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“คนทีใ่ ห้คําตอบทีเ่ หมาะสมย่อมมี ความยิ นดี และถ้อยคําทีก่ ล่าวเหมาะกับกาลเทศะก็ประเสริ ฐนัก“
สุภาษิต 15:23, Amplified Bible
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แด่บิลลี่ที่รัก ผู้เป็ นแรงบันดาลใจในยามเศร้ าโศก ผู้ให้ ความช่วยเหลือที่ภกั ดีที่สดุ ของผม ผู้หนุนใจที่พงึ่ พาได้ มากที่สดุ ของ
ผม และเพื่อนผู้สตั ย์ซื่อตลอดเวลากว่าห้ าสิบห้ าปี ผมขออุทิศหนังสือเล่มนี ้ให้ ด้วยคําอธิษฐานขอให้ หนังสือเล่มนี ้พร้ อมอวยพรผู้อื่น
เสมอ เหมือนเช่นเธอ [พร้ อมอวยพรผู้อื่นเสมอ]
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สารบัญ
คํานํา
คําอุทิศ
1. ประเด็นเรื่ องคําสั่งสอน
ผมไม่สามารถเข้ าใจเรื่ องพระเจ้ าองค์เดียวได้
พระเยซูเป็ นพระเจ้ าหรื อพระองค์เป็ นบุตรของพระเจ้ า
บุคคลหนึง่ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ โดยไม่พูดภาษาต่างๆ ได้ หรื อไม่
ดิฉนั ได้ รับการสอนให้ พดู ภาษาต่างๆ
คุณสมบัติของอัครสาวก
การจัดการกิจธุระของคริ สตจักรด้ วยภาษาแปลกๆ และการแปล
บุคคลหนึง่ สามารถเก็บความบาปที่ผ้ อู ื่นกระทําต่อเขาได้ หรื อไม่
ไม่รับผิดชอบต่อความบาป
ผู้ที่ประกอบด้ วยพระวิญญาณบริสทุ ธิ์จะมีผีสงิ ได้ ไหม
คนๆ หนึง่ มีพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ในใจของตน
ในขณะที่ร่างกายของเขายังคงอยูใ่ นการควบคุมของซาตานได้ หรื อไม่
ทําไมคริ สเตียนถึงกินยา
เทศนาเรื่ องการรักษาแทนเรื่ องความรอด
เปิ ดโปงคําสอนที่หลอกลวง
พระเยซูไม่ได้ เสด็จกลับมาในเวลาเทศกาลเสียงแตร
2. การดําเนินชีวติ คริสเตียน
ห้ าสิง่ ทําให้ ผมทุกข์ใจ
“ประสบการณ์ในถิ่นทุรกันดาร”
ผมไม่ควรดื่มนํ ้าเมื่ออดอาหารหรื อ
พิธีศีลระลึกมีประโยชน์ตอ่ ธรรมิกชนอย่างไร
ความหมายที่แท้ จริงของความบริสทุ ธิ์ การนมัสการ การฟื น้ ฟูและอิสรภาพ
ผมทําอะไรผิดไป
ทุกอย่างเลวร้ ายไปหมด
ทุกคนบังคับผม
3. ความบริสุทธิ์
ดิฉนั ควรทําแท้ งหรื อไม่
คนชอบยุง่ เรื่ องคนอื่นบอกศิษยาภิบาลว่าดิฉนั คบหากับคนบาป
บางครัง้ คําสบถหลุดออกมา
ผู้หญิงไม่ควรตัดผมหรื อ
ตอบหนังสือ “Woman’s Adornment”
4. การเงิน
ผมไม่สามารถถวายสิบลดได้
ศิษยาภิบาลรับสิบลดไม่ถกู ต้ องตามพระคัมภีร์หรื อ
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5. การสมรสและชีวติ ครอบครั ว
เรามีความสัมพันธ์ก่อนแต่งงานได้ ไหม ถ้ าเราแต่งงานกัน [ในภายหลัง]
คูห่ มันของผู
้
้ เทศนาหนุ่มไม่คอ่ ยจะอธิษฐาน
คูห่ มันของดิ
้
ฉนั ไม่สนใจดิฉนั
สามีปฏิบตั ิกบั ภรรยาเหมือนเป็ นเด็ก
6. ความประพฤติและความสัมพันธ์ ในคริสตจักร
สมาชิกคริสตจักรทําธุรกิจขี ้โกง
ชายผู้น่ารังเกียจกวนใจทุกคน
ทําไมเราถึงไม่ช่วยคนยากจน
7. ความสัมพันธ์ ระหว่ างศิษยาภิบาลและธรรมิกชน
พวกเขาต้ องการให้ ผมลงชื่นในหนังสือร้ องเรี ยน
ศิษยาภิบาลคนก่อนและจรรยาของผู้รับใช้
ศิษยาภิบาลรับตําแหน่งของพระเจ้ าหรื อ
ศิษยาภิบาลและชีวิตการอธิษฐานของเขา
ศิษยาภิบาลเล่นดนตรี ดงั เกินไป
ความประพฤติของลูกๆ ของศิษยาภิบาล
8. การรั บใช้
ผมจะรู้ได้ อย่างไรว่าผมได้ รับการทรงเรี ยกให้ เทศนา
กลัวที่จะเริ่มเทศนา
ความปรารถนาที่จะเป็ นผู้รับใช้
ผู้เทศนาตามสมัยนิยม
การวิจารณ์ของผู้ประกาศ
ผู้รับใช้ ดถู กู ภรรยา
ความประพฤติของผู้รับใช้ บนเวที
รับสมาชิกของอีกคริสตจักรหนึ่ง

5

123
127
129
133
139
142
145
149
152
154
156
158
159
164
167
169
171
173
174
175
178

คํานํา
เป็ นเวลาหลายปี ผมเก็บหนังสือ คําถามจากชาวเพ็นเทคอสต์ ของเดวิด เกรย์ [เล่มหนึ่ง] ไว้ ใกล้ กบั โต๊ ะและ [อีกเล่มหนึ่ง
ใกล้ กับ] โทรศัพท์ของผม ผมใช้ หนังสือสองเล่มนัน้ จนมุมยับเพราะหยิบขึ ้นมาเพื่ออ้ างอิงและใช้ หนังสือดังกล่าวเสมอเมื่อทํา
รายการวิทยุทกุ วัน เพราะผมใช้ หนังสือเช่นนี ้ จึงรู้สกึ ว่าเมื่อมีคําถามบางอย่างเกิดขึ ้น ผมสามารถคุยกับศิษยาภิบาลเกรย์ได้
สติปัญญาและความลํ ้าลึกทางฝ่ ายวิญญาณของศาสนาจารย์เกรย์ ปรากฏเด่นชัดในการพูดและการเขียนของท่าน ใน
ุ เข้ าถึงใจของท่านและความคิดของท่านได้
เวลานี ้ หนังสือที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับหัวข้ อที่ยากเล่มใหม่นี ้จะช่วยให้ คณ
ผู้อา่ นหนังสือเล่มนี ้แต่ละท่านสามารถมีมิตรภาพส่วนตัวกับศิษยาภิบาลเกรย์ ผู้ซงึ่ ความรัก ประสบการณ์การเป็ นศิษยาภิ
บาล การเดินทาง สติปัญญา การก่อตังคริ
้ สตจักร การปราศรัยในที่สาธารณะ ความเข้ าใจและความมุ่งมัน่ ของท่านจะติดไปกับ
ท่าน ท่านผู้อา่ นครับ ท่านจะมีสติปัญญามากยิ่งขึ ้น
พอล ดี มูนี่
ศิษยาภิบาล คริสตจักร Calvary Tabernacle
เมืองอินเดียแนโปลิส รัฐอินดีแอนา
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คําอุทศิ
ผมขอแสดงความขอบคุณอย่างจริ งใจและสุดซึ ้งแก่คนจํานวนมากมายที่แสดงความขอบคุณสําหรับการตีพิมพ์หนังสือ
คําถามจากชาวเพ็นเทคอสต์ เล่มก่อนหน้ านี ้ของผม ด้ วยถ้ อยคํา จดหมายและโทรศัพท์ให้ กําลังใจ และต้ องการให้ มีหนังสือเล่มนี ้
ต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลูกสาวของผม ดร. นาโอมิ เอ็ม เบอร์ โรวส์ สําหรับการทํางานบนคอมพิวเตอร์ อย่างไม่ร้ ูจกั เหน็ดเหนื่อยเพื่อ
เตรี ยมและจัดดรรชนีสําหรับหนังสือเล่มนี ้
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ประเด็นเรื่ องคําสั่งสอน
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ผมไม่ สามารถเข้ าใจ
เรื่องพระเจ้ าองค์ เดียว๑ได้
ถาม
ผมไม่สามารถเข้าใจเรื ่องพระเจ้าองค์เดี ยวได้ ผมได้รับบัพติ ศมาในพระนามของพระเยซและ
ู ได้รับพระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์
แล้ว แต่คําสัง่ สอนเรื ่องพระเจ้าองค์ เดี ยวดจะ
ู เกิ นความเข้าใจของผม พระเยซู เป็ นพระเจ้าได้อย่างไรในเมื ่อพระเยซอธิ
ู ษฐานต่อ
พระเจ้า มี คนบอกผมว่าถ้าผมไม่ยอมรับเรื ่องพระเจ้าองค์เดียว ผมจะหลง แต่ผมจะสามารถยอมรับสิ่ งที ผ่ มไม่เข้าใจได้อย่างไร ผม
หลงหรื อเปล่าครับ

ตอบ
ขอให้ ผมเริ่ มจากการถามคุณว่าคุณเข้ าใจคําสัง่ สอนเรื่ องตรี เอกานุภาพไหม พระเจ้ าองค์หนึ่งจะอธิษฐานกับพระเจ้ าอีก
องค์หนึง่ ได้ อย่างไร ผู้เชื่อพระเจ้ าสามองค์ตกอยูใ่ นสถานการณ์ยากลําบากนี ้
ผู้เทศนาของคณะขนาดใหญ่คณะหนึ่งในสมัยของเราเขียนหนังสือที่มีชื่อว่า How Can God Exist in Three Persons?
(พระเจ้าทรงเป็ นอยู่ในสามบุคคลได้อย่างไร) ในหนังสือเล่มนี ้ ผู้เขียนกล่าวว่า
ผมใช้ เวลากว่ายี่สิบห้ าปี ในการศึกษาพระวจนะของพระเจ้ าอย่างจริ งจัง และผมขอสารภาพว่าผมมีความเขลามาก
ในบางเรื่ อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ องที่เรากล่าวถึงอยู่นี ้...ผมขอสารภาพว่าผมพบว่าเรื่ องนี ้เป็ นความลึกลับอันน่าฉงน
ผมพบว่าเรื่ องนี เ้ ป็ นปริ ศนาที่ยากเกินเข้ าใจ ผมพบว่าเรื่ องนี เ้ ข้ าใจได้ ยาก ซับซ้ อนและน่าฉงน ผมพบว่าเรื่ องนีไ้ ม่อาจ
อธิบายได้
ถ้ าคุณคิดว่าเรื่ องพระเจ้ าองค์เดียวยากที่จะเข้ าใจได้ แล้ ว ลองเรื่ องตรี เอกานุภาพดู คําสัง่ สอนเรื่ องตรี เอกานุภาพมีแต่
ความขัดแย้ งกัน ความเป็ นไปไม่ได้ และความเหลวไหลที่ไม่มีใครในโลกนี ้จะเข้ าใจได้ นักเทศนาผู้มีชื่อเสียงข้ างต้ นยังได้ กล่าวต่อไป
อีกว่า
มีสภุ าษิ ตโบราณหนึ่งเตือนว่าผู้ที่พยายามเข้ าใจเรื่ องตรี เอกานุภาพ จะเสียสติของตน และผู้ที่ปฏิเสธเรื่ องตรี เอกานุ
ภาพ จะเสียวิญญาณของตน เราตกอยูใ่ นสถานการณ์เช่นนัน้
ผมดีใจที่ผมไม่ตกอยูใ่ นสถานการณ์เช่นนัน้
การสําแดงของพระเจ้ าในพระคริ สต์ มาจากพระเจ้ า และพระองค์ จะทรงเปิ ดความเข้ าใจของคุณ ถ้ าคุณจะแสวงหา
พระองค์และทําตามนํ ้าพระทัยของพระองค์ พระเยซูตรัสในยอห์น 7:17 “ถ้ าผู้ใดตังใจประพฤติ
้
ตามพระประสงค์ของพระองค์ ผู้นนั ้
ก็จะรู้ ว่าคําสอนนันมาจากพระเจ้
้
า” เมื่อคุณได้ รับพระวิญญาณเข้ ามาในชีวิตของคุณ คุณก็ได้ รับ “วิญญาณแห่ง...ความเข้ าใจ”
(อิสยาห์ 11:2) พระองค์ทรงสัญญาว่าจะ “นําท่านทังหลายไปสู
้
ค่ วามจริ งทังมวล”
้
(ยอห์น 16:13) แม้ เมื่อคุณไม่อาจเข้ าใจทุกสิ่งได้
จงเดินในความสว่างที่คณ
ุ มีอยู่และคุณจะได้ รับความสว่างมากยิ่งขึ ้น การปฏิเสธความสว่างเป็ นสิ่งอันตราย จงรักความจริ งและ
เชื่อคําสัง่ สอนเรื่ องพระเจ้ าองค์เดียวไม่ว่าคุณจะเข้ าใจทุกสิ่งหรื อไม่ มิฉะนัน้ คุณจะ “เชื่อสิ่งที่เท็จ” และ “ถูกพิพากษาลงโทษ” (2เธ
สะโลนิกา 2:10-12)
คําถามที่คณ
ุ ถามว่า “พระเยซูเป็ นพระเจ้ าได้ อย่างไรในเมื่อพระเยซูอธิษฐานต่อพระเจ้ า” แสดงให้ ผมเห็นว่าคุณไม่ทราบ
ความจริ งพื ้นฐานเกี่ยวกับพระเยซู พระองค์ทรงเป็ นทังพระเจ้
้
าและมนุษย์ และในเวลาที่ทรงเป็ นมนุษย์นน[พระองค์
ั้
] ทรงจํากัด
พระองค์เองให้ มีความอ่อนแอเหมือนเช่นมนุษย์ทงปวง
ั้
นัน่ เป็ นเหตุผลว่าทําไมพระองค์จึงสามารถ “ถูกทดลองใจเหมือนอย่างเรา
๑

เมื่อกล่าวถึงคําสัง่ สอนเรื่ องพระเจ้ าองค์เดียว หมายถึงพระเจ้ าองค์เดียวบุคคลเดียว [ผู้แปล]

9

ทุกประการ” (ฮีบรู 4:15) และเมื่อทรงเป็ นมนุษย์ [พระองค์] ทรงหิว กระหาย เหน็ดเหนื่อยและนอนหลับ แต่ทงหมดนี
ั้
้ไม่ได้ ทําลาย
ลักษณะพระเจ้ าของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ าในรูปกายของมนุษย์อย่างแท้ จริง
เนื่องจากพระองค์ทรงเป็ นทังพระเจ้
้
าอย่างแท้ จริ งและเป็ นมนุษย์อย่างแท้ จริ งในเวลาเดียวกันเป็ นบุคคลเดียว พระองค์จึง
สามารถตรัสจากจุดยืนที่แตกต่างกันทังสองได้
้
บางครัง้ พระองค์ตรัสในฐานะมนุษย์ และบางครัง้ พระองค์ตรัสในฐานะพระเจ้ า
พระองค์เอง ในฐานะมนุษย์ พระองค์ทรงอธิษฐาน แต่ในฐานะพระเจ้ า พระองค์ทรงเลี ้ยงอาหารฝูงชน ในฐานะมนุษย์ พระองค์ทรง
หลับบนเรื อ แต่ในฐานะพระเจ้ า พระองค์ตรัสว่า “ผู้ที่ได้ เห็นเราก็ได้ เห็นพระบิดา” (ยอห์น 14:9) และ “เรากับพระบิดาเป็ นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน” และในฐานะมนุษย์ พระองค์ตรัสว่า “พระบิดาทรงเป็ นใหญ่กว่าเรา” (ยอห์น 14:28) คุณต้ องรู้ ว่าพระเยซูตรัสจาก
จุดยืนใด
พระคัมภีร์เรี ยกความจริ งนี ้ว่าข้ อลํ ้าลึก แต่เป็ นข้ อลํ ้าลึกที่สาแดงออก
ํ
ทรงซ่อนไว้ จากผู้มีปัญญาและผู้ฉลาด แต่ได้ สําแดง
ให้ ผ้ นู ้ อยรู้ (มัทธิ ว 11:25) “เราต้ องยอมรับว่าข้ อลํ ้าลึกแห่งศาสนาของเรานั ้นยิ่งใหญ่มาก คือว่า พระองค์ทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
พระวิญญาณได้ ทรงพิสจู น์แล้ ว หมู่ทตู สวรรค์ก็เห็น และมีผ้ ปู ระกาศพระองค์แก่ประชาชาติ มีชาวโลกเชื่อถือพระองค์ และพระองค์
เสด็จขึ ้นรับพระสิริ” (1ทิโมธี 3:16)
จงเป็ นเหมือนกับเด็กเล็กๆ จงรักองค์พระผู้เป็ นเจ้ าด้ วยสุดใจของคุณ และพระองค์จะทรงสําแดงความจริ งของพระองค์
ให้ กบั คุณ

....................
พระเยซเป็
ู นพระเจ้ าหรื อพระองค์ เป็ น
พระบุตรของพระเจ้ า
ถาม
พระเยซูเป็ นพระเจ้าได้อย่างไรในเมื อ่ พระองค์เป็ นพระบุตรของพระเจ้า ทําไมพระเยซูอธิ ษฐานต่อพระบิ ดาถ้าพระเยซเป็
ู น
พระเจ้า พระเยซูเป็ นพระเจ้าหรื อพระองค์เป็ นพระบุตรของพระเจ้า

ตอบ
ผมขอเริ่ มด้ วยการกล่าวว่า ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพระเยซูเป็ นพระบุตรของพระเจ้ า ลูกา 1:35 เขียนไว้ ว่า “ทูตสวรรค์จึงตอบ
นาง [มารี ย์] ว่า “พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์จะเสด็จลงมาบนเธอ [มารี ย์] และฤทธิ์เดชของผู้สงู สุดจะปกเธอ เหตุฉะนันบุ
้ ตรที่จะเกิดมา
นัน้ จะได้ เรี ยกว่าวิสทุ ธิ์ และเรี ยกว่าพระบุตรของพระเจ้ า”
ผู้เป็ นมนุษย์นี ้ เกิดจากผู้หญิง และเรี ยกว่าเป็ นพระบุตร (กาลาเทีย 4:4) พระองค์ทรงเรี ยกพระองค์เองว่าเป็ นบุตรมนุษย์
หลายครัง้ (มัทธิว 8:20; 9:6; 11:19 ฯลฯ) เนื่องจากพระองค์ทรงมีมารดาเป็ นมนุษย์และเสด็จมาใน “สภาพเสมือนเนื ้อหนังที่บาป”
(โรม 8:3) มนุษย์คนนัน้ ซึ่งเกิดจากนางมารี ย์ยงั เป็ นพระบุตรของพระเจ้ าด้ วย เนื่องจากพระวิญญาณของพระเจ้ าปกมารี ย์หญิ ง
พรหมจารี และเป็ นเหตุให้ เธอปฏิสนธิ พระเจ้ าจึงทรงเป็ นพระบิดาของพระองค์ ดังนัน้ พระเยซูจึงทรงเป็ นพระบุตร นัน่ คือเป็ นบุตร
มนุษย์ (สภาพมนุษย์) และพระบุตรของพระเจ้ า ดังนัน้ เราเห็นพ้ องว่าพระเยซูทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้ า
สิง่ เราเห็นไม่เหมือนกันและพระคัมภีร์เห็นไม่เหมือนกับคุณคือว่า คุณกล่าวว่าพระองค์ไม่ใช่พระเจ้ า พระเยซูไม่เพียงแต่มี
้ งเรี ยกว่าเป็ นพระบุตร แต่พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ าซึง่ อยูใ่ นร่างกายนันอย่
้ างแท้ จริงด้ วย
ร่างกายที่เป็ นเนื ้อหนังเท่านัน้ และเช่นนันจึ
ผู้เผยพระวจนะในพระคัมภีร์เก่าประกาศว่าจะเป็ นเช่นนัน้ มีคาห์กล่าวถึงการบังเกิดของพระเยซู “โอ เบธเลเฮม เอฟ
้ ม
ราธาห์ แต่เจ้ าผู้เป็ นหน่วยเล็กในบรรดาตระกูลของยูดาห์ จากเจ้ าจะมีผ้ หู นึ่งออกมาเพื่อเรา เป็ นผู้ที่จะปกครองในอิสราเอล ดังเดิ
ของท่านมาจากสมัยเก่า จากสมัยโบราณกาล“ (มีคาห์ 5:2) อิสยาห์พยากรณ์เกี่ยวกับพระเยซูไว้ ว่า “ด้ วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อ
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เ ร า มี บุ ต ร ช า ย ค น ห นึ่ ง ป ร ะ ท า น ม า ใ ห้ เ ร า แ ล ะ ก า ร ป ก ค ร อ ง จ ะ อ ยู่ ที่ บ่ า ข อ ง ท่ า น แ ล ะ ท่ า น จ ะ เ รี ย ก น า ม
ของท่านว่า ‘ที่ปรึกษามหัศจรรย์ พระเจ้ าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์ องค์สนั ติราช’ “ (อิสยาห์ 9:6)
ผู้เขียนพระคัมภีร์ใหม่เน้ นเรื่ องลักษณะพระเจ้ าที่สมบูรณ์ของพระเยซูเช่นเดียวกัน ว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ าอย่างแท้ จริ ง
ยอห์นกล่าวว่าพระเยซูทรงเป็ น “พระเจ้ าแท้ “ ใน 1ยอห์น 5:20 และในวิวรณ์ 1:8 เขาเรี ยกพระองค์วา่ “ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด“
เปโตรประกาศว่าพระองค์ทรงเป็ นพระผู้สร้ าง โดยกล่าวว่าพระองค์ทรงเป็ น “เจ้ า [หรื อแหล่งกําเนิด] ชีวิต “ (กิจการ 3:15)
และประกาศอย่างกล้ าหาญว่าคนทังหลายจะรอดได้
้
ด้วยพระนามของพระองค์เท่านัน้ (กิจการ 4:12) โธมัสล้ มลงที่แทบพระบาท
ของพระเยซูและเรี ยกพระองค์วา่ “องค์พระผู้เป็ นเจ้ าของข้ าพระองค์ และพระเจ้ าของข้ าพระองค์“ (ยอห์น 20:28)
เมื่อกล่าวถึงพระเยซู เปาโลประกาศว่า “พระองค์ทรงปรากฏเป็ นมนุษย์ พระวิญญาณได้ ทรงพิสจู น์แล้ ว หมู่ทตู สวรรค์ก็
เห็น และมีผ้ ปู ระกาศพระองค์แก่ประชาชาติ มีชาวโลกเชื่อถือพระองค์ และพระองค์เสด็จขึ ้นรับพระสิริ“ (1ทิโมธี 3:16) เมื่อเขียนถึง
การเสด็จกลับมาของพระเยซู เปาโลประกาศว่าเรา “คอยท่ารับความหวังใจอันให้ มีสขุ และการสําแดงสง่าราศีของพระเจ้ าใหญ่ยิ่ง
คือพระเยซูคริ สต์เจ้ าผู้ช่วยให้ รอดของเรานัน”
้ (ทิตสั 2:13)
แต่พระคําของพระเยซูเองควรจะทําให้ หายสงสัย ในยอห์น 14 พระเยซูทรงสําแดงว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ าพระบิดาผู้
ทรงสถิตอยูใ่ นเนื ้อหนังในฐานะพระบุตรอย่างแท้ จริงได้ อย่างไร
“ถ้าท่านทัง้ หลายรู้ จกั เราแล้ว ท่านก็จะรู้ จกั พระบิ ดาของเราด้วย ตัง้ แต่นีไ้ ปท่านก็จะรู้ จกั พระองค์และได้เห็นพระองค์’
ฟี ลิ ปทลูพระองค์ ว่า ‘พระองค์ เจ้าข้า ขอสําแดงพระบิ ดาให้ข้าพระองค์ ทงั้ หลายได้เห็น ก็พอใจข้าพระองค์ แล้ว’ พระเยซู
ตรัสกับเขาว่า ‘ฟี ลิ ปเอ๋ย เราได้อยู่กบั ท่านนานถึงเพียงนีแ้ ละท่านยังไม่รู้จกั เราอี กหรื อ ผู้ทีไ่ ด้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิ ดา ท่าน
จะพดได้
ู อย่างไรอีกว่า “ขอสําแดงพระบิ ดาให้ข้าพระองค์ทงั้ หลายเห็น” ท่านไม่เชื อ่ หรื อว่า เราอยู่ในพระบิ ดาและพระบิ ดา
ทรงอยู่ในเรา คําซึ่ งเรากล่าวแก่ท่านทัง้ หลายนัน้ เรามิ ได้กล่าวตามใจชอบ แต่พระบิ ดาผู้ทรงสถิ ตอยู่ในเรา ได้ทรงกระทํา
พระราชกิ จของพระองค์” (ยอห์น 14:7-10)
ในสภาพมนุษย์ของพระองค์ พระองค์ทรงเป็ นพระบุตร แต่ในสภาพพระเจ้ าของพระองค์ พระองค์ทรงเป็ นพระบิดาผู้ทรง
สถิตอยู่ในพระบุตร พระองค์ทรงเป็ นทังพระบิ
้
ดาและพระบุตร พระเยซูเองทรงประกาศเช่นนันเมื
้ ่อพระองค์ตรัสไว้ ในวิวรณ์ 22:16
ว่า “เราเป็ นรากเหง้ าและเชื ้อสายของดาวิด“ (พระคัมภี ร์ภาษาไทยฉบับมาตรฐาน 2002) “รากเหง้ า” หมายความว่าพระองค์ทรง
เป็ นพระผู้สร้ างหรื อพระบิดาของดาวิด ในขณะที่ “เชื ้อสาย“ สําแดงว่าพระองค์ทรงเป็ นผลิตผลหรื อบุตรดาวิด
พระองค์ทรงอธิษฐานในกายที่เสื่อมเกียรติของพระองค์ แต่ไม่ใช่ต่อพระเจ้ าที่แยกจากพระองค์เอง เพราะพระองค์ตรัสว่า
“พระบิดาทรงอยู่ในเรา“ (ยอห์น 14:10) และ “เรากับพระบิดาเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน“ (ยอห์ น 10:30) หนังสือฮี บรู เผยว่าการ
อธิ ษ ฐานของพระองค์ กํา จัด อยู่แ ค่ “ขณะเมื่ อ พระองค์ ทรงเป็ นมนุษ ย์ นัน้ “ (ฮี บ รู 5:7) หลัง จากพระองค์ ฟื้น ขึน้ จากความตาย
พระกายของพระองค์ได้ รับพระเกียรติ “เพราะว่าในพระองค์นนั ้ สภาพของพระเจ้ าดํารงอยูอ่ ย่างบริบรู ณ์“ (โคโลสี 2:9) ช่างเป็ นเรื่ อง
อัศจรรย์ที่ดีจริง
“ทรงลงมาจากพระสิริของพระองค์” (Down from His Glory) เพลงอันไพเราะของวิลเลี่ยม อี บูธ-คลิปบอร์ น เป็ นเพลงที่
ชาวคริ สเตียนร้ องกันไปทัว่ แต่มีไม่กี่คนเท่านัน้ ที่เข้ าใจการอัศจรรย์ที่เพลงนัน้ กล่าวถึง อย่างไรก็ตาม ถ้ อยคําที่งดงามซึ่งตรงกับ
พระวจนะของพระเจ้ านันทํ
้ าให้ พวกเราในปั จจุบนั รู้สกึ ยินดี
เรื่ องราวที่มีชีวิตอยูเ่ สมอ พระเจ้ าทรงลงมาจากพระสิริของพระองค์
พระเจ้ าและผู้ช่วยให้ รอดของข้ าฯ เสด็จมา พระนามคือพระเยซู
ทรงประสูติในรางหญ้ า ทรงเป็ นคนแปลกหน้ าต่อชาติของพระองค์
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ทรงเป็ นชายแห่งความระทมทุกข์ นํ ้าตา และความเจ็บปวด
ทรงถ่อมพระองค์ลง นําการไถ่บาปมายังเรา
ในความมืดมน ไม่มีความหวังแม้ แต่น้อย
พระเจ้ าผู้ทรงพระคุณและอ่อนโยน ทรงละราศีของพระองค์
ถ่อมพระองค์ลงเพื่อวิงวอน มีชยั ชนะ ช่วยวิญญาณของข้ าฯ ให้ รอด
ด้ วยสมัครใจ ทรงมีเนื ้อหนังและโลหิต
พระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ เปิ ดเผยแผนการซ่อนเร้ น
ความลํ ้าลึกอันสวยงาม การเสียสละที่ไม้ กางเขน
ตอนนี ้ ข้ าฯ รู้วา่ พระองค์ทรงเป็ น “เราเป็ น” ผู้ยิ่งใหญ่

โอ ข้ าฯ รักพระองค์ ข้ าฯ บูชาพระองค์
ลมหายใจของข้ าฯ ความสุขสบายของข้ าฯ ทุกสิง่ ทุกอย่าง
พระผู้สร้ างยิ่งใหญ่ทรงมาเป็ นพระผู้ช่วยให้ รอดของข้ าฯ
และสภาพของพระเจ้ าดํารงอยูใ่ นพระองค์อย่างบริบรู ณ์

....................
บุคคลหนึ่งรับพระวิญญาณบริสุทธิ์
โดยไม่ พดภาษาต่
างๆ ได้ หรื อไม่
ู
ถาม
ผมเป็ นคริ สเตียนใหม่ และผมรู้ว่าผมได้รบั พระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ เพราะผมพดภาษาต่
างๆ เหมื อนคนเหล่านัน้ ในวันเพ็นเท
ู
คอสต์ ผมเป็ นพยานกับเพื ่อนของผมทุกคนที ่โรงเรี ยน (ผมกํ าลังเรี ยนอยู่ที่วิทยาลัยชุมชน) เพื ่อนสนิ ทของผมคนหนึ่ งอ้างว่าเขา
ได้รับพระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ เช่นกัน แต่เขาไม่ได้พูดภาษาต่างๆ และเขาบอกว่าเมื ่อเหล่าสาวกได้รับพระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ พวกเขา
ไม่ได้พดภาษาต่
างๆ เหมื อนกัน และเขาชีใ้ ห้ผมดยอห์
ู
ู น 20:22 เขาบอกว่ากิ จการ 2 เป็ นการเพิ่ มเติ มพระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ หลังจาก
ที ่พวกเขาได้รับพระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ แล้ว และภาษาต่างๆ ทรงประทานให้กบั พวกเขาเพือ่ เทศนาแก่ชนชาติ ต่างๆ แต่ไม่ใช่ทุกคน
ได้รบั ภาษาต่างๆ ผมไม่รู้ว่าจะตอบเขาอย่างไร คุณช่วยผมหน่อยได้ไหมครับ

ตอบ
การอ้ างเหตุผลของเพื่อนคุณเป็ นคําสอนที่ร้ ู จักกันในกลุ่มคนบางกลุ่ม และวัตถุประสงค์ของการอ้ างเหตุผลนัน้ คือเพื่อ
พยายามที่จะพิสจู น์ว่าการพูดภาษาต่างๆ นันไม่
้ จําเป็ น อย่างไรก็ตาม การกล่าวว่าเหล่าสาวกได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ในยอห์น
20:22 เป็ นการบิดเบือนพระคัมภีร์อย่างร้ ายแรง ข้ อพระคัมภีร์นัน้ หรื อบริ บทของข้ อพระคัมภี ร์นัน้ ไม่ได้ แนะว่าเหล่าสาวกได้ รับ
พระวิญญาณบริสทุ ธิ์ในเวลานัน้
การที่จะเข้ าใจสิง่ ที่พระเยซูทรงกระทําในข้ อ 22 นัน้ เราจะต้ องดูในข้ อพระคัมภีร์ก่อนหน้ านัน้ ข้ อพระคัมภีร์สองข้ อนี ้ได้ แก่
“พระเยซตรั
ู สกับเขาอีกว่า ‘สันติ สขุ จงดํารงอยู่กบั ท่านทัง้ หลายเถิ ด พระบิ ดาทรงใช้เรามาฉันใด เราก็ใช้ท่านทัง้ หลาย
ไปฉันนัน้ ’ ครั้นพระองค์ตรัสดังนัน้ แล้ว จึ งทรงระบายลมหายใจออกเหนื อเขา ตรัสกับเขาว่า ‘จงรับพระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์
เถิ ด” (ยอห์น 20:21-22)
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สิ่งที่พระเยซูทรงกระทําในที่นีค้ ือ ทรงส่งเหล่าสาวกของพระองค์ออกไปในโลกเพื่อเทศนาและทรงสัญญาพวกเขาว่า
พระองค์จะทรงประทานฤทธิ์เดชที่จะทําให้ พวกเขาสามารถกระทําหน้ าที่นนให้
ั ้ สําเร็จได้ บันทึกของลูกาเกี่ยวกับเหตุการณ์เดียวกัน
้
ด“ [ดูพระคัมภี ร์ภาษาไทยฉบับ
นี ้อยู่ในลูกา 24:36-49 บันทึกทังสองแห่
้
งเริ่ มต้ นด้ วยคําว่า “สันติสขุ จงดํารงอยู่กบั ท่านทังหลายเถิ
มาตรฐาน 2002] ลูกาสรุ ปด้ วยการกล่าวสิ่งที่พระเยซูตรัสแก่พวกเขาว่า “และจะต้ องประกาศทัว่ ทุกประชาชาติในพระนามของ
้
นพยานด้ วยข้ อความเหล่านัน้ และดูเถิดเราจะส่ง
พระองค์ ให้ เขากลับใจใหม่รับการยกบาป ตังต้
้ นที่กรุ งเยรูซาเล็ม ท่านทังหลายเป็
ซึ่งพระบิดาของเราทรงสัญญานัน้ มาเหนือท่านทังหลาย
้
แต่ท่านทังลายจงคอยอยู
้
่ในกรุ งจนกว่าท่านจะได้ ประกอบด้ วยฤทธิ์เดช
ที่มาจากเบื ้องบน“ (ลูกา 24:47-49)
้
ด”
ขอให้ สงั เกตว่าในบันทึกทังสองแห่
้
ง พระเยซูทําให้ พวกเขาหายกลัวโดยตรัสว่า “สันติสขุ จงดํารงอยู่กบั ท่านทังหลายเถิ
ในทังสองแห่
้
ง พระเยซูทรงมอบหมายให้ พวกเขา (หรื อส่งพวกเขา) ไปในโลกเพื่อเป็ นพยานของพระองค์ เห็นได้ ชดั ว่าเพื่อเทศนา
พระกิตติคุณ ในบันทึกของลูกา ไม่มีสิ่งบ่งชีใ้ ดๆ เลยว่าพวกเขาได้ รับพระวิญญาณในเวลานัน้ ตามจริ งแล้ ว บันทึกนัน้ กล่าวว่า
พระเยซูตรัสบอกให้ พวกเขารออยูใ่ นเยรูซาเล็มจนกว่าจะ “ได้ รับฤทธิ์เดชจากเบื ้องบน”
บันทึกของยอห์ นมิได้ ขัดกับบันทึกของลูกาเลย ตามจริ งแล้ ว การระบายลมหายใจเหนือเหล่าสาวกของพระองค์ นัน้
เรี ยกว่า “ลมหายใจแห่งพระสัญญา” พระองค์ เพียงแต่ให้ พวกเขาได้ ลิ ้มรสสิ่งที่จะได้ รับในวันเพ็นเทคอสต์ พระพรที่ “ช่วยเหลือ
ในช่วงเวลายากลําบาก” จนกว่าวันเพ็นเทคอสต์จะมาถึงเมื่อพวกเขาจะได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ เมื่อพระองค์ตรัสว่า “จงรับ
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์เถิด“ พระองค์ทรงบัญชาพวกเขาและให้ พระสัญญาว่าพวกเขาจะได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ “ไม่ช้าไม่นาน”
(กิจการ 1:5)
การที่เหล่าสาวกได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ในวันเพ็นเทคอสต์เป็ นสิ่งไม่อาจโต้ แย้ งได้ เมื่อฝูงชนได้ ยินการพูดภาษาต่างๆ
และเห็นการสําแดงที่ยิ่งใหญ่ พวกเขาร้ องออกมาว่า “นี่อะไรกัน“ (กิจการ 2:12) ข้ อความของเปโตรอยู่ในคําตอบของคําถามนัน้
เขากล่าวว่า “แต่เหตุการณ์นี ้เกิดขึ ้นตามคําซึง่ โยเอลผู้เผยพระวจนะได้ กล่าวไว้ ว่า พระเจ้ าตรัสว่าในวาระสุดท้ าย เราจะเทฤทธิ์เดช
แห่งพระวิญญาณของเราโปรดประทานแก่มนุษย์ทงปวง“
ั้
(กิจการ 2:16-17) เขาอธิบายกับคนเหล่านันเกี
้ ่ยวกับพระเยซู เทศนาการ
วายพระชนม์ การฝั งและการฟื น้ คืนพระชนม์ของพระเยซู และจากนันประกาศว่
้
า “เหตุฉะนันเมื
้ ่อทรงเชิดชูพระองค์ขึ ้นอยู่ที่พระหัตถ์
เบื ้องขวาของพระเจ้ า และครัน้ พระองค์ได้ ทรงรับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์จากพระบิดาตามพระสัญญา พระองค์ได้ ทรงเทฤทธิ์เดชนี ้ลง
้
ยิน และเห็นแล้ ว“ (กิจการ 2:33)
มา ดังที่ทา่ นทังหลายได้
ถ้ าเหล่าสาวกได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์แล้ วในยอห์น 20:22 เปโตรก็ไม่ร้ ู เขาประกาศว่าสิ่งที่พวกเขาได้ รับในวันเพ็นเท
้
ยิน และเห็นแล้ ว”
คอสต์เป็ น “พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์...ตามพระสัญญา [ที่พระเยซูทรงสัญญา] ...ดังที่ทา่ นทังหลายได้
เปโตรเน้ นว่าสิ่งที่พวกเขาได้ รับในวันเพ็นเทคอสต์ตามจริ งแล้ วเป็ นการบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์เมื่อเขาเล่าให้
เหล่าสาวกคนอื่นๆ ทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ ้นในครัวเรื อนของโครเนลิอสั “เมื่อข้ าพเจ้ าตังต้
้ นกล่าวข้ อความนัน้ พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ก็
เสด็จมาสถิตกับเขาทังหลาย
้
เหมือนได้ เสด็จลงมาบนพวกเราในตอนต้ นนัน้ แล้ วข้ าพเจ้ าได้ ระลึกถึงพระวาจาขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า
ซึง่ ได้ ตรัสว่า ‘ยอห์นได้ ให้ รับบัพติศมาด้ วยนํ ้า แต่ทงท่
ั ้ านหลายจะรับบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริสทุ ธิ์“ (กิจการ 11:15-16)
“เหมือนได้ เสด็จลงมาบนพวกเราในตอนต้ นนัน“
้ หมายถึงว่าโครเนลิอสั และครัวเรื อนของเขาพูดเป็ นภาษาต่างๆ เมื่อพวก
เขาได้ รับ พระวิญ ญาณบริ สุท ธิ์ เหมื อ นเช่น ที่ เ ปโตรและสาวกคนอื่ น ๆ ในวัน เพ็น เทคอสต์ “เมื่ อเปโตรยังกล่า วคํ า เหล่า นัน้ อยู่
้
่ฟังพระวจนะนัน้ ฝ่ ายพวกที่ได้ เข้ าสุหนัต [ชาวยิว] ซึ่งเชื่อถือในพระเจ้ า...ก็
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ก็เสด็จลงมาสถิตกับคนทังปวงที
ประหลาดใจ...เพราะว่าพระเจ้ าได้ ทรงประทานพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ให้ ลงมาบนคนต่างชาติด้วย เพราะเขาได้ ยินคนเหล่านันพู
้ ด
ภาษาต่างๆ และยกย่องสรรเสริญพระเจ้ า“ (กิจการ 10:44-46)

13

เมื่อโครเนลิอสั พูดภาษาต่างๆ เปโตรทราบว่าเขาได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ “เหมือนได้ เสด็จลงมาบนพวกเราในตอนต้ น
นัน“
้ เมื่อวันเพ็นเทคอสต์ เปโตรไม่ได้ หมายถึงเวลาเมื่อพระเยซูระบายลมหายใจออกเหนือพวกเขา แต่หมายถึงวันเพ็นเทคอสต์ นัน่
คือเมื่อเหล่าสาวกได้ รับพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ ไม่ใช่ก่อนหน้ านัน้
ชายหนุ่ม จงเรี ยนรู้ สิ่งนี แ้ ละเรี ยนรู้ ไว้ ให้ ดี คุณได้ รับของประทานที่ยิ่งใหญ่ ที่สุดของพระเจ้ าเมื่อคุณได้ รับบัพติศมาใน
พระนามของพระเยซูและรับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ คนทังหลายอาจพยายามเหมื
้
อนเช่นที่เพื่อนของคุณทําเพื่อหาทางหลีกเลี่ยง
ความจริง แม้ วา่ พวกเขาพยายามจะหลีกเลี่ยงความจริง แต่พระวจนะของพระเจ้ าเป็ นความจริง
ประสบการณ์ ที่คุณมีนัน้ มาจากพระเจ้ า คุณคาดหมายไว้ ได้ เลยว่าการต่อสู้และการข่มเหงจะเกิดขึน้ พระคัมภีร์ถาม
คําถามนี ้ว่า “เหตุไฉนประเทศทังหลายจึ
้
งกระทําโกลาหลขึน้ และชนประเทศต่างๆ คิดอ่านในการเปล่าๆ“ (สดุดี 2:1, พระคัมภี ร์
ภาษาไทยฉบับแปลเก่ า) คําตอบคือ “เพราะเขาทัง้ หลายไม่ได้ รับความรักแห่งความจริ งไว้ เพื่อจะรอดได้ “ (2เธสะโลนิกา 2:10,
พระคัมภี ร์ภาษาไทยฉบับคิ งเจมส์)
ช่างไม้ สองคนกําลังคุยกันถึงประสบการณ์วนั เพ็นเทคอสต์ คนถากถางจะกล่าวว่า “วันเพ็นเทคอสต์เป็ นเพียงศาสนาที่ไม่
สําคัญเก่าๆ เล็กๆ ไม่มีประสิทธิภาพ” ในขณะที่ช่างไม้ คริสเตียนตอบคําถามว่า “อาจเป็ นเพียงศาสนาที่ไม่สําคัญ แต่เป็ นศาสนาที่มี
กิจการบทที่ 2 ข้ อที่ 4 และกิจการบทที่ 2 ข้ อที่ 38 และสรรเสริ ญพระเจ้ า เป็ นศาสนาที่แข็งแกร่ งพอที่จะนําเราทุกคนไปถึงสง่าราศี
ได้ ” อาเมน

....................
ดิฉันได้ รับการสอนให้ พดภาษา
ต่ างๆ
ู
ถาม
ดิ ฉนั รู้ จกั พระเจ้าในคริ สตจักรคาริ สเมติ ก ตอนนี ้ เมื ่อดิ ฉนั มองย้อนกลับไป เห็นว่าเป็ นเรื ่องผิ วเผิ นและเปล่าประโยชน์จน
ดิ ฉนั สงสัยว่าดิ ฉนั พบอะไรที น่ นั่ ได้อย่างไร พวกเขาสอนเราให้พูดภาษาต่างๆ พยากรณ์ รักษาคนป่ วย และแม้แต่จงั หวะเต้นรํ า เรา
เรี ยนรู้ว่าจะทําสิ่ งเหล่านีท้ งั้ หมดโดยไม่มีพระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ ได้อย่างไร เรี ยนรู้ “เทคนิ ค” เมื ่อดิ ฉนั มาคริ สตจักรเพ็นเทคอสต์ ดิ ฉนั
พบความแตกต่างอย่างมากระหว่างสิ่ งที ่ดิฉนั ได้รับการสอนและความจริ งเกี ่ยวกับการนมัสการในพระวิ ญญาณอย่างแท้จริ งโดย
การดําเนิ นการของพระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ ในคริ สตจักร
ปั ญหาของดิ ฉนั คือว่า ดิ ฉนั ไม่แน่ใจว่าดิ ฉนั ได้รับพระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ จริ งๆ หรื อไม่ในคริ สตจักรคาริ สเมติ ก ดิ ฉนั จํ าได้ว่า
พวกเขาสอนเราให้พูดและอ้างว่าเป็ นพระวิ ญญาณบริ สุทธิ์ เมื ่อเราออกเสี ยงที ่พวกเขาสอนเราให้พูด ตอนนี ้ ดิ ฉนั สงสัยว่าภาษา
ต่างๆ ที ่ดิฉนั พดมาจาก
พระเจ้าหรื อเป็ นสิ่ งที ่ดิฉนั เรี ยนรู้ ที่จะพดู ศิ ษยาภิ บาลของดิ ฉนั บอกว่าไม่ต้องกังวล วิ ญญาณของเขาเป็ น
ู
พยานว่ าดิ ฉันมี พระวิ ญญาณบริ สุท ธิ์ แต่ ดิฉนั ยัง ทรมานเพราะความไม่ แน่ใ จ ดิ ฉันขอบคุณพระเจ้ า สํ าหรับความจริ ง ที ่พบใน
คริ สตจักรเพ็นเทคอสต์ แต่สิ่งเดียวนีท้ ําให้ดิฉนั กลุม้ ใจ คุณจะช่วยหน่อยได้ไหมคะ

ตอบ
มีคนมากมายได้ เห็นความเป็ นจริง คนที่ได้ ตระหนักว่าการพูดคําที่บางคนใส่เข้ ามาในปากของพวกเขาไม่ใช่พระวิญญาณ
บริสทุ ธิ์ตามที่พระคัมภีร์สอน หลายคนคิดว่าชาวเพ็นเทคอสต์ทกุ กลุม่ เหมือนกันหมด แต่ไม่ใช่เลย
คุณอาจแน่ใจได้ ว่าเมื่อมีของแท้ ที่มีค่ามาก เช่น การบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ก็จะมีของปลอมด้ วย มารจะทํา
ให้ มีของปลอม น่าเศร้ าที่ของปลอมนันมี
้ ดาษดื่นในปั จจุบนั แต่ในทางตรงกันข้ าม จงแน่ใจว่าเมื่อใดที่มีของปลอม ก็มีของจริ งซึ่ง
ของปลอมนันเลี
้ ยนแบบด้ วย ของจริ งมีอยู่ที่นี่ในโลกปั จจุบนั นี ้ เหมือนเช่นของปลอม เมื่อรู้ของจริ งเท่านัน้ คุณจึงจะสามารถเข้ าใจ
ได้ อย่างแท้ จริ งว่าของปลอมนันเปล่
้ าประโยชน์และไม่ถกู ต้ อง
ในการเดินทางของผม ผมมีโอกาสเข้ าร่ วมการประชุมคาริ สเมติกบ้ าง ผมรู้ สึกเสียใจที่เห็นความไร้ ประโยชน์ ของการ
ดําเนินการของ “ของประทาน” ที่เกิดขึ ้นจากวิญญาณของบุคคลหนึ่งเอง ผมเห็นหญิงสาวเต้ นรํ าบนเวทีโดยใส่รองเท้ าบัลเล่ต์ โบก
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ธง มีรอยยิ ้มแข็งบนริ มฝี ปาก เกือบจะเหมือนคณะร้ องเพลงในละครเพลง ผมได้ ยินคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการพูดภาษาต่างๆ ช่าง
ต่างจากแบบแผนของอัครสาวกเหลือเกิน เมื่อพวกเขาพูดภาษาต่างๆ “ตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้ พดู ” (กิจการ 2:4)
ในคริ ส ตจัก รที่ เ ชื่ อ แบบอัค รสาวกอย่ า งแท้ จ ริ ง พระวิ ญ ญาณทรงเคลื่ อ นไหวอย่ า งเป็ นอิ ส ระ ของประทานฝ่ าย
พระวิญญาณดําเนินการอย่างเป็ นอิสระแต่ถกู ต้ องตามพระคัมภีร์ อํานาจปกครองสูงสุดของพระเจ้ าปรากฏชัดเจน มาจากสวรรค์
และเป็ นการอัศจรรย์ ประชากรของพระเจ้ ายอมจํานนต่อพระวิญญาณและเคลื่อนไหวในพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ไม่มีการ “แสดง”
เนื อ้ หนังไม่ได้ รับการยกขึน้ และไม่ได้ โอ้ อวดตัวเอง พระเจ้ าทรงใช้ ผ้ ูที่พระองค์ ทรงประสงค์ “เพื่ อมิให้ มนุษย์สกั คนหนึ่งอวดต่อ
พระเจ้ าได้ “ (1โคริ นธ์ 1:29)
เมื่อมีคนได้ รับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ พระเจ้ าทรงประทานภาษาต่างๆ ให้ เขาพูด เราไม่ได้ เรี ยนภาษาต่างๆ นี ้ เพราะ
ั ้ ้ จกั ก็ได้ อาจเป็ นแม้ แต่ภาษาทูตสวรรค์
พระวิญญาณทรงประทานให้ อาจเป็ นภาษาที่มีคนรู้จกั และเข้ าใจ หรื ออาจไม่มีผ้ ใู ดในที่นนรู
(1โคริ นธ์ 13:1) แต่พระเจ้ าทรงเป็ นผู้ประทานให้ โดยใช้ ริมฝี ปากของคุณ ลิ ้นของคุณและเสียงของคุณ ในสมัยพระคัมภีร์ การพูด
้ รับพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ (ดูกิจการ 10:44-46)
ประเภทนี ้เป็ นหลักฐานว่าบุคคลที่พดู เช่นนันได้
หลังจากประสบการณ์ แรกในการพูดภาษาต่างๆ เมื่อคนๆ หนึ่งได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ พระคัมภีร์แสดงว่าคนส่วน
ใหญ่ควรพูดภาษาต่างๆ ต่อไปเพื่อเป็ นสิ่งช่วยในการอธิษฐาน สิ่งช่วยในการนมัสการเพื่อให้ ตนเองเจริ ญขึ ้น และบางครัง้ เป็ นการ
ดําเนินการของพระวิญญาณเพื่อให้ คริสตจักรเจริญขึ ้น (ดู 1โครินธ์ 14:4-5, 14-15)
การพูดภาษาต่างๆ ไม่ควรจะซํ ้าๆ ซากๆ จนกลายเป็ นการพูดอย่างไร้ ความหมายจนเป็ นนิสยั ไม่มีการดลใจ ความรู้สกึ หรื
้ เป็ นเหมือน “ฆ้ องหรื อฉาบที่กําลังส่งเสียง
วัตถุประสงค์ อัครสาวกเตือนว่าหากไม่มีความรักของพระเจ้ าอยูใ่ นใจของเรา การพูดนันก็
“ (1โคริ น ธ์ 13:1) อย่ า ลืม ว่า การพูด ภาษาต่า งๆ เป็ นของประทานของพระวิญ ญาณ และต้ อ งดํ า เนิ น การด้ ว ยการดลใจของ
พระวิญญาณเพื่อให้ เกิดประโยชน์
เมื่อทราบเช่นนีแ้ ล้ ว เราจะกล่าวถึงเรื่ องของคุณกัน ก่อนอื่น ผมอยากจะบอกว่าผมขอชมเชยที่คุณมีความจริ งใจและ
ความปรารถนาอย่างลึกซึ ้งที่จะให้ ชีวิตและประสบการณ์ของคุณถูกต้ องและเป็ นไปตามพระคัมภีร์
อาจเป็ นได้ ว่าตอนแรกคุณได้ รับการสอนให้ พูดภาษาต่างๆ ในคริ สตจักรคาริ สเมติก อย่างไรก็ตาม คุณไม่ได้ รับความ
พอใจ และตอนนี ้ คุณอยู่ใน สหคริ สตจักรเพ็นเทคอสต์ และรู้ สกึ พอใจและสบายใจ คุณมีความสุขและปี ติยินดีในการประชุมทาง
วิญญาณที่แท้ จริงซึง่ มีพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ทรงดําเนินการเหมือนเช่นพระคัมภีร์ เรื่ องนี ้ทําให้ ผมได้ คิด...
้ าตัวคุณเองไม่มีพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ณ เวลาหนึ่งในการอธิษฐาน
ผมไม่เชื่อว่าคุณจะรู้สกึ สบายใจในบรรยากาศเช่นนันถ้
และนมัสการ และแสวงหาพระเจ้ าของคุณ คุณได้ เข้ าสู่พระวิญญาณอย่างแท้ จริ ง และพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ทรงเข้ าควบคุม และ
ภาษาต่างๆ ที่คุณพูดในตอนนีไ้ ม่ใช่ภาษาต่างๆ ที่คุณเรี ยนรู้ ในคริ สตจักรคาริ สเมติก แต่เป็ นสิ่งที่พระเจ้ าทรงประทานให้ คุณใน
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ วิญญาณของศิษยาภิบาลของคุณเป็ นพยานในเรื่ องนี ้ เขาเป็ นผู้ชอบธรรมที่มีการสังเกตวิญญาณอย่าง
แท้ จริง ผมไม่คิดว่าคุณควรจะกังวลเกี่ยวกับเรื่ องนี ้อีกต่อไป แต่จงนมัสการด้ วยวิญญาณอย่างแท้ จริงโดยไม่ลงั เล
ความทนทุกข์ของคุณไม่ได้ มาจากพระเจ้ า แต่มาจากมารซึ่งพยายามทําลายความเชื่อของคุณ จงปฏิเสธความทนทุกข์
นัน้ คุณเป็ นบุตรของพระเจ้ า จงเข้ าไปในพระวิญญาณ และให้ ความปี ติยินดีของคุณเติมเต็มใจของคุณเมื่อคุณยอมจํานนต่อ
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ความยินดีในองค์พระผู้เป็ นเจ้ าเป็ นกําลังของ เรา (เนหะมีย์ 8:10) พระคริ สต์จะทรงยืนยันว่าพระองค์สถิตใน
คุณในพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์เมื่อคุณอนุญาตให้ พระองค์ทําตามพระทัยของพระองค์อย่างแท้ จริ ง จงทิ ้งความสงสัยนี ้ไปเสียและคุณ
จะเข้ าสูม่ ิติความเชื่อใหม่
แล้ วก็อีกอย่างหนึ่ง ครั บ ผมเชื่ อว่าองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าทรงอนุญาตให้ คุณ มี ประสบการณ์ เหล่านี เ้ พื่อที่ คุณจะสามารถ
ุ
ช่วยเหลือคนอื่นๆ ที่ทกุ ข์ใจเพราะความสงสัยเหมือนกันนี ้ จงยื่นออกไป [ช่วยเหลือคนอื่น] มีคนมากมายที่อยากจะรู้ความจริ งที่คณ
ได้ พบ จงนําพวกเขาไปสูค่ วามจริงนัน้

....................
15

คุณสมบัตขิ องอัครสาวก
ถาม
ถ้ามี อคั รสาวกในปั จจุบนั คุณสมบัติในการเป็ นอัครสาวกคืออะไรบ้าง

ตอบ
เราต้ องแยกความแตกต่างระหว่างอัครสาวก (ตําแหน่ง) และอัครสาวก (การรับใช้ ) เหมือนเช่นที่เราต้ องแยกความ
แตกต่างระหว่างผู้อาวุโส (ตําแหน่ง) ๒ และผู้อาวุโส (ความหมายในเชิงเปรี ยบเทียบ) ไม่ใช่ว่าชาย “ผู้อาวุโส” (elder)๓ ทุกคนเป็ นคน
อายุมาก ดังนัน้ ทุกคนที่ “ได้ สง่ ออกไป” (ความหมายของคําว่า อัครสาวก) ก็ไม่ใช่อคั รสาวกเช่นกัน
อัครสาวกของพระเมษโปดกมีเพี ยงสิบสองคนเท่านัน้ ชื่ อของอัครสาวกเหล่านี จ้ ารึ กไว้ บนฐานของเมืองบริ สุทธิ์ ของ
พระเจ้ า (วิวรณ์ 21:14) จะมีสิบสองคนนัง่ อยู่บนบัลลังก์สิบสองที่ พิพากษาชนอิสราเอลสิบสองเผ่าในยุคการครอบครองหนึ่งพันปี
(มัทธิว 19:28) มีอคั รสาวกของพระเมษโปดกสิบสองคนและสิบสองคนเท่านัน้ และจะไม่มีอีกเลย
คนเหล่านีป้ ระกอบกันเป็ นฐานของคริ สตจักร เพราะเรา “ได้ ถูกประดิษฐานขึน้ บนรากแห่งพวกอัครทูตและพวกผู้เผย
พระวจนะ พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นศิลามุมเอก” (เอเฟซัส 2:20)
ฐานนี ้ ซึง่ คือ “คําสอนของจําพวกอัครทูต” (กิจการ 2:42) และ “หลักคําสอน...ที่ได้ ทรงโปรดมอบไว้ แก่ธรรมิกชนครัง้ เดียว
เป็ นพอนัน้ ” (ยูดา 3, NKJV) มีอยู่ในงานเขียนพระคัมภี ร์ใหม่ที่อัครสาวกและผู้เผยพระวจนะ (เช่น เปาโล) เขี ยนขึน้ ไม่อาจมี
รากฐานอื่นที่จะวางอีกได้ หรื อข้ อพระคัมภีร์ที่จะเขียนขึ ้นเพิ่มเติม ดังนัน้ ไม่มีความจําเป็ นที่จะต้ องมีตําแหน่งอัครสาวกอีกต่อไป
เพราะวัตถุประสงค์ของตําแหน่งอัครสาวกนันคื
้ อเพื่อวางรากฐานสําหรับคริสตจักรครัง้ เดียวเป็ นพอ
คุณสมบัติสําหรับสิบสองคนนี ้คือว่าพวกเขาต้ องเป็ นสาวกของพระเยซูจากเวลาที่พระองค์ได้ รับบัพติศมาในแม่นํ ้าจอร์ แด
โดยยอห์นผู้ให้ บพั ติศมา และพวกเขาได้ เป็ นพยานถึงการฟื น้ คืนพระชนม์ของพระองค์ (กิจการ1:21-22) ผมมีความเชื่อว่ามัทธีอสั
รับช่วงจากยูดาส อิสคาริโอท และเป็ นหนึง่ ในสิบสองคนนัน้
อย่างไรก็ตาม การรับใช้ของอัครสาวกขยายออกไปแก่คนอื่นๆ มากมายนอกจากอัครสาวกทังสิ
้ บสองคนของพระเมษ
โปดก ในจํานวนนี ้ ได้ แก่ เปาโล (โรม 1:1), บารนาบัส (กิจการ 14:14) และอันโดรนิคสั กับยูนีอสั (โรม 16:7)
แม้ วา่ ผมจะไม่เชื่อว่ามีอคั รสาวกของพระเมษโปดกมากกว่าสิบสองคน และเชื่อว่าตําแหน่งนี ้ปิ ดไปแล้ วตลอดกาลสําหรับ
คนอื่นๆ นอกไปจากสิบสองคนนัน้ ผมเชื่อว่าการรับใช้ ของอัครสาวก ดังที่เห็นได้ จากบารนาบัส และตัวอย่างที่ดีที่สดุ คือเปาโลนัน้
ยังคงมีอยูแ่ ละมีอคั รสากในความหมายเช่นนันในปั
้ จจุบนั
ุ ยังเข้ าไปไม่ถึง ในที่นนั ้
การรับใช้ ของอัครสาวกคือเขาได้ รับการส่งออกไปยังภูมิภาคหนึ่งหรื อประเทศหนึ่งที่พระกิตติคณ
เขาจะต้ องทํางาน ประกาศในบริ เวณนัน้ ก่อตังงานขึ
้
้นและดูแลงานนัน้ พระเจ้ าทรงยืนยันการรับใช้ และอัครสาวกของพระองค์ด้วย
หมายสําคัญและการอัศจรรย์ตา่ งๆ ผู้ที่ได้ สง่ ออกไปโดยพระเจ้ านี ้เป็ นอัครสาวกไปยังคนเหล่านัน้
เปาโล ผู้เป็ นอัครสาวกมายังพวกต่างชาติ เป็ นตัวอย่างที่ดีที่สดุ ของอัครสาวกประเภทนัน้ ใน 1โคริ นธ์ 9:1-2 เขาถามว่า
“ข้ าพเจ้ ามิได้ เป็ นอัครสาวกหรื อ ข้ าพเจ้ ามิได้ มีเสรี ภาพหรื อ ข้ าพเจ้ ามิได้ เห็นพระเยซูคริ สต์องค์พระผู้เป็ นเจ้ าของเราหรื อ ท่าน
ทังหลายมิ
้
ได้ เป็ นผลงานของข้ าพเจ้ าในองค์พระผู้เป็ นเจ้ าหรื อ ถ้ าข้ าพเจ้ ามิได้ เป็ นอัครสาวกในสายตาของคนอื่น ข้ าพเจ้ าก็ยงั คง
เป็ นอัครสาวกในสายตาของท่านอย่างไม่ต้องสงสัย เพราะพวกท่านคือตราตําแหน่งอัครสาวกของข้ าพเจ้ าในองค์พระผู้เป็ นเจ้ า”
(พระคัมภี ร์ภาษาไทยฉบับคิ งเจมส์)

๒
๓

คํานี ้ในภาษาไทย เมื่อใช้ หมายถึงตําแหน่ง ใช้ ว่า ผู้ปกครอง จึงไม่เกิดความสับสนใดๆ [ผู้แปล]
elder หมายถึง ผู้ปกครอง หรื อ ผู้อาวุโส [ผู้แปล]
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นอกจากนี ้ เขาประกาศใน 2โครินธ์ 12:12 ว่า “แท้ จริง ลักษณะของอัครทูตก็ได้ สําแดงให้ ประจักษ์ แจ้ งในหมู่พวกท่านแล้ ว
ด้ วยความเพียร โดยหมายสําคัญ โดยการอัศจรรย์และโดยการอิทธิฤทธิ์” แต่เปาโลยังกล่าวอีกว่า “ในการอวดนัน้ ข้ าพเจ้ าก็เป็ นคน
้
งคับข้ าพเจ้ าให้ ทํา“ (2โครินธ์ 12:11, พระคัมภี ร์ภาษาไทยฉบับแปลเก่า)
เขลาแล้ ว แต่วา่ ท่านทังหลายบั
ถ้ อยคํานี ้นําเราไปสู่คํากล่าวเตือน ถ้ าผู้รับใช้ อ้างว่ามีการรับใช้ ของอัครสาวก ไม่ว่าการรับใช้ ของเขาจะยิ่งใหญ่เพียงใด
้
่ องการเป็ นอัครสาวก จะดีกว่าถ้ าเขาทํางานอย่าง
เขาอาจยกตนเองขึ ้น นอกจากนี ้ มีความสับสนมากมายในใจของคนทังหลายในเรื
สัตย์ซื่อและถ่อมใจในทุ่งเก็บเกี่ยว และให้ พระเจ้ าเป็ นผู้กําหนดยศ และชื่อเรี ยกและตําแหน่งที่เขามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เป็ นการ
เหมาะสมเสมอที่จะยอมรับชื่อเรี ยกว่า “พี่/น้ อง” “จงให้ คนอื่นสรรเสริ ญเจ้ า และไม่ใช่ปากของเจ้ าเอง ให้ คนต่างถิ่นสรรเสริ ญ ไม่ใช่
ริ มฝี ปากของเจ้ าเอง” (สุภาษิ ต 27:2) พระเยซูตรัสว่า “ถ้ าผู้ใดใคร่ จะได้ เป็ นผู้ใหญ่ ในพวกท่าน ผู้นัน้ จะต้ องเป็ นผู้ปรนนิบัติท่าน
ทังหลาย
้
ถ้ าผู้ใดใคร่ จะได้ เป็ นเอกเป็ นต้ น ผู้นัน้ จะต้ องเป็ นทาสสมัครของพวกท่าน” (มัทธิ ว 20:26-27) “ผู้ใดจะยกตัวขึน้ ผู้นัน้
จะต้ องถูกเหยียดลง ผู้ใดถ่อมตัวลง ผู้นนจะได้
ั้
รับการยกขึ ้น” (มัทธิว 23:12)

....................
การจัดการกิจธุระของคริสตจักร
ด้ วยภาษาแปลกๆ และการแปล
ถาม
ถกต้
และการแปลในการประชุมหรื อการประชุมกิ จธุระเพื ่อให้
ู องตามพระคัมภี ร์หรื อไม่ ที่ให้มีการพดภาษาแปลกๆ
ู
แนวทาง ถ้าถกต้
ู องตามพระคัมภี ร์แล้ว เราควรจะหยุดใช้เหตุผลและโต้แย้งหาเหตุผลกันอย่างสิ้ นเชิ งและรอข้อความจากพระเจ้า
หรื อเปล่า ถ้าไม่ถูกต้องตามพระคัมภี ร์และมี ข้อความภาษาแปลกๆเกิ ดขึ้ น ควรจะมี การว่ากล่าวอย่างเปิ ดเผย และประกาศว่าไม่
ได้มาจากพระเจ้าแต่เป็ นผลของวิ ญญาณของผู้พูดเอง และเป็ นความพยายามที ่จะเปลี ่ยนแปลงการตัดสิ นใจด้วยการใช้ของ
ประทานอย่างไม่ถูกต้องเพือ่ วัตถุประสงค์เท็จและชัว่ ช้าหรื อไม่

ตอบ
เราทราบจาก 1โครินธ์ 14:5 ว่าของประทานในการพูดภาษาแปลกๆ ตามด้ วยการแปลนันมี
้ ค่าเท่ากับของประทานในการ
พยากรณ์ในแง่ที่ว่าของประทานทังสองอย่
้
างนันทํ
้ าให้ คริ สตจักรเจริ ญขึ ้น วัตถุประสงค์ของของประทานในการพยากรณ์มีเขียนไว้
ในข้ อ 3 คือเพื่อ “ทําให้ เขาจําเริ ญขึ ้น เป็ นที่เตือนสติและเป็ นที่ให้ เกิดความสุข” (พระคัมภี ร์ภาษาไทยฉบับแปลเก่า) ผู้เชี่ยวชาญ
พระคัมภีร์ทกุ คนจะเห็นพ้ องว่าการใช้ การแปลนันก็
้ เพื่อการทําให้ จําเริ ญขึ ้น เป็ นที่เตือนสติและเป็ นที่ให้ เกิดความสุขเหมือนเช่นการ
ใช้ ของประทานในการพยากรณ์
ตามจริ งแล้ ว 1โคริ นธ์ 14 กล่าวไว้ ในหลายที่ว่าการพยากรณ์เป็ นของประทานที่จะต้ องปรารถนาเพื่อให้ เกิดประโยชน์กบั
คริ สตจักรมากที่สดุ (ดูข้อ 4, 9, 19, 24, 31) ของประทานในการพูดภาษาแปลกๆ และการแปลไม่ได้ มีขอบเขตหรื อวัตถุประสงค์ที่
เกิ น ไปกว่า ของประทานในการพยากรณ์ แ ละต้ อ งมี ก ารใช้ เ หมื อ นเช่น ของประทานในการพยากรณ์ ดัง นัน้ การแปลจะต้ อ งมี
วัตถุประสงค์เดียวกับการพยากรณ์ หรื อจะไม่ใช่การดําเนินการอย่างถูกต้ องตามพระคัมภีร์
ดังนันถ้
้ ามีการใช้ ภาษาแปลกๆ และการแปลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกไปจากการพยากรณ์ (การทําให้ เจริ ญขึ ้น การ
เตือนสติและการหนุนใจ) ภาษาแปลกๆ และการแปลนันจะไม่
้
ถกู ต้ องตามพระคัมภีร์และเป็ นการสําแดงเท็จและมาจากเนื ้อหนัง
ภาษาแปลกๆ และการแปลไม่ได้ ใช้ เพื่อให้ คําแนะนํา แนวทางหรื อการนําแก่คริสตจักร
เมื่อใดที่คณะศาสนาหันไปจากพระคัมภี ร์ ไม่ว่าจะเป็ นในเรื่ องคําสั่งสอน การประพฤติ หรื อการดําเนินการของของ
ประทานฝ่ ายพระวิญญาณ คณะนันก็
้ จะพินาศ ในเรื่ องของประทานฝ่ ายพระวิญญาณ เราเพียงแต่ต้องระลึกถึงเหตุการณ์ Latter
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Rain๔ อันน่าเศร้ าสลดในช่วงทศวรรษที่ 1950 น่าเศร้ าเหลือเกินที่เห็นประชากรของพระเจ้ าบางคนถูกกวาดไปสู่การหลอกลวง
เช่นเดียวกันในปั จจุบนั
เราจะศึกษาการดําเนินการของของประทานฝ่ ายพระวิญญาณในคริ สตจักรยุคแรก ซึ่งพระเจ้ าทรงโปรดแสดงให้ เราเห็น
ในหนังสือกิจการและในจดหมายฉบับต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประทานในการพูดภาษาแปลกๆ และการแปล
ในกิจการ เราไม่เห็นว่ามีการกล่าวถึงหรื อแสดงถึงการใช้ ของประทานเหล่านี ้เลย ถ้ ามีการใช้ ของประทานเหล่านี ้อย่าง
แพร่หลายเพื่อประโยชน์ในการแนะแนวทางหรื อการนํา เราก็คงจะมีตวั อย่างเกี่ยวกับการใช้ อย่างแน่นอน แต่เราไม่มีเลย เราต้ องหา
การพูดถึงหรื อการสอนเกี่ยวกับการใช้ ของประทานเหล่านี ้จากที่อื่น
้ กใช้ อย่างไม่ถกู ต้ อง และ
คริ สตจักรชาวต่างชาติในเมืองโคริ นธ์ มีของประทานดําเนินการอยู่ แต่ของประทานเหล่านันถู
เปาโลเขียน 1โคริ นธ์หลายบทเพื่อแก้ ไขการใช้ ที่ไม่ถกู ต้ องเหล่านี ้ คริ สตจักรที่โคริ นธ์ เป็ นคริ สตจักรที่อยู่ฝ่ายเนื ้อหนังมากที่สดุ (1โค
รินธ์ 3:1-3) แม้ แต่การใช้ ของประทานไม่ได้ ทําให้ พวกเขาอยู่ฝ่ายวิญญาณ ทําไม เพราะของประทานเหล่านันจะต้
้ องไม่ใช่สิ่งสําคัญ
ที่สดุ ในคริ สตจักร จะต้ องไม่แทนที่การเทศนาและการสอนพระวจนะโดยผู้รับใช้ ซึง่ เป็ นวิถีทางที่พระเจ้ าได้ ทรงแต่งตังเพื
้ ่อนําและทํา
ให้ คริ สตจักรของพระเจ้ าดีรอบคอบ (เอเฟซัส 4:11-16) ของประทานจะต้ องช่วยเหลือ สนับสนุนและยืนยันพระวจนะ ของประทาน
จะต้ องทําให้ จําเริญขึ ้น เตือนสติและหนุนใจ ไม่ใช่ให้ การนําหรื อแนวทาง
มีคําถามเกิดขึ ้นในคริ สตจักรชาวต่างชาติว่าการเข้ าสุหนัตมีจําความเป็ นหรื อไม่ ซึ่งก่อให้ เกิดปั ญหามากมาย และ “เกิด
การโต้ แย้ ง...มากมาย” (กิจการ 15:2) ทําไมพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จึงไม่ทรงประทานคําตอบทางของประทานในการพูดภาษา
แปลกๆ และการแปล ซึ่งเห็นชัดว่าคริ สตจักรชาวต่างชาติมีอยู่มาก ก็เป็ นเพราะว่าการกระทําเช่นนันไม่
้ ใช่ทางของพระเจ้ า การใช้
้ ใช่ทางของพระเจ้ าใน
ภาษาแปลกๆ และการแปลเพื่อตัดสินประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับคําสัง่ สอนหรื อแนวทางหรื อการตัดสินใจนันไม่
เวลานันและไม่
้
ใช่ทางของพระเจ้ าในเวลานี ้
มี ค ณะตัว แทนเดิ น ทางไปยัง เยรู ซ าเล็ ม อัค รสาวกและผู้อ าวุโ สทุก คนร่ ว มประชุ ม อยู่ คื อ ผู้ รั บ ใช้ ที่ ป ระกอบด้ ว ย
้
พระวิญญาณบริสทุ ธิ์ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าของประทานฝ่ ายพระวิญญาณได้ ดําเนินการผ่านทางหลายคน [ในจํานวนนัน]
ทังสองฝ่
้
ายปกป้องจุดยืนของตนอย่างแข็งขัน และมี “[การ] โต้ แย้ งกันมาก” (กิจการ 15:7) ในเวลานันจะเหมาะสมยิ
้
่งที่
จะใช้ ภาษาแปลกๆ และการแปลเพื่อเผยถึงนํ ้าพระทัยของพระเจ้ าหากว่าภาษาแปลกๆ และการแปลนันเป็
้ นวิธีที่พระเจ้ าทรงใช้ เพื่อ
ตัดสินประเด็นต่างๆ ในการประชุมกิจธุระ แต่เมื่ออ่านเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการอย่างถูกต้ องโดยละเอียด จะเห็นว่าไม่มีการกล่าว
ว่าภาษาแปลกๆ และการแปลเป็ นสิง่ ที่ใช้ เพื่อตัดสินนํ ้าพระทัยของพระเจ้ าในเรื่ องนี ้เลยแม้ แต่ครัง้ เดียว
ทําไมจึงไม่ใช้ ภาษาแปลกๆ และการแปลเพื่อช่วยแก้ ไขปั ญหาที่ยากจะแก้ ไขได้ นี ้ ถ้ าภาษาแปลกๆ และการแปล หรื อการ
พยากรณ์เป็ นสิ่งที่ใช้ ในการประชุมกิจธุระแล้ ว ทําไมจึงไม่มีการใช้ ในที่นี ้เมื่อเกี่ยวข้ องกับประเด็นสําคัญที่สดุ ในเรื่ องความรอดของ
้ านัน้ แต่ต่อคริ สตจักรทุกแห่ง อนาคต
ชาวต่างชาติ และการตัดสินใจจะส่งผลกระทบอย่างมาก ไม่ใช่ต่อผู้ที่อยู่ในการประชุมนันเท่
ของการประกาศทัว่ โลกตลอดไป และเกี่ยวข้ องกับพวกเราทุกคนแม้ แต่ในเวลาปั จจุบนั นี ้ ไม่มีการตัดสินใจใดที่มีความสําคัญมาก
ไปกว่านี ้แล้ ว แล้ วพระเจ้ าทรงไว้ ใจให้ คริ สตจักรของพระองค์ปรึ กษากันและตัดสินใจโดยที่ไม่ให้ แนวทางของพระองค์แก่พวกเขา
ทางการพูดที่ได้ รับการดลใจได้ อย่างไร
เหตุผลคือว่าพระเจ้ าทรงมอบหน้ าที่การตัดสินใจบางอย่างให้ กับคริ สตจักรที่ประกอบด้ วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของ
พระองค์และผู้รับใช้ ที่ได้ รับการทรงเจิม ของผู้รับใช้ นัน่ เป็ นทางของพระเจ้ า พระองค์มิทรงผิดพลาด
หลังจากการพิจารณาทังสองฝ่
้
าย มีการตัดสินว่าการเข้ าสุหนัตไม่ใช่สงิ่ จําเป็ นสําหรับผู้เชื่อชาวต่างชาติ (กิจการ 15:5-11)
โดยพิจารณาถึงวิธีกระทําการของพระเจ้ า (ข้ อ 12) การปรึกษากันอย่างเป็ นผู้ใหญ่ และใส่ใจแนวทางของพระคัมภีร์ในเรื่ องดังกล่าว
(ข้ อ 15-18) ท้ ายที่สดุ ยากอบ ประธานที่ประชุม ให้ คําชี ้ขาด (ข้ อ 19-21) และทุกคนเห็นพ้ องกัน (ข้ อ 22-27) เมื่อการประชุมเสร็จ

๔

ในเหตุการณ์เวลานั ้น คริสตจักรเชื่อว่า latter rain (ฝนชุกปลายฤดู) เป็ นสิง่ ที่จะเกิดขึ ้นกับโลกนี ้ (ไม่ใช่เพียงแค่อิสราเอล) เริ่มเทศนาสิง่ แปลกประหลาดเพื่อสร้ างความตื่นเต้ น [ผู้แปล]
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สิ ้น พวกเขาประกาศว่าพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ทรงทําการร่วมกับพวกเขาในวิธีนี ้ แม้ ว่าจะเกิดขึ ้นโดยไม่มีการดําเนินของของประทาน
ในการพูดภาษาแปลกๆ การแปล หรื อการพยากรณ์ (ข้ อ 28-29) ก็ตาม เช่นนี ้เป็ นทางของพระเจ้ าในการดําเนินกิจธุระของพระองค์
ทําไมพระเจ้ าไม่ทรงอนุญาตให้ ของประทานปฏิบตั ิงานของคริสตจักรและตัดสินใจ เพราะเป็ นเหตุของความพินาศของทุก
กลุ่มที่พยายามทําเช่นนัน้ นําไปสู่การหลอกลวง ความผิดพลาดและการหันไปจากพระเจ้ าทุกครัง้ เป็ นความคลัง่ อย่างมากซึ่งขัด
กับคําสอนอันมีหลัก
พวกมอร์ มอนมีผ้ พู ยากรณ์ของตนซึ่งพวกเขาประกาศว่าเป็ นผู้เดียวที่ได้ ยินจากพระเจ้ า ถ้ าในการปรึกษาเรื่ องกิจธุระ เรา
ไม่เชื่อว่าคณะผู้รับใช้ สามารถตัดสินร่ วมกันได้ ว่านํ ้าพระทัยของพระเจ้ าในเรื่ องหนึ่งนันคื
้ ออะไร และเราต้ องพึง่ พาบุคคลบางคนให้
แสวงหาว่า นํ า้ พระทัยของพระเจ้ า สํา หรั บ เรานัน้ คื อ อะไร เราก็อยู่ในสภาพที่ น่า เศร้ าอย่า งแท้ จริ ง นั่นไม่ใ ช่วิธี ดํา เนินการของ
คริ สตจักรที่แท้ จริ งของพระเจ้ า
ถ้ าเราดําเนินไปในทิศทางนัน้ จําคําของผมไว้ ได้ เลยว่า บางคนจะรู้ สึกว่าพระเจ้ าได้ ตรัสกับเขาเพื่อให้ พดู ภาษาแปลกๆ
และแปล หรื อพยากรณ์เพื่อส่งอิทธิพลให้ การออกเสียงไปในทางหนึ่งทางใด และในความเป็ นจริ ง ก็จะเป็ นเพียงความรู้ สกึ ของเขา
ในเรื่ องนันเท่
้ านันเอง
้
ผมเชื่อว่าถึงเวลาที่ผ้ นู ําของเราจะประกาศว่าการใช้ ของประทานต่างๆ ในการประชุมกิจธุระนันไม่
้ ถกู ต้ องตามพระคัมภีร์
เพราะการประกาศเช่นนันเป็
้ นทางที่ปลอดภัยเพียงอย่างเดียว พระเจ้ าทรงนําเรามาไกลขนาดนี ้โดยไม่ทรงใช้ วิธีการที่ไม่ถกู ต้ องตาม
พระคัมภีร์ ในตอนนี ้ อย่าให้ เราหลงไปกระทําสิ่งที่น่าสงสัยที่อาจเปิ ดประตูไปสู่การถูกหลอกลวงหรื อชักนําไปในทางที่ผิดโดยคน
อธรรม
ให้ พระวจนะของพระเจ้ าและการปรึกษากันอย่างเป็ นผู้ใหญ่ของผู้รับใช้ ที่ประกอบด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ของพระเจ้ า
้
เห็นชอบ”
เป็ นปั จจัยในการตัดสินใจ และเราจะสามารถประกาศต่อไปได้ วา่ “เพราะว่าพระวิญญาณบริสทุ ธิ์และข้ าพเจ้ าทังหลายก็

....................
บุคคลหนึ่งสามารถเก็บความบาป
ที่ผู้อ่ นื กระทําต่ อเขาได้ หรือไม่
ถาม
พี ส่ าวของผมไม่ยอมมาโบสถ์ เพราะเธอบอกว่าเธอได้รับการปฏิ บตั ิ ที่ไม่เป็ นธรรมจากธรรมิ กชน ในตอนนี ้ เธอเดิ นทาง
ประมาณแปดสิ บห้าไมล์ สปั ดาห์ ละหนึ่งครั้งเพื ่อไปคริ สตจักรอี กแห่งหนึ่ ง เธอบอกว่าเธอ “กํ าลังเก็ บความบาปที ่คนเหล่านัน้ ได้
กระทํ าต่อเธอ” และอ้างยอห์ น 20:23 ผมแน่ใจว่าเธอใช้ข้อพระคัมภี ร์นี้ผิด เพราะพระคัมภี ร์สอนให้เราให้อภัยและไม่ขุ่นเคื องใจ
ไม่ใช่หรื อครับ ข้อพระคัมภี ร์ทีเ่ ธอใช้นนั้ มี ความหมายว่าอย่างไร

ตอบ
ยอห์น 20 เป็ นบันทึกเกี่ยวกับเหตุการณ์ ที่เกิดขึ ้นหลังจากพระเยซูคริ สต์ฟืน้ คืนพระชนม์ เห็นได้ จากข้ อ 19 และ 24 ว่า
พระคําของพระเยซูที่ตรัสไว้ ในข้ อ 23 นัน้ เป็ นสิ่งที่ตรัสกับอัครสาวกขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา ขาดแต่ยูดาส อิสคาริ โอท
และโธมัสเท่านัน้ มาระโกบันทึกถึงการประชุมนี ้ไว้ ในมาระโก 16:14-18 และลูกาบันทึกไว้ ในลูกา 24:36-49 ยอห์นซึง่ เขียนพระกิตติ
คุณที่มีชื่อเดียวกันกับเขาในช่วงปลายของศตวรรษที่หนึ่ง ได้ ให้ รายละเอียดที่มทั ธิว มาระโก และลูกาผู้เขียนพระกิตติคณ
ุ คนก่อนๆ
ได้ ละไว้ ดังนัน้ การที่จะทราบว่าถ้ อยคําเหล่านี ้มีบริ บทเช่นใด เราจะต้ องไปดู [งานเขียนของ] ผู้เขียนคนอื่นๆ
บันทึกของลูกากล่าวว่าพระเยซูตรัสกับอัครสาวกของพระองค์ในเวลานีใ้ ห้ “ประกาศทัว่ ทุกประชาชาติในพระนามของ
้ นที่กรุ งเยรู ซาเล็ม ท่านทังหลายเป็
้
นพยานด้ วยข้ อความเหล่านัน”
้ (ลูกา 24:47-48)
พระองค์ ให้ เขากลับใจใหม่รับการยกบาป ตังต้
พระกิตติคณ
ุ ของมาระโกประกาศว่าพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “เจ้ าทังหลายจงออกไปทั
้
ว่ โลก ประกาศข่าวประเสริ ฐแก่มนุษย์ทกุ
คน ผู้ใดเชื่อและรับบัพติศมาแล้ วผู้นนจะรอด
ั้
แต่ผ้ ใู ดไม่เชื่อจะต้ องปรับโทษ มีคนเชื่อที่ไหนหมายสําคัญเหล่านี ้จะบังเกิดขึ ้นที่นนั่
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คือเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา เขาจะพูดภาษาแปลกๆ เขาจะจับงูได้ ถ้ าเขากินยาพิษอย่างใด จะไม่เป็ นอันตรายแก่เขา และ
เขาจะวางมือบนคนไข้ คนป่ วย แล้ วคนเหล่านันจะหายโรค”
้
(มาระโก 16:15-18)
ทังนี
้ ้ จะต้ องสังเกตว่าฤทธิ์ เดชหรื ออํานาจใดๆ ที่พระเยซูทรงสัญญาแก่เหล่าสาวกของพระองค์ในการประชุมนัน้ เป็ น
สัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการเทศนาพระกิตติคณ
ุ ของพระองค์ตอ่ โลกที่หลง ยอห์นยืนยันเรื่ องนี ้ในข้ อ 21 เมื่อพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า
“สันติสขุ จงดํารงอยูก่ บั ท่านทังหลายเถิ
้
ด พระบิดาทรงใช้ เรามาฉันใด เราก็ใช้ ทา่ นทังหลายไปฉั
้
นนัน”
้
หลังจากถ้ อยคําเหล่านี ้ ยอห์นได้ บนั ทึกว่าพระเยซูทรงระบายลมหายใจออกเหนือเหล่าสาวกของพระองค์ ซึ่งประทาน
พระสัญญาเดียวกับที่บนั ทึกไว้ ใน ลูกา 24:49 ให้ แก่พวกเขา และว่าพวกเขาจะต้ องรับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ (ซึ่งเหตุการณ์ สําคัญ
เกิดขึ ้นในกิจการ 2) จากนัน้ เป็ นถ้ อยคําของพระเยซูถงึ อัครสาวกที่ได้ รับมอบหมายใหม่ๆ
ถ้าท่านจะยกความผิ ดบาปของผู้ใด ความผิ ดบาปนัน้ ก็จะถกยกเสี
ย และถ้าท่านจะให้ความผิ ดบาปติ ดอยู่กบั ผู้ใด
ู
๕
ความผิ ดบาปก็จะติ ดอยู่กบั ผู้นนั้ (ยอห์น 20:23)
ข้ อพระคัมภีร์นี ้หมายความว่าพระเจ้ าทรงสนับสนุนการเทศนาพระกิตติคณ
ุ แก่โลกที่หลง ไม่ใช่ว่าเรามีอํานาจที่จะให้ อภัย
คนทังหลายจากความบาปของพวกเขา
้
(เหมือนเช่นที่คริ สตจักรโรมันคาทอลิกสอน) หรื อไม่ให้ การอภัยกับพวกเขาตามอําเภอใจ
ุ จะต้ องประกาศว่าคนทังหลายอาจได้
้
รับการยกบาปของตน
ของเรา (เหมือนเช่นที่พี่สาวของคุณเชื่อ) แต่การเทศนาพระกิตติคณ
อย่างไร โดยมีสญ
ั ญาว่าพระเจ้ าจะทรงยืนยันทุกสิ่งที่เทศนาต่อพวกเขาอย่างสัตย์ซื่อ และผู้ที่ไม่ยอมเชื่อฟั งพระกิตติคณ
ุ จะไม่ได้ รับ
การให้ อภัยและความบาปของพวกเขาจะถูกเก็บไว้ บันทึกของมาระโกกล่าวไว้ เช่นเดียวกันว่า “เจ้ าทัง้ หลายจงออกไปทั่วโลก
ประกาศข่าวประเสริ ฐแก่มนุษย์ทกุ คน ผู้ใดเชื่อและรับบัพติศมาแล้ วผู้นนจะรอด
ั้
แต่ผ้ ใู ดไม่เชื่อจะต้ องปรับโทษ” (มาระโก 16:1516)
ลูกาอธิบายไว้ ชดั เจนว่าการยกบาปจะเป็ นผลของผู้ที่ได้ ยินและเชื่อฟั งคําที่ได้ เทศนาแก่พวกเขา “และจะต้ องประกาศทัว่
้ นที่กรุงเยรูซาเล็ม” (ลูกา 24:47)
ทุกประชาชาติในพระนามของพระองค์ ให้ เขากลับใจใหม่รับการยกบาป ตังต้
ข้ อความนีป้ ระกาศเป็ นครัง้ แรกในวันเพ็นเทคอสต์ในเยรู ซาเล็มโดยเปโตรเมื่อเขาตอบคําถามฝูงชนที่ถามว่าพวกเขา
จะต้ องทําอย่างไร “ฝ่ ายเปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่า ‘จงกลับใจใหม่และรับบัพติศมาในพระนามแห่งพระเยซูคริ สต์สิ ้นทุกคน เพื่อ
พระเจ้ าจะทรงยกความผิดบาปของท่านเสีย แล้ วท่านจะได้ รับพระราชทานพระวิญญาณบริสทุ ธิ์” (กิจการ 2:38)
ดังนัน้ เห็นได้ ชดั ว่าเมื่อพระเยซูตรัสกับอัครสาวกของพระองค์ว่า “ถ้ าท่านจะยกความผิดบาปของผู้ใด ความผิดบาปนันก็
้
้
่อและเชื่อฟั งการเทศนาโดยการกลับ
จะถูกยกเสีย” พระองค์ทรงหมายถึงการเทศนาพระกิตติคณ
ุ อย่างสัตย์ซื่อ เมื่อคนทังหลายเชื
ใหม่และรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซู ความบาปของพวกเขาได้ รับการยก มาระโกจึงประกาศว่า “ผู้ใดเชื่อและรับบัพติศ
มาแล้ วผู้นนจะรอด”
ั้
(มาระโก 16:16) และองค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงยืนยันความเชื่อที่แท้ จริ งโดยประทานพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์โดยมี
หมายสําคัญให้ แก่พวกเขา
เมื่อพระเยซูตรัสว่า “ถ้ าท่านจะให้ ความผิดบาปติดอยู่กบั ผู้ใด ความผิดบาปก็จะติดอยู่กบั ผู้นน”
ั ้ เห็นได้ ชดั เจนเช่นกันว่า
เชื่อการเทศนานัน้ (และจึงไม่เชื่อฟั งโดยการ
พระองค์ทรงหมายถึงการเทศนาพระกิตติคณ
ุ อย่างสัตย์ซื่อเช่นกัน เมื่อคนทังหลายไม่
้
กลับใจใหม่และรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซู) ความบาปของพวกเขาจึงถูกเก็บไว้ ดังนัน้ มาระโกจึงประกาศว่า “ผู้ใดไม่เชื่อ
จะต้ องปรับโทษ” (มาระโก 16:16)
การที่บุคคลหนึ่งอ้ างอย่างยโสว่ามีฤทธิ์ เดชในการเก็บความบาปของคนอื่น เพราะเขาหรื อเธอไม่ต้องการให้ อภัยคน
้ นเหมือนกับการหมิ่นประมาทพระเจ้ า ไม่มีคนใดมีฤทธิ์เดชที่จะป้องกันให้ ไม่อีกคนหนึ่งกลับใจใหม่และรับการให้ อภัย
เหล่านันเป็
๕

“ถ้ าพวกท่านจะอภัยบาปของใคร บาปขงพวกเขาก็จะได้ รับการอภัย ถ้ าท่านไม่อภัย (ภาษากรี กแปลตรงตัวว่า ถ้าท่านถื อ หรื อ เก็บ) บาปของใคร บาปของพวกเขาก็จะไม่ได้ รับการ
อภัย (พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับมาตรฐาน 2002) [ผู้แปล]
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บาปของตนจากพระเจ้ าได้ นอกจากนี ้ เขายังอยู่ในอันตรายร้ ายแรง เพราะพระวจนะของพระเจ้ าเตือนเราว่า “เพราะว่าถ้ าท่านยก
ความผิดของเพื่อนมนุษย์ พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงโปรดยกความผิดของท่านด้ วย แต่ถ้าท่านไม่ยกความผิดของ
เพื่อนมนุษย์ พระบิดาของท่านจะไม่ทรงโปรดยกความผิดของท่านเหมือนกัน” (มัทธิ ว 6:14-15) “เพราะว่าการพิพากษาย่อมไม่
กรุณาต่อผู้ที่ไม่แสดงความกรุณา” (ยากอบ 2:13)
“แต่” คุณอาจจะกล่าว “พวกเขาไม่ได้ ขอการให้ อภัย” ซึ่งอาจจะเป็ นจริ ง และอาจเป็ นจริ งเหมือนกันว่าพวกเขาอาจไม่
ตระหนักถึงความผิดของตนเลย ถ้ าพวกเขาไม่มาขอให้ คณ
ุ ให้ อภัย พระวจนะของพระเจ้ ากล่าวว่าให้ คณ
ุ ไปหาพวกเขา จงปฏิบตั ิ
ุ จะเลิกคบหาสมาคมกับใครหรื อไม่ยอมให้ อภัย และแม้ ในเวลานัน้ คุณจะเห็นว่าการดําเนินการขัน้
ตามมัทธิว 18:15-17 ก่อนที่คณ
สุดท้ ายเป็ นการดําเนินการของคริสตจักร ไม่ใช่ตวั คุณเอง คุณจะต้องไม่เป็ นผู้ที่ไม่ให้ อภัยหรื อขุ่นเคืองใจ
้
อน เขาก็จะทํา
“แต่” คุณอาจจะกล่าว “แม้ ว่าเขาอาจขอการให้ อภัย เขาไม่ได้ หมายความเช่นนัน้ เขาเคยทําอย่างนันมาก่
อีก ฉะนัน้ ฉันจะไม่ให้ อภัยเขา” คุณช่างหน้ าซื่อใจคด พระเจ้ าทรงให้ อภัยคุณกี่ครัง้ กัน จงฟั งสิ่งนี ้ “จงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและ
กัน และถ้ าแม้ ว่าผู้ใดมีเรื่ องราวต่อกัน ก็จงยกโทษให้ กนั และกัน องค์พระผู้เป็ นเจ้ าได้ ทรงโปรดยกโทษให้ ท่านฉันใด ท่านจงกระทํา
อย่างนันเหมื
้ อนกัน” (โคโลสี 3:13)
พระเยซูตรัสไว้ อย่างชัดเจนที่สดุ ว่า “จงระวังตัวให้ ดี ถ้ าพี่น้องผิดต่อท่านจงเตือนเขา และถ้ าเขากลับใจแล้ ว จงยกโทษให้
เขา แม้ เขาจะผิดต่อท่านวันหนึ่งเจ็ดหน และจะกลับมาหาท่านทังเจ็
้ ดหนนัน้ แล้ วว่า ‘ฉันกลับใจแล้ ว’ จงยกโทษให้ เขาเถิด” (ลูกา
17:3-4)
“แต่” คุณอาจจะกล่าว “เขารอดตัวง่ายเกินไป เขาควรจะทนทุกข์สกั พักหนึ่ง และถูกลงโทษเพราะสิ่งที่เขาได้ กระทําลงไป
ฉันจะให้ อภัยเขาหลังจากฉันแก้ แค้ นเขาแล้ ว” คุณช่างหน้ าซื่อใจคดเป็ นสองเท่า พระวจนะของพระเจ้ าบอกให้ คณ
ุ “อย่าทําชัว่ ตอบ
แทนชั่วแก่ผ้ หู นึ่งผู้ใดเลย...ดูก่อน ท่านผู้เป็ นที่รักของข้ าพเจ้ า อย่าทําการแก้ แค้ น แต่จงมอบการนัน้ ไว้ แล้ วแต่พระเจ้ าจะทรงลง
พระอาชญา เพราะมีคําเขียนไว้ ในพระคัมภีร์วา่ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าตรัสว่า ‘การแก้ แค้ นเป็ นของเรา เราเองจะตอบสนอง’ อย่าแก้ แค้ น
้ นการสุมถ่านที่ล
เลย ถ้ าศัตรูของท่านหิว จงให้ อาหารเขารับประทาน ถ้ าเขากระหายนํ ้าก็จงให้ นํ ้าเขาดื่ม เพราะว่าการทาอย่ํ างนันเป็
โพลงไว้ บนศีรษะของเขา อย่าให้ ความชัว่ ชนะเราได้ แต่จงชนะความชัว่ ด้ วยความดี” (โรม 12:17, 19-21)
เมื่อพระเจ้ าตรัสว่า “การแก้ แค้ นเป็ นของเรา” พระองค์ทรงหมายความว่าพระองค์ทรงเป็ นผู้เดียวที่มีสิทธิ์ ลงโทษหรื อแก้
แค้ นผู้กระทําผิดต่อคุณ “นัน่ เป็ นงานของเรา” พระเจ้ าตรัส “และงานของเราเพียงลําพัง” พระเจ้ าไม่ทราบหรื อว่าจะจัดการงานของ
พระองค์อย่างไร ทําไมเราไม่ปล่อยให้ พระเจ้ ากระทํางานของพระองค์
ท้ ายนี ้ ผมขอแนะนําให้ คณ
ุ เอาคอลัมน์นี ้ให้ พี่สาวของคุณดู ไม่มีใครทราบว่าเธอเป็ นใครนอกจากคุณกับพระเจ้ า ผมจะ
อธิษฐานร่วมกับคุณเพื่อที่เธอจะถ่อมใจและกลับใจใหม่ และ “ล้ มทับศิลานี ้ [พระคริสต์]“ ขอให้ พระองค์ทรงให้ อภัยใจที่แข็งกระด้ าง
และไม่ให้ อภัยของเธอก่อนที่ “ศิลานันจะตก“
้
และ “ทับ [เธอ] ...แหลกละเอียดไป“ (มัทธิว 21:44)

....................
ไม่ รับผิดชอบต่ อความบาป
ถาม
พีค่ นหนึ่งบอกผมว่า ในโรม 7:25 เปาโลสารภาพว่าเขาไม่สามารถบังคับตนไม่ให้ทําบาปได้ ว่าความบาปอยู่ในเนื อ้ หนัง
ของเขา แต่เขาไม่รับผิ ดชอบต่อความบาปของตนเพราะในใจของเขา เขาเกลี ยดความบาปและรักความบริ สทุ ธิ์ โปรดช่วยผมตอบ
ด้วย เพราะผมรู้ว่าเปาโลไม่ได้หมายความเช่นนัน้ อย่างแน่นอน

ตอบ
คุณอ้ างถึงโรม 7:25 ในส่วนสุดท้ าย ซึง่ เขียนไว้ วา่
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ฉะนัน้ ทางด้านจิ ตใจของข้าพเจ้านัน้ ข้าพเจ้าเชื ่อฟั งกฎของพระเจ้า แต่ดา้ นฝ่ ายเนื อ้ หนังของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็ น
ทาสของกฎแห่งบาป
ถ้ าข้ อพระคัมภีร์นี ้ถูกนําออกจาบริ บท (ข้ อพระคัมภีร์ก่อนหน้ านันและหลั
้
งจากนัน)
้ ก็อาจจะสื่อความหมายที่เพื่อนของ
คุณบอก อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงบริบทแล้ ว จะเห็นความหมายที่แตกต่างกันอย่างมาก
ก่อนอื่น ให้ เราดูข้อพระคัมภีร์ก่อนหน้ านัน้ หลังจากอธิบายว่าความบาปทํางานในเขาอย่างไรเพื่อเอาชนะเขา เปาโลร้ อง
ออกมาในข้ อ 24 ว่า “โอย ข้ าพเจ้ าเป็ นคนน่าสมเพชอะไรเช่นนี ้ ใครจะช่วยข้ าพเจ้ าให้ พ้นจากร่างกายนี ้ซึง่ เป็ นของความตายได้ ” ฟี
ลิปส์แปลข้ อความนี ้ว่า “ใครในโลกนี ้จะสามารถช่วยข้ าพเจ้ าให้ เป็ นอิสระจากอํานาจแห่งธรรมชาติความบาปของข้ าพเจ้ าเองได้ ”
จากนัน้ มีคําตอบในโรม 7:25 ส่วนแรกว่า “ขอบคุณพระเจ้ า พระเยซูคริ สต์ทรงช่วยให้ ฉันเป็ นอิสระ” (ถอดความ) ซึ่งไม่ได้ ฟังดู
เหมือนผู้ที่ไม่สามารถบังคับตนไม่ให้ ทําบาปได้ แต่ฟังดูเป็ นชัยชนะมากกว่าสําหรับผม
ตอนนี ้ ให้ เราดูข้อพระคัมภีร์หลังจาก 7:25 นัน่ คือโรม 8 โปรดเข้ าใจว่าในเอกสารภาษากรี กดังเดิ
้ ม ไม่มีการแบ่งบทและข้ อ
การแบ่งบทและข้ อนันเติ
้ มเข้ าไปโดยผู้แปลเพื่อช่วยเหลือเรา ดังนัน้ โรม 8 จึงต่อจากโรม 7 โดยที่ไม่มีการหยุดพัก โรม 8:1 จึงเขียน
้
่
ต่อจากถ้ อยคําแสดงชัยชนะในโรม 7:25 ในส่วนแรก โดย [โรม 8:1] มีเนื ้อหาดังนี ้ “เหตุฉะนันการปรั
้
บโทษจึงไม่มีแก่คนทังหลายที
อยูใ่ นพระเยซูคริสต์ ผู้ไม่ดําเนินตามฝ่ ายเนื ้อหนัง แต่ตามฝ่ ายพระวิญญาณ” (พระคัมภี ร์ภาษาไทยฉบับคิ งเจมส์)
เราอาจถามว่าทําไมเราไม่ถกู ปรับโทษในเวลานี ้ และข้ อ 2 ตอบคําถามในทันทีวา่ “เพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิต
ในพระเยซูคริสต์ ได้ ทําให้ ข้าพเจ้ าพ้ นจากกฎแห่งบาปและความตาย”
ในที่นี ้ เราเห็นกฎสองอย่างด้ วยกัน ขอให้ เราศึกษากฎทังสองนี
้
้ กฎแห่งบาปคือสิ่งที่เปาโลกล่าวถึงในโรม 7:23 ชักนําเขา
ให้ อยู่ใต้ บงั คับและมีชยั ชนะเหนือเขา อย่างไรก็ตาม ตอนนี ้ เขาอยู่ในพระเยซูคริ สต์และพระเยซูอยู่ในเขา ดังนัน้ จึงมีอีกกฎหนึ่ง
ทํางานอยู่ในเขาซึ่งทําให้ เขาเป็ นอิสระจากการเป็ นทาสเหมือนเช่นแต่ก่อน กฎใหม่ที่พระเยซูทรงประทานให้ กบั เขานี ้เรี ยกว่า “กฎ
่
ของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริ สต์” เราอาจเรี ยกกฎนี ้ว่าเป็ นฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ที่สถิตอยูภายใน
เมื่อเราได้ รับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เข้ ามาในชีวิตของเรา กฎใหม่นีจ้ ะบังเกิดผล ผลลัพธ์ คือความบาปไม่ต้องปกครอง
ร่ างกายของเราอีกต่อไป กฎใหม่นีท้ ําให้ เราเป็ นอิสระถ้ าเราจะอนุญาตให้ ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณที่เราได้ รับในพระวิญญาณ
บริสทุ ธิ์ช่วยเหลือเรา เราจะต้ องยอมจํานนต่อพระวิญญาณเพื่อที่จะให้ ฤทธิ์เดชของพระองค์ช่วยเหลือในชีวิตของเราได้
ตามจริ งแล้ ว สิ่งที่เปาโลกระทําในที่นี ้คือมองย้ อนกลับไปที่โรม 7:25 และกล่าวว่า “ก่อนที่ข้าพเจ้ ามีกฎของพระวิญญาณ
แห่งชีวิตในพระเยซูคริ สต์ทํางานในชีวิตของข้ าพเจ้ า กฎแห่งบาปมีอํานาจสูงสุด ข้ าพเจ้ าไม่มีฤทธิ์เดชที่จะต่อต้ านความบาป แม้ ว่า
ในใจและความคิดของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าต้ องการเป็ นผู้บริ สทุ ธิ์ อํานาจของความบาปในธรรมชาติความบาปที่อปั ยศของข้ าพเจ้ า
แข็งแกร่ งกว่าความปรารถนาของข้ าพเจ้ าในการกระทําสิ่งที่ถกู ต้ อง แต่เมื่อพระเยซูคริ สต์เสด็จเข้ ามา ข้ าพเจ้ าไม่มีการปรับโทษอีก
ต่อไปเพราะฤทธิ์เดชของพระวิญญาณของพระองค์สถิตอยู่ภายในข้ าพเจ้ าทําให้ ข้าพเจ้ ามีชยั ชนะเหนือธรรมชาติความบาปที่เคย
ควบคุมข้ าพเจ้ าก่อนหน้ านี ้ได้ ”
ดังนัน้ ข้ อพระคัมภีร์ที่เพื่อนของคุณใช้ เพื่อเป็ นข้ ออ้ างในการทําบาปไม่ใช่ข้ออ้ างเลย เปาโลเพียงแต่พาดพิงไปถึงชีวิต
ก่อนที่จะได้ รับความรอดในขณะที่เขาอยูภ่ ายใต้ ธรรมบัญญัติของโมเสส ถูกธรรมบัญญัตินนปรั
ั ้ บโทษและพ่ายแพ้ ในชีวิตของตนเอง
เพราะธรรมชาติมนุษย์ที่บาปและอัปยศ แต่มีการเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่เมื่อพระคริ สต์เสด็จเข้ ามา เมื่อกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงนัน้
เปาโลประกาศอย่างมีชยั ชนะว่า “การลงโทษจึงไม่มี...” (โรม 8:1)
นําบทความนี ้ไปหาเพื่อนของคุณและบอกเขาว่าเขาต้ องอ่านต่อไปถึงโรม 8 เพราะโรม 7 แสดงถึงปั ญหาในขณะที่โรม 8
แสดงถึงทางออก ทางออกนัน้ คือ การรับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ จากนันดํ
้ าเนินชีวิตและดําเนินอยู่ในพระวิญญาณที่เราได้ รับ (ดูกา
ลาเทีย 5:16) ฤทธิ์เดชของพระคริสต์ภายในเรายิ่งใหญ่กว่าธรรมชาติบาปอันอัปยศที่นําเราตํ่าลง
ช่างเป็ นความปี ติยินดีเหลือเกินที่ได้ ร้ ูจกั และได้ รับการช่วยกู้นี ้
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....................
ผ้ ูท่ ปี ระกอบด้ วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
จะมีผีสิงได้ ไหม
ถาม
ผู้ที่ประกอบด้วยพระวิ ญญาณบริ สุทธิ์ จะมี ผีสิงได้ไหม บางคนเชื ่อว่าแม้ว่าบุคคลหนึ่งอาจพดภาษาต่
างๆ แต่เขาไม่ มี
ู
พระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ จนกว่าผีจะถกขั
ู บออกจากเขาก่อน พระคัมภี ร์สอนอย่างไรเกี ่ยวกับเรื ่องผี สิง คนบาปทุกคนมี ผีสิงอยู่หรื อ ผม
ได้ยินเกี ย่ วกับคนที ข่ บั ผีออกจากกันและกัน รวมทัง้ การประชุมที ใ่ ช้เวลาทัง้ หมดเพือ่ พยายามขับผีออกจากคนโดยการถ่างปากและ
การอาเจี ยน พระคัมภี ร์ให้แนวทางกับเราในเรื ่องเหล่านีห้ รื อไม่ ถ้าธรรมิ กชนคนหนึ่งหันไปจากพระเจ้าและกระทําบาป แสดงเขาถกู
ผีสิงอย่างนัน้ หรื อเปล่า

ตอบ
ไม่ต้องสงสัยว่าการถูกผีสงิ นันเป็
้ นเรื่ องจริงอย่างแน่นอน และคนนับพันๆ ที่อาศัยอยู่ในโลกนี ้ในปั จจุบนั ถูกผีสิง เรื่ องนี ้เป็ น
จริ งอย่างมากในบริ เวณที่มีการใช้ เวทมนตร์ คาถา หรื อมีคนนมัสการซาตาน อเมริ กาในช่วงหลายปี ที่ผ่านมามีส่วนในกิจกรรมที่
เกี่ยวข้ องกับภูตผีปีศาจเหล่านี ้เป็ นอย่างมาก ดังนัน้ การถูกผีสงิ จึงมีอยูม่ ากกว่าในอดีตอย่างไม่ต้องสงสัย
ตอนนี ้ ผมขอเตือนว่าไม่ใช่วา่ คนบาปทุกคนถูกผีสิง และธรรมิกชนที่ประกอบด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ไม่มีหรื อไม่อาจถูก
ผีสงิ ได้ อย่างแน่นอน
เพื่อเป็ นการสนับสนุน ผมขออ้ างบทความที่ผมเขียนขึ ้นเมื่อสองปี ก่อน
ทุกวันนี ้ มีความเข้ าใจผิดอย่างมากในเรื่ องมาร [ซาตาน] และอิทธิพลของมารต่อคนทังหลาย
้
ประการแรก มารนันมี
้ ตนเดียว แต่มีผีหรื อวิญญาณชัว่ มากมาย อย่างไรก็ตาม เพื่อความสะดวก เรามักจะใช้ คําว่า
“ผีมาร” เมื่อจริ งๆ แล้ วเราหมายถึง “วิญญาณชัว่ ” เรากําลังพูดถึงวิญญาณชัว่ มากกว่ามารซึง่ เป็ น “เจ้ าแห่งย่านอากาศ”
(เอเฟซัส 2:2) และ “พระของยุคนี ้” (2โคริ นธ์ 4:4) ให้ จําไว้ เสมอว่ามารนันไม่
้ ได้ อยู่ทกุ แห่งในเวลาเดียวกัน แม้ ว่ามารจะ
เป็ นวิญญาณ แต่มีเพียงพระเจ้ าเท่านันที
้ ่สามารถอยู่ทกุ แห่งได้ ในเวลาเดียวกัน มารไม่ได้ มีอํานาจทุกอย่างหรื อรู้ทกุ สิ่ง มี
แต่พระเจ้ าเท่านันที
้ ่ทรงมีพระลักษณะเหล่านี ้
เป็ นความจริงว่ามนุษย์อาจถูกผีสงิ ได้ แต่เราไม่อาจประกอบไปด้ วยพระวิญญาณและถูกผีสงิ ได้ ในเวลาเดียวกัน และ
ไม่ใช่วา่ คนบาปทุกคนถูกผีสงิ คนบาปนันถู
้ กควบคุมโดยลักษณะมนุษย์ที่หลงและบาป แต่ไม่จําเป็ นว่าถูกผีสงิ
นอกจากนี ้ ควรจะเข้ าใจว่าผีมารมีอิทธิพลต่อบุคคลในระดับที่แตกต่างกัน คนหนึ่งอาจเป็ นทุกข์ (ถูกกดขี่ บีบบังคับ)
เพราะผีนนั ้ เช่น ความเจ็บป่ วย (กิจการ 10:38) ความหดหู่ ความกลัว ความกังวลใจและความกลุ้มใจ คริ สเตียนและคน
บาปอาจเป็ นทุกข์ในลักษณะเช่นนี ้ได้ แต่การเป็ นทุกข์นี ้ไม่ใช่การถูกสิง อํานาจของผีมารทําการอยู่ภายนอกเพื่อทําให้ สิ่ง
เหล่านี ้เกิดขึ ้นกับบุคคล
ผีมารอาจครอบงําจิตใจ แม้ ว่าผีนัน้ จะไม่ได้ สิงบุคคลหนึ่ง แต่ก็ทํางานโดยใส่ความคิดของมันลงในใจและทําให้
บุคคลนันถู
้ ก “ครอบงํา” ได้ ด้วยความคิดและความกลัวที่ก่อให้ เกิดความระทมทุกข์ ไม่สะอาดหรื อไม่เป็ นความจริ ง ใน
บางครัง้ บุคคลหนึ่งแม้ ว่าจะเป็ นคริ สเตียนก็ตาม อาจยอมรับความคิดเหล่านี ้ และถูกครอบงําจนกระทัง่ อยู่ภายใต้ การ
เป็ นทาสทางความคิดของผีนนั ้ ซึง่ อาจนําไปสูก่ ารถูกผีสงิ ได้
ผีมารเข้ าสิงเมื่อวิญญาณชัว่ นัน้ อยู่ในบุคคลหนึ่งจริ งๆ เหมือนเช่นที่พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ทรงสถิตอยู่ในเราเมื่อเรา
ประกอบด้ วยพระวิญญาณ ส่วนใหญ่แล้ ว บุคคลหนึง่ ต้ องเต็มใจให้ ตนเองต่อมารซาตานจึงจะถูกผีสงิ ได้
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เป็ นอันตรายที่จะกล่าวหาทุกคนที่ทําบาปว่ามีผีหรื อถูกผีสิง เพราะไม่เพียงแต่ไม่เป็ นความจริ งเท่านัน้ แต่ยงั นําให้ ผ้ ทู ี่
ถูกกล่าวหานันเกิ
้ ดความสิ ้นหวังและกลัว โดยไม่อาจพ้ นออกมาได้ หรื อบุคคลนันอาจรู
้
้ สกึ ว่าเป็ นข้ อแก้ ตวั ที่จะทําบาปได้
เขาจะกล่าวว่า “ก็มนั ช่วยไม่ได้ ผมไม่มีสว่ นรับผิดชอบเรื่ องนี ้ มารทําให้ ผมต้ องทํา ถ้ าคุณไล่มารออกไปจากผม ผมก็จะ
เลิกทําบาป” บางครัง้ คริ สเตียนจะหลงกลอย่างไม่ร้ ูตวั และพยายามไล่ผีมารออก และไม่ประสบความสําเร็จเพราะไม่มีผี
ั ้ แรกแล้ ว บุคคลดังกล่าวจึงทําบาปต่อไปและมีข้อแก้ ตวั สําหรับบาปนัน้ อ้ างว่าธรรมิกชนไม่มีอํานาจ
มารอาศัยอยู่ตงแต่
มากพอที่จะไล่มารออกไปได้
ในความเป็ นจริ ง บุคคลมีความรับผิดชอบต่อความบาปของตนเอง เพราะลักษณะที่หลงและบาปของตนทําให้ เขา
้
สังเกตคําสอนเกี่ยวกับเรื่ องนี ้ในยากอบ“แต่ว่าทุกคนก็ถกู ล่อให้
เป็ นคนบาป ไม่ใช่มารซาตานหรื อวิญญาณชัว่ ทังหลาย
หลง เมื่อกิเลสของตัวเองล่อและชักนําให้ กระทําตาม ครัน้ ตัณหาเกิดขึ ้นแล้ วก็ทําให้ เกิดบาป และเมื่อบาปเจริ ญเต็มที่
แล้ วก็นําไปสูค่ วามตาย” (ยากอบ 1:14-15)
เห็นได้ ชัดเจนว่า แม้ ว่าซาตานและบรรดาวิญญาณชั่วของมันอาจ “ล่อให้ หลง” และ “ชักนํ าให้ ทํา ตาม” ได้ แต่
“ตัณหา” ของบุคคลเป็ นสิ่งที่ “ทําให้ เกิดบาป” ในชีวิตของเขา ไม่ถกู ต้ องที่จะโทษวิญญาณชัว่ หรื อผีมาร แทนธรรมชาติที่
หลงของตนเอง
ทังนี
้ ้ จะต้ องเข้ าใจว่าไม่มีผ้ ปู ระกอบด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์คนใดที่อาจมีผีอาศัยอยู่ในเวลาเดียวกันได้ ในพระคัมภีร์
เก่า เขียนไว้ วา่ “พระวิญญาณแห่งพระเจ้ าก็สรวมทับท่าน [ซาอูล] ๆ จึงกล่าวคําทํานาย“ (1ซามูเอล 10:10) แม้ ว่าซาอูลจะไม่ได้ บพั
ติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ซึง่ สงวนไว้ สําหรับธรรมิกชนแห่งพันธสัญญาใหม่ (ยอห์น 7:39) เห็นได้ ชดั ว่าพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์
ทรงสถิตอยู่กบั เขา หนังสือ 1ซามูเอล 16:14 เขียนไว้ ว่า “พระวิญญาณของพระเจ้ าก็พรากจากซาอูล และวิญญาณชัว่ จากพระเจ้ า
[หรื อโดยการอนุญาตของพระเจ้ า] ก็ทรมานซาอูล” วิญญาณชัว่ ไม่อาจสิงซาอูลได้ จนกระทัง่ พระวิญญาณขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าได้
จากเขาไปแล้ ว
พระคัมภีร์ใหม่กล่าวว่าพระเจ้ า “ทรงช่วยเราให้ พ้นจากอํานาจของความมืด และได้ ทรงย้ ายเรามาตังไว้
้ ในแผ่นดินแห่ง
พระบุตรที่รักของพระองค์” (โคโลสี 1:13) ถ้ าเราอยูใ่ นแผ่นดินของพระเจ้ าด้ วยการบังเกิดใหม่ (ยอห์น 3:5) เราก็ไม่ได้ อยู่ในแผ่นดิน
ของซาตานอีกต่อไป ถ้ อยคําที่ชดั เจนยิ่งกว่านันอยู
้ ่ในเอเฟซัส 2:2 ซึ่งบอกว่าวิญญาณของซาตาน “ทํากิจอยู่ในพวกคนที่ไม่เชื่อฟั ง
ในเวลานี ้” (พระคัมภี ร์ภาษาไทยฉบับมาตรฐาน 2002) จึงไม่ทําการอยูใ่ นบุตรของพระเจ้ า
ผู้ที่ สอนว่า คริ สเตี ยนแห่ง พัน ธสัญ ญาใหม่อ าจมี ผีอ าศัยอยู่ห รื อ สิง อยู่ช อบอ้ า งจากมัท ธิ ว 16:23 ที่ซึ่ง พระเยซูท รงว่า
กล่าวเปโตร โดยตรัสว่า “อ้ ายซาตานจงไปในพ้ น” ประการแรก จะต้ องสังเกตว่าเหตุการณ์นี ้เกิดขึ ้นก่อนวันเพ็นเทคอสต์ เปโตรยัง
ไม่ได้ ประกอบไปด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ แม้ ว่าเขาเพิ่งจากกล่าวด้ วยการสําแดงของพระเจ้ า (ข้ อ 16-17) และได้ รับลูกกุญแจ
แผ่นดินสวรรค์ (ข้ อ 18-19) ซึง่ เขาใช้ ในวันเพ็นเทคอสต์เพื่อเปิ ดประตูแห่งความรอด (กิจการ 2:38-39)
ประการที่สอง แม้ ว่าจะเห็นได้ ชดั ว่าเปโตรทูลพระเยซูในความคิดที่ซาตานได้ กระซิบกับหูของเขา แต่ไม่มีสิ่งบอกใบ้ ว่าเป
โตรถูกผีสงิ ตามจริงแล้ ว ผมแน่ใจว่าถ้ าเขาถูกผีสงิ พระเยซูคงจะดําเนินการเพื่อขับผีนนออก
ั้
แต่ไม่ได้ เป็ นเช่นนัน้ เพราะเปโตรไม่ได้
ถูกผีสงิ
ข้ อพระคัมภีร์อีกข้ อหนึ่งที่ผ้ สู อนว่าคริ สเตียนอาจถูกผีสิงได้ ชอบใช้ คือ 2 โมธี 2:26 และพวกเขาเน้ นส่วนที่ว่ามาร “ดับจับ
เขาไว้ ในทําตามความประสงค์ของมัน” ก่อนอื่น ขอให้ เราสังเกตว่าแม้ ว่าคนบาปทุกคนจะไม่ได้ ถกู ผีสิง แต่คนบาปทุกคนเป็ นเชลย
ของซาตาน คนบาป “ตามสันดาน...เป็ นลูกแห่งความพิโรธ” (เอเฟซัส 2:3, พระคัมภี ร์ภาษาไทยฉบับแปลเก่า) และอยู่ใต้ บงั คับ
เหมือนเช่นคนรับใช้ (หรื อทาส) ของบาป (โรม 6:16-18)
การเป็ นทาสนันถู
้ กทําให้ แตกออกโดยพระเยซูบนไม้ กางเขน อย่างไรก็ตาม แม้ ว่าทุกคนจะไม่ยอมรับเสรี ภาพที่พระคริ สต์
ทรงมอบให้ แต่อํานาจของซาตานเหนือเขาถูกทําให้ แตกหักถ้ าเขาจะยอมรับโดยการเชื่อฟั งกิจการ 2:38
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หลังจากรับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์แล้ ว ถ้ าบุคคลหนึ่งทําบาปและไม่กลับใจใหม่ เขาเปิ ดตนเองออกสู่การเป็ นทาสเหมือน
เช่นแต่ก่อน และซาตานจึงจับเขาใหม่ แต่ไม่ได้ หมายความว่าเขาถูกผีสิงเลยในจุดนี ้ ตามจริ งแล้ ว บริ บทของ 2ทิโมธี 2:26 ไม่ได้
บอกเป็ นนัยด้ วยซํ ้าว่าจะต้ องขับผีออกจากเขาก่อนเพื่อที่เขาจะกลับเป็ นเหมือนเดิมได้ เพียงแต่กล่าวว่า “พระเจ้ าอาจจะทรงโปรด
ให้ เขากลับใจ...[เพื่อ]
หลุดพ้ นบ่วงของมาร” (2ทิโมธี 2:25-26)
การประชุมประเภทที่คณ
ุ กล่าวถึงนันเป็
้ นความเสื่อมเสียและไม่ถกู ต้ องตามพระคัมภีร์เลย ถ้ าคนหนึ่งถูกผีสิง ผู้รับใช้ ของ
พระเจ้ าจะต้ องสัง่ วิญญาณชัว่ ให้ ออกไปในพระนามของพระเยซูคริสต์ ถ้ าผีไม่ออก ก็แสดงว่าบุคคลนันต้
้ องการให้ ผีนนคงอยู
ั้
่ ถ้ าเขา
ไม่ต้องการที่จะเป็ นอิสระ แม้ แต่พระนามของพระเยซูก็ไม่สามารถขับผีนนได้
ั ้ เพราะพระเจ้ าทรงอนุญาตให้ บคุ คลหนึ่งมีทางเลือก
ของตนเสมอ (ดูยอห์น 5:6; มัทธิว 15:28) และอัครสาวกนับพันก็ไม่สามารถขับผีนนออกได้
ั้
ถ้ าบุคคลที่ถกู ผีสิงยังคงก่อให้ เกิด
เหตุการณ์ที่เสื่อมเสีย เขาควรจะถูกนําออกไปจากการประชุม ถ้ าจําเป็ น ก็ต้องใช้ กําลัง (ดู 1ทิโมธี 1:9) และการประชุมดําเนินต่อไป
ตามระเบียบของพระคัมภีร์
บางครัง้ ผมเห็นว่า เราต้ องมีสํานึกบ้ าง และไม่ปล่อยให้ ตวั เองหลงไปกับสิ่งที่ไม่สําคัญบางอย่าง การให้ ความสําคัญมาร
มากเกินไปนันแย่
้ พอๆ กับการให้ ความสําคัญมารน้ อยเกินไป ตามจริ งแล้ ว เราต้ องมีใจนึกถึงพระเจ้ า ไม่ใช่มีใจนึกถึงซาตาน จงเชื่อ
เมื่อพระวจนะของพระเจ้ ากล่าวว่า “พระองค์ผ้ ทู รงอยูใ่ นท่านทังหลายเป็
้
นใหญ่กว่าผู้นนที
ั ้ ่อยูใ่ นโลก“ (1ยอห์น 4:4)

....................
คนๆ หนึ่งมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในใจ
ของตนในขณะที่ร่างกายของเขา
ยังคงอย่ ใู นการควบคุมของซาตานได้ หรือไม่
ถาม
ในบทความเมื ่อเร็ วๆ นี ้ คุณเน้นว่าถ้าบุคคลหนึ่งประกอบด้วยพระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ เขาไม่อาจถกผี
ู สิงได้ในเวลาเดียวกัน
แต่ถ้าผมเข้าใจพระคัมภี ร์ถูกต้อง พระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ ทรงสถิ ตอยู่ในวิ ญญาณของบุคคลหนึ่ง ในขณะที ่เนื ้อหนัง (หรื อร่ างกาย)
ของเขายังคงมี แนวโน้มทีจ่ ะทําบาปอยู่ เปาโลกล่าวว่าด้วยความคิ ด (หรื อใจ) ของเขา เขารับใช้พระเจ้าแต่เนือ้ หนังของเขายังคงรับ
ใช้ความบาป และกล่าวว่าเมื ่อเขาทําบาป ไม่ใช่ตวั ของเขาเองที ่ทําบาป แต่เป็ นเนื อ้ หนังของเขา อย่างนี ้แล้ว แสดงว่าเป็ นไปได้ที่
พระวิ ญญาณบริ สุทธิ์ จะทรงสถิ ตอยู่ในใจของบุคคลหนึ่ งในขณะที ่ร่างกายของเขายังคงอยู่ในการควบคุมของซาตาน และจึ ง
จํ าเป็ นต้องไล่มารออกจากร่ างกายของเขาใช่หรื อไม่ ผมเห็นธรรมิ กชนได้รับการช่วยกู้จากอํานาจของซาตานและมี อิสรภาพเมื ่อผี
มารถกขั
ู บออก แต่เขามี พระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ ตลอดมา

ตอบ
ในทุกวันนี ้ มีแนวโน้ มที่คนทังหลายพยายามที
้
่จะหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเอง และโยนความผิด
ให้ กบั มาร ในการทําเช่นนัน้ คุณเข้ าใจงานเขียนของเปาโลผิดอย่างแท้ จริ ง ในโรม 7 ซึ่งเป็ นบทที่คุณอ้ างถึง เปาโลไม่ได้ กล่าวถึง
้ อย่างไรผมไม่เข้ าใจ นอกจากนี ้ โรม 7 เป็ นประสบการณ์ ของ
ซาตานหรื อผีมารเลยแม้ แต่ครัง้ เดียว คุณนําผีมารเข้ ามาในบทนันได้
เปาโลภายใต้ ธรรมบัญญัติของโมเสสก่อนที่เขาจะได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ เขาสรุปบทนันโดยขอบคุ
้
ณพระเจ้ าว่าพระเยซูคริ สต์
ได้ ทรงช่วยกู้เขาจากความไร้ อํานาจเหนือบาป และในโรม 8 เขาประกาศอย่างมีชยั ชนะว่า “กฎของวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซู
คริสต์ ได้ ทําให้ ข้าพเจ้ าพ้ นจากกฎแห่งบาปและความตาย” (โรม 8:2) เช่นนี ้เป็ นชีวิตคริสเตียนปกติ
ข้ อผิดพลาดร้ ายแรงอย่างที่สองคือการสรุ ปว่าวิญญาณของเราเป็ นสถานที่สถิตของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในขณะที่
ร่างกายของเราอาจถูกผีสงิ ช่างผิดอย่างมาก
พระวจนะของพระเจ้ ามีความชัดเจนมากว่าร่ างกายของคนๆ หนึ่งเป็ นสถานที่สถิตของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ “ท่านไม่ร้ ู
หรื อว่า ร่ างกายของท่านเป็ นวิหารของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ซึ่งสถิตอยู่ในท่าน ซึ่งท่านได้ รับจากพระเจ้ า ท่านไม่ใช่เจ้ าของตัวท่าน
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เอง พระเจ้ าได้ ทรงซื ้อท่านไว้ แล้ วด้ วยราคาสูง เหตุฉะนัน้ ท่านจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้ าด้ วยร่ างกายของท่านเถิด“ (1โคริ นธ์
6:19-20)
คริ สเตียนจํานวนมากเข้ าใจผิดว่าคําว่า “เนื ้อหนัง” ในข้ อความ เช่น กาลาเทีย 5:17 หมายถึงร่ างกาย “เพราะว่าความ
ต้ องการของเนื ้อหนังต่อสู้พระวิญญาณ และพระวิญญาณก็ต่อสู้เนื ้อหนัง” ดังนัน้ เขาจึงเข้ าใจว่าร่ างกายนันชั
้ ว่ ร้ ายและเสื่อมเสีย
และเป็ นศัตรู กบั พระเจ้ าเสมอ ทังนี
้ ้ ธรรมชาติเนื ้อหนังของมนุษย์เป็ นสิ่งชัว่ ร้ ายและเสื่อมเสีย แต่ร่างกายมิได้ เป็ นเช่นนัน้ มิฉะนัน้
แล้ ว ร่างกายก็ไม่อาจเป็ นวิหารของพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ได้
พระคัมภีร์มีความชัดเจนว่าร่ างกายของเราจะต้ องบริ สทุ ธิ์เหมือนเช่นวิญญาณของเราจะต้ องบริ สทุ ธิ์ “ร่ างกายนันไม่
้ ได้ มี
ไว้ สําหรับการล่วงประเวณี แต่มีไว้ สําหรับองค์พระผู้เป็ นเจ้ า และองค์พระผู้เป็ นเจ้ ามีไว้ สําหรับร่ างกาย...ท่านไม่ร้ ู หรื อว่า ร่ างกาย
ของท่านเป็ นอวัยวะของพระคริสต์” (1โครินธ์ 6:13, 15)
้ ว่ ร้ าย ในสภาพธรรมดา ธรรมชาติเนื ้อหนังนําร่ างกายเข้ าสู่การเป็ นทาส
ร่างกายมิด้ชวั่ ร้ าย แต่ธรรมชาติเนื ้อหนังเก่านันชั
ต่อบาป แต่พระเยซูทรงช่วยให้ ร่างกายเป็ นอิสระ “พระคริ สต์...ทรงเป็ นพระผู้ช่วยให้ รอดของคริ สตจักร” (เอเฟซัส 5:23) เราต้ อง
้
สทุ ธิ์
ถวายร่ างกายของเราเป็ นเครื่ องบูชาที่มีชีวิตอยู่ และพระวจนะของพระเจ้ ากล่าวว่าร่ างกายของเราที่ถวายแด่พระเจ้ านันจะบริ
และเป็ นที่พอพระทัยพระเจ้ า (ดูโรม 12:1)
เมื่อเราได้ ทํา เช่น นี ร้ ่ า งกายของเราจะเป็ น “ภาชนะที่มีค่า ซึ่ง ชํ าระให้ บริ สุทธิ์ แ ล้ ว เหมาะที่ เจ้ าของเรื อนจะใช้ ใ ห้ เป็ น
ประโยชน์” (2ทิโมธี 2:21) จะเป็ นวิหารที่บริ สทุ ธิ์ที่พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์สถิตอยู่ เพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่ไม่เพียงแต่ในวิญญาณ
ของเราเท่านัน้ แต่ในร่างกายของเราด้ วย
เป็ นการบิ ด เบื อ นพระคัม ภี ร์ อ ย่ า งร้ ายแรงที่ จ ะกล่า วว่า ร่ า งกายของเราอาจเป็ นที่ อ ยู่อ าศัย ของผี ต นหนึ่ง ในขณะที่
้
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ทรงสถิตอยู่ในวิญญาณของเรา ร่ างกายของเราเป็ นวิหารของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ และผีมารทังหลายไม่
สามารถเข้ าสูส่ ถานที่ซงึ่ พระคริสต์สถิตอยูไ่ ด้
แม้ ว่าจะเป็ นไปไม่ได้ ที่คริ สเตียนที่ประกอบด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ จะมีผีอาศัยอยู่หรื อสิงอยู่ แต่เป็ นจริ งว่าคริ สเตียน
อาจถูกกดขี่หรื อแม้ แต่ครอบงําโดยวิญญาณชัว่ บ้ าง (หัวข้ อนี ้มีอธิบายไว้ อย่างละเอียดใน คําถามจากชาวเพ็นเทคอสต์ เล่ม 1)
เป็ นไปได้ ที่คนเหล่านัน้ ที่คุณอ้ างว่าได้ รับการช่วยกู้จากอํานาจของผีนนั ้ ไม่ได้ ถูกผีสิงเลย แต่ถูกกดขี่หรื อครอบงําโดย
วิญญาณชัว่ และการช่วยกู้นนเป็
ั ้ นจริง พวกเขาอาจคิดว่าพวกเขาถูกสิง ผู้เทศนาอาจคิดว่าพวกเขาถูกสิง คุณอาจคิดว่าพวกเขาถูก
ั้
าการอยู่
สิง แต่ถ้าเขามีพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์สถิตอยู่ภายในพวกเขาแล้ ว พวกเขาไม่ได้ ถกู ผีสิง แม้ ว่าอํานาจของผีนนอาจจะกระทํ
บนเขาจากภายนอกก็ตาม
ถ้ าชายคนหนึง่ ถูกผีสงิ และเขาเปิ ดใจให้ แก่พระเจ้ า เมื่อพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์เสด็จเข้ ามา พระองค์ทรงไล่ผีนนออกไป
ั้
และ
ถ้ าชายคนหนึ่งซึ่งได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์แล้ วให้ ตนเองต่อมารเพื่อให้ ผีสิง พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์จะเสด็จออกมาจากเขา จะต้ อง
เป็ นวิญญาณหนึง่ วิญญาณใด ไม่ใช่ทงสองอย่
ั้
าง
จงฟั งสิ่งที่พระเยซูตรัส “ ‘ตาเป็ นประทีปของร่ างกาย เหตุฉะนันถ้
้ าตาของท่านปกติ ทังตั
้ วก็พลอยสว่างไปด้ วย แต่ถ้าตา
ของท่านผิดปกติ ทัง้ ตัวของท่านก็พลอยมื ดไปด้ วย เหตุฉะนัน้ ถ้ าความสว่างซึ่งอยู่ในตัวท่านมืดไป ความมืดนัน้ จะหนาทึบสัก
เพียงใดหนอ ไม่มีผ้ ใู ดเป็ นข้ าสองเจ้ าบ่าวสองนายได้ ” (มัทธิว 6:22-24)

....................
ทําไมคริสเตียนถึงกินยา
ถาม
คริ สเตียนป่ วย ไปหาหมอ กิ นยาเม็ดและยารักษาอื น่ ๆ และรับการผ่าตัด ทําไมจึ งเป็ นเช่นนัน้ ในเมื ่อพระคัมภี ร์สอนเราว่า
พระคริ สต์ ทรงเป็ นผู้รักษาของเรา ถ้าเราไม่ สามารถฝากร่ างกายของเราไว้กบั พระเจ้าได้แล้ว เราจะฝากวิ ญญาณของเราไว้กบั
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พระองค์ได้อย่างไร ผมยอมตายดี กว่าที ่จะไปหาหมอ เพราะผมตัง้ ใจมัน่ ว่าจะไว้วางใจพระเจ้า ผมรู้ สึกเหมื อนโยบ “แม้ว่าพระองค์
ทรงสังหารข้าฯ เสีย ข้าฯ ก็ยงั ไว้วางใจในพระองค์” (พระคัมภี ร์ภาษาไทยฉบับแปลเก่า)

ตอบ
ผมจะสารภาพกับคุณอย่างจริ งใจว่าคณะของเรามีปัญหาในเรื่ องนี ้ เราเชื่อและเทศนาว่าพระเยซูทรงเป็ นแพทย์ผ้ ยู ิ่งใหญ่
“ที่พวกเราหายเป็ นปกติได้ ก็เพราะรอยแผลเฆี่ยนของเขาผู้นน”
ั ้ (อิสยาห์ 53:5, พระคัมภี ร์ภาษาไทยฉบับแปลเก่า) (ดู 1เปโตร 2:24)
้ ษฐานเพื่อเขา
เราทราบว่า “มีผ้ ใู ดในพวกท่านเจ็บป่ วยหรื อ จงให้ ผ้ นู นเชิ
ั ้ ญบรรดาผู้ปกครองของคริสตจักรมา และให้ ทา่ นเหล่านันอธิ
และเจิมเขาด้ วยนํ ้ามันในพระนามขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า และการอธิษฐานด้ วยความเชื่อจะช่วยให้ ผ้ ปู ่ วยรอดชีวิต และองค์พระผู้
เป็ นเจ้ าจะทรงโปรดให้ เขาหายโรค และถ้ าเขาได้ กระทําบาปพระองค์ก็จะทรงโปรดอภัยให้ ” (ยากอบ 5:14-15) เรารู้ และเชื่อสิ่ง
เหล่านี ้ แต่กระนันกลั
้ บมีความเชื่อในพระเจ้ าทังทางปฏิ
้
บตั ิและส่วนบุคคลว่าพระองค์จะทรงรักษานันน้
้ อย
ทังนี
้ ้ ไม่ได้ หมายความว่าพระเจ้ าไม่ทรงรักษาอีกต่อไปในปั จจุบนั พระองค์ทรงเหมือนเดิมเหมือนที่เป็ นมาเสมอ พระองค์
ทรงเป็ นพระเยโฮวาห์-ราฟา องค์พระผู้เป็ นเจ้ าผู้รักษาของเรา ทรงเหมือนเดิมในเวลาวานนี ้ เวลาวันนี ้ และต่อๆ ไปเป็ นนิจกาล
(อพยพ 15:26; ฮีบรู 13:8) สําหรับคนจํานวนมาก ความคิดเช่นนีเ้ ป็ นสิ่งที่พวกเขาเห็นด้ วยและดีแต่พูด แต่ไม่เชื่อจนถึงขัน้ ที่
ไว้ วางใจพระเจ้ าอย่างแท้ จริงว่าจะทรงรักษาพวกเขาให้ หาย
ตัวอย่างเช่น มีเรื่ องเล่าว่าหลายปี มาแล้ ว นักเดินเส้ นเชือกกายกรรมผู้มีชื่อเสียง นายบลองแด็ง แห่งฝรั่งเศส ขึงสายเคเบิล
ข้ ามนํ ้าตกไนแอการา และแสดงความชํานาญและความกล้ าหาญของตนโดยเดินข้ ามนํ ้าตกนั ้น จากนั ้น เขาประกาศว่าเขาจะทํ
เช่นนันอี
้ กโดยเข็นรถเข็นล้ อเดียวไปข้ างหน้ าเขาด้ วย เขาถามฝูงชนที่มงุ กันอยู่ว่ามีใครเชื่อว่าเขาจะประสบความสําเร็จในครัง้ นี ้บ้ าง
ชายคนหนึง่ ยกมือของเขาขึ ้น เมื่อถูกถาม เขายืนยันอย่างไม่เปลี่ยนแปลงว่าเขาเชื่อแน่วา่ นายบลองแด็งจะเข็นรถล้ อเดียวนันข้
้ ามไป
้
านหน้ าและกล่าวว่า “ขึ ้นรถครับ” ชายคนนันปฏิ
้ เสธ เขาไม่มีความ
ได้ ดังนันด้
้ วยเหตุนี ้ นายบลองแด็งจึงเรี ยกชายคนนันออกมาด้
เชื่อในตัวนายบลองแด็งมากจนฝากตนเองไว้ กบั เขาได้ พวกเราหลายคนในปั จจุบนั เป็ นเช่นนี ้ เราเชื่อว่าพระเยซูสามารถรักษาให้
หายได้ และเรากล่าวออกมาเช่นนัน้ แต่เราไม่มีความเชื่อมากจนจะ “ขึ ้นรถ”
มีปัจจัยมากมายที่มีส่วนทําให้ ความเชื่ อว่าพระเจ้ าจะทรงรักษาน้ อยลง ปั จจัยหนึ่งคื อข้ อกํ าหนดของผู้ว่าจ้ าง บริ ษัท
ประกัน และรัฐบาลที่ว่าคนๆ หนึ่งจะต้ องอยู่ภายใต้ การดูแลของแพทย์เพื่อที่จะลาป่ วยหรื อได้ รับผลประโยชน์จากการประกัน หรื อ
้
ข้อกําหนดคล้ ายคลึงกันนี ้ ดังนัน้ เราไม่สามารถ
แม้ แต่กลับไปทํางานหลังจากหยุดงานได้ ในทํานองเดียวกัน โรงเรี ยนทังหลายมี
คาดหวังโลกให้ ช่วยเรามีความเชื่อในพระเจ้ าได้
ปั จจัยอีกประการหนึง่ คือการตอบสนองต่อ “ผู้รักษาที่ใช้ ความเชื่อของตนเอง” ที่ “ค้ ากําไรจากประชากรของพระเจ้ า” บาง
คนสอนเกี่ยวกับการรักษาของพระเจ้ าอย่างไม่ถกู ต้ องตามพระคัมภีร์ เช่น การเจ็บป่ วยเป็ นหลักฐานว่ามีผีอยู่ หรื อว่าพระองค์ไม่เคย
อนุญาตให้ เกิดความเจ็บป่ วยขึ ้นเพื่อทําให้ วตั ถุประสงค์หนึ่งสําเร็ จในชีวิตของคริ สเตียน คําสอนเท็จอย่างที่สามคือว่าการรักษาให้
หายเป็ นสิ่งที่ทรงสัญญากับคนทังปวง
้
ทังธรรมิ
้
กชนและคนบาป เมื่อคนทังหลายเห็
้
นความเท็จในคําสอนเหล่านี ้หรื อการหน้ าซื่อใจ
คดของคนเหล่านันที
้ ่อ้างฤทธิ์ อํานาจในการรักษาที่ยิ่งใหญ่ พวกเขามักจะหันไปอีกทางหนึ่ง รวมทังไม่
้ ตระหนักถึงและไม่ใช้ ความ
เชื่อว่าจะทรงรักษาที่ทรงประทานให้ แก่เขา
แต่จริ งๆ แล้ ว ไม่มีข้ออ้ างใดๆ ที่จะไม่ไว้ วางใจพระเจ้ า พระวจนะของพระเจ้ ามีความชัดเจน ว่า การรักษาให้ หายอยู่ใน
การไถ่บาป และฤทธิ์เดชของพระเจ้ าในปั จจุบนั ก็เป็ นเช่นนัน้ จงลืมผู้สอนเท็จและคําสอนที่ไม่ถกู ต้ องตามพระคัมภีร์ของพวกเขา
เราต้ องเชื่อพระเจ้ าและไว้ วางใจในพระองค์
เมื่อได้ กล่าวเช่นนันแล้
้ ว ผมขอเสริ มอีกนิด อย่าจับผิดผู้ที่กินยา หรื อไปหาหมอ หรื อรับการผ่าตัด จงฟั งว่า “ท่านเป็ นใคร
เล่า จึงกล่าวโทษบ่าวของคนอื่น บ่าวคนนันจะได้
้
ดีหรื อจะล่มจมก็สดุ แล้ วแต่นายของเขา...เราทุกคนจะต้ องทูลเรื่ องราวของตัวเอง
ต่อพระเจ้ า” (โรม 14:4, 12)
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ถ้ าคุณเริ่ มมีทศั นคติประเภท “ฉันดีกว่าเธอ” เมื่อถึงคราวของคุณ พระเจ้ าอาจถอยออกไปและปล่อยให้ คณ
ุ ทนทุกข์บ้าง
ในเวลานัน้ คุณอาจพบว่าการโอ้ อวดของคุณทังหมดจะเป็
้
นเหมือนเปโตรเมื่อเขาโม้ ว่า “แม้ คนทังปวงจะทิ
้
้งพระองค์ ข้ าพระองค์จะ
ทิ ้งก็หามิได้ เลย” และเขาก็เป็ นคนแรกๆ ที่ทําเช่นนัน้ พระเจ้ าอาจอนุญาตให้ ความเจ็บป่ วยหรื อโรคภัยไข้ เจ็บเกิดขึ ้นในชีวิตของคุณ
เพื่อนําคุณมาที่ประตูแห่งความตายเพื่อพิสจู น์ถ้อยคําอันกล้ าหาญของคุณก็ได้
้ ่อสง่าราศีของพระองค์ คุณ
ผมเชื่อว่าอาจมีหลายครัง้ ที่พระเจ้ าทรงอนุญาตให้ บางสิ่งเกิดขึ ้นและแม้ แต่ใช้ สิ่งเหล่านันเพื
อาจกล่าวว่า “พระเจ้ าทรงใช้ มีดของศัลยแพทย์ได้ ไหม พระองค์ไม่จําเป็ นต้ องทําเช่นนันเพื
้ ่อรักษาให้ หาย” ถูกต้ องและพระเจ้ าอาจ
ที่จะโยนหินลงมาจากสวรรค์ให้ ตกตรงหน้ าผากของโกลิอทั ได้ ด้วย แต่พระองค์ทรงใช้ สลิงของดาวิดเพื่อทําเช่นนัน้ และทักษะของ
ดาวิดและกล้ ามเนื ้อของดาวิด จากนันพระองค์
้
ทรงชี ้นําหินนันและงานก็
้
สําเร็จ และพระเจ้ าทรงได้ รับสง่าราศี
ผมขอเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้ คณ
ุ เข้ าใจผมผิดไป พระเจ้ าทรงปรารถนาให้ เรามีความเชื่อในพระองค์และไว้ วางใจว่าพระองค์จะ
ทรงรักษาให้ หายอย่างอัศจรรย์ แต่วตั ถุประสงค์ไม่ใช่เพื่อที่เราจะสามารถโอ้ อวดได้ “ดูสิ ฉันไว้ วางใจพระเจ้ ามากว่าพระองค์จะทรง
รักษาให้ หาย” แต่เพื่อที่พระนามอันยิ่งใหญ่ของพระองค์จะได้ รับการยกขึ ้น เราไม่ควรเปิ ดปากของเราเพื่อที่จะรับความดีความชอบ
ในการมีความเชื่อ ให้ เราฟั งพระคริ สต์ตรัสว่า “ให้ เป็ นไปตามความเชื่อของเจ้ าเถิด” (มัทธิว 9:29) และเมื่อทรงรักษาให้ หาย ให้ เรา
สรรเสริ ญพระองค์ไม่ใช่เพราะการรักษาเท่านัน้ แต่เพราะความเชื่อที่พระองค์ทรงประทานให้ กับเราเพื่อที่จะไว้ วางใจพระองค์
สําหรับการรักษาด้ วย ดาวิดกล่าวว่า “จิตใจของข้ าพเจ้ าโอ้ อวดในพระเจ้ า” (สดุดี 34:2) การโอ้ อวดที่ดีต้องเป็ นเช่นนัน้

....................
เทศนาเรื่องการรักษาแทน
เรื่ องความรอด
ถาม
ผมเป็ นผู้รับใช้หนุ่ม มี ใบอนุญาตท้องถิ่ น เมื ่อเร็ วๆ นี ้ ผู้รับใช้หนุ่มอี กคนหนึ่งมาหาผมและบอกว่าพระเจ้าทรงเปิ ดเผยให้
เขาทราบว่ าเขาจะต้องรับใช้ใน [การเทศนา] เรื ่ องการรักษาแทนเรื ่ องความรอด และถ้าเขาทํ าเช่ นนัน้ วิ ญญาณมากมายจะ
หลัง่ ไหลเข้ามาและให้ใจของพวกเขาต่อพระเจ้าเพราะพวกเขาเห็นการรักษาเกิ ดขึ้นทางการรับใช้ของเขา เขายังบอกผมอี กว่าหมาย
สําคัญอย่างหนึ่งที แ่ สดงให้เห็นว่านีเ่ ป็ นนํ้าพระทัยของพระเจ้าคื อว่าเขาจะจํ าเริ ญขึ้น และถ้าใครไม่จําเริ ญขึ้นทางการเงิ น แสดงว่า
คนนัน้ ไม่ได้อยู่ในนํ้าพระทัยของพระเจ้า ผมต้องยอมรับว่าเขาจํ าเริ ญขึ้นและฟั งดดีู สําหรับผม แต่ผมยังสงสัยเกี ่ยวกับสิ่ งที เ่ ขาบอก
อยู่ คุณช่วยผมหน่อยได้ไหมครับ สิ่ งนีต้ รงกับคําสอนตามพระคัมภี ร์หรื อไม่

ตอบ
คุณมีเหตุผลเหมาะสมที่จะสงสัย ถ้ าเขาถูกต้ องในเรื่ องว่าการจําเริ ญขึ ้นเป็ นหมายสําคัญของการอยู่ในนํา้ พระทัยของ
พระเจ้ าแล้ ว เปโตรและยอห์นก็ไม่ได้ อยู่ในนํ ้าพระทัยของพระเจ้ าอย่างแน่นอน เพราะเปโตรบอกกับชายง่อยว่า “เงินและทองเราไม่
มี” (กิจการ 3:6) และอัครสาวกเปาโลผู้ยิ่งใหญ่ก็คงจะไม่ได้ อยู่ในนํ ้าพระทัยของพระเจ้ าหลายครัง้ (ถ้ าเพื่อนของคุณถูก) เพราะเขา
กล่าวว่า “[ข้ าพเจ้ า] ต้ องอดหลับอดนอนบ่อยๆ ต้ องหิวและกระหาย ต้ องอดข้ าวบ่อยๆ ต้ องทนหนาวและเปลือยกาย” (2โคริ นธ์
11:27, TCNT)
โอ (hustereo) หมายถึง “ไม่
ก่อนหน้ านันในบทเดี
้
ยวกัน เขากล่าวถึงการขาดแคลน (ข้ อ 9) คําภาษากรี กว่า ฮสเทะเระ
ู
เพียงพอ ขาด สิ ้นเนื ้อประดาตัว ขาดแคลน ไม่มี ความขัดสน มีความต้ องการ เลวร้ ายกว่า “ (สตรองค์) ซึง่ แปลออกมาว่า “ข้ าพเจ้ า
กําลังขาดสิง่ จําเป็ นของชีวิต” (มอนท์โกเมอรี่ ) “ข้ าพเจ้ าไม่มีเงิน” (น็อกซ์) และ “ทรัพย์สมบัติของข้ าพเจ้ าขาดแคลน” (เวย์เมาธ์)
เพื่อนที่มีฝ่ายวิญญาณตื ้นของคุณนัน้ เข้ าร่ วมอยู่กบั “ผู้ปลอบโยน” เท็จของโยบ ผู้กล่าวหาโยบว่าทําบาป โดยกล่าวว่า
้ คงไม่ต้องทนทุกข์ ช่างไม่จริงเสียเลย
ความยากลําบากของเขาพิสจู น์วา่ เขาต้ องทําให้ พระเจ้ าผิดหวัง ไม่เช่นนันก็
ถ้ าความจําเริ ญเป็ นหมายสําคัญถึงความโปรดปรานของพระเจ้ า คริ สตจักรโรมันคาทอลิกก็คงเป็ นคริ สตจักรที่แท้ จริ ง
เพราะเป็ นสถาบันศาสนาที่มีความจําเริ ญทางการเงินมากที่สดุ บนโลก คุณเคยสังเกตไหมว่าลัทธิ เทียมเท็จมากมายเพียงใดที่มี
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ความจําเริญทางการเงิน ทําไมคนบาปมักจะจําเริ ญในขณะที่ธรรมิกชนอาจต้ องดิ ้นรน ไม่ใช่เพราะขาดความเชื่อหรื อการดําเนินไป
กับพระเจ้ า ยากอบ 2:5 บอกกับเราว่าเราอาจยากจนในทรัพย์สมบัติของโลกแต่ในเวลาเดียวกันนัน้ รํ่ ารวยในความเชื่อ
เท้ าของผู้สดุดีเกือบจะลื่นเมื่อเขาเห็นความจําเริ ญของคนชัว่ สดุดี 73 เปิ ดเผยให้ เห็นว่าเขาเกือบจะสะดุดเพราะปั ญหานี ้
อย่างไร แต่ในที่สดุ เขากลับคิดได้ เมื่อเขา “เข้ าไปในสถานนมัสการของพระเจ้ า” ณ ที่นนั ้ พระเจ้ าทรงให้ เขาได้ ร้ ูจดุ หมายปลายทาง
้ ข้ าพเจ้ าได้ ให้ พระเจ้ า
“จึงพิเคราะห์เห็นปลายทางของพวกเขา” (ข้ อ 17) เขาสรุ ปว่า “แต่สว่ นข้ าพระองค์ ที่จะเข้ าใกล้ พระเจ้ านันดี
เป็ นที่ลี ้ภัยของข้ าพระองค์...” (ข้ อ 28)
“ปลายทาง” ของคนชัว่ ที่ผ้ สู ดุดีเห็นนัน้ พระเยซูตรัสบอกกับเราในเรื่ องเศรษฐี กบั ลาซารัส อับราฮัมสรุ ปเมื่อเขาบอกกับ
เศรษฐี ผู้ซึ่งอยู่ในแดนคนตายว่า “ลูกเอ๋ย เจ้ าจงระลึกว่าเมื่อเจ้ ายังมีชีวิตอยู่ เจ้ าได้ ของดีสําหรับตัว และลาซารัสได้ ของเลว แต่
เดี๋ยวนี ้เขาได้ รับความเล้ าโลม แต่เจ้ าได้ รับความแสนระทม” (ลูกา 16:25)
ถ้ าความจําเริญเป็ นหมายสําคัญถึงความโปรดปรานของพระเจ้ า ผู้มีความเชื่อในฮีบรู 11 ก็อยูห่ ่างไกลจากพระเจ้ า เพราะ
“บางคนก็ถกู ขว้ างด้ วยก้ อนหิน บางคนก็ถกู เลื่อยเป็ นท่อนๆ บางคนก็ถกู ฆ่าด้ วยคมดาบ บางคนก็น่งุ ห่มหนังแกะหนังแพะพเนจรไป
เขาพเนจรไปในถิ่นทุรกันดาร และตาม
สิ ้นเนื ้อประดาตัว ตกระกําลําบากและถูกเคี่ยวเข็ญ (แผ่นดินโลกไม่สมกับคนเช่นนันเลย)
้
ภูเขาและอยูต่ ามถํ ้าและตามโพรง (ฮีบรู 11:37-38)
จริ งๆ แล้ ว ผมไม่อาจคิดถึงคําสัง่ สอนเท็จที่มีเล่ห์เหลี่ยมใดมากไปกว่าที่เพื่อนของคุณสนับสนุนได้ ความจํ าเริ ญอาจ
เกิดขึ ้นและไม่เกิดขึ ้น แต่คณ
ุ ไม่สามารถทําให้ ความโปรดปรานของพระเจ้ าเท่ากับความจําเริ ญของโลกนี ้ได้ เปาโลกล่าวเรื่ องนี ้ไว้
ชัดเจนเมื่อกล่าวว่า “ข้ าพเจ้ ารู้ จกั ที่จะเผชิญกับความตกตํ่า และรู้จกั ที่จะเผชิญกับความอุดมสมบูรณ์ ไม่วา่ ในกรณีใดๆ ข้ าพเจ้ ารู้ จั
เคล็ดลับที่จะเผชิญกับความอิ่มท้ องและความอดอยาก ความสมบูรณ์พนู สุขและความขัดสน” (ฟี ลิปปี 4:12)
ตอนนี ้ ผมอยากจะกล่าวถึงคําอ้ างของเพื่อนคุณว่าพระเจ้ าตรัสกับเขาให้ เทศนาเรื่ องการรักษา และไม่ใช่เรื่ องความรอด
ก่อนอื่น ผมขอกล่าวว่าผมเชื่ออย่างแรงกล้ าว่าพระคัมภีร์สอนว่าพระเยซูทรงเป็ นแพทย์ผ้ ยู ิ่งใหญ่ เมื่อพระเจ้ าผู้ยิ่งใหญ่ทรงอยู่ในเนื ้อ
หนัง พระองค์ทรงเป็ น”พระเยโฮวาห์เป็ นผู้รักษาเจ้ าให้ หาย” (อพยพ 15:26, พระคัมภี ร์ภาษาไทยฉบับคิ งเจมส์)
พระเยซูทรงรักษาให้ หาย อัครสาวกรักษาให้ หาย และมีของประทานในการรักษาคนป่ วยในคริ สตจักร (1โคริ นธ์ 12:9)
ตามจริงแล้ ว การรับใช้ ในการรักษาให้ หายเป็ นส่วนสําคัญในการรับใช้ ของคริ สตจักร การรักษาของพระเจ้ าสอนอยู่ในข้ อพระคัมภีร์
มากมาย เช่น อิสยาห์ 53:5, มาระโก 16:17-18 และยากอบ 5:14-16
อย่างไรก็ตาม คําอ้ างของเพื่อนคุณในส่วนที่ผมคัดค้ านเป็ นอย่างมากคือว่าเมื่อเขากล่าวว่าองค์พระผู้เป็ นเจ้ าตรัสกับเขา
ให้ เป็ นผู้รับใช้ ใน [การเทศนา] เรื่ องการรักษาแทนเรื่ องความรอด ไม่มีสิ่งใดสามารถแทนที่การเทศนาเรื่ องแผนการแห่งความรอด
ของพระเจ้ า ได้ ตามจริ ง แล้ ว ถ้ า เพื่ อ นของคุณ เป็ นผู้เ ทศนาพระกิ ต ติ คุณ ของพระเยซู ค ริ ส ต์ เขาต้อ งเทศนาเรื่ อ งความรอด
วัตถุประสงค์หลักของการที่พระเยซูเสด็จมาไม่ใช่เพื่อรักษาให้ หาย แต่เพื่อ “ช่วยชนชาติของท่านให้ รอดจากความผิดบาปของเขา”
(มัทธิว 1:21)
พระกิตติคณ
ุ ของมาระโกทําให้ เข้ าใจวัตถุประสงค์นี ้ได้ ดี เมื่อพระเยซูทรงส่งสาวกของพระองค์ออกไป พระองค์ทรงบัญชา
แต่ผ้ ใู ด
พวกเขาว่า “เจ้ าทังหลายจงออกไปทั
้
ว่ โลกประกาศข่าวประเสริ ฐแก่มนุษย์ทกุ คน ผู้ใดเชื่อและรับบัพติศมาแล้ วผู้นนจะรอด
ั้
ไม่เชื่อจะต้ องปรับโทษ” (มาระโก 16:15-16)
เห็นได้ ชดั ว่าพระกิตติคณ
ุ ที่พระเยซูทรงมอบหมายให้ พวกเขาไปเทศนาคือพระกิตติคณ
ุ ที่ช่วยคนทังหลายให้
้
รอดเมื่อพวก
เขาเชื่ อและเชื่ อฟั ง เปาโลกล่าวว่า “ข่าวประเสริ ฐนัน้ เป็ นฤทธิ์ เดชของพระเจ้ า เพื่อให้ ทุกคนที่เชื่อได้ รับความรอด” (โรม 1:16)
เรี ยกว่าเป็ น”ข่าวประเสริฐเรื่ องความรอดของท่าน” (เอเฟซัส 1:13) หากไม่มีความรอดแล้ ว คนทังหลายก็
้
หลง พระกิตติคณ
ุ เป็ นสิ่งที่
พระเยซูทรงประทานให้ สาวกของพระองค์เทศนา
มาระโกกล่าวต่อไปอีกว่า “มีคนเชื่อที่ไหนหมายสําคัญเหล่านี ้จะบังเกิดขึ ้นที่นนั ้ คือเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา เขาจะ
พูดภาษาแปลกๆ เขาจะจับงูได้ ถ้ าเขากินยาพิษอย่างใด จะไม่เป็ นอันตรายแก่เขา และเขาจะวางมือบนคนไข้ คนป่ วย แล้ วคน
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เหล่านันจะหายโรค...พวกสาวกเหล่
้
านัน้ จึงออกไปเทศนาสัง่ สอนทุกแห่งทุกตําบล และพระเป็ นเจ้ าทรงร่ วมงานกับเขาและทรง
สนับสนุนคําสอนของเขา โดยหมายสําคัญที่ประกอบนัน”
้ (มาระโก 16:17-18, 20)
ท่านเห็นหรื อไม่ว่าการเทศนาจะต้ องเป็ นพระกิตติคณ
ุ เรื่ องความรอด จากนัน้ หมายสําคัญ (รวมทังการรั
้
กษาให้ หาย) จะ
ตามมาเพื่อยืนยันถ้อยคําทีไ่ ด้เทศนาไป ไม่ใช่ในทางกลับกันเหมือนเช่นที่เพื่อนผู้เขลาของคุณคิด การเทศนาเรื่ องความรอดเกิดก่อน
จากนัน้ เป็ นการรักษาให้ หายและหมายสําคัญเพื่อยืนยัน สนับสนุน รับรองการเทศนาพระกิตติคณ
ุ การเช่นนันมาจากพระเจ้
้
า
ุ เป็ นเทศนาเรื่ องการรักษา ผม
ผมไม่เชื่อว่าพระเจ้ าตรัสกับเพื่อนผู้เข้ าใจผิดของคุณให้ เปลี่ยนจากเทศนาเรื่ องพระกิตติคณ
เกรงว่าเขาเห็นการเทศนาเป็ นวิธีในการหาเงิน ผมเห็นเครื่ องหมายดอลลาร์ อยู่ในตาของเขา พระเจ้ าของเขาคือทรัพย์สินเงินทอง
้
และน่าเศร้ าที่
เขากําลังตามแนวทางของผู้ประกาศทางโทรทัศน์ของโลกนี ้ นัน่ คือ ทุกสิ่งเป็ นเงิน พวกเขาค้ ากําไรจากคนทังหลาย
หลายคนถูกหลอกลวง คริ สตจักรที่แท้ จริงไม่มี “การรับใช้ ” ประเภทนี ้
ในฐานะผู้รับใช้ หนุ่ม คุณต้ องตังการรั
้
บใช้ ของคุณบนพระวจนะของพระเจ้ า จงเทศนาพระวจนะ ไม่มีสิ่งใดสามารถแทนที่
การเทศนาพระวจนะได้ อย่าดําเนินตามแนวทางการรับใช้ ของเลาดีเซียที่ออ่ นนิ่ม ล่อลวง ตื ้นและประนีประนอมซึง่ มีอยู่มากมายใน
ปั จจุบันนี ้ จงต่อสู้เพื่อความจริ ง และเชื่ อว่าพระเจ้ าจะทรงยืนยันการเทศนาความจริ งด้ วยการรั กษาให้ หายและหมายสําคัญ
อัศจรรย์อื่นๆ
อย่าให้ ตาของคุณอยู่กบั เงินทอง แต่อยู่กบั คนทังหลาย
้
อย่าให้ อยู่กบั สิ่งดีๆ ที่พระเจ้ าทรงกระทํา แต่อยู่ที่พระเจ้ า จากนัน้
เสียงกระซิบที่อ่อนหวาน ยัว่ ยวนและล่อลวงที่น่าคลื่นเหี ้ยนของการรับใช้ ที่ประนีประนอมก็จะไม่ทําให้ คณ
ุ สะทกสะท้ าน คุณจะอยู่
บนศิลา ให้ โลกนี ้รู้วา่ คุณยืนอยูท่ ่ีไหน ทําไมไม่เริ่มจากเพื่อนของคุณล่ะ

....................
เปิ ดโปงคําสอนที่หลอกลวง
ถาม
คุณคิ ดว่าคําสอนเท็จที เ่ ราต้องระวังเป็ นพิ เศษมี อะไรบ้าง เราซึ่ งอยู่ในสหคริ สตจักรเพ็นเทคอสต์ผูซ้ ึ่ งมี ความจริ ง ตกอยู่ใน
อันตรายของการถกหลอกลวงไหม
คําสอนเท็จจะเข้ามาได้อย่างไรในเมื ่อเราได้รับการสําแดงที ่แท้จริ งทางพระวจนะของพระเจ้า
ู
เกี ่ยวกับว่าพระเยซเป็
เราจะรู้
ู นใคร ศิ ษยาภิ บาลของผมกล่าวว่าคําสอนเท็จสามารถเข้ามาได้ และบางคนในยพีู ซีจะถกหลอกลวง
ู
ได้อย่างไรว่าอะไรเท็จอะไรจริ ง

ตอบ
ศิษยภิบาลของคุณเป็ นผู้ฉลาดและชอบธรรม และเขาได้ บอกความจริ งกับคุณ เป็ นสิ่งสําคัญที่จะเข้ าใจว่าวันเวลานี ้เป็ น
เวลาสุดท้ าย และซาตานตังใจมั
้ น่ ที่จะทําลายความเชื่อของทุกคนที่มนั ทําได้ ลูกศรที่แหลมที่สดุ ของมันเล็งไปที่คริ สตจักรที่แท้ จริ ง
ของพระเจ้ า พระเยซูทรงเตือนเราว่า “ในเวลานัน้ ถ้ าผู้ใดจะบอกพวกท่านว่า ‘แน่ะ พระคริ สต์อยู่ที่นี่ หรื ออยู่ที่โน่น อย่าได้ เชื่อเลย
ด้ วยว่าจะมีพระคริ สต์เทียมเท็จ และผู้ทํานายเทียมเท็จหลายคนเกิดขึ ้น ทําหมายสําคัญอันใหญ่และการมหัศจรรย์ล่อลวงแม้ ผ้ ทู ี่
พระเจ้ าทรงเลือกสรรให้ หลง ถ้ าเป็ นได้ ” (มัทธิว 24:23-24)
อัครสาวกเปาโลยังเขียนด้ วยความเข้ าใจในการทํานายว่า “จะมีผ้ สู อนผิดเกิดขึ ้นในพวกท่านทังหลาย
้
ซึง่ จะลอบเอามิจฉา
ลัทธิอนั จะให้ ถึงความพินาศเข้ ามาเสี ้ยมสอน จนถึงกับปฏิเสธองค์พระผู้เป็ นเจ้ าผู้ได้ ทรงไถ่เขาไว้ ซึง่ จะทําให้ เขาพินาศโดยเร็วพลัน
จะมีหลายคนประพฤติชวั่ ตามอย่างเขาและเพราะคนเหล่านันเป็
้ นเหตุ ทางของสัจจะจะถูกกล่าวร้ าย และด้ วยใจโลภเขาจะกล่าว
ตลบตะแลงค้ ากําไรจากท่านทังหลาย”
้
(2เปโตร 2:1-3)
ผู้ที่ร้ ูวา่ อะไรกําลังเกิดขึ ้นไม่สามารถปฏิเสธได้ วา่ สิง่ เหล่านี ้เป็ นสิ่งที่กําลังเกิดขึ ้นในโลกของเราอย่างแท้ จริ ง เมื่อเร็ วๆ นี ้ ผม
เขียนบทความเกี่ยวกับสถานการณ์นี ้ เรื่ อง “เปิ ดโปงคําสอนที่หลอกลวง” ซึง่ ผมสอนที่การประชุม Apostolic Theological Studies
ในเมืองฮิวสตัน รัฐเทกซัส ในเดือนสิงหาคม 1990 และพิมพ์ใหม่โดยแก้ ไขเล็กน้ อยในนิตยสาร Forward ซึ่งเป็ นนิตยสารสําหรับ
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ผู้รับใช้ ของสหเพ็นเทคอสต์ ในฉบับเดือนตุลาคม-ธันวาคม 1990 ต่อไปนี ้เป็ นสําเนาของบทความ ซึง่ จะช่วยให้ คณ
ุ ทราบว่าคําสอน
เท็จที่ได้ รับการสนับสนุนในปั จจุบนั นี ้คืออะไร และทราบว่าจะทําอย่างไรกับคําสอนเหล่านี ้
******
มีคําสอนเท็จดาษดื่นในโลกปั จจุบนั นี ้เหมือนเช่นที่พระเยซูตรัสว่าจะมี คําสอนเท็จเหล่านี ้มักจะมาในลักษณะความสําเร็จ
ทางฝ่ ายวิญญาณที่ลกึ เหมือนเช่น “ทูตแห่งความสว่าง“ และฝูงชนโดยทัว่ ไปดูเหมือนว่าจะไม่ตระหนักว่าเป็ นคําสอนเท็จ
ดูเหมือนว่าประเทศของเรามีเงินกระดาษปลอมที่ผลิตขึ ้นอย่างชํานาญจนคนธรรมดาไม่อาจตรวจพบสิ่งผิดได้ เส้ นและ
รอยประทับเขียนขึ ้นดีจนเกือบจะไม่สามารถแยกแยะจากของจริงได้ แม้ กระนัน้ เงินดังกล่าวก็เป็ นของปลอม เพราะไม่ได้ มาจากโรง
กษาปณ์ของสหรัฐฯ เป็ นของปลอมเหมือนเช่นสิง่ ที่เขียนขึ ้นอย่างหยาบๆ และเห็นได้ ง่าย ซึง่ ใครๆ ก็บอกได้ วา่ เป็ นของปลอม
คําสอนเท็จที่ดเู หมือนว่าจะได้ รับการยอมรับในโลกศาสนาของเราเป็ นปรัชญาที่ยวั่ ยวนอย่างมาก คณะคาริ สเมติกมาก
มายถูกสิ่งเหล่านี ้จับเป็ นเชลยและบ่อยครัง้ ฝูงชนจํานวนมากถูกดึงเข้ าไป ดังนัน้ สิ่งล่อลวงให้ ใช้ คําสอนเหล่านี ้เพื่อให้ จํานวนคนมี
มากขึ ้นนันมี
้ มาก
แต่ดเู หมือนว่าฝูงชนมักจะตามสิ่งที่ตื ้น สิ่งไร้ ประโยชน์และสิ่งที่เท็จมากกว่าสิ่งที่จริ ง ฝูงชนไม่ใช่หลักเกณฑ์ที่ใช้ ตดั สินว่า
ปรัชญาเป็ นความจริงหรื อความเท็จ
คําสอนเท็จเหล่านี ้มีตงแต่
ั ้ เทคนิคที่เลื่อนลอย ดูไม่อนั ตรายอะไรไปจนถึงปรัชญาที่จริ งจัง เช่น Positive Confession๖
ความรอดทางจิตวิทยา การรักตนเอง และ Kingdom Now๗
เมื่อผมพยายามที่จะวิเคราะห์คําสอนต่างๆ เหล่านี ้ ผมรู้สกึ ประหลาดใจกับความคิดที่คําสอนเหล่านี ้มีเหมือนกันทังหมด
้
ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าคําสอนเหล่านันเป็
้ นของปลอม และทําให้ เราสามารถตรวจพบและติดป้ายว่าคําสอนเหล่านันเป็
้ นคําสัง่ สอนเท็จ
และหลอกลวงได้
้
ยกว่า “การยกตนเอง” หรื อ “การยกย่องมนุษย์” การยกพระเยซูแต่ปากอาจเรี ยกได้ ว่าเป็ น
ความคิดที่เหมือนกันนันอาจเรี
เพียงการอําพราง และความคิดในการยกตนเองเป็ นแหล่งอธรรมของคําสอนเหล่านี ้ พระเยซูทรงแสดงว่าคําสัง่ สอนที่หลอกลวงใน
คราบความจริ งทางฝ่ ายวิญญาณจะมาเหมือนเช่น “หมาป่ านุ่งห่มดุจแกะ” ในขณะที่ปากกล่าวคําซํ ้าๆ ที่ดเู หมือนอยูฝ่ ่ ายวิญญาณ
แต่ในความเป็ นจริง เป็ นการยกเนื ้อหนัง เมื่อใดที่ตรวจพบสิง่ นี ้ เรามัน่ ใจได้ วา่ คําสัง่ สอนนันไม่
้ ถกู ต้ องตามพระคัมภีร์
ทังนี
้ ้ ไม่ใช่ว่าผู้สอนเท็จเหล่านี ้ละเลยพระคัมภีร์ ไม่ใช่เลย พวกเขาใช้ ข้อพระคัมภีร์มากมาย และบางครัง้ ใช้ อย่างถูกต้ อง
เทคนิคนี ้อําพรางการหลอกลวง มีคําถามเก่าแก่วา่ “มีอะไรแย่ไปกว่าหนอนตัวหนึ่งในผลแอปเปิ ล” คําตอบคือ “หนอนครึ่งตัว” นัยที่
ชัดเจนคือว่าคนนันได้
้ กินหนอนอีกครึ่งตัวไปแล้ ว
้
ดีและดูไม่เหมือนว่ามีหนอนอยู่ ดังนันการ
้
เหตุผลเดียวที่คนหนึ่งจะกัดเข้ าไปในแอปเปิ ลที่มีหนอนก็คือแอปเปิ ลนันมองดู
ใช้ ข้อพระคัมภีร์มากมายไม่ได้ ทําให้ ข้อผิดพลาดหมดสิ ้นไป หนอนหรื อคําสอนเท็จมักจะสอดแทรกอยู่ในท่ามกลางความจริ ง นี่เป็ น
สิ่งที่พระเยซูทรงสอนในอุปมาเรื่ องข้ าวสาลีและข้ าวละมาน ข้ าวสาลีไม่ได้ ถกู ดึงออก แต่ข้าวละมานถูกหว่านลงไปท่ามกลางข้ าว
สาลี และเจ้ าของกล่าวว่า “นี่เป็ นการกระทําของศัตรู” (มัทธิว 13:28)
ข้ าวละมานดูเหมือนข้ าวสาลี เติบโตเหมือนข้ าวสาลี และมีลกั ษณะเหมือนข้ าวสาลี อย่างไรก็ตาม ในเวลาเก็บเกี่ยว รวง
้ างเปล่าและตังชู
้ อยูด่ ้ วยความยโส ในขณะที่รวงของข้ าวสาลีที่แท้ จริงโค้ งตํ่าลงเพราะนํ ้าหนักของเมล็ด เมล็ดปลอม
ข้ าวละมานนันว่
นันยกตนเองในขณะที
้
่เมล็ดที่แท้ จริ งโค้ งตํ่าลงด้ วยความถ่อมใจต่อหน้ าพระพักตร์ ขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า หลักการแห่งความจริ งที่
สําคัญคือ “เพื่อมิให้ มนุษย์สกั คนหนึง่ อวดต่อพระเจ้ าได้ “ (1โครินธ์ 1:29)

๖

Positive Confession คือ การเชื่อว่าจะได้ รับเพราะบอกว่าจะได้ รับ [ผู้แปล]
Kingdom Now (ยุคอาณาจักรในตอนนี ้) เป็ นทฤษฎีที่เชื่อว่าพระเจ้ าทรงเสียอาณาจักรไปเมื่อมนุษย์ทําบาป และพระองค์กําลังพยายามที่จะเอาอาณาจักรนั ้นคืนมาทางผู้ที่เป็ นคริ ส
เตียน ตอนนีค้ ริ สเตียนอยู่ในอาณาจักรแล้ ว พระเจ้ าทรงให้ คริ สเตียนมีอํานาจที่จะค่อยๆ ควบคุมอํานาจทางการปกครองในโลกนีจ้ ากผู้ที่ไม่ใช่คริ สเตียน และในที่สุดจะมีอํานาจ
ครอบครองโลกและรัฐบาลของโลกได้ ในเวลานั ้น พระเยซูจะเสด็จกลับมาบนโลกเพื่อครองบัลลังก์กษัตริย์ของอาณาจักรนี ้ ทฤษฎีนี ้ไม่เชื่อว่ามีการทรงรับคริสตจักรขึ ้นไป [ผู้แปล]

๗
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

แต่ในเวลานี ้ ผลลัพธ์ของคําสอนเท็จที่กําลังกดดันเราอยูค่ ือ การยกเนื ้อหนัง ตัวอย่างเช่น
เราสามารถสัง่ พระเจ้ าได้ และพระองค์จะต้ องทําสิง่ ที่เราบอกพระองค์
เราแต่ละคนเป็ นพระเจ้ าน้ อยๆ และเป็ นผู้นําในปั จจุบนั ของทุกสิง่ รอบตัวเรา
เรามีสทิ ธิ์ที่จะรวยได้ และความรํ่ ารวยเป็ นหมายสําคัญถึงความโปรดปรานของพระเจ้ า
คําสัง่ ของเรามีอํานาจที่จะเปลี่ยนแปลงสิง่ ต่างๆ ตามความปรารถนาของเรา
เราต้ องมีความเชื่อในความเชื่อของเรา (แทนที่จะมีความเชื่อในพระเจ้ า)
ที่มาของปั ญหาของเราทังหมดคื
้
อการขาดความรักตนเองและความเคารพตนเอง
เมื่อเราประกาศสิง่ ใด สิง่ นันเป็
้ นจริ ง เราจึงเป็ นผู้สร้ างเช่นกัน
ถ้ อยคําของเรามีฤทธิ์เดชจนกลายเป็ นพระวจนะของพระเจ้ า (สําคัญกว่าพระคัมภีร์)

เมื่อเรายอมรับแนวความคิดที่ยกย่องตนเองเช่นนี ้ เราอาจนมัสการ สรรเสริญและให้ เกียรติแก่พระเยซูด้วยปากของเรา แต่
้ นใด ตาของเจ้ าจะสว่างขึ ้นในวันนัน้
ในความเป็ นจริ ง เราได้ ยอมรับคําโกหกดังเดิ
้ มของซาตาน ที่ว่า “เจ้ ากินผลไม้ [คําสอน] นันวั
แล้ วเจ้ าจะเป็ นเหมือนพระเจ้ า” (ปฐมกาล 3:5)
เราลงบันทึกไว้ ได้ เลยว่า สิ่งใดที่ยกเนื ้อหนังหรื อยกย่องมนุษย์เป็ นสิ่งผิด สิ่งนี ้ชี ้ให้ เห็นว่าเป็ นความคิดที่ผิดและหลอกลวง
พระกิตติคณ
ุ ที่แท้ จริ งและคําสอนจากพระวจนะของพระเจ้ าทําในสิง่ ตรงกันข้ าม [ไม่ยกเนื ้อหนังหรื อยกย่องมนุษย์]
1. “พระเยซูจึงตรัส...ว่า ‘ถ้ าผู้ใดใคร่ ตามเรามาให้ ผ้ นู นเอาชนะตั
ั้
วเอง และรับกางเขนของตนแบกและตามเรามา เพราะว่า
ั้
ยชีวิต แต่ผ้ ใู ดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เรา ผู้นนจะได้
ั้
ชีวิตรอด” (มัทธิว 16:24-25)
ผู้ใดใคร่จะเอาชีวิตรอด ผู้นนจะเสี
2. “ในทํานองเดียวกัน ท่านที่อ่อนอาวุโส ก็จงเชื่อฟั งคําของพวกผู้ใหญ่ อันที่จริ งให้ ท่านทุกคนมีความถ่อมใจในการปฏิบตั ิ
ต่อกันและกัน ด้ วยว่า พระเจ้ าทรงเป็ นปฏิปักษ์ กบั คนเหล่านันที
้ ่ถือตัวจองหอง แต่พระองค์ทรงสําแดงพระคุณแก่คนที่อ่อนน้ อมถ่อม
ตน เหตุฉะนัน้ ท่านทังหลายจงถ่
้
อมใจลงภายใต้ พระหัตถ์อนั ทรงฤทธิ์ของพระเจ้ า เพื่อว่าพระองค์จะได้ ทรงยกท่านขึ ้นเมื่อถึงเวลาอัน
ควร” (1เปโตร 5:5-6)
3. “เพราะว่าทุกคนที่ได้ ยกตัวขึ ้นจะต้ องถูกเหยียดลง และผู้ที่ถ่อมตัวลงนันจะได้
้
รับการยกขึ ้น” (ลูกา 14:11)
4. “ด้ วยว่าในตัวข้ าพเจ้ า คือในเนื ้อหนังของข้ าพเจ้ า ไม่มีความดีประการใดเลย” (โรม 7:18, พระคัมภี ร์ภาษาไทยฉบับแปล
เก่า)
5. “ข้ าพเจ้ าขอกล่าวแก่ท่านทังหลายทุ
้
กคนโดยพระคุณ ซึ่งทรงประทานแก่ข้าพเจ้ าแล้ วว่า อย่าคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิด
นัน้ แต่จงคิดให้ ถ่อมสุขมุ สมกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้ าได้ ทรงโปรดประทานแก่ทา่ น” (โรม 12:3)
6. “ผู้ที่อยูฝ่ ่ ายพระเยซูคริ สต์ได้ เอาเนื ้อหนังกับความอยาก และตัณหาของเนื ้อหนังตรึงไว้ ที่กางเขนแล้ ว” (กาลาเทีย 5:24)
7. “แต่พระเจ้ าไม่ทรงโปรดให้ ข้าพเจ้ าอวดตัวนอกจากเรื่ องกางเขนของพระเยซูคริ สต์ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา ซึ่งโดย
กางเขนนันโลกตรึ
้
งไว้ แล้ วจากข้ าพเจ้ า และข้ าพเจ้ าก็ตรึงไว้ แล้ วจากโลก” (กาลาเทีย 6:14, พระคัมภี ร์ภาษาไทยฉบับคิ งเจมส์)
8. “ข้ าพเจ้ าไม่ได้ บ่นถึงเรื่ องความขัดสน เพราะข้ าพเจ้ าจะมีฐานะอย่างไรก็ตาม ข้ าพเจ้ าก็เรี ยนรู้ แล้ วที่จะพอใจอยู่อย่างนัน้
ข้ าพเจ้ ารู้จกั ที่จะเผชิญกับความตกตํ่า และรู้จกั ที่จะเผชิญกับความอุดมสมบูรณ์” (ฟี ลิปปี 4:11-12)
9. “แต่จงเข้ าใจข้ อนี ้ คือว่าในสมัยจะสิ ้นยุคนัน้ จะเกิดเหตุการณ์กลียคุ เพราะมนุษย์จะเห็นแก่ตวั ” (2ทิโมธี 3:1-2)
10. “ท่านจงอย่าเป็ นคนเห็นแก่เงิน จงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่ เพราะว่าพระองค์ได้ ตรัสว่า เราจะไม่ละท่าน หรื อทอดทิ ้งท่าน
เลย” (ฮีบรู 13:5)
พูดกันตรงๆ แล้ ว เราไม่ค่อยได้ ยินเกี่ยวกับความถ่อมใจในปั จจุบนั นี ้ ไม่ค่อยได้ ยินเกี่ยวกับการถ่อมลงที่พระบาทของ
พระเยซู เกี่ยวกับการตรึงเนื ้อหนัง เกี่ยวกับการถวายตัวแด่พระเจ้ า เกี่ยวกับการทิ ้งความยโสของตน เกี่ยวกับการยอมจํานนต่อนํ ้
พระทัยของพระเจ้ า ดูเหมือนว่าศัตรูได้ แทรกซึมจิตใจของคนมากมาย และพวกเขาถูกล้ างสมองไม่มากก็น้อยอย่างไม่ร้ ูตวั
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เราควรจะทําอย่างไร กลับไปที่ “ทางโบราณ ว่าทางดีอยู่ที่ไหน แล้ วจงเดินในทางนัน้ ” (เยเรมีย์ 6:16) ตรวจสอบการ
เทศนาของเรา การสอนของเรา ความเอนเอียงทางปรัชญาของเรา สิ่งเหล่านี ้มีพื ้นฐานตามพระคัมภีร์หรื อเราได้ ยอมรับปรัชญาของ
มนุษย์ที่ฟังดูดี เราจะต้ องเตือนตนเองว่า “มีทางหนึง่ ซึง่ คนเราคิดว่าถูก แต่มนั สิ ้นสุดลงที่ทางของความมรณา” (สุภาษิ ต 16:25)
เราต้ องตรวจสอบใจของเราเพื่อจะเห็นว่าเป้าหมายของเราคือการหาจํานวนคนหรื อไม่ แล้ วจึงปรับข้ อความของเราให้
พวกเขาพอใจ หรื อเป้าหมายของเราคือการทําให้ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าพอพระทัยในทุกสิ่งที่เราทําและเตรี ยมคริ สตจักรให้ พร้ อมต่อการ
เสด็จมารับคริสตจักรไป
เราต้ องยึดตามพระคัมภีร์เพื่อสนับสนุนคําสอนของพระคัมภีร์ที่มีหลัก เราต้ องไม่กลัวที่จะสอนสิ่งที่เรี ยกกันว่าเป็ นการ
เทศนาแทงใจ ซึ่งเป็ นการตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุ งแก้ ไขคนให้ ดีซึ่งมีพื ้นฐานตามพระคัมภีร์ (2ทิโมธี 3:16) ต้ องใช้ การเทศนา
ทังหนุ
้ นใจและแทงใจเพื่อให้ แสงสว่างแก่เรา เราต้ องให้ โอกาสสําหรับการสอนพระคัมภีร์ในการประชุม การประชุมค่าย การประชุม
ปรึ กษาหารื อ และการสัมมนา เราต้ องให้ ความสําคัญกับการเป็ นมากกว่าการทํา เราต้ องมีความสมดุลกันระหว่างพระวจนะและ
พระวิญญาณในคณะของเรา เราต้ องช่วยเหลือผู้รับใช้ และผู้ประกาศของเราให้ เข้ าใจว่าพวกเขาไม่จําเป็ นต้ องมีของเล่นกลเพื่อจะ
ประสบความสําเร็จได้
เราต้ องเน้ นพระวจนะมากกว่าของประทาน ความจริ งมากกว่าศิลปะการพูด และพระคริ สต์มากกว่าตนเอง และให้ คํา
ขวัญของเราเป็ น “เพื่อพระองค์จะได้ ทรงเป็ นเอกในสรรพสิง่ ทังปวง”
้
(โคโลสี 1:8)

....................
พระเยซไม่
ู ได้ เสด็จกลับมาในเวลาเทศกาลเสียงแตร
ถาม
ผมอ่านหนังสือเรื ่อง 88 Reasons Why the Rapture Is in 1988 (เหตุผล 88 ประการว่ าทําไมการเสด็จมารั บ
คริ สตจักรจะเกิดขึน้ ในปี 1988) และหนังสือนัน้ กล่าวว่าพระเยซจะเ
ู สด็จกลับมาในเวลาเทศกาลเสี ยงแตร (Rosh Hash Ana)
ในวันที ่ 11, 12 หรื อ 13 กันยายน ผมรู้ สึกกลัว และผมคิ ดจริ งๆ ว่าพระเยซูจะเสด็จมาในเวลานัน้ จริ งๆ เพราะหนังสื อแสดงให้เห็น
ว่าวันเหล่านัน้ เป็ นวันที ่พระองค์ สามารถเสด็จมาได้เท่านัน้ เมื ่อพระองค์ ไม่ได้เสด็จมา ผมรู้ สึกผิ ดหวังเป็ นอย่างมาก และผมรู้ สึก
ท้อถอยและสงสัย ถ้าผู้ที่ศึกษาพระคัมภี ร์มากเหมื อนเช่นผู้แต่งยังผิ ดได้ ผมคงไม่มีโอกาสถกเลย
บางที เราทุกคนผิ ดหมด ผมเริ่ ม
ู
สงสัยทุกสิ่ ง ทําไมองค์พระผ้เู ป็ นเจ้าทรงอนุญาตหนังสือทีไ่ ม่ถูกต้องเขี ยนขึ้นมาทําให้เรามี ความหวังมาก และกลายเป็ นสิ่ งผิ ด

ตอบ
ไม่เร็วก็ช้า ประสบการณ์เหมือนเช่นประสบการณ์ของคุณเกิดขึ ้นกับ คริ สเตียนทุกคน ตามจริ งแล้ ว อัครสาวกเปาโลเขียน
จดหมายฉบับหนึง่ ของเขาเพื่อโต้ ตอบสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นในคริสตจักรที่เธสะโลนิกาซึง่ คล้ ายคลึงกับประสบการณ์ของคุณ “ดูก่อน
ในเรื่ องการซึ่งพระเยซูคริ สตเจ้ าของเรา ผู้ทรงเป็ นพระเมสสิยาห์ จะเสด็จมา และที่เราทังหลายจะได้
้
รวบรวมเพื่อ
พี่น้องทังหลาย
้
(พบ) พระองค์นนั ้ เราขอวิงวอนท่านว่า อย่าให้ ใจของท่านหวัน่ ไหวง่าย หรื อว้ าวุ่นใจ หรื อ ร้ อนใจ หรื อตื่นตระหนักตกใจ ไม่ว่าจะ
เป็ นโดยทางการสําแดง (ที่ไม่ได้ เกิดขึ ้นจริ ง) ของพระวิญญาณ หรื อโดยทางคําพูด หรื อโดยทางจดหมาย (เป็ นเชิงว่ามา) จากเรา
อ้ างว่าวันขององค์พระผู้เป็ นเจ้ ามาถึง (แล้ ว) และอยูท่ ี่นี่” (2เธสะโลนิกา 2:1-2, Amplified)
แม้ ว่าจะเห็นชัดว่าชาวเธสะโลนิกาคิดเลยเถิดไปจนคิดว่าพวกเขาอยู่ในเวลาการครอบครองหนึ่งพันปี (วันแห่งองค์พระผู้
เป็ นเจ้ า) แล้ ว แต่ก็เห็นได้ ชดั เช่นกันว่าพวกเขาสัน่ ไหวเพราะคําสอนเท็จที่ต้องได้ รับการแก้ ไข ในกรณีของคุณ ความเชื่อมัน่ ของคุณ
อยู่ใน “การสําแดง” ของผู้ชายคนหนึ่งว่าพระเยซูจะเสด็จมาในเวลาหนึ่ง ผมนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นช่วงปลายเดือนสิงหาคมในปี
1988 ชายหนุ่มคนหนึ่งกล่าวกับศิษยาภิบาลผู้มีประสบการณ์ว่า “ผมรู้สกึ ตื่นเต้ นมาก พระเยซูจะเสด็จมาในสองสัปดาห์” ศิษยาภิ
บาลตอบว่า “ใครบอกคุณว่าคุณมีเวลามากอย่างนัน”
้
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การกําหนดวันเป็ นสิง่ ที่อนั ตรายเสมอ พระเจ้ าทรงมีอํานาจสูงสุดและพระองค์จะทรงกระทําตามที่พระองค์ทรงเลือก เวลา
อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ ไม่ใช่ในมือของเรา เมื่อเหล่าสาวกถามพระเยซู “พระองค์จะทรงตังราชอาณาจั
้
กรขึน้ ใหม่ ให้ แก่ชน
อิสราเอลในครัง้ นี ้หรื อ [ซึง่ จะเกิดขึ ้นในการเสด็จมาครัง้ ที่สองของพระองค์]” พระเยซูตรัสตอบว่า “ไม่ใช่ธุระของท่าน ที่จะรู้เวลาและ
วาระซึ่งพระบิดาได้ ทรงกําหนดไว้ โดยสิทธิอํานาจของพระองค์” (กิจการ 1:6-7) คําแปลฉบับ Williams กล่าวไว้ เช่นนี ้ “ไม่ใช่ธุระ
ของท่านที่จะรู้เวลาและวัน”
ซึ่ง เป็ นที่ ม าของคํ า ว่า chronology (ลํ า ดับ วัน เดื อ นปี ) [ใน
คํ า ว่า “เวลา” ในภาษากรี กว่า ฆรอนอส (chronos)
ภาษาอังกฤษ] คํานีห้ มายถึงเวลาที่เหตุการณ์ ต่างๆ เกิดขึน้ ไม่ว่าจะเป็ นนาที หรื อชั่วโมง หรื อวัน หรื อสัปดาห์ หรื อเดือน หรื อปี
ความเฉลียวฉลาดของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็ นคณิตศาสตร์ หรื อไม้ บรรทัดซึ่งมีที่เลื่อนไปมาเพื่อคํานวณ หรื อคอมพิวเตอร์ หรื อ ดารา
ศาสตร์ หรื อวันขึ ้นคํ่า หรื อสะบาโต หรื อวิธีอื่นใดที่มนุษย์อาจใช้ ไม่อาจที่จะคิดคํานวณได้ ความพยายามทุกอย่างในการคํานว
เวลามีแต่ล้มเหลว ไม่สําคัญว่าจะดูมีเหตุมีผลมากเพียงใด
มีความตื่นตระหนักในปี 999 คนนับพันๆ กลันลมหายใจของตนเองเมื
้
่อเวลาเที่ยงคืนของวันที่ 31 ธันวาคมใกล้ เข้ ามา คน
ชั่ว ช้ า จัดงานเลีย้ งมั่วประเวณี กันเป็ นครั ง้ สุดท้ ายซึ่งคนในปั จจุบัน กล่าวว่าเป็ นสิ่ง ที่เ ลวร้ ายเกิ นกว่า ที่จะพูดออกมาเป็ นคํา ได้
เยรู ซาเล็มเต็มไปด้ วยคนที่รอคอยพระเยซูเสด็จมาที่ภเู ขาศิโยนและภูเขามะกอกเทศ คนทัว่ โลกเฝ้าคอยอยู่ เมื่อพระเยซูไม่ได้ เสด็จ
มา คนจํานวนมากผิดหวังและหันไปจากศาสนาคริสต์
้ สตจักรแอ๊ ดแวนตีส ประกาศว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมา
สิ่งเดียวกันเกิดขึ ้นอีกในปี 1843 เมื่อวิลเลี่ยม มิลเลอร์ ผู้ก่อตังคริ
ในปี นัน้ เขาพิมพ์หนังสือที่มีตารางและการคํานวณที่น่าเชื่อถือโดยอ้ างหลักฐานที่น่าเชื่อถือว่า 1843 เป็ นปี ที่พระเยซูจะเสด็จ
กลับมาอย่างแท้ จริง และพระเยซูไม่ได้ เสด็จกลับมา
ในปั จจุบนั ผู้กําหนดวันยังคงทํางานอยู่ และพระเจ้ าทรงแสดงให้ เห็นว่าพระองค์เท่านันทรงเป็
้
นผู้มีอํานาจสูงสุด ทัศนคติ
ของเราควรจะเป็ นเช่นไร
1. เชื่อพระวจนะของพระเจ้ า ไม่ใช่ถ้อยคําของมนุษย์บางคน ในมัทธิว 24 พระเยซูตรัสว่า “ถ้ าผู้ใดจะบอกพวกท่านว่า ‘แน่ะ
พระคริ สต์อยู่ที่นี่’ หรื อ ‘อยู่ที่โน่น’ อย่าได้ เชื่อเลย“ (ข้ อ 23) ในข้ อ 6 พระเยซูทรงตักเตือนว่า “อย่าตื่นตระหนกเลย” ผู้เผยพระวจนะ
เท็จและครู ผ้ สู อนผิดจะเกิดขึ ้น แต่ “อย่าตื่นตระหนกเลย” ถ้ าคุณเชื่อพระวจนะของพระเจ้ า คุณจะไม่มีวนั ท้ อถอย ถ้ าคุณเชื่อใจใน
การสําแดงของมนุษย์บางคน คุณจะผิดหวังแล้ วผิดหวังอีก
2. เตรี ยมพร้ อมเพื่อพระเยซูจะเสด็จกลับมาได้ ทุกเวลา “พระองค์จะทรงปรากฏเป็ นครัง้ ที่สอง มิใช่เพื่อกําจัดบาป แต่เพื่อ
ช่วยบรรดาผู้ที่รอคอยพระองค์ด้วยใจจดจ่อให้ ได้ รับความรอด“ (ฮีบรู 9:28) พระองค์กําลังจะเสด็จมา และเสด็จมาในเร็ววันอย่างไม่
ต้ องสงสัย
3. ทํางานอยูจ่ นกว่าพระองค์จะเสด็จมา (ดูลกู า 19:13) ชายผู้ฉลาดคนหนึ่งกล่าวว่า “ดําเนินชีวิตแต่ละวันของคุณราวกับว่า
พระเยซูจะเสด็จกลับมาภายในชัว่ โมงนัน้ และทํางานราวกับว่าพระองค์จะไม่เสด็จกลับมาในอีกหนึง่ ร้ อยปี ”
ท้ ายที่สดุ ผมขอกล่าวถึงถ้ อยคําของพี่ผ้ เู ป็ นที่รักคนหนึง่ ว่า
ผู้ที่เฝ้าดูและรอคอยการเสด็จกลับมาในเร็ ววันของพระเยซูนนั ้ “ฉวยโอกาส เพราะว่าทุกวันนี ้เป็ นกาลที่ชวั่ ” (เอเฟซัส
5:16) พวกเขาไม่นงั่ อยู่หน้ าทีวี ไม่หมกตัวอยู่กบั ตัวเอง ความฝั น ความทะเยอทะยาน แต่พวกเขายุ่งอยู่กบั การประดับ
้
“มาถึง” ผู้ซึ่งเตรี ยมพร้ อม
ตนเองให้ เป็ นเจ้ าสาวผู้รอคอยอยู่ พวกเขาทํางานอยู่จนกว่าพระองค์จะเสด็จมา วันนันจะไม่
[อย่างฉับพลัน] พระองค์จะไม่เสด็จมาเหมือนเช่นขโมยมาถึงผู้ที่เฝ้าคอย (1เธสะโลนิกา 5:4)
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ให้ เราตื่นและคอยอยู่ เพราะในไม่ช้าเราจะได้ ยินเสียงแห่งความยินดี “ดูเถิด เจ้ าบ่าวมาแล้ ว“ (ดูมทั ธิว 25:6, พระคัมภี ร์
ภาษาไทยฉบับคิ งเจมส์ ) ในเวลานัน้ สหายที่รัก จะคุ้มค่าที่คุณรักษาใจของคุณไว้ กับพระเยซูและไม่เพียงแต่เตรี ยมตัวให้ พร้ อม
เท่านัน้ แต่เตรี ยมพร้ อมอยูเ่ สมอสําหรับการเสด็จกลับมาของพระเยซู
“พระเยซูเจ้ า เชิญเสด็จมาในเร็วๆ นี ้ เถิด”
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2
การดําเนินชีวติ คริสเตียน
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ห้ าสิ่งทําให้ ผมทุกข์ ใจ
ถาม
ผมเป็ นคริ สเตียนใหม่ และมี หา้ สิ่ งทีท่ ําให้ผมทุกข์ ใจ
1. เมื อ่ ผมอารมณ์ เสีย ผมพดสิ
ู ่ งที ท่ ําให้ผมรู้สึกเสียใจ
2. ผมหึงหวงภรรยาของผม
3. บางครัง้ ผมมี ความคิ ดที เ่ ต็มไปด้วยตัณหา (จิ นตนาการ)
4. ความเชือ่ ทางการเมื องของผมเป็ นอุปสรรคขัดขวางผม
5. ผมมี ความรักของพระคริ สต์ไม่พอ กรุณาช่วยผมในเรื ่องเหล่านีด้ ว้ ย

ตอบ
ผมขอชมเชยความซื่อสัตย์และความถ่อมใจของคุณที่ตระหนักและสารภาพความผิดของคุณ เป็ นสิ่งสําคัญที่คณ
ุ ยอมรับ
ผิดต่อการกระทําของคุณและไม่พยายามที่จะโทษผู้อื่น การกระทําเช่นนี ้แสดงให้ เห็นการเติบโตเป็ นผู้ใหญ่และรับรองว่าพระเจ้ าจะ
้ วิตได้ ในเวลาชัว่ ข้ ามคืน ถึงกระนัน้
ทรงช่วยคุณให้ เอาชนะได้ อย่างไรก็ตาม ไม่บ่อยนักที่คนหนึ่งจะมีชยั ชนะเหนือนิสยั ที่เป็ นมาทังชี
ไม่ใช่ข้ออ้ างที่เราจะคงอยู่ในความล้ มเหลวและความพ่ายแพ้ ต่อไป เพียงแต่หมายความว่าแม้ ว่าเราอาจมีชัยชนะเหนือนิสยั ที่
เป็ นมาช้ านานในภายนอก แต่อาจยังมีความรู้สกึ และความปรารถนาภายในที่ใช้ เวลาแก้ ไขนานกว่าที่จะเอาชนะได้
ผมขอเริ่ มโดยการกล่าวว่ามีผ้ ชู นะที่แท้ จริ งเพียงผู้เดียว คือ พระเยซู พระองค์ทรงเอาชนะมารทุกครัง้ ที่พระองค์ทรงเผชิญ
้ ยชนะ
กับมัน ไม่มีข้อยกเว้ นใดๆ และพระองค์จะทรงทําเช่นนันอี
้ กในคุณถ้ าคุณอนุญาตให้ พระองค์ครอบครองชีวิตของคุณ ดังนันชั
ที่สมบูรณ์แท้ จริ งเพียงอย่างเดียวที่คณ
ุ จะรู้จกั นันเกิ
้ ดขึ ้นเมื่อคุณอนุญาตให้ พระองค์ควบคุมชีวิตของคุณอย่างแท้ จริ ง คุณอาจคิดว่า
้ างแท้ จริง
คุณกระทําสิง่ นี ้แล้ ว แต่เห็นได้ ชดั ว่าคุณยังไม่ได้ ทําเช่นนันอย่
เศษเหลือของชีวิตความบาปเก่าของคุณติดอยู่อย่างเหนียวแน่นจนมารสามารถหัวเราะเยาะคุณและยุให้ คณ
ุ คิดว่าจริ งๆ
แล้ วคุณยังไม่ได้ รับความรอด สิง่ เหล่านี ้นําคุณให้ อยูภ่ ายใต้ การปรับโทษและเป็ นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้ พระพรของพระเจ้ าไหลหลัง่
เข้ าสู่ชีวิตของคุณ การปรับโทษทําให้ คณ
ุ ไม่ใช้ ความเชื่อ ชีวิตการอธิษฐานของคุณจึงต้ องทนทุกข์ ผลลัพธ์ คือ คุณอ่อนแอลงและมี
ความสามารถในการทนต่อการทดลองน้ อยลง และจึงกลายเป็ นวงจรเสื่อมทราม
เช่น ข้ อบกพร่องที่คณ
ุ ให้ อยู่ในข้ อหนึ่ง คุณอารมณ์เสียและคุณทราบถึงความล้ มเหลวและความพ่ายแพ้ ของคุณ คุณรู้สกึ
ถูกปรับโทษเป็ นอย่างมาก ความปี ติยินดีหายไป ความเชื่อดูเหมือนจะเลื่อนลอยไป และการอธิ ษฐานดูเหมือนไม่เกิดผล ฝ่ าย
วิญญาณของคุณจึงอ่อนแอลง และเปราะบางต่อความอ่อนแอของเนื ้อหนังมากขึ ้น เช่นนี ้ส่งผลให้ เกิดความล้ มเหลวครัง้ แล้ วครัง้
เล่า ซึง่ ส่งผลให้ เกิดการปรับโทษมากยิ่งขึ ้น และวนเวียนกันไปอย่างนัน้
คุณร้ องออกมาเหมือนเช่นเปาโลในโรม 7:23-24 “แต่ข้าพเจ้ าเห็นมีกฎอีกอย่างหนึ่งอยู่ในกายของข้ าพเจ้ า ซึง่ ต่อสู้กบั กฎ
แห่งจิตใจของข้ าพเจ้ า และชักนําให้ ข้าพเจ้ าอยู่ใต้ บงั คับกฎแห่งบาป ซึง่ อยู่ในกายของข้ าพเจ้ า โอย ข้ าพเจ้ าเป็ นคนน่าสมเพชอะไร
เช่นนี ้ ใครจะช่วยข้ าพเจ้ าให้ พ้นจากร่างกายนี ้ซึง่ เป็ นของความตายได้ ”
มีการช่วยกู้หรื อไม่ มีอย่างแน่นอน “ข้ าพเจ้ าขอบคุณพระเจ้ า โดยทางพระเยซูคริ สต์องค์พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา” (ข้ อ 25)
พระคริ สต์นําเราออกจากความพ่ายแพ้ ในโรม 7 สู่ชีวิตที่ประกอบด้ วยพระวิญญาณอันมีชยั ชนะในโรม 8 จงฟั งว่า “เหตุฉะนันการ
้
ปรับโทษจึงไม่มีแก่คนทังหลายที
้
่อยู่ในพระเยซูคริ สต์ ผู้ไม่ดําเนินตามฝ่ ายเนื ้อหนัง แต่ตามฝ่ ายพระวิญญาณ“ (โรม 8:1, พระคัมภี ร์
ภาษาไทยฉบับคิ งเจมส์)
ทําไมจึงไม่มีการปรับโทษ เพราะ “พระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริ สต์ ได้ ทําให้ ข้าพเจ้ าพ้ นจากกฎแห่งบาปและความ
ตาย” (โรม 8:2) ทําได้ อย่างไร เมื่อเราประกอบไปด้ วยพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ เราได้ รับฤทธิ์เดชเหนือความอ่อนแอของมนุษย์และการ
ทดลองของมาร ฤทธิ์เดชนี ้รักษาไว้ ได้ ด้วยชีวิตการอธิษฐาน ยูดา 20 กล่าวว่า “จงสร้ างตัวของท่านขึ ้นบนหลักคําสอนอันบริ สทุ ธิ์
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ของท่านที่เชื่อกันอยู่ และจงอธิษฐานในพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์” ดังนัน้ ชีวิตแห่งชัยชนะทางฝ่ ายวิญญาณของเราก็เป็ นวงจรเช่นกัน
วงจรแห่งความปี ติยินดี ชัยชนะและฤทธิ์เดชที่เพิ่มมากขึ ้นๆ
ตอนนี ้ เราจะพิจารณารายการสิง่ ที่ทําให้ คณ
ุ ทุกข์ใจกัน
1. อารมณ์ เสีย ชีวิตที่ประกอบด้ วยพระวิญญาณนําเราไปสูช่ ยั ชนะในด้ านนี ้ จงฟั งเปาโลในเอเฟซัส 4:31-32 “จงให้ ใจขมขื่น
และใจขัดเคือง และใจโกรธ และการทะเลาะเถียงกัน และการพูดให้ ร้าย กับการคิดปองร้ ายทุกอย่างอยู่ห่างไกลจากท่านเถิด และ
ั้
ท่านจงเมตตาต่อกัน มีใจเอ็นดูตอ่ กัน และอภัยโทษให้ กนั เหมือนดังที่พระเจ้ าได้ ทรงโปรดอภัยโทษให้ แก่ทา่ นในพระคริ สต์นน”
[เรา] ทํ า เช่ น นั น้ ได้ อย่ า งไร ข้ อพระคัม ภี ร์ ก่ อ นหน้ านั น้ คื อ ข้ อ 30 ให้ เคล็ ด ลับ กั บ เรา ก็ โ ดย “พระวิ ญ ญาณนั น้
[พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ของพระเจ้ า] ท่านได้ ถกู ประทับตราหมายท่านไว้ เพื่อวันที่จะทรงไถ่ให้ รอด”
2. ความหึงหวง ความหึงหวงเกิดจากความหยิ่งยโส (1ทิโมธี 6:4) และ “ดุเดือดเหมือนแดนคนตาย” (บทเพลงของซาโลมอน
8:6) นอกจากนี ้ ยังเรี ยกว่า “ความอิจฉา” ในพระคัมภีร์ โรม 13:13-14 บอกกับเราว่าเรามีชยั ชนะเหนือความหึงหวนถ้ าเรา “สวม...
พระเยซูคริ สตเจ้ า และอย่าจัดเตรี ยมอะไรไว้ บํารุงบําเรอตัณหาของเนื ้อหนัง”
3. ความคิ ดที ่เต็มไปด้วยตัณหา อ่าน 2โคริ นธ์ 10:3-5 ในที่นี ้ เราค้ นพบว่าชัยชนะไม่ได้ เกิดจากความพยายามทางเนื ้อหนัง
(ข้ อ 3) แต่ทางพระคริ สต์ทรงเป็ นองค์พระผู้เป็ นเจ้ าของชีวิตเราเพื่อที่เราจะสามารถเริ่ ม “ทําลายความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอม...
และน้ อมนําความคิดทุกประการให้ เข้ าอยูใ่ ต้ บงั คับจนถึงรับฟั งพระคริสต์” (ข้ อ 5)
้ ควร
4. ความเชื ่อทางการเมื อง คุณไม่ได้ บอกว่าความเชื่อเหล่านี ้คืออะไร แต่ไม่สําคัญว่าสิ่งเหล่านันคื
้ ออะไร สิ่งเหล่านันไม่
จะควบคุมคุณจนนําคุณไปจากพระคริ สต์ และความจริ งแห่งพระวจนะของพระองค์ โคโลสี 2 กล่าวว่าเราจะต้ อง “หยัง่ รากและก่อ
ร่ างสร้ างขึ ้นในพระองค์ และมัน่ คงอยู่ในความเชื่อ ตามที่ท่านได้ รับคําสัง่ สอนมาแล้ ว“ (ข้ อ 7) จากนัน้ ข้ อ 8-9 เตือนเราเกี่ยวกับสิ่ง
เหล่านี ้ ซึ่งจะ “ทําให้ [เรา] ตกเป็ นเหยื่อ” หรื อจับใจและความคิดของเราเป็ นเชลย “จงระวังให้ ดี เกรงว่าจะมีผ้ ใู ดทําให้ ท่านตกเป็ น
เหยื่อด้ วยหลักปรัชญาและด้ วยคําล่อลวงอันไม่มีสาระ ตามธรรมเนียมของมนุษย์ ตามหลักการต่างๆ ที่เป็ นของโลก ไม่ใช่ตาม
พระคริ สต์ เพราะว่าในพระองค์นนสภาพของพระเจ้
ั้
าดํารงอยูอ่ ย่างบริบรู ณ์” (พระคัมภี ร์ภาษาไทยฉบับคิ งเจมส์)
ความเชื่อทางการเมืองรวมอยูใ่ นคําว่า “ปรัชญา ธรรมเนียม และหลักการต่างๆ” อย่างไม่ต้องสงสัย พระคริ สต์และพระคํา
ของพระองค์จะต้ องสําคัญที่สดุ ทุกสิ่งจะเป็ นไปตามพระองค์ คุณจะต้ องแก้ ไขปั ญหานี ้ในเวลานี ้ จํานนทุกสิ่งต่อองค์พระเยซูคริ สต
เจ้ า
5. การขาดความรัก อาการนีแ้ สดงถึงการไม่ยอมจํานนต่อพระคริ สต์อย่างแท้ จริ ง ความรักคือพระคุณที่ยิ่งใหญ่ (1โคริ นธ์
13) และเรามีความรักเมื่อเราอนุญาตให้ พระวิญญาณขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าเป็ นเจ้ านายของเรา เพราะ “ความรักของพระเจ้ าได้
หลัง่ เข้ าสู่จิตใจของเรา โดยทางพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์” (โรม 5:5) จงใช้ ความรักที่คณ
ุ มีโดยการเชื่อฟั งมัทธิว 5:44 “จงรักศัตรู ของ
ท่าน และอวยพรแก่ผ้ ทู ี่แช่งด่าท่าน จงทําคุณแก่ผ้ ทู ี่เกลียดชังท่าน และจงขอพรให้ แก่ผ้ ทู ี่ประทุษร้ ายเคี่ยวเข็ญท่าน” เมื่อคุณทํา
เช่นนัน้ และเมื่อคุณอนุญาตให้ พระวิญญาณบริสทุ ธิ์กระทําการในชีวิตของคุณ ความรักของคุณจะเพิ่มขึ ้น
ชายหนุ่ม คุณได้ บอกกับเราเกี่ยวกับอาการความเจ็บป่ วยของคุณ ความเจ็บป่ วยนี ้ได้ รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ผ้ ยู ิ่งใหญ่ใน
วิวรณ์ 2:4 (“เจ้ าละทิ ้งความรักดังเดิ
้ มของเจ้ า”) และพระองค์ทรงประทานใบสัง่ ยาให้ คณ
ุ ในข้ อพระคัมภีร์ต่อไป (“จงกลับใจเสีย
ใหม่”) จากนัน้ มาที่บลั ลังก์แห่งพระคุณในห้ องยาแห่งสวรรค์อย่างกล้ าหาญ รับพระคุณเพื่อช่วยในเวลาจําเป็ น ทานยามากๆ และ
โรคร้ ายของคุณจะได้ รับการรักษา

....................
“ประสบการณ์ ในถิ่นทุรกันดาร”
ถาม

38

ผมไม่รู้ว่าเกิ ดอะไรขึ้ นกับผม ผมได้รับพระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ ไม่ถึงปี และประมาณเดือนที ่แล้ว ผมไม่มีความรู้ สึกอะไรและ
ไม่มีความปี ติ ยินดี ดเหมื
ู อนว่าผมไม่สามารถอธิ ษฐานได้ ผมไม่รู้ว่าผมทําอะไรผิ ดไป แต่มารบอกกับว่าผมได้กระทําความบาปที ไ่ ม่
อาจให้อภัยได้ ผมกําลังรู้ สึกสิ้ นหวัง คุณช่วยผมหน่อยได้ไหมครับ

ตอบ
คุณกําลังประสบสิ่งที่เรี ยกว่า “ประสบการณ์ในถิ่นทุรกันดาร” ซึง่ นํามาจากบันทึกในมัทธิว 4 “ครัง้ นัน้ พระวิญญาณทรง
นําพระเยซูเข้ าไปในป่ า เพื่อมารจะได้ ทดลองพระองค์“ (ข้ อ 1, พระคัมภี ร์ภาษาไทยฉบับแปลเก่า) ประสบการณ์ นี ้ไม่ใช่สิ่งหายาก
ตามจริ งแล้ ว คริ สเตียนใหม่จํานวนมากมีประสบการณ์คล้ ายคลึงกันนี ้
ผมคิดว่าเป็ นสิง่ สําคัญที่ผ้ ซู งึ่ ได้ รับความรอดใหม่ๆ คาดว่าเหตุการณ์เช่นนันจะเกิ
้
ดขึ ้นในชีวิตของพวกเขา และทราบว่าจะ
เผชิญกับเหตุการณ์ นนและเอาชนะได้
ั้
อย่างไร เราทราบจาก 1เปโตร 4:12 ว่า “ดูก่อนท่านที่รัก อย่าประหลาดใจ ที่ท่านต้ องได้ รับ
ความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสเป็ นการลองใจ เหมือนหนึง่ ว่าเหตุการณ์อนั ประหลาดได้ เกิดขึ ้นกับท่าน”
เป็ นสิ่งสําคัญที่จะเข้ าใจว่าการทดลอง การล่อลวง และการทดสอบเป็ นประสบการณ์ ที่จําเป็ นสําหรับคริ สเตียนทุกคน
ประสบการณ์ ของคุณไม่ใช่ประสบการณ์ เฉพาะและแตกต่างจากประสบการณ์ ที่คนอื่นๆ นับพันๆ ต้ องประสบอยู่เสมอ ตามจริ ง
แล้ ว 1โคริ นธ์ 10:13 บอกเราว่า “ไม่มีการทดลองใดๆ เกิดขึน้ กับท่าน นอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ทงหลาย”
ั้
าเนินไปกับพระเจ้ าของเขา
พระเจ้ าทรงนําทุกคนผ่านถิ่นทุรกันดารในบางขันของการดํ
้
บางครั ง้ อาจดูเหมือนว่าองค์พระผู้เป็ นเจ้ าหันไปจากเราบ้ างเป็ นบางครัง้ ทัง้ นี เ้ พื่อดูว่าเรารักองค์พระผู้เป็ นเจ้ าจริ งๆ
หรื อไม่ หรื อเราเพียงแต่รับใช้ พระองค์เพื่อพระพร เพื่อขนมปั งและปลาที่พระองค์ทรงประทานให้ กบั เราเท่านัน้ (ดูยอห์น 6:26) นี่
เป็ นการทดลองความเชื่อของเราอย่างแท้ จริ ง (1เปโตร 1:7) ถ้ าเรายังรักและรับใช้ พระองค์ต่อไป แม้ เมื่อเราไม่ร้ ูสกึ ถึงพระวิญญาณ
ของพระองค์ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าทอดพระเนตรเห็นว่าเราตังใจจริ
้
ง และพระองค์จะทรงนําเราออกจากการทดลองและอวยพรเราอีก
ครัง้ ในที่สดุ
ผมขอยํ ้ากับคุณว่าคุณไม่ได้ กระทํา “ความบาปที่ไม่อาจให้ อภัยได้ ” แม้ ว่ามารจะบอกคุณว่าคุณได้ กระทํา พระเยซูตรัส
เกี่ยวกับมารว่า “มันเป็ นผู้มสุ าและเป็ นพ่อของการมุสา“ (ยอห์น 8:44) คุณจะเชื่อผู้โกหกได้ อย่างไร
ถ้ าการปรับโทษที่ซาตานพยายามจะให้ กบั คุณเป็ นเพราะคุณได้ กระทําความบาปบางอย่างและจึงเป็ นการปรับโทษที่มา
จากองค์พระผู้เป็ นเจ้ า พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ จะทรงให้ คณ
ุ รู้ สึกผิดและด้ วยการปรับโทษนัน้ จะทรงชีใ้ ห้ เห็นสิ่งผิดที่คณ
ุ ได้ กระทํา
้
บใจเสียใหม่” (2เป
อย่างชัดเจน เพราะพระเจ้ า “ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ ผ้ หู นึ่งผู้ใดพินาศเลย แต่ทรงปรารถนาที่จะให้ คนทังปวงกลั
โตร 3:9) ดังนัน้ พระองค์จงึ ชี ้นิ ้วพระหัตถ์ของพระองค์ไปที่สงิ่ ผิด เพื่อที่คณ
ุ จะรู้วา่ จะกลับใจใหม่ในเรื่ องอะไร
แต่เมื่อการปรับโทษเกิดขึ ้นซึง่ คุณไม่สามารถเชื่อมโยงกับการกระทําผิดหรื อเป็ นบาปใดๆ ในชีวิตของคุณ คุณจะทราบว่า
การปรับโทษนันไม่
้ ได้ มาจากพระเจ้ าเลย แต่เป็ นสิ่งที่ซาตานพยายามทําให้ คณ
ุ ยอมรับ ถ้ าซาตานไม่สามารถทําให้ คณ
ุ ทําบาปได้
มันก็จะพยายามที่จะทําให้ คณ
ุ คิดว่าคุณได้ กระทําบาป ถ้ าคุณยอมรับการกล่าวหาของมัน คุณก็มีชีวิตอยู่ในความกลัวและความ
สงสัย ความเชื่อของคุณหายไป และคุณไม่สามารถเชื่อวางใจพระเจ้ าได้ และนี่คือสิง่ ที่ซาตานพยายามที่จะทํากับคุณอย่างแท้ จริ ง
คุณจะต้ องทําอย่างไร ต่อไปนี ้เป็ นสิ่งสําคัญมาก ได้ แก่ จงปฏิเสธที่จะท้ อถอย ซาตานเป็ นผู้โกหก จงยอมจํานนตนเองต่อ
พระเจ้ า แล้ ว “ต่อสู้กบั มาร และมันจะหนีท่านไป” (ยากอบ 4:7) อย่าเป็ นคนถือตัวเองเป็ นใหญ่ อธิษฐานกับผู้อื่น และในขณะที่คณ
ุ
กําลังอวยพรผู้อื่นนัน้ ในทันใด คุณจะพบว่าพระเจ้ ากําลังอวยพรคุณอยู่ คุณจะผ่านพ้ นการทดลองของคุณไปได้ อย่างมีชยั ชนะ แต่
จนกว่าจะถึงจุดนัน้ จงสรรเสริ ญพระเจ้ าและบอกกับพระองค์วา่ คุณรักพระองค์เสมอ อย่าสงสัยเลย เพราะชัยชนะจะเกิดขึ ้น
ผมเข้ าใจสิ่งที่ผมกําลังพูดถึงอยู่นี ้ เพราะผมมีประสบการณ์ คล้ ายคลึงกันเมื่อเป็ นคริ สเตียนใหม่ อย่างไรก็ตาม ผมจะไม่
พูดถึงประสบการณ์ของผม แต่จะกล่าวสันๆ
้ เกี่ยวกับประสบการณ์ของแม่ของผม ซึง่ ผมคิดว่า จะอธิบายประเด็นนี ้ได้ ดีกว่าสิ่งใดๆ
ที่ผมเคยได้ ยิน
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เมื่อแม่ของผมเป็ นคริ สเตีนยได้ ไม่นาน ท่านเป็ นเหมื อนกับคุณ ท่านถูกทรมานโดยมารเป็ นระยะเวลาหนึ่งเพราะคํา
กล่าวหาที่ไม่จริ งว่าท่านได้ กระทํา “บาปที่ไม่อาจให้ อภัยได้ ” มาอย่างแน่นอน พระเจ้ าจึงทรงหันหลังไปจากท่าน เมื่อท่านพยายาม
อธิ ษฐาน ท่านเย็นชาเหมือนกับหิน และคํ าพูดของท่านติดอยู่ในลําคอ คําที่ท่านพูดออกมาดูเหมื อนจะไปไกลแค่เพดานและ
กระเด็นกลับมา ท่านไม่ทราบอะไร จึงเห็นด้ วยกับคําโกหกของมารว่าท่านต้ องได้ กระทํา “บาปที่อาจให้ อภัยได้ ” (จําไว้ ว่าท่านเป็ น
เป็ นคริสเตียนใหม่และไม่ร้ ูวา่ จะหันไปขอความช่วยเหลือจากใคร)
หลังจากเวลาแห่งความกลัวและความทนทุกข์ผ่านไปหลายวัน ท่านจึงตัดสินใจ ท่านร้ องออกต่อองค์พระผู้เป็ นเจ้ า “องค์
พระผู้เป็ นเจ้ า แม้ วา่ ข้ าพระองค์ได้ กระทําบาปที่ไม่อาจให้ อภัยได้ และแม้ วา่ ข้ าพเจ้ าองค์จะไม่ร้ ูสกึ ถึงความรักของพระองค์หรื อความ
เมตตาหรื อความปี ติยินดีของพระองค์อีก ข้ าพเจ้ ายังคงรักพระองค์และจะรับใช้ พระองค์ตลอดวันเวลาในชีวิตของข้ าพระองค์
ข้ าพเจ้ ารักพระองค์แม้ วา่ ข้ าพระองค์จะมีจดุ จบอยูใ่ นนรกก็ตาม” และท่านตัดสินใจว่าจะรับใช้ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าแม้ ว่าท่านจะเชื่อว่า
ท่านจะไม่ร้ ูสกึ พระเจ้ าอีกเลย
ท่านไปประชุมฟื น้ ฟู แต่ไม่ร้ ู สึกอะไรเลย มีคนมากที่แท่นบูชามากมายพร้ อมกับนํา้ ตาไหลจากใบหน้ าของพวกเขา ท่า
ตัดสินใจว่าท่านจะช่วยผู้อื่นให้ พบกับพระเจ้ าแม้ ว่าท่านจะเชื่อมัน่ ว่าท่านเองจะหลง ท่านเริ่ มอธิ ษฐานกับคนอื่นที่แท่นบูชา ช่วย
พวกเขาแสวงหาพระเจ้ า ในทันใดนัน้ ในขณะที่ทา่ นอธิษฐานเพื่อพวกเขาอยู่ พระวิญญาณขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าเสด็จมาเหนือท่าน
เป็ นครัง้ แรกในเวลาหลายเดือน และท่านอยู่ในพระวิญญาณและได้ รับการอวยพรอย่างอัศจรรย์ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงอนุญาตให้
ท่านทราบว่ามารได้ โกหกต่อท่าน และพระองค์ทรงประทานอิสยาห์ 54:5-8 เพื่อให้ ความเชื่อมัน่ กับท่าน ท่านไม่เคยสงสัยพระเจ้ า
อีกเลย ท่านผ่านการทดสอบของท่าน
ดังนัน้ จงยึดมัน่ ไว้ บตุ รของพระเจ้ า อย่าสงสัยพระเจ้ า และพระองค์จะทรงนําคุณออกมาสูช่ ยั ชนะที่ยิ่งใหญ่
เราจะสรุปดังนี ้
1. คริ สเตียนทุกคนถูกล่อลวง ทดสอบและทดลอง และเราจะต้ องไม่ถือว่าเป็ นสิง่ ที่แปลก
2. บางครัง้ พระเจ้ าจะทรงถอนพระวิญญาณของพระองค์เป็ นช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อดูว่าคุณตังใจจริ
้
งในการรับใช้ องค์
พระผู้เป็ นเจ้ า หรื อคุณจะรับใช้ พระองค์เพียงเมื่อพระองค์ทรงกระทําสิง่ ต่างๆ เพื่อคุณเท่านัน้
3. พระเจ้ าจะทรงทดลองดูวา่ คุณรักพระองค์มากเพียงใด
4. ถ้ าซาตานไม่สามารถทําให้ คุณกระทําบาปได้ อุบายของมันคือทําให้ คุณคิดว่าคุณได้ กระทําบาป และมันจะ
ทรมานคุณด้ วยคํากล่าวหา
5. แน่นอนว่า คุณต้ องตรวจสอบใจของคุณเพื่อหาว่าคุณได้ กระทําบาปหรื อไม่
6. ถ้ าคุณไม่ได้ ทําบาป คุณทราบว่าการปรับโทษนี ้มาจากมารเพราะไม่มีพื ้นฐานตามความจริง
7. จงเริ่ มสรรเสริ ญพระเจ้ า สัตย์ซื่อในการประชุม อธิษฐานกับผู้อื่นที่แท่นบูชา ต่อสู้กบั มาร บอกพระเจ้ าว่าคุณรัก
พระองค์และจะรับใช้ พระองค์แม้ พระองค์จะไม่อวยพรคุณอีก บอกกับพระองค์อยู่เสมอว่าคุณรักพระองค์และสรรเสริ ญ
พระองค์แม้ ในเวลาที่คณ
ุ ไม่ร้ ูสกึ อยากจะทํา
ถ้ าคุณจะทําสิ่งเหล่านี ้ คุณจะผ่านการทดลองพร้ อมด้ วยชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าในเวลาก่อนหน้ านัน้ คุณจะผ่านออกมา
ั ญาไว้ วา่ “เรามีชยั เหลือล้ น” (โรม 8:37)
เหมือนเช่นพระวจนะของพระเจ้ าได้ สญ

....................
ผมไม่ ควรดื่มนํา้ เมื่ออดอาหารหรื อ
ถาม
เมื อ่ อดอาหาร จํ าเป็ นว่าต้องไม่ ดืม่ นํ้าหรื อไม่ ผมได้ยินทัง้ ข้อสนับสนุนและข้อค้าน ผมจึ งรู้ สึกสับสน
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ตอบ
ผมมี ความรู้ สึกส่วนบุคคลว่าเมื่ออดอาหาร จะดื่มนํ า้ ได้ เพียงอย่างเดียว นํ า้ ไม่มีคณ
ุ ค่าทางอาหารใดๆ และไม่กระตุ้
ประสาท แต่ป้องกันไม่ให้ ขาดนํา้ เท่านั ้น อย่างไรก็ตาม อาจมีหลายเหตุผลว่าทําไมศิษยาภิบาลของคุณต้ องการให้ คณ
ุ งดดื่มนํ ้า
เวลาอดอาหารสันๆ
้ ให้ กระทําตามคําชี ้แนะของศิษยาภิบาลของคุณในเรื่ องนี ้

....................
พิธีศีลระลึกมีประโยชน์
ต่ อธรรมิกชนอย่ างไร
ถาม
พิ ธีศีลระลึกมี ประโยชน์ต่อธรรมิ กชนอย่างไรกันแน่ ธรรมิ กชนจํ านวนมากบอกกับผมว่าพิ ธีศีลระลึกมี ประโยชน์ต่อธรรมิ ก
ชนเหมื อนเช่นทีก่ ารบัพติ ศมามี ประโยชน์ต่อคนบาป ขอความคิ ดเห็นของคุณด้วยครับ

ตอบ
การทําพิธีศีลระลึกเป็ นการระลึกถึงการตายของพระเยซู พระเยซูตรัสว่า “นี่เป็ นกายของเรา” และ “นี่เป็ นโลหิตของเรา”
นัน่ คือว่า นํ ้าผลแห่งเถาองุ่นและขนมปั งไร้ เชื ้อเป็ นสัญลักษณ์ถงึ พระกายของพระเยซูที่ถกู หักและพระโลหิตของพระองค์ที่ไหลออก
ที่ไม้ กางเขน (ดูมทั ธิว 26:26-28) พระองค์ตรัสว่าให้ กินและดื่ม “ให้ เป็ นที่ระลึกถึงเรา” (ดูลกู า 22:19)
คําสัง่ นี ้ช่วยให้ เราเข้ าใจว่าเมื่อเราระลึกถึงการวายพระชนม์ของพระองค์บนไม้ กางเขน เราได้ เข้ าใกล้ ชิดกับพระองค์ และ
ด้ วยความเชื่อ เราสามารถใช้ สงิ่ ที่พระองค์ทรงซื ้อเพื่อเราที่นนั่ กับตัวเราเองได้
คนจํานวนมากได้ รับการรักษาระหว่างพิธีศีลระลึกเมื่อเขาเห็นพระกายของพระองค์ซงึ่ ถูกเฆี่ยนตีและระลึกถึงพระสัญญา
ด้ วยความเชื่อ “ที่พวกเราหายเป็ นปกติได้ ก็เพราะรอยแผลเฆี่ยนของเขาผู้นน”
ั ้ (อิสยาห์ 53:5, พระคัมภี ร์ภาษาไทยฉบับแปลเก่า)
้ บตนเอง
การมีสว่ นในพิธีศีลระลึกช่วยให้ ความเชื่อของพวกเขาเพิ่มขึ ้นและใช้ พระสัญญานันกั
บางคนไม่เพียงแต่ขอการให้ อภัยและได้ รับการให้ อภัยเท่านัน้ แต่ยงั อ้ างฤทธิ์เดชของพระโลหิตและพระนามของพระองค์
เข้ ามาในชีวิตของพวกเขาที่มีเนื ้อหนังอ่อนแอซึง่ เอาชนะพวกเขามาก่อน นํ ้าองุ่นหรื อขนมปั งไม่ได้ นําการอวยพรเหล่านี ้มาให้ กบั พว
เขา เพียงแต่พวกเขา “ระลึกถึงพระเยซู” ในการวายพระชนม์ที่ไถ่บาปของพระองค์ และความเชื่อของพวกเขาเพิ่มขึน้ จนเข้ าใจ
พระสัญญาอันยิ่งใหญ่ว่าจะทรงให้ การรักษา การให้ อภัย ธรรมและฤทธิ์เดช สิ่งเหล่านี ้กลายเป็ นของพวกเขาเมื่อพวกเขามีส่วนใน
สิง่ ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของอาหารมื ้อสุดท้ าย ด้ วยความเชื่อฟั งในพระวจนะของพระเจ้ า
ผมไม่เชื่อว่ามีธรรมหรื อการอวยพรที่จะได้ มาโดยอัตโนมัติจากการมีส่วนในมื ้ออาหารขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า แต่จะต้ อง
เกิดขึ ้นพร้ อมกับความเชื่อและการยอมจํานน และเราต้ องระลึกไว้ เสมอว่าในการที่จะรับการอวยพรได้ เราจะต้ อง “พิจารณาตนเอง
แล้ วจึงกินขนมปั งและดื่มจากถ้ วยนี ้“ (1โครินธ์ 11:28) การตรวจสอบตนเองร่วมกับทําพิธีศีลระลึกนํามาการอวยพรของพระเจ้ าเข้ า
มาในชีวิตของเรา
มื ้ออาหารขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าช่วยให้ เราระลึกถึงไม้ กางเขนและสิ่งที่พระเยซูทรงกระทําเพื่อเราที่นนั่ จากนัน้ ความเชื่อ
ใช้ พระสัญญาของพระเจ้ าที่ทรงซื ้อเพื่อเราโดยร่างกายที่แตกหักและโลหิตที่ไหลออกของพระเมษโปดกของพระเจ้ า
ในพิธีศีลระลึกครัง้ หน้ า ขอให้ คณ
ุ ระลึกถึงการวายพระชนม์ของพระเยซู พิจารณาตนเอง และอ้ างพระสัญญาและการอวย
พรที่พระเยซูทรงซื ้อให้ กบั เราในการไถ่ของพระองค์ด้วยความเชื่อ คุณจะพบว่าพิธีศีลระลึกอาจเป็ นประสบการณ์ ที่มีสขุ มากที่สดุ
อย่างหนึง่ ในชีวิตของคุณ

ความหมายที่แท้ จริงของความบริสุทธิ์
การนมัสการ การฟื ้ นฟและอิ
สรภาพ
ู
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ถาม
ดเหมื
ู อนว่าเรากํ าลังเสี ยความเข้าใจเกี ่ยวกับความหมายที ่แท้จริ งของคําดี ๆ จากพระคัมภี ร์หลายคํา เช่น “ความบริ สทุ ธิ์
การนมัสการ การฟื ้ นฟและ
ู อิ สรภาพ” “ความบริ สทุ ธิ์ ” กลายเป็ นเสือ้ แขนยาวหรื อไม่สวมแหวน “การนมัสการ” หมายถึงการตะโกน
หรื อปรบมื อ “การฟื ้ นฟู” ตอนนี ห้ มายถึงการหลัง่ ไหลของวิ ญญาณ และ “อิ สรภาพ” หมายถึงการวิ่ งไปตามทางเดิ นในโบสถ์ อัคร
สาวกหมายความเช่นนัน้ จริ งๆ หรื อเมื อ่ พวกเขาเขี ยนพระคัมภี ร์ใหม่ (หรื อพระเจ้าหมายความอย่างไรเมื อ่ พระองค์ทรงดลใจผู้เขี ยน)

ตอบ
ผมแน่ใจว่าคุณรู้คําตอบอยูแ่ ล้ ว มิเช่นนันคุ
้ ณคงไม่ถามคําถามเหมือนเช่นที่คณ
ุ ถาม อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น
โดยเฉพาะผู้เชื่อใหม่ เราจะอธิบายคําเหล่านี ้สันๆ
้
ความบริ สทุ ธิ์ (ภาษากรี ก ฮากิ อาสม็อส (hagiasmos)) หมายถึงการแยกออกต่อพระเจ้ าและสภาพที่เป็ นผลจากการแยก
นัน้ ความประพฤติของผู้ที่แยกตนดังกล่าว (ไวน์) ผลของความบริ สทุ ธิ์มีอิทธิพลอย่างมากในชีวิตของธรรมิกชนผู้อทุ ิศตัวซึง่ “ทําให้
มีความบริ สทุ ธิ์ครบถ้ วนโดยความเกรงกลัวพระเจ้ า“ (2โคริ นธ์ 7:1) โดยการแยกตนเองออกจากความบาปทุกรู ปแบบ ทังภายใน
้
และภายนอก
ความบริ สทุ ธิ์ต้องเริ่มจากภายใน (มัทธิว 23:25-26) แต่เมื่อใจได้ รับการทําให้ บริ สทุ ธิ์และแยกออกต่อพระเจ้ าแล้ ว จะต้ อง
ดําเนินงานต่อไปจนกระทัง่ ภายนอกได้ รับการชําระให้ สะอาดด้ วย ทังนี
้ ้ นอกไปจากสิ่งอื่นๆ แล้ ว รวมถึงเสื ้อผ้ าและการประดับกาย
ของเราด้ วย (1ทิโมธี 2:9-10) พระเจ้ าทรงประสงค์ให้ เราบริ สทุ ธิ์ภายในและภายนอก (1เปโตร 1:15-16) และการแต่งกายภายนอก
ของเราจะเปิ ดเผยให้ เห็นสภาพภายในของใจของเรา
หลักความเชื่อ (Articles of Faith) ของ United Pentecostal Church International (สหคริ สตจักรเพ็นเทคอสต์ระหว่าง
ประเทศ) มีข้อความหมวดหนึ่งเกี่ยวกับ “ความบริ สทุ ธิ์” ซึง่ เริ่ มต้ นว่า “บุตรทุกคนขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าจะต้ องดําเนินชีวิตตามชอบ
พระทัยของพระองค์ และดําเนินชีวิตตามแบบและตัวอย่างในพระวจนะของพระเจ้ า“ จากนัน้ อ้ างข้ อพระคัมภีร์ไว้ หลายข้ อ และมี
ย่อหน้ าสุดท้ ายเขียนไว้ วา่
เราไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่งที่สมาชิกจะกระทํากิจกรรมต่างๆ ที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อการเป็ นคริ สเตียนที่ดีและการดําเนิน
ชี วิตอันเป็ นที่ ชอบพระทัยพระเจ้ า เช่น การไปโรงภาพยนตร์ การเต้ นรํ า การว่ายนํ า้ ร่ว มกัน การที่ผ้ ูหญิง ตัดผม กา
แต่งหน้ าและการใส่เสื ้อผ้ าที่เผยร่ างกายอย่างไม่สภุ าพ กีฬาและความเพลิดเพลินทางโลกทุกอย่าง รวมทังรายการวิ
้
ทยุ
้
เราจึงไม่เห็นด้ วยกับการที่
และดนตรี ที่เสื่อมเสียศีลธรรม นอกจากนี ้ เนื่องจากโทรทัศน์แสดงสิ่งชัว่ ร้ ายเหล่านี ้ทังหมด
สมาชิ กมีเครื่ องรั บโทรทัศน์ ในบ้ านของตน เราเตือนให้ สมาชิกทุกคนละเว้ นจากการปฏิบัติเหล่านี เ้ พื่ อประโยชน์ ใ น
ความก้ าวหน้ าทางฝ่ ายวิญญาณและการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าเพื่อคริ สตจักรของพระองค์ในเวลาเร็ววันนี ้
ความบริสทุ ธิ์มีความสําคัญในชีวิตของบุตรของพระเจ้ ามากจนเราทราบว่า ถ้ าไม่มีความบริ สทุ ธิ์แล้ ว “ก็จะไม่มีผ้ ใู ดได้ เห็น
องค์พระผู้เป็ นเจ้ าเลย” (ฮีบรู 12:14)
(proskuneo)) หมายถึงการก้ มคํานับ การเคารพ หรื อการแสดงคารวะหรื อ
การนมัสการ (ภาษากรี ก พะรอสคเนะโอ
ู
ความเคารพ (ไวน์) แต่ไม่อาจจํากัดเพียงการกระทําภายนอก หรื อการกระทําบางอย่างที่ไม่มีทศั นคติที่ถกู ต้ อง การนมัสการต้ องมี
พื ้นฐานอยูบ่ นความรักสําหรับพระเจ้ า และความรักนันจะพยายามแสดงตนเองในการกระทํ
้
าที่แสดงออกถึงการบูชาพระองค์
การกระทําเพียงแค่ภายนอก เช่น การปรบมือโดยไม่มีการนมัสการด้ วยใจไม่มีความหมายสําหรับพระเจ้ า “พระเจ้ าตรัส
ว่า ‘ถึงกระนันก็
้ ดี เจ้ าทังหลาย
้
จงกลับมาหาเราเสียเดี๋ยวนี ้ ด้ วยความเต็มใจ ด้ วยการอดอาหาร ด้ วยการร้ องไห้ และด้ วยการโอด
้
เพราะว่าพระองค์ทรงกอปร
ครวญ จงฉีกใจของเจ้ า มิใช่ฉีกเสื ้อผ้ าของเจ้ า’ จงหันกลับมหาพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่านทังหลาย
ด้ วยพระคุณและทรงพระกรุ ณา ทรงกริ ว้ ช้ าและบริ บูรณ์ ด้วยความรั กมั่นคง และทรงกลับพระทัยไม่ลงโทษ“ (โยเอล 2:12-13)
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“ประชาชนนี ้ให้ เกียรติเราแต่ปาก ใจของเขาห่างไกลจากเรา เขานมัสการเราโดยหาประโยชน์มิได้ ด้ วยเอาบทบัญญัติของมนุษย์มา
ตูว่ า่ เป็ นพระดํารัสสอนของพระเจ้ า “ (มัทธิว 15:8-9)
อิสยาห์กล่าวถึงวิธีการนมัสการในพระคัมภีร์เก่าที่พระเจ้ าพระองค์เองได้ ทรงสถาปนาขึ ้นและเป็ นสิ่งอิสราเอลกระทํา และ
ประกาศว่าสิ่งเหล่านีเ้ ป็ นสิ่งที่พึงรังเกียจและเป็ นความชั่วช้ าเพราะเป็ นการกระทําภายนอกเท่านัน้ และไม่ได้ กระทําจากใจด้ วย
ความรักเพื่อพระเจ้ าและการอุทิศตนต่อความชอบธรรมและการดําเนินชีวิตที่ถกู ต้ อง (อิสยาห์ 1:11-20) พระเจ้ าทรงแสวงหาผู้ที่จะ
นมัสการพระองค์ “ด้ วยจิตวิญญาณและความจริ ง” (ยอห์น 4:24) การแสดงออกถึงการนมัสการดังกล่าว เช่น การตะโกนและการ
ปรบมือ จึงเป็ นการนมัสการที่แท้ จริ งและเป็ นที่ยอมรับต่อพระองค์ แต่อย่าจํากัดการนมัสการของเราให้ เป็ นรูปแบบตายตัว และเป็ น
การแสดงออกตามความเคยชินเท่านัน้ ถ้ าใจของเราถูกต้ อง เราจะพยายามแสดงการนมัสการของเราด้ วยการกระทําที่แสดงถึง
ความรักและการอุทิศตน
การฟื ้ นฟู มาจากคําว่า ฟื ้ นฟู (ภาษาฮีบรู ชายาห์ (chayah) ซึง่ หมายถึงการทําให้ มีชีวิตชีวา การสร้ างใหม่ การกลับคืนสู่
ชีวิต คํานี ้เป็ นคําจากพระคัมภีร์เก่าใช้ เพื่อแสดงถึงงานของพระเจ้ าในการนําประชากรของพระองค์กลับสู่การคบหากับพระองค์อีก
(สดุดี 85:6; 138:7; อิสยาห์ 57:15; โฮเชยา 6:2; ฮาบากุก 3:2) ประการแรก การฟื น้ ฟูในปั จจุบนั คือการที่พระเจ้ าทรงสร้ างธรรมิก
ชนของพระองค์ขึ ้นใหม่ ให้ พวกเขามีชีวิตชีวาและเพิ่มเติมพวกเขาด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ผลลัพธ์ คือจะมีการนําวิญญาณใหม่ๆ
เข้ ามาหาพระเจ้ าเมื่อธรรมิกชนมีความร้ อนรนจนอุทิศตนใหม่และเป็ นพยานเพื่อองค์พระผู้เป็ นเจ้ า (กิจการ 1:8)
คําสุดท้ ายที่คณ
ุ กล่าวถึงคือ อิสรภาพ มาจากคําว่า อิ สระ (ภาษากรี ก เอลื อเธะรอส (eleutheros)) ซึ่งดังเดิ
้ มหมายถึง
อิสรภาพจากการเป็ นทาสและการถูกผูกมัดด้ วยบาป (ยอห์น 8:34-36; โรม 6:18-22) นอกจากนี ้ ยังหมายถึงชาวยิวที่ได้ รับการ
ปล่อยให้ เป็ นอิสระจากธรรมบัญญัติเมื่อพวกเขามาหาพระคริ สต์อีกด้ วย (กาลาเทีย 4:25; 5:1) ดังนัน้ จึงแสดงถึงอิสรภาพที่งดงาม
ที่เรามีในพระคริ สต์เมื่อเราได้ เป็ นอิสระจากการถูกผูกมัด ทังนี
้ ้ รวมทังอิ
้ สรภาพในการแสดงความรู้ สกึ ของเราในการนมัสการโดย
การแสดงออกทางร่ างกาย ซึง่ เป็ นสิ่งที่ชาวเพ็นเทคอสต์ให้ ความสนใจ เช่น การเต้ นรํ า การตะโกน และการกระโดดเพราะความปี ติ
ยินดี
อย่างไรก็ตาม อิสรภาพไม่ใช่ใบอนุญาต มีคนบอกกับชายคนหนึ่งที่กําลังเหวี่ยงแขนของตนอยู่ว่า “อิสรภาพของคุณหยุด
อยู่ที่จมูกของผม” อีกคนหนึ่งที่แสดงว่าเสรี ภาพในการพูดมีขีดจํากัดกล่าวว่า อิสรภาพไม่ได้ ให้ เสรี ภาพกับคนหนึ่งที่จะตะโกนว่า
“ไฟไหม้ ” ในห้ องประชุมที่มีคนอยูม่ าก
เปโตรกล่าวว่า “จงดําเนินชีวิตอย่างคนมีเสรี ภาพ แต่อย่าใช้ เสรี ภาพนัน้ เป็ นข้ ออ้ างเพื่อจะทําความชัว่ แต่จงดําเนินชีวิต
อย่างผู้รับใช้ ของพระเจ้ า“ (1เปโตร 2:16) เปาโลกล่าวถึงความคิดที่คล้ ายคลึงกันว่า “ดูก่อนพี่น้องทังหลาย
้
ที่ทรงเรี ยกท่านก็เพื่อให้
มีเสรี ภาพ อย่าเอาเสรี ภาพของท่านเป็ นช่องทางที่จะปล่อยตัวไปตามเนื ้อหนัง แต่จงรับใช้ กนั และกันด้ วยความรักเถิด“ (กาลาเทีย
5:13) ดังนัน้ เราจะต้ องใช้ อิสรภาพของเราด้ วยความรับผิดชอบ โดยใส่ใจผลประโยชน์ของคนอื่นๆเสมอ และ กระทําทุกสิ่งเพื่อให้
คริ สตจักรจําเริญขึ ้น (1โครินธ์ 14:26)
ใช่แล้ ว น้ องรักของผม ถ้ อยคําเหล่านี ้มีความหมายที่สําคัญกว่า ลึกกว่าและเป็ นพระพรมากกว่าที่เข้ าใจกัน และผมแน่ใจ
ว่าเราทุกคนสามารถเพิ่มคําเข้ าไปในรายการของคุณได้
ไม่วา่ คุณจะไม่พอใจที่มีผ้ ใู ช้ ถ้อยคําจากพระคัมภีร์ในแบบที่จํากัดและบกพร่องอย่างไรก็ตาม แต่จงตระหนักว่าหลายคนที่
ทําสิ่งเหล่านี ้เป็ นบุตรของพระเจ้ าที่จริ งใจและมีความรัก ผู้ซึ่งยังอยู่ในสถานะทารก แต่ต้องการผู้ที่จะจับมืดพวกเขาด้ วยความรัก
และนําพวกเขาออกจากนํ ้าลึกเพียงตาตุม่ ไปยัง “นํ ้า...ลึกพอที่จะว่ายได้ ” (เอเสเคียล 47:3-5)
และในเวลานัน้ สหายเอ๋ย ถ้ าคุณตรวจสอบใจของคุณ บางทีคณ
ุ อาจจะพบว่าเหตุผลหนึ่งที่คณ
ุ ไม่พอใจที่มีการใช้ ถ้อยคํา
จากพระคัมภีร์ในทิศทางที่ใช้ กนั คือคุณจะไม่ต้องการที่จะให้ ใครมาชี ้ให้ คณ
ุ เห็นสิ่งที่คณ
ุ อ่อนแออยู่ก็ได้ เพราะแม้ ว่าความหมายที่
้ ยงั เป็ นส่วนหนึ่งของความหมายที่
แท้ จริ งของถ้ อยคําเหล่านันจะใหญ่
้
กว่าและสําคัญกว่าการใช้ ที่คณ
ุ แสดงถึง แต่การใช้ เช่นนันก็
คุณอาจไม่อยากที่จะยอมรับ
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จริงๆ แล้ ว เป็ นอย่างนันหรื
้ อเปล่าครับ

....................
ผมทําอะไรผิดไป
ถาม
ประมาณหนึ่งปี ก่อน ลกเพี
ู ยงคนเดียวของผมทิ้ งผมและคริ สตจักรไป และแต่งงานกับหญิ งสาวที เ่ ป็ นคนบาป ตัง้ แต่นนั้ มา
แกดืม่ เหล้าและสบกั
ผมได้รับพระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ เมื ่ออายุนอ้ ยแม้ว่าในเวลา
ู ญชา และถกจั
ู บฐานใช้อาวุธปล้นทรัพย์ ลกชายของ
ู
นัน้ ผมจะยังไม่ได้รับความรอด (ผมเพิ่ งได้รับพระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ ประมาณสี ป่ ี ) ผมเกื อบจะสิ้ นหวัง ผมทําอะไรเลวร้ายจนพระเจ้า
จะอนุญาตให้สิ่งนีเ้ กิ ดขึ้นกับผม

ตอบ
ผมรู้ สึกเห็นใจคุณ คุณแน่ใจได้ ว่าเพื่อนคริ สเตียนของคุณกําลังอธิษฐานเพื่อคุณเพื่อที่ความเชื่อของคุณจะไม่อ่อนกําลัง
เหมือนเช่นพระเยซูทรงอธิษฐานเพื่อเปโตรหลังจากตรัสกับเขาว่าเขาจะถูกซาตานทดลองอย่างหนักจนเขาจะเป็ นเหมือนข้ าวสาลี
เมื่อถูกฝั ดร่อน (ลูกา 22:31-32)
บุตรทุกคนของพระเจ้ าประสบการทดลองรุ นแรง ตามจริ งแล้ ว เราทราบว่าจะต้ องไม่ประหลาดใจเมื่อ “ความทุกข์ยาก
อย่างแสนสาหัส“ เกิดขึน้ (1เปโตร 4:12) ตามจริ งแล้ ว การทดลองเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการชําระให้ บริ สทุ ธิ์ ที่พระเจ้ าทรง
กําหนดขึ ้นเพื่อที่จะนําบุตรของพระองค์มาสูค่ วามเป็ นผู้ใหญ่และความสมบูรณ์ในพระองค์ ไม่ใช่ว่าพระเจ้ าทรงนําปั ญหาและความ
โศกเศร้ าเข้ ามาในชีวิตของบุคคลหนึ่ง (ยากอบ 1:13) แต่พระเจ้ าทรงอนุญาตให้ เกิดขึ ้น และเมื่อเกิดขึ ้นแล้ ว พระเจ้ าทรงใช้ สิ่งนัน้
เพื่อก่อให้ เกิดสิง่ ดีในชีวิตของบุตรของพระองค์
ไม่ต้องสงสัยเลยว่าในตอนนี ้ ไม่สามารถเห็นได้ ว่าพระเจ้ าทรงอนุญาตให้ การทดลองและความโศกเศร้ าที่เลวร้ ายเกิดขึ ้น
ในชีวิตของคุณได้ อย่างไร แต่ในฐานะคนหนึ่งที่ได้ ผ่านนํ ้าลึกแห่งความโศกเศร้ ามาแล้ ว ผมขอชี ้ให้ คุณเห็นบางสิ่งที่ผมหวังว่าจะ
ช่วยเหลือคุณได้ ในเวลานี ้
ขอให้ อ่านเรื่ องบุตรที่หลงหายในลูกา 15:11-32 คุณอาจคิดว่าคุณรู้ เรื่ องนี ้ แต่ให้ อ่านข้ อพระคัมภีร์ทกุ ข้ ออย่างช้ าๆ และ
ละเอียด ให้ สงั เกตประเด็นต่อไปนี ้
1. บิดามีบตุ รชายที่ดื ้อดึงคนหนึ่ง เหมือนคุณ นี่ไม่ได้ สะท้ อนถึงผู้เป็ นพ่อซึ่งเลี ้ยงลูกชายของตนขึ ้นมาอย่างดีที่สดุ เท่าที่
ทําได้ อาดัมและเอวาซึ่งเป็ นบุตรของพระเจ้ าเองยังกบฏและถูกไล่ออกจากสวรรค์ ดังนัน้ คุณไม่ควรถือว่าเป็ นการดูถกู ตัวคุณหรื อ
คิดว่าเพราะลูกชายของคุณจากไป จึงเป็ นหลักฐานว่าคุณล้ มเหลว ไม่จําเป็ นว่าต้ องเป็ นเช่นนันเลย
้
2. บิดาไม่ได้ ขดั ขวางไม่ให้ บตุ รจากไปแม้ วา่ เขาอาจเอามรดกกลับมาเพื่อที่ชายหนุ่มจะต้ องอยูไ่ ด้ อย่างไม่ต้องสงสัย
3. บิดาไม่ได้ ไปตามบุตรเพื่อบังคับให้ เขากลับมาก่อนที่เขาจะพร้ อม อย่างไรก็ตาม ผู้เป็ นพ่อรู้ สึกเสียใจเพราะลูกชาย
ของเขาเหมือนกับคุณ และไม่เคยหยุดรักเขาเลย
4. พระเจ้ าไม่ทรงลงโทษคนๆ หนึง่ เพราะความบาปของคนอื่น ขอให้ อา่ นเอเสเคียล 18:1-13 อย่างละเอียด
5. บุคคลแต่ละคนจะต้ องรับผิดชอบต่อความบาปของตนเอง ผู้เป็ นพ่อไม่เคยรู้สกึ ผิดเพราะความบาปที่ลกู ชายของเขา
กระทํา (เอเสเคียล 18:20)
ุ่ อยและ
6. บุตรชายทังสองมี
้
บิดาคนเดียวกันและได้ รับการเลี ้ยงดูในสภาพแวดล้ อมเดียวกัน แต่คนหนึ่งเป็ นบุตรที่ฟมเฟื
ทรยศในขณะที่อีกคนสัตย์ซื่อและอุทิศตน ถ้ าบิดาผิดเพราะบุตรชายที่กบฏ ทําไมบุตรจึงไม่กบฏทังสองคน
้
ผมเห็นเหตุการณ์เช่นนี ้
หลายครัง้ ในครอบครัวเดียวกัน ภายใต้ สถานการณ์ เดียวกัน บุตรคนหนึ่งไปทางหนึ่งและอีกคนหนึ่งไปอีกทางหนึ่ง ทําไมจึงเป็ น
เช่นนัน้ มีแต่พระเจ้ าเท่านันที
้ ่ร้ ู และบิดามารดาได้ ทําสิง่ ที่ดีที่สดุ เท่าที่จะทําได้ จนไม่อาจตําหนิพวกเขาเพราะสิง่ ที่บตุ รทําได้
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7. ให้ สงั เกตผู้เป็ นบิดาและทําตามตัวอย่างของเขา เขารู้ ว่าไม่มีประโยชน์ที่จะตามหาลูกชายของเขา จนกว่าลูกชายจะ
เปลี่ยนทัศนคติของตน เขาอธิษฐานเพื่อลูกชายของเขาทุกวันอย่างแน่นอน และรอคอยอย่างมีความหวังและมีความเชื่อว่าลูกชาย
ของเขาจะกลับมา เขาได้ รับรางวัลตอบแทนความเชื่อของตน และลูกชายกลับใจใหม่และกลับมา
8. ให้ สงั เกตว่าอะไรทําให้ บตุ รชายกลับใจใหม่อย่างแท้ จริง (ก) เขาใช้ เงินทังหมดที
้
่เขามี ตามจริ งแล้ ว เขาเสียเงินไปโดย
เปล่าประโยชน์ (ข) ความอดอยากเกิดขึ ้นในแผ่นดิน บิดาอาจอธิษฐานขอให้ พระเจ้ าทําให้ เกิดสถานการณ์ที่จะนําลูกชายของเขาให้
กลับใจใหม่ และความอดอยากเป็ นคําตอบต่อคําอธิษฐานของบิดา เขาอาจจะไม่กลับมาเลยถ้ าพระเจ้ าไม่ทรงอนุญาตให้ เกิดการ
กันดารอาหารขึ ้นในแผ่นดินนัน้ การแช่งสาปอาจเป็ นการอวยพรได้ (ค) เขาจนตรอกเพราะไม่มีอาหารหรื อเงิน (ง) เขาเต็มใจที่จะ
ทํางานที่ตํ่าต้ อยหรื อน่าขยะแขยงเพื่อจะมีอาหารกิน [ยอมทํา] แม้ แต่งานที่ตํ่าและน่ารังเกียจที่สดุ ที่ชาวยิวจะทํา นัน่ คือ การเลี ้ย
หมู(จ) เขามีความหิวมากจนจะกินฝั กถัว่ ที่หมูกินด้ วยความยินดี แต่เขาไม่กล้ า และเขาพร้ อมที่จะ “ตาย...เพราะอดอาหาร”
9. สิง่ เหล่านี ้ทังหมดทํ
้
าให้ เขากลับตัวอย่างแท้ จริง และ “รู้สกึ ตัว” ทุกสิ่งจําต้ องเกิดขึ ้น ดังนัน้ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ ้นกับลูก
ชายของคุณ ไม่วา่ จะน่าขยะแขยงหรื อเลวร้ ายเพียงใด ขอให้ ตระหนักว่าพระเจ้ าทรงอนุญาตให้ เกิดขึ ้นเพื่อจะนําเขาไปสูก่ ารกลับใจ
ุ ยืนอยู่และดูลกู ชายของคุณ
ใหม่ ลูกชายของคุณต้ องประสบความทนทุกข์ที่จะทําให้ เขา “รู้ สกึ ตัว” ผมทราบว่าเป็ นเรื่ องยากที่คณ
ทนทุกข์โดยไม่ช่วยเหลืออะไร แต่ให้ ปฏิบตั ิตามตัวอย่างของบิดาของบุตรที่หลงหาย นัน่ เป็ นทางที่ดีที่สดุ
ผมจะปิ ดท้ ายด้ วยเรื่ องของผมเอง ลูกของผมคนหนึ่งถูกอํานาจของมารโจมตี และในระยะเวลาหนึ่ง ผมไม่ทราบว่าเขาจะ
อยู่รอดหรื อไม่ วันหนึ่งหลังจากอธิ ษฐานเผื่อเขาเป็ นเวลานาน พระเจ้ าทรงให้ ข้อพระคัมภีร์ไว้ ในใจของผม และข้ อพระคัมภีร์นนั ้
สัมผัสใจของผมอย่างมากและผมแน่ใจว่ามาจากพระเจ้ า ผมเปิ ดไปที่ข้อพระคัมภีร์นนและผมวิ
ั้
่งลงบันไดไปหาภรรยาและอ่านข้ อ
ั ้ นของเราเพื่อลูกชายของเรา ไม่นาน
พระคัมภีร์ให้ เธอฟั งด้ วยนํ ้าตาไหลรินบนใบหน้ า เราร่ วมกันอธิษฐาน อ้ างข้ อพระคัมภีร์นนเป็
หลังจากนัน้ ลูกชายของเราได้ รับการช่วยกู้
พระวจนะของพระเจ้ าเป็ นความจริ ง ข้ อพระคัมภีร์ล่ะ คุณจะพบความจริ งในปฐมกาล 19:29 “ดังนัน้ เมื่อพระเจ้ าทรง
ทําลายหัวเมืองในลุม่ นํ ้า พระเจ้ าจึงทรงระลึกถึงอับราฮัม และส่งโลทออกไปจากเมืองที่ถกู ขยี ้ เมื่อพระองค์ทรงขยี ้เมืองที่โลทอาศัย
อยู“่
ไม่ใช่ความดีของโลทที่ช่วยเขาให้ รอดจากการทําลายของโซโดม แต่เขาได้ รับการละเว้ นไว้ เพราะพระเจ้าทรงระลึกถึงอับ
ราฮัมผู้ชอบพระทัยพระเจ้า และพระเจ้ าจะทรงระลึกถึงคุณด้ วย จงดําเนินชีวิตที่ชอบพระทัยพระเจ้ า เดินใกล้ ชิดกับพระเจ้ า ให้
ความเชื่อของคุณจับศิลาเอาไว้ และอธิษฐานเพื่อลูกชายของคุณ เหมือนเช่นอับราฮัม และพระเจ้ าจะทรงระลึกคุณ พระองค์จะทรง
ทําการเพื่อนําบุตรชายของคุณให้ กลับใจใหม่
ท้ ายที่สดุ อ่านและเชื่อข้ อพระคัมภีร์ เช่น สดุดี 30:5; สดุดี 34:19; อิสยาห์ 43:2; โรม 4:20-21; โรม 8:28; 1โคริ นธ์ 10:13;
2โคริ นธ์ 4:17; ยากอบ 4:7 และ 1 เปโตร 4:19 ความผิดหวังและสิ ้นหวังของคุณจะหายไป ความเชื่อในพระเจ้ าจะเต็มอยู่ในใจของ
คุณ และคุณจะทราบว่าพระเจ้ าของอับราฮัมและบิดาของบุตรที่หลงหายเป็ นพระเจ้ าของคุณในวันนี ้

....................
ทุกอย่ างเลวร้ ายไปหมด
ถาม
ตัง้ แต่ผมได้รับพระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ ทุกอย่างยุ่งเหยิ งไปหมด ทุกอย่างเลวร้ายไปหมด ผมตกงาน ทัง้ ภรรยาของผมและ
ผมป่ วย (เธอยังคงป่ วยอยู่) และลกชาย
คนโตของผมถกูจับฐานเมาแล้วขับ และแกถกยึ
ู
ู ดใบขับขี ่ แกไม่เคยเมาเหล้ามาก่อนในชี วิต
ลกสาวของผม
ประสบอุบตั ิ เหตุในขณะที ข่ บั รถของผม และประกันภัยหมดอายุ ผมจะเป็ นหนีป้ ระมาณ 2,500 เหรี ยญ ซึ่ งผมไม่อาจ
ู
หามาได้ ผมไม่ มีเงิ นเลย ภรรยาของผมต้องใช้เงิ น 2,000 เหรี ยญเพื อ่ หาหมอฟั น และผมต้องตัดแว่นตา หลังคารั่ว โถส้วมแตก
และเก้าอี น้ วมทีห่ อ้ งรับแขกพัง มี มากยิ่ งกว่านัน้ แต่คณ
ุ คงเข้าใจว่าผมหมายความว่าอย่างไร สิ่ งต่างๆ เป็ นไปด้วยดีจนกระทัง่ ผมให้
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ใจของผมกับพระเจ้า และแม้แต่ปีแรกทีผ่ มรับใช้องค์พระผ้เู ป็ นเจ้า สิ่ งต่างๆ เป็ นไปด้วยดี แต่ปีทีแ่ ล้วนี ้ ทุกสิ่ งกลับตาลปั ตร ผมสัตย์
ซื ่อในการถวายสิ บลดและไปโบสถ์ คุณบอกกับผมหน่อยได้ไหมว่าทําไมจึงเป็ นเช่นนัน้

ตอบ
ผมไม่ทราบคําตอบทังหมด
้
แต่บางทีผมอาจช่วยคุณได้ บ้าง มีเหตุผลตามพระคัมภีร์บางอย่างสําหรับการทดลองที่เราต้ อง
ประสบ
ประการแรก พระเจ้ าไม่เคยสัญญาว่าเราจะมีแสงอาทิตย์โดยไม่มีฝน มีวันโดยไม่มีคืน มีเสียงหัวเราะโดยไม่มีนํา้ ตา
พระองค์ตรัสว่า “เมื่อ [ไม่ใช่ ถ้ า] เจ้ าลุยข้ ามนํ ้า เราจะอยูก่ บั เจ้ า“ (อิสยาห์ 43:2) พระองค์ทรงสัญญาว่าจะอยู่กบั เราในเวลาที่มี
ปั ญหา (สดุดี 91:15) ไม่ใช่ป้องกันเราจากปั ญหาเลย เราทราบอย่างชัดเจนจาก 1เปโตร 4:12 ว่า “ดูก่อนท่านที่รัก อย่าประหลาดใจ
ที่ทา่ นต้ องได้ รับความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสเป็ นการลองใจ เหมือนหนึง่ ว่าเหตุการณ์อนั ประหลาดได้ เกิดขึ ้นกับท่าน”
พระเจ้ าไม่ทรงนําเราออกจากโลกนี เ้ ข้ าสู่สวรรค์ลี ้ภัยเล็กๆ เมื่อเราได้ รับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ พระองค์ทรงส่งฝนของ
้ กข่มใจหลายอย่าง แต่พระเจ้ า
พระองค์ “แก่คนชอบธรรมและคนอธรรม” (มัทธิว 5:45) สดุดี 34:19 บอกเราว่า “คนชอบธรรมนันถู
ทรงช่วยกู้เขาออกมาให้ พ้ นหมด” และอิสยาห์ 48:10 ประกาศว่าเรา “[ถูก] เลือ กสรร...ในเตาของความทุกข์ ใจ” (พระคัมภี ร์
ภาษาไทยฉบับคิ งเจมส์)
พระเจ้ าทรงมีวตั ถุประสงค์ที่ทรงอนุญาตให้ เกิดการทดลองร้ ายแรงในชีวิตของเรา สิ่งเหล่านี ้ขัดเกลาเรา ชําระเราจากสิ่งไร้
ค่าและความไม่สะอาด และนําทองคําบริ สทุ ธิ์ออกมา จดหมายของเปโตรให้ เหตุผลกับเราว่าทําไม “จําเป็ นที่ท่านจะต้ องทนทุกข์
ทรมานชัว่ ขณะหนึง่ ในการถูกทดลองต่างๆ [มากมาย] เพื่อการลองดูความเชื่อของท่านอันประเสริ ฐยิ่งกว่าทองคํา ซึง่ แม้ เสียไปได้ ก็
ยังถูกลองด้ วยไฟ จะได้ เป็ นเหตุให้ เกิดความสรรเสริ ญ เกิดศักดิ์ศรี และเกียรติ ในเวลาที่พระเยซูคริ สต์จะเสด็จมาปรากฏ“ (1เปโตร
1:6-7) ยาโคบกล่าวว่า “เมื่อพระองค์ทรงทดสอบข้ าแล้ ว ข้ าก็จะเป็ นอย่างทองคํา“ (โยบ 23:10)
่เหมาะสมและในวิถีทางของพระองค์เอง (ดู
คุณสามารถแน่ใจได้ ว่าพระเจ้ าจะทรงนําสิ่งที่ดีออกจากสิ่งนี ้ทังหมดในเวลาที
้
โรม 8:28) เป็ นสิ่งยากมากที่จะเข้ าใจในเวลาที่การทดลองร้ ายร้ ายเกิดขึ ้น แต่ขอให้ มนั่ ใจได้ ว่าตลอดเวลา พระเจ้ าทรงกระทําการ
และผสมผสานสิง่ ต่างๆ ทังหมดที
้
่พระองค์ทรงอนุญาตให้ เกิดขึ ้นในชีวิตของเราเพื่อให้ กลายเป็ นสิ่งที่ดีสําหรับเราและนําสง่าราศีมา
สูพ่ ระองค์
ผมขอยกตัวอย่างของโยเซฟ เขาถูกพี่ชายของตนเองเกลียดชัง และพี่ชายบางคนต้ องการที่จะฆ่าเขา พวกเขาขายโยเซฟ
ให้ กบั คนขายของเร่ซงึ่ ต่อมาขายโยเซฟให้ เป็ นทาสของเจ้ านายที่ไม่เชื่อพระเจ้ าในอียิปต์ เนื่องจากเขามีความรู้สกึ ผิดที่ลกึ เขาจึงไม่
้ า
ยอมทําบาปกับภรรยาของเจ้ านาย ด้ วยความโกรธ เธอจึงกล่าวหาว่าเขาทําสิ่งที่เขาไม่ยอมที่จะทํา และคําโกหกอันเลวร้ ายนันทํ
ให้ เขาต้ องถูกขังอยูใ่ นคุกใต้ ดินที่ซงึ่ เขาถูกลืมเป็ นเวลาหลายปี
โซ่แห่งการข่มเหง ความยากลําบากและการทดลองที่ดเู หมือนไม่มีที่สิ ้นสุดนี ้กลายเป็ นสิ่งที่ดีได้ อย่างไร แต่ว่าพระเจ้ าทรง
กระทําการตลอดเวลา ในทํานองเดียวกัน พระองค์ทรงกระทําการในกรณีของคุณ สหายของผม พระเจ้ าทรงเปลี่ยนสถานการณ์
ของโยเซฟในเวลาของพระองค์เอง โดยทําให้ โยเซฟเป็ นผู้ปกครองของอียิปต์รองจากฟาโรห์ เขามีอํานาจตัดสินให้ ทกุ คนมีชีวิตอยู่
หรื อตายไปได้ เพราะเขาควบคุมแหล่งอาหารเดียวในเวลาที่ทกุ คนอดอาหารและหิวโหย
พี่ชายของโยเซฟเองมาเพื่อเอาอาหารและก้ มลงต่อเขา เมื่อเขาเปิ ดเผยตนเองต่อพวกพี่ชาย พวกเขารู้ สึกตกใจและ
หวาดกลัวว่าเขาจะแก้ แค้ นตนเพราะสิ่งเลวร้ ายที่ได้ กระทําต่อโยเซฟ โยเซฟแสดงถึงความสูงส่งของตนเมื่อกล่าวกับพวกเขาว่า
“พวกท่านคิดร้ ายต่อเราก็จริง แต่ฝ่ายพระเจ้ าทรงดําริให้ เกิดผลดีอย่างที่บงั เกิดขึ ้นนี ้แล้ ว“ (ปฐมกาล 50:20)
้
่โยเซฟทนทุกข์เป็ นสิ่งที่ดี และพระองค์จะทรงทําเช่นเดียวกันเพื่อคุณ จง
พระเจ้ าได้ ทรงเปลี่ยนโซ่แห่งการทดลองทังหมดที
เชื่อวางใจในพระองค์

....................
ทุกคนบังคับผม
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ถาม
ทําไมทุกคนต้องบังคับผมด้วย พ่อแม่ของผม ผู้นําอนุชน ครสอน
ู โรงเรี ยนวันอาทิ ตย์ และศิ ษยาภิ บาลมักจะไม่พอใจผม
อยู่ตลอดเวลา ผมถกตํ
ู าหนิ เพราะทุกสิ่ งที ผ่ ิ ดไป ดเหมื
ู อนว่าผมไม่อาจทําให้ใครพอใจได้เลย ผมต้องการรับใช้พระเจ้า แต่ตอ้ งไม่มี
ใครมาบังคับผม เรากําลังมี การฟื ้ นฟู และเมื ่อคืนก่อน ผมไม่รู้สึกอยากออกไปที แ่ ท่นบชา
ู ผมก็เลยนัง่ อยู่ทีท่ ี น่ งั่ ของผม โห อย่างกับ
ว่าผมกระทําความบาปที ไ่ ม่อาจให้อภัยได้เลย มี ประมาณหกคนมายื นอธิ ษฐานอยู่รอบผม ผมไม่มีโอกาสพดอะไรเลย
ทําไมคนถึง
ู
คิ ดว่าคนๆ หนึ่งหันหลังกลับถ้าเขาไม่รู้สึกอยากอธิ ษฐาน ทําไมผมถึงเป็ นตัวผมเองไม่ได้ และออกไปถ้าผมอยากออกหรื อไม่ออกถ้า
ผมไม่อยากออก โดยไม่ทําให้ทุกคนรู้ สึกตื ่นเต้นและกังวลใจ ผมไม่ได้เลิ ก [เชื ่อ] พระเจ้าหรื อคริ สตจักร ผมจะบอกคนเหล่านี ้ว่า
อย่างไร

ตอบ
คุณต้ องขอบคุณพระเจ้ าที่คณ
ุ มีเพื่อนที่สนใจเกี่ยวกับวิญญาณของคุณจนจะไม่ปล่อยให้ คณ
ุ ล่องลอยไปเหมือนเช่นที่คณ
ุ
ดูจะต้ องการ
การคิดว่าไม่ว่าคุณจะไปสวรรค์หรื อนรกไม่ใช่เรื่ องของคนอื่นแต่เป็ นเรื่ องของคุณเองนันเป็
้ นสิ่งที่ไม่ถกู ต้ อง พระวจนะของ
พระเจ้ าบอกเราว่า “จงเตือนสติกันและกันทุกวันตลอดเวลาที่เรี ยกว่า ‘วันนี’้ เพื่อว่าจะไม่มีผ้ ูใดในพวกท่านมีใจแข็งกระด้ างไป
เพราะเล่ห์กลของบาป“ (ฮีบรู 3:13) พ่อแม่ของคุณ เพื่อนของคุณ ธรรมิกชน รวมทังศิ
้ ษยาภิบาลของคุณ ทุกคนมีความรับผิดชอบ
ุ ควรจะเป็ นห่วงคนอื่นๆ
ต่อคุณที่จะต้ องตักเตือนคุณทุกวัน คุณไม่เพียงแต่ควรขอบคุณพระเจ้ าที่คนอื่นๆ เป็ นห่วงคุณเท่านัน้ แต่คณ
ด้ วย และ [สนใจว่า] ทัศนคติที่ขาดความกระตือรื อร้ นเกี่ยวกับพระเจ้ าและคริ สตจักรของพระองค์จะมีสง่ อิทธิพลที่ไม่ดีต่อพวกเขา
อย่างไร
ผมนึกถึงเด็กหนุ่มที่ตกจากเตียง เมื่อพ่อของเขาได้ ยินเสียงตุบ จึงรี บไปที่ห้องของลูกชายเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ ้น ลูกชาย
อธิบายว่า “ผมว่าผมคงอยู่ใกล้ กบั ขอบ [เตียง] มากเกินไป” คุณอยู่ใกล้ กบั ขอบของความสัมพันธ์ทางฝ่ ายวิญญาณกับพระเจ้ ามาก
เกินไป พร้ อมที่จะหล่นลงมาได้ ทกุ นาที ทุกคนสามารถเห็นสิ่งนันยกเว้
้
นคุณ และเมื่อพวกเขาพยายามช่วยกระตุ้นคุณให้ ไปสถานที่
แห่งชัยชนะที่แท้ จริง คุณรู้สกึ ไม่พอใจ
้
ณจึง
มีผ้ กู ล่าวไว้ อย่างเหมาะสมว่าไม่มีใครสามารถอยูไ่ ด้ โดยลําพัง สิ่งที่คณ
ุ ทําส่งผลกระทบต่อคนอื่น ดังนันสถานะของคุ
เป็ นสิ่ง น่ า กัง วลใจต่อ ผู้ที่ รั ก คุณ ทัศ นคติข องคุณ ไม่ใ ช่ ทัศ นคติ ข องคริ สเตี ยนที่ แ ท้ จ ริ ง คริ ส เตี ยนที่ แ ท้ จ ริ ง ซึ่ง ประกอบไปด้ ว ย
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ เห็นคุณค่าของการหนุนใจ ทัศนคติของเขาคือ “ถ้ าคุณเห็นผมทําสิ่งใดที่ผมไม่ควรทํา หรื อไม่ทําสิ่งใดที่ผม
ควรทํา โปรดบอกผมด้ วย ผมต้ องการที่จะทําไม่วา่ จะอย่างไรก็ตาม”
เพื่อนคนหนึ่งบอกกับผมครัง้ หนึ่งว่า “ถ้ าคุณได้ กลิ่นปากผม โปรดบอกผมด้ วย เพราะผมไม่ร้ ู ว่าผมมีกลิ่นปากหรื อไม่ ถ้ า
คุณบอกผม ผมจะฉีดสเปรย์ Binaca ใส่ปากของผมเพื่อที่ผมจะไม่สร้ างความรํ าคาญให้ ผ้ อู ื่น” ถ้ าคุณเป็ นเพื่อนที่แท้ จริ ง คุณจะ
บอกกับคนอื่นๆ เมื่อเขาต้ องรู้บางสิง่ และพวกเขาจะแสดงความขอบคุณ
ตามจริ งแล้ ว คุณควรขอบคุณที่คนอื่นมีความสนใจในตัวคุณและสวัสดิภาพของคุณ สมมติว่าไม่มีใครสนใจคุณและ
ปล่อยคุณให้ อยูเ่ พียงลําพังอย่างแท้ จริ ง คุณจะทนทุกข์มากยิ่งกว่าที่คณ
ุ เป็ นตอนนี ้ มีผ้ กู ล่าวไว้ อย่างเหมาะสมว่าการดูถกู ที่เลวร้ าย
ที่สดุ คือการละเลย ผมแน่ใจว่าคุณไม่ต้องการเช่นนัน้ ในครัง้ หนึ่ง ดาวิดร้ องออกมาในความโศกเศร้ าของเขาว่า “ไม่มีใครเอาใจใส่
ข้ าพระองค์“ (สดุดี 142:4) คุณควรขอบคุณพระเจ้ าที่ทกุ ลมหายใจของคุณมีคนเป็ นห่วงวิญญาณของคุณ
้
ผมเป็ นห่วงทัศนคติที่เป็ นเด็ก เห็นแก่ตวั และอยู่ฝ่ายเนื ้อหนังของคุณ คุณต้ องเรี ยนรู้ที่จะรับใช้ พระเจ้ าด้ วยใจทังหมดของ
คุณ อธิษฐานเมื่อคุณไม่อยากจะอธิษฐาน ตังใจมั
้ น่ ว่าความสัมพันธ์ ของคุณกับพระเจ้ าเป็ นสิ่งที่สําคัญที่สดุ ในโลก ไม่มีคนใดควร
จะต้ องกระตุ้นคุณให้ มาโบสถ์หรื อไปที่แท่นบูชา สิง่ นันควรจะเป็
้
นความปี ติยินดีที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ในชีวิตของคุณ จะเป็ นวันที่มีความสุข
สําหรับคุณเมื่อคุณเป็ นผู้ใหญ่พอที่จะรับใช้ พระเจ้ าเพราะคุณรักพระองค์ และไม่ร้อนหรื อเย็นตามความรู้สกึ ของคุณ
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ความจริ งที่ว่าคนอื่นๆ รักคุณ เอาใจใส่คุณ คุณมีคริ สตจักรและศิษยาภิบาล ที่เป็ นห่วงสวัสดิภาพของคุณ ควรจะเป็ นสิ่ง
กระตุ้นและดลใจคุณ กวีที่ไม่ระบุชื่อเคยเขียนไว้ วา่
ฉันจะเป็ นคนจริง เพราะมีผ้ ทู ี่ไว้ วางใจฉัน
ฉันจะเป็ นคนบริสทุ ธิ์ เพราะมีผ้ ทู ี่ใส่ใจ
ฉันจะเป็ นคนแข็งแกร่ง เพราะมีสงิ่ ที่ต้องทนทุกข์มาก
ฉันจะเป็ นคนกล้ าหาญ เพราะมีสงิ่ ที่ต้องท้ าทายมาก
ฉันจะเป็ นเพื่อนของทุกคน ศัตรู คนที่ไม่มีเพื่อน
ฉันจะให้ และลืมของขวัญ
ฉันจะถ่อมใจ เพราะฉันรู้ข้อด้ อยของฉัน
ฉันจะมองขึ ้น และหัวเราะ และรัก และยกขึ ้น
ท้ ายนี ้ ผมขอให้ คณ
ุ มีธรรมชาติที่ดีขึ ้น คุณเป็ นชายหนุ่มที่มีอนาคตไกล แทนที่จะต่อสู้กบั คนเหล่านันที
้ ่รักคุณและผู้ที่เป็ น
้ น่ ที่จะทําลายคุณ วิธีที่ดีที่สดุ ที่จะให้ คนทังหลายเลิ
้
ก “ว่า”
เพื่อนที่ดีที่สดุ ของคุณ จงหันความโกรธและเกียดชังไปหามารซึ่งตังใจมั
คุณคือการมีใจร้ อนรนเพื่อพระเจ้ า และประกอบไปด้ วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ มีความปี ติยินดีในพระเจ้ า นมัสการ เป็ นพยาน
อธิ ษฐานกับผู้อื่น มีส่วนในการรับใช้ องค์พระผู้เป็ นเจ้ า ความปี ติยินดีจะไหลมาในวิญญาณของคุณ และคุณจะพบว่าการรับใช้
พระเจ้ าเป็ นสิง่ ที่ดีที่สดุ ในชีวิต
ลองดูสิ ชายหนุ่ม ผมอธิษฐานร่วมกับคุณ
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ความบริสุทธิ์
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ดิฉันควรทําแท้ งหรื อไม่
ถาม
ดิ ฉนั เติ บโตมาในครอบครัวเพ็นเทคอสต์ แต่ไม่เคยให้ใจของดิ ฉนั กับองค์พระผู้เป็ นเจ้าจนกระทัง่ ไม่ถึงเดือนนี ้ เมื ่อดิ ฉนั เริ่ ม
เป็ นวัยรุ่น ดิ ฉนั ไม่เชื ่อฟั ง ฟั งดนตรี ร็อคแอนด์โรลและใช้ยาเสพติ ด และประมาณสองเดื อนก่อน ดิ ฉนั พบว่าดิ ฉนั ตัง้ ท้อง พ่อแม่ของ
ดิ ฉนั ยังไม่รู้ และคงจะเป็ นสิ่ งสุดท้ายที ่ทําให้พ่อดิ ฉนั ทนไม่ได้อีกต่อไป ท่านเป็ นโรคหัวใจ และเรื ่องนี ้อาจทําให้ท่านเสี ยชี วิตได้ถ้า
ท่านทราบเข้า แม่ของดิ ฉนั ก็ป่วย และดิ ฉนั ยังเป็ นนักเรี ยน เราสองคนจึ งไม่อาจดแลเด็
ู กทารกได้ เพื อ่ นสนิ ทที ่สดุ ของดิ ฉนั บอกว่า
ดิ ฉนั ไปทําแท้งที ค่ ลิ นิกวางแผนครอบครัวได้ และพวกเขาจะไม่บอกพ่อแม่ของดิ ฉนั เธอบอกว่าทารกมี อายุแค่สามเดือน จึ งยังไม่มี
ชี วิต และมันก็เหมื อนกับเอาก้อนเนื อ้ หรื อหดออก
ดิ ฉนั กลัวว่าถ้าดิ ฉนั บอกศิ ษยาภิ บาลของดิ ฉนั เขาจะบอกพ่อแม่ของดิ ฉนั ในตอนนี ้
ู
เมื อ่ ดิ ฉนั ได้รบั ความรอดแล้ว ดิ ฉนั ต้องการทําสิ่ งทีถ่ ูกต้อง ได้โปรดช่วยดิ ฉนั ด้วย และบอกว่าจะต้องทําอะไรในทันที

ตอบ
ประการแรก หญิ งสาว ผมขอยืนยันกับคุณว่า ผมรักคุณและเป็ นห่วงคุณเหมือนคุณเป็ นลูกสาวของผมเอง ผมเข้ าใจ
สถานการณ์ ของคุณ แต่ผมมีความยินดีเป็ นอย่างมากที่คณ
ุ ได้ มายังองค์พระผู้เป็ นเจ้ าและยอมจํานนชีวิตของคุณต่อพระเยซู นัน่
เป็ นสิ่งที่สําคัญที่สดุ ในตอนนี ้คุณมัน่ ใจได้ ว่าพระเยซูจะทรงนําคุณและช่วยเหลือคุณในสถานการณ์ที่ความบาปนําเข้ าสู่ชีวิตของ
คุณ แต่เป็ นสิ่งสําคัญที่เราฟั งสิ่งที่พระเจ้ าได้ ตรัสกับเราในพระวจนะของพระองค์ เมื่อเราทําสิ่งที่พระองค์ตรัส พระองค์จะทรงช่วย
แก้ ไขปั ญหาต่างๆ
เนื่องจากคุณได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ 1โคริ นธ์ 6:19-20 จึงเป็ นข้ อพระคัมภีร์สําหรับคุณ “ท่านไม่ร้ ูหรื อว่า ร่างกายของ
ท่านเป็ นวิหารของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ซงึ่ สถิตอยู่ในท่าน ซึง่ ท่านได้ รับจากพระเจ้ า ท่านไม่ใช่เจ้ าของตัวท่านเอง พระเจ้ าได้ ทรงซื ้อ
ท่านไว้ แล้ วตามราคา เหตุฉะนันท่
้ านจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้ าด้ วยร่างกายของท่าน และด้ วยจิตวิญญาณของท่านซึง่ เป็ นของ
พระเจ้ า” (พระคัมภี ร์ภาษาไทยฉบับคิ งเจมส์)
ุ จะเอาชีวิตของ
พระเยซูทรงจ่ายราคาสูงเพื่อคุณเมื่อพระองค์ทรงประทานชีวิตเพื่อคุณบนไม้ กางเขน จะไม่ถกู ต้ องที่คณ
คุณซึ่งตอนนี เ้ ป็ นของพระเจ้ าแล้ วไปทําสิ่งที่ขัดกับนํ า้ พระทัยของพระองค์ คํากล่าวเก่าแก่ที่ว่า “ความผิดสองอย่างไม่ได้ ทําให้
้
ของคุณ
ความผิดอย่างหนึง่ ถูกต้ อง” เป็ นความจริ ง คุณได้ ทําผิดเมื่อคุณอยูใ่ นความบาป และความบาปนันส่
้ งผลให้ เกิดการตังครรภ์
แต่การทําแท้ งเป็ นสิ่งผิดเท่าเทียมกัน อย่าเพิ่มความบาปให้ กบั ความบาป จงทําสิ่งที่ถกู ต้ อง และพระเจ้ าจะทรงกระทําการเพื่อคุณ
ในวิถีทางที่คณ
ุ ไม่เข้ าใจในเวลานี ้
มีข้อพระคัมภีร์มากมายที่แสดงว่าการทําแท้ งเป็ นการฆาตกรรม ว่าพระเจ้ าทรงถือว่าทารกในครรภ์ไม่ว่าอายุเท่าใดจริ งๆ
แล้ วเป็ นมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่ ให้ พิจารณาข้ อเท็จจริงเหล่านี ้
1. ผลิ ตผลในครรภ์เป็ นของพระเจ้า “นี่แน่ะ บุตรทังหลายเป็
้
นมรดกจากพระเจ้ า ผลิตผลของครรภ์เป็ นรางวัล” (สดุดี 127:3)
2. พระเจ้าทรงสร้างเด็กขึ้นในครรภ์ “เจ้ าไม่ทราบทางลม [วิญญาณ] ว่าไปทางไหน และกระดูกมีขึ ้นในมดลูกของหญิงที่มี
ครรภ์อย่างไรฉันใด เจ้ าก็จะไม่ทราบถึงกิจการของพระเจ้ าผู้ทรงกระทําสิ่งสารพัดฉันนัน”
้ (ปั ญญาจารย์ 11:5) “พระองค์ผ้ ทู รงสร้ าง
้ อที่ทรงสร้ างเราทังสองในครรภ์
้
” (โยบ 31:15)
ข้ าในครรภ์ มิได้ ทรงสร้ างเขาหรื อ มิใช่พระองค์องค์เดียวเท่านันหรื
3. พระเจ้าทรงนําเด็กออกจากครรภ์ “ถึงกระนันพระองค์
้
ก็ทรงเป็ นผู้นําข้ าพระองค์ออกมาจากครรภ์มารดา...” (สดุดี 22:9)
“ข้ าพระองค์ พึ่งพระองค์ ตงั ้ แต่กําเนิ ด พระองค์ ทรงเป็ นผู้นําข้ าพระองค์ มาจากครรภ์ มารดาข้ าพระองค์ ข้ าพระองค์ สรรเสริ ญ
พระองค์เสมอ” (สดุดี 71:6) ดังนัน้ พระเจ้ าเท่านันที
้ ่มีสทิ ธิ์ที่จะนําเด็กออจากครรภ์ก่อนถึงเวลา
4. พระเจ้าทรงถื อว่าเด็กที ย่ งั ไม่ได้เกิ ดและไม่เจริ ญในครรภ์ เหมื อนมี รู ปร่ างสมบรณ์
ู “เพราะพระองค์ทรงปั น้ ส่วนภายในของ
ข้ าพระองค์ พระองค์ทรงทอข้ าพระองค์ เข้ าด้ วยกัน ในครรภ์ มารดาของข้ าพระองค์ ข้ าพระองค์โมทนาพระคุณพระองค์เพราะ
พระองค์ทรงกระทําให้ ข้าพระองค์แปลกประหลาดอย่างน่ากลัว พระราชกิจของพระองค์อศั จรรย์ พระองค์ทรงทราบข้ าพระองค์ดี
เมื่อข้ าพระองค์ ถูกสร้ างอยู่ในที่ลับลีป้ ระดิษฐ์ ขึน้ มา ณ ภายในที่ลึกแห่งโลก โครงร่ างของข้ าพระองค์ ไม่ปิดบังไว้ จากพระองค์
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พระเนตรของพระองค์ ทรงเห็น ส่วนประกอบของข้ าพระองค์ วันทัง้ หลายทุกๆ วันที่กําหนดให้ ข้าพระองค์ นัน้ ก็ทรงจารึ กไว้ ใ น
พระตํารับของพระองค์เมื่อครัง้ ยังไม่เกิดวันนันเลย”
้
(สดุดี 139:13-16)
5. การแท้งลกโดยธรรมชาติ
เป็ นคําสาป “โอ พระเจ้ าเจ้ าข้ า ขอประทานแก่เขา พระองค์จะประทานอะไรแก่เขา ขอประทาน
ู
มดลูกที่แท้ งบุตร และหัวนมที่เหี่ยวแห้ งแก่เขาทังหลาย”
้
(โฮเชยา 9:14) ข้ อ 13 กล่าวว่าคําสาปนี ้คือ “[การ] นําพงศ์พนั ธุ์ของตนไป
มอบให้ ผ้ ฆู า่ ”
6. การทําแท้งทีม่ นุษย์ทําให้เกิ ดขึ้นจะต้องได้รบั การลงโทษ แม้เมื อ่ เป็ นอุบตั ิ เหตุก็ตาม (ดูอพยพ 21:22-25)
ผู้หญิงหลายคนถูกหลอกหลอนทังวั
้ นทังคื
้ นเพราะความรู้ สกึ ผิดอันเลวร้ าย รู้ ว่าวันหนึ่งจะต้ องพบกับพระเจ้ าโดยมีเลือด
อยูบ่ นมือของตน เลือดของลูกที่ยงั ไม่ได้ เกิดของเธอเอง
ุ เห็นว่าพระเจ้ าจะทรงช่วยเหลือคุณให้ ทําสิ่งที่ถกู ต้ อง พระคุณของพระเจ้ ามี
เมื่อได้ กล่าวเช่นนี ้แล้ ว ตอนนี ้ผมของชี ้ให้ คณ
เพียงพอมากมายที่จะช่วยทังคุ
้ ณและพ่อแม่ของคุณ (ดู 2โคริ นธ์ 12:9) คุณจะพบว่าพระเจ้ าทรงอยู่ข้างหน้ าคุณ เตรี ยมหนทาง
ุ กลัวจะไม่เกิดขึ ้น ให้ ปฏิบตั ิตามขันตอนต่
้
อไปนี ้ และดูพระเจ้ าช่วยแก้ ไขสิง่ ต่างๆ เพื่อคุณ
เพื่อที่ผลอันน่ากลัวที่คณ
ไปหาศิษยาภิบาลของคุณก่อน หญิงสาวที่ให้ คําแนะนําที่ไม่ชอบธรรมนัน้ ไม่ใช่เพื่อนที่ดีที่สดุ ของคุณ ศิษยาภิบาลเป็ น
เพื่อนที่ดีที่สดุ ของคุณ เขาจะอธิษฐานกับคุณและช่วยเหลือคุณ
จากนัน้ ผมขอแนะนําให้ คณ
ุ ทังสองไปหาพ่
้
อแม่ของคุณและบอกกับพวกเขา พระเจ้ าจะทรงเตรี ยมพ่อแม่ของคุณเพื่อสิ่งนี ้
คุณได้ นํานํ ้าตามาให้ พวกเขาในเวลาที่หลงหายไปหลายปี แต่คณ
ุ นําความปี ติยินดีที่ยิ่งใหญ่มาสูใ่ จของเขาเมื่อคุณให้ ตนเองแก
พระเจ้ า ความปี ติยินดีนนจะมี
ั้
มากกว่าข่าวร้ ายใดๆ ที่คณ
ุ มี เชื่อได้ เลย พวกเขารู้ ว่ามีการเก็บเกี่ยวผลของความบาปที่ไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ เสมอ คุณจะรู้ สกึ ประหลาดใจที่จะทราบว่าพวกเขารู้ อยู่แล้ วหรื อสงสัยสถานการณ์ ของคุณอยู่แล้ ว ความรักของพวก
เขาสําหรั บคุณและความรั กของคุณสําหรั บพวกเขา ร่ วมกัน ต่อพระพักตร์ ของพระวิญญาณบริ สุท ธิ์ จะ ประคองและให้ ความ
แข็งแกร่ งแก่พวกเขา พวกเขาจะไม่ใจแตกสลายเมื่อคุณไปหาพวกเขาในความรักพร้ อมกับศิษยาภิบาลของคุณและพระวิญญาณ
บริสทุ ธิ์
ท้ ายสุด อนาคตของเด็กจะเป็ นอย่างไร ถ้ าคุณไม่สามารถเลี ้ยงลูกของคุณได้ มีคริ สเตียนที่ดีมากมายที่จะพิจารณารับ
เลี ้ยงเด็กและเลี ้ยงดูเด็กนันเหมื
้ อนเป็ นของขวัญจากสวรรค์ ลูกของคุณจะได้ รับความรัก ดูแล และเติบโตในบ้ านคริ สเตียน และคุณ
จะไม่เสียใจที่ให้ ของขวัญแห่งรักที่ไม่เห็นแก่ตวั นอกจากนี ้ ยังเป็ นธรรมเนียมของครอบครัวที่รับบุตรบุญธรรมที่จะจ่ายค่าใช้ จ่ายทุก
อย่างด้ วย
ถ้ าคุณจะทํ าเช่นนี ้ แทนที่ จะทําบาปและมีความรู้ สึกผิดหลอกหลอนคุณ คุณจะสามารถปี ติยินดีที่คุณไม่ต้องพบกับ
พระเจ้ าพร้ อมกับมือเปื อ้ นเลือดของลูกที่ยงั ไม่ได้ เกิดของคุณ พระเจ้ าจะทรงทําทางของคุณให้ เรี ยบ ขอให้ พระเจ้ าทรงอวยพร หญิง
สาว ผมอธิษฐานร่วมกับคุณ

คนชอบยุ่งเรื่องคนอื่นบอกศิษยาภิบาลว่ า
ดิฉันคบหากับคนบาป
ถาม
ชายหนุ่มคนหนึ่ง (สมมติ ว่าชื ่อจอห์น) มักจะแวะมาที ท่ ํ างานของดิ ฉนั เรากลายเป็ นเพือ่ นกัน และบางครั้งเราออกไปดื ม่
กาแฟกันในช่วงพักของดิ ฉนั ดิ ฉนั ไม่สนใจเขาในเชิ งชู้สาวเลยจริ งๆ ดิ ฉนั สนใจวิ ญญาณของเขาเท่านัน้ และดิ ฉนั คิ ดว่าดิ ฉนั สามารถ
นําเขามาหาองค์พระผู้เป็ นเจ้าได้ถ้าคนที ่มีใจชัว่ ร้ายจะหยุดก้าวก่าย คนชอบยุ่งเรื ่องคนอื น่ คนหนึ่งบอกศิ ษยาภิ บาลว่าดิ ฉนั คบหา
กับคนบาป และศิ ษยาภิ บาลห้ามไม่ให้ดิฉนั พบกับเขาอี กต่อไป ดิ ฉนั พยายามอธิ บายแต่เขาไม่ฟัง และอ้าง 2โคริ นธ์ 6:14 กับดิ ฉนั
ดิ ฉนั บอกเขาว่าดิ ฉนั ไม่คิดว่าข้อนัน้ หมายถึ งการนํ าวิ ญญาณมาหาพระเจ้า และดิ ฉนั กํ าลังนําวิ ญญาณมาหาพระเจ้า เขาบอกว่า
ดิ ฉนั หลงจอห์ น แต่ดิฉนั ต้องการนําเขามาหาองค์พระผู้เป็ นเจ้าเท่านัน้ เอง ดิ ฉนั จะทําให้ศิษยาภิ บาลของดิ ฉนั เชื อ่ ได้อย่างไรว่าดิ ฉนั
สนใจวิ ญญาณของเขาเท่านัน้
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ตอบ
พูดตามจริงแล้ ว ผมไม่คิดว่าคุณสามารถทําให้ เขาเชื่อได้ และแม้ ว่าคุณได้ พดู สิ่งต่างๆ มาทังหมดว่
้
าต้ องการให้ จอห์นรอด
เท่านัน้ แต่คณ
ุ ไม่ได้ ทําให้ ผมเชื่อเลย คุณคิดว่าทําไมเขาไปที่ทํางานของคุณและพาคุณออกไปดื่มกาแฟ เขาได้ อะไร เขาต้ องการ
อะไร ใครจ่ายค่ากาแฟ และคุณเคยซื่อสัตย์กับจอห์นมากพอที่จะบอกกับเขาว่าคุณไม่สนใจเขาในทางใดๆ ยกเว้ นต้ องการให้
วิญญาณของเขาได้ รับความรอดหรื อไม่ ให้ พดู จริงๆ สิวา่ คุณเคยซื่อสัตย์อย่างนันไหม
้
ผมขอเสริ มว่า ถ้ าคุณไม่เชื่อฟั งศิษยาภิบาลและเลิกคบกับเขา คุณจะไม่เกี่ยวข้ องกับชายหนุ่มคนนี ้เพียงแค่กาแฟ จอห์น
คิดถึงสิ่งอื่นอยู่ในใจ และพูดกันตรงๆ แล้ ว แม้ ว่าคุณคัดค้ านอย่างแข็งขัน คุณก็คิดถึงสิ่งอื่นอยู่ในใจเช่นกัน แต่คณ
ุ อาจเชื่ออย่าง
จริ งใจว่าคุณสนใจแต่ความรอดของเขาเท่านัน้ ผมจะให้ ข้อพระคัมภีร์ที่สําคัญมากที่จะช่วยคุณได้
ส่วนหลังของเยเรมีย์ 17:9 ในฉบับ Amplified Bible ถามคําถามนี ้ “ผู้ใดจะรู้จกั ใจนันเล่
้ า นัน่ คือ มองออก เข้ าใจ คุ้นเคย
กับใจและความคิดของตนเอง” คุณอาจคิดว่าคุณรู้ ใจของคุณ คุณอาจเชื่อว่าคุณรู้ คุณอาจทําให้ ตนเองเชื่อว่าคุณรู้ แต่พระวจนะ
ของพระเจ้ ากล่าวว่าคุณไม่อาจรู้ ใจของคุณได้ อย่างแท้ จริ ง คุณอาจเถียงกลับ แต่พระวจนะของพระเจ้ าเป็ นจริ ง คุณไม่อาจรู้ใจของ
คุณเองได้ และจําไว้ วา่ ใจเป็ นที่มาของความต้ องการของคุณ
ทําไมจึงเป็ นไปไม่ได้ ที่คณ
ุ จะเข้ าใจใจของตนเอง ส่วนแรกของข้ อพระคัมภีร์นนอธิ
ั ้ บายไว้ “จิตใจก็เป็ นตัวล่อลวงเหนือกว่า
สิง่ ใดทังหมด”
้
คุณถามใจของคุณ “เธอสนใจชายหนุ่มคนนี ้ในทางอื่นใดยกเว้ นความรอดของวิญญาณของเขาหรื อไม่” และใจตอบ
้ ่ฉนั สนใจ” แต่ใจที่ลอ่ ลวงได้ หลอกหลวงคุณ เพราะเมื่อปากของคุณ
ว่า “ไม่เลย ไม่อย่างแน่นอน เพียงแค่วิญญาณของเขาเท่านันที
พูดว่า “ฉันสนใจในความรอดแห่งวิญญาณของเขาเท่านัน”
้ ใจของคุณ (ที่มาแห่งความต้ องการของคุณ) รู้สกึ หลงใหล คุณไม่ทราบ
แต่ศิษยาภิบาลของคุณทราบ เขารู้วา่ ใจมนุษย์นนหลอกลวง
ั้
และเขาทราบว่าใจของคุณเองไม่อาจแยกความแตกต่างระหว่างความ
สนใจบุคคลหนึง่ กับการหลงใหลในเขาได้
ผมยังคงได้ ยินเสียงร้ องไห้ ของหญิ งสาวคนหนึ่งในคริ สตจักรของผมเมื่อเธอโทรศัพท์หาผมจากรัฐข้ างเคียงที่ไม่ต้องใช้
เวลาตรวจเลือดหรื อรอสามวันเพื่อแต่งงาน ผมได้ พยายามพูดคุยกับเธอในวันอาทิตย์ก่อนหน้ านันเกี
้ ่ยวกับเรื่ องชายหนุ่มซึ่งเป็ นคน
บาปที่เธอคบหาอยู่ เธอยืนยัน (เหมือนเช่นคุณ) ว่าเธอไม่มีความสนใจในตัวเขาเลยยกเว้ นเพื่อเขาจะได้ รับความรอด ในตอนนี ้ เธอ
สะอึกสะอื ้นถามผมว่าพระเจ้ าจะทรงให้ อภัยเธอได้ ไหม เธอได้ แต่งงานกับชายหนุ่มคนนันที
้ ่เธอยืนยันกับผมไม่ถงึ สัปดาห์หนึ่งว่าเธอ
ไม่มีความสนใจเขาในเชิงชู้สาวเลย เธอเชื่อสิ่งที่เธอบอกกับผมอย่างแท้ จริ ง แต่ใจของเธอหลอกลวงเธอ และความเศร้ าเป็ นผลที่
เกิดขึ ้น
ชายหนุ่มคนนี ้ไม่เคยได้ รับความรอด นอกจากนี ้ แม้ ว่าเธอจะกลับใจใหม่และยังคงรับใช้ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าต่อไป เขาไม่
เคยสนับสนุนเธอหรื อลูกๆ ของเขาอย่างเต็มที่เลย เรื่ องเศร้ าจบลงว่า ในเวลาต่อมา เขาปล้ นเครื่ องบินและถูกขังอยู่ในโรงพยาบาล
โรคประสาท
คุณถามว่า “ดิฉันจะทําให้ ศิษยาภิบาลเชื่อได้ อย่างไรว่าดิฉันสนใจวิญญาณของเขาเท่านัน”
้ ผมขอทดสอบความจริ งใจ
ของคุณ ลองเลิกคบกับจอห์นเหมือนที่ศิษยาภิบาลของคุณแนะนําคุณดู นัน่ คือถ้ าคุณต้ องการให้ เขาได้ รับความรอดจริ งๆ จากนัน้
ส่งเขาต่อให้ กบั ชายคนหนึ่งในคริ สตจักรที่เป็ นคนนําวิญญาณมาซึง่ ได้ รับการพิสจู น์แล้ ว ชายผู้ที่ศิษยาภิบาลรับรอง ปล่อยให้ ชาย
คนนันพยายามช่
้
วยเหลือเขา [จอห์น] ชี ้ให้ เขาเห็นข้ อพระคัมภีร์และสอนพระคัมภีร์ที่บ้าน เขาจะนําเขา [จอห์น] มาหาองค์พระผู้
เป็ นเจ้ าถ้ าจอห์นต้ องการรับความรอดจริงๆ อย่าเข้ าไปยุง่
ถ้ าจอห์นสนใจคุณเท่านัน้ ไม่นานก็จะปรากฏชัด แต่ถ้าเขาต้ องการพระเจ้ าจริ งๆ ก็จะปรากฏชัดเช่นกัน เพราะโอกาสของ
เขาที่จะมีประสบการณ์ ที่แท้ จริ งกับพระเจ้ านันมี
้ มากเมื่อมีชายคนหนึ่งพยายามช่วยเหลือเขาแทนที่จะเป็ นการวอกแวกจากหญิง
สาว แม้ ว่าคุณอาจคิดว่าเหตุจูงใจของคุณบริ สทุ ธิ์ แต่คุณแน่ใจได้ อย่างไรว่าเหตุจูงใจของเขาบริ สทุ ธิ์ พูดกันตรงๆ แล้ ว เขาอาจ
คิดถึงคุณในเวลาที่คณ
ุ พยายามทําให้ เขาคิดเรื่ องพระเจ้ า มันไม่ได้ ผลหรอกครับ
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ผมหวังว่าคุณจะมีความจริ งใจเหมือนเช่นที่คณ
ุ ต้ องการให้ ผมเชื่อ ถ้ าคุณมีความจริ งใจและคุณส่งเขาต่อไปให้ ผ้ ชู ายอีก
คนหนึง่ ช่วยเหลือ เขาอาจได้ มาหาองค์พระผู้เป็ นเจ้ า ถ้ าคุณไม่ทําเช่นนัน้ โอกาสที่เขาจะรอดมีน้อย และความไม่เชื่อฟั งของคุณอาจ
จบลงด้ วยความเศร้ าใจ จงเชื่อศิษยาภิบาลของคุณ
ท้ ายนี ้ ผมขอเตือนเพิ่มเติม คุณต้ องระมัดระวังอย่างมากในการตีตราว่าคนที่รักคุณพอที่จะเป็ นห่วงเกี่ยวกับการกระทําที่
้ าลังหลงผิด
ไม่ฉลาดของคุณนันเป็
้ นคน “ใจชัว่ ร้ าย” และ “คนชอบยุ่งเรื่ องคนอื่น” การแจ้ งให้ ศิษยาภิบาลทราบว่าแกะตัวหนึ่งนันกํ
นัน้ ไม่ใ ช่การมีใ จชั่วหรื อชอบยุ่งเรื่ องคนอื่ นเลย แต่เป็ นการกระทํา ที่ฉลาด เป็ นวิธีตามพระคัมภี ร์ซึ่งเปาโลยอมรั บและใช้ เพื่ อ
ช่วยเหลือสมาชิกคริสตจักรที่โคริ นธ์ซงึ่ มีใจทางเนื ้อหนัง (ดู 1โครินธ์ 1:11) บ่อยครัง้ ศิษยาภิบาลไม่พบว่าแกะหลงไปจนสายเกินกว่า
ที่จะช่วยแกะนันไว้
้ ได้ สัตว์ร้ายได้ ทําร้ ายแกะนันหรื
้ อฆ่าและกลืนกินแกะนันไปแล้
้
ว
ผมแน่ใจว่าจะถึงเวลาที่คณ
ุ มีความยินดีที่มีบางคนใส่ใจคุณมากพอที่จะแจ้ งศิษยาภิบาลเกี่ยวกับกับดักที่คณ
ุ กําลังเดิน
เข้ าไป เมื่อเวลานันมากถึ
้
ง จงขอบคุณพวกเขาที่พวกเขาเป็ นห่วง จงขอบคุณศิษยาภิบาลของคุณที่ดแู ลจิตวิญญาณของคุณ ใครจะ
ไปรู้ จอห์นอาจจะขอบคุณเขาด้ วยก็ได้

....................
บางครั ง้ คําสบถหลุดออกมา
ถาม
ผมเป็ นคริ สเตี ยนใหม่ ประมาณห้าเดื อนก่อน ผมได้รับพระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ ผมเคยใช้ภาษาที ่แย่มากและบางครั้ง คํา
สบถจะหลุดออกมา ผมขอให้พระเจ้าให้อภัยผมในทันที แต่ผมยังรู้ สึกแย่ ถึ งอย่ างนัน้ ผมได้ยินผู้ที่เป็ นคริ สเตี ยนมานานกว่ า
บางครั้งกล่าวพระนามขององค์พระผู้เป็ นเจ้าเมื ่อพวกเขาไม่ได้พูดเกี ่ยวกับพระองค์อย่างแท้จริ ง ด้วยคําอุทานเช่น “For Christ’s
sake” หรื อ “My Lord” หรื อ “My God” ผมไม่เข้าใจว่าทําไมผมจึ งรู้ สึกถกปรั
ู บโทษในการกล่าวสิ่ งเหล่านี ้ และคริ สเตียนคนอื น่ ๆ ดู
เหมื อนจะพดโดยไม่
รู้สึกถกูปรับโทษเลย เป็ นสิ่ งผิ ดสําหรับผมและไม่ผิดสําหรับพวกเขาหรื อ
ู

ตอบ
ผมมีความยินดีที่คณ
ุ มีจิตสํานึกที่ระวัง และผมหวังว่าคุณจะระวังที่จะตรวจสอบพระวิญญาณทางจิตสํานึกของคุณไม่ว่า
คนอื่ น จะทํ าอะไร เพียงเพราะบางคนเป็ นคริ สเตี ยนมานานกว่า ไม่ไ ด้ ทํา ให้ พ วกเขาเป็ นแนวทางที่ เชื่ อ ถื อ ได้ ที่ จะปฏิ บัติต าม
พระวจนะของพระเจ้ าบอกเราว่าสิง่ ใดถูกต้ องที่เราจะทําและสิง่ ใดผิด
ในพระคัมภีร์เก่า พระนามขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าได้ รับการประกาศว่าบริ สทุ ธิ์ และการใช้ อย่างไม่ระมัดระวังถือเป็ นความ
บาปที่ร้ายแรง ร้ ายแรงมากจนเมื่อองค์พระผู้เป็ นเจ้ าให้ หลักความประพฤติพื ้นฐานสําหรับคนอิสราเอลแก่โมเสสที่ภเู ขาซีนาย ซึ่ง
เรี ยกว่าธรรมบัญญัติสิบประการนัน้ พระองค์ได้ รวมการห้ ามไม่ให้ ใช้ พระนามของพระองค์เปล่าๆ เอาไว้ ในบัญญัติที่ห้ามการล่วง
ประเวณี การฆาตกรรม การขโมย การโกหกและการเป็ นชู้นนั ้ พระเจ้ าทรงรวมข้ อนี ้ไว้ “อย่าออกพระนามพระเจ้ าของเจ้ าอย่างไม่
สมควร เพราะผู้ที่ออกพระนามพระองค์อย่างไม่สมควรนัน้ (นัน่ คือ อย่างไม่จริ งจังหรื อไม่มีความหมาย ในถ้ อยคําที่ไม่ถกู ต้ องหรื อ
หยาบคาย) พระเจ้ าจะทรงถือว่าไม่มีโทษก็หามิได้ “ (อพยพ 20:7, Amplified)
ถ้ าชาวยิวคนหนึ่งซึง่ ไม่มีพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ไม่กล้ าออกพระนามขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าอย่างไม่ระมัดระวังหรื อไม่ใส่ใจ
เราซึ่งมีพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ไม่ควรจะลดตัวลงไปพูดเช่นนันเช่
้ นกัน ตามจริ งแล้ ว เราได้ รับคําเตือนให้ “ปฏิบตั ิพระเจ้ าตามชอบ
พระทัยของพระองค์ ด้ วยความเคารพและยําเกรง“ (ฮีบรู 12:28) และ “จงอุตส่าห์ประพฤติ เพื่อให้ ได้ ความรอด ด้ วยความเกรงกลัว
และตัวสัน่ ฉันนัน“
้ (ฟี ลิปปี 2:12) ผมสงสัยว่า เราตัวสัน่ กันมากแค่ไหนในปั จจุบนั
พระเยซูทรงสอนสิ่งสําคัญเกี่ยวกับคําพูดของเรา “ฝ่ ายเราบอกท่านทังหลายว่
้
า อย่าสาบานเลย โดยอ้ างถึงสวรรค์ก็อย่า
สาบาน เพราะสวรรค์เป็ นที่ประทับของพระเจ้ า หรื อโดยอ้ างถึงแผ่นดินก็อย่าสาบาน เพราะแผ่นดินโลกเป็ นที่รองพระบาทของ
พระเจ้ า หรื อโดยอ้ างถึงแผ่นดินโลกก็อย่าสาบาน เพราะกรุ งเยรู ซาเล็มเป็ นราชธานีของพระมหากษัตริ ย์ อย่าสาบานโดยอ้ างถึง
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ศีรษะของตน เพราะท่านจะกระทําให้ ผมขาว หรื อดําไปสักเส้ นหนึ่งก็ไม่ได้ จริ งก็จงว่าจริ ง ไม่ก็ว่าไม่ [“ใช่เป็ นเพียงใช่ และไม่เป็ น
เพียงไม่” – Amplified] พูดแต่เพียงนี ้ก็พอ คําพูดเกินนี ้ไป มาจากความชัว่ ” (มัทธิว 5:34-37)
คุณไม่จําเป็ นต้ องสนับสนุนคําพูดของคุณด้ วยคําสบถใดๆ ที่จะทําให้ คนทังหลายเชื
้
่อสิ่งที่คุณพูด ถ้ าคุณเป็ นคริ สเตียน
คนที่พดู จริ ง คุณไม่จําเป็ นต้ องเรี ยกพระเจ้ าหรื อสวรรค์ให้ สนับสนุนคําพูดของคุณ คําพูดง่ายๆ ของคุณก็เพียงพอแล้ ว ในฐานะคริ ส
เตียน เราต้ องไม่ใช้ คําสบถหรื อสาบาน เรายืนยันและถ้ อยคําของเรายืนหยัดเพราะเราพูดความจริ งเสมอ ไม่มีความจําเป็ นเลยที่จะ
พูดในบทสนทนาว่า “My Lord” “My God” “For Christ’s sake”๘ หรื อคําหยาบคายอื่นๆ บุคคลที่ใช้ คําพูดเช่นนี ้จะพบว่าตัวเองถูก
ปรับโทษต่อหน้ าพระพักตร์ พระเจ้ า
ตามจริ งแล้ ว นัน่ คือสิ่งที่พระเยซูตรัสในมัทธิว 12:37 “เหตุว่าที่เจ้ าจะพ้ นโทษได้ หรื อจะต้ องถูกปรับโทษนัน้ ก็เพราะวาจา
้
า คําที่ไม่เป็ นสาระทุกคนซึ่ง
ของเจ้ า” และพระเยซูตรัสไว้ ในข้ อ 36 ว่าคําประเภทใดจะปรับโทษเรา “ฝ่ ายเราบอกเจ้ าทังหลายว่
มนุษย์พดู นัน้ มนุษย์จะต้ องรับผิดในถ้ อยคําเหล่านัน้ ในวันพิพากษา”
“คําที่ไม่เป็ นสาระ” มีความหมายตามตัวอักษรว่า “ไม่ระมัดระวังหรื อไม่มีประโยชน์” ถ้ อยคําที่เราพูดจะถูกนํากลับมาใน
การพิพากษาเพื่อแสดงความบริสทุ ธิ์ของเราหรื อปรับโทษเรา
ช่างเป็ นสิง่ สําคัญจริงๆ ที่เราระวังไม่ให้ ลิ ้นของเราพูดคําที่ไม่มีคา่ หรื อไม่เกิดประโยชน์ใดๆ ตามจริงแล้ ว ทุกสิง่ ที่เราพูดควร
จะเป็ นสิ่งดีหรื อเกิดประโยชน์ต่อผู้ฟัง อัครสาวกเปาโลสนับสนุนประเด็นที่สําคัญมากนี ้เมื่อเขากล่าวไว้ ในเอเฟซัส 4:29 “อย่าให้ คํา
หยาบคายออกมาจากปากท่านเลย แต่จงกล่าวคําที่ดีและเป็ นประโยชน์ให้ เหมาะสมกับความต้ องการ เพื่อจะได้ เป็ นคุณแก่คนที่ได้
ยินได้ ฟัง“
อัครสาวกยากอบรับพระคําของพระเยซู และได้ รับการดลใจจากพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ จึงกล่าวซํ ้าและยํ ้าความสาคัํญว่า
“ดูก่อนพี่น้องของข้ าพเจ้ า ที่สําคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดก็คือ จงอย่าสบถสาบาน อย่างอ้ างฟ้าสวรรค์หรื อแผ่นดินโลก หรื อสิ่งอื่นๆ แต่ที่
ควรว่าใช่ก็จงว่าใช่ ที่ควรว่าไม่ก็จงว่าไม่ [“ใช่เป็ นเพียงใช่ และไม่เป็ นเพียงไม่”] เพื่อท่านจะไม่ถกู ลงโทษ“ (ยากอบ 5:12)
ข้ อพระคัมภีร์เหล่านีค้ วรจะเพียงพอที่จะทําให้ คริ สเตียนที่ซื่อสัตย์และจริ งใจเชื่อว่า ถ้ อยคําหยาบคาย คําสบถหรื อคํา
สาบานทุกประเภท รวมทังการอ้
้
างถึงพระเจ้ าในแบบใดๆ ไม่ควรจะอยู่ในบทสนทนา ถ้ อยคําที่ไม่มีความหมายใดๆ ควรจะตัดทิ ้งไป
เสีย
คริ สเตียนควรจะระวังภาษาของตนและไม่มีความผิดเพราะใช้ “คําสบถที่อ่อนนุ่ม” ถ้ อยคําที่ฟังคล้ ายถ้ อยคําหยาบคาย
แต่พดู ขึ ้นแทนคําหยาบคายจริ ง “Gosh, golly, gee, darn, shoot”๙ และถ้ อยคําที่คล้ ายคลึงกันเป็ นเพียง “คําสบถ” ที่ลดความ
รุนแรงลง จงทําความสะอาดคําพูดของคุณ
ท้ ายนี ้ สหายหนุ่มของผม ผมขอแนะนําว่ามีอีกบทเรี ยนที่คณ
ุ ต้ องเรี ยนรู้ คุณต้ องเรี ยนรู้ ที่จะเอาตาของคุณออกจากผู้อื่น
และให้ อยู่ที่องค์พระผู้เป็ นเจ้ า ธรรมิกชนเป็ นเพียงมนุษย์ ไม่สําคัญว่ามีอายุมากหรื อน้ อยเพียงใด และอาจผิดพลาดได้ แต่พระเยซู
ไม่เคยผิดพลาด
หากว่าคุณมองดูมนุษย์ คุณจะสะดุดและล้ มลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บางทีองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าได้ อนุญาตให้ คุณเห็น
ความผิดของคนอื่นๆ ในกรณีนี ้เพื่อที่คณ
ุ อาจเรี ยนรู้ที่จะให้ ตาอยูก่ บั พระเยซู เมื่อเปโตรถามว่ายอห์นจะทําอะไร พระเยซูตรัสตอบว่า
“จะเป็ นเรื่ องอะไรของเจ้ าเล่า เจ้ าจงตามเรามาเถิด” (ยอห์น 21:20-22) อีกนัยหนึ่ง อย่าปล่อยให้ สิ่งที่คนอื่นทําหรื อกล่าวทําให้ คณ
ุ
สะเทือน งานของคุณคือติดตามพระเยซูและพระวจนะของพระองค์
พระวจนะของพระเจ้ าเปลี่ยนแปลงอย่างแท้ จริงและกล่าวกับคุณว่า “จงเป็ นแบบอย่าง“ (1ทิโมธี 4:12)

....................
๘
๙

คําเหล่านี ้แปลได้ ว่า “โอ้ องค์พระผู้เป็ นเจ้ า” “โอ้ พระเจ้ า” “เห็นแก่พระเจ้ าเถอะ” ตามลําดับ เป็ นคําที่ใช้ เพื่อกล่าวสบถ กล่าวโทษพระเจ้ า [ผู้แปล]
คําเหล่านี ้เป็ นคําสบถเช่นกัน แม้ จะไม่กล่าวออกมาเต็มๆ แต่ก็กล่าวโทษพระเจ้ า
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ผ้ ูหญิงไม่ ควรตัดผมหรื อ
ถาม
มี ข้อพระคัมภี ร์ทีก่ ล่าวว่ากรรไกรจะต้องไม่สมั ผัสผมของผ้หู ญิ งแม้แต่จะเล็มออกเพียงครึ่ งนิ้ วหรื อไม่

ตอบ
ข้ อพระคัมภีร์ที่คณ
ุ อ้ างถึงคงจะเป็ น 1โคริ นธ์ 11:15 “แต่ถ้าผู้หญิงไว้ ผมยาวก็เป็ นสง่า เพราะว่าผมเป็ นสิ่งที่ประทานให้ แก่
เขาเพื่อคลุมศีรษะ” ในภาษากรี ก คําว่า “ผมยาว” คือ คอมาโอ (komao) ซึ่งมีความหมายตามตัวอักษรว่า “ปล่อยให้ ผมยาว” (เธ
เยอร์ , บูลลิงเจอร์ ) ความคิดที่แฝงอยูค่ ือการที่ผมจะไม่ถกู ตัดเลย เพราะถ้ าผมถูกเล็มแล้ ว ก็แสดงว่าเราไม่ปล่อยให้ ผมนันยาวตามที
้
่
พระเจ้ าแห่งธรรมชาติทรงอนุญาตให้ ผมนันยาว
้
พระเจ้ าได้ ทรงประทานผมที่ไม่ตดั ให้ แก่ผ้ หู ญิงเพื่อคลุมศีรษะ
ขอให้ สงั เกตข้ อที่ 6 “ถ้ าผู้หญิงจะไม่คลุมศีรษะ“ นัน่ คือว่า ถ้ าเธอไม่มีผมที่ไม่ตดั คลุมศีรษะ เพราะถูกเล็ม “ก็ควรจะโกนผม
เสีย แต่ถ้าการที่ผ้ หู ญิงจะตัดผมหรื อโกนผมนัน้ เป็ นสิ่งที่น่าอับอาย จงเอาผ้ าคลุมศีรษะเสีย“ สิ่งที่องค์พระผู้เป็ นเจ้ าตรัสคือว่าการ
เล็มผมนันก็
้ เหมือนกับการโกนผมออกทังหมด
้
พระเจ้ าทรงถือว่าการเล็มผมของเธอเป็ นสิง่ ผิดเหมือนเช่นตัดผมและโกนผม
ผมแน่ใจว่าคุณตระหนักว่าการที่คณ
ุ จะโกนผมและพยายามที่จะนมัสการพระเจ้ าด้ วยศีรษะอันเกลี ้ยงเกลาเหมือนกับลูก
้ ่ยวกับการเล็มผม แม้ แค่ครึ่งนิ ้วก็ตาม
บิลเลียดเป็ นสิง่ ผิด พระเจ้ าทรงรู้สกึ เช่นเดียวกันนันเกี

....................
ตอบหนังสือ
“Woman’s Adornment”
ถาม
เมื ่อเร็ วๆ นี ้ หนังสือเรื ่อง Women’s Adornment – What does the Bible Really Say (พระคัมภีร์กล่ าวไว้ อย่ างไรแน่
เกี่ยวกับการประดับกายของผ้ ูหญิง) โดยราล์ฟ วู้ดโรล เป็ นหนังสือที อ่ ่านกันในกลุ่มคนหนุ่มสาวและผู้เชื อ่ ใหม่ วัตถุประสงค์ของ
หนังสื อเล่ มนี ้คือ หักล้างมาตรฐานของเราทัง้ หมดเกี ่ยวกับเครื ่ องแต่งกาย ผม เครื ่ องประดับและเครื ่ องสํ าอาง และอ้างว่ าข้อ
พระคัมภี ร์ที่เราใช้ เช่น เฉลยธรรมบัญญัติ 22:5 และ 1โคริ นธ์ 11:1-5 ใช้ไม่ได้กบั เราในปั จจุบนั หนังสื อเล่มนี ท้ ําให้ความเชื ่อของ
บางคนสัน่ คลอน และศิ ษยาภิ บาลของเรารู้ สึกไม่สบายใจเป็ นอย่างมาก คุณเคยเห็นหนังสือเล่มนีไ้ หม คุณช่วยเราได้ไหม

ตอบ
ผมเคยเห็นหนังสือเล่มนันและได้
้
อ่านทังเล่
้ ม ผมสามารถเข้ าใจได้ ว่าทําไมบางคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เชื่อใหม่ และคน
อื่นๆ ที่หาข้ ออ้ างที่จะประนีประนอมในเรื่ องเหล่านี ้จึงได้ รับอิทธิ พลจากหนังสือเล่มนี ้ ผมมีที่ไม่พอที่จะหักล้ างทุกประเด็นเกี่ยวกับ
หัวข้ อทังหมดที
้
่หนังสือกล่าวถึง แต่ผมจะให้ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทที่หนึ่งในหนังสือเล่มนัน้ และแสดงให้ คณ
ุ เห็นถึงการบิดเบือน
พระคัมภีร์ การแปลอย่างไม่ถกู ต้ อง และถ้ อยคําที่ไม่เป็ นความจริ งของผู้แต่งเกี่ยวกับผู้หญิงที่ใส่เสื ้อผ้ าของผู้ชาย ผมขอยืนยันกับ
คุณว่าหนังสือเล่มดังกล่าวผิดและหลอกลวงในทุกบทเหมือนกันหมดในเรื่ องผมของผู้หญิง เครื่ องประดับและเครื่ องสําอาง
บทที 1 มีหวั ข้ อว่า “ผู้หญิงควรใส่กางเกงสแลค (กางเกงหลวม) หรื อไม่” ในการสนับสนุนคําโต้ แย้ งว่าผู้หญิงสามารถใส่
กางเกงสแลคได้ ผู้เขียนพยายามทําลายความน่าเชื่อถือของเฉลยธรรมบัญญัติ 22:5
เขาใช้ ข้อโต้ แย้ งห้ าประการด้ วยกัน ประการแรกคือว่าข้ อพระคัมภีร์นี ้หมายถึงเวลานมัสการเท่านัน้ ไม่ใช่ทกุ วัน ประการที่
สอง เขาแปลคําภาษาฮีบรู สําหรับผู้ชายว่า เกเบอร์ (geber) เป็ นนักรบหรื อทหารเพื่อที่เฉลยธรรมบัญญัติ 22:5 จะเป็ น “อย่าให้
ผู้หญิงใช้ เครื่ องแต่งกายของผู้ชาย [ทหาร] และอย่าให้ ผ้ ชู าย [ทหาร] แต่งกายด้ วยเครื่ องของผู้หญิง“ ประการที่สามเขากล่าวว่าข้ อ
้ ้ ชายและผู้หญิงใส่
พระคัมภีร์รอบข้ างไม่มีผลในปั จจุบนั ดังนัน้ ข้ อ 5 จึงไม่มีผลอีกต่อไป จากนัน้ เขาอ้ างว่าในสมัยพระคัมภีร์ ทังผู
เสื ้อคลุม จึงมีความแตกต่างในเครื่ องแต่งกายเพียงเล็กน้ อย เขาอ้ างว่าแม้ ว่ากางเกงสแลคมีลกั ษณะเหมือนกางเกงผู้ชาย แต่ก็เป็ น
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เครื่ องแต่งกายของผู้หญิง ท้ ายสุด เขายืนยันว่าการใส่กางเกงสแลคในหลายสถานการณ์ มีความสุภาพมากกว่าชุดกระโปรง เขา
ยกตัวอย่างวิชาพละในโรงเรี ยน กิจกรรมการกีฬาและผู้หญิงที่ทํางานบางอย่าง
ฟั งดูมีเหตุผลใช่ไหม แต่มีเพียงปั ญหาเดียว นั่น คือ เฉลยธรรมบัญ ญัติ 22:5 ยังคงอยู่ในพระคัมภี ร์แ ละพระเจ้ าทรง
หมายความตามที่พระองค์ตรัส “อย่าให้ ผ้ หู ญิงใช้ เครื่ องแต่งกายของผู้ชาย และอย่าให้ ผ้ ชู ายแต่งกายด้ วยเครื่ องของผู้หญิง เพราะ
ผู้ใดกระทําสิง่ เหล่านี ้ก็เป็ นที่พงึ รังเกียจแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้ าของท่าน“
้ ละประเด็น และดูว่าข้ อโต้ แย้ งเหล่านันผิ
้ ดอย่างไร ไม่สอดคล้ อง
เราจะกล่าวถึงประเด็นต่างๆ ในบทที่ 1 ของหนังสือนันที
ไม่ถกู ต้ องตามพระคัมภีร์และไม่ถกู ต้ องเลยอย่างไร
ข้ อโต้ แย้ งแรกของหนังสือคือ การใส่เสื ้อผ้ าของเพศตรงข้ ามเป็ นสิ่งที่ห้ามกันในเวลานมัสการเท่านัน้ ผู้เขียนไม่ได้ บอกว่า
เขาได้ ความคิดนีม้ าจากไหน เขาไม่ได้ จากพระคัมภีร์แน่เพราะไม่มีการกล่าวถึงการนมัสการในข้ อพระคัมภีร์ที่ใช้ หรื อแม้ แต่ใน
บริ บท เขาเพียงแต่เพิ่มเข้ าไปจากจินตนาการของเขาเอง ฟั งสิง่ ที่พระเจ้ าตรัสเกี่ยวกับผู้ท่ีเปลี่ยนแปลงพระวจนะของพระองค์เช่นนัน้
“ข้ าพเจ้ าเตือนทุกคนที่ได้ ยินคําพยากรณ์ ในหนังสือนี ้ว่า ถ้ าผู้ใดจะเพิ่มเติมคําเข้ าไปในหนังสือนี ้ พระเจ้ าก็จะทรงเพิ่มภัยพิบตั ิที่
เขียนไว้ ในหนังสือเล่มนี ้แก่ผ้ นู นั ้ และถ้ าผู้ใดตัดข้ อความออกจากหนังสือพยากรณ์นี ้ พระเจ้ าก็จะทรงเอาส่วนแบ่งของผู้นนั ้ ที่มีอยู่ใน
ต้ นไม้ แห่งชีวิตและที่มีอยู่ในวิสทุ ธนครนัน้ ซึ่งบรรยายไว้ ในหนังสือเล่มนี ้ไปเสีย” (วิวรณ์ 22:18-19) เป็ นเรื่ องเลวร้ ายที่จะยุ่งกับ
พระวจนะของพระเจ้ า การเพิ่มหรื อตัดออกจากพระวจนะขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าส่งผลให้ วิญญาณถูกทําลาย
จากนัน้ หนังสือกล่าวว่าข้ อพระคัมภีร์อ้างถึงทหาร ว่าเขาจะต้ องไม่ใส่เสื ้อผ้ าของผู้หญิงในการต่อสู้ ผู้เขียนเพิ่งจะกล่าวว่า
ข้ อพระคัมภีร์นนั ้ หมายถึงประชากรของพระเจ้ าในการนมัสการ การตีความใดถูกต้ อง ถ้ าการตีความหนึ่งถูก อีกอย่างหนึ่งก็ไม่
ถูกต้ อง คุณจะเชื่อสิ่งใดที่ผ้ เู ขียนกล่าวได้ ไหม ทําไมเราต้ องเชื่อการตีความอย่างหนึ่งอย่างใด ทําไมไม่เชื่อสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าว
เหมือนที่เขียนไว้
ตามจริงแล้ ว คําว่า เกเบอร์ ไม่ได้ หมายถึงทหาร เป็ นคําที่ใช้ เพื่อหมายถึงเด็กทารกที่ยงั ไม่เกิดในโยบ 3:3 Hebrew-Greek
Key Study Bible กล่าวว่า เกเบอร์ (geber) หมายถึง “ผู้ชาย ผู้ชายกล้ าหาญ ผู้เป็ นเพศชาย เด็กชาย สามี นักรบ ทุกคน แต่ละ
คน…มีลกั ษณะท่าทางของเพศชาย” มีลกั ษณะของเพศชาย (virile) หมายถึง “การมีลกั ษณะท่าทางของผู้ชาย ตรงข้ ามกับการมี
ลักษณะท่าทางเหมือนผู้หญิง”
พระเจ้ าตรัสอะไรในเฉลยธรรมบัญญัติ 22:5 คือว่า ผู้ชายที่แท้ จริ งและเข้ มแข็งไม่ควรจะใส่เสื ้อผ้ าของผู้หญิง และผู้หญิงที่
แท้ จริงและอ่อนโยนไม่ควรใส่เสื ้อผ้ าที่เป็ นของผู้ชาย พระเจ้ าทรงประสงค์ผ้ ชู ายให้ เป็ นผู้ชายที่แท้ จริ ง และผู้หญิงเป็ นผู้หญิงที่แท้ จริ ง
อาเมน
เท่านี ค้ วรจะพอแล้ วที่จะเห็นข้ อผิดของหนังสือเล่มนี ้ อย่างไรก็ตาม เราจะดูประเด็นอื่นๆ ที่ผ้ เู ขียนแต่งขึน้ มา ประเด็น
ต่อมาอ้ างถึงบริ บท หนังสือเล่มนี ้กล่าวว่า เนื่องจากข้ อพระคัมภีร์รอบข้ างไม่อาจใช้ ได้ กบั เราในปั จจุบนั ข้ อพระคัมภีร์นี ้ก็ไม่ควรใช้ ได้
กับเราในปั จจุบนั ด้ วย
เราต้ องเข้ าใจว่า ในเฉลยธรรมบัญญัติ หลังจากกํ าหนดธรรมบัญญัติแก่อิสราเอลในเรื่ องการเป็ นพยานในศาล กฎ
เกี่ ยวกับการต่อสู้ ฆาตกรรมที่ไม่ได้ รับการแก้ ปัญหา และเรื่ องครอบครัว เรามาถึงจุดที่ซึ่งพระเจ้ าทรงแสดงธรรมบัญญัติต่างๆ
นานา โดยมีข้อพระคัมภีร์หนึง่ ข้ อหรื อสองข้ อเกี่ยวกับหัวข้ อที่แตกต่างกันอย่างสิ ้นเชิง ไม่มีข้อใดสนับสนุนข้ ออื่นๆ ข้ อ 4 กล่าวถึงการ
ช่วยพยุงสัตว์ที่ล้มให้ ลกุ ขึ ้นมา และข้ อ 6 ห้ ามไม่ให้ จบั แม่นกซึ่งอยู่ในรังดูแลไข่หรื อลูกนก ข้ อพระคัมภีร์เหล่านี ้ไม่เกี่ยวข้ องกันหรื อ
เกี่ยวข้ องกับข้ อ 5 ธรรมบัญญัติสําหรับชาวอิสราเอลแต่ละข้ อเหล่านี ้เป็ นอิสระในตัวเอง และไม่สนับสนุนข้ ออื่นๆ
้ ได้ ตลอดเวลาและกับคนทุกรุ่ น
แต่มีบางสิ่งในข้ อ 5 ที่แตกต่างอย่างสิ ้นเชิง ซึ่งทําให้ เราทราบว่าสิ่งที่ข้อห้ ากล่าวถึงนันใช้
ไม่สําคัญว่าธรรมบัญญัติในข้ อข้ างเคียงนันจะยั
้ งมีผลกับเราหรื อไม่ วลีสดุ ท้ ายของข้ อ 5 ทําให้ ข้อนี ้ต่างจากข้ ออื่นๆ ทังหมด
้
เพราะ
กล่าวเกี่ยวกับผู้ที่ใส่เสื ้อผ้ าของเพศตรงข้ ามว่า “เพราะผู้ใดกระทําสิง่ เหล่านี ้ก็เป็ นที่พงึ รังเกียจแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้ าของท่าน“
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มีข้อพระคัมภีร์สิบเอ็ดข้ อที่กล่าวถึงสิ่งที่ “เป็ นที่พึงรังเกียจแด่พระเยโฮวาห์” ทุกข้ อนันมี
้ ผลในปั จจุบนั เพราะแต่ละข้ อ
เปิ ดเผยถึงสิง่ ที่พระเจ้ าทรงคิดและรู้สกึ เกี่ยวกับความบาปนัน้ และพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลง พระองค์ทรงเหมือนเดิมในเวลาวาน
นี ้ เวลาวันนี ้ และต่อๆ ไปเป็ นนิจกาล และถ้ าพระเจ้ าทรงเกลียดชังสิ่งหนึ่งเมื่อวานนี ้ พระองค์จะทรงเกลียดชังสิ่งนันในวั
้ นนี ้ และจะ
เกลียดสิง่ นันพรุ
้ ่งนี ้ ตัวอย่าง เช่น สุภาษิต 6:16-19
้
้อคลุมในสมัยพระคัมภีร์และกางเกงส
ข้ อโต้ แย้ งสองข้ อสุดท้ ายในบทที่ 1 ของหนังสือเล่มดังกล่าว คือ ทังสองเพศสวมเสื
แลคมีความเรี ยบร้ อยมากกว่าชุดกระโปรงในหลายสถานการณ์ ข้ อโต้ แย้ งสองข้ อนี ้ดูไม่ค้ มุ กับการตอบ สันๆ
้ ก็คือ เป็ นจริ งว่าทังสอง
้
้ ที่ว่ากางเกงนัน้
เพศสวมเสื ้อคลุม แต่เสื ้อคุลมนันแตกต่
้
างกันอย่างสิ ้นเชิง และพระเจ้ าทรงประสงค์ที่จะรักษาความแตกต่างนันไว้
สุภาพไม่จําเป็ นว่าถูกต้ อง ในปั จจุบนั นี ้ กางเกงมีลกั ษณะรัดรู ปสําหรับทังผู
้ ้ ชายและผู้หญิงและเรี ยกว่าเป็ นเสื ้อผ้ า “ที่ไม่แบ่งแยก
ชายหญิ ง” กิจกรรมและงานใดที่ผ้ ูหญิ งทําโดยใส่กระโปรงแล้ วเป็ นการไม่สภุ าพไม่ควรจะเป็ นสิ่งที่ผ้ หู ญิ งที่ชอบพระทัยพระเจ้ า
กระทําในเวลาที่มีคนทังสองเพศอยู
้
ด่ ้ วย ในกิจกรรมเกือบทุกอย่าง ชุดกระโปรงเปิ ดเผยให้ เห็นน้ อยกว่ากางเกงสแลคมาก
คํ า กล่ า วที่ ว่ า กางเกงสแลคเป็ นเสื อ้ ผ้ า ของผู้ห ญิ ง นัน้ ไม่ เ ป็ นความจริ ง สองปี ก่ อ น ผมเห็ น โฆษณาขนาดใหญ่ ใ น
หนังสือพิมพ์ที่พดู กับผู้หญิง คําบรรยายใต้ ภาพกล่าวว่า “ในตอนนี ้เมื่อคุณผู้หญิงได้ ใช้ กางเกงของผู้ชายแล้ ว คุณควรทํางานให้ เสร็จ
ใส่เสื ้อและเนคไทของผู้ชายเสีย เพราะมันเข้ ากับกางเกงของคุณดี” โฆษณาแสดงราคาเสื ้อและเนคไทของผู้ชายเพื่อให้ ผ้ หู ญิงใส่
และภาพประกอบเป็ นภาพผู้หญิงใส่กางเกง เสื ้อและเนคไทของผู้ชาย บางครัง้ โลกนี ้มีความซื่อสัตย์มากกว่า คริ สเตียนบางคนที่
ต้ องการประนีประนอมเสียอีก พวกเขารู้ว่ากางเกงของผู้หญิงจริ งๆ แล้ วนํามาจากกางเกงของผู้ชาย แม้ ว่าคริ สเตียนที่มีใจทางฝ่ าย
เนื ้อหนังบางคนจะไม่เห็นด้ วยก็ตาม
ทังหมดนี
้
้มีความสําคัญอย่างไร วิวรณ์ 12:8 ประกาศว่าผู้ที่พึงรังเกียจ นัน่ คือ ผู้ที่ทําสิ่งที่พึงรังเกียจต่อองค์พระผู้เป็ นเจ้ า
จะถูกทิ ้งลงในบึงไฟร่วมกับคนฆ่ามนุษย์ คนล่วงประเวณี คนใช้ เวทมนตร์ คนไหว้ รูปเคารพ และคนโกหก พระเจ้ าทรงถือว่าการใส่
เสื ้อผ้ าของเพศตรงข้ ามเป็ นสิง่ สําคัญมากเพราะพระองค์ทรงเรี ยกว่าเป็ นสิง่ ที่พงึ รังเกียจต่อพระองค์
ุ ทราบสิ่งที่พระเจ้ าตรัส
ถ้ ามีคนที่ใส่เสื ้อผ้ าของเพศตรงข้ ามโต้ แย้ งและกล่าวว่า “แต่ฉนั จะได้ ไปสวรรค์” ผมขอเรี ยกให้ คณ
ในวิวรณ์ 21:27 “สิ่งใดเป็ นมลทิน หรื อผู้ใดที่ประพฤติเป็ นที่น่าสะอิดสะเอียน หรื อพูดมุสาจะเข้ าไปในนครไม่ได้ เลย เฉพาะคนที่มี
ชื่อจดไว้ ในหนังสือชีวิตตของพระเมษโปดกเท่านันจึ
้ งจะเข้ าไปได้ “
หนังสือเล่มใดที่นําคนทังหลายให้
้
หลงไปควรถูกปฏิเสธ มิฉะนัน้ วิญญาณที่เชื่อง่ายและไม่มนั่ คงจะได้ รับอิทธิ พลจาก
หนังสือนันได้
้ เราควรช่วยผู้ที่อ่อนแอโดยหนุนใจพวกเขาให้ เชื่อฟั งพระวจนะของพระเจ้ า นัน่ เป็ นทางแคบ แต่สรรเสริ ญพระเจ้ าที่
ทางนันนํ
้ าไปสูก่ รุงเยรูซาเล็มใหม่ ซึง่ คือ สวรรค์นนั่ เอง
ผมขอสรุปโดยกล่าวอีกครัง้ หนึง่ ว่าข้ อโต้ แย้ งที่หนังสือกล่าวเพื่อต่อต้ านมาตรฐานของเราที่เกี่ยวข้ องกับผมของผู้หญิง และ
้
้ ให้ เราเชื่อพระคัมภีร์ เชื่อ
การใส่เครื่ องประดับและเครื่ องสําอาง ก็ผิด หลอกลวง และหักล้ างได้ ง่ายเหมือนเช่นสิ่งเหล่านันในบทนี
พระคัมภีร์ด้วยสุดใจของคุณ และรักพระคัมภีร์และคําสัง่ สอนของพระคัมภีร์ เพราะถ้ าเราไม่รักพระคัมภีร์ พระวจนะของพระเจ้ า
เตือนเราว่าเราจะหันไปฟั งเรื่ องนิยายต่างๆ เราจะเชื่อคําโกหก และเราจะถูกแช่งสาปให้ ตกในบึงไฟ ผมเลือกสิ่งที่พระวจนะของ
พระเจ้ าเขียนไว้ ทกุ ครัง้
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4
การเงิน
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ผมไม่ สามารถถวายสิบลดได้
ถาม
ศิ ษยาภิ บาลของผมเทศนาเรื ่องการถวายสิ บลดในวันอาทิ ตย์ที่แล้ว และผมไม่เคยรู้ สึกแย่อย่างนัน้ มาก่อนในชี วิตของผม
ผมไม่ได้ถวายสิ บลดมากว่าสามเดื อนแล้ว และไม่ใช่เพราะผมไม่ตอ้ งการ ผมเพี ยงแต่ไม่สามารถทํ าได้ ผมเป็ นหนีเ้ ยอะจนอายไม่
กล้าโผล่ ห น้า ไปที ่ป ระตเพราะกลั
ว ว่ า จะเป็ นคนเก็ บ เงิ น อี กคนหนึ่ ง ผมมี งานทํ า แต่ เ พราะมี ลู กสี ่คน เงิ น จึ ง ไม่ พ อ [มี บิ ลตาม
ู
มากมาย] ผมรู้ สึกเจ็บปวดจริ งๆ เพราะผมไม่สามารถถวายสิ บลดได้ ผมควรจะไปหาศิ ษยาภิ บาลและอธิ บายกับเขาว่าทําไมผมไม่
สามารถถวายสิ บลดได้ หรื อผมควรจะทําอย่างไร

ตอบ
สิ่ง ที่ สํ า คัญ ที่ สุด อย่ า งหนึ่ง ที่ ค ริ ส เตี ย นใหม่ค วรจะเรี ยนรู้ คื อ “ปรึ ก ษาศิ ษ ยาภิ บ าลเสมอ” ถ้ า คุณ พบว่า ตนเองอยู่ใ น
สถานการณ์ หนึ่งที่คณ
ุ รู้ สึกว่าคุณไม่สามารถปฏิบตั ิตามหน้ าที่ทางฝ่ ายวิญญาณใดๆ ไม่ว่าจะเป็ นการถวายสิบลด สอนชัน้ เรี ยน
หรื อเข้ าร่ วมประชุมคริ สตจักร คุณไม่ควรรอให้ ศิษยาภิบาลติดต่อคุณ แต่ให้ ติดต่อกับเขาให้ เร็ วที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้ บอกเขาให้
ชัดเจนว่าปั ญหาคืออะไร และอนุญาตให้ เขาช่วยคุณแก้ ไขปั ญหา และมีทางแก้ ไขปั ญหาเสมอไม่ว่าสถานการณ์จะดูเป็ นเช่นใดก็
ตาม
ศิษยาภิบาลของคุณเป็ นเพื่อนที่ดีที่สดุ ของคุณ แม้ ว่าคนอื่นๆ อาจแนะนําคุณด้ วยเหตุผลตามธรรมชาติ พระวจนะของ
พระเจ้ าบอกกับเราว่าผู้ที่ไม่เดิน “ตามคําแนะนําของคนอธรรม” จะได้ รับการอวยพรจากพระจ้ า (สดุดี 1:1) แม้ แต่เหตุผลของตัวคุณ
ุ จะเข้ าใจสิ่งที่มีค่าทางฝ่ ายวิญญาณ
เองอาจผิดได้ สุภาษิ ต 3:5 เตือนเราว่า “อย่าพึ่งพาความรอบรู้ ของตนเอง” เป็ นไปไม่ได้ ที่คณ
ด้ วยเหตุผลเพียงอย่างเดียว “บุคคลที่วางใจในความคิดของตัวเป็ นคนโง่“ (สุภาษิ ต 28:26) ใจที่อยู่ฝ่ายธรรมชาติหรื อเนื ้อหนังไม่
สามารถเข้ าใจการกระทําเหนือธรรมชาติและอัศจรรย์ที่พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์จะทรงกระทําเมื่อเราไว้ วางใจพระเจ้ าอย่างแท้ จริ งได้
(ดูโรม 8:6-8) ศิษยาภิบาลสามารถพูดคุยกับคุณถึงสิง่ ต่างๆ เหล่านี ้และช่วยเหลือคุณได้
จงจําไว้ เสมอว่า “เพราะเราดําเนินโดยความเชื่อ มิใช่ตามที่ตามองเห็น” (2โคริ นธ์ 5:7) เพราะความไม่เป็ นผู้ใหญ่ทางฝ่ าย
วิญญาณ มักจะเป็ นเรื่ องยากสําหรับคริสเตียนใหม่ที่จะเรี ยนรู้ความจริงนี ้ ตัวอย่างที่ชดั เจนคือในเรื่ องการถวายสิบลด การถวายสิบ
ลดเป็ นการกระทําที่แสดงออกถึงความเชื่อในพระเจ้ าเป็ นอย่างแรกและสําคัญที่สดุ เราจะศึกษาตัวอย่างของคุณกัน พระเจ้ าทรง
ุ ได้ รับ และพระองค์ตรัสกับคุณว่า “หนึ่งส่วนในสิบส่วนของเงินนันเป็
้ นของเรา เรา
ประทานเงินไว้ ในมือของคุณ นัน่ คือค่าจ้ างที่คณ
จะไว้ ใจเจ้ าให้ คืนส่วนของเราให้ กบั เราโดยที่เจ้ าไม่เอาไป (จริ งๆ แล้ ว ถือเป็ นการขโมยจากพระเจ้ า ตามมาลาคี 3:8) และใช้ กบั ตัว
้ ่อคุณนําส่วนที่สบิ ของพระเจ้ าไปยังนิเวศของพระเจ้ า และคืนให้ กบั พระองค์ คุณทําเช่นนันด้
้ วยความเชื่อว่า
เจ้ าเองได้ ไหม” ดังนันเมื
พระองค์จะทรงขยายส่วนนันให้
้ พอกับความจําเป็ นของคุณ พระองค์ทรงประทานให้ คณ
ุ เก้ าเท่าของสิ่งที่พระองค์ทรงได้ รับ แม้ ว่า
ก็ตาม
ทังหมดจะมาจากพระองค์
้
จากนัน้ พระองค์ทรงท้ าคุณเมื่อคุณถวายสิบลดว่า “จงลองดูเราในเรื่ องนี ้ดูทีหรื อว่า เราจะเปิ ดหน้ าต่างในฟ้าสวรรค์ให้ เจ้ า
และเทพรอย่างล้ นไหลมาให้ เจ้ าหรื อไม่“ (มาลาคี 3:10)
สหาย พระองค์กําลังตรัสถึงการตอบสนองความจําเป็ นของคุณ การเทของประทานเหนือธรรมชาติจากคลังที่ใหญ่ยิ่งของ
พระองค์ซงึ่ จะไม่ใช่แค่ชดเชยส่วนที่สบิ ซึง่ คุณคืนให้ กบั พระองค์เท่านัน้
ข้ อพระคัมภีร์ต่อมาเน้ นสัญญานี ้ เมื่อเดิม พระเจ้ าตรัสกับอิสราเอลซึง่ เป็ นชนชาติที่ทําเกษตรกรรมเป็ นหลัก พระองค์ทรง
ให้ การรับรองอันน่าอัศจรรย์นี ้ “เราจะขนาบตัวที่ทําลายให้ แก่เจ้ า เพื่อว่ามันจะไม่ทําลายผลแห่งพื ้นดินของเจ้ า และผลองุ่นในไร่นา
ของเจ้ าจะไม่ร่วง พระเจ้ าจอมโยธาตรัสดังนี ้แหละ“ (มาลาคี 3:11)
สําหรับพวกเราที่ไม่ได้ เป็ นชาวนา สัญญานี ้หมายถึงพระองค์จะทรงช่วยป้องกันเราจากอุบตั ิเหตุและรถเสีย ทําให้ ยางรถ
และรองเท้ าของลูกๆ ใช้ ได้ นานขึน้ กันความเจ็บป่ วยจากประตูบ้านของเรา และให้ พบของลดราคาที่จะทําให้ เราประหลาดใจ
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พระเจ้ าตรัสว่า “จงพิสจู น์เราในตอนนี ้ เราจะทําให้ เก้ าส่วนของเจ้ าขยายออกไปมากเกินกว่าที่สิบส่วนสามารถทําได้ ถ้าเจ้ าปล้ นจาก
เราด้ วยสิบลดซึง่ เป็ นของเราและใช้ สว่ นนันเพื
้ ่อตัวของเจ้ าเอง”
เห็นได้ ชดั เจนจากจดหมายของคุณว่า คุณเป็ นหนี ้ การที่คณ
ุ เอาเงินของพระเจ้ าไปนันไม่
้ ได้ แก้ ปัญหาของคุณเลย ตามจริ ง
แล้ ว ในตอนนี ้คุณแย่กว่าเมื่อคุณหยุดถวายสิบลดเมื่อสามเดือนก่อนเสียอีก “การพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง” ไม่เกิดผล คุณต้ อง
เริ่มดํารงชีวิตแห่งความเชื่อในพระเจ้ าและเชื่อฟั งพระวจนะของพระองค์
ผมขอยกตัวอย่าง หลายปี ก่อน มีสามีภรรยาคู่หนึ่งมาที่โบสถ์ของเรา ได้ รับบัพติศมาในพระนามของพระเยซู และได้ รับ
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ วันหนึ่งไม่นานหลังจากนัน้ ชายหนุ่มมาหาผมพร้ อมกับคิว้ ขมวดและผมเห็นว่าเขามีความกังวลใจมาก
“อาจารย์เกรย์ครับ” เขาพูดขึ ้น “เมื่อผมอยู่ในความบาป ผมสร้ างหนี ้ไว้ มากที่ผมต้ องจ่ายในตอนนี ้ และพูดกันตรงๆ แล้ ว เงินเดือน
ของผมถูกใช้ ไปหมดก่อนที่ผมจะได้ รับเสียอีก ไม่มีทางที่ผมจะสามารถถวายสิบลดได้ เลย ผมอยากจะถวายสิบลด ผมรู้ ว่าผมควร
จะถวาย แต่เป็ นไปไม่ได้ เลย” เขาเตรี ยมรายการหนีข้ องเขามา คล้ ายๆ กับรายการที่คุณส่งมาให้ ผม และจากนัน้ เขียนจํานวน
เงินเดือนของเขา แน่ทีเดียวว่าหนี ้และค่าใช้ จ่ายของเขาเกินเงินเดือน แม้ เมื่อพวกเขาประหยัดเป็ นอย่างมากก็ตาม
ผมอธิ ษ ฐานในใจ “พระองค์ เ จ้ าข้ า ขอทรงช่ ว ยข้ าพระองค์ ที่ จ ะช่ ว ยเหลื อ ชายคนนี ”้ และผมรู้ สึ ก การดลใจจาก
พระวิญญาณบริสทุ ธิ์ ผมเรี ยกชื่อของเขาและกล่าวว่า “ผมจะท้ าคุณและในเวลาเดียวกันทําให้ ตวั ผมเองเสี่ยง” และคําท้ าทายคือว่า
“อนุญาตให้ พระเจ้ าจัดการเงินของคุณและถวายสิบลดอย่างสัตย์ซื่อเป็ นเวลาสามเดือน ถ้ าในตอนท้ ายของเวลานัน้ พระเจ้ าไม่ได้
ทําสิ่งที่พระองค์ตรัสว่าจะทรงกระทําแล้ ว และทําให้ เก้ าส่วนสิบนันเพิ
้ ่มพูนเหมือนเช่นที่พระองค์ทรงทําให้ ขนมปั งและปลาเพิ่มพูน
ขึ ้นเมื่อสิง่ เหล่านันอยู
้ ใ่ นพระหัตถ์ของพระองค์ เพื่อที่จะจ่ายบิลทังหมดของคุ
้
ณ ผมก็จะรับผิดชอบต่อพระพักตร์ พระเจ้ า และคุณจะ
ไม่ต้องถวายสิบลด” ผมรู้วา่ การกระทําเช่นนี ้เสี่ยง แต่ผมก็ทราบว่าพระเจ้ าไม่ทรงทําให้ ผิดหวัง เขามองดูผมอย่างประหลาด จากนัน้
ยื่นมือของเขาออกมาหาผม บอกว่า “ได้ ครับ ผมจะทําอย่างนัน”
้
เวลาผ่านไป เดือนหนึ่ง สองเดือน สามเดือน จากนันสี
้ ่และห้ าเดือน เขาไม่ได้ มาพูดอะไรกับผม แต่สิบลดของเขาก็เข้ ามา
เรื่ อยๆ วันหนึ่งผมพบเขาที่คริ สตจักร จับมือกับเขา และถามว่า “เรื่ องการเงินของคุณเป็ นยังไงบ้ าง” เขาหัวเราะและกล่าวว่า
“อาจารย์เกรย์ครับ ผมไม่เข้ าใจ ภรรยาผมไม่เข้ าใจ แต่ผมจ่ายบิลทังหมดได้
้
ตรงเวลา เรามีความเป็ นอยู่ที่ดี และผมมีเงินเหลือ
ตอนนี ้ผมจะไม่เลิกถวายสิบลดแล้ วไม่วา่ จะเกิดอะไรขึ ้น มันได้ ผลดีครับ”
สหาย คุณสร้ างปั ญหาให้ กับตัวเองเมื่อเริ่ ม “พึ่งพาความรอบรู้ ของตนเอง” แทนที่จะไปหาศิษยาภิ บาลของคุณและ
อนุญาตให้ เขาชี ้ให้ คณ
ุ เห็นว่าจะนําฤทธิ์ของพระเจ้ าเข้ ามาในสถานการณ์ของคุณอย่างไร คุณจะเป็ นหนี ้อยู่เสมอจนกว่าจะเรี ยนรู้ที่
จะให้ ทกุ สิง่ อยูใ่ นพระหัตถ์ของพระเจ้ า ถวายสิบลดของคุณ และ “ดําเนินโดยความเชื่อ มิใช่ตามที่ตามองเห็น”
จากนัน้ จงฟั งอย่างตังใจ
้ เสียงคลิก๊ ที่คณ
ุ ได้ ยินนันเป็
้ นเสียงเปิ ดหน้ าต่างสวรรค์ พระเจ้ าทรงพร้ อมแล้ ว คุณล่ะ

....................
ศิษยาภิบาลรับสิบลด
ไม่ ถกต้
ู องตามพระคัมภีร์หรื อ
ถาม
ผมได้ยินว่า ศิ ษยาภิ บาลที เ่ ก็บสิ บลดจากสมาชิ กมี ความผิ ดในการใช้อํานาจฝ่ ายเนือ้ หนังเหนือพวกเขาและเป็ น “เจ้านาย
ที ่ข่มขี ่ผู้ที่อยู่ใต้อํานาจ” พี ่คนหนึ่งบอกว่าผู้รับใช้แบบนัน้ ปล้นจากคริ สตจักรและปล้นจากพระเจ้า บอกว่าไม่ มีข้อพระคัมภี ร์ใด
สนับสนุนระบบดังกล่าว และบอกว่าผู้ที่ยอมและทํ าเช่นนี ม้ ี “ความขี ้ขลาด” พระคัมภี ร์สอนเกี ่ยวกับการที ศ่ ิ ษยาภิ บาลรับสิ บลดไว้
ว่าอย่างไร
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ผมขออธิบายสันๆ
้ เกี่ยวกับประเด็นที่สําคัญ
1. สิบลดเป็ นขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า พระองค์ทรงประกาศว่าสิบลดเป็ นของพระองค์ “ทศางค์ทงสิ
ั ้ ้นที่ได้ จากแผ่นดินเป็ น
พืชที่ได้ จากแผ่นดินก็ดี หรื อผลจากต้ นไม้ ก็ดี เป็ นของพระเจ้ า เป็ นสิ่งบริ สทุ ธิ์แด่พระเจ้ า...และทศางค์ที่ได้ มาจากฝูงวัว หรื อฝูงแพะ
แกะ คือสัตว์หนึง่ ในสิบตัวที่ลอดใต้ ไม้ เท้ าของผู้เลี ้ยง เป็ นสัตว์บริสทุ ธิ์แด่พระเจ้ า” (เลวีนิติ 27:30, 32)
2. พระเจ้ าทรงประทานสิบลดให้ กบั เผ่าเลวี (เผ่าที่เป็ นปุโรหิต) เพื่อเป็ นมรดกของพวกเขา “เราให้ ทศางค์ ในอิสราเอล
แก่คนเลวีเป็ นมรดก เป็ นค่าตอบแทนงานที่เขาปฏิบตั ิ คืองานปฏิบตั ิที่เต็นท์นดั พบ“ (กันดารวิถี 18:21)
3. ห้ องหรื อคลังถูกสร้ างขึ ้นในพระวิหารเพื่อเก็บสิบลดจนกว่าชาวเลวีจะใช้ (2พงศาวดาร 31:4-12) คลังเหล่านี ้ได้ รับ
การเก็บรักษาโดยชาวเลวีเอง
4. พระเจ้ าทรงถือว่าเป็ นการปล้ นจากพระองค์เมื่อประชากรของพระองค์ไม่นําสิบลดเข้ าสู่คลัง (มาลาคี 3:8-10) ไม่มี
โจรคนใดสามารถรับแผ่นดินสวรรค์ได้ (1โคริ นธ์ 6:10)
5. พระเจ้ าทรงนําระบบสิบลดที่พระองค์ทรงใช้ ก่อนและระหว่างธรรมบัญญัติ มาใช้ กับเราภายใต้ พระคุณ (1โคริ นธ์
9:8-14) พระองค์ทรงเน้ นว่าผู้ที่เทศนาพระกิตติคณ
ุ (ผู้รับใช้ ) เป็ นผู้ที่ได้ รับการสนับสนุนโดยระบบนี ้ในปั จจุบนั
6. พวกฉวยหาเงินที่โลภไม่ใช่ผ้ เู ทศนาแต่เป็ นคนธรรมดาที่เก็บส่วนเงินได้ ของตนที่พระเจ้ าประกาศว่าเป็ นของพระองค์
เพื่อสนับสนุนผู้รับใช้ (ดูยากอบ 5:1, 4)
ผมขอชี ้ให้ คณ
ุ เห็นว่าศิษยาภิบาลของคุณไม่ได้ “เก็บ” สิบลด แต่สมาชิกต้ อง “นําทศางค์เต็มขนาดมาไว้ ในคลัง” (มาลาคี
3:10) แม้ แต่เครื่ องบูชาก็จะต้ อง “เก็บ [ไว้ ในคลัง]“ เปาโลกล่าว “เพื่อจะไม่ต้องเก็บเรี่ ยไรเมื่อข้ าพเจ้ ามา“ (1โครินธ์ 16:2)
ไม่ถกู ต้ องที่ว่าการที่ศิษยาภิบาลรับสิบลดทําให้ พวกเขามี “อํานาจฝ่ ายเนื ้อหนัง” เหนือธรรมิกชน สิบลดไม่ใช่สิ่งที่ธรรมิก
ชนให้ กบั ผู้รับใช้ โดยตรง แต่สบิ ลดเป็ นขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า และองค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงประทานสิบลดให้ กบั ผู้รับใช้ สมาชิกต้ องนํา
สิบลดของตนไปถวายองค์พระผู้เป็ นเจ้ า และศิษยาภิบาลได้ รับสิบลดเหล่านี ้จากองค์พระผู้เป็ นเจ้ า
้
่อตนเอง ซึง่ เป็ นความ
ข้ อโต้ แย้ งเกิดขึ ้นว่าเมื่อคริสตจักรเติบโตขึ ้น ศิษยาภิบาลอาจไม่จําเป็ นต้ องได้ รับเงินสิบลดทังหมดเพื
จริ ง อย่างไรก็ตาม เมื่อคริ สตจักรมีขนาดใหญ่ขึ ้น ก็ต้องมีผ้ ทู ําการมากขึ ้นเพื่อช่วยเหลือศิษยาภิบาลในโครงการของคริ สตจักร เช่น
ผู้ช่วยศิษยาภิบาลหรื อศิษยาภิบาลร่วม ผู้อํานวยการแผนกอนุชน แผนกประกาศ และแผนกดนตรี และเลขานุการเต็มเวลา ภารโรง
และอื่นๆ ทังหมดนี
้
อ้ าจได้ รับการดูแลทางการเงินจากสิบลด เมื่อคริ สตจักรเติบโตขึน้ พนักงานที่จําเป็ นต่อการรับใช้ ตามความ
จําเป็ นของคริสตจักรก็มีมากขึ ้นด้ วย และสิบลดเพิ่มเติมเข้ ามาทําให้ คริสตจักรสามารถดูแลเรื่ องการเงินของผู้ทําการเหล่านี ้ได้
แต่เราสามารถไว้ วางใจศิษยาภิบาลให้ ดแู ลเงินสิบลดจํานวนมากได้ หรื อไม่ จงจําไว้ ว่า ไม่ใช่ธรรมิกชนที่ให้ สิบลดแก่เขา
พระเจ้ าทรงเป็ นผู้ประทานให้ แก่เขา ธรรมิกชนที่คิดว่าศิษยาภิบาลไม่สามารถใช้ เงินสิบลดได้ อย่างฉลาดจะสามารถฝากวิญญาณ
ของตนและวิญญาณของภรรยาและลูกๆ ซึง่ มีคา่ เหลือคณานับไว้ ในมือของเขาได้ อย่างไร
เราจะต้ องยอมรับว่า สิบลดเป็ นของพระเจ้ า ธรรมิกชนต้ องนําสิบลดของตนมาให้ พระเจ้ าและเอามือของตนออก จากนัน้
พระเจ้ าทรงประทานสิบลดให้ กับผู้รับใช้ ของพระองค์ แน่นอน ผู้รับใช้ ต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้ าว่าเขาใช้ สิบลดอย่างไร เขาต้ อง
ตระหนักว่าสิบลดเป็ นเงินของพระเจ้ าและต้ องใช้ อย่างระมัดระวังด้ วยความเกรงกลัวพระเจ้ า ถ้ าเขาใช้ อย่างไม่ถกู ต้ องหรื อใช้ เพื่อ
ประโยชน์ของตนเองมากเกินไป เขาต้ องรับผิดชอบต่อพระเจ้ าผู้บริสทุ ธิ์อย่างแน่นอน
้ ผลและเป็ นแผนการเดียวที่ได้ ผลจริ งๆ
ท้ ายนี ้ ผมอยากจะบอกกับคุณว่าแผนการของพระเจ้ าสมบูรณ์แบบ แผนการนันได้
เพราะพระเจ้ าจะทรงให้ แน่ใจว่าเป็ นเช่นนัน้
นอกจากนี ้ พระองค์ ยังทรงเปิ ดหน้ า ต่างสวรรค์ ของพระองค์ และเทพระพรจนมีที่ ไม่พอที่ จะรั บได้ (มาลาคี 3:10) ดู
เหมือนว่ามีบางสิง่ ที่แม้ แต่คนที่มี “ความขี ้ขลาด” ก็สามารถเห็นได้

61

5
การสมรส
และ
ชีวติ ครอบครั ว

62

เรามีความสัมพันธ์ ก่อนแต่ งงานได้ ไหม
ถ้ าเราแต่ งงานกัน [ในภายหลัง]
ถาม
มี คนบอกผมว่า 1โคริ นธ์ 7:36 หมายถึงเรามี ความสัมพันธ์ ก่อนแต่งงานได้และไม่ใช่ความบาปถ้าเราแต่งงานกันในเวลา
ต่อมา ผมยังไม่ยอม แต่คนหนุ่มสาวจํ านวนมากดเหมื
ู อนว่าจะคิ ดเช่นนี ้ และข้อพระคัมภี ร์นีด้ ูเหมื อนจะสอนว่าเรามี ความสัมพันธ์
ก่อนแต่งงานได้ แต่ถา้ เป็ นอย่างนัน้ จริ ง ทําไมคริ สตจักรของเราจึงสอนไม่ให้ทําเช่นนัน้

ตอบ
ผมดีใจที่คุณยังไม่ยอม เพราะประการแรก ข้ อพระคัมภีร์ที่คุณอ้ างถึงและเราจะศึกษากันต่อไป คือ 1โคริ นธ์ 7:36 นัน้
ไม่ได้ สอนคําสัง่ สอนที่ไม่บริ สทุ ธิ์และไม่พอพระทัยพระเจ้ าอย่างแน่นอน และประการที่สอง เนื่องจากจริ งๆ แล้ ว พระคัมภีร์สอนใน
สิง่ ที่ตรงกันข้ าม ความสัมพันธ์ทางเพศก่อนการแต่งงานจึงเป็ นความบาป และเป็ นความสัมพันธ์ที่เป็ นมลทิน
ก่อนเราจะศึกษาข้ อพระคัมภีร์นี ้ ผมขอชี ้ให้ คณ
ุ เห็นคําสอนจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ ก่อนแต่งงาน ประการ
้ นที่นบั ถือแก่คนทังปวง
้
และให้ ที่นอนปราศจากมลทิน ด้ วยว่าคน
แรก เตียงสมรสเท่านันที
้ ่ปราศจากมลทิน “จงให้ การสมรสนันเป็
เหล่านันที
้ ่เล่นชู้กนั และคนล่วงประเวณี พระเจ้ าจะทรงพิพากษา” (ฮีบรู 13:4, พระคัมภี ร์ภาษาไทยฉบับแปลเก่า)
“พระเจ้ าจะทรงพิพากษาโทษผู้ที่ทําบาปทางเพศไม่ว่าจะเป็ นคนโสดหรื อคนแต่งงานแล้ ว” เป็ นคําแปลส่วนสุดท้ ายของ
ฉบับ Beck Version เราไม่พบในข้ อพระคัมภีร์เลยว่าการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนและแต่งงานในภายหลังสามารถกระทําได้ แต่
พระคัมภีร์สอนในสิง่ ตรงกันข้ าม
ใน 1ทิโมธี เปาโลชี ้แนะบุตรของเขาในองค์พระผู้เป็ นเจ้ าว่าควรจะประพฤติตนกับสตรี อย่างไร เขาแนะนําว่าให้ ปฏิบตั ิต่อ
“ผู้หญิ งผู้มีอาวุโสเป็ นเสมือนมารดา และส่วนหญิ งสาวๆ ก็ให้ เป็ นเสมือนพี่สาวน้ องสาว มีใจบริ สทุ ธิ์ต่อเขา [คิดแต่ความคิดที่ไร้
มลทินเกี่ยวกับพวกเขาเท่านัน้ – Taylor Version]” (1ทิโมธี 5:2) ภายหลังในบทเดียวกัน เขาสนับสนุนถ้ อยคํานี ้โดยเสริ มว่า “จง
รักษาใจให้ บริสทุ ธิ์” (1ทิโมธี 5:22)
ในจดหมายฉบับที่สองถึงทิโมธี เปาโลเสริ มถ้ อยคําตักเตือนเหล่านี ้ “จงหลีกหนีเสียจากราคะตัณหาของคนหนุ่ม“ (2ทิโมธี
2:22) ฉบับถอดความหนึ่งเขียนว่า “อย่าปล่อยให้ ตณ
ั หาของคนหนุ่มของท่านเอาชนะความสํานึกที่ดีของท่าน แต่รักษาตนให้ ไร้
มลทิน” ไม่มีสิ่งใดจะชัดเจนไปกว่าคําสอนว่าชายและหญิ งโสดไม่ควรปล่อยตนเองให้ หมกมุ่นในกิจกรรมทางเพศประเภทใดๆ
ก่อนที่จะแต่งงาน
การตักเตือนจากพระคัมภี ร์ไม่ให้ มีความสัมพันธ์ ก่อนแต่งงานมีเหตุผลที่แน่นอน เปาโลกล่าวด้ วยความแน่ใจว่า “จง
หลีกเลี่ยงเสียจากการล่วงประเวณี บาปอย่างอื่นที่มนุษย์กระทํานันเป็
้ นบาปนอกกาย แต่คนที่ล่วงประเวณีนนั ้ ทําผิดต่อร่ างกาย
ของตนเอง“ (1โคริ นธ์ 6:18)
ทําไมความบาปที่เป็ นความมลทินทางเพศถูกแยกออกว่าเป็ นสิ่งที่ล่วงละเมิดต่อพระเจ้ าเป็ นพิเศษ คําตอบมีอยู่ในข้ อ
ต่อมา “ท่านไม่ร้ ูหรื อว่า ร่ างกายของท่านเป็ นวิหารของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ซงึ่ สถิตอยู่ในท่าน ซึ่งท่านได้ รับจากพระเจ้ า ท่านไม่ใช่
เจ้ าของตัวท่านเอง“ (1โคริ นธ์ 6:19) การทําให้ วิหารของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์เป็ นมลทินด้ วยการล่วงประเวณีเป็ นความบาปต่อ
พระองค์ในสายพระเนตรของพระองค์ เพราะสถานที่สถิตของพระองค์ถกู ทําให้ เป็ นมลทิน พระเจ้ าทรงสงวนความใกล้ ชิดทางเพศไว้
สําหรับการสมรสเท่านัน้ การกระทําอย่างอื่นนันเป็
้ นการไม่นบั ถือพระเจ้ า
เมื่อพิจารณาถึงข้ อเท็จจริ งนี ้ พระวจนะของพระเจ้ าชี ้แนะให้ คนโสดครองตนให้ บริ สทุ ธิ์และแยกจากความบาปทางเพศ
้
ก็ให้ แต่งงานเสีย “ข้ าพเจ้ าขอกล่าวแก่คนที่ยงั เป็ นโสดและพวกแม่ม่ายว่า การที่เขาจะอยู่
หรื อถ้ าเขาไม่สามารถยับยังตนเองได้
เหมือนข้ าพเจ้ าก็ดีแล้ ว แต่ถ้าเขายังใจไม่
้
อยู่ ก็จงแต่งงานเสียเถิด เพราะแต่งงานเสียก็ดีกว่ามีใจเร่ าร้ อนด้ วยกามราคะ [ด้ วยกาม
ราคะ – RSV]“ (1โคริ นธ์ 7:8-9) หลังจากที่คนหนึ่งแต่งงานแล้ วเท่านัน้ ความสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้ องกับความใกล้ ชิดจึงบริ สทุ ธิ์ และ
ปราศจากมลทิน (ฮีบรู 13:4)
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ตอนนี ้ เราจะมาดู1โคริ นธ์ 7:36 กัน ก่อนอื่น ให้ สงั เกตสถานการณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้ านพระคัมภีร์ทุกคนเห็นพ้ องว่าเปาโล
ประสบกับสถานการณ์ ที่แตกต่างจากสถานการณ์ ที่เราประสบอยู่ในปั จจุบนั เป็ นอย่างมาก เปาโลเปิ ดเผยข้ อเท็จจริ งนีใ้ นข้ อ 26
“เพราะเหตุความยากลําบากที่จะมาถึงอยู่ในเวลานี ้ ข้ าพเจ้ าเห็นว่า ทุกคนควรจะอยู่อย่างที่เขาเป็ นอยู่เดี๋ยวนี ้“ [นัน่ คือ เหมือนเช่น
เขา ไม่แต่งงาน ข้ อ 7-8] คําแนะนําของเปาโลในข้ อพระคัมภีร์เหล่านี ้เกี่ยวข้ องกับผู้ที่ประสบ “ความยากลําบากที่จะมาถึงอยู่ใน
เวลานี ”้ ซึ่งเป็ นสภาพที่เกิดขึน้ อยู่ในเวลานัน้ เนื่องจากสภาพที่ผิดปกตินี ้ เขาแนะนําว่าผู้ที่สามารถครองตัวเป็ นโสดได้ โดยไม่มี
ตัณหาก็ให้ ครองตัวเป็ นโสด (ข้ อ 8-9) คําว่า “ความยากลําบาก” (ภาษากรี ก อานางเค (anagke)) เป็ นคําเดียวกับที่ใช้ เพื่อบรรยาย
ความทุกข์ร้อนใหญ่หลวงใน ลูกา 21:23 และชี ้ถึงภัยพิบตั ิ การข่มเหง ความยากลําบาก การข่มเหงคริ สเตียนอันเลวร้ ายของนีโรได้
เริ่มต้ นขึ ้น
อดัม คลาร์ ก กล่าวถึงการอ้ างอิงของเปาโลเกี่ยวกับ “ความยากลําบากที่จะมาถึงอยูใ่ นเวลานี ้” ไว้ วา่
ในเวลานัน้ เมื่อประชากรของพระเจ้ าไม่มีสถานที่อยู่อาศัยแน่นอน เมื่อพวกเขาอยู่ภายใต้ อํานาจของศัตรู โดยไม่มี
การปกป้องใดๆ จากรัฐบาล บ่อยครัง้ รัฐบาลเองเป็ นผู้ข่มเหง ผู้ซงึ่ มีครอบครัวจะต้ องดูแล จะพบว่าตนเองจะรู้สกึ อับอาย
้ ายกว่าดูแลเอาใจใส่ใจภรรยาและลูกๆ มาก ในเรื่ องนี ้ ดีกว่าที่คนซึ่งยังไม่
มาก เพราะดูแลรักษาตัวเองให้ ปลอดภัยนันง่
แต่งงานจะครองตัวเป็ นโสดในเวลาปั จจุบนั นี ้
Barnes’ Commentary เสริมว่า “เขาไม่ได้ หมายความว่าจะเป็ นสถานการณ์ถาวรในคริสตจักรเลย”
้ ยนขึ ้นในบริ บทนี ้ ไม่ใช่ในสภาพการดําเนินชีวิตปกติอนั เป็ นเวลาที่พระเจ้ า
ข้ อพระคัมภีร์ที่คณ
ุ อ้ างถึง ซึ่งคือข้ อ 36 นันเขี
ทรงมีแผนการให้ ทกุ คนแต่งงาน (ดูสภุ าษิต 18:22; ฮีบรู 13:4; 1โครินธ์ 7:2)
1 โครินธ์ 7:36 เขียนไว้ วา่
แต่ถ้าชายใดมี คู่หมัน้ เป็ นสาวพรหมจารี และรู้ สึกว่าตนจะปฏิ บตั ิ ต่อคู่หมัน้ อย่างสมควรไม่ได้ มี ความรักร้อนแรง และ
ต้องทําอย่างใดอย่างหนึ่งก็ให้เขาทําตามปรารถนา คือให้เขาแต่งงานเสีย ไม่มีความผิ ดอันใด”
ผมขอสารภาพว่าฉบับ King James Version ไม่ชดั เจนในข้ อนี ้เหมือนเช่นที่ผมอยากให้ ชดั เจน อย่างไรก็ตาม เมื่อศึกษา
อีกนิด จะเข้ าใจความหมายได้ ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราตระหนักถึงสถานการณ์ พิเศษของเวลานัน้ ซึ่งเปาโลเรี ยกว่า
“ความยากลําบากที่จะมาถึงอยู่ในเวลานี ้” ฉบับ New International Version เขียนไว้ ชดั เจนยิ่งขึ ้นว่า “ถ้ าคนใดคิดว่าเขาประพฤติ
ตนไม่เหมาะสมต่อสาวพรหมจารี ที่เขาได้ หมันไว้
้ และถ้ าเธอมีอายุมากขึ ้น และเขารู้สกึ ว่าเขาต้ องแต่งงาน เขาควรจะแต่งงานตามที่
ปรารถนา เขาไม่ได้ ทําบาป พวกเขาควรจะแต่งงานกัน“
จงสังเกตให้ ดีว่า จะต้ องรักษาพรหมจรรย์ไว้ จนกว่าจะแต่งงาน ประเด็นนี ้ไม่ใช่ว่าพวกเขามีความสัมพันธ์ ก่อนแต่งงานได้
หรื อ ไม่ เพราะพวกเขาเป็ นคริ สเตี ยนที่ แ ท้ จ ริ ง ประเด็น คื อ ว่าเขาควรจะแต่ง งานหรื อ ไม่ เพราะสภาพอัน เลวร้ ายของ “ความ
ยากลําบากที่จะมาถึงอยูใ่ นเวลานี ้”
แนวคิดที่เพื่อของคุณกล่าวถึงอย่างไม่ถูกต้ องเป็ นการหมิ่นประมาทพระเจ้ า เพราะแนวคิดนัน้ ยอมรับการใช้ พระวิหาร
บริ สทุ ธิ์ของพระเจ้ า นัน่ คือ ร่ างกายของเราเพื่อการล่วงประเวณี การสอนเช่นนี ้พระเจ้ าทรงเรี ยกว่า “ความลํ ้าลึกของซาตาน” ของ
ผู้หญิงชื่อเยเซเบลในคริ สตจักรที่เมืองธิยาทิรา คําแช่งสาปอันเลวร้ ายที่พระเจ้ าทรงประกาศต่อหญิงคนนันและผู
้
้ ติดตามเธออยู่ใน
วิวรณ์ 2:20-24
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ผมหวังว่าคุณจะเข้ าใจว่าทําไมคริ สตจักรของคุณเทศนาไม่ให้ มีความสัมพันธ์ ก่อนแต่งงาน คริ สตจักรของพระเจ้ าจะ
เทศนาไม่ให้ ทําบาปนี ้จนกว่าพระเยซูจะเสด็จมารับเจ้ าสาวของพระองค์ ผู้ลว่ งประเวณีที่ไม่กลับใจใหม่จะไม่อยู่ในกลุม่ คนที่บริ สทุ ธิ์
นัน้
้ ยงใด ให้ อ่าน 1โคริ นธ์ 6:9-10 พระวจนะของพระเจ้ ากล่าวว่า
ถ้ าคุณต้ องการจะรู้ว่าพระเจ้ าทรงเกลียดชังความบาปนันเพี
ผู้ลว่ งประเวณีจะไม่ได้ รับแผ่นดินของพระเจ้ า สถานที่เดียวที่พวกเขาสามารถไปได้ คือบึงไฟ พวกเขาจะต้ องอาศัยอยู่ในนรกเดียวกัน
กับคนรักร่วมเพศและคนเป็ นชู้ตลอดชัว่ นิรันดร์ ผมไม่ต้องการที่จะอยูใ่ นนรกเช่นนัน้ คุณล่ะ

....................
ค่ ูหมัน้ ของผ้ ูเทศนาหนุ่ม
ไม่ ค่อยจะอธิษฐาน
ถาม
ผมได้รับความรอดมาประมาณปี ครึ่ ง และผมรู้ สึกว่าได้รับการทรงเรี ยกให้เป็ นผู้รับใช้ ผมหมัน้ อยู่กบหญิ
ั
งสาวน่ารักคน
หนึ่งซึ่งเติ บโตขึ้นมาในครอบครัวที เ่ ป็ นคริ สเตียน แต่ผมไม่ค่อยเห็นเธออธิ ษฐาน ส่วนใหญ่ เธอจะอยู่ทีห่ อ้ งโถงพดคุ
ู ยและหัวเราะใน
ระหว่างการอธิ ษฐานที แ่ ท่นบชา
ู เธอบอกว่าเธอรักผมและอยากจะเป็ นภรรยาของผู้เทศนา แต่การที ่เธอไม่อธิ ษฐานและไม่มีภาระ
หนักสําหรับคนทีห่ ลงทําให้ผมไม่สบายใจ คุณคิ ดว่าอย่างไรครับ

ตอบ
ผมคิดว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะกังวลเกี่ยวกับความบกพร่ องทางฝ่ ายวิญญาณของผู้ที่คณ
ุ ตังใจที
้ ่จะแต่งงานด้ วย หญิงสาวคนนี ้
น่ารัก มีพรสวรรค์และมัน่ คงในความเชื่ออย่างแท้ จริง เหมือนเช่นที่คณ
ุ บอกไว้
อย่างไรก็ตาม สิง่ อื่นๆ ก็มีความสําคัญเท่าเทียมกันหรื อมีความสําคัญมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณกําลังเตรี ยมตัว
ที่จะเป็ นผู้รับใช้ สิ่งที่น่าเศร้ าคือว่าหนุ่มสาวมากมายที่เติบโตขึน้ มาในครอบครัวคริ สเตียนไม่มีใจอยู่ทางฝ่ ายวิญญาณ ผมดีใจที่
้
ณจะเป็ นหนึง่ ในจํานวนนัน้
ไม่ใช่ทกุ คนเป็ นแบบนัน้ แต่น่าเศร้ าที่มีจํานวนมากที่เป็ นเช่นนัน้ และดูเหมือนว่าคูห่ มันของคุ
ภรรยาของผู้รับใช้ จะต้ องเป็ นผู้ที่อยู่ฝ่ายวิญญาณเหนือสิ่งอื่นใด คุณจะต่อสู้กบั วิญญาณชัว่ ทุกวัน และเธอจะต้ องอยู่ข้าง
คุณ ร่ วมต่อสู้กบั คุณด้ วย เธอต้ องมีความรู้ สกึ กับคนทังหลายเหมื
้
อนเช่นที่คณ
ุ รู้ สกึ พร้ อมที่จะใช้ เวลาอันยาวนานในการอธิษฐาน
ุ กังวลใจ
ร่วมกับพวกเขาและช่วยเหลือพวกเขาให้ พบกับพระเจ้ า ในการเป็ นคู่อปุ ถัมภ์ของคุณ เธอจะต้ องช่วยเหลือคุณ ไม่ทําให้ คณ
และดึงคุณลงไป
ในการรับใช้ ภรรยาอาจเป็ นพรอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้ าทรงประทานให้ กบั ผู้ชายคนหนึ่งหรื อเป็ นหินหนักอยู่รอบคอของเขาก็
ได้ เธออาจเป็ นแหล่งของความปี ติยินดีที่ยิ่งใหญ่หรื อในทางตรงกันข้ าม เป็ นตัวถ่วงวิญญาณของเขาที่ทําให้ เขาท้ อถอย
ถึงเวลาที่คณ
ุ จะต้ องตัดสินใจว่าหญิงคนนี ้จะเป็ นพรสําหรับคุณและการรับใช้ ที่พระเจ้ าทรงประสงค์ให้ ภรรยาเป็ นหรื อไม่
ผมขอแนะนําให้ คุณพูดคุยกับเธอในเรื่ องนีด้ ้ วยความรักแต่ชัดเจน ให้ เธอทราบว่าคุณคาดหวังอะไรและต้ องการให้ ภรรยาเป็ น
อย่างไรในทางฝ่ ายวิญญาณ และสังเกตปฏิกิริยาของเธอ อาจเป็ นได้ ว่าเธอจะตระหนักว่าเธอจําเป็ นต้ องอยู่ทางฝ่ ายวิญญาณมาก
ยิ่งขึ ้นและเป็ นหุ้นส่วนทางฝ่ ายวิญญาณกับคุณ
ถ้ าเธอไม่ทําเช่นนัน้ ผมเห็นภาพเส้ นทางที่ยากลําบากรอคอยคุณอยู่ ความท้ อถอยอาจจะเกิดขึ ้นและคุณจะทิ ้งแผนการ
เพื่อการรั บใช้ ของคุณ หรื อจะมีการโต้ เถียงกันอยู่เสมอในความสัมพันธ์ ของคุณ ซึ่งจะทําให้ คุณอยู่ในความตึงเครี ยดที่เกือบจะ
เหลือทน
ในทางตรงกันข้ าม ถ้ าเธออุทิศตนให้ การอธิษฐาน และมีภาระหนักสําหรับคนที่หลง คุณจะช่วยเธอให้ กลายเป็ นทหารแห่ง
ไม้ กางเขนที่แท้ จริงและเป็ นคูอ่ ปุ ถัมภ์ที่เหมาะสมสําหรับคุณ
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ถ้ าเธอไม่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ ้น ผมขอแนะนําให้ คณ
ุ แสวงหานํ ้าพระทัยของพระเจ้ าในเรื่ องการแต่งงานของคุณใหม่
พระเจ้ าทรงมีทรงมีคสู่ ําหรับคุณซึง่ จะเป็ นคู่อปุ ถัมภ์ที่แท้ จริ ง อย่ายอมกับสิ่งที่ด้อยกว่า อนาคตของคุณสําคัญต่อคุณมากเกินกว่าที่
จะยอมเสี่ยงรับผู้ที่ไม่มีภาระหนักเหมือนกับคุณมาเป็ นภรรยา
สเปอร์ จนั อ้ างสดุดี 37:23 “พระเยโฮวาห์ทรงนําย่างเท้ าของคนดี และพระองค์ทรงพอพระทัยในทางของเขา“ และกล่าวว่า
“ใช่แล้ ว และ [นอกจากย่างเท้ าแล้ ว] ก็การยับยังด้
้ วย”

....................
ค่ ูหมัน้ ของดิฉันไม่ สนใจดิฉัน
ถาม
ดิ ฉนั ไปสหคริ สตจักรเพ็นเทคอสต์ แห่งหนึ่งได้ปีกว่าแล้ว และมี ชายคนหนึ่งที ่คริ สตจักรขอดิ ฉนั แต่งงาน เราสองคนได้รับ
บัพติ ศมาในพระนามพระเยซู ได้รับพระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ และมี ส่วนร่ วมในการนําวิ ญญาณมาหาพระเจ้าเป็ นอย่างมาก ปั ญหาคื อ
ว่า ดิ ฉนั รู้ สึกว่าดิ ฉนั รักเขา แต่ดิฉนั ไม่ชอบวิ ธีที่เขาปฏิ บตั ิ กบั ดิ ฉนั เมื ่อพดคุ
ู ยกันตามลําพัง เราเข้ากันได้ดี แต่เมื ่อเราอยู่กบั คนอื น่ ๆ
เขาไม่ใส่ใจดิ ฉนั ราวกับว่าเขาไม่ตอ้ งการให้ใครรู้ ว่าเขาชอบดิ ฉนั เขาบอกว่าเขารักดิ ฉนั และดิ ฉนั บอกเขาว่าดิ ฉนั รักเขา บางครั้ง
ดิ ฉนั รู้ สึกว่าดิ ฉนั มองข้ามวิ ธีที่เขาปฏิ บตั ิ ต่อดิ ฉนั ได้ แต่บางครั้งดิ ฉนั อยากจะพดูว่า “ลื มไปเลยดี กว่า” ดิ ฉนั ควรจะพิ จารณาเรื ่องนี ้
ก่อนทีจ่ ะหมัน้ หรื อไม่

ตอบ
ครับ คุณควรพิจารณาเรื่ องนี ้ รวมทังเรื
้ ่ องอื่นๆ อีกมากมายก่อนที่คณ
ุ จะหมัน้
นอกจากเรื่ องความรอดแล้ ว การแต่งงานเป็ นก้ าวที่สําคัญที่สดุ ในชีวิตนี ้ การสมรสเป็ นสิ่งที่พระเจ้ าทรงสถาปนาขึ ้นและ
เป็ นความสัมพันธ์ ที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ผูกพันและมีความถาวร การสมรสไม่ใช่เพียงความคิดของมนุษย์ที่เกิดขึ ้นเพราะความสะดวกเท่านัน้
แต่เป็ นสิง่ ที่พระเจ้ าทรงวางแผนเพื่อประโยชน์ของมนุษย์ (ปฐมกาล 2:18)
ไม่มีความสัมพันธ์ใดใกล้ ชิดและผูกพันกันมากไปกว่าการสมรส สําหรับบุตรของพระเจ้ าแล้ ว การสมรสเป็ นความสัมพันธ์
จนถึงความตาย ไม่ควรจะพิจารณาถึงการหย่าร้ างเลย พระเจ้ าทรงเกลียดชังการหย่าร้ าง (มาลาคี 2:16)
ดังนัน้ เมื่อคริ สเตียนคิดว่าจะแต่งงาน ควรจะพิจารณาปั จจัยทุกประการ คุณจะต้ องไม่เข้ าเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อ (2โค
ริ นธ์ 6:14) แต่คณ
ุ ต้ องแสวงหานํ ้าพระทัยของพระเจ้ าอย่างจริงจัง
นอกจากนี ้ จะต้ องมีความรักที่แท้ จริ งระหว่างสองฝ่ าย ความรักที่แท้ จริ ง “ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ ายเดียว“ (1โคริ นธ์ 13:5)
นัน่ คือ ความรักไม่เห็นแก่ตวั โดยธรรมชาติแล้ ว เรามีแนวโน้ มที่จะเห็นแก่ตวั แต่เมื่อคนๆ หนึ่งรักอีกคนหนึ่งอย่างแท้ จริ ง แนวโน้ ม
นันก็
้ เปลี่ยนไป
ผู้ชายหลายคนพยายามที่จะรักษาภาพลักษณ์ “ชายชาตรี ” เอาไว้ เมื่ออยู่ต่อหน้ าคนอื่นๆ สําหรับพวกเขา การรักหรื อเอา
ใส่ใจคนอื่นเป็ นความอ่อนแอ และพวกเขาไม่พร้ อมที่จะทิ ้งภาพลักษณ์ “ชายชาตรี ” ไปเป็ นคนที่มีความอ่อนโยน เอาใจใส่และมี
ความรัก ในความเป็ นจริ ง ผู้ชายที่เป็ นเช่นนันมี
้ ความรู้สกึ ไม่มนั่ คงและด้ อยค่า เขาต้ องปกป้องตนเองจากการมีลกั ษณะที่เปราะบาง
แต่คนที่รักอย่างแท้ จริ งจะกลายเป็ นผู้ที่เปราะบาง เพราะเขาใส่ใจบุคคลอีกคนหนึ่งมากจนเขาใส่ใจเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเอง
น้ อยกว่าที่เขาใส่ใจเธอ
เห็นได้ ชดั ว่าเพื่อนของคุณยังมีความรู้ สึกสําหรับคุณยังไม่ถึงจุดนัน้ เขายังไม่พร้ อมที่จะแต่งงานเพราะเขาพยายามที่จะ
ปกป้องตนเองจากสิ่งที่เขาคิดว่าเป็ นความอ่อนแอเมื่อเขาอยู่ต่อหน้ าผู้อื่น ทังนี
้ ้ ไม่ได้ หมายความว่าเขาไม่สามารถมีความรักที่
้
แท้ จริงสําหรับคุณได้ เพียงแต่เขายังไม่มีเท่านันเอง
มาตรฐานของพระเจ้ าสําหรับการสมรสคือว่าผู้ชายควรจะรักภรรยาของเขาเหมือนกับร่างกายของตนเอง (เอเฟซัส 5:28)
ผู้ชายคนหนึ่งไม่ละเลยร่ างกายของตนเองแต่ “เลี ้ยงดูและทนุถนอม เหมือนพระคริ สต์ทรงกระทําแก่คริ สตจักร“ (เอเฟซัส 5:29)
เพื่อนของคุณอาจยังไม่ถงึ จุดนัน้ ซึง่ จําเป็ นต่อการสมรสที่ดี เขายังจะต้ องก้ าวต่อไปอีก
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ผมขอแนะนําในตอนนี ้ว่าคุณยังไม่พร้ อมที่จะหมันกั
้ บชายคนนี ้ ก่อนที่คณ
ุ จะตกลงที่จะหมันกั
้ บเขา ผมคิดว่ามีหลายสิ่งที่
จะต้ องทํา
ุ สามารถ
สิ่งที่สําคัญมากอย่างหนึ่งคือการมีความสัมพันธ์ ที่มีความซื่อสัตย์ต่อกันอย่างแท้ จริ ง นัน่ คือ ความสัมพันธ์ที่คณ
พูดถึงสิง่ ที่ทําให้ คณ
ุ ไม่สบายใจได้ อย่างง่ายๆ และเขาสามารถทําเช่นเดียวกันได้ ถ้ าความสัมพันธ์ของคุณไม่อาจมีความซื่อสัตย์ต่อ
กันได้ ก็จะไม่สามารถทนความกดดันของการสมรสได้
สิ่งสําคัญประการที่สองคือว่าจะต้ องสื่อสารกันได้ อย่างเปิ ดเผยและไม่เกรงใจกัน และใช้ เวลามากที่จะสื่อสารกันเช่นนัน้
ได้ การสื่อสารเช่นนี ้จะต้ องดําเนินต่อไปในการสมรส
เวลาเป็ นปั จจัยสําคัญอีกอย่างหนึ่ง จงให้ ความสัมพันธ์ของคุณได้ รับการพิสจู น์ อย่ารี บร้ อนและอย่าปล่อยให้ เขาเร่ งคุณ
ถ้ าคุณปฏิบัติตามคําแนะนํ าข้ างต้ นและให้ เวลาเพื่อที่ความสัมพันธ์ จะเติบโตขึน้ ได้ อาจเป็ นได้ ว่าความรั กที่ คุณแสวงหาและ
ปรารถนาจะออกผลในชีวิตของเขา ความรักต้ องเติบโตขึ ้นและเป็ นผู้ใหญ่ โดยเปลี่ยนจากสิ่งที่เห็นแก่ตวั ในตอนแรก (“ฉันได้ อะไร
จากความรักนี ้”) เป็ นความรักที่ลกึ ซึ ้งและไม่เห็นแก่ตวั (“ฉันให้ คขู่ องฉันได้ มากแค่ไหน”) กระบวนการนี ้อาจใช้ เวลานานในกรณีของ
เพื่อนคุณ
ท้ ายนี ้ เพื่อที่จะแสดงให้ เห็นความแตกต่างระหว่างความรักของเพื่อนคุณที่มีให้ กบั คุณ ซึง่ เราอาจเรี ยกว่าเป็ น “ความรักโร
แมนติก” และความรักที่ลกึ ซึ ้งและมีความผูกพัน และจําเป็ นต่อการสมรสที่ดีและยาวนาน ซึง่ เรี ยกว่า “ความรักของสามีภรรยา” ผม
ขอยกตัวอย่างง่ายๆ
โดยปกติ ใต้ กระโปรงรถจะมีเครื่ องยนต์สองเครื่ อง ไม่ใช่เครื่ องเดียวอย่างที่เรามักจะคิดกัน มีเครื่ องยนต์ขนาดเล็กเครื่ อง
หนึง่ และเครื่ องยนต์ขนาดใหญ่เครื่ องหนึง่ ถ้ าใช้ แต่เครื่ องยนต์ขนาดเล็ก รถจะไปไหนไม่ได้ ไกล แต่เครื่ องยนต์ขนาดใหญ่จะนํารถไป
ได้ ทกุ ที่ที่เราต้ องการจะไป ตามจริ งแล้ วหน้ าที่ของเครื่ องยนต์ขนาดเล็กไม่ใช่เป็ นการทําให้ รถวิ่งไปตามถนน แต่ช่วยให้ เครื่ องยนต์
ขนาดใหญ่ติดขึ ้นมา เครื่ องยนต์ขนาดเล็กนันเรี
้ ยกว่าสตาร์ ทเตอร์
เราจะเรี ยกเครื่ องยนต์ขนาดเล็กซึ่งคือสตาร์ ทเตอร์ นี ้ว่า ความรักโรแมนติก ความรักนีเ้ ป็ นความรักที่ไม่เป็ นผู้ใหญ่ เป็ น
ความสนใจทางร่างกาย ซึง่ อาจเริ่ มความสัมพันธ์ได้ แต่ถ้าเครื่ องยนต์ขนาดใหญ่ ซึง่ คือความรักของสามีภรรยา ไม่ติดขึ ้นมา ความ
้ าคู่หนุ่มสาวมีแต่ความรักโรแมนติก ชีวิตสมรสของพวกเขาก็จะอยู่ได้ ไม่ยืด การสมรสของดารา
รักใคร่ ก็จะตายไปในเร็ววัน ดังนันถ้
ฮอลลีวดู ส่วนใหญ่เป็ นประเภทเครื่ องยนต์ขนาดเล็ก และแตกสลายลงเมื่อความงดงามของใบหน้ าและรู ปร่างจางหายไป เพราะไม่
เคยมีความรักที่แท้ จริงอยู่
ความรั กของสามีภ รรยาซึ่ง คื อเครื่ องยนต์ ขนาดใหญ่ ไ ม่ได้ มีพืน้ ฐานอยู่บนความรั กใคร่ เพี ยงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่มี
รากฐานอยู่บนความสนใจกันทังสองฝ่
้
าย ความเป็ นเพื่อนกัน ความเคารพกัน ความชื่นชมกัน การใส่ใจอย่างไม่เห็นแก่ตวั การเป็ น
ห่วง และแนวคิดเกี่ยวกับการสมรสตามพระคัมภีร์
ดูเหมือนว่าเพื่อนของคุณจะมีเครื่ องยนต์ขนาดเล็กทํางานอยู่ และจะเป็ นการฉลาดสําหรับคุณที่จะรอจนกว่าจะแน่ใจว่า
คุณทังสองคนมี
้
เครื่ องยนต์ขนาดใหญ่ที่ติดและทํางานอยู่ และมีเชื ้อเพลิงที่ดีคือพระวิญญาณบริสทุ ธิ์อยู่ในถังนํ ้ามันทางฝ่ ายวิญญา
ุ จะเดินทางไปในชีวิตสมรสร่วมกัน
ของคุณ เมื่อนัน้ คุณจะมีความมัน่ ใจว่าเป็ นการปลอดภัยที่คณ

....................
สามีปฏิบตั กิ ับภรรยาเหมือนเป็ นเด็ก
ถาม
สามี ของดิ ฉนั มี พระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ แต่เขาเป็ นคนชอบเผด็จการมาก เขาปฏิ บตั ิ กบั ดิ ฉนั เหมื อนเป็ นเด็ก เขาเคยขู่ว่าจะตี
ดิ ฉนั ถ้าดิ ฉนั ไม่เชื ่อฟั งเขา เขาจัดการเรื ่องเงิ นและซื ้อของต่างๆ ที ่ตอ้ งการเพือ่ ตนเอง แต่ดิฉนั ต้องขอเงิ นเพื อ่ ซื ้อของใช้ส่วนตัว เขา
บอกว่าพระเจ้าทรงวางแผนให้เป็ นเช่นนี ้ และอ้างเอเฟซัส 5:24 เมื ่อใดก็ตามที ่ดิฉนั พยายามพดคุ
ู ยกับเขาอย่างมี เหตุผล อาจารย์
เกรย์ คะ ข้อพระคัมภี ร์นนั้ มี ความหมายอย่ างนี ้หรื อคะ ดิ ฉนั เต็ มใจที ่จะเป็ นสิ่ งที ่พระเจ้าทรงประสงค์ ให้ดิฉนั เป็ น แต่ดิฉนั รู้ สึก
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เหมื อนว่าการปฏิ บตั ิ เช่นนีเ้ ป็ นการทําให้สูญเสียความเป็ นมนุษย์ และดิ ฉนั เสียความเคารพตนเองในฐานะภรรยา ดิ ฉนั พบว่าตนเอง
ไม่พอใจเขาและยังไม่พอใจพระเจ้าถ้าพระเจ้าทรงวางแผนให้ชีวิตสมรสเป็ นแบบนี ้ คุณช่วยดิ ฉนั หน่อยได้ไหม

ตอบ
ก่อนอื่น ผมขอยืนยันกับคุณว่าพระเจ้ าไม่ได้ วางแผนให้ สามีทํากับภรรยาราวกับว่าภรรยาเป็ นเด็ก หรื อเป็ นทรัพย์สมบัติที่
จะทําอะไรก็ได้ ตามอําเภอใจ ผมเห็นผู้ชายหลายคนปฏิบตั ิกบั สัตว์ด้วยความเห็นใจมากยิ่งกว่าที่ปฏิบตั ิกบั ภรรยาผู้เป็ นที่รักของตน
การนําข้ อพระคัมภีร์หนึ่งออกจากข้ อพระคัมภีร์แวดล้ อมและใช้ ข้อพระคัมภีร์นนเพื
ั ้ ่อสร้ างพื ้นฐานอํานาจเพื่อทําให้ อตั ตาทางเนื ้อ
หนังพอใจนัน้ เป็ นการบิดเบือนแนวคิดของพระคัมภีร์ เราจะต้ องใช้ บริ บททังหมดเพื
้
่อเข้ าใจข้ อ 24 ได่อย่างถูกต้ อง เราจะอ้ างข้ อ
พระคัมภีร์เอเฟซัสที่เกี่ยวข้ องกับความสัมพันธ์ในชีวิตสมรสทังหมด
้
จงยอมฟั งกันและกันด้วยความเคารพในพระคริ สต์ [ความเกรงกลัวพระเจ้า] ฝ่ ายภรรยา จงยอมฟั งสามี ของตน
เหมื อนยอมฟั งองค์พระผู้เป็ นเจ้า เพราะว่าสามี เป็ นศีรษะของภรรยา เหมื อนพระคริ สต์ทรงเป็ นศี รษะของคริ สตจักร (ซึ่ ง
เป็ นพระกายของพระองค์ ) และพระองค์ ทรงเป็ นพระผู้ช่วยให้รอดของคริ สตจักร คริ สตจักรยอมฟั งพระคริ สต์ ฉนั ใด
ภรรยาก็ควรยอมฟั งสามี ทกุ ประการฉันนัน้ ฝ่ ายสามี ก็จงรักภรรยาของตน เหมื อนอย่างทีพ่ ระคริ สต์ทรงรักคริ สตจักร และ
ทรงประทานพระองค์เองเพือ่ คริ สตจักร...เช่นนัน้ แหละ สามี จึงควรรักภรรยาของตนเหมื อนกับรักกายของตนเอง ผู้ที่รัก
ภรรยาของตนก็รักตนเอง เพราะว่าไม่มีผู้ใดเกลี ยดชังเนื ้อหนังของตนเอง มี แต่เลี ้ยงดและทนุ
ถนอม เหมื อนพระคริ สต์
ู
ทรงกระทําแก่คริ สตจักร เพราะว่าเราเป็ นอวัยวะแห่งพระกายของพระองค์ เพราะเหตุนี้ ผู้ชายจึ งละบิ ดามารดาของตน
ไปผกพั
ู นอยู่กบั ภรรยา และเขาทัง้ สองจะเป็ นเนื ้ออันเดี ยวกัน ความจริ งที ่ฝังอยู่ในข้อนี ้สําคัญ ส่วนข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
เข้าใจว่าหมายถึ งพระคริ สต์ และคริ สตจักร ถึ งอย่างไรก็ดี ท่านทุกคนจงต่างก็รักภรรยาของตนเหมื อนรักตนเอง และ
ภรรยาก็จงยําเกรงสามี ของตน (เอเฟซัส 5:21-25, 28-33)
ทัศนคติของสามีต่อภรรยาของตนที่พระเจ้ าทรงให้ ความสําคัญนันไม่
้ ใช่การเผด็จการ แต่เป็ นความรัก (ข้ อ 25, 28, 29,
33) ตัวอย่างที่พระเจ้ าทรงประทานแก่มนุษย์เพื่อเป็ นแบบแผนความรักเพื่อภรรยาของตนนันคื
้ อความรักที่พระคริ สต์ทรงมีให้ แก่
คริ สตจักร พระองค์ทรงประทานพระองค์เองบนไม้ กางเขนเพื่อคริ สตจักร และผู้ชายต้ องรักภรรยาของตนเหมือนเช่นนัน้ (ข้ อ 25)
พระเยซูไม่เคยเผด็จการกับคริสตจักรของพระองค์หรื อบังคับฝื นใจมนุษย์
นอกจากนี ้ ผู้ชายจะต้ องรักภรรยาของตนมากเท่ากับที่รักตนเองและร่างกายของตนเอง (ข้ อ 28-29) ถ้ าผู้ชายรักภรรยา
เช่นนี ้ เขาจะไม่ใช้ เงินมากมายกับตนเองและขี ้เหนียวกับภรรยา สามีและภรรยา “ทายาทร่วม” (1เปโตร 3:7, พระคัมภี ร์ภาษาไทย
ฉบับมาตรฐาน 2002) ดังนัน้ ทรัพย์สงิ่ ของของพวกเขารวมทังเงิ
้ นของพวกเขาก็ควรจะแบ่งปั นอย่างเท่าเทียมกัน
แน่นอนว่าสามีเป็ นผู้นํา และเขาต้ องเป็ นศีรษะของภรรยา เหมือนเช่นพระคริ สต์ทรงเป็ นศีรษะของคริ สตจักร (เอเฟซัส
5:23) แต่เหมือนเช่น พระคริ สต์ทรงเป็ นผู้นําด้ วยความรัก สามีก็จะต้ องเป็ นเช่นนัน้ เหมือนกัน ไม่ใช่เป็ นผู้นําที่อยู่ฝ่ายเนื อ้ หนัง
รุนแรงและเผด็จการ แต่เป็ นผู้นําที่อยู่ฝ่ายวิญญาณและมีความรัก ช่วยเหลือภรรยาให้ เป็ นคนที่ดีขึ ้น บริ สทุ ธิ์ขึ ้นและมีความสุขขึ ้น
เหมือนเช่นที่พระคริ สต์นําคริ สตจักรของพระองค์ ทําให้ คริ สตจักรเป็ นคริ สตจักรที่มีสง่าราศี (เอเฟซัส 5:27) เป็ นการนําที่มีพื ้นฐาน
อยูบ่ นความรัก ไม่วา่ เธอ [ภรรยา] จะรักเขาหรื อไม่ สามีจะต้ องรักภรรยา (ดูโรม 5:8; 1ยอห์น 4:19)
ปั ญหาจะไม่เกิดขึ ้น ถ้ าภรรยาผู้ชอบธรรมยอมจํานนต่อการนําของสามีผ้ ซู ึ่งรักเธอเหมือนเช่นพระคริ สต์ทรงรักคริ สตจักร
การยอมจํานนของเธอจะเป็ นเหมือนกับการยอมจํานนของคริ สตจักรต่อพระคริ สต์ (เอเฟซัส 5:22, 24) ไม่ใช่เรื่ องยากที่คริ สตจักร
จะติดตามพระคริ สต์ เพราะพระองค์ได้ ทรงพิสจู น์ความรักของพระองค์ต่อคริ สตจักร และพระองค์จะทรงนําคริ สตจักรไปสู่ชีวิตที่ดี
ขึ ้น บริ สทุ ธิ์ขึ ้นและมีสขุ ยิ่งขึ ้นกว่าที่คริ สตจักรเคยรู้มาก่อน ความสัมพันธ์ที่สวยงามนี ้เป็ นตัวอย่างของการสมรสของคริ สเตียน
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มีอีกสิ่งหนึ่งที่พระคัมภีร์สอนในเรื่ องการยอมจํานน แม้ ว่าภรรยาจะต้ องยอมจํานนต่อสามีของตน (เอเฟซัส 5:24) แต่ก็มี
ความหมายหนึ่งว่าสามีจะต้ องยอมจํานนต่อภรรยาเช่นกัน (เอเฟซัส 5:21) สามีผ้ ชู อบธรรมซึ่งรักภรรยาของตนอย่างแท้ จริ งจะ
แสวงหาทางที่จะทําให้ เธอพอใจ อัครสาวกเปาโลกล่าวถึงหลักการนี ใ้ น 1โคริ นธ์ 7:33 และเราแน่ใจได้ ว่าเขาไม่ได้ กล่าวโทษ
หลักการนี ้ “แต่คนที่มีภรรยาแล้ ว ก็สาละวนในการงานของโลกนี ้ [นัน่ คือ การหาเงินให้ เพียงพอ] เพื่อจะทําสิง่ ที่พอใจของภรรยา”
ความรักทําให้ เกิดความรัก ความรักเป็ นพระคุณอันสูงสุด ความรักจะผูกพันสามีและภรรยาไว้ ด้วยกันโดยไม่มีสิ่งใด
เหมือน จะทําให้ ความขรุขระราบเรี ยบ จะนําความปี ติยินดีและความสุขมายังคนทังสอง
้
จะยกสามีขึ ้นเป็ นราชาและภรรยาขึ ้นเป็ น
ราชินี และความรักจะผูกพันพวกเขาไว้ ด้วยกันจนพวกเขาไม่อาจถูกแยกออกจากกันได้ เลย
ผมจะปิ ดท้ ายด้ วยข้ อความจากพิธีสมรสที่ผมชอบข้ อความหนึง่
พระคัมภีร์กล่าวไว้ ว่า ในการทรงสร้ าง อาดัม ผู้ชายนันได้
้ ถกู ปั น้ ขึ ้นก่อน จากนัน้ ก็เป็ นผู้หญิง คือเอวา เพื่อผู้หญิงจะ
เพื่อผู้ชาย แสดงถึงความถ่อมใจ สุภาพและอ่อนโยนซึง่ เป็ นลักษณะของผู้หญิง
แต่ผ้ ชู ายซึง่ เป็ นสิง่ สุดท้ ายที่พระเจ้ าทรงสร้ างนัน้ แสดงถึงงานที่ดีที่สดุ และเป็ นเลิศที่สดุ ที่พระเจ้ าทรงสร้ างขึ ้นทังหมด
้
ดังนันการที
้
่เอวาถูกสร้ างจากอาดัมและออกจากเขา เป็ นเกียรติแก่ผ้ หู ญิงในฐานะสง่าราศีของผู้ชาย
ถ้ าผู้ชายเป็ นศีรษะ เธอก็เป็ นมงกุฎ มงกุฎแก่สามีของเธอ ผู้ชายเป็ นผงคลีดินที่ได้ รับการขัดเกลา แต่ผ้ หู ญิงได้ รับการ
ขัดเกลาเป็ นสองเท่า เป็ นอีกขันห่
้ างจากพื ้นดิน
เธอสร้ างขึ ้นจากผู้ชายหรื อออกจากผู้ชาย ไม่ได้ ออกจากศีรษะของเขาเพื่อเผด็จการหรื ออยู่เหนือเขา ไม่ได้ ออกจาก
เท้ าของเขาเพื่ออยู่ใต้ เขาหรื อถูกเขาเหยียบ แต่ออกจากซี่โครงของเขาเพื่อจะเท่าเทียมกันกับเขา จากใต้ แขนของเขาเพื่อ
ได้ รับการปกป้องจากเขา และใกล้ หวั ใจของเขาเพื่อจะรับความรัก
ผู้ชายนันเป็
้ นสุขและภรรยาของเขาก็เป็ นสุข เมื่อดําเนินชีวิตอยู่ในความงามและความกลมกลืนแห่งการสมรสของคริ ส
เตียน
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6
ความประพฤติและความสัมพันธ์ ในคริสตจักร

70

สมาชิกคริสตจักรทําธุรกิจขีโ้ กง
ถาม
ผมทํ างานกับชายคนหนึ่งในคริ สตจักรของเรา เมื ่อเร็ วๆ นี ้ เขาบอกให้ผมพดสิ
ู ่ งที ่ไม่ใช่ความจริ งและบอกว่าไม่เสี ยหาย
อะไร แล้วเขาก็ ขยิ บตาและบอกว่า “เราทัง้ สองคนจะได้มีสิบลดให้กบั โบสถ์ มากขึ้ น” ครั้งนี ้เป็ นการทํ าธุรกิ จขี ้โกงครั้งล่าสุดที ่ผม
สังเกตเห็นเขาทํา ผมควรจะทําอย่างไรดี ทําไม่รู้ไม่เห็น บอกกับศิ ษยาภิ บาล ลาออก หรื อทําอะไรดี

ตอบ
ผมคิดว่าคุณจะพบคําตอบสําหรับคําถามของคุณในมัทธิว 18:15-17
หากว่าพีน่ อ้ งของท่านผู้หนึ่งทําผิ ดบาปต่อท่าน จงไปแจ้งความผิ ดบาปนัน้ แก่เขา สองต่อสองเท่านัน้ ถ้าเขาฟั งท่าน
ท่านจะได้พีน่ อ้ งคืนมา แต่ถา้ เขาไม่ฟังท่าน จงนําคนหนึ่งหรื อสองคนไปด้วย ให้เป็ นพยานสองสามปากเพือ่ ทุกคําจะเป็ น
หลักฐานได้ ถ้าเขาไม่ฟังคนเหล่านัน้ จงไปแจ้งความต่อคริ สตจักร ถ้าเขายังไม่ฟังคริ สตจักรอี ก ก็ให้ถือเสี ยว่าเขาเป็ น
เหมื อนคนต่างชาติ หรื อคนเก็บภาษี
ดังที่คณ
ุ เห็นได้ จากข้ อความนี ้ว่า คุณไม่อาจทําไม่ร้ ู ไม่เห็นสิ่งที่เจ้ านายของคุณทําได้ และยังไม่ถึงเวลาที่คณ
ุ จะลาออก
หรื อบอกให้ ศิษยาภิบาลเข้ ามาเกี่ยวข้ อง
ถ้ าคุณจะว่าพี่น้องคนที่คณ
ุ ทํางานให้ กบั เขาไม่ได้ ละเมิดต่อคุณ คุณต้ องเข้ าใจว่าไม่เป็ นความจริง เพราะเขาละเมิดต่อคุณ
เมื่อเขาขอให้ คณ
ุ บอกสิ่งที่ไม่เป็ นความจริ ง เราจะใช้ ถ้อยคําที่ชดั เจนว่า สิ่งที่เขาขอให้ คณ
ุ บอกนันเป็
้ นการโกหก ถ้ าคุณได้ ทําสิ่งที่
้
อเพื่อให้ “ได้ พี่น้องคืนมา” ซึ่ง
เขาขอให้ คณ
ุ ทํา คุณได้ มีส่วนกับเขาในการทําธุรกิจขี ้โกง วัตถุประสงค์ของการดําเนินการทังหมดคื
ไม่ได้ หมายความว่าคุณจะรักษาสัมพันธภาพกับเขาได้ เท่านัน้ แต่ยงั หมายความว่าด้ วยการที่คณ
ุ พูดกับเขา คุณช่วยเขาให้ กลับใจ
ใหม่และช่วยวิญญาณเขาจากการหลงไป หนังสือยากอบกล่าวถึงเรื่ องนี ้ไว้ ชดั เจนมาก “พี่น้องของข้ าพเจ้ า ถ้ าคนใดในพวกท่าน
หลงผิดไปจากความจริ ง และผู้ใดชักจูงเขาให้ เขากลับใจเสียใหม่ จงให้ ผ้ นู นรู
ั ้ ้ เถิดว่า ผู้ที่ช่วยคนบาปคนหนึ่งให้ พ้นจากทางผิดของ
เขานัน้ ก็ได้ ช่วยจิตวิญญาณของเขาให้ รอดพ้ นจากความตาย และได้ กําจัดบาปเสียมากมาย” (ยากอบ 5:19-20)
ดังนัน้ ขันตอนแรกของคุ
้
ณคือ ไปหาเขาเพียงลําพัง ตัวต่อตัว พี่น้องคนหนึ่งในองค์พระผู้เป็ นเจ้ าไปหาพี่น้องอีกคนหนึ่งใน
องค์พระผู้เป็ นเจ้ า เข้ าหาเขาเหมือนเช่นกาลาเทีย 6:1 บอกกับคุณให้ ทํา “ด้ วยใจอ่อนสุภาพ” ให้ แน่ใจว่า “คิดถึงตัวเอง เกรงว่าท่าน
จะถูกชักจูงให้ หลงไปด้ วย” ถ้ าเขาฟั งคุณ กลับใจใหม่และเลิกทํางานโดยไม่ซื่อสัตย์ คุณก็ “ได้ พี่น้องคืนมา” คุณก็ควรทิ ้งสิ่งนันไว้
้
เบื ้องหลังและไม่กล่าวถึงอีกหรื อพูดกับใครๆ
ถ้ าเขาไม่ยอมฟั ง โกรธ หรื อปฏิเสธคําวิงวอนของคุณ คุณก็ต้องดําเนินขันตอนต่
้
อไปตามที่กล่าวถึงในมัทธิว 18:16 ในจุด
นี ้ ผมขอแนะนําให้ คณ
ุ ไปหาศิษยาภิบาลของคุณ และถามเขาว่าคุณควรจะพาใครไปกับคุณเพื่อดําเนินการขันต่
้ อไป “คนหนึ่งหรื อ
สองคน” ควรจะเป็ นคนที่มีชื่อเสียงดีในคริ สตจักร เป็ นผู้อยู่ฝ่ายวิญญาณซึ่งรู้ ว่าจะต้ องปิ ดปากของตนไว้ เงียบ พวกเขาควรจะมี
วิญญาณที่ถ่อมใจและอ่อนโยน และควรจะพูดกับเขาเกี่ยวกับสภาพทางวิญญาณของเขา โดยให้ เขาทราบว่าถ้ าเขาปฏิเสธไม่ฟัง
ขัน้ ตอนต่อไปจะจริ งจังยิ่งขึน้ พวกเขาควรจะอ่านมัทธิ ว 18:15-17 ให้ เขาฟั งและให้ เขาทราบว่าถ้ าเขากลับใจใหม่ จะไม่มีการ
ดําเนินการขันต่
้ อไป
ถ้ าเขาปฏิเสธไม่ฟังอีก ก็ขึ ้นอยูก่ บั ศิษยาภิบาลที่จะดําเนินการในข้ อ 17 ความหมายของการ “แจ้ งความต่อคริ สตจักร” นัน้
ไม่ไ ด้ อ ธิ บายเอาไว้ บางคนเชื่ อ ว่าควรจะเรี ยกให้ มีก ารประชุมธรรมิกชนและประกาศเรื่ อ งทัง้ หมดต่อ หน้ าสมาชิ กทุก คนของ
คริ สตจักร อย่างไรก็ตาม ผมมีความเชื่อถือว่าการกระทําในแบบนี ้ไม่ค่อยจะเป็ นวิธีที่ดีที่สดุ เหมือนเช่นผู้อาวุโสยี่สิบสี่คนในวิวรณ์
ั้
(ดูวิวรณ์ 5:9) ศิษยาภิบาลและผู้อาวุโสหรื อผู้นําทางฝ่ ายวิญญาณในคริ สตจักร
4:4 เป็ นตัวแทนของคริสตจักรที่ได้ รับการไถ่ทงหมด
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ท้ องถิ่นก็เป็ นตัวแทนของคริ สตจักรนัน้ การบอกพวกเขาคือการ “แจ้ งความต่อคริ สตจักร” และเป็ นการดีที่พวกเขาจะดําเนินการขัน้
ต่อไปตามที่เขียนไว้ ในข้ อ 17
จงจํ าไว้ ว่าวัตถุประสงค์คือ “ได้ พี่น้องคืนมา” เพื่อช่วยเขาให้ รอด เขาไม่ควรจะถูกกดขี่หรื อไล่ออกจากคริ สตจักรโดย
ปราศจากความรักและความเมตตา เขาต้ องได้ รับโอกาสที่จะกลับใจใหม่เพื่อที่เขาจะได้ กลับคืนสูส่ ภาพเดิมและได้ รับความรอด
คุณอาจลังเลที่จะดําเนินการดังกล่าวเพราะกลัวว่าเขาจะโกรธและไล่คณ
ุ ออกจากงาน แน่นอนว่าอาจเป็ นไปได้ แต่จงจํา
ไว้ ว่าทางเลือกหนึ่งที่คณ
ุ เสนอขึ ้นมาคือว่าคุณลาออก ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ควรจะทํา พระเจ้ าทรงอยู่ข้างคุณถ้ าคุณทําตามนํ ้าพระทัยของ
พระองค์ จงจําสิง่ ที่เอเสเคียล 33:8 เขียนไว้ “ถ้ าเรากล่าวแก่คนอธรรมว่า โอ คนอธรรมเอ๋ย เจ้ าจะต้ องตายแน่ แต่เจ้ าก็มิได้ กล่าวคํา
้
องตายเพราะความบาปชัว่ ของเขา แต่เราจะลงโทษเจ้ าเพราะความ
ตักเตือนให้ คนอธรรมกลับจากทางของเขา คนอธรรมนันจะต้
ตายของเขา“
ผมไม่ต้องการที่จะมีโทษ และคุณก็ไม่ต้องการเช่นนันเหมื
้ อนกัน สหาย ถ้ าคุณไม่เอ่ยปากเตือนเขา (และหวังเป็ นอย่างยิ่ง
ว่า จะช่วยเขาให้ รอด) คุณก็ผิดเพราะทําธุรกิจขี ้โกงเหมือนกัน

....................

ชายผ้ ูน่ารังเกียจกวนใจทุกคน
ถาม
มี ผูช้ ายคนหนึ่งในคริ สตจักรที ผ่ มเข้าร่ วมประชุมอยู่ ซึ่งเป็ นคนน่ารังเกี ยจมาก และดเหมื
ู อนว่าศิ ษยาภิ บาลไม่ตอ้ งการที จ่ ะ
ยุ่งเกี ย่ วกับเขา เขาหยาบคายและไม่มีมารยาท และเขากวนใจทุกคน ผมรู้สึกกลัวมากเวลาทีเ่ ขาเป็ นพยาน เขาทําให้ทกุ คนขุ่นเคื อง
และผมแน่ใจว่าเขาทําให้หลายคนหันไปจากคริ สตจักรของเรา ทําไมเราต้องทนกับเขาด้วย ผมควรบอกศิ ษยาภิ บาลไหมว่าธรรมิ ก
ชนทุกคนรู้สึกกับเขาอย่างไร และขอให้ศิ ษยาภิ บาลไล่เขาออกไปหรื ออย่างน้อยให้เขานิ่ งเงียบ

ตอบ
มักจะมีอย่างน้ อยคนหนึ่งที่เป็ นแบบนันในคริ
้
สตจักรทุกแห่ง และผมคิดว่าอาจเป็ นสิ่งที่พระเจ้ าทรงประสงค์ ผู้ชายคนนี ้
เป็ น “ผู้พฒ
ั นาความเมตตา” และคุณต้ องมีเขามากกว่าที่คณ
ุ คิด ผมจะอธิบายให้ ฟัง
โยบกล่าวว่า “เมื่อพระองค์ทรงทดสอบข้ าแล้ ว ข้ าก็จะเป็ นอย่างทองคํา” (โยบ 23:10) เราต้ องมีสิ่งที่ขดั กับทางของเรา เรา
ต้ องมีการทดลองและสิ่งที่ยากลําบาก และเวลาที่ยากลําบากที่จะชําระเราและพัฒนาเราให้ มีภาพลักษณ์เหมือนเช่นที่พระเจ้ าทรง
ประสงค์ ทังหมดนี
้
้เป็ นส่วนหนึง่ ของสิง่ ที่พระเจ้ ากําลังกระทํา
เปาโลเขียนถึงทิโมธีหนุ่มว่า “จงเข้ มแข็งขึ ้นในพระคุณซึง่ มีอยู่ในพระเยซูคริ สต์...จงทนการยากลําบากด้ วยกันกับทหารที่ดี
ของพระเยซูคริสต์“ (2ทิโมธี 2:1, 3)
การทนการยากลําบากหมายถึงการทนทุกข์กบั ความลําบาก คําภาษากรี กคือ คาคอพาเธะโอ (kakopatheo) ซึ่งนํามา
จาก คาโคส (kakos) ซึง่ หมายถึงเลวร้ าย และ พาสโฆ (pascho) ซึง่ หมายถึงทนทุกข์ เป็ นคําที่ใช้ ในพระคัมภีร์เพียงห้ าครัง้ สี่ครัง้ อยู่
ใน 2ทิโมธี ในที่นี ้และใน 1:8; 2:9 และ 4:5 ความหมายแฝงของคําดังกล่าวไม่ใช่เพียงแค่การประสบกับการทดลองสันๆ
้ หรื อการ
ทนทุกข์เป็ นครัง้ คราว แต่เป็ นการรับภาระหรื อทนทุกข์ ความชัว่ ร้ ายหรื อความทุกข์ทรมานตราบเท่าที่สิ่งเหล่านี ้ดําเนินต่อไป ตาม
จริงแล้ ว ตราบเท่าที่พระเจ้ าทรงอนุญาตให้ สงิ่ รบกวน การทนทุกข์ หรื อการทดลองดังกล่าวให้ คงอยูแ่ ละยืดยาวต่อไป
เปาโลเองประสบกับสิ่งที่เขาเตือนให้ ทิโมธี ทน สามครัง้ เขาขอพระเจ้ าให้ นําสิ่งรบกวนและความทุกข์ทรมานอันร้ ายแรงที่
เขาเรี ยกว่า “เสี ้ยนหนามในเนื ้อหนัง” นันออกไปเพราะสิ
้
่งนันรบกวนเขาเป็
้
นอย่างมาก (อาจจะเลวร้ ายกว่าที่เพื่อนของคุณรบกวน
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คุณมากนัก) อย่างไรก็ตาม พระเยซูทรงปฏิเสธที่จะให้ เขาได้ รับความบรรเทาจากสิ่งนัน้ และตรัสกับเขาว่า “การที่มีคณ
ุ ของเราก็พอ
แก่เจ้ าแล้ ว เพราะความอ่อนแอมีที่ไหน เดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ ้นเต็มขนาดที่นนั่ ” (2โคริ นธ์ 12:7-9)
ในเวลานัน้ เปาโลจึงตระหนักว่าหนามนันเป็
้ นสิ่งที่ดีสําหรับเขาและทําให้ เขาใกล้ ชิดกับพระคริ สต์มากยิ่งขึ ้นและพระคุณ
ของพระองค์ อุดมยิ่งขึน้ เพราะเขาตอบว่า “เหตุฉะนัน้ ข้ าพเจ้ าจึงภูมิใจในบรรดาความอ่อนแอของข้ าพเจ้ า เพื่อฤทธิ์ เดชของ
้
่อประโยชน์
พระคริ สต์จะได้ อยู่ในข้ าพเจ้ า“ (2โคริ นธ์ 12:9) จากนัน้ เขาสรุ ปว่า (เป็ นการถอดความ) “เพราะข้ าพเจ้ ารู้ ว่าทังหมดเพื
ของพระคริสต์ ข้ าพเจ้ ามีความยินดีอย่างมากเกี่ยวกับ ‘หนาม’ และเกี่ยวกับการดูถกู และความยากลําบาก การข่มเหงและอุปสรรค
เพราะเมื่อข้ าพเจ้ าอ่อนแอ ข้ าพเจ้ าก็แข็งแกร่ง ยิ่งข้ าพเจ้ ามีน้อย ข้ าพเจ้ าก็ยิ่งพึง่ พาพระองค์” (2โครินธ์ 12:10, Living Bible)
ถ้ าเราดําเนินชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้ าและประกอบด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์อย่างแท้ จริ ง การทําให้ ข่นุ เคืองและการต่อสู้ก็มี
ประโยชน์ ในการทําให้ เราแข็งแกร่ งขึน้ เท่านัน้ ลมที่พัดแรงไม่ได้ ทําให้ ต้นสนที่โดดเดี่ยวและมีลําต้ นตะปุ่ มตะปํ่ าซึง่ อยูต่ ิดกับหิ
ธรรมดาที่ด้านข้ างสูงชันของภูเขาล้ มลง ในขณะที่ต้นไม้ สวยงาม สูงเด่นและใหญ่ล้มลงมา เหตุผลคืออะไร ต้ นไม้ ที่ล้มได้ รับปกป้อง
จากพายุและลมแรงจัดโดยบรรดาต้ นไม้ ใกล้ เคียง ดังนันจึ
้ งเติบโตขึ ้นสูงโดยไม่มีรากที่หยัง่ ลึก เมื่อต้ นไม้ ที่ปกป้องรอบข้ างถูกถอนไป
ลมแรกที่พดั มาจึงทําให้ ต้นไม้ นนล้
ั ้ ม ในทางตรงกันข้ าม ต้ นสนเล็กที่มีลําต้ นตะปุ่ มตะปํ่ าที่ด้านข้ างของภูเขาต้ องประสบกับลมแร
ตังแต่
้ เริ่มหยัง่ ราก พายุและลมแรงในหน้ าหนาวทําให้ มนั หยัง่ รากลึกลงไปในรอยแยกของหิน จึงไม่มีลมใดๆ ทําให้ มนั ล้ มลงได้
คริสเตียนก็เป็ นเช่นนัน้ การต่อสู้ การทดลอง ความลําบาก การรบกวน และความกดดันจะทําให้ เราแข็งแกร่งขึ ้นถ้ าเราจะ
ั นาความเมตตา แทนที่จะเป็ นคนขุดหลุมฝั งศพเพื่อ
ยืนหยัดในพระนามขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าโดยไม่บ่น สิ่งเหล่านี ้กลายเป็ นผู้พฒ
เรา และเป็ นก้ อนหินสําหรับก้ าวต่อไป แทนที่จะเป็ นหินทําให้ สะดุด
เพลงเก่าเพลงหนึง่ มีเนื ้อร้ องว่า
ถ้ าทุกสิง่ ง่าย ถ้ าทุกสิง่ สว่างสดใส
ไม้ กางเขนจะอยูท่ ี่ไหน การต่อสู้จะอยูท่ ี่ไหน
แต่ในสถานการณ์ยากลําบาก พระเจ้ าทรงประทาน
โอกาสเพื่อพิสจู น์วา่ พระองค์ทรงสามารถทําอะไรได้
มีเหตุผลมากมายว่าทําไมคุณต้ องทนกับผู้ชายคนนี ้ แต่ในการที่จะได้ รับประโยชน์จากสิ่งที่พระเจ้ าทรงพยายามกระทําใน
ชีวิตของคุณให้ ได้ มากที่สดุ จงขอให้ พระเจ้ าประทานความรักแก่พี่น้องคนนี ้ พระเยซูทรงวายพระชนม์เพื่อเขาเหมือนเช่นที่พระองค์
ทรงวายพระชนม์เพื่อคุณ จงอธิษฐานเพื่อเขา มองเขาด้ วยดวงตาแห่งความรักและมีความห่วงใยวิญญาณของเขา จงหาสิ่งที่คณ
ุ
สามารถทําเพื่อเขาได้ ถามศิษยาภิบาลว่าคุณสามารถเป็ นพรแก่เขาได้ อย่างไร อย่าพูดไม่ดีเกี่ยวกับเขา หัวเราะเยาะเขา หรื อเล่า
เรื่ องโกหกเกี่ยวกับเขา ที่สําคัญ อย่าไปมีสว่ นในการวางแผนที่จะกําจัดเขา เขาเป็ นพี่น้องของคุณ
แท้ จริ ง ศิษยาภิบาลทราบสิ่งที่เกิดขึน้ มากกว่าที่คุณคิดว่าเขารู้ เขาทราบความรู้ สึกที่บางคนอาจมีเกี่ยวกับผู้ชายคนนี ้
อย่างแน่นอน เขายังทราบว่าสิ่งที่ดีที่สดุ สําหรับเขาและสําหรับคริ สตจักรคืออะไร อย่าพยายามบอกกับศิษยาภิบาลว่าเขาต้ องทํา
อะไร เขาได้ รับคําสัง่ จากพระเจ้ าไม่ใช่จากสมาชิก ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาอธิษฐานหลายครัง้ เพื่อคุณ และเพื่อพี่น้องคนนี ้ด้ วย เขา
อาจพูดคุยกับเขาและช่วยเหลือเขาให้ เอาชนะและเป็ นคริ สเตียนที่แท้ จริ งได้ เหมือนเช่นที่เขาพูดคุยและช่วยเหลือคุณ งานของคุณ
คือให้ แน่ใจว่าคุณเป็ นสิง่ ที่คณ
ุ ควรจะเป็ นและพร้ อมสําหรับการเสด็จกลับมารับคริสตจักร
ท้ ายสุด คุณต้ องตระหนักว่าแม้ แต่ในกลุม่ ประชากรของพระเจ้ าที่ดีที่สดุ นิสยั ของมนุษย์ก็มีแตกต่างกัน จะมีคนที่มีบคุ ลิก
ที่เข้ ากับคุณได้ ยาก และบางคนที่คณ
ุ เข้ ากับเขาไม่ได้ งานของมารคือการขยายและทําให้ ความแตกต่างเหล่านี ้เลวร้ ายมากยิ่งขึ ้น
และนําความแตกแยกเข้ ามาในพระกาย ยิ่งคุณคิดถึงสิ่งเหล่านีม้ ากเท่าใด ก็จะดูเหมือนว่าแย่มากขึน้ เท่านัน้ จงคิดถึงแต่สิ่งที่ดี
เท่านัน้ (ดูฟีลิปปี 4:8)

73

คุณเคยคิดไหมว่าคุณอาจเป็ น “ผู้พฒ
ั นาความเมตตา” ของคนอื่นก็ได้

....................
ทําไมเราถึงไม่ ช่วยคนยากจน
ถาม
ทําไมคริ สตจักรของเราถึงไม่มีส่วนในการช่วยเหลื อคนยากจน คริ สตจักรของเราไม่ช่วยเหลื อคนยากจนเลย แต่เราควร
ช่วยเหลื อคนยากจนไม่ใช่หรื อ มัทธิ ว 25:35-40 กล่าวว่าเมื ่อเราให้อาหารแก่คนหิ วโหย เสือ้ ผ้าแก่คนที ่เปลื อยเปล่า ที ่อยู่อาศัยแก่
คนที ไ่ ร้บ้าน และเอาใจใส่คนที เ่ จ็บป่ วย เราได้ทําสิ่ งนี ต้ ่อพระเจ้าไม่ใช่หรื อ เราควรจะมี ส่วนในโครงการของชุมชนเพือ่ ช่วยเหลื อคน
ยากจนและคนที ท่ นทุกข์ หรื อเปล่า ทําไมคริ สตจักรของเราทุกแห่งไม่ให้การช่วยเหลือนีเ้ ป็ นการรับใช้อย่างหนึ่ง

ตอบ
ผ ม ไ ม่ เ ห็ น ว่ า ทํ า ไ ม เ ร า จึ ง ไ ม่ ค ว ร ช่ ว ย เ ห ลื อ ค น ย า ก จ น เ มื่ อ เ ร า ส า ม า ร ถ ทํ า
ไ ด้ พ ร ะ คั ม ภี ร์ ส อ น ว่ า “บุ ค ค ล ที่ เ อ็ น ดู ค น ย า ก จ น ก็ ใ ห้ พ ร ะ เ จ้ า ท ร ง ยื ม แ ล ะ พ ร ะ อ ง ค์
จ ะ ท ร ง ต อ บ แ ท น แ ก่ ก า ร ก ร ะ ทํ า ข อ ง เ ข า “ ( สุ ภ า ษิ ต 19:17) ดู อ พ ย พ 23:11;
เฉลยธรรมบัญญัติ 15:7; สดุดี 41:1; กาลาเทีย 2:10
พระเยซูตรัสถึงเรื่ องราวสะเทือนอารมณ์ เกี่ยวกับคนขอทานซึ่งนอนอยู่ที่ประตูของเศรษฐี มีสนุ ขั เลียแผลของเขา เศรษฐี
คนนันไม่
้ ให้ แม้ แต่ขอบขนมปั งของเขา แต่คนขอทานรักองค์พระผู้เป็ นเจ้ าและได้ ไปเมืองบรมสุขเกษมเมื่อเขาเสียชีวิต ในขณะที่
เศรษฐี มีจดุ จบอยูใ่ นแดนมรณา ดังนันจึ
้ งไม่ต้องสงสัยว่าเราต้ องให้ และและช่วยเหลือคนยากจน
เมื่อได้ กล่าวเช่นนัน้ แล้ ว ผมจะขอชีใ้ ห้ เห็นประเด็นสําคัญเพื่อการพิจารณาเกี่ยวกับการที่คริ สตจักรมีส่วนเกี่ยวข้ องใน
โครงการการกุศ ลที่ ช่ว ยเหลือ คนยากจน งานหลัก ของคริ สตจัก รคื อ ความรอดของวิ ญ ญาณทัง้ หลายเสมอ นั่น เป็ นเหตุผ ลที่
คริ สตจักรมีอยู่ บรรดาคริ สตจักรที่มีส่วนร่ วมในงานการกุศลเป็ นอย่างมาก ให้ เงิน อาหาร เสื ้อผ้ า หรื อที่อยู่อาศัยกับคนยากจน
มักจะพบว่าตนทํางานนี ้เป็ นสําคัญ และงานที่สําคัญกว่าในการนําวิญญาณมาหาพระเจ้ านันกลายเป็
้
นงานรองหรื อไม่มีอยู่เลย
ุ เพื่อช่วย
กลุม่ กองทัพแห่งความรอด (Salvation Army) เป็ นตัวอย่างในเรื่ องนี ้ พวกเขาเริ่ มต้ นโดยเป็ นคริ สตจักรเทศนาพระกิตติคณ
ให้ รอด (เหมือนเช่นชื่อได้ กล่าวไว้ ) แต่ตอนนี ้งานหลักของพวกเขากลายเป็ นการกุศล
คนที่ไม่มีความรอดสนใจเรื่ องร่ างกายมากกว่าในขณะที่คนที่มีความรอดสนใจเรื่ องวิญญาณของมนุษย์มากกว่า คนนับ
้ ่ให้ เพื่อความรอดของ
พันๆ ให้ กบั สถาบันการกุศลและดูแลเรื่ องความขาดแคลนทางกาย ในขณะที่สมาชิกของคริ สตจักรเท่านันที
วิญญาณ คริ สตจักรของเราไม่ควรยอมจํานนต่อเสียงดึงดูดใจของการให้ เงินเพื่อความขาดแคลนทางร่ างกายหรื อวัตถุสิ่งของเป็ น
้
ไปถึงสวรรค์
สําคัญ (มีสถาบันอื่นๆ มากมายที่ทําเช่นนัน)
้ แต่ให้ เป้าหมายของคริสตจักรเป็ นการช่วยเหลือคนทังหลายให้
ดังนัน้ ผมมีความเชื่อมัน่ ว่าคริ สตจักรต้ องปฏิบตั ิตามคําสัง่ ของพระเจ้ า นําวิญญาณมาหาพระเจ้ าเป็ นหลัก และมีความ
พยายามในเรื่ องนี ้โดยไม่วอกแวก แต่ธรรมิกชนควรจะช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเป็ นไปได้ “เหตุฉะนันเมื
้ ่อเรามีโอกาส ให้ เราทําดีต่อคนทัง้
ปวง และเฉพาะอย่างยิ่งต่อครอบครัวที่มีความเชื่อ“ (กาลาเทีย 6:10) เปาโลเขียนถึงธรรมิกชนในโคริ นธ์ขอให้ พวกเขาช่วยเหลือพี่
น้ องที่ทนทุกข์ในเยรูซาเล็ม และพวกเขาก็ให้ ความช่วยเหลือ
ขอให้ เราคิดถึงรางวัลที่มีอยู่ตลอดไป จะมีประโยชน์ชวั่ นิรันดร์ อะไรในการให้ อาหารและเสื ้อผ้ าแก่มนุษย์ถ้าเขาคงอยู่ใน
ความบาปและตายในสภาพนัน้ แต่ถ้าใช้ เงินเดียวกันนี ้เพื่อนําวิญญาณมาหาพระเจ้ า ประโยชน์ก็จะมีมากในชีวิตนิรันดร์ นี่เป็ นงาน
หลักที่คริ สตจักรควรจะมีสว่ นร่วม โดยพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อจะปฏิบตั ิงานที่ยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าให้ สําเร็จได้
ท้ ายนี ้ จงช่วยเหลือคนทังหลาย
้
ทังทางร่
้
างกายและวัตถุสิ่งของ แต่อย่าให้ การช่วยเหลือนันกลายเป็
้
นวัตถุประสงค์หรื อ
เป้าหมายหลักของคุณ อย่าให้ คริ สตจักรของเรากลายเป็ นสถานีบริ การอาหาร แต่ให้ เป็ นสถานีช่วยคนให้ รอด จงให้ การช่วยคนให้
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รอดเป็ นงานหลักของเรา ช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือเมื่อเราดําเนินการต่อไป แต่อย่านําเงินจากการนําวิญญาณมาหา
พระเจ้ าไปใช้ เพื่อทําให้ ท้องอิ่ม ให้ เราจัดลําดับความสําคัญอย่างถูกต้ อง
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7
ความสัมพันธ์ ระหว่ าง
ศิษยาภิบาลและธรรมิกชน
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พวกเขาต้ องการให้ ผมลงชื่อ
ในหนังสือร้ องเรี ยน
ถาม
คริ สตจักรของเรากํ าลังเกิ ดความยุ่งเหยิ ง และหลายคนกล่าวโทษศิ ษยาภิ บาล สมาชิ กไม่มีสิทธิ์ เลื อกศิ ษยาภิ บาลของตน
เขาได้รับการแต่งตัง้ มาและเราทําได้เพียงแค่รับรองเท่านัน้ ตอนนี เ้ พือ่ นสนิ ทของผมต้องการให้ผมลงชื ่อในหนังสือร้องเรี ยนเพือ่ ให้
เขาออกไป เขาบอกว่าสมาชิ กมี สิทธิ์ ทีจ่ ะได้คนที พ่ วกเขาต้องการ และเขาควรจะได้รับเงิ นเดือนเหมื อนกับคนอื น่ ๆ ทําไมเขาต้องมา
บอกเราว่าต้องทําอะไรด้วย เราจ่ ายเงิ นให้เขา ดังนัน้ เราควรจะเป็ นคนบอกเขาว่าเราต้องการอะไร [ที ่เขาพดู] ฟั งดถกต้
ู ู องแต่ผม
รู้สึกแย่มาก ผมควรจะทําอย่างไรดี ผมไม่อยากจะเสียเพือ่ นของผม ผมเพิ่งเป็ นคริ สเตียนมาได้ปีกว่า

ตอบ
คุณมีสิทธิ์ ที่จะรู้ สึกแย่ คุณต้ องเติบโตขึ ้นอย่างรวดเร็ วในตอนนีแ้ ละมีความเข้ มแข็งพอที่จะตอบโต้ “เพื่อน” ของคุณได้
และบอกเขาว่าคุณจะไม่มีส่วนในแผนการทางเนื ้อหนังที่น่ารังเกียจเช่นนี ้ ไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้ าทรงเกลียดชังมากไปกว่าวิญญาณที่
“เพื่อน” ของคุณแสดงออกมา
คุณอาจเป็ นคริ สเตียนใหม่ แต่คณ
ุ จะเป็ นเพื่อนของเขาถ้ าคุณเตือนเขาว่าเขาอยู่ในฐานะเสี่ยงภัยต่อการพิพากษาของ
พระเจ้ า
คุณต้ องเข้ าใจว่าพระเจ้ าทรงเรี ยก ฝึ กฝน ส่ง [ผู้รับใช้ ] ออกไปและให้ ผ้ รู ับใช้ แก่คริ สตจักร โดยให้ พวกเขาอยู่ในที่ซึ่ง
พระองค์ทรงประสงค์ ศิษยาภิบาลที่แท้ จริ งไม่ใช่คนรับจ้ างแต่เป็ นผู้เลี ้ยงแกะ คนรับจ้ างคือผู้ที่ได้ รับจ้ างและได้ รับเงินจากสมาชิก
เท่านัน้ แต่ผ้ เู ลี ้ยงแกะที่แท้ จริ งเป็ นผู้ท่ีพระเจ้ าทรงเรี ยกและส่งออกไป และเขาจะต้ องรับผิดชอบต่อพระเจ้ า เขาไม่ได้ รับจ้ างจาก
สมาชิก เขาเป็ นของพระเจ้ า ในกันดารวิถี 3:12 เขียนเอาไว้ วา่ “ดูเถิด เราเองได้ เลือกคนเลวี [เผ่าที่รับใช้ ] จากคนอิสราเอล…คนเลวี
เป็ นของเรา “ ผู้รับใช้ ของพระเจ้ าในปั จจุบนั เป็ นเหมือนคนเลวีในพระคัมภีร์เก่า พวกเขาเป็ นของพระเจ้ า
พระเจ้ าทรงเป็ นผู้จ่ายให้ กบั ผู้รับใช้ ของพระองค์ ไม่ใช่สมาชิก แน่นอนว่าสมาชิกต้ องถวายสิบลดแก่พระเจ้ า เพราะสิบลด
“บริ สทุ ธิ์แด่พระเจ้ า“ (เลวีนิติ 27:32) เนื่องจากสิบลดเป็ นของพระเจ้ า การไม่ถวายสิบลดจึงเป็ นการปล้ นจากพระเจ้ า (ดูมาลาคี
3:8) เราจะต้ องถวายสิบลดแด่พระเจ้ า และพระเจ้ าจะทรงให้ สิบลดนันแก่
้ ผ้ รู ับใช้ พระเจ้ าตรัสไว้ ในกันดารวิถี 18:24 ว่า “เพราะว่า
ส่วนทศางค์ของคนอิสราเอล...เราได้ ให้ แก่คนเลวี [ผู้รับใช้ ] “
ดังนันเมื
้ ่อ “เพื่อน” ของคุณบอกคุณว่าคริ สตจักรจ่ายเงินให้ กบั ศิษยาภิบาล แสดงให้ เห็นถึงความเขลาของเขา และการคิด
ว่าเขาหรื อคนกลุ่มใดในคริ สตจักรสามารถบอกศิษยาภิบาลว่าต้ องทําอะไรนันไม่
้ เพียงแต่ผิดเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นอันตรายอีกด้ วย คํา
ว่า ศิ ษยาภิ บาล (pastor) หมายถึงผู้เลี ้ยงแกะ ดังนัน้ สิ่งที่เขาสนับสนุนคือให้ แกะลุกขึ ้นมาและบอกผู้เลี ้ยงแกะว่าจะต้ องทําอะไร
แกะที่ทําเช่นนันไม่
้ ใช่แกะเลย แต่เป็ นแพะ
คุณถามว่า “ทําไมเขา [ศิษยาภิบาล] ต้ องมาบอกเราว่าต้ องทําอะไรด้ วย” คําตอบคือเพราะพระเจ้ าตรัสให้ เขาทําเช่นนัน้
จงฟั งเปาโลพูดโดยพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ใน 2ทิโมธี 4:1-4 “ข้ าพเจ้ ากําชับท่านต่อพระพักตร์ พระเจ้ าและพระเยซูคริ สต์...ให้ ประกาศ
พระวจนะ ให้ ขะมักเขม้ นที่จะทําการทังในขณะที
้
่มีโอกาสและไม่มีโอกาส ให้ ชกั ชวนด้ วยเหตุผล เตือนสติและตักเตือนให้ อดทนอยู่
เสมอในการสัง่ สอน เพราะจะถึงเวลาที่คนจะทนต่อคําสอนที่มีหลักไม่ได้ แต่เขาจะรวบรวมครู ไว้ ให้ สอนในสิ่งที่เขาชอบฟั ง เพื่อ
บรรเทาความอยาก เขาจะเลิกฟั งความจริง และจะหันไปฟั งเรื่ องนิยายต่างๆ”
ดูเหมือนว่า “เพื่อน” ของคุณ มีหทู ี่คนั และหันไปฟั งเรื่ องนิยายต่างๆ
องค์พระผู้เป็ นเจ้ าจะทรงปกป้องผู้รับใช้ ของพระองค์ เมื่อโคราห์กบฏต่อโมเสส แผ่นดินเปิ ดออกและกลืนเขาไป และทุกคน
ที่อยูด่ ้ วยกันกับเขา (ดูกนั ดารวิถี 16) จงฟั งคําเตือนจากพระวจนะของพระเจ้ า “พระองค์มิได้ ทรงยอมให้ ผ้ ใู ดบีบบังคับเขา พระองค์
้
ทรงขนาบพระราชาหลายองค์ด้วยเห็นแก่เขาว่า “อย่าแตะต้ องบรรดาผู้ที่เราเจิมไว้ อย่าทําอันตรายแก่ผ้ เู ผยพระวจนะทังหลายของ
เรา” (1พงศาวดาร 16:21-22) “เพราะว่าผู้ใดได้ แตะต้ องเจ้ า ก็ได้ แตะต้ องแก้ วพระเนตรของพระองค์” (เศคาริยาห์ 2:8)
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ถ้ าใครมีข้อข้ องใจ เขาควรจะไปหาศิษยาภิบาลเป็ นการส่วนตัวและโดยตรง แต่เขาต้ องแน่ใจว่าเขาไปด้ วยวิญญาณที่
ถูกต้ อง ไม่ใช่เพื่อว่ากล่าวเขาหรื อบอกเขาว่าจะต้ องทําอะไร โดยตระหนักว่าเขาเป็ นผู้ที่พระเจ้ าทรงเจิม 1ทิโมธี 5:1 เตือนเราว่า ”
อย่าตําหนิชายผู้มีอาวุโส แต่จงขอร้ องเขาเสมือนเป็ นบิดา”
สมาชิกที่ปล่อยให้ ตนเองมีวิญญาณต่อต้ านศิษยาภิบาลของตนจะเผชิญกับพระพิโรธของพระเจ้ าผู้บริ สทุ ธิ์ ผมเคยเห็น
คริ สตจักรมีขนาดเล็กลงและตายไปเมื่อพวกเขาลุกขึ ้นต่อสู้ศิษยาภิบาล ถ้ าคุณมีอํานาจโน้ มนาวใดๆ และผมแน่ใจว่าคุณมี จงยืน
หยัดเคียงข้ างผู้รับใช้ ของพระเจ้ า และใช้ อํานาจโน้ มนาวของคุณเพื่อช่วยสมาชิกให้ มาอยู่ฝ่ายเขา แม้ คณ
ุ จะเป็ นคริ สเตียนใหม่ แต่
พระเจ้ าทรงใช้ คณ
ุ เพื่อหยุดกระแสนํ ้า และนําความสงบและพระพรมายังคริ สตจักรของคุณได้ จํายากอบ 3:13-18 ใส่ใจไว้ และ
สังเกตความแตกต่างระหว่างสติปัญญาทางโลก เน้ นความรู้ สกึ และเลวร้ ายของ “เพื่อน” ของคุณและเพื่อนของเขา กับสติปัญญา
ที่มาจากเบื ้องบน จงเป็ นคนที่มีสติปัญญาที่ไร้ มลทินและสงบสุข และพระเจ้ าจะทรงใช้ คณ
ุ
ท้ ายสุด “เพื่อน” ของคุณ ไม่ใช่เพื่อนที่แท้ จริ งเลย และถ้ าเขาไม่กลับใจใหม่และภักดีต่อศิษยาภิบาลของคุณ คุณจะต้ อง
ตัดขาดจากเขา เราทราบจากโรม 16:17-18 ว่า “พี่น้องทังหลาย
้
ข้ าพเจ้ าขอวิงวอนท่าน ให้ สงั เกตดูคนเหล่านันที
้ ่ก่อเหตุวิวาทและ
ทําให้ คนอื่นหลง ซึ่งเป็ นการผิดคําสอนที่ท่านทังหลายได้
้
เรี ยนมา จงเมินหน้ าจากคนเหล่านัน้ เพราะว่าคนเหล่านัน้ ไม่ได้ ปรนนิบตั ิ
พระคริสต์องค์พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา แต่ได้ ปรนนิบตั ิท้องของตัวเอง และได้ ลอ่ ลวงคนซื่อให้ หลงด้ วยคําดีคําอ่อนหวาน”
ถ้ าคุณจะมัน่ คงในความเชื่อและต้ องเลิกคบกับ “เพื่อน” ของคุณ พระเจ้ าจะทรงประทานรางวัลให้ กบั คุณโดยให้ เพื่อนที่
แท้ จริ งกับคุณมากมาย จงเข้ าใจว่า เสีย “เพื่อน” ของคุณดีกว่าเสียวิญญาณของคุณ

....................
ศิษยาภิบาลคนก่ อนและจรรยาของผ้ ูรับใช้
ถาม
เรามี ศิษยาภิ บาลคนใหม่ เรารักเขาแต่เรายังรักศิ ษยาภิ บาลคนก่อนอยู่ เมื ่อผมขอให้ศิษยาภิ บาลคนก่อนมาเยี ย่ มเราบ้าง
เขากล่าวว่า “จรรยาของผู้รับใช้ทําให้ผมต้องตัดขาดจากคริ สตจักรในทุกด้าน” คุณช่วยอธิ บายหน่อยได้ไหมว่าทํ าไมจรรยาถึ ง
เข้มงวดนัก

ตอบ
ศิษยาภิบาลคนก่อนของคุณเป็ นชายผู้มีคณ
ุ ธรรมและมีเกียรติ ผมเสียใจที่ไม่ใช่ผ้ รู ับใช้ ทกุ คนจะปฏิบตั ิตามมาตรฐานที่
เขาแสดงออกมานี ้ ความเสียหาย ความเจ็บปวดและการขายหน้ าที่เกิดกับคริ สตจักรของพระเจ้ าอย่างมากมายเกิดจากผู้ที่ปล่อย
ให้ ความรู้สกึ ส่วนตัวของตนครอบงําหน้ าที่ในการปฏิบตั ิตามมาตรฐานจรรยาของผู้รับใช้
ศิษยาภิบาลคนก่อนของคุณไม่ใช่ผ้ เู ลี ้ยงแกะของคุณอีกต่อไป ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก่อนหน้ านันเป็
้ นความสัมพันธ์
ของแกะในฝูงของเขา แต่ผ้ เู ลี ้ยงอีกคนได้ มาดูแลฝูงแกะและตอนนี ้เขาเป็ นศิษยาภิบาลของคุณ
ุ คุ้นเคย เนื่องจากคุณเคารพศิษยาภิยบาลคน
อาจมีบ้างครัง้ ที่ศิษยาภิบาลคนปั จจุบนั ของคุณอาจไม่ทําเหมือนเช่นที่คณ
ก่ อ นเป็ นอย่ า งมาก จึ ง เป็ นเรื่ อ งง่ า ยที่ จ ะไปหาเขาเพื่ อ ขอคํ า แนะนํ า หรื อ คํ า ปรึ ก ษา แต่ ผ้ ูรั บ ใช้ ที่ มี คุณ ธรรมจะต้ อ งตัด ขาด
ความสัมพันธ์ ทกุ ประการกับสมาชิกในอดีตของเขาเพื่อที่ผ้ ซู ึ่งทําหน้ าที่ต่อจากเขาจะสามารถเป็ นศิษยาภิบาลหรื อเลี ้ยงฝูงแกะได้
อย่างเหมาะสม การไม่ทําเช่นนันทํ
้ าให้ โอกาสที่ศิษยาภิบาลคนต่อมาจะประสบความสําเร็จนันน้
้ อยลงไปและเป็ นอุปสรรคต่อสวัสดิ
ภาพของธรรมิกชน
้ ในวันเวลาการใช้ ชีวิตเสเพลนี ้ ชายคน
ผมขอยกตัวอย่างจากปั ญหาการสมรสที่มีอยู่แพร่หลาย (แต่ไม่ควรจะเป็ นเช่นนัน)
หนึ่งและภรรยาของเขาตัดสินใจที่จะแยกจากกัน และพวกเขาหย่าขาดจากกัน ภรรยาแต่งงานกับชายอีกคนหนึ่ง แต่สามีคนก่อน
ของผู้หญิ งพยายามอย่างยิ่งที่จะให้ ได้ ภรรยาคนก่อนของเขามา และวันหนึ่งสามีคนปั จจุบนั ของเธอพบว่าเธอนัดพบกับสามีคน
ก่อนของเธอ แน่นอนว่าเขามีสิทธิ์ ที่จะโกรธ เพราะภรรยาของเขาและสามีคนก่อนของเธอได้ ละเมิดความไว้ วางใจที่ศักดิ์สิทธิ์
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ผู้หญิ งไม่ควรก้ าวลํ ้าขอบเขตของเธอโดยการคบกับผู้ชายอีกคนหนึง่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สามีคนก่อนของเธอ เพราะเธอไม่ได้ เป็
ภรรยาของเขาอีกต่อไป
ดังนัน้ จงยอมรับข้ อเท็จจริ งว่าศิษยาภิบาลคนก่อนของคุณต้ องตัดขาดความสัมพันธ์ ของเขากับคุณ นั่นเป็ นทัศนคติที่
เหมาะสม มีเกียรติและถูกต้ องสําหรับเขา อย่าขอการชี ้นําจากศิษยาภิบาลคนก่อนของคุณไม่วา่ ในทางใดๆ ทะนุถนอมความทรงจํา
ที่คณ
ุ มีเกี่ยวกับเขา แต่ตระหนักว่าการรับใช้ ของเขาเป็ นอดีตไปแล้ วสําหรับคุณ
จงเข้ าใจด้ วยว่า แม้ ว่าศิษยาภิบาลคนปั จจุบนั ของคุณอาจไม่ทําเหมือนเช่นศิษยาภิบาลคนก่อนทําทุกประการ (ไม่มีใคร
เหมือนกันทุกอย่าง) คุณควรจะยอมรับเขาและการรับใช้ ของเขา ทํางานร่วมกับเขา อธิษฐานเพื่อเขา และเหนือสิ่งอื่นใด จงภักดีต่อ
เขาในฐานะผู้รับใช้ ของพระเจ้ าที่พระองค์ทรงประทานให้ ปกครองคุณ

....................
ศิษยาภิบาลรับตําแหน่ งของพระเจ้ าหรือ
ถาม
ทํ าไมศิ ษยาภิ บาลบางคนดเหมื
ู อนว่าจะรับตําแหน่งของพระเจ้าในการบอกธรรมิ กชนว่าต้องทํ าอะไร แต่งกายอย่างไร
ดําเนิ นชี วิตอย่างไร ฯลฯ เราได้รับพระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ เพื อ่ ที ่จะทํ าให้เราเป็ นคนดี รอบคอบ นําเรา ไม่ใช่ศิษยาภิ บาลบางคนวาง
กฎเกณฑ์ให้เราปฏิ บตั ิ ตามไม่ใช่หรื อ ควรจะบังคับผู้ทีเ่ ชื อ่ ใหม่ให้ปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานของคริ สตจักรหรื อ หรื อพระเจ้าควรจะทําให้
เขาได้รู้สึกผิ ดเพือ่ ทีเ่ ขาจะเลิ กทําสิ่ งต่างๆ และเชือ่ ฟั งด้วยตัวเอง

ตอบ
ถ้ าสิ่งที่ จําเป็ นสําหรั บการทําให้ คนๆ หนึ่งเป็ นคนดีรอบคอบในความเชื่ อคื อการบัพติศมาด้ วยพระวิ ญญาณบริ สุท ธิ์
พระคัมภีร์ใหม่สว่ นใหญ่คงไม่ต้องเขียนขึ ้นมา
มีวิญญาณไร้ กฎระเบียบที่ไม่ต้องการยอมจํานนต่อผู้นําที่พระเจ้ าทรงสถาปนาขึ ้น วิญญาณนี ้กล่าวกับผู้รับใช้ ที่สตั ย์ซื่อใน
เวลาของเรา เหมือนเช่นที่โคราห์กล่าวกับโมเสสและอาโรนว่า “ท่านทําเกินเหตุไปเพราะว่าชุมนุมชนทังหมดก็
้
บริ สทุ ธิ์ทกุ ๆ คน และ
พระเจ้ าทรงสถิตท่ามกลางเขา เหตุใดท่านจึงผยองขึ ้นเหนือที่ประชุมแห่งพระเจ้ า“ (กันดารวิถี 16:3)
ในปั จจุบนั เราก็มีผ้ ทู ี่อยู่ฝ่ายเนื ้อหนัง เต็มไปด้ วยตัณหาที่กล่าวกับศิษยาภิบาลว่า “เรามีพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์เหมือนคุณ
เราไม่จําเป็ นต้ องให้ คณ
ุ บอกเราว่าต้ องทําอะไร เราจะไม่สนใจคุณ และรับการนําของเราจากพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์โดยตรง” เช่นนี ้
เป็ นวิญญาณของโคราห์ที่ยดู าเตือนเรา (ยูดา 11) ในทํานองเดียวกัน อัครสาวกเปโตรกล่าวถึงผู้ที่ “ปล่อยตัวหลงระเริ งไปตามกิเลศ
ตัณหา และหมิ่นประมาทอํานาจของผู้ใหญ่ คนเหล่านี ้กล้ าและประพฤติตามอําเภอใจ เขาไม่สะทกสะท้ านที่จะกล่าวประณามศักดิ์
สิริเทพ“ (2เปโตร 2:10)
พระเจ้ าทรงประทานอํานาจปกครองคริ สตจักรของพระองค์ให้ แก่ผ้ รู ับใช้ ของพระองค์ (กิจการ 20:28) [พระเจ้ า] ประ
ทานศิษยาภิบาลและผู้นําอื่นๆ ให้ แก่คริ สตจักรเพื่อทําให้ คริ สตจักรดีรอบคอบ (เอเฟซัส 4:11-12) นัน่ คือ นําคริ สตจักรจากความไม่
เป็ นผู้ใหญ่ไปสู่สภาพความเป็ นผู้ใหญ่ และเติบโตในพระเจ้ า ในการที่จะทําเช่นนี ้ได้ พวกเขาได้ รับคําสัง่ “ให้ ประกาศพระวจนะ ให้
ขะมักเขม้ นที่จะทําการทังในขณะที
้
่มีโอกาสและไม่มีโอกาส ให้ ชกั ชวนด้ วยเหตุผล เตือนสติและตักเตือนให้ อดทนอยู่เสมอในการสัง่
สอน“ (2ทิโมธี 4:2)
ผู้รับใช้ ของคริ สตจักรยุคแรกระมัดระวังในเรื่ องนี ้ ด้ วยความเกรงกลัวพระเจ้ า เขาพบปะกันและกํ าหนดมาตรฐานที่
เกี่ยวข้ องกับปั ญหาที่เกิดขึ ้นในสมัยของเขา (กิจการ 15) อัครสาวกส่งคําสัง่ เหล่านี ้ออกไปยังธรรมิกชนในคริ สตจักรทุกแห่ง
ถ้ าแผนการของพระเจ้ าคือว่าพระองค์จะทรงสื่อสารกับคริ สเตียนแต่ละคนโดยตรงเพื่อกําหนดมาตรฐานทุกอย่าง การ
ประชุมสภาในเยรูซาเล็มและคําสัง่ ของสภานันก็
้ ไม่จําเป็ นเลยและไม่อยูใ่ นระเบียบของพระเจ้ า แต่พระคัมภีร์ไม่ได้ สอนเช่นนัน้ และ
แสดงให้ เห็นว่าเป็ นแผนการของพระเจ้ าที่ผ้ รู ับใช้ นําธรรมิกชนในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินชีวิตคริสเตียน
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เราอ่านจากกิจการ 16:4-5 ว่า “เมื่อท่านเหล่านัน้ ได้ เที่ยวไปตามเมืองต่างๆ ก็ได้ ส่งหนังสือข้ อตกลงของอัครทูต และ
ผู้ปกครองในกรุ งเยรู ซาเล็ม มอบให้ คนทังหลายทุ
้
กเมือง เพื่อให้ ประพฤติตาม คริ สตจักรทังปวงจึ
้
งเข้ มแข็งในความเชื่อ และคริ สต
สมาชิกได้ ทวีขึ ้นทุกๆ วัน”
ในภายหลัง เปาโลเขียนถึงธรรมิกชนชาวโคริ นธ์ว่า “ข้ าพเจ้ าขอชมท่านทังหลายเพราะท่
้
านได้ ระลึกถึงข้ าพเจ้ าทุกประการ
และท่านได้ รักษาธรรมวัตรที่ข้าพเจ้ าได้ มอบไว้ กบั ท่าน“ (1โครินธ์ 11:2)
พระเจ้ าทรงกระทําการผ่านทางผู้นําที่พระองค์ทรงแต่งตัง้ ผู้รับใช้ ของพระองค์ เพื่อสอนและชี ้นําประชากรสู่นํ ้าพระทัยของ
พระเจ้ า และกํ า หนดหลั ก การแห่ ง ความชอบธรรมในคริ ส ตจั ก รแต่ ล ะแห่ ง เป็ นหน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของศิ ษ ยาภิ บ าล
ในการนําผู้ที่เชื่อใหม่เข้ าสูห่ ลักการและมาตรฐานเหล่านี ้ พระเจ้ าจะทรงชี ้นําผู้รับใช้ ในงานนี ้
ผมเกรงว่าคุณจะอยู่ฝ่ายเดียวกันกับโคราห์ ศิษยาภิบาลของคุณดูแลจิตวิญญาณของคุณ คุณต้ องเชื่อฟั งเขา และยอม
จํานนตนเอง (ฮีบรู 13:17) ในเวลานันเท่
้ านันที
้ ่คณ
ุ จะถูกต้ องกับพระเจ้ าจริงๆ และมีความสงบในจิตใจ
จําโคราห์คนที่บอกว่าเขาบริ สทุ ธิ์เหมือนเช่นโมเสสและไม่ต้องมีโมเสสนําเขาได้ ไหม พระเจ้ าทรงพิพากษาเขาให้ ถึงแก่
ความตาย และแผ่นดินเปิ ดออกและกลืนเขาลงไป (กันดารวิถี 16) ถ้ าพระเจ้ าจะทรงนําการพิพากษาเช่นนันมาใช้
้
กบั คนที่มีทศั นคติ
เหมือนเช่นโคราห์ พื ้นโลกในปั จจุบนั คงจะปวดท้ องเป็ นแน่แท้

....................
ศิษยาภิบาลและชีวติ การอธิษฐานของเขา
ถาม
เรามี ศิษยาภิ บาลใหม่ไม่นานมานี ้ และเรารักเขาเป็ นอย่างมาก แต่เขากับภรรยาไม่เคยนัง่ ลงอธิ ษฐานเลย เขาจะแจ้ง
ประชุมอธิ ษฐานสามสิ บนาที ก่อนประชุม และพวกเขาไม่ปรากฏตัวจนกระทัง่ อาจจะสิ บห้านาที ก่อนประชุม และจากนัน้ เธอก็จะ
ไปที ่ออร์ แกน สามี ของดิ ฉนั และดิ ฉนั ต้องการอธิ ษฐานด้วยความตรากตรํ า ศิ ษยาภิ บาลคนก่อนและภรรยาของเขาเป็ นผู้อธิ ษฐาน
มาก เราผิ ดทีร่ ู้สึกแบบนีห้ รื อเปล่าคะ

ตอบ
เป็ นความจริ งว่าพวกเราน้ อยคนอธิ ษฐานมากเท่าที่ควรจะอธิ ษฐาน ทังผู
้ ้ รับใช้ และสมาชิก เป็ นเรื่ องง่ายที่จะยุ่งอยู่กับ
กิจกรรมของคริสตจักรจนเราไม่ใช้ เวลากับพระเจ้ า และรักษาเวลาการอธิษฐานส่วนตัวของเรา เราอาจยุ่งในการทํางานเพือ่ พระเจ้ า
จนความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้ าทนทุกข์ เช่นนี ้เป็ นอันตรายที่โจมตีผ้ ทู ําการของคริสตจักรอย่างไม่หยุดยัง้
ไม่มีสิ่งใดสําคัญเท่ากับการอธิษฐาน ไม่มีสิ่งใดดําเนินไปอย่างถูกต้ องหรื อประสบผลตามศักยภาพของมันถ้ าไม่มีการ
อธิษฐาน กิจกรรมไม่ใช่สิ่งทดแทนการอุทิศตน พวกเราในปั จจุบนั ต้ องเห็นความสําคัญเกี่ยวกับเรื่ องของมารธาและมารี ย์ ผู้รับใช้
ควรเป็ นแบบอย่างในการอธิษฐานสําหรับสมาชิกของตน
เมื่อได้ กล่าวเช่นนันแล้
้ ว ผมจะเปลี่ยนมาอีกด้ านหนึ่งและพูดกับคุณสักเล็กน้ อย คุณไม่ทราบเวลาที่ศิษยาภิบาลของคุณ
ุ อธิษฐานเป็ น
และภรรยาของเขาใช้ ในการอธิษฐานเป็ นการส่วนตัว เขาอาจอธิษฐานชัว่ โมงหนึ่งหรื อมากกว่า และคาดหวังให้ คณ
เวลาสามสิบนาทีเพื่อช่วยเขารับภาระ เสียงออร์ แกนมักจะมีส่วนช่วยในการอธิ ษฐาน และผมไม่เห็นว่าเป็ นสิ่งผิดที่มีผ้ เู ล่นดนตรี
อย่างเหมาะสมโดยที่อธิษฐานและเล่นเบาๆ ในระหว่างการประชุมอธิษฐาน
วิธีที่ศิษยาภิบาลและภรรยาของเขาเลือกเพื่อนําการประชุมอธิษฐานไม่ควรจะเป็ นอุปสรรคต่อการอธิ ษฐานด้ วยความ
ตรากตรํ าที่พระเจ้ าทรงปรารถนาให้ คณ
ุ อธิษฐาน คุณอาจคิดถึงการนําที่คณ
ุ คุ้นเคยในการอธิษฐานประเภทนี ้ แต่ไม่ได้ เป็ นข้ ออ้ าง
ุ ควร พระเจ้ าจะทรงใช้ คณ
ุ
ให้ คณ
ุ ไม่ต้องอธิษฐานเผื่อคนอื่นๆ อย่างแท้ จริ งด้ วยตัวของคุณเอง ผมแน่ใจว่าถ้ าคุณอธิษฐานอย่างที่คณ
เพื่อ “ยืนอยูใ่ นช่องโหว่“ บางทีพระเจ้ าทรงคาดหวังคุณให้ ทําเช่นนันในขณะที
้
่คณ
ุ คาดหวังให้ ศิษยาภิบาลทําเช่นนัน้
ท้ า ย สุ ด คุ ณ ผิ ด ที่ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ศิ ษ ย า ภิ บ า ล ค น ห นึ่ ง กั บ อี ก ค น ห นึ่ ง ใ ห้ อ่ า น
1โครินธ์ 1:12-13 และ 3:4-8 แต่ละคนมีการรับใช้ ของตนเอง และต้ องรับผิดชอบต่อพระเจ้ าสําหรับสิ่งที่เขาทํา คุณไม่ใช่ผ้ พู ิพากษา
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ของเขา พระเจ้ าทรงให้ เขามีอํานาจปกครองคุณ จงสัตย์ซื่อในตําแหน่งของคุณและมอบศิษยาภิบาลให้ อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้ า
อย่าวิจารณ์ เขา แต่เชื่อฟั งเขาและอธิ ษฐานเพื่อเขา พระเจ้ าทรงทราบว่าจะช่วยเขาให้ เป็ นศิษยาภิบาลอย่างที่เขาควรจะเป็ นได้
อย่างไร โดยปราศจากการวิจารณ์ของคุณ

....................
ศิษยาภิบาลเล่ นดนตรี ดงั เกินไป
ถาม
เรามี ศิษยาภิ บาลที ด่ ีทีส่ ดุ ในโลก ผู้ซึ่งเราไม่ตอ้ งการที จ่ ะทําร้าย มี สิ่งหนึ่งที ร่ บกวนใจเรา นัน่ คื อดนตรี เสี ยงดังของศิ ษยาภิ
บาล ดนตรี นนั้ กลบเพลงและเครื ่องดนตรี อื่นๆ ไปหมด เรามี แขกหลายคนที ่เดิ นออกไปบอกว่าเขาปวดหัว และไม่เคยกลับมาอี ก
เลย เราพยายามทีจ่ ะหาเหตุผลมาอธิ บายแต่พวกเขาไม่เข้าใจ เราจะบอกศิ ษยาภิ บาลของเราอย่างไรโดยไม่ทําร้ายจิ ตใจเขา เราได้
บอกเป็ นนัยๆ หลายครัง้ แล้ว

ตอบ
ศิษยาภิบาลของคุณอาจไม่ร้ ู ตวั ว่าดนตรี ของเขานันดั
้ ง บ่อยครัง้ เครื่ องขยายเสียงอยู่ในตําแหน่งที่คนเล่นดนตรี ไม่ได้ ยิน
เสียงเต็มๆ ในขณะที่ผ้ ฟู ั งจะได้ ยิน บางทีอาจปรับเครื่ องขยายเสียงไปทางของเขาโดยตรงเพื่อที่เขาจะทราบว่าเสียงดนตรี ของเขานัน้
ดัง
ถ้ าคนภายนอกพูดกับคุณว่าพวกเขารํ าคาญดนตรี เสียงดัง คุณควรจะแนะให้ เขาบอกกับศิษยาภิบาลโดยตรง ไม่ว่าจะ
ด้ วยตนเอง ทางโทรศัพท์หรื อทางจดหมาย
ธรรมิกชนควรจะระลึกถึงฐานะของตนเสมอในการประพฤติตวั กับศิษยาภิบาล เปาโลให้ กฎสําคัญที่จะปฏิบตั ิตามใน 1ทิ
โมธี 5:1 “อย่าตําหนิชายผู้มีอาวุโส แต่จงขอร้ องเขาเสมือนเป็ นบิดา” ผมไม่คิดว่าศิษยาภิบาลควรจะขุ่นเคืองเมื่อมีคนเข้ าหาเขาใน
วิธีการเช่นนี ้ ผมแน่ใจว่าเขาต้ องการให้ ดนตรี ของเขาเป็ นพร ไม่ใช่สงิ่ รบกวนและน่ารํ าคาญ

....................
ความประพฤติของลกๆ
ู ของศิษยาภิบาล
ถาม
ผมเสี ยความเชื ่อมัน่ ในตัวศิ ษยาภิ บาลของผม เขาอนุญาตให้ลูกๆ ของเขาทํ าสิ่ งที ่เขาเทศนาไม่ให้เราทํา นี ่ไม่ใช่ข่าวลื อ
แต่เป็ นสิ่ งที ผ่ มเห็นหลายครั้ง ไม่มีทางที ผ่ มจะคุยกับเขาเกี ่ยวกับเรื ่องนี ไ้ ด้เลย ผมต้องการย้ายไปสหคริ สตจักรเพ็นเทคอสต์อีกแห่ง
หนึ่ง แต่เมื อ่ มี ใครไปหาเขาเพือ่ ขอย้าย เขามักจะปฏิ เสธเสมอ ผมรู้ สึกหมดกําลังใจ ผมรู้ สึกว่าความขมขื ่นกําลังเข้ามาในใจของผม
และผมไม่มีความต้องการที ่จะไปโบสถ์ ด้วย ผมรู้ ว่าเรามี ความจริ ง และในองค์ การของเรา ก็มีผู้รับใช้ที่ดีที่สดุ ในโลก แต่ศิษยาภิ
บาลของผมเป็ นข้อยกเว้นจริ งๆ ผมควรจะทําอย่างไรดี ผมสามารถทําอะไรได้บา้ งครับ

ตอบ
ศิษยาภิบาลมักจะได้ รับการยกย่องและคาดหวังไม่ให้ มีความผิดและมีความสมบูรณ์แบบจนเป็ นไปไม่ได้ เลยที่จะมีใคร
ดําเนินชีวิตได้ ตามความคาดหวังเหล่านัน้ ยอมให้ ศิษยาภิบาลของคุณเป็ นมนุษย์ อย่ายกย่องเขาหรื อครอบครัวของเขาราวกับว่า
ุ คาดหวังจากคนอื่นๆ ในคริ สตจักร ซึง่ เป็ น
เขาสมบูรณ์แบบ เป็ นไปได้ ที่คณ
ุ จะคาดหวังจากเขาและครอบครัวของเขามากกว่าที่คณ
การไม่ยตุ ิธรรม
ในฐานะศิษยาภิบาลและพ่อคนหนึ่ง ผมได้ แต่หวังว่าลูกๆ ของผมจะเป็ นแบบอย่างให้ เด็กคนอื่นๆ ในคริ สตจักรปฏิบตั ิ
ตาม แต่ไม่ยตุ ิธรรมที่ผมจะให้ ภาระหนักแก่พวกเขา ผมพยายามและพ่อผู้เป็ นศิษยาภิบาลคนอื่นๆ ทุกคนที่ผมรู้ จกั ก็พยายามที่จะ
เลี ้ยงลูกๆ ให้ มีความเกรงกลัวพระเจ้ าเพื่อเป็ นผู้ชอบธรรมและเป็ นคริ สเตียนในทัศนคติและการกระทําทุกอย่างของพวกเขา แต่ผมรู้
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ว่าพวกเขาไม่ใช่ทตู สวรรค์ เป็ นเพียงมนุษย์และเด็กเหมือนเช่นคนอื่นๆ และบางครัง้ พวกเขาก็ไม่เชื่อฟั งเหมือนเช่นลูกๆ ของธรรมิก
ชน
เคยมีคนบอกผมว่าลูกๆ ของผู้เทศนาเป็ นเด็กที่แย่ที่สดุ ในคริ สตจักร แต่บางคนบอกว่า ก็เป็ นเพราะว่าพวกเขาเล่นกับลูกๆ
ของธรรมิกชน พูดตามตรงแล้ ว ผมไม่คิดว่ามีความแตกต่างกันมากนัก เด็กทุกคนมีธรรมชาติบาป พวกเขาต้ องบังเกิดใหม่ และ
พวกเขาต้ องได้ รับการชี ้แนะจากพ่อแม่อย่างถูกต้ อง
้ ถกู ทํา
ดังนัน้ อย่ากล่าวโทษศิษยาภิบาลสําหรับสิ่งผิดที่ลกู ๆ ของเขาอาจทําในบางครัง้ คุณอาจคิดว่าเด็กๆ เหล่านันไม่
โทษและเขามองข้ ามไป แต่แม้ ว่าเขาอาจไม่ลงโทษลูกๆ ต่อหน้ าคนอื่น คุณแน่ใจได้ เลยว่าพวกเขาถูกลงโทษตามที่เขารู้ สกึ ว่าต้ อง
ลงโทษ ถ้ าเขารู้ สึกว่าต้ องลงโทษ และเมื่อเขารู้ สึกว่าเขาต้ องลงโทษ แต่อย่าคาดหวังให้ ลกู ๆ ของเขาเป็ นตัวอย่างสําหรับทุกคนที่
เหลือ และระวังอย่างมากอย่าวิจารณ์ศิษยาภิบาลในเรื่ องการกระทําของลูกๆ ของเขา ไม่ว่าเขาจะจัดการกับพวกเขาในวิธีที่คณ
ุ คิด
ุ ต้ องกังวลใน
ว่าเขาควรจะทําหรื อไม่ ไม่ใช่ธุระของคุณ ไม่ใช่เรื่ องของคุณที่จะบอกเขาว่าจะเลี ้ยงลูกๆ ของเขาอย่างไร อย่าให้ คณ
เรื่ องนี ้และคุณจะรู้สกึ ดีขึ ้น
ทําไมคุณจะต้ องหมดกําลังใจและขมขื่นเพราะสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้ องกับคุณด้ วย จงจําโรม 14:4 ไว้ ให้ ดี “ท่านเป็ นใครเล่า จึง
กล่าวโทษบ่าวของคนอื่น บ่าวคนนันจะได้
้
ดีหรื อจะล่มจมก็สดุ แล้ วแต่นายของเขา และเขาก็จะได้ ดีแน่นอน เพราะว่าองค์พระผู้เป็ น
เจ้ าทรงฤทธิ์อาจให้ เขาได้ ดีได้ ”
ในการใช้ ข้อพระคัมภีร์นี ้ ให้ สงั เกตว่าศิษยาภิบาลของคุณเรี ยกว่าเป็ น “บ่าวของคนอื่น” นัน่ คือ เขาเป็ นคนรับใช้ ขององค์
พระผู้เป็ นเจ้ า และในฐานะผู้รับใช้ ของพระเจ้ า พระเจ้ าจะทรงจัดการกับเขาถ้ าเขาทําผิด ปล่อยเขาให้ อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้ า
กัดลิ ้นของคุณก่อนที่คณ
ุ จะวิจารณ์เขา ยอมจํานนตัวคุณเอง เชื่อฟั งคําเทศนาของเขา และปล่อยให้ เขาเลี ้ยงลูกๆ ของเขาในวิธีที่เขา
คิดว่าดีที่สดุ
ที่สําคัญที่สดุ อย่าวิจารณ์เขาแม้ แต่คําเดียวกับใครในคริสตจักร อย่าต้ องมีความผิดเพราะนินทาหรื อลอบกัดหรื อแตะต้ อง
ผู้ทรงเจิมของพระเจ้ า เพราะเป็ นสิง่ ที่อนั ตรายที่สดุ อย่างหนึง่ พระเจ้ าทรงเกลียดชังการกระทําเช่นนัน้ (สดุดี 105:15; สุภาษิ ต 6:1619)
แน่นอนว่าคุณสามารถเปลี่ยนคริสตจักรได้ คูม่ ือของเรากล่าวว่า
ทุกคนที่ต้องการถอนสมาชิกภาพจะได้ รับจดหมายรับรองสมาชิกภาพนอกจากว่าจะได้ รับการพิสจู น์ว่ามีความผิดฐานมี
ความประพฤติไม่เหมาะสม โดยการสารภาพหรื อการตัดสินว่าผิด เมื่อบุคคลดังกล่าวได้ แก้ ไขตนอย่างน่าพึงพอใจแก่
คริ สตจักรที่เขาจะออกไปแล้ ว เขาจะไร้ ผิดจากสิ่งที่เกิดขึ ้นในอดีตทังหมด
้
และพร้ อมที่จะได้ รับการยอมรับเข้ าสู่การเป็ น
สมาชิกของสหคริสตจักรเพ็นเทคอสต์ท้องถิ่นแห่งหนึง่ (UPC Manual ฉบับปี 1992 หน้ า 109)
จริ ง ๆ แล้ ว ถ้ า คุณ อยู่ใ นคริ ส ตจัก รของผม ผมจะต้ อ งการให้ คุณ ย้ า ยไปแทนที่ จ ะให้ คุณ เข้ า ประชุม ด้ ว ยวิ ญ ญาณ
วิพากษ์ วิจารณ์ต่อไป ผมไม่ต้องการเสี่ยงกับการที่คณ
ุ จะทําให้ คนอื่นติดเชื ้อไปด้ วย ดังนัน้ นอกจากว่าคุณจะกําจัดเชื ้อโรคในการ
ุ จะไปที่ไหน ที่ไหนที่คณ
ุ ไป คุณจะทําให้ คนอื่นติดเชื่อ
ชอบจับผิดและความขมขื่นออกไป ก็ดีกว่าที่คณ
ุ จะจากไป แต่คณ
ดังนัน้ คําแนะนําของผมคือ จงอธิษฐานจนเอาชนะปั ญหาได้ ขอให้ พระเจ้ าและศิษยาภิบาลให้ อภัยคุณ ให้ ตาของคุณอยู่
กับองค์พระผู้เป็ นเจ้ า และปล่อยศิษยาภิบาลไว้ กบั พระองค์ และไม่ยอมตนเองให้ มีวิญญาณวิพากษ์ วิจารณ์ ภาระหนักจะถูกยก
ออกจากบ่าของคุณ และ (ใครจะไปรู้) การฟื น้ ฟูอาจเริ่มต้ นที่คณ
ุ ก็ได้
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ผมจะร้ ูได้ อย่ างไรว่ าผมได้ รับ
การทรงเรี ยกให้ เทศนา
ถาม
ผมคิ ดว่าผมอาจได้รบั การทรงเรี ยกจากพระเจ้าให้เป็ นผู้รบั ใช้ แต่ผมไม่แน่ใจ ผมจะรู้ ได้อย่างไรว่าผมได้รับการทรงเรี ยกให้
เป็ นผ้เู ทศนาหรื อไม่ บุคคลคนๆ หนึ่งมาเป็ นผู้เทศนาได้อย่างไร

ตอบ
เป็ นสิ่งที่สําคัญที่คุณจะแน่ใจว่าพระเจ้ าได้ ทรงเรี ยกคุณให้ เป็ นผู้รับใช้ ก่อนที่คุณจะพยายามกระโดดเข้ าไปเป็ นผู้รับใช้
พระวจนะของพระเจ้ ากล่าวถึงปุโรหิตในพระคัมภีร์เก่าว่า “และไม่มีผ้ ใู ดตังตนเองเป็
้
นปุโรหิตได้ แต่พระเจ้ าทรงเรี ยกเหมือนอย่าง
ทรงเรี ยกอาโรน“ (ฮีบรู 5:4) เหตุผลอยู่ในยากอบ 3:1 ซึ่งถอดความออกมาได้ ว่า “อย่าปรารถนาตําแหน่งผู้นําทางฝ่ ายวิญญาณ
(อย่างไม่เหมาะสม) เพราะในการดํารงตําแหน่งนัน้ จะได้ รับการทรงพิพากษาที่เข้ มงวดกว่า” พระเจ้ าจะเรี ยกเอาจากผู้ที่พระองค์ให้
ดํารงตําแหน่งผู้นําในคริ สตจักรของพระองค์มากกว่าผู้ที่เป็ นเพียงผู้ตามเท่านัน้ เป็ นเรื่ องสําคัญที่คนๆ หนึ่งจะตระหนักในสิ่งนี ้เมื่อ
ต้ องการเป็ นผู้รับใช้ ถ้ าไม่ได้ รับการทรงเรี ยก ก็ดีกว่าที่จะเป็ นผู้รับใช้ แต่นําการติเตียนมายังพระคริสต์
คุณต้ องทราบแน่นอนว่าพระเจ้ าทรงประสงค์ให้ คณ
ุ เป็ นผู้รับใช้ หรื อไม่ มีการสูญเสียมากมายเกินขึ ้นเพราะมีคนเป็ นผู้รับ
ใช้ โดยที่ไม่ได้ รับการทรงเรี ยกหรื อไม่มีความพร้ อมสําหรับงานนี ้ ความกระตือรื อร้ นของพวกเขาทําลายพวกเขาเพราะพวกเขาไม่
ทราบนํ ้าพระทัยของพระเจ้ า
ผมนึกถึงเรื่ องของเด็กหนุ่มที่ไถไร่ข้าวโพด เขามองขึ ้นมาและสังเกตเห็นเมฆเป็ นรู ปตัวอักษร “PC” เขาถือว่าหมายความ
ว่า “Preach Christ” (เทศนาพระคริ สต์) จึงเลิกทําไร่ และเริ่ มเทศนา ความผิดหวัง ความท้ อถอยและความหดหู่ตามมาหลังจาก
ความพยายามในการรับใช้ ของเขาล้ มเหลว เขารู้ สึกสับสน จึงเล่าเรื่ องของเขาให้ ผ้ รู ับใช้ อาวุโสที่มีประสบการณ์ ฟัง ทหารแห่งไม้
กางเขนผู้อาวุโสและมีปัญญาคนนี ้ตอบว่า “น้ องชาย ตัวอักษร P และ C ในก้ อนเมฆไม่ได้ หมายถึง ‘Preach Christ’ แต่หมายถึง
‘Plow Corn’ (ปลูกข้ าวโพด)”
อย่าพึ่งการนํา ความฝั น การพยากรณ์ หรื อการพูดภาษาแปลกๆ และการแปลที่ทึกทักเอาเองเพื่อหานํ ้าพระทัยพระเจ้ า
สําหรับชีวิตของคุณ พระเจ้ าจะทรงยืนยันนํ า้ พระทัยของพระองค์กับคุณถ้ าพระองค์ทรงเรี ยกคุณอย่างแท้ จริ ง และคุณเดินกับ
พระองค์อย่างใกล้ ชิด
พระเจ้ าทรงประทาน “ของประทาน” ให้ ค่กู บั “การทรงเรี ยก” (ดูโรม 11:29) และสิ่งที่พระเจ้ าได้ ทรงผูกพันกันแล้ ว อย่าให้
มนุษย์ทําให้ พรากจากกันเลย เมื่อพระเจ้ าทรงเรี ยก พระองค์จะทรงประทานให้ มีคณ
ุ สมบัติและความสามารถที่จะทําให้ การทรง
เรี ยกสําเร็ จในเวลาของพระเจ้ าเอง นอกจากนี ้ ถ้ าพระเจ้ าได้ ทรงประทานของประทานให้ แก่คณ
ุ ในด้ านนันร่
้ วมกับการทรงเจิมซึ่ง
เป็ นหลักฐานแก่คนมากมาย พระองค์ทรงคาดหวังให้ คณ
ุ ใช้ ของประทานนัน้ และไม่ให้ เสียเปล่าไป ถ้ าคุณแยกตนเองออกเหมือน
เช่นที่คุณควรจะทําและได้ รับของประทานในการเป็ นผู้รับใช้ การทรงเรี ยกจะปรากฏเพื่อที่คุณจะใช้ ของประทานที่พระองค์ทรง
ุ มี
ประทานให้ แก่คณ
ุ อย่างไม่ต้องสงสัย พระองค์จะไม่ทรงเรี ยกคุณให้ ดํารงตําแหน่งที่พระองค์จะไม่จดั เตรี ยมให้ กบั คุณและให้ คณ
ความสามารถ
ผมขอเตือนคุณในที่นี ้ว่า มีความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่าง “การทรงเรี ยก” และ “การทรงใช้ ไป” (ดูกิจการ 13:1-3) มี
หลายปี คัน่ กลางระหว่างสองสิง่ ช่วงเวลานี ้เป็ นเวลาในการเตรี ยมตัวสําหรับเวลาที่พระเจ้ าจะทรงส่งคุณออกไป
คุณจะสังเกตว่าผู้ทําการในกิจการ 13 ได้ รับการทรงเรี ยกทุกคน แต่พวกเขาไม่ได้ ออกไปจนกระทัง่ พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์
แสดงว่าถึงเวลาสําหรับพวกเขาที่จะเข้ าสู่ “การซึง่ เราเรี ยกให้ เขาทํานัน“
้ (ข้ อ 2) ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาทดสอบและพิสจู น์การ
๑๐
ทรงเรี ยกของพวกเขาเมื่อพวกเขา “นมัสการองค์พระผู้เป็ นเจ้ า” ในอันทิโอก (ข้ อ 2) เมื่อเวลาสําหรับการทรงส่งออกไปมาถึง เห็น
๑๐

วลี “นมัสการองค์พระผู้เป็ นเจ้ า” ในที่นี ้ มาจากภาษาอังกฤษว่า “ministered to the Lord” ซึง่ แปลได้ ว่า “รับใช้ องค์พระผู้เป็ นเจ้ า” [ผู้แปล]
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ได้ ชดั ต่อผู้นําของคริ สตจักรและพวกเขาทําการกับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ในการส่งพวกเขาออกไป เป็ นคริ สตจักรที่อนั ทิโอกที่ด้วย
การรั บใช้ ของพวกเขา ได้ “วางมือบนบารนาบัสกับเซาโล” และ “ใช้ ท่านไป” (ข้ อ 3) แต่ “พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงใช้ ” (ข้ อ 4,
พระคัมภี ร์ภาษาไทยฉบับมาตรฐาน 2002) เนื่องจากพระเจ้ าทรงกระทําการทางผู้รับใช้ ของพระองค์ในการพัฒนา ฝึ กอบรม และส่ง
ผู้ที่พระองค์ทรงเรี ยกออกไป
ผมขอเตือนให้ คุณทํางานอย่างใกล้ ชิดกับศิษยาภิบาลของคุณ เขาจะทราบว่าเมื่อใดจะเป็ นถึงเวลาสําหรั บคุณจะที่
ออกไปเพื่อทําให้ การทรงเรี ยกของพระเจ้ าสําเร็ จ จงอดทนและอย่าทําลายแผนการของพระองค์สําหรับชีวิตของคุณเพราะการ
กระทําที่หนุ หันพลันแล่นและใจร้ อน
ต่อไปนี ้เป็ นคําแนะนําบางอย่าง ให้ สดุดี 37:5 และสุภาษิ ต 3:5-6 เป็ นของคุณ อย่าพยายามบังคับเปิ ดประตู ถ้ าเป็ นนํ ้
ุ กําลังทําอยู่ต่อไปจนกระทัง่ ประตูเปิ ดออก
พระทัยของพระเจ้ า พระองค์จะทรงเปิ ดประตู ถ้ าพระองค์ไม่เปิ ดประตู ก็ให้ ทําสิ่งที่คณ
อย่ากระโดดจากสถานที่หนึง่ หรื อสิง่ หนึง่ ไปอีกสถานที่หนึง่ หรื ออีกสิง่ หนึง่ แต่จงมอบทุกสิง่ แด่พระองค์ ในเวลาอันเหมาะสม ประตูที่
้
จง
พระองค์จะให้ คณ
ุ เข้ าไปก็จะเปิ ดออกให้ กบั คุณ จงรักษาชีวิตการอธิษฐานให้ แข็งแกร่งและมีภาระหนักสําหรับวิญญาณทังหลาย
รับใช้ ทกุ ครัง้ ที่มีโอกาส ไม่วา่ จะเป็ นงานตํ่าต้ อยหรื อเล็กน้ อยเพียงใด
คุณอาจเป็ นผู้นําวิญญาณมาหาพระเจ้ าในเวลานี ้ ซึ่งไม่จําเป็ นต้ องเป็ นการรับใช้ จากธรรมาสน์ อย่าเลื่อนการรับใช้ องค์
พระผู้เป็ นเจ้ าอย่างแข็งขันออกไปจนกว่าจะมีโอกาสรับใช้ จากธรรมาสน์ การรับใช้ นนจะไม่
ั้
เปิ ดให้ กบั คุณเลยถ้ าคุณไม่ให้ ทกุ สิ่งใน
การรับใช้ พระองค์ในสิ่งเล็กๆ ในตอนนี ้ จงจําไว้ ว่า “คนที่ซื่อสัตย์ในของเล็กน้ อยจะซื่อสัตย์ในของมากด้ วย“ (ลูกา 16:10) คุณสมบัติ
ของเอลีชาในฐานะผู้พยากรณ์คือว่าเขา “เทนํ ้าใส่มือเอลียาห์“ (2พงศ์กษัตริ ย์ 3:11) [นัน่ คือ เอลีชามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพราะเขา
ถ่อมใจลงและช่วยเหลือผู้รับใช้ ของพระเจ้ า]
จงคาดหวังที่จะเสียสละ จงอุทิศตัวเพื่อการเสียสละ อย่าคาดหวังว่าธรรมาสน์จะเปิ ดให้ กบั คุณโดยอัตโนมัติ จงดําเนิน
ชีวิตตาม 1ทิโมธี 4 โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้ าข้ อสุดท้ าย เมื่อเห็นชัดว่า “ความเจริ ญของท่านจะได้ ปรากฏแก่คนทังปวง“
้
(ข้ อ 15) ว่า
การอวยพรของพระเจ้ าอยูใ่ นการรับใช้ ของคุณ ประตูจะเปิ ดออก ถ้ าหลักฐานเหล่านี ้ไม่ปรากฏ ประตูจะไม่เปิ ดให้ กบั คุณ แม้ ในเวลา
ที่ประตูเปิ ดออก คุณต้ องอดทนและจํ าไว้ เสมอว่าถ้ าพระองค์ ทรงเรี ยกคุณอย่างแท้ จริ ง พระองค์ จะทรงสนับสนุนคุณให้ อยู่ใน
ตําแหน่งที่ทําการทรงเรี ยกนัน้ ให้ สําเร็ จได้ เช่นกัน สดุดี 75:6-7 กล่าวว่า “เพราะการยกขึน้ นัน้ มิได้ มาจากทิศตะวันออกหรื อทิศ
ตะวันตก และมิใช่มาจากถิ่นทุรกันดาร แต่เป็ นพระเจ้ าผู้ทรงกระทําการพิพากษาทรงให้ คนหนึง่ ลง และทรงยกอีกคนหนึง่ ขึ ้น”
คุณต้ องเรี ยนรู้ที่จะ “ปรนนิบตั ิ“ (โรม 12:7) สิ่งหนึ่งเกี่ยวกับพระเจ้ าคือว่า แม้ ว่าพระองค์อาจไม่เสด็จมาเร็วเท่าที่เราคิดว่า
พระองค์ควร แต่พระองค์ไม่เคยล่าช้ าในการทําให้ นํ ้าพระทัยของพระองค์สําเร็จ

....................
กลัวที่จะเริ่มเทศนา
ถาม
ผมรู้ ว่าผมได้รับการทรงเรี ยกให้เทศนา แต่ผมไม่ได้ทําอะไรเพื ่อคงชี วิตฝ่ ายวิ ญญาณของผมเอาไว้ และผมไม่สามารถ
เข้าใจจริ งๆ [ว่าทําไมผมถึงไม่คงชี วิตฝ่ ายวิ ญญาณของผมเอาไว้] ผมกลัวที จ่ ะเข้าสู่การรับใช้ แต่ผมไม่รู้ว่าทําไม ผมอยากจะเป็ นผู้
เทศนา แต่ผมกลัวที จ่ ะพยายามทีจ่ ะเป็ นผู้เทศนาต่อไป โปรดช่วยผมด้วยเพือ่ ทีจ่ ะรู้ว่าจะทําอย่างไร

ตอบ
การรับใช้ เป็ นการทรงเรี ยกที่บริ สทุ ธิ์ที่สุดในโลก คุณบอกว่าคุณรู้ ว่าคุณได้ รับการทรงเรี ยกนี ้ ถ้ าเป็ นเช่นนัน้ พระเจ้ าก็ทรง
ให้ เกียรติคณ
ุ ด้ วยเกียรติสงู สุดที่มนุษย์จะรู้จกั ได้ จะเป็ นเรื่ องเศร้ าถ้ าคุณจะเสียตําแหน่งของคุณในพระเจ้ าไป
แต่เมื่อคุณไม่คงชีวิตทางฝ่ ายวิญญาณของคุณเอาไว้ ซึ่งเป็ นสิ่งที่คณ
ุ กําลังทําอยู่นี ้ คุณไม่อาจคาดหวังที่ว่าจะทําให้ การ
ทรงเรี ยกของพระเจ้ าสําหรับคุณสําเร็จได้ นอกจากว่าคุณจะมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม คุณจะมีชีวิตอยู่ด้วยความเสียใจไปตลอดเหมือน
เช่นเอซาวผู้ขายสิทธิบตุ รหัวปี เพื่ออาหารชามหนึง่
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คุณเป็ นธรรมิกชนเป็ นอย่างแรก และเป็ นผู้เทศนาเป็ นอย่างที่สอง คุณอาจเป็ นธรรมิกชนได้ โดยไม่ต้องเป็ นผู้เทศนา แต่
คุณไม่อาจเป็ นผู้เทศนาได้ หากคุณไม่เป็ นธรรมิกชน ภายในคุณจะต้ องมีความปรารถนาเดียวกันกับที่เผาไหม้ อยู่ในเปาโลเมื่อเขา
กล่าวว่า “ข้ าพเจ้ ากําลังบากบัน่ มุง่ ไปสูห่ ลักชัย เพื่อจะได้ รับรางวัล ซึง่ ในพระเยซูคริ สต์พระเจ้ าได้ ทรงเรี ยกจากเบื ้องบนให้ เราไปรับ“
(ฟี ลิปปี 3:14)
ความเกียจคร้ านทางฝ่ ายวิญญาณของคุณต้ องได้ รับการแก้ ไข เปาโลมีนิสยั มนุษย์บางอย่างที่เป็ นอุปสรรคขัดขวางเขา
แทนที่จะปล่อยให้ สิ่งเหล่านี ้เอาชนะเขาได้ เขาจัดการกับสิ่งเหล่านี ้อย่างไร้ ความปรานี เขากล่าวว่า “แต่ข้าพเจ้ าก็ทบุ ตีร่างกายให้
มันแข็งจนอยูม่ ือ เพราะเกรงว่าเมื่อข้ าพเจ้ าได้ ประกาศข่าวประเสริ ฐแก่คนอื่นแล้ ว ตัวข้ าพเจ้ าเองจะเป็ นคนที่ใช้ การไม่ได้ “ (1โคริ นธ์
9:27) ไม่มีใครสามารถแก้ ไขการขาดการบังคับตนได้ นอกจากตัวของคุณเอง
อย่างไรก็ตาม ผู้รับใช้ ทกุ คนต้ องเป็ นแบบอย่างของผู้ที่เชื่อ (1ทิโมธี 4:12) ถ้ าคุณไม่เป็ นแบบอย่างของความสําเร็ จทาง
ุ ทราบว่าคุณกําลังทําให้
ฝ่ ายวิญญาณในพระเจ้ าแล้ ว พระองค์จะเพิกถอนการรับใช้ ของคุณ ความกลัวของคุณเกิดจากการที่คณ
พระเจ้ าผิดหวังเพราะไม่ปฏิบตั ิตนตามมาตรฐานของผู้รับใช้ เมื่อคุณอยู่ในทางฝ่ ายวิญญาณเหมือนเช่นที่คณ
ุ ควรจะอยู่ ความกลัว
จะหายไป
วิธีเดียวที่คณ
ุ สามารถดํารงตําแหน่งในการทรงเรี ยกของคุณคือการที่คณ
ุ จะบังคับตนเอง ทําสิ่งคุณรู้ ว่าจะช่วยให้ เติบโต
ขึ ้นทางฝ่ ายวิญญาณ และอนุญาตให้ พระเจ้ านําคุณเข้ าสู่การรับใช้ พระเจ้ าได้ ทรงวางแผนเพื่อคุณ จงแสวงหาพระเจ้ าด้ วยสุดใจ
ของคุณ การอธิษฐาน การอดอาหารและความขยันหมัน่ เพียรในการนมัสการและกิจกรรมทางฝ่ ายวิญญาณแบบเก่าๆ จะพัฒนา
คุณจนคุณสามารถทําให้ แผนการของพระเจ้ าสําหรับชีวิตของคุณสําเร็จได้ ถ้ าคุณได้ รับการทรงเรี ยกอย่างแท้ จริ งและปรารถนาที่จะ
ทําให้ การทรงเรี ยกนันสมบู
้
รณ์ คุณจะปฏิบตั ิตนเช่นนัน้
ุ
ความเป็ นไปได้ อีกอย่างหนึ่งคือว่าคุณไม่ได้ รับการทรงเรี ยกจากพระเจ้ าให้ เป็ นผู้รับใช้ เลย ซึ่งเป็ นไปได้ อย่างมาก แต่คณ
จะได้ รับการยืนยันในเรื่ องนี ้เช่นกันเมื่อคุณแสวงหาพระพักตร์ ของพระเจ้ า
คุณไม่อาจมีความสุขได้ ไม่ว่าจะต่อสู้ที่จะดํารงตําแหน่งที่พระเจ้ าไม่ทรงวางแผนให้ กบั คุณ หรื อไม่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
กับตําแหน่งที่พระเจ้ าทรงประสงค์ เพื่ อคุณ ไม่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใด ก็ไม่เหมาะสม จงแสวงหาพระเจ้ าด้ วยสุดใจของคุณและ
อนุญาตให้ พระองค์ยืนยันนํ ้าพระทัยของพระองค์เพื่อชีวิตของคุณกับคุณ

....................
ความปรารถนาที่จะเป็ นผ้ ูรับใช้
ถาม
พีช่ ายของผมมี ความปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจ่ ะเป็ นผู้รบั ใช้ เขาได้รับคําเชิ ญให้เทศนาในหลายที ่ ศิ ษยาภิ บาลของเขาไม่
ยอมให้เขาไปนอกจากว่าคนอืน่ จะติ ดต่อผ่านทางเขา ทําไมครับ

ตอบ
พี่ชายของคุณและผู้เทศนาหนุ่มคนอื่นๆ ทุกคนเป็ นธรรมิกชนภายใต้ การดูแลของศิษยาภิบาลเป็ นอย่างแรกและเป็ นผู้
เทศนาเป็ นอย่างที่สอง ในฐานะธรรมิกชน เขาต้ องตระหนักว่าศิษยาภิบาลมีอํานาจปกครองเขาเหมือนเช่นผู้เลี ้ยงแกะมีอํานาจ
่พระองค์ได้ ทรงให้ ไว้ อยู่ภายใต้ การดูแล
เหนือฝูงแกะ พระเจ้ าจะทรงเรี ยกเอารายงานของศิษยาภิบาลสําหรับวิญญาณทังหลายที
้
ของเขา (ฮีบรู 13:17) การฝึ กอบรมและการเตรี ยมผู้เทศนาหนุ่มเพื่อการรับใช้ เป็ นงานอย่างหนึ่งของศิษยาภิบาล เขาต้ องดูแลคน
เหล่านี ้ด้ วยความเอาใจใส่ โดยเปิ ดโอกาสให้ พวกเขารับใช้ รวมทังชี
้ ้นําและให้ คําปรึ กษาแก่พวกเขาตามที่เห็นจําเป็ น เขาต้ องไม่
อนุญาตให้ พวกเขาถูกกดดันมากเกินไป และต้ องไม่กกั การฝึ กอบรมใดๆ จากพวกเขา

86

นอกจากนี ้ ผู้รับใช้ หนุ่มต้ องมีการบังคับตนและการพัฒนาในหน้ าที่ความรับผิดชอบต่างๆ เขาต้ องมีโอกาสอื่นๆ นอกจาก
การเทศนา พวกเขาต้ องมีสิ่งอื่นๆ มากมาย เช่น การทํางานที่มีความรับผิดชอบและดูแลโครงงานต่างๆ รวมทังการเป็
้
นผู้นําในงาน
ด้ านต่างๆ ด้ วย
นอกจากนี ้ ศิษยาภิบาลต้ องมอบหมายความรั บผิดชอบเหล่านี ใ้ ห้ กับผู้ทําการหนุ่มของเขาและตรวจตราว่าพวกเขา
สามารถทํางานเหล่านันได้
้ สําเร็ จ ทังนี
้ ้ ผู้ทําการหนุ่มจะต้ องใส่ใจคําชี ้แนะของศิษยาภิบาลอย่างมาก เป็ นการไม่ถกู ต้ องที่ศิษยาภิ
้
าผ่านทางศิษ
บาลอีกคนหนึ่งจะแทรกแซงการฝึ กอบรมที่มีความสมดุลนี ้ โดยเชิญผู้เทศนาหนุ่มให้ เทศนา การเชิญนันควรจะกระทํ
ยาภิบาล
ถ้ าคุณเป็ นพ่อแม่ คุณจะรู้สกึ อย่างไรถ้ ามีคนเชิญลูกๆ ของคุณไปบ้ านของพวกเขาเพื่อทานอาหารเย็นหรื อเล่นเกมโดยไม่
ขออนุญาตจากคุณก่อน คุณอาจวางแผนอย่างอื่นไว้ อยู่แล้ ว เป็ นการผิดจรรยาที่ศิษยาภิบาลอีกคนหนึ่งจะเชิญผู้รับใช้ หนุ่มให้
เทศนาสําหรับเขาโดยไม่ได้ รับอนุญาตจากศิษยาภิบาลก่อน
บางครัง้ ผู้เทศนาหนุ่มอาจต้ องได้ รับการแก้ ไขปรับปรุง ถ้ าศิษยาภิบาลอีกคนหนึ่งซึง่ ไม่ทราบปั ญหาเชิญคนหนุ่มโดยตรง
ก็อาจทําให้ งานที่ศิษยาภิบาลกําลังพยายามทําในชีวิตของผู้รับใช้ หนุ่มเสียไปได้
ผู้ทําการหนุ่มทุกคนควรจะเข้ าใจว่าพวกเขายังอยู่ภายใต้ การชี ้นําของ ศิษยาภิบาลของตนตลอดเวลา และศิษยาภิบาล
ทุกคนควรจะเคารพการดูแลของ ศิษยาภิบาลที่มีต่อผู้ทําการของพวกเขาและไม่เชิญผู้เทศนาหนุ่มโดยตรง แต่ไปขออนุญาตศิษ
ยาภิบาลก่อนที่จะถามผู้ทําการเสมอ

....................
ผ้ ูเทศนาตามสมัยนิยม
ถาม
ผมได้รับการสอนมาตลอดทัง้ ชี วิตให้เคารพผู้รับใช้ของพระเจ้า และได้ปฏิ บตั ิ ตามคําสอนนัน้ ด้วยความปี ติ ยินดี แต่เมื ่อ
เร็ วๆ นี ้ ผมสังเกตเห็นว่าผู้รบั ใช้บางคนเริ่ มทีจ่ ะมี ลกั ษณะเหมื อนกับคนของโลกนีม้ ากเข้าไปทุกที ๆ ผมเห็นบางคนมี ผมยาวและสวม
รองเท้าส้นสงู ดเหมื
ู อนว่าพวกเขากําลังพยายามนําขบวนแฟชัน่ ของโลกนี ้ โปรดอย่าคิ ดว่าผมอยากให้คนโกโรโกโสเป็ นตัวแทนของ
พระเจ้าของผม แต่เมื อ่ กลุ่มพยานพระยะโฮวาและมอร์ มอนซึ่ งมาทีป่ ระตบู้ านของผมแต่งกายเรี ยบร้อยและสะอาดหมดจดกว่าผู้รับ
ใช้ของพระเจ้า ผมรู้ สึกกังวลใจ ขอความคิ ดเห็นด้วยครับ

ตอบ
ผมแน่ใจว่าคุณกําลังพาดพิงถึงผู้เทศนากลุม่ เล็กๆ ในสหคริสตจักรเพ็นเทคอสต์ ในฐานะคณะ ผมเชื่อว่าพระเจ้ ากําลังทรง
ช่วยเหลือเราให้ จดั ระเบียบความบริ สทุ ธิ์ ในการแต่งกาย และผู้รับใช้ เองและภรรยาของพวกเขาต้ องเป็ นแบบอย่างของรสนิยมที่ดี
ความสุภาพเรี ยบร้ อย ความเป็ นระเบียบและความชอบธรรม
มักจะมีบางคนที่พยายามแต่งกายเหมือนโลก โอ้ อวดและราคาแพงมากเท่าที่เป็ นไปได้ และผมเชื่อว่าจะมีคนเหล่านี ้อยู่
เสมอ เหมือนเช่นคนยากจนจะมีอยู่กบั เราเสมอไป แต่อย่าลืมว่าคริ สตจักรเป็ นของพระคริ สต์ พระองค์ทรงมีพลัว่ ของพระองค์ใน
พระหัตถ์ของพระองค์ และพระองค์จะทรงชําระพื ้นของพระองค์อย่างถี่ถ้วน (มัทธิว 3:12) พระเจ้ าทรงประทานโอกาสให้ กบั ผู้ที่ล่มุ
หลงในโลก เหมือนเช่นที่พระองค์ทรงให้ โอกาสกับคริ สตจักรที่ประนีประนอมในวิวรณ์ 2 และ 3 แต่คนเหล่านันซึ
้ ง่ ปฏิบตั ิตามอย่าง
โลกนี ้ แทนที่จะได้ รับการเปลี่ยนแปลงด้ วยฤทธิ์ เดชของพระเจ้ า จะถูกกําจัดออกไปในที่สดุ พวกเขาไม่ได้ อยู่ในกลุ่มคนที่มีความ
ตังใจจริ
้
งกับพระเจ้ า หลายคนเป็ นเหมือนกับเรื อที่อยูใ่ กล้ กบั ฝั่ งเกินไป ไม่ออกไปในที่ลกึ จึงอับปางลง
ในเวลาเดียวกัน พี่น้องผู้เป็ นสมาชิก ไม่ถกู ต้ องที่คณ
ุ จะชี ้นิ ้วและวิจารณ์ ผ้ รู ับใช้ ของพระเจ้ า พวกเขาอยู่ในพระหัตถ์ของ
พระเจ้ า และพระเจ้ าทรงทราบว่าจะจัดการกับคนของพระองค์อย่างไร แม้ ว่าซาอูลจะทําให้ พระเจ้ าผิดหวังเป็ นอย่างมาก แต่ดาวิด
ไม่ยอมแตะต้ องเขา โดยเรี ยกเขาว่าเป็ น “ผู้ที่พระเจ้ าทรงเจิม” เขาทราบว่าพระเจ้ าจะทรงดูแลเขาในเวลาของพระองค์เอง
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คุณควรจะจําคําสอนในวัยเยาว์ของคุณเอาไว้ จงดําเนินไปกับพระเจ้ าเพื่อตัวของคุณเอง และปล่อยให้ ผ้ ูรับใช้ ไว้ กับ
พระองค์ หน้ าที่ของคุณคือ “เชื่อฟั งและยอมอยู่ในโอวาทของหัวหน้ าของท่าน“ (ฮีบรู 13:17) การกล้ าแตะต้ องผู้ที่พระเจ้ าทรงเจิม
อาจเป็ นสิง่ ที่ผดิ ในสายพระเนตรของพระเจ้ ามากกว่ารองเท้ าส้ นสูงของผู้เทศนาได้

....................

การวิจารณ์ ของผ้ ูประกาศ
ถาม
มี ผูท้ ีไ่ ม่ใช่ศิ ษยาภิ บาลของเราบอกกับคริ สตจักรของเราจากธรรมาสน์ว่าผู้ประกาศหลายคนบอกว่าพวกเราผิ ดปกติ เพราะ
ไม่มีการฟื ้ นฟทีู ย่ ิ่ งใหญ่เหมื อนกับคริ สตจักรอื น่ ๆ คุณคิ ดว่าอย่างไรครับ

ตอบ
ผมแน่ใจว่าใครก็ตามที่กล่าวเช่นนันกล่
้ าวไปด้ วยความตังใจดี
้
เขาอาจต้ องการที่จะทําให้ คริ สตจักรรู้ สึกอับอายในความ
เย็นชา หรื อการขาดการอธิษฐาน หรื อการไม่เอาใจใส่คนที่หลง อย่างไรก็ตาม ผมคิดว่าการกล่าวเช่นนันไม่
้ ใช่วิธีที่ดีในการทําให้
บรรลุผล
้
ยื่นออกไปหาสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า ไม่ใช่เฆี่ยนตี
งานของผู้เทศนาคือเทศนาพระวจนะ เติมความเชื่อและกระตุ้นคนทังหลายให้
คนทังหลายด้
้
วยกลยุทธ์เช่นนี ้ เมื่อสมาชิกได้ รับการกระตุ้นให้ อธิษฐาน อดอาหาร นมัสการและแสวงหาพระเจ้ า การฟื น้ ฟูจะเกิดขึ ้น
แม้ ว่าจะเป็ นความจริ งว่าในบางครัง้ ฝ่ ายวิญญาณของคริ สตจักรอาจอยู่ในจุดตํ่าและอาจส่งผลกระทบต่อความพยายามในกา
ฟื น้ ฟู แต่ผมไม่เชื่อว่าเป็ นการฉลาดที่ผ้ ปู ระกาศจะประเมินค่าหรื อเปรี ยบเทียบคริสตจักรหนึง่ กับอีกคริสตจักรหนึง่
ผู้ประกาศที่ดีจะไม่พดู ไม่ดีเกี่ยวกับคริ สตจักรที่เขาไปเทศนามา อาจมีเหตุผลต่างๆ มากมายว่าทําไมการประชุมฟื น้ ฟูไม่
เกิ ดผลในบางครั ง้ ผู้ประกาศไม่ควรจะรู้ สึกว่าเขาต้ องปกป้องตนเองโดยโยนความผิดให้ คริ สตจักร และคริ สตจักรไม่ควรโยน
ความผิดให้ ผ้ ปู ระกาศ มีบางสิง่ อยูใ่ นพระหัตถ์อนั ทรงอํานาจของพระเจ้ า
ผู้ประกาศที่ดีที่สดุ ของเราไม่เคยพูดไม่ดีเกี่ยวกับคริ สตจักรแห่งหนึ่งหรื อศิษยาภิบาลคนหนึ่งลับหลัง ผมจะไม่เชื่อเรื่ องที่
ผมได้ ยินมาในลักษณะนี ้ เพราะใครก็ตามที่พดู เช่นนี ้ไม่ใช่ผ้ ปู ระกาศที่ผมจะต้ องการสําหรับการฟื น้ ฟู การรับใช้ หรื อความสัมพันธ์
ของเขาเองบกพร่องอย่างไม่ต้องสงสัย

....................
ผ้ ูรับใช้ ดถกภรรยา
ู ู
ถาม
ดิ ฉนั เป็ นผู้หญิ งทํ างาน แต่ดิฉนั ไม่ เคยเข้าข้างขบวนการเรี ยกร้ องสิ ทธิ สตรี อย่ างไรก็ ตาม มี บางสิ่ งรบกวนใจดิ ฉนั ดู
เหมื อนว่าหลังๆ มานี ้ ดิ ฉนั สังเกตเห็นการยกตัวอย่างในการเทศนาที ่ดูเหมื อนลดค่าของผู้หญิ ง เช่น เมื ่อบรรยายถึ งผู้ที่อารมณ์
เปลี ่ยนแปลงง่าย ขี ้เกี ยจ ดื ้อ เห็นแก่ตวั หรื อฟุ่ มเฟื อย มี การใช้ตวั อย่างเป็ นผู้หญิ งหรื อบางที ภรรยา และต่อมาค่อยเพิ่ มเติ มว่า
“ผ้ชู ายอาจเป็ นเช่นนัน้ ด้วย”
ดิ ฉนั รู้ สึกเจ็ บปวดที ่ได้ยินศิ ษยาภิ บาลของดิ ฉนั ใช้ภรรยาของตนเป็ นตัวอย่างสํ าหรับสิ่ งที ่ไม่ควรเป็ น การรุกรานปั ญหา
ส่วนตัวของเธอนี เ้ ป็ นผลเสี ยต่อเธอในฐานะผู้นําในกลุ่มสตรี ในคริ สตจักรและส่งผลเสี ยต่อเขาไม่ใช่หรื อ ดิ ฉนั ไม่ตอ้ งการให้ปัญหา
ของดิ ฉนั ถกประกาศจากธรรมาสน์
อย่างแน่นอน น่ายิ นดีทีส่ ามี ของดิ ฉนั จะไม่ใช้รสนิ ยมทีแ่ ย่เช่นนัน้ แม้แต่กบั เพือ่ นสนิ ท ดเหมื
ู
ู อนว่า
บางครัง้ ผู้เทศนาต้องเรี ยนรู้ มารยาททัว่ ไปบ้าง ดิ ฉนั อยากจะทราบความเห็นของคุณค่ะ
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ตอบ
กล่าวได้ ดีทีเดียว
คิดไม่ถงึ เลยว่าผู้รับใช้ จะตังใจดู
้ ถกู ภรรยาต่อหน้ าผู้อื่น ตามจริ งแล้ ว ผมไม่เชื่อว่าผู้รับใช้ ของพระเยซูคริ สต์ควรจะดูถกู ใคร
้ (ยากอบ 3:10)
ทังสิ
้ ้น “คําสรรเสริ ญและคําแช่งด่าก็ออกมาจากปากอันเดียวกัน ดูก่อนพี่น้องของข้ าพเจ้ า ไม่ควรให้ เป็ นเช่นนัน“
ผู้รับใช้ ที่แท้ จริงปกป้องชื่อเสียง บุคคลและความอ่อนแอส่วนตัวของคนอื่น และไม่เปิ ดเผยสิ่งเหล่านัน้ เขาควรจะดูแลและ
ปกป้องภรรยาผู้เป็ นที่รักของเขามากยิ่งกว่านันมาก
้
เขาไม่เพียงแต่ไม่ควรดูถกู เธอต่อหน้ าคนอื่น แต่เขาไม่ควรอนุญาตให้ คนอื่น
เยาะเย้ ยเธอด้ วย ในทางตรงกันข้ าม เขาควรจะเป็ นนักต่อสู้ของเธอ ผู้ปกป้องเธอ เขาไม่ควรบอกความล้ มเหลวและความอ่อนแอ
ของเธอกับใคร และเธอก็ไม่ควรทําอย่างนันกั
้ บเขาเช่นกัน
ดูเหมือนว่าผู้รับใช้ ที่ทําสิง่ เหล่านี ้จริงๆ แล้ ว มีความรู้สกึ ไม่มนั่ คงและคงจะมีความอิจฉาภรรยาของตน เขาอาจกลัวว่าเธอ
จะได้ รับความรักและความเคารพมากกว่าเขา หรื อเธอดีกว่าเขาในทางหนึง่ ทางใด
เพื่อนผู้รับใช้ ผมขอร้ องคุณให้ อยู่ใกล้ ชิดกับภรรยาของคุณ จงรักเธอ ทะนุถนอมเธอ ปกป้องเธอ เห็นคุณค่าของเธอ และ
ไม่ปล่อยให้ การถากถางหรื อดูถูกแม้ แต่น้อยออกมาจากปากของคุณ ถ้ าคุณและภรรยาของคุณมีปัญหากัน ก็จงแก้ ไขปั ญหา
เหล่านันที
้ ่บ้านอย่างชายชาตรี ด้วยความเคารพกัน และอย่านําสิ่งเหล่านี ้มาที่ธรรมาสน์ ทุกคําที่คณ
ุ พูดเกี่ยวกับภรรยาของคุณจะ
ทําให้ ผ้ ทู ี่ได้ ยินเสียความนับถือในตัวคุณไป

....................
ความประพฤติของผ้ ูรับใช้ บนเวที
ถาม
มี บางสิ่ งกวนใจผมนับตัง้ แต่ผมมาหาองค์ พระผู้เป็ นเจ้า นัน่ คื อ ท่าทางการวางตัวของผู้รับใช้ของเราบางคนบนเวที เมื ่อ
พวกเขาไม่ได้อยู่ที่ธรรมาสน์ ในระหว่างการประชุมบางที ในขณะที ่ผู้เทศนาคนอื ่นกํ าลังเทศนาอยู่ ศิ ษยาภิ บาลหรื อผู้ช่วยศิ ษยาภิ
บาลอาจพูดคุยกัน ดเบื
ู อ่ และง่วงนอน หรื อแม้แต่เหม่อลอย อะไรก็ตามแต่ไม่สนใจคําเทศนา
ผมเห็นว่าเป็ นอย่างนัน้ มากกับผู้ประกาศ ดเหมื
ู อนว่าการประชุมไม่มีความสําคัญต่อพวกเขาจนกว่าจะถึงเวลาที พ่ วกเขา
จะรับผิ ดชอบ และในทันใด พวกเขามี ชีวิตขึ้นมา มี ชีวิตชีวาขึ้นมาอย่างเต็มที ่
อี กเรื ่องหนึ่ง ในระหว่างการพบปะกันและการประชุม ดเหมื
้ นการประชุมสําหรับ
ู อนว่าผู้รับใช้รู้สึกว่าการประชุมเหล่านี เป็
ผู้ทีเ่ ข้าร่ วมเหล่านัน้ และธรรมิ กชนเท่านัน้ เพราะว่าถ้าคุณมองออกไปที ห่ อ้ งโถงจะเห็นว่าเต็มไปด้วยผู้รับใช้ และถ้าคุณเกิ ดไปได้ยิน
บทสนทนาเข้า (เหมื อนทีผ่ มเพิ่งจะได้ยินมาเร็ วๆ นี)้ ก็จะเกี ย่ วกับทุกอย่างตัง้ แต่ดิสนีย์แลนด์จนถึงวิ ทยุสือ่ สาร
ผมเพี ยงแต่สงสัยว่าถ้าเราซึ่ งเป็ นธรรมิ กชนต้องปฏิ บตั ิ ตามแบบอย่างของผู้รับใช้ของเราและประพฤติ ตัวเหมื อนกับพวก
เขา อะไรจะเกิ ดขึ้นกับคริ สตจักรของเรา

ตอบ
ผมแน่ใจว่าสิ่งที่คณ
ุ พูดนันเป็
้ นความจริ ง เพราะผมสังเกตเห็นความประพฤติที่คล้ ายคลึงกันนันบ้
้ าง ผมเสียใจเมื่อผู้รับใช้
ของเราไม่รักษาเกียรติแห่งการทรงเรี ยกจากเบื ้องบนและไม่เป็ นแบบอย่างที่ดีสําหรับธรรมิกชน
ผู้รับใช้ ของเราส่วนใหญ่ร้ ูดีกว่านี ้ แต่เป็ นเรื่ องง่ายที่จะล่องลอยเข้ าไปในความไม่ระมัดระวังในเรื่ องประเภทนี ้ บางครัง้ เป็ น
สิ่งจําเป็ นที่ศิษยาภิบาลและผู้ประกาศหรื อผู้ช่วยของเขาจะปรึกษาหารื อกันบนเวที อย่างไรก็ตาม ควรจะกระทําเช่นนี ้ให้ น้อยที่สดุ
ไม่ควรจะมีการพูดคุยกันนอกจากจะจําเป็ น บ่อยครัง้ การพูดคุยกันกลายเป็ นนิสยั และอุปสรรคขัดขวางธรรมิกชนที่ต้องการร้ อง
เพลงและนมัสการ และได้ รับคําเตือนไม่ให้ พดู คุยกัน
เปาโลถามอย่างชัดเจน “ฉะนันท่
้ านซึ่งเป็ นผู้สอนคนอื่นจะไม่สอนตัวเองหรื อ เมื่อท่านเทศนาว่าไม่ควรลักทรัพย์ ตัวท่าน
เองลักหรื อเปล่า...ท่านผู้โอ้ อวดในธรรมบัญญัติ ตัวท่านเองยังลบหลู่พระเจ้ าด้ วยการประพฤติผิดธรรมบัญญัติหรื อเปล่า” (โรม
2:21, 23) พี่น้องทังหลาย
้
การวางตัวของเราควรจะเป็ นแบบอย่าง เราซึง่ เป็ นภาชนะที่บริสทุ ธิ์ขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า
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หลักการแรกๆ เกี่ยวกับความประพฤติของผู้รับใช้ คือ ผู้รับใช้ ควรจะเป็ นแบบอย่างแก่ธรรมิกชน แม้ แต่ผ้ รู ับใช้ ที่อายุน้อย
้
ทัง้
ที่สดุ ก็ไม่ควรจะลืมคําตักเตือนนี ้ “อย่าให้ ผ้ ใู ดหมิ่นประมาทความหนุ่มแน่นของท่าน แต่จงเป็ นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อทังปวง
ในทางวาจาและการประพฤติ ในความรัก ในความเชื่อ และในความบริ สทุ ธิ์“ (1ทิโมธี 4:12) เปาโลยังอธิบายต่อไปว่าการกระทํา
ภายนอกของผู้รับใช้ เป็ นสิง่ สําคัญมากเพราะพวกเขา “ปรากฏแก่คนทังปวง“
้
(ข้ อ 15) นัน่ คือว่า ทุกคนมองเห็นพวกเขา
ุ
ผู้รับใช้ ความไม่ใส่ใจของคุณกําลังแสดงออกมา อย่าคิดว่าคุณเป็ นผู้ได้ รับสิทธิพิเศษ ว่าคุณสามารถปล่อยตัวในสิ่งที่คณ
กล่าวโทษคนอื่นและรอดตัวไปได้ ผมคิดว่าคุณจะสังเกตว่าผู้รับใช้ ที่ปล่อยตัวในเรื่ องเช่นนี ้มักจะเป็ นดูแลคริ สตจักรที่เล็ก ไม่เจริ ญ
และไม่อยู่ทางฝ่ ายวิญญาณ เพราะถ้ าเขาไม่ระมัดระวังในเรื่ องเหล่านี ้ เขาก็ไม่ระมัดระวังในเรื่ องอื่นๆ ด้ วย และไม่อาจได้ รับความ
เคารพและความเชื่อมัน่ จากสมาชิกของเขา
บางครัง้ ผมเกรงว่าพี่น้องของเราต้ องมีการฟื น้ ฟูในการถ่อมใจ ความเคารพ ความเกรงกลัวอย่างชอบพระทัยพระเจ้ า และ
ความเข้ าใจทางฝ่ ายวิญญาณในแบบเก่าๆ
ท้ ายสุด การเป็ น “จิง้ จกประจําห้ องโถง” นัน้ เป็ นสิ่งไม่อาจให้ อภัยได้ การกระทําของคุณสําคัญกว่าคําพูดของคุณ สิ่ง
เหล่านี ้ไม่เหมาะกับผู้รับใช้ คุณจะต้ องเป็ นธรรมิกชนเป็ นอย่างแรก และเป็ นผู้รับใช้ เป็ นอย่างที่สอง “จงฝึ กตนในทางธรรม“ (1ทิโมธี
4:7)

....................

รับสมาชิกของอีกคริสตจักรหนึ่ง
ถาม
ธรรมิ กชนในอี กเมื องหนึ่งต้องการมาโบสถ์ ที่เมื องของเรา เธอไม่พอใจ ศิ ษยาภิ บาลของเธอเป็ นอย่างมาก จะเป็ นอะไร
ไหมถ้าเรารับเธอเข้ามา

ตอบ
เป็ นการไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ถกู ต้ องตามจรรยาที่ศิษยาภิบาลคนหนึ่งหรื อคริ สตจักรแห่งหนึ่งจะเชิญผู้อื่นซึ่งเป็ นแกะภายใต้
การดูแลของผู้เลี ้ยงแกะที่ประกาศความจริ งอีกคนหนึ่งนันเปลี
้ ่ยนคริ สตจักร นัน่ จะเป็ นการขโมยลูกแกะ ถ้ าพระเจ้ าทรงประสงค์ให้
คนนันมาที
้
่คริสตจักรของคุณ พระองค์จะทรงจัดเตรี ยมหนทาง และกระทําทุกสิง่ อย่างเหมาะสมและเป็ นระเบียบ
จงบอกให้ ธรรมิกชนคนนันไปหาศิ
้
ษยาภิบาลของเธอ ถ้ าเธอต้ องการเปลี่ยนสมาชิกภาพ เธอควรจะพูดคุยกับศิษยาภิบาล
ของเธอและขอจดหมายส่งตัวจากเขา มิฉะนัน้ คุณไม่ควรจะรับเธอ
ุ ต้ องรับผิดชอบต่อการกระทําของ
คุณไม่ต้องรับผิดชอบต่อธรรมิกชนคนนันหรื
้ อสิ่งที่ศิษยาภิบาลของเธอกระทํา แต่คณ
คุณเอง และการกระทําเหล่านันไม่
้ ควรจะเห็นแก่ตวั และมีเกียรติ อย่ายอมรับคํากล่าวหาเพื่อนผู้รับใช้ นอกจากว่ามีพยานสองหรื อ
สามปาก (1ทิโมธี 5:19) จากนัน้ ให้ สง่ เรื่ องต่อให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ผ้ เู กี่ยวข้ องเพื่อดําเนินการ อย่าเข้ าไปเกี่ยวข้ อง
ผมไม่เคยเห็นคริสตจักรใดจําเริญได้ นานซึง่ ไม่ได้ ปฏิบตั ิตามขันตอนที
้
่ถกู ต้ องในการรับสมาชิกใหม่
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