กลุ่มอ่ืนหรือนิกายอ่ืน?   
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 มีความกดดนัมากจากคริสตจกัรคาทอลิกและโปรเตสแตนตส์ําหรับแบ๊บติสต์โดยสายเลือดท่ีตอ้ง

ประณีประนอมกบัหลกัคาํสอนเพื่อ “เขา้ร่วม” กลุ่ม แต่ในการร่วมกลุ่มกบัพวกเขา แบ๊บติสตจ์ะถูกแยกออก

จากพระคาํของพระเจา้และใชห้ลกัคาํสอนท่ีบิดเบือนของพวกเขา หลกัคาํสอนนั้นสาํคญัมาก หลกัคาํสอน

ของเราจึงทาํใหเ้ราแตกต่างและควรท่ีจะใช ้ไม่ไดป้ฏิเสธเพื่อเห็นแก่ส่ิงใดส่ิงหน่ึงในการเป็นหน่ึงเดียวของ

นิกายท่ีไม่ไดเ้ป็นไปตามพระคมัภีร์  

 

 ศิษยภิบาลแบ๊บติสตผ์ิดพลาดอยา่งมากเม่ือเขาเชิญศิษภิบาลจากคริสตจกัรจากนิกายอ่ืน เช่นองคก์ร

ทางศาสนาคริสตนิ์กายโปรเตสแตนต ์(CMA) มาเทศนาในคริสตจกัรของเขา ถึงแมว้่าอาจจะมีบางความเช่ือ

ท่ีเหมือนกนั แต่วา่พวกเขากแ็ตกต่าง ศิษภิบาลในแบ๊บติสตน์าํความเส่ียงมาสู่สมาชิกในคริสตจกัรในการใช้

หลักคาํสอนท่ีบิดเบือนโดยการเชิญศิษภิบาลจากนิกายอ่ืนมาเทศนา การทาํเช่นน้ี เป็นการท่ีศิษภิบาล 

แบ๊บติสตย์นิยอมเห็นชอบในความเช่ือของผูท่ี้ถูกเชิญมาพูด และเป็นการสนบัสนุนแนวคิดรวมกนัเป็นหน่ึง

เดียว เป้าหมายของมารซาตานคือการนาํนิกายต่างๆมารวมกนัเป็นนิกายท่ีบิดเบือน  
  

เซเวนท์เดย์ แอดเวนตสิต์ 
 

 ในปี ค.ศ. 1800 – 1810 (พ.ศ. 2343 – 2353) วิลเลียม มิลเลอร์ (William Miller) ทาํนายว่าพระเยซู

คริสตจ์ะเสด็จกลบัมาระหว่างวนัท่ี 21 มีนาคม ค.ศ. 1843 และวนัท่ี 21 มีนาคม ค.ศ. 1844 เขามีผูติ้ดตาม

มากมายและเขาไดน้าํกลุ่มเคล่ือนไหวแอดเวนติสต ์ เม่ือพระเยซูไม่ไดเ้สด็จกลบัมา เขาคาํนวณวนัใหม่คือ

วนัท่ี 22 ตุลาคม ค.ศ. 1844 เม่ือพระคริสตไ์ม่ไดเ้สดจ็กลบัมา วลิเลียม มิลเลอร์ ไดย้อมรับความผิดพลาดของ

เขาและละท้ิงกลุ่มเคล่ือนไหวแอดเวนติสต ์อยา่งไรกต็าม นาง ไวท ์(Mrs. White) ไดด้าํเนินกลุ่มเคล่ือนไหว

แอ๊ดเวนติสต่อไปและในปี ค.ศ. 1963 ไดข้ึ้นเป็นผูต่้อตั้งคริสตจกัรเซเวนทเ์ดย ์แอดเวนติสต ์ขอ้ผิดพลาด

บางอยา่งของพวกเขา ไดแ้ก่ 
 

1. ในปี 1980 พวกเขาประกาศว่าการเขียนของ นาง ไวท ์ไดรั้บการดลใจเหมือนกบัพระคมัภีร์ เขาวางการ

เขียนของเธอเท่าเทียมกบัพระคมัภีร์ ถึงแมว้่าพระเจา้เตือนไวอ้ย่างชัดเจนว่าห้ามเติมแต่งส่ิงใดเขา้ไปใน 

พระวจนะของพระองค ์(ววิรณ์ 22:18) 
 

2. วนัสะบาโต เขาเช่ือวา่วนัท่ีเหมาะสมท่ีจะนมสัการพระเจา้คือวนัเสาร์ 
 

3. หลกัคาํสอนเก่ียวกบัจิตวิญญาณท่ีหลบัไหล เขาเช่ือว่าในการตายนั้น จิตวิญญาณของผูเ้ช่ือนั้นไม่ไดไ้ป

สวรรคโ์ดยทนัที แต่ได ้“หลบั” อยูใ่นหลุมฝังศพจนกวา่จะถึงเวลาในการเป็นข้ึนมา  
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4. การทาํลายความชัว่ร้าย เขาเช่ือว่าในการตายนั้น คนท่ีไม่รอดไม่ไดอ้ยู่ในนรกนิรันดร์ แต่ไดห้ยดุไปใน

การมีชีวติอยู ่

พยานพระยะโฮวา 

 

 ชาร์ลี เทซ์ รัสเซลล ์(Charles Taze Russell) เป็นผูก่้อตั้งพยานพระยะโฮวา ในปี ค.ศ. 1879 (ปี พ.ศ. 

2422) เขาเร่ิมแถลงสมาคมท่ีเรียกว่า “เดอะ วอ๊ซเทาวเ์วอร์” (The Watchtower) เพื่อสนบัสนุนการสอนเทจ็

ของเขา ขอ้บิดเบือนบางอยา่งของพวกเขา ไดแ้ก่ 

 

1. การแปลพระคมัภีร์ของเขาไดเ้สร็จสมบูรณ์ ซ่ึงเรียกว่า “พระคมัภีร์ไบเบ้ิลฉบบัแปลโลกใหม่” (The New 

World Translation) ซ่ึงมีการแปลท่ีผิดพลาดหลายอยา่ง มีการเพิ่มเติม และลบออก ตลอดจนการถอดความ

ในพระวจนะของพระเจา้ 

 

2. เขาปฏิเสธความเป็นตรีเอกานุภาพ 

 

3. เขาไม่เช่ือวา่พระเยซูคริสตเ์ป็นพระเจา้ แต่เช่ือวา่การทรงสร้างถูกสร้างโดยพระเจา้ 

 

4. เขาปฏิเสธการฟ้ืนคืนพระชมนข์องพระเยซูคริสต ์

 

5. เขาเช่ือวา่พระเจา้ทรงจดัเตรียมความรอดผา่นทางชีวติของพระคริสต ์ไม่ใช่การส้ินพระชนม ์

 

6. เขาเช่ือวา่ในการช่วยใหร้อดนั้น ท่านจะตอ้งเขา้ร่วมกลุ่มและสัตยซ่ื์อในการสอนหลกัสูตรของเขา 

 

7. เขาปฏิเสธการเป็นอยูข่องนรก ผูไ้ม่เช่ือจะตอ้งหยดุไปจากการมีชีวติอยูห่ลงัจากตายไปแลว้ 

 

มอร์มอน 

 

 ศาสนจกัรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดทา้ย หรือมอร์มอนท่ีเขาเรียกโดยทัว่ไปนั้น ได้

ก่อตั้งข้ึนโดย โยเซฟ สมิธ (Joseph Smith) ในปี ค.ศ. 1830 (ปี พ.ศ. 2373) เขาอา้งว่าเขาไดรั้บนิมิตจาก 

พระเจา้ผูท่ี้กล่าววา่การสั่งสอนท่ีแทจ้ริงไดห้ายไปและใหเ้ขาเลือกท่ีจะทาํการฟ้ืนฟู เขาอา้งว่าทูตสวรรคท่ี์ช่ือ 
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โมโรนี (Morone) ไดป้รากฎแก่เขาเพื่อบอกเขาโดยตรงถึง “แผ่นจารึกทองคาํ” ท่ีประกอบไปดว้ยคาํสอนท่ี 

“แทจ้ริง” โยเซฟ สมิธ ไดเ้ขียนหนงัสือท่ีเรียกวา่พระคมัภีร์มอร์มอนจากแผน่จารึกเหล่าน้ี อยา่งไรกต็ามไม่มี

ใครเคยเห็นแผ่นจารึกน้ีนอกจากโยเซฟ สมิธ เขากล่าวว่ามนัได ้“หายไปอยา่งลึกลบัจากโลกน้ี” ดงันั้นส่ิงน้ี

ไม่มีทางท่ีเขาจะพิสูจนว์า่เขาพดูจริง 

 

 พระคาํของพระเจา้กล่าววา่หลงัจากท่ีพระคมัภีร์ไดเ้สร็จสมบูรณ์ พระเจา้จะไม่ส่ือสารกบัมนุษยผ์่าน

ทางความฝัน ทูตสวรรค ์หรือเสียงและอ่ืนๆ แต่จะทรงส่ือสารทางพระคาํของพระองคเ์ท่านั้น ท่านจะเช่ือ

ใครระหวา่งคนท่ี “อา้ง” วา่ไดรั้บนิมิตจากพระเจา้หรือพระคาํของพระเจา้? ขอ้บิดเบือนบางขอ้ของมอรมอน 

ไดแ้ก่ 

 

1. มอร์มอนอา้งวา่เช่ือในพระคมัภีร์ แต่เขายอมรับโดยทนัทีว่าพระคมัภีร์มอร์มอนนั้นมีสิทธิอาํนาจมากกว่า 

    พระคมัภีร์ 

2. เขาเช่ือในพระเจา้หลายองค ์ไม่ไดมี้พระเจา้เพียงองคเ์ดียว 

3. ในการตาย มนุษยก์ลายมาเป็น “พระเจา้” ในดาวเคราะห์ของเขาเอง มอรมอนผูห้ญิงจะพยงุ “จิตวิญญาณ”  

    ของเดก็เพื่อกายในดาวเคราะห์น้ีนิรันดร์ 

4. เขาเช่ือวา่พระเยซูไม่ใช่พระเจา้ แต่เป็นผูท้รงสร้าง 

5. เขาเช่ือวา่พระเยซูและลูซิเฟอร์เป็นพี่นอ้งกนั 

6. เขาเช่ือวา่การตายของพระคริสตบ์นไมก้างเขนนั้นเพียงพอในความรอด หากเขายงัคงสัตยซ่ื์อจนกว่าจะถึง 

    วนัตายของเขา 

7. มอร์มอนเท่านั้นท่ีรอดได ้

8. ผูช้ายควรจะมีภรรยาหลายคน 
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บทสรุป 

 

 แบ๊บติสตเ์ป็นการอธิบายโดยส่ิงท่ีเราเช่ือและส่ิงท่ีเราทาํ ขณะท่ีคริสเตียนนิกายอ่ืนอาจจะแบ่งปัน

ความเช่ือของเราบางอย่างและนาํไปปฏิบติั แต่มีความเช่ือและการปฏิบติับางอย่างท่ีทาํให้แบ๊บติสต์โดย

สายเลือดแตกต่างอยา่งชดัเจน 

 

 แบ๊บติสตเ์ช่ือในสิทธิอาํนาจของพระวจนะของพระเจา้อย่างครบถว้น ทุกพระคาํของพระเจา้ไดรั้บ

การดลใจ (2 ทิโมธี 3:16) และมีการรักษาไวใ้นความถาวรและบริสุทธ์ิอย่างสมบูรณ์ ในภาษาองักฤษ  

พระเจา้ทรงรักษาพระคาํของพระองคใ์นพระคมัภีร์ฉบบัคิงเจมส์ (The King James Version) การรักษา 

พระวจนะของพระเจา้เป็นกฎในความเช่ือของแบ๊บติสต์  หากเป็นพระคมัภีร์แท ้นั่นคือหลกัคาํสอนของ

แบ๊บติสต ์

 

 แบ๊บติสตโ์ดยสายเลือดเช่ือว่าพระเยซูคริสตท์รงสถาปนาคริสตจกัรของพระองคร์ะหว่างท่ีพระองค์

ทรงทาํพระราชกิจของพระองค์บนโลกน้ี และประทานสิทธิอาํนาจในการให้บพัติศมาและการเร่ิมตน้

คริสตจกัรใหม่แก่คริสตจกัรของพระองค ์แบ๊บติสตโ์ดยสายเลือดเช่ือว่าพวกเขาคือผูสื้บสายเลือดแทข้อง

คริสตจกัรท่ีพระเยซูคริสตไ์ดท้รงสถาปนาไว ้และดงันั้นจึงมีเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นท่ีถูกประทานสิทธิอาํนาจ

แก่คริสตจกัรใหบ้พัติศมาและเร่ิมตน้คริสตจกัรใหม่  

 

 แบ๊บติสตย์ึดคาํสอนในอิสรภาพของจิตวิญญาณ ซ่ึงหมายความว่าผูเ้ช่ือทุกคนมีสิทธ์ิท่ีแสดงความ

คิดเห็นอยา่งอิสระ ซ่ึงเป็นความรับผดิชอบส่วนตวัท่ีจะเช่ือฟังพระคาํของพระเจา้และตอ้งรายงานต่อพระเจา้

ถึงการกระทาํของเขา 

 

 แบ๊บติสต์ยงัเช่ือด้วยว่าผูเ้ช่ือทุกคนมีการเข้าถึงพระเจา้อย่างเต็มลน้ผ่านทางพระเยซูคริสต์โดย

ปราศจากความตอ้งการสาํหรับมนุษยห์รือองคก์รท่ียนือยูร่ะหวา่งผูเ้ช่ือกบัพระเจา้ 

 

 ถึงแมว้่าท่านจะสําเร็จหลกัคาํสอนน้ีแลว้ การเดินทางในความเช่ือของท่านเพิ่งไดเ้ร่ิมตน้ข้ึน ดัง่ท่ี

กล่าวไปในเร่ิมตน้ว่าหลกัคาํสอนน้ีเพียงพอสาํหรับศิษยาภิบาลและคนท่ีอบรมเพื่อพนัธกิจและคริสเตียนท่ี

รับใชใ้นการศึกษาหลกัคาํสอนเก่ียวกบัพระคมัภีร์ การศึกษาหลกัคาํสอนเก่ียวกบัพระคมัภีร์น้ีเป็นพื้นฐาน

สาํหรับความเช่ือของท่านและในการรับใชพ้ระเจา้ 
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