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“คนที ใ่ ห้คําตอบทีเ่ หมาะสมย่อมมี ความยิ นดี และถ้อยคําทีก่ ล่าวเหมาะกับกาลเทศะก็ประเสริ ฐนัก”
สุภาษิต 15:23
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แด่หลานทังสามคนของผม
้
จอห์น ฮาร์ วี่ เบอร์ โรวส์ที่สาม, มินดี ้ เกรย์ เบอร์ โรว์ส และเอ็มมิลี่ บาร์ บารา โจนส์ ผมขออุทิศ
หนังสือเล่มนี ้ พร้ อมด้ วยการอธิษฐานอย่างตังใจจริ
้
ง เพื่อที่พวกเขาจะได้ ร้ ู จกั และมีชีวิตที่ดีของผู้ที่เชื่อแบบเพ็นเทคอสต์ที่อทุ ิศตน
อย่างแท้ จริง
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เกี่ยวกับผ้ ูเขียน
เดวิด เอฟ เกรย์ เกิดจากบิดามารดาผู้เป็ นมิชชันนารีในเมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปนุ่ และเดินทางมาที่สหรัฐฯ เมื่ออายุได้ สอง
ขวบ จบการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายเมื่ออายุสิบห้ าปี และเข้ าศึกษาในวิทยาลัยหลักสูตรประกาศนียบัตร เกือบจะทันที
หลังจากสมรสกับเอ็มมิลี่เบล บัทเลอร์ ในเมือง อ็อกแลนด์ รัฐแคลิฟอร์ เนีย เขาดํารงตําแหน่งศิษยาภิบาลเป็ นครัง้ แรกในเมืองปาซา
เดน่า รัฐแคลิฟอร์ เนีย
ครอบครัวเกรย์เดินทางประกาศในรัฐอิลลินอยส์ แคนซัส โอไฮโอ มิชิแกน เพนซิลวาเนีย อินเดียนา และประเทศแคนาดา
้ สตจักรแห่งหนึง่ ขึ ้นในเมืองซานดิเอโก ในปี 1945 นอกจากนี ้ อาจารย์เกรย์
จนกระทัง่ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าตรัสกับเขาเกี่ยวกับการตังคริ
ยังดํารงตําแหน่งประธานอนุชนคนแรกของสหคริสตจักรเพ็นเทคอสต์อีกด้ วย
ภายใต้ การนําของอาจารย์เกรย์ คริ สตจักร Revival Tabernacle ในเมืองซานดิเอโกเติบโตขึ ้นจนมีผ้ เู ข้ าเรี ยนโรงเรี ยนวัน
อาทิตย์ มากกว่าหกร้ อยคน มีมิชชันนารี มากกว่าสี่สิบห้ าคนออกมาจากคริ สตจักรดังกล่าว ครั ง้ หนึ่ง มีมิชชันนารี เจ็ดท่านจาก
คริ สตจักรทํางานอยูใ่ นต่างประเทศในเวลาเดียวกัน
ในเวลาที่เสียชีวิต เดวิด เกรย์ดํารงตําแหน่งศิษยาภิบาลอาวุโสของคริ สตจักร Revival Tabernacle และเป็ นสมาชิก
คณะกรรมการสื่อสิง่ พิมพ์ (Board of Publication) ของสหคริสตจักรเพ็นเทคอสต์
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สารบัญ
คํานํา
คําอุทิศ
1. ประเด็นเรื่ องคําสั่งสอน
พระเจ้ าแห่งความรักทรงส่งมนุษย์ไปนรกได้ หรื อ
การหมิ่นประมาทต่อพระวิญญาณบริสทุ ธิ์
พระคัมภีร์สอนให้ ดื่มเหล้ าองุ่นอย่างพอประมาณหรื อไม่
คนปั ญญาอ่อนได้ รับความรอดได้ หรื อไม่
โหราศาสตร์ และดวงชะตาราศี
ความจริงเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอหรื อไม่
เราอยูใ่ นอาณาจักรพันปี โดยที่มารถูกผูกมัดอยู่หรื อไม่
วิวฒ
ั นาการหรื อการทรงสร้ าง
ปรัชญาผิดตรงไหน
คริสเตียนต่อต้ านมลพิษหรื อไม่
ประสบการณ์ชีวิตหลังความตาย
วิญญาณของคนชอบธรรมที่ตายแล้ ว . . .
. . . สามารถช่วยเราในปั จจุบนั นี ้ได้ หรื อไม่
การทรงรับคริ สตจักรขึ ้นไปเป็ นสิ่งที่ตรงตามพระคัมภีร์หรื อไม่
อะไรจะเกิดขึ ้นกับเด็กทารกเมื่อพระเจ้ าทรงรับคริสตจักรขึ ้นไป
อะไรกันแน่ระหว่างการฟื น้ ฟูและการทรงรับคริสตจักรขึ ้น
ผู้เผยพระวจนะเท็จในเวลาสุดท้ าย
พระเยซูจะทรงรับคริสตจักรที่ไม่แข็งแรงขึ ้นไปหรือไม่
เราสามารถออกคําสัง่ กับทูตสวรรค์ได้ หรื อไม่
พระเจ้ าจะทรงสร้ างอาณาจักรของพระองค์บนโลกที่ใด
ความจริงที่แน่นอนมีหรื อเปล่า
2. การดําเนินชีวติ คริสเตียน
ศิษยาภิบาลของดิฉนั ไม่ยอมให้ ดิฉนั มีแฟน
แฟนไม่ใช่ชาวเพ็นเทคอสต์
คนที่นําผมมาหาองค์พระผู้เป็ นเจ้ าหันหลังไปจากพระองค์แล้ ว
รํ าคาญใจเพราะคําพูดของธรรมิกชนที่อาวุโสกว่า
การตอบคําถามคณะอื่น
รับใช้ พระเจ้ าเฉพาะเวลาที่มีปัญหา
ผมควรจะคืนสิง่ ของที่ขโมยมาเมื่อครัง้ เป็ นคนบาปหรื อไม่
ผมควรจะอยูห่ า่ งจากสมาชิกแก๊ งไหม
เราสอนอนุชนของเราถูกต้ องหรื อเปล่า
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คนๆ หนึง่ ได้ รับการอวยพรจากพระวิญญาณ . . .
. . . และทําสิง่ ต่างๆ ของโลกนี ้ได้ อย่างไร
ความบริสุทธิ์
ผมมีความบาปที่กลุ้มรุมอย่างไม่หยุดยัง้
มารเยาะเย้ ยผมทังวั
้ นทังคื
้ น
ทุกข์ใจกับความคิดชัว่
ทําไมเราจึงแตกต่างจากคนอื่นเหลือเกิน
คริสตจักรอื่นๆ ที่ไม่มีมาตรฐานต่างๆ ได้ รับการอวยพร
บางคนบอกว่ามาตรฐานของเราล้ าสมัย
เราต้ องมีมาตรฐาน [ความบริ สทุ ธิ์] เพื่อที่จะไปสวรรค์หรื อไม่
การเงิน
ภรรยาซื ้อเสื ้อผ้ าราคาแพง
ผมไม่สามารถจ่ายเงินที่สญ
ั ญาว่าจะถวายได้
การสมรสและชีวติ ครอบครั ว
ภรรยาคัดค้ านการทํางานเพื่อพระเจ้ าของสามี
คูช่ ีวิตไม่ต้องการมีความสัมพันธ์ทางร่างกาย
ยุติธรรมเหรอที่ฉนั ต้ องอยูก่ บั คนบาปที่ไม่เชื่อพระเจ้ า
สามีของดิฉนั ยื่นฟ้องหย่า
ผมมีสทิ ธิ์หย่าและแต่งงานใหม่หรื อไม่
การประพฤติและความสัมพันธ์ ในคริสตจักร
ผมไม่สามารถเป็ นแฟนกับผู้หญิงในโบสถ์ได้
ธรรมิกชนที่ออกจากคริสตจักรไปจะรอดไหม
เพ็นเทคอสต์ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
ความสัมพันธ์ ระหว่ างศิษยาภิบาลและธรรมิกชน
ศิษยาภิบาลทํากับเราเหมือนเป็ นเด็กๆ
ศิษยาภิบาลของผมไม่ยอมให้ ผมย้ าย
ต้ องได้ รับอนุญาตจากศิษยาภิบาลเพื่อที่จะรับใช้ ได้
ศิษยาภิบาลของผมไม่ยอมให้ ผมเทศนา
ศิษยาภิบาลขัดขวางการฟื น้ ฟู
ศิษยาภิบาลหย่าและแต่งงานใหม่
พระเจ้ าทรงแสดงให้ ผมทราบว่าผมเป็ นศิษยาภิบาลที่แท้ จริง
คําโกหกเล็กๆ น้ อยๆ
ศิษยาภิบาลทําให้ สะดุด
การรั บใช้
ศิษยาภิบาลให้ คําปรึกษาผู้หญิง
การเน้ นการประกาศมากเกินไป
การส่งเสริมการนมัสการที่เต็มไปด้ วยอารมณ์
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คํานํา
“ในคราวนัน้ มีคนเนฟิ ล (คือ พวกมนุษย์ยกั ษ์ ) อยูบ่ นแผ่นดิน” (ปฐมกาล 6:4)
พวกมนุษย์ยกั ษ์ มนุษย์ซงึ่ เป็ นผู้กําลังหาที่เปรี ยบมิได้ ตัวสูงใหญ่ ไหล่กว้ าง หน้ าอกลึก มนุษย์ผ้ ดู ตู วั ใหญ่กว่าคนอื่นๆ ทุก
คนเห็นได้ ชดั เจน เพียงแค่มองแวบเดียวก็ร้ ูวา่ เขาไม่เหมือนใคร เขาเป็ นมนุษย์ยกั ษ์
มนุษย์ยกั ษ์ ไม่มีปัญหาในการมองเมื่ออยู่ในกลุม่ ฝูงชน วิสยั ทัศน์ของพวกเขาไม่ถกู ขัดขวางเพราะอุปสรรคทัว่ ไป พวกเขา
เห็นได้ ชดั เจนในกลุ่มฝูงชนเหมือนเช่นเวลาที่เราเห็นเมื่ออยู่ลําพัง พวกมนุษย์ยกั ษ์ มีลกั ษณะพิเศษ มนุษย์ยกั ษ์ มีน้อย เราจะเห็น
เพียงไม่กี่คนในชีวิตของเรา (ถ้ าได้ เห็นอยูบ่ ้ าง)
สําหรับชีวิตของผมและคนในยุคของผม เดวิด เอฟ เกรย์ เป็ นมนุษย์ยกั ษ์ ไม่ใช่ทางร่ างกาย แต่ทางวิญญาณ ตัวสูงใหญ่
ทางฝ่ ายวิญญาณ ไหล่กว้ างทางฝ่ ายวิญญาณและวิญญาณลึก เขาดูใหญ่ในงานของพระเจ้ า ทุกคนที่ร้ ู จกั เขาเห็นสิ่งนี ้ได้ ชดั ไม่มี
มนุษย์ตวั เล็กหรื อใจเล็กๆ ชายผู้มีวิสยั ทัศน์ เขาไม่เคยมีปัญหาในการมองดูเมื่ออยูใ่ นกลุม่ ฝูงชน เป็ นมนุษย์ที่หายากสําหรับยุคนี ้
คุณจะได้ รับการอวยพรเพราะคําตอบที่ตอบคําถามด้ วยความเข้ าใจอย่างถ่องแท้ หลายครัง้ ผมได้ รับการอวยพรเพราะ
คําตอบของเขา เขาได้ ให้ คําแนะนําที่มีสติปัญญา สมดุลและมีหลัก นอกจากนี ้ ผมยังได้ รับการอวยพรเพราะวิญญาณของเขา
คําสัง่ สอนของเขา และชีวิตของเขา ผมรู้สกึ เป็ นเกียรติและสิทธิพิเศษที่ได้ ทํางานร่วมกับยักษ์ ทางฝ่ ายวิญญาณท่านนี ้ เขาเป็ นคริ ส
เตียน ชายผู้มีหลักการและเพื่อนใกล้ ชิดคนหนึง่
้ ไกล หรื อแค่มอบแวบๆ เมื่อคุณอ่านงานของเขา และรู้ สกึ วิญญาณของเขา คุณจะทราบว่าพระเจ้ ายังทรงมีมนุษย์
ตังแต่
ยักษ์ บ้างในแผ่นดินของเรา
เคนเนธ โบว์
บรรณาธิการ Gospel Tiding
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คําอุทศิ
ผมขอแสดงความขอบคุณอย่างจริ งใจและสุดซึ ้งแก่คนจํานวนมากมายที่แสดงความขอบคุณสําหรับการตีพิมพ์หนังสือ
คําถามจากชาวเพ็นเทคอสต์ เล่ม 1 และ 2 ของผม ด้ วยถ้ อยคํา จดหมายและโทรศัพท์ให้ กําลังใจ และต้ องการให้ มีหนังสือเล่มนี ้ต่อ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดร. นาโอมิ เอ็ม เบอร์ โรวส์ ลูกสาวของผมผู้ทํางานกับคอมพิวเตอร์ อย่างไม่ร้ ู จกั เหน็ดเหนื่อย เพื่อเตรี ยมและจัด
ดัชนีสําหรับหนังสือเล่มนี ้
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พระเจ้ าแห่ งความรั ก
ทรงส่ งมนุษย์ ไปนรกได้ หรือ
ถาม
ผมเป็ นนักศึกษาปี ที ่ 1 ในวิ ทยาลัย และผมคิ ดว่าคุณคงเรี ยกผมได้ว่ากบฎ แต่จริ งๆ แล้ว ผมไม่ได้เป็ นอย่างนัน้ เพียงแต่
ว่าผมไม่อาจยอมรับทุกสิ่ งได้เหมื อนที เ่ คยยอมรับได้ เช่น [พระคัมภี ร์บอกว่า] พระเจ้าทรงเป็ นพระเจ้าแห่งความรัก แต่พระคัมภี ร์ยงั
บอกกับเราอี กว่าพระเจ้าทรงส่งทุกคนที ไ่ ม่รับใช้พระองค์ลงนรก แล้วอย่างนัน้ จะต่างอะไรกับพระเจ้าของคนนอกศาสนา ผู้ซึ่งเหล่า
สาวกของพระเจ้านัน้ เชือ่ ว่าจะทําลายบ้านของพวกเขาหรื อทําลายพืชผลของพวกเขาถ้าพวกเขาไม่รับใช้พระเจ้านัน้ ความแตกต่าง
นัน้ อยู่ทีไ่ หนกันครับ

ตอบ
สหายหนุ่มของผม ความแตกต่างนัน้ มากเหมือนความมหึมาของจักรวาล ความเขลาของคุณเผยออกมาให้ เห็น ทังใน
้
เรื่ องความคิดของคุณเกี่ยวกับพระเจ้ าและความเข้ าใจของคุณเกี่ยวกับข้ อพระคัมภีร์
ก่อนอื่น ผมขอพูดถึงเรื่ องความรักและความยุติธรรมของพระเจ้ า ผมทําเช่นนี ้ก็เพื่อช่วยให้ คณ
ุ เห็นเอกลักษณ์ของศาสนา
คริ สต์ที่แตกต่างจากศาสนาอื่นๆ ทังหมดในโลก
้
ไม่มีศาสนาอื่นใดที่มีพระเจ้ าซึ่งรักมนุษย์มากพอที่จะเสด็จลงมาบนโลกนี ้ คลุม
พระองค์เองในเนื ้อหนังของมนุษย์ และจากนันให้
้ พระองค์เองอยูใ่ นมือของมนุษย์ชวั่ และอนุญาตให้ พวกเขาทําสิ่งที่พวกเขาต้ องการ
กับพระองค์ พวกเขาเฆี่ยนตีพระองค์ ถ่มนํ ้าลายใส่พระองค์ หัวเราะเยาะเย้ ยพระองค์ เย้ ยหยันพระองค์ ดูหมิ่นพระองค์ และเหยียด
หยามพระองค์ พระองค์ผ้ ทู รงรักทุกคนที่พระองค์ทรงสร้ าง ผู้ทรงรักษาพวกเขา อวยพรพวกเขาและปลอบโยนพวกเขา ให้ พระองค์
เองกับความตายเพื่อพวกเขา ไม่มีศาสนาอื่นใดในโลกนี ้ที่มีพระเจ้ าเหมือนอย่างนัน้ พระเจ้ าแห่งความรักและความเมตตาอันไม่มีที่
สิ ้นสุดผู้ที่รักบุตรซึง่ ทําผิดพลาดของพระองค์เพียงพอที่จะวายพระชนม์เพื่อพวกเขา ไม่มีศาสนาใดเหมือนกับศาสนาคริ สต์ เรามีข่าว
ดีที่จะบอกกับโลกนี ้
ผมอยากจะพูดถึงหญิงนอกศาสนาที่ไม่สําคัญอะไรคนหนึง่ ที่โยนลูกสาวซึง่ เป็ นทารกให้ กบั จระเข้ พร้ อมกับนํ ้าตาและใจที
แตกสลาย เพื่อสนองความโกรธเกรี ย้ วของพระเจ้ าของเธอ พระเจ้ าที่เธอรังเกียจ แต่เธอยังต้ องรับใช้ ด้วยวิธีนี ้เพราะเป็ นการลงโทษ
ของพระเจ้ าที่กระหายเลือด พระเจ้ าของเธอทําให้ เธอมีความสุขและอิ่มอกอิ่มใจเหมือนพระเจ้ าของเราหรื อเปล่า ไม่ใช่เลย เธอมี
้ ชวั่ คราว
ชีวิตอยูใ่ นความหวาดกลัวอย่างน่าสังเวชใจ หวังว่าเธอจะสนองความโกรธเกรี ย้ วของพระเจ้ านันได้
คุณกล่าวว่าพระเจ้ าของเราจะทิ ้งพวกเราลงในนรกถ้ าเราไม่รับใช้ พระองค์ และกล้ าที่จะเปรี ยบเทียบกับพระเจ้ าของคน
นอกรี ตที่ชวั่ ร้ าย
การเปรี ยบเทียบของคุณนันไม่
้ สมเหตุสมผลเลย อย่างแรก พระเจ้ า “ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ ผ้ หู นึ่งผู้ใดพินาศเลย” (2เปโตร
3:9) มารเป็ นผู้ที่ต้องการนํามนุษย์ไปนรกกับมัน ไม่ใช่พระเจ้ า พระคัมภีร์บอกกับเราไว้ ชดั เจนว่านรกนันสร้
้ างขึ ้นเพื่อมารและทูต
้
ของมัน ไม่ใช่เพื่อมนุษย์ (มัทธิว 25:41) พระเจ้ าทรงกระทําทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสามารถกระทําได้ เพื่อกู้คนทังหลายจากซาตานและ
นรก แม้ แต่วายพระชนม์บนไม้ กางเขนเพื่อพวกเขา การคนๆ หนึง่ จะไปนรกนัน้ เขาจะต้ องถ่มนํ ้าลายใส่พระพักตร์ ของพระเยซูคริ สต์
ผู้ทรงวายพระชนม์เพื่อเขา ถ้ าคนหนึง่ จะไม่รับใช้ พระคริสต์ เขาก็เป็ นทาสของซาตานและจะไปในที่ซงึ่ ซาตานไป นัน่ คือ บึงไฟ
ุ เห็นข้ อเท็จจริ งที่สําคัญมาก คือ พระเจ้ าของเรา มีแต่พระองค์เท่านันที
้ ่สามารถพิพากษาได้ อย่าง
ตอนนี ้ ผมขอชี ้ให้ คณ
แท้ จริ งและแน่นอนแก่บุคคลทุกคน พระคัมภีร์กล่าวว่าทุกคนที่ถูกทิง้ ลงในบึงไฟถูกพิพากษา “ตามการกระทําของตน” (วิวรณ์
20:11-15) ซึ่งหมายความว่าใครทําอะไรไป ก็จะได้ รับผลตามการกระทําของตัว เราทุกคนจะได้ รับความยุติธรรมที่แน่นอนและ
ละเอียดอย่างแท้ จริง สิง่ ที่ไม่ยตุ ิธรรมในชีวิตนี ้จะถูกทําให้ ยตุ ิธรรมในชีวิตหลังความตาย
ุ ธรรมมากที่สดุ ที่เคยมีมา อย่างน้ อยที่สดุ ก็เท่า
ตัวอย่างเช่น อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ เขาเป็ นคนที่โหดร้ าย ชั่วร้ ายและไม่มีคณ
เทียมกับนีโรและสตาลิน กองทัพของเขาในเยอรมนีทําให้ คนนับล้ านๆ ถูกทรมานและฆ่าตาย ครอบครัวกระจัดกระจายกันไป
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ผู้หญิงและเด็กๆ ถูกฆ่าอย่างทารุ ณ เขาทําให้ เกิดความเจ็บปวดใจและความเศร้ าใจมายังชีวิตและครอบครัวนับล้ านๆ ทัว่ โลก เขา
คงมีอํานาจอยู่จนกระทัง่ วันที่เขาตายเมื่อเขายิงปื นเข้ าที่ศีรษะของตน เขาไม่เคยทนทุกข์กบั การลงโทษนาทีเดียวหรื อการตอบแทน
สําหรับการทนทุกข์และทรมานทุกอย่างที่เขานําเข้ าสูช่ ีวิตของคนและประเทศชาติต่างๆ ทัว่ โลก คุณอาจจะกล่าวว่า “เขารอดตัวไป
เขาทําตัวเป็ นราชา ดําเนินชีวิตอย่างหรู หรา นําความทนทุกข์ที่เลวร้ ายที่สดุ ที่เคยมีมายังโลกนี ้ และจากนันแวบ
้
หายไปเลย เหยื่อ
้ ความยุติธรรมอยูท่ ี่ไหนกัน”
ของเขาหลายชัว่ อายุคนต้ องทนทุกข์จนถึงทุกวันนี ้ และเขาไม่ต้องจ่ายหนี ้นันเลย
ถ้ าไม่มีนรก ไม่มีบงึ ไฟ ไม่มีการพิพากษาหลังความตาย คุณก็คงจะถูก ถ้ าเป็ นอย่างนัน้ คนเราก็ใช้ ชีวิตอย่างหยิ่งยโส ผลัก
่มีเพื่อประโยชน์ของตัวเอง ก็คงจะดีกว่าเพราะชีวิตนี ้มีอยู่แค่นี ้ และไม่มีใครจะต้ อง
คนที่ขวางทางออกไป และฉวยโอกาสทังหมดที
้
ชดใช้ ความบาปของตน
แต่ความจริงคือว่าวันหนึ่ง พระเจ้ าจะทรงทําให้ ตราชัง่ นันสมดุ
้
ล ฮิตเลอร์ จะถูกพิพากษาเหมือนเช่นทุกๆ คน ความจริ งคือ
ว่าจะต้ องมีนรกเพื่อที่คนซึ่งทําบาปอันเลวร้ ายสามารถได้ รับการพิพากษาของตน ฮิตเลอร์ เป็ นตัวอย่างหนึ่ง เขาจะไม่รอดตัวไปได้
เลย
พระเยซูทรงยืนยันความจริงเกี่ยวกับการพิพากษาอันสูงสุดในเรื่ องราวของเศรษฐี และลาซารัส ให้ อ่านจากลูกา 16:19-31
เศรษฐี ไม่ยอมให้ เศษขนมปั งจากโต๊ ะของเขา คนทังสองเสี
้
ยชีวิตคน และเศรษฐี พบลาซารัสและอับราฮัมในเมืองบรมสุขเกษม เขา
เรี ยกอับราฮัมเพื่อให้ ลาซารัสนํานํ ้ามาแตะลิ ้นของเขาให้ เย็นในนรก อับราฮัมตอบว่า “ลูกเอ๋ย เจ้ าจงระลึกว่าเมื่อเจ้ ายังมีชีวิตอยู่ เจ้ า
ได้ ของดี สําหรั บ ตัว และลาซารั สได้ ของเลว แต่เดี๋ยวนี เ้ ขาได้ รับความเล้ าโลม แต่เจ้ าได้ รับความแสนระทม” เศรษฐี ไ ด้ รับการ
ตอบสนองที่ยตุ ิธรรม เรื่ องราวกลับตาลปั ตรไป เพราะการพิพากษา จึงมีความยุติธรรมอย่างแท้ จริ ง อ่านปั ญญาจารย์ 12:14; ฮีบรู
2:2; 9:27
นรกไม่ได้ นําความทนทุกข์มาให้ กบั ใจของคนที่ดี ชอบพระทัยพระเจ้ าและชอบธรรม พวกเขารู้วา่ พระเจ้ าทรงวัดตาชัง่ และ
วัดการพิพากษาตามงานของพวกเขาแก่คนที่ชวั่ ร้ ายและไม่ชอบธรรม 1ทิโมธี 1:9-10 กล่าวว่า “คือโดยรู้ ว่าธรรมบัญญัตินนั ้ มิได้
ทรงบัญญัติไว้ สําหรับคนชอบธรรม แต่ทรงบัญญัติไว้ สําหรับคนอธรรมและคนดื ้อด้ าน คนผิดและคนบาป คนไม่นบั ถือพระเจ้ าและ
คนหมิ่นประมาท คนฆ่าพ่อ คนฆ่าแม่ คนฆ่าคน คนล่วงประเวณี ชายรักร่วมเพศ ผู้ร้ายลักคน คนโกหก คนทวนสบถ และอะไรๆ ที่
ขัดกับคําสอนอันมีหลัก”
พระเจ้ าไม่ใช่พระเจ้ าที่ไม่แน่นอนและมีใจพยาบาทเหมือนเช่นที่บางคนบอก แต่พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ าที่มีใจปรานี
้
พากษาอย่างถูกต้ อง และ
เมตตาและมีความรัก และเป็ นพระเจ้ าที่ยตุ ิธรรมและซื่อสัตย์อย่างแน่นอน พระองค์เท่านันทรงสามารถพิ
นํามาซึง่ ความเที่ยงธรรมและความยุติธรรมจากความยุง่ เหยิงที่คนทังหลายก่
้
อขึ ้น
มีบางสิ่งที่คณ
ุ ไม่อาจเข้ าใจทังหมดเกี
้
่ยวกับพระเจ้ า แต่คณ
ุ สามารถมัน่ ใจได้ สิ่งหนึ่งว่า พระองค์ทรงรักคุณ คุณสามารถ
ไว้ วางใจพระองค์ผ้ วู ายพระชนม์เพื่อคุณได้ คุณควรตอบสนองต่อความรักของพระองค์ ขอให้ พระองค์ให้ อภัยคุณสําหรับความเขลา
ที่เหลวไหล เชื่อฟั งกิจการ 2:38 ให้ พระองค์ทรงอยู่ในใจของคุณด้ วยพระวิญญาณของพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงอยู่ในใจของคุณ
แล้ ว คุณจะไม่สงสัยพระวิญญาณที่รักและทรงพระชนม์อยูอ่ ีกเลย

....................
การหมิ่นประมาทต่ อพระวิญญาณบริสุทธิ์
ถาม
การหมิ่ นประมาทต่อพระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ ทีจ่ ะทรงโปรดยกโทษให้ไม่ได้คืออะไร (ลกา
ู 12:10)

ตอบ
ข้ อพระคัมภีร์ที่คณ
ุ อ้ างถึงกล่าวว่า
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ผู้ใดจะกล่าวร้ายบุตรมนุษย์ จะทรงโปรดยกโทษให้ผูน้ นั้ ได้ แต่ถา้ ผู้ใดจะกล่าวหมิ่ นประมาทต่อพระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์
จะทรงโปรดยกโทษให้ผนู้ นั้ ไม่ได้
พระกิตติคณ
ุ ของมัทธิวกล่าวเพิ่มเติมว่า “จะทรงโปรดยกให้ ผ้ นู นไม่
ั ้ ได้ ทังยุ
้ คนี ้ยุคหน้ า” (มัทธิว 12:32) บันทึกของมาระโก
กล่าวว่าพระเยซูตรัสถ้ อยคําเหล่านี ้ “ที่ตรัสอย่างนันก็
้ เพราะเขาทังหลายว่
้
า พระองค์ [พระเยซู] มีผีโสโครกเข้ าสิง” (มาระโก 3:30)
เราจะต้ องเข้ าใจก่อนว่าพระเยซูทรงกล่าว (ในสมัยของพระองค์) ถึงผู้ที่กล่าวหาว่าพระองค์ทําการอัศจรรย์ด้วยอํานาจ
ของมาร (มาระโก 3:22) และจึงจะเข้ าใจว่ามีความหมายอย่างไรต่อเราในปั จจุบนั
คุณจะสังเกตเห็นจากบันทึกของลูกาว่า “ผู้ใดจะกล่าวร้ ายบุตรมนุษย์จะทรงโปรดยกโทษให้ ผ้ นู นได้
ั ้ ” คําว่า “บุตรมนุษย์”
ตามที่พระเยซูทรงใช้ ในที่นีห้ มายถึงลักษณะมนุษย์ของพระองค์ หมายถึงสิ่งที่เกิดขึน้ จากทางมนุษย์ คํานีห้ มายถึงร่ างกายของ
พระองค์ ซึ่งเป็ นพระวิหารที่พระเยซูตรัสว่าจะถูกทําลายและซึ่งพระองค์จะทรงยกขึน้ อีกในสามวัน (ยอห์น 2:19-21) พลับพลาม
นุษย์ของพระคริสต์ถกู หมิ่นประมาทนับครัง้ ไม่ถ้วน แต่ก็ทรงโปรดยกโทษให้ ในเวลานัน้ (และในเวลานี ้)
เปาโลใช้ คําว่า “คนหลู่พระเกียรติ” ซึ่งเป็ นคําที่เลวร้ ายกับตัวเอง (1ทิโมธี 1:13) ไม่ต้องสงสัยเลยว่าสาเหตุเป็ นเพราะเขา
ได้ พดู สิ่งชัว่ เกี่ยวกับพระเยซู (กิจการ 9:4-5) ก่อนที่เขาจะพบกับพระเยซูบนถนนไปสู่เมืองดามัสกัส เขาถือว่าพระเยซูทรงเป็ นเพียง
้
และได้ รับ
มนุษย์คนหนึง่ และเขาจึงพูดไม่ดีต่อ “บุตรมนุษย์” แต่หลังจากเขาถ่อมใจสารภาพการหมิ่นประมาทก่อนหน้ านันของเขา
การให้ อภัย “เพราะว่าที่ข้าพเจ้ าได้ กระทําอย่างนัน้ ก็ได้ กระทําไปด้ วยความเชื่ออย่างโฉดเขลา” (1ทิโมธี 1:13)
ผู้ที่เชื่อตรี เอกานุภาพจะพยายามทําให้ เราเชื่อว่าเป็ นไปได้ ที่จะกล่าวไม่ดีต่อบุคคลหนึ่งใน “ตรี เอกานุภาพ” และได้ รับการ
ให้ อภัย แต่การพูดไม่ดีต่ออีกบุคคลหนึ่งใน “ตรี เอกานุภาพ” เป็ นการหมิ่นประมาทซึ่งไม่สามารถรับการให้ อภัย ช่างไม่จริ งเอา
เสียเลย
เหมือนเช่นที่เราได้ เห็นไปแล้ วว่า “บุตรมนุษย์” หมายถึงลักษณะมนุษย์ของพระคริ สต์เมื่อพระองค์ทรงดําเนินอยู่บนโลกนี ้
“ขณะเมื่อพระองค์ ทรงเป็ นมนุษย์อยู่นัน้ ” (ฮีบรู 5:7) เช่นนัน้ แล้ ว ”พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” หมายถึงใครหรื ออะไร พระวิญญาณ
บริ สทุ ธิ์ไม่อาจหมายถึงบุคคลอื่นใดนอกไปจากพระเยซู เพราะ “ในพระองค์นนั ้ สภาพของพระเจ้ าดํารงอยู่อย่างบริ บรู ณ์ ” (โคโลสี
2:9) จําไว้ ว่าพระเยซูตรัสถ้ อยคําเหล่านี ้ “ที่ตรัสอย่างนันก็
้ เพราะเขาทังหลายว่
้
า พระองค์มีผีโสโครกเข้ าสิง” มาระโก 3:22 แสดงให้
เห็นว่าผู้นําทางศาสนาบางคนกล่าวถึงพระเยซูเช่นนันเมื
้ ่อพระองค์ทรงไล่มารออก “พวกธรรมาจารย์ซึ่งได้ ลงมาจากกรุ งเยรู ซาเล็ม
ได้ กล่าวว่า ‘ผู้นี ้มีผีเบเอลเซบูลเข้ า และที่เขาขับผีออกได้ ก็เพราะใช้ อํานาจนายผีนน”
ั ้ ในเวลานันเองที
้
่พระเยซูให้ คําเตือนที่น่ากลัว
ไม่ให้ หมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ (มาระโก 3:29)
้ บผู้ที่กล่าวหาว่าพระองค์ไล่ผีออกด้ วยอํานาจของซาตานคือ เจ้ าอาจกล่าว
สิ่งที่พระเยซูกล่าวถึงไว้ อย่างชัดเจนในข้ อนันกั
ไม่ดีตอ่ เราในฐานะมนุษย์ แต่เมื่อเจ้ ากล่าวไม่ดีตอ่ ลักษณะพระเจ้ าของเรา ความเป็ นพระเจ้ าของเรา อํานาจที่เราไล่ผีออก เจ้ าก็เป็ น
อันตรายเพราะการหมิ่นประมาทต่อพระวิญญาณบริสทุ ธิ์
คุณเห็นไหมว่า ลักษณะพระเจ้ าของพระคริ สต์เป็ นสิ่งที่ทําให้ ผ้ นู ําชาวยิวสะดุด พวกเขาบอกพระองค์ว่า “เราจะขว้ างท่าน
มิใช่เพราะการกระทําดี แต่เพราะการพูดหมิ่นประมาทพระเจ้ า เพราะท่านเป็ นเพียงมนุษย์แต่ตงตั
ั ้ วเป็ นพระเจ้ า” (ยอห์น 10:33)
้ ถกู ต้ อง ความจริ งคือว่าพระเยซูทรงเป็ นพระเจ้ าซึง่ ทรงทําให้ ตนเองเป็ นพระมนุษย์ ดังนัน้ เหมือนเช่น
จริ งๆ แล้ ว การกล่าวหานันไม่
ที่อลั เบิร์ต บาร์ นสชี ้ให้ เห็นในคําอธิบายข้ อพระคัมภีร์ของเขาถึงความหมายของข้ อความทังหมดดั
้
งนี ้
ผู้ที่กล่าวไม่ดีต่อเราในฐานะชายคนหนึ่งแห่งนาซาเร็ ธ ที่กล่าวดูถกู การบังเกิดที่ตํ่าต้ อยของเรา ฯลฯ อาจได้ รับการ
อภัย แต่ผ้ ทู ี่ตอ่ ว่าลักษณะพระเจ้ าของเรา กล่าวหาว่าอยูใ่ นพวกเดียวกันกับซาตาน และหมิ่นประมาทฤทธิ์เดชของพระเจ้ า
ที่สําแดงโดยเรา ไม่สามารถที่จะได้ รับการให้ อภัยได้ เลย
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ลักษณะพระเจ้ าที่เด็ดขาดของพระคริ สต์เป็ นประเด็นการโต้ เถียงในเวลานัน้ เหมือนเช่นในปั จจุบนั ในการที่จะปฏิเสธ
ลักษณะพระเจ้ าที่เด็ดขาดของพระองค์และถือว่าพระวิญญาณของพระคริ สต์เหมือนกับซาตาน คือการตัดตนเองออกจากพระเจ้ า
พระเยซูตรัสว่า “ไม่มีผ้ ใู ดมาถึงพระบิดาได้ นอกจากจะมาทางเรา” (ยอห์น 14:6)
เป็ นสิ่งสําคัญที่จะเข้ าใจว่าพระเยซูอ้างถึงผู้ที่ปฏิเสธลักษณะพระเจ้ าของพระคริ สต์ไม่ใช่เพียงเวลาที่พระเยซูอยู่บนโลก
เท่านัน้ แต่ใน “ยุคหน้ า” ด้ วย (มัทธิว 12:32) พระเยซูตรัสถ้ อยคําเหล่านี ้ก่อนที่จะวายพระชนม์บนไม้ กางเขนและก่อนหน้ าวันเพ็นเท
คอสต์ เมื่อยุคใหม่เริ่ มต้ นขึน้ ดังนัน้ ยุคที่จะมาถึงหมายถึงยุคที่เราอาศัยอยู่นี ้ ซึ่งเริ่ มต้ นในวันเพ็นเทคอสต์และจะดําเนินต่อไป
จนกระทัง่ ถึงการทรงรับคริสตจักรขึ ้นไป
เป็ นเรื่ องร้ ายแรงที่จะปฏิเสธลักษณะพระเจ้ าของพระคริ สต์ และแม้ แต่ทําให้ พระองค์เป็ นเพียงหนึ่งในสามของตรี เอกานุ
ภาพในสภาพของพระเจ้ า พระเยซูไม่เพียงแต่อ้างว่าพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์เป็ นลักษณะพระเจ้ าของพระองค์ที่ไล่ผีออกเท่านัน้ แต่
พระองค์ยงั ตรัสในยอห์น 14:10 อีกว่าพระบิดาทรงสถิตอยู่ในพระองค์ซึ่งทําการอัศจรรย์ กุญแจสู่ความเข้ าใจลักษณะของพระเยซู
คือโคโลสี 2:9 ว่า “เพราะว่าในพระองค์ [พระเยซู] นัน้ สภาพของพระเจ้ าดํารงอยู่อย่างบริ บรู ณ์ ” มนุษย์พบพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์
และพระบิดาได้ ในพระเยซูคริ สต์
คําสัง่ สอนเกี่ยวกับลักษณะที่สมบูรณ์ ของพระเยซูคริ สต์ ว่าพระองค์ทรงเป็ นบุคคลเดียวของพระเจ้ า และว่ามนุษย์ไม่
สามารถพบหรื อรู้จกั พระเจ้ าได้ นอกไปจากพระองค์ เป็ นพื ้นฐานสู่ความเชื่อที่แท้ จริ ง ขึ ้นอยู่กบั เราที่จะ “ต่อสู้เพื่อหลักคําสอนที่เชื่อ
กันอยู่ ที่ได้ ทรงโปรดมอบไว้ แก่ธรรมิกชนครัง้ เดียวเป็ นพอนัน”
้ (ยูดา 3)
ถ้ าคุณคิดว่าผมใจแคบและพูดแรงไปนิด ขอผมเตือนคุณเกี่ยวกับ 2ยอห์น 7-11 ว่า “เพราะว่ามีผ้ ลู อ่ ลวงเป็ นอันมากเที่ยว
จาริ กไปในโลก คนไหนไม่รับว่าพระเยซูคริ สต์ได้ เสด็จมาเป็ นมนุษย์ คนนันแหละเป็
้
นผู้ล่อลวงและเป็ นปฏิปักษ์ กบั พระคริ สต์ ท่าน
้
งตัวให้ ดี เพื่อท่านจะได้ ไม่สญ
ู เสียสิ่งที่ท่านได้ กระทํามาแล้ ว แต่อาจจะได้ รับบําเหน็จเต็มที่ ผู้ใดล่อลวงและไม่อยู่ใน
ทังหลายจงระวั
พระโอวาทของพระคริสต์ ผู้นนก็
ั ้ ไม่มีพระเจ้ า ผู้ใดอยูใ่ นพระโอวาทของพระคริ สต์ [ที่ว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ าปรากฏเป็ นเนื ้อหนัง
1ทิโมธี 3:16] ผู้นนั ้ ก็มีทงพระบิ
ั้
ดาและพระบุตร ถ้ าผู้ใดมาหาท่านและไม่นําพระโอวาทนี ้มาด้ วย อย่ารับเขาไว้ ในเรื อน และอย่า
สวัสดีกบั เขา เพราะว่าผู้ที่สวัสดีกบั เขา ก็เข้ าส่วนในการกระทําชัว่ ของเขานัน”
้
้ ใช่ไหม
คุณไม่สามารถพูดแรงไปกว่านันได้

....................
พระคัมภีร์สอนให้ ด่ มื เหล้ าองุ่น
อย่ างพอประมาณหรื อไม่
ถาม
ตอนแรกเพื ่อนที ่โรงเรี ยนของผมคนหนึ่ งเป็ นพยานกับผมเกี ่ยวกับพระเจ้า แต่เมื ่อผมได้รับบัพติ ศมาในพระนามของ
พระเยซและได้
รับพระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ เขาพดว่
ู
ู าผมเข้าไปเชื ่อคําสัง่ สอนที ่ผิด ผมรู้ ว่าสิ่ งที ่ผมมี เป็ นของพระเจ้าและเป็ นไปตาม
พระคัมภี ร์ และเขาไม่สามารถทํ าให้ผมหวัน่ ไหวได้ แต่เขายังพดอี
ู กว่าเราทําผิ ดที ่เทศนาไม่ให้ดื่มเหล้าองุ่น พดว่
ู ามี การสอนเรื ่อง
การดืม่ เหล้าองุ่นอย่างพอประมาณในพระคัมภี ร์ เขาบอกว่าเหล้าองุ่นเป็ นอาหารธรรมชาติ อย่างแท้จริ งและดีสําหรับเรา เขาอ้าง 1
ทิ โมธี 5:23 และกล่าวว่าพระเยซูทรงดื ่มเหล้าองุ่น ศิ ษยาภิ บาลของผมไม่สามารถให้คําตอบจากพระคัมภี ร์ได้อย่างชัดเจน และ
แนะนําให้ผมเขี ยนมาหาคุณ คุณจะช่วยผมได้ไหมครับ

ตอบ
คําสอนที่วา่ คริสเตียนสามารถดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ ไม่ว่าจะเรี ยกว่าเป็ นเหล้ าองุ่นหรื ออื่นๆ มีรากฐานที่ไม่มนั่ คง
มาก
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ประการแรก คําที่แปลว่า “เหล้ าองุ่น” ในข้ อพระคัมภีร์ (ยายิน (yayin) ทีรอส (tiyros) ฯลฯ) ในตัวของมันเองไม่ได้ แสดงถึง
เครื่ องดื่มที่ทําให้ มนึ เมาหรื อผสมแอลกอฮอล์ แต่ใช้ แทนกันได้ ระหว่างนํ ้าองุ่นที่สดและไม่ได้ หมักกับเหล้ าองุ่นที่ผา่ นการหมัก เราจ
ทราบได้ วา่ เหล้ าองุ่นที่กล่าวถึงผ่านการหมักและมีแอลกอฮอล์ หรื อไม่ได้ หมักและไม่มีแอลกอฮอล์จากการอ่านบริ บท อิสยาห์ 65:8
กล่าวถึงเหล้ าองุ่นได้ จาก “พวงองุ่น” ซึ่งสดและไม่ได้ ผ่านการหมัก ที่อื่นๆ ซึ่งกล่าวถึงเหล้ าองุ่นแบบที่ไม่มีแอลกอฮอล์คือ อิสยาห์
16:10 เยเรมีย์ 48:33 โยเอล 3:18 อาโมส 9:13
ทุกที่ ใ นพระคัมภี ร์ซึ่งบริ บทแสดงให้ เห็นว่าเหล้ าองุ่น ถูกกล่าวถึง ว่าได้ ผ่านการหมักหรื อ มีแอลกอฮอล์ ถูกกล่าวโทษ
หนังสือสุภาษิ ตแสดงตัวอย่างไว้ วา่
เหล้าองุ่นให้เกิ ดการเยาะเย้ย และสุราก็ให้เกิ ดเป็ นพาลเกเร ผู้ใดยอมให้มนั พาเจิ่ นไป ก็ไม่เป็ นคนฉลาด...ใครที ่ร้อง
โอย ใครที ร่ ้องอุย ใครทีม่ ี การวิ วาท ใครทีม่ ี การร้องคราง ใครที ม่ ี บาดแผลปราศจากเหตุ ใครที ม่ ี ตาแดง คื อบรรดาผู้ทีน่ งั่ แช่
อยู่กบั เหล้าองุ่น บรรดาผู้ทีไ่ ปทดลองเหล้าประสม อย่ามองดเหล้
ู าองุ่นเมื ่อมันมี สีแดง เมื ่อเป็ นประกายในถ้วย และลงไป
คล่องๆ ณ ที ส่ ดุ มันกัดเหมื อนงู และมันฉกเอาเหมื อนงทัู บทาง” (สุภาษิต 20:1; 23:29-32)
ปุโรหิต (ซึง่ เป็ นแบบของคริ สเตียนในปั จจุบนั ตาม 1เปโตร 2:5, 9) ถูกห้ ามไม่ให้ ดื่มเหล้ าองุ่นที่ผ่านการหมักเมื่อพวกเขา
รับใช้ ต่อหน้ าพระพักตร์ พระเจ้ า “เกลือกว่าเจ้ าจะต้ องตาย” (เลวีนิติ 10:9) ชาวนาศีร์ไม่สามารถดื่มเหล้ าองุ่นหมัก (กันดารวิถี 6:3)
พวกเขาเป็ นประชากรที่แยกตนเองออกต่อพระเจ้ า (อีกแบบของคริ สเตียน 2โคริ นธ์ 6:17) กษัตริ ย์ซงึ่ จําเป็ นต้ องมีความคิดที่ชดั เจน
เพื่อทํางานอย่างถูกต้ อง ได้ รับคําเตือนไม่ให้ ดื่มเหล้ าองุ่นเช่นกัน (สุภาษิ ต 31:4)
ครัง้ แรกที่มีการกล่าวถึงเหล้ าองุ่นในสภาพที่มีแอลกอฮอล์ในพระคัมภีร์คือเมื่อโนอาห์เมาเหล้ า (ปฐมกาล 9:21-24) ครัง้ ที่
สองเป็ นเรื่ องที่น่าอายของลูกสาวของโลทที่ทําให้ เขาเมาเหล้ าเพื่อพวกเขาจะได้ มีลกู จากโลท (ปฐมกาล 18:32-35) ข้ อพระคัมภีร์
อื่นๆ ที่เตือนเรื่ องเหล้ าองุ่นในสภาพที่ผา่ นการหมักคือ ปฐมกาล 49:12; อิสยาห์ 5:11; 28:1, 7; เยเรมีย์ 23:9)
สําหรับเรื่ องที่ว่าเหล้ าซึง่ ผ่านการหมักเป็ นอาหารตามธรรมชาตินนั ้ ไม่จริ งเลย แบคทีเรี ยจากภายนอกองุ่นต้ องเข้ าไปเพื่อ
ทําให้ เกิดการหมักขึ ้น ถ้ าผิวองุ่นซึง่ เป็ นสิ่งป้องกันไม่แตกจนทําให้ เชื ้อโรคภายนอกเข้ าไปสัมผัสกับเนื ้อที่มีนํ ้าอยูภ่ ายใน ขั ้นตอนนี ้จ
้
ไม่ใช่การอนุญาตให้
ไม่สามารถเกิดขึ ้นได้ ถ้ าผิวไม่แตก องุ่นจะเหี่ยวลงในที่สดุ และกลายเป็ นลูกเกด นี่เป็ นขันตอนตามธรรมชาติ
แบคทีเรี ยภายนอกเข้ าไปสัมผัสกับนํ ้าองุ่นบริสทุ ธิ์ ทําให้ เกิดแอลกอฮอล์ขึ ้น
้
กเป็ นขันตอนการเน่
้
าเปื่ อยจาก
พระเจ้ าไม่ทรงทําให้ เกิดเหล้ าองุ่นที่ผ่านการหมักและมีแอลกอฮอล์ ขันตอนของการหมั
สภาพธรรมชาติเดิมของนํ ้าองุ่น
ผู้ที่ศึกษาพระคัมภีร์ทราบว่าชาวยิวรักษาเหล้ าองุ่นที่ไม่ผ่านการหมักอย่างเชี่ยวชาญเพื่อที่จะได้ รับการปกป้องจากการ
้ สมัยโบราณมา และประชากรของพระเจ้ า
เจือปนกับแบคทีเรี ย และสามารถเก็บได้ เป็ นระยะเวลานาน ขันตอนนี
้
้เป็ นที่ร้ ูจกั กันตังแต่
คือชาวยิว ได้ ใช้
แม้ แต่เหล้ าองุ่นที่ผา่ นการหมักในสมัยพระคัมภีร์มีสว่ นผสมแอลกอฮอล์น้อยกว่าเหล้ าองุ่นที่ใช้ ในปั จจุบนั มาก เหล้ าองุ่นที่
ผ่านการหมักส่วนใหญ่ที่ขายกันในปั จจุบนั “แรง” นัน่ คือ การจัดให้ กบั ความอยากที่เสื่อมทรามของคนสมัยใหม่ คนทําเหล้ าองุ่นไม่
พอใจกับปริ มาณของแอลกอฮอล์ที่เกิดขึ ้นจากขันตอนการหมั
้
ก แต่เพิ่มแอลกอฮอล์ดิบเข้ าไปในสิ่งที่เกิดขึ ้นจากการหมัก เป็ นเรื่ อง
ยากที่จะซือ้ เหล้ าองุ่นในร้ านค้ าทุกวันนี ซ้ ึ่งคล้ ายคลึงกับเหล้ าองุ่นที่ผ่านการหมักในสมัยพระคัมภีร์ เนื่องจากการทําให้ “แรง”
นอกจากนี ้ คนในสมัยพระคัมภีร์จะผสมนํ ้าลงในเหล้ าองุ่นกัน
ตอนนี ้ผมขอกล่าวถึง 1ทิโมธี 5:23 ข้ อพระคัมภีร์ที่เพื่อนของคุณอ้ างถึง ซึง่ เปาโลแนะนําทิโมธีไม่ให้ ดื่มนํ ้าและให้ ใช้ “เหล้ า
องุ่นบ้ างเล็กน้ อย เพื่ อประโยชน์ แ ก่กระเพาะอาหารของท่านและโรคที่บังเกิดแก่ท่านเนื องๆ” เห็นได้ ชัดเจนว่าทิ โมธี มีปัญ หา
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กระเพาะ น่าจะเป็ นโรคกระเพาะ และไม่ต้องสงสัยเลยว่านํ ้าในที่ที่เขาอาศัยอยูน่ ั ้นเป็ นนํ ้าที่ไม่ดี เปาโลไม่ได้ แนะนาให้ํ ทิโมธีใช้ เหล
องุ่นที่ผา่ นการหมักเพราะเหล้ าองุ่นหมักอาจเป็ นสิง่ ที่แย่ที่สดุ ที่คนซึง่ มีปัญหาโรคกระเพาะจะดื่มเข้ าไป แทนที่จะทําให้ หาย จะทําให้
ปั ญหาเลวร้ ายไปกว่าเดิม
อีกนัยหนึ่ง นํ ้าองุ่นบริสทุ ธิ์มีแนวโน้ มที่จะผ่อนคลายและบรรเทาเนื ้อเยื่อที่อกั เสบ จําไว้ ว่าในพระคัมภีร์ คําว่า เหล้าองุ่น
อาจหมายถึงประเภทที่หมักหรื อไม่หมัก ในที่นี ้ เปาโลสนับสนุนเหล้ าองุ่นเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดท้ อง เขาไม่ได้ สนับสนุนให้ ใช้
เครื่ องดื่มที่ผา่ นการหมักและมีแอลกอฮอล์ แต่ให้ ใช้ เหล้ าองุ่นที่ไม่ผา่ นการหมักและไม่มีแอลกอฮอล์
ไม่ต้องสงสัยเลยเป็ นเช่นเดียวกันนันกั
้ บเหล้ าองุ่นที่พระเยซูทําขึ ้นจากนํ ้าในงานเลี ้ยงสมรสที่คานา ไม่น่าเชื่อว่าพระเยซูจะ
ให้ เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์กบั ผู้ที่ไม่รอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่พวกเขาเฉลิมฉลองและความอยากที่มนึ เมาจะควบคุมพวก
เขา ถ้ าพระองค์ทรงทําเช่นนัน้ ก็ดเู หมือนว่าพระองค์ทรงขัดพระวจนะของพระองค์เองในข้ อความเช่นสุภาษิต 20:1
ผมขอสรุ ปด้ วยเอเฟซัส 5:18 “และอย่าเมาเหล้ าองุ่นซึ่งจะทําให้ เสียคน แต่จงประกอบด้ วยพระวิญญาณ” เห็นได้ ชดั ว่า
เหล้ าองุ่นหมายถึงในที่นี ้คือที่ผ่านการหมักและมีแอลกอฮอล์ ให้ สงั เกตว่าเหล้ าองุ่นเองที่ทําให้ “เสียคน” และการดื่มเหล้ าองุ่นเป็ น
การขัดกับมาตรฐานของพระเจ้ าสําหรับประชากรของพระองค์
เมื่อคนในตระกูลเรคาบในเยเรมีย์ 35 ได้ รับเหล้ าองุ่นที่ผา่ นการหมักเพื่อดื่ม พวกเขาปฏิเสธ พระเจ้ าทรงให้ เกียรติพวกเขา
เพราะเหตุผลดังกล่าวและให้ รางวัลกับพวกเขาด้ วยสัญญาที่ยอดเยี่ยม เนื่องจากจุดยืนของพวกเขา พระองค์จึงสัญญากับพวกเขา
ุ เป็ นคนที่ฉลาด
ว่าตระกูลเคคาบ จะมีผ้ ทู ี่ยืนอยูต่ อ่ หน้ าพระพักตร์ ของพระเจ้ าเสมอ เพื่อนหนุ่มของผมครับ ขอให้ คณ

....................
คนปั ญญาอ่ อนได้ รับความรอดได้ หรือไม่
ถาม
จะเกิ ดอะไรขึ้ นกับคนปั ญญาอ่อนซึ่ งไม่เข้าใจเกี ่ยวกับการกลับใจใหม่และคําสอนอื ่นๆ ที ่จําเป็ นต่อการไปสวรรค์ ได้ ผม
เคยได้ยินว่าพวกเขามี วิญญาณชัว่ จริ งหรื อครับ

ตอบ
เดิมพระเจ้ าทรงสร้ างมนุษย์ขึ ้นมาให้ ดีสมบูรณ์ แบบ และพระเจ้ าตรัสหลังจากที่พระองค์สร้ างมนุษย์ว่าสิ่งที่พระองค์ทรง
สร้ างดีนัก (ปฐมกาล 1:27, 31) ไม่มีความผิดปกติ ความเจ็บป่ วยหรื อโรคภัยไข้ เจ็บใดๆ จนกระทัง่ มนุษย์ได้ ทําบาป ดังนัน้ สิ่ง
เหล่านี ้เกิดขึ ้นกับมนุษยชาติเนื่องจากความบาปและงานของซาตาน พระเยซูตรัสว่า “ขโมยนันย่
้ อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทําลาย
เสีย เราได้ มาเพื่อเขาทังหลายจะได้
้
ชีวิตและจะได้ อย่างครบบริ บรู ณ์” (ยอห์น 10:10)
ผมแน่ใจว่าความผิดปกติบางอย่าง รวมทังความผิ
้
ดปกติทางสมอง ความเจ็บป่ วยและโรคภัยไข้ เจ็บ เกิดจากวิญญาณชัว่
ที่อยู่ภายในบุคคลนัน้ (ลูกา 7:21; 8:2; กิจการ 19:12-16) แต่ก็ไม่ได้ เป็ นอย่างนันเสมอไป
้
เรามีบนั ทึกเกี่ยวกับความเจ็บป่ วยและ
ความบกพร่องทางเนื ้อหนังซึง่ มีหลักฐานว่าไม่มีมารเกี่ยวข้ อง เช่น ในกาลาเทีย 4:13, 1ทิโมธี 5:23 และ 2ทิโมธี 4:20 ควรจะจําไว้
เสมอว่าร่ างกายของเราไม่อาจเป็ นที่ สถิ ตของพระเจ้ า (โดยพระวิญญาณของพระองค์ ซึ่งสถิตอยู่ภายใน) และเป็ นที่สถิตของ
วิญญาณชัว่ ได้ ในเวลาเดียวกัน
แม้ วา่ ความปั ญญาอ่อนและโรคทางพันธุกรรมอาจมีสาเหตุมาจากวิญญาณชัว่ แต่ก็ไม่ได้ เป็ นเช่นนันเสมอไป
้
โดยเฉพาะ
้ กําเนิด หรื อความเสียหาย
อย่างยิ่งในกรณี ของผู้ที่มีปัญหาทางสมองเนื่องมาจากสาเหตุทางกายบางอย่าง ความบกพร่ องตังแต่
บางอย่างที่เกิดขึ ้นกับสมอง ผมเชื่อว่าคนปั ญญาอ่อนส่วนใหญ่จดั อยูใ่ นประเภทนี ้
ผมเชื่อว่าพระเจ้ าได้ ทรงจัดเตรี ยมให้ กับคนเหล่านี ้ เหมือนเช่นที่พระองค์ได้ ทรงจัดเตรี ยมให้ กบั เด็กเล็กๆ ก่อนที่จะโต
พอที่จะรับผิดชอบต่อความบาปของตนเอง (ดูอิสยาห์ 7:15-16) ไม่ใช่เป็ นเพราะว่าพวกเขาดี เพราะเด็กเล็กๆ มากมายเป็ นเด็กไม่ดี
พวกเขาเป็ นคนบาป และ “ตามสันดาน...ควรแก่พระอาชญา” (เอเฟซัส 2:3) แต่เด็กเล็กๆ ได้ รับความรอดได้ เพราะพระเยซูทรงวาย
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พระชนม์ให้ กบั ทุกคน และพวกเขารวมอยู่ในงานแห่งการไถ่ของพระคริ สต์บนไม้ กางเขน พวกเขาได้ รับการไถ่บาปเพราะพระโลหิต
และปลอดภัยอยู่ภายใต้ โลหิตจนกระทัง่ ถึงเวลาที่พวกเขามีความรับผิดชอบทางศีลธรรมต่อพระเจ้ า พระเยซูตรัสว่า “เพราะว่าชาว
แผ่นดินสวรรค์เป็ นของคนเช่นเด็กเหล่านัน”
้ (มัทธิว 19:14) (ดูมาระโก 10:14; ลูกา 18:16) เมื่อถึงเวลาต้ องรับผิดชอบ ในเวลานัน้
พวกเขาต้ องมาหาพระคริสต์และเชื่อฟั งแผนการแห่งความรอดเพื่อที่จะได้ รับความรอด
คนปั ญญาอ่อนเป็ นเหมือนกับเด็กที่ไม่เคยโต ไม่เคยถึงอายุที่ต้องรับผิดชอบ และจึงไม่มีความรับผิดชอบทางศีลธรรม
ส่วนตัวต่อพระเจ้ า พระเจ้ าจะไม่ถือว่าเขาต้ องรับผิดชอบในสิ่งที่เขาไม่สามารถทําได้ พระเจ้ าทรงสัตย์ ซื่อและเที่ยงธรรม และ
เนื่องจากคนปั ญญาอ่อนไม่เคยมาถึงจุดที่พวกเขาสามารถรับผิดชอบทางศีลธรรมได้ พระองค์จงึ ไม่ถือเอาผิดจากพวกเขา
ประการสุดท้ าย ผมเคยเห็นเด็กเล็กๆ สาม สี่ หรื อห้ าขวบ ซึ่งแน่นอนว่ายังเป็ นอายุที่ไม่ต้องรับผิดชอบ ร้ องเรี ยกพระเจ้ า
อธิษฐานและได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ “พระเจ้ าทรงกระทําให้ สําเร็ จได้ ทกุ สิ่ง” (มัทธิว 19:26) ดังนัน้ เราควรหนุนใจคนปั ญญา
อ่อนให้ แสวงหาพระเจ้ า และเราควรอธิษฐานเผื่อพวกเขา พระเจ้ าทรงมีการดูแลพิเศษสําหรับเด็กเล็กๆ และผู้ที่ไม่สามารถตามคน
อื่นๆ ได้ ทนั และรวบรวมพวกเขาไว้ ในพระหัตถ์ของพระองค์ (อิสยาห์ 40:11) พระองค์ตรัสว่า “และจะมีทางหลวงที่นนั่ และเขาจะ
เรี ยกทางนันว่
้ า วิสทุ ธิมรรค คนไม่สะอาดจะไม่เดินทางนัน้ แม้ คนโง่ก็จะไม่หลงในนัน”
้ (อิสยาห์ 35:8) ใครจะรู้ “คนปั ญญาอ่อน”
บางคนอาจเข้ าในแผ่นดินสวรรค์ก่อนบางคนที่โอ้ อวดซึง่ มีสติปัญญาดีก็ได้ (ดู 1โครินธ์ 1:26-29)

....................
โหราศาสตร์ และดวงชะตาราศี
ถาม
หนเติ
ู บโตขึ้นมาในครอบครัวเพ็นเทคอสต์ และได้รับการสอนว่าโหราศาสตร์ และโชคชะตาราศีเป็ นสิ่ งผิ ด เมื ่อไม่นานมานี ้
มี เด็กผู้หญิ งคนหนึ่งที ่โรงเรี ยนซึ่ งเป็ นคนชอบเรื ่องโหราศาสตร์ มากได้รับบัพติ ศมา และเขาไม่เห็นว่าโหราศาสตร์ เป็ นเรื ่องผิ ด เขา
เห็นว่าเป็ นงานอดิ เรกที ่ไม่มีภยั อะไร แต่เขาเชื ่อเรื ่องราศี และตัดสิ นใจตามการอ่านดวงชะตา เขาซื ้อหนังสื อและนิ ตยสารเกี ่ยวกับ
เรื ่องนี ้ หนไม่
ู รู้จะคุยกับเขาอย่างไรหรื อว่าทําไมหนได้
ู รบั การสอนว่าเป็ นสิ่ งผิ ดทีจ่ ะใช้โหราศาสตร์ คุณช่วยหนหน่
ู อยได้ไหมคะ

ตอบ
ก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่ องโหราศาสตร์ จากมุมมองของพระคัมภีร์ ผมอยากจะเน้ นว่าโหราศาสตร์ ต่างจากดาราศาสตร์ ซึ่ง
มักจะเป็ นสิง่ ที่สบั สนกันบ่อย พจนานุกรม Comprehensive Desk Dictionary ของผมนิยามสองคําดังกล่าวไว้ ดงั นี ้
ดาราศาสตร์ : ศาสตร์ ของดวงอาทิ ตย์ ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์ ดวงดาว และสิ่ งที อ่ ยู่บนท้องฟ้าอื ่นๆ องค์ประกอบ การ
เคลือ่ นไหว ตําแหน่ง ขนาด ระยะทางของสิ่ งต่างๆ เหล่านัน้ ฯลฯ
โหราศาสตร์ : ศาสตร์ ทีผ่ ิ ดๆ ซึ่งอ้างการตีความอิ ทธิ พลของดวงดาวและดาวเคราะห์ต่อบุคคล เหตุการณ์ต่างๆ ฯลฯ
ั ้ นอีกเรื่ องหนึ่งเลยทีเดียว ผู้ซงึ่ ปฏิบตั ิตามโหราศาสตร์ เชื่อว่า
พระคัมภีร์ไม่ได้ กล่าวโทษดาราศาสตร์ แต่โหราศาสตร์ นนเป็
ชีวิตของบุคคลหนึ่งถูกกําหนดโดยตําแหน่งของดวงดาวและดาวเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันเกิดของบุคคลนัน้ คาดคะเนกัน
ว่าดวงชะตาให้ ทางชี ้แนะแก่ผ้ ทู ี่เกิดอยู่ราศีต่างๆ กันว่าควรจะทําอะไรและไม่ทําอะไรในวันบางวันของปี โดยขึ ้นอยู่กบั ตําแหน่งของ
สิง่ ที่อยูบ่ นท้ องฟ้า เช่นนี ้ แสดงว่าเราได้ รับการชี ้นําว่าควรทําสิง่ ใดหรื อไม่ควรทําสิง่ ใดเนื่องจากบางสิ่งจะปรากฏขึ ้นตามดวงดาว ใน
พระคัมภีร์เรี ยกสิง่ นี ้ว่า “การจับยามดูเหตุการณ์” (divination)
นักเรี ยนที่ศึกษาประวัติศาสตร์ จะทราบว่าโหราศาสตร์ สมัยใหม่เป็ นการปรับเปลี่ยนของศาสนาของเคลเดียหรื อบาบิโลน
และกิ่งก้ านสาขาของศาสนานัน้ ในสมัยพระคัมภีร์ ได้ พฒ
ั นาไปสู่การนมัสการพระโมเลค ซึง่ ความโกรธจะถูกระงับได้ ด้วยการโยน
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ลูกของคนๆ หนึง่ ลงในท้ องของพระเจ้ านี ้ ซึง่ ถูกทําให้ ร้อน ข้ อพระคัมภีร์หลายแห่งเชื่อมโยงโหราศาสตร์ และการจับยามดูเหตุการณ์
กับการนมัสการพระโมเลค (2พงศ์กษัตริ ย์ 17:16-17; กิจการ 7:41-43) พระเจ้ าทรงเตือนอิสราเอลในเรื่ องการจับยามดูเหตุการณ์
้
ซึ่งตามพจนานุกรมคือ “การกระทําซึ่งคาดการณ์ถึงอนาคตหรื อพยากรณ์ถึงสิ่งที่ไม่ร้ ู จกั ” โหราศาสตร์ อ้างว่าสามารถทําเช่นนันได้
จงฟั งสิง่ ที่พระวจนะของพระเจ้ ากล่าวไว้ เกี่ยวกับผู้ที่ปฏิบตั ิงานที่ชวั่ ร้ ายนี ้ว่า
เมื ่อท่านทัง้ หลายเข้าไปในแผ่นดิ นซึ่ งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน ท่านอย่าเรี ยนรู้ ที่จะกระทําสิ่ ง พึงรัง
เกี ยตามประชาชาติ เหล่านัน้ อย่าให้มีคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านซึ่งให้บตุ รชาย หรื อบุตรหญิ งของเขาลุยไฟ อย่าให้ผูใ้ ด
เป็ นคนทํ านาย เป็ นหมอดู เป็ นหมอจับยามดเหตุ
ู การณ์ หรื อเป็ นนักวิ ทยาคม เป็ นหมอผี เป็ นคนทรง เป็ นพ่อมด แม่มด
หรื อเป็ นหมอพราย ผู้ใดกระทํ าอย่างนี ้ย่อมเป็ นที ่รังเกี ยจแด่พระเจ้า เพราะกระทํ าสิ่ งพึงรังเกี ยจเหล่านี ้ พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านทัง้ หลาย จึงทรงขับไล่เขาเสียจากท่าน (เฉลยธรรมบัญญัติ 18:9-12)
ให้ สงั เกตว่าพระเจ้ าทรงเทียบการจับยามดูเหตุการณ์ กับการบูชารู ปเคารพที่เป็ นสิ่งน่ารังเกียจมากที่สดุ เช่น การบูชา
มนุษย์ การใช้ เวทมนตร์ และการนมัสการผีมาร ทังหมดนี
้
้มาจากแหล่งเดียวกัน โหราศาสตร์ มีความเกี่ยวข้ องกับชนชาติที่ไม่ได้ เชื่อ
พระเจ้ า และเกี่ยวข้ องกับอิสราเอลเมื่อหันไปจากพระเจ้ า
พระเจ้ าบอกกับบาบิโลนว่าการกระทําที่ไม่เชื่อพระเจ้ าของเขาไม่สามารถช่วยพวกเขาได้ ในเวลาแห่งการพิพากษา “ให้ เขา
ลุกขึ ้นออกมาและช่วยเจ้ าให้ รอด คือบรรดาผู้ที่แบ่งฟ้าสวรรค์ และเพ่งดูดวงดาว ผู้ซงึ่ ทํานายให้ เจ้ าในวันขึ ้นคํ่า ว่าจะเกิดอะไรขึ ้นแก
เจ้ า ดูเถิด เขาจะเป็ นเหมือนตอข้ าว ไฟจะเผาผลาญเขา” (อิสยาห์ 47:13-14)
ในสมัยของดาเนียล กษัตริ ย์บาบิโลน (เคลเดีย) ทรงพระสุบิน ดาเนียล 2:2 บอกกับเราว่า “แล้ วพระราชาจึงทรงบัญชาให้
มีหมายเรี ยกพวกโหร พวกหมอดู พวกนักวิทยาคม และคนเคลเดียเข้ าทูลพระราชาให้ ร้ ูเรื่ องพระสุบิน”
สารานุกรม Encyclopedia Americana แสดงให้ เห็นว่าชาวเคลเดียเป็ นผู้คิดค้ นราศีประมาณ 2,100 ก่อนคริ สตกาล แต่
นักโหราศาสตร์ เหล่านี ้พร้ อมกับการจับยามดูเหตุการณ์ที่ชวั่ ร้ าย ราศีของพวกเขา ดวงชะตาของพวกเขา และอํานาจวิเศษของพวก
้ ่มีคําตอบ และพระองค์ทรงใช้ ดาเนียลให้ เปิ ดเผยคําตอบกับกษัตริ ย์
เขา ไม่สามารถให้ คําตอบกับกษัตริ ย์ได้ มีเพียงพระเจ้ าเท่านันที
โหราศาสตร์ ไม่มีคําตอบที่ถกู ต้ อง พระเจ้ าเท่านันที
้ ่สามารถให้ คําตอบที่ถกู ต้ องได้
ตลอดทังพระคั
้
มภีร์ (โดยไม่มีข้อยกเว้ นใดๆ) เมื่อใดก็ตามที่มีการกล่าวถึงโหราศาสตร์ ในรูปแบบใดๆ ก็ตาม โหราศาสตร์
นันถู
้ กกล่าวโทษ เมื่อใดก็ตามที่อิสราเอลรับใช้ พระเจ้ า พวกเขาละทิ ้งโหราศาสตร์ ตัวอย่างเช่น เมื่อโยสิยาห์ ผู้ซึ่งชอบธรรมได้ ขึ ้น
เป็ นกษัตริ ย์ พระเจ้ าทรงอวยพรพระองค์เพราะหนึ่งในการกระทําอันชอบธรรมของพระองค์คือ “...ทรงกําจัดปฏิมากรปุโรหิต ผู้ซงึ่ ...
เผาเครื่ องหอมถวายพระบาอัล ถวายดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และหมูด่ าวประจําราศี และบริ วารทังสิ
้ ้นของฟ้าสวรรค์” (2พงศ์กษัตริ ย์
23:5)
เมื่ออิสราเอลหันไปจากพระเจ้ า และเข้ าไปสู่การบูชารู ปเคารพ พวกเขาปฏิบตั ิตามโหราศาสตร์ พระเจ้ าทรงเกลียดชัง
โหราศาสตร์ มากจนผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในโหราศาสตร์ ถกู ประหารให้ ตาย (เฉลยธรรมบัญยัติ 17:2-5)
เพื่อนของคุณอาจโต้ เถียงว่าเขาไม่ได้ นมัสการดวงดาว อย่างไรก็ตาม ถ้ าเขาหาคําแนะนําและการชี ้แนวทางจากดวงดาว
ดวงดาวก็กลายเป็ นพระเจ้ าของเขา เพราะดวงดาวเข้ ามาแทนที่พระเจ้ าเที่ยงแท้ และทรงพระชนม์อยู่ ผู้ซึ่งเราควรจะพึง่ พาสําหรับ
คําแนะนําและการชี ้นําในชีวิตของเรา (ดูสภุ าษิต 3:5-6; อิสยาห์ 8:19-20; 31:1; สดุดี 1:1; 32:8; 73:24; ยอห์น 16:13)
พระเจ้ าต้ องการแนะนําเรา และชี ้นําทางของเรา การทรงนําของพระองค์คือสิ่งที่เราจําเป็ นต้ องมี ไม่ใช่ราศีที่ปลอม ผิดๆ
บูชารูปเคารพและเป็ นคนที่ไม่เชื่อพระเจ้ า ไม่ใช่ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์ หรื อดวงดาว แต่พระองค์ผ้ ซู ึ่งสร้ างสิ่งเหล่านัน้
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บอกกับเพื่อนของคุณนะครับว่าให้ มองที่พระเยซูและเผาหนังสือนิตยสารโหราศาสตร์ และการทํานายของเขาเสีย แล้ วก็พวกดวง
ชะตาราศีทงหลายด้
ั้
วยครับ

....................
ความจริงเปลี่ยนแปลงอย่ ูเสมอหรื อไม่
ถาม
ศิ ษยาภิ บาลของผมเทศนาอย่างหัวรั้น แต่วิทยาศาสตร์ คน้ พบสิ่ งใหม่ๆ อยู่เสมอ ซึ่ งทําให้สิ่งที ่เราคิ ดว่าเป็ นจริ งไม่ได้เป็ น
จริ งอีกต่อไป คําถามของผมก็คือ ผู้เทศนาของเราสามารถประกาศความจริ งได้อย่างไรในเมื อ่ ความจริ งเปลีย่ นแปลงอยู่เสมอ

ตอบ
ดูเหมือนว่าคุณได้ ซึมซับเอาปรัชญามนุษย์เข้ ามามากจนคุณไม่สามารถเห็นความแตกต่างระหว่างความจริ งนิรันดร์ แห่ง
พระวจนะของพระเจ้ าและข้ อสรุปที่ไม่แน่นอนของ “ความเห็นซึง่ สําคัญผิดว่าเป็ นความรู้” (1ทิโมธี 6:20)
เราไม่เทศนานิทาน เหตุผลของมนุษย์ มูลฐานของโลก หรื อการคาดเดาของเนื ้อหนังตามทฤษฎีของมนุษย์ แต่เราเทศนา
ความจริ งนิรันดร์ ของพระเจ้ า ตามที่ “พระเจ้ าตรัสดังนี ้”
ความจริงของพระเจ้ าเชื่อถือได้ ไม่มีข้อผิดพลาด และมัน่ คงอยู่ชวั่ นิรันดร์ แน่นอนยิ่งกว่าดวงดาวในวงโคจรของมันเสียอีก
“ฟ้าและดินจะล่วงไป แต่ถ้อยคําของเราจะสูญหายไปหามิได้ เลย” (ลูกา 21:33)
เมื่ อ ผู้รับ ใช้ ที่ แ ท้ จริ ง ของพระกิ ตติ คุณ เทศนาพระวจนะของพระเจ้ า เขาเทศนาด้ ว ยอํ า นาจ เหมื อ นเช่ น พระเยซูเมื่ อ
“พระองค์ได้ ทรงสัง่ สอนเขาด้ วยสิทธิอํานาจ หาเหมือนพวกธรรมาจารย์ของเขาไม่” (มัทธิว 7:29)
วิทยาศาสตร์ ที่แท้ จริ งไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้ แต่คําหนึ่งแห่งความจริ งของพระเจ้ า “พระวจนะของพระองค์ปักแน่นอยู่ใน
สวรรค์เป็ นนิตย์” (สดุดี 119:89) เราไม่เคยกลัวที่จะพูดด้ วยความเชื่อมัน่ อย่างมากเมื่อเราเทศนาพระวจนะของพระเจ้ า ไม่มีใคร
สามารถโต้ แย้ งพระวจนะของพระเจ้ าได้ สําเร็จ
นําพวกนักวิจารณ์ของคุณ ศาสตราจารย์ด้าน “วิทยาศาสตร์ ” ที่เป็ นพวกมนุษย์นิยมของคุณมาเลย พระวจนะของพระเจ้ า
จะกลืนกินพวกเขา เหมือนเช่นที่ไม้ ที่กลายเป็ นงูของโมเสสกลืนกินไม้ ที่กลายเป็ นงูของพวกนักปราชญ์ของอียิปต์

เราอย่ ใู นอาณาจักรพันปี
โดยที่มารถกผกมั
ู ู ดอย่ ูหรื อไม่
ถาม
ผมได้ยินมาว่าผู้รับใช้คนหนึ่งที ผ่ มเคยรู้ จกั เทศนาว่าเรากํ าลังอยู่ในอาณาจักรพันปี และมารถกผกมั
ู ู ดอยู่ และเขาเทศนา
ว่าการบัพติ ศมาไม่มีความจํ าเป็ น และความบริ สทุ ธิ์ ของการแต่งกายหรื อผมไม่จําเป็ นอี กต่อไป เขาเคยอยู่ในสหเพ็นเทคอสต์ แต่
ตอนนี ้เขาอ้างว่าเขาได้รับการปลดปล่อยให้เป็ นอิ สระเพราะตาของเขาเปิ ดออกสู่คําสัง่ สอนใหม่เหล่านี ้ คุณช่วยอธิ บายเรื ่องการ
สอนนีเ้ กี ย่ วกับการอยู่ในอาณาจักรหนึ่งพันปี และมารถกผกมั
ู ู ดได้หรื อไม่

ตอบ
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ผมแน่ใจว่าเหตุผลที่ผ้ รู ับใช้ ที่คณ
ุ อ้ างถึงออกจากสหคริ สตจักรเพ็นเทคอสต์ ระหว่างประเทศไปเพราะคําสัง่ สอนของเขาคัด
กับพระคัมภีร์และหลักความเชื่อของ UPCI หลักความเชื่อของเรา ในหัวข้ อ “อาณาจักรพันปี ” กล่าวว่า “
ช่วงเวลาแห่ง “ความทุกข์เวทนา” ช่วงเวลาที่ดีขึ ้นจะมีขึ ้นบนโลก และเป็ นเวลาหนึ่งพันปี “บนแผ่นดินโลก สันติสขุ จงมี
ท่ามกลางมนุษย์ทงปวง
ั้
ซึง่ พระองค์ทรงโปรดปรานนัน”
้ (วิวรณ์ 20:1-5; อิสยาห์ 65:17-25; มัทธิว 5:5; ดาเนียล 7:27; มี
คาห์ 4:1-2; ฮีบรู 2:14; โรม 11:25-27)
สิ่งที่ผ้ ูรับใช้ คนนี ส้ อนเป็ นข้ อผิดพลาดของทัศนะไม่มีพันปี (Amillennialism) ซึ่งหมายความว่าไม่มีอาณาจักรพันปี ใน
อนาคต ซึง่ ไม่เพียงแต่ไม่ถกู ต้ องตามพระคัมภีร์เท่านัน้ ยังเป็ นอันตรายอีกด้ วย เพราะผลอาจทําลายผู้ที่โดนหลอกง่ายที่จะรับเอา
คําสัง่ สอนนัน้ คําสอนที่มีพื ้นฐานบนการปฏิเสธการตีความพระคัมภีร์ในเรื่ องคําพยากรณ์ตามตัวอักษร ราวกับว่าพระเจ้ าไม่ทรง
หมายความตามสิ่งที่พระตรัสหรื อตรัสสิ่งที่พระองค์ตงใจ
ั ้ คําสอนดังกล่าวยอมรับ “การตีความทางวิญญาณ” ที่ไม่เป็ นจริ ง เป็ น
ความหมายเกี่ยวกับช่วงเวลาหนึง่ พันปี ในวิวรณ์ 20:1-7
ผลลัพธ์ คือพวกที่เชื่อทัศนะไม่มีพนั ปี ต้ องอยู่ในจุดยืนที่ปฏิเสธความจริ งตามพระคัมภีร์ที่มีการสอนอย่างชัดเจนเช่นเรื่ อง
การกู้ชาติอิสราเอล ความสับสนระหว่างชาติอิสราเอลกับคริ สตจักรละเมิดการแยกแยะพระคัมภีร์ เช่น ใน 1โคริ นธ์ 10:32 พวกเขา
ไม่สามารถพบข้ อพระคัมภีร์ซงึ่ มีการตีความตามตัวอักษรที่สอนเกี่ยวกับการสันนิษฐานที่ไม่ถกู ต้ องของพวกเขาได้ จึงถือเอาคําสอน
ของพวกเขาตามพื ้นฐานที่ไม่แข็งแรงดังต่อไปนี ้
1. การนําข้ อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ชนชาติอิสราเอลและใช้ ข้อพระคัมภีร์เหล่านันกั
้ บคริ สตจักรเพียงอย่างเดียว
2. การกําหนดโครงสร้ างคําสัง่ สอนตามการตีความแบบและเงาในพระคัมภีร์เก่าอย่างเพ้ อฝั นและไม่ตรงตามความเป็ นจริง
3. การตีความคําอุปมาของพระเยซูเพื่อสอนสิง่ ต่างๆ ที่ขดั กับข้ อพระคัมภีร์อื่นๆ ที่เหลือ
ตัวอย่างของการตีความข้ อพระคัมภี ร์ที่ไม่ถูกต้ องของคนเหล่านีค้ ือการใช้ อุปมาเกี่ยวกับเชือ้ ในมัทธิ ว 13:33 พวกเขา
ตีความเชื อ้ ว่าเป็ นพระกิตติคุณและผู้หญิ งว่าเป็ นศาสนาคริ สต์ซึ่งนําเอาพระกิตติคุณออกไปสู่โลกจนกระทั่งทัง้ โลกเต็มไปด้ วย
พระกิตติคณ
ุ และเมื่อโลกมีความดีพอ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าก็จะเสด็จมา ความจริ งคือว่าเชื ้อในพระคัมภีร์บ่งชี ้ถึงความชัว่ ร้ ายเสมอ
(ดูมทั ธิว 16:6, 12; มาระโก 8:15; 1โคริ นธ์ 5:6-8; กาลาเทีย 5:9) ไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะตีความพระคัมภีร์ในแบบที่พระวจนะของ
พระเจ้ าไม่รับรองได้
ทัศนะก่อนพันปี (Premillennialism)(ซึง่ เราเชื่อ) เป็ นความเชื่อทัว่ ไปของคริ สตจักรเป็ นเวลา 250 ปี หลังจากพระคริ สต์ ไม่
มีคําใดในงานเขียนของอัครสาวก หรื อจดหมายอื่นๆ หลังจากนัน้ หรื อในคริ สตจักรยุคแรก ที่กล่าวว่าคริ สตจักรยุคแรกเชื่อสิ่งอื่น
จนกระทัง่ หลังจาก ค.ศ. 250 เมื่อทัศนะไม่มีพนั ปี เกิดขึ ้นเป็ นครัง้ แรก ก็ถกู ประกาศว่าเป็ นความเห็นนอกรี ต แต่เมื่อออกัสติน (ค.ศ.
354-430) สนับสนุนในเรื่ องนี ้ จึงกลายมาเป็ นความเชื่อในกลุ่มคริ สเตียน ผลของการสนับสนุนทัศนะไม่มีพนั ปี ของออกัสตินคือ
้
งทุกวันนี ้ ในเวลาการปฏิรูป หลาย
ความเชื่อดังกล่าวกลายเป็ นคําสัง่ สอนที่ใช้ กนั ในคริ สตจักรโรมันคาทอลิก ซึง่ เป็ นเช่นนันมาจนถึ
คนซึง่ ออกจากคริสตจักรโรมันคาทอลิกนําคําสัง่ สอนนี ้มาด้ วย และเป็ นคําสอนที่นิยมกันในปั จจุบนั ในกลุม่ คริสตจักรสมัยใหม่
เหตุผลที่หลายคนซึ่งสอนคําสัง่ สอนนีม้ ักจะละหลวมในคําสัง่ สอนตามพระคัมภีร์อื่นๆ เช่น การบังเกิดใหม่และความ
บริ สทุ ธิ์ มีสองประการด้ วยกัน
1. พวกเขาปฏิเสธการตีความตามตัวอักษรของข้ อพระคัมภีร์ที่เป็ นคําพยากรณ์ จึงทําให้ ปฏิเสธคําสัง่ สอนอื่นๆ ด้ วย และ
กลายเป็ นเรื่ องง่ายที่พวกเขาจะปฏิเสธการตีความตามตัวอักษรของข้ อพระคัมภีร์ เช่น ยอห์น 3:3-5 กิจการ 2:38 และฮีบรู 12:14
ตัวอย่างเช่น พวกเขาชอบพูดว่าใน 1โครินธ์ 11 เปาโลกําลังเผชิญกับปั ญหาและวัฒนธรรมเฉพาะท้ องถิ่นเท่านัน้ ซึง่ ไม่เกี่ยวกับส่วน
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ที่เหลือของคริสตจักร หรื อเกี่ยวข้ องกับเรา แต่ความคิดเห็นนี ้ขัดกับ 1โครินธ์ 1:2 และ 11:16 จดหมายเหล่านี ้ถูกส่งจากคริ สตจักรไป
ยังคริสตจักร และอ่านกันไปทัว่ ชุมชนคริ สเตียนทังหมด
้
(ดูโคโลสี 4:16)
ุ ไปในโลกจนกระทัง่ ทังโลกเต็
้
มไปด้ วยพระกิตติ
2. พวกเขาตีความมัทธิว 13:33 ว่า ผู้หญิงคือศาสนาคริสต์ซงึ่ นําพระกิตติคณ
คุณ จึงทําให้ พวกเขายอมรับกลุม่ อื่นๆ ซึง่ ไม่ได้ บพั ติศมาในพระนามของพระเยซูหรื อรับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ การกระทําเช่นนี ้ใกล้
เข้ าไปสูก่ ารประนีประนอมที่วา่ สิง่ เหล่านี ้ไม่จําเป็ นต่อความรอด
พวกที่เชื่อทัศนะไม่มีพนั ปี ปฏิเสธความจริ งตามข้ อพระคัมภีร์ต่อไปนี ้ซึ่งเรายึดถือปฏิบตั ิตามทังหมด
้
ได้ แก่ หลังจากเกิด
ความทุกข์เวทนาครัง้ ใหญ่ และองค์พระเยซูเจ้ าเสด็จมา ปฏิปักษ์ ของพระคริ สต์จะถูกทําลาย (2เธสะโลนิกา 2:8) พระเยซูจะทรง
ประทับบนบัลลังก์ของพระองค์ (มัทธิว 25:31; วิวรณ์ 5:13) จากนันทุ
้ กชนชาติจะถูกรวบรวมต่อหน้ าพระองค์เพื่อการพิพากษา
(มัทธิว 25:32) พระคริ สต์จะทรงครอบครองบัลลังก์ของดาวิด (อิสยาห์ 9:6-7; ลูกา 1:32; เอเสเคียล 21:25-27) ซึง่ จะอยู่บนโลก
้ วมกับธรรมิกชนของพระองค์ (ดาเนียล 7:13-14,
(เยเรมีย์ 23:5-6) พระองค์จะทรงมีอาณาจักรและปกครองเหนืออาณาจักรนันร่
18-27; วิวรณ์ 5:10) กษัตริ ย์ทกุ องค์และชนทุกชาติจะรับใช้ พระองค์ (สดุดี 72:11; อิสยาห์ 49:6-7; วิวรณ์ 15:4) และแผ่นดินต่างๆ
ของโลกนี ้จะกลายเป็ นอาณาจักรของพระองค์ (เศคาริ ยาห์ 9:10; วิวรณ์ 11:15) คนทังหลายจะถู
้
กรวบรวมมาให้ กบั พระองค์ (ปฐม
กาล 49:10) และทุกเข่าจะคุกลงต่อพระองค์ (อิสยาห์ 45:23) พวกเขาจะมาและนมัสการองค์กษัตริ ย์ (เศคาริ ยาห์ 14:16; สดุดี
86:9) และพระองค์จะทรงสร้ างศิโยน (สดุดี 102:16)
บัลลังก์ของดาวิดจะอยู่ในเยรูซาเล็ม (เยเรมียห์ 3:17; อิสยาห์ 33:20-21) และอัครสาวกจะนัง่ อยู่บนที่นงั่ สิบสองที่นงั่ และ
พิพากษาชนเผ่าสิบสองเผ่าของอิสราเอล (มัทธิว 19:28; ลูกา 22:28-30) พระคริ สต์จะครอบครองทุกชาติ (สดุดี 2:8-9; วิวรณ์
2:27) ด้ วยการพิพากษาและความเที่ยงธรรม (สดุดี 9:7-8) พระวิหารในเยรู ซาเล็มจะถูกสร้ างขึน้ ใหม่ (เอเสเคียล 40-48) และ
พระสิริของพระเจ้ าจะมายังวิหารนัน้ (เอเสเคียล 43:2-5; 44:4)
ถิ่ นทุรกันดารจะเป็ นทุ่งอุดม (อิสยาห์ 32:15) ทะเลทรายจะเบ่งบานไปด้ วยดอกกุหลาบ (อิสยาห์ 35:1-2) และการ
พักผ่อนของพระองค์จะเต็มไปด้ วยพระสิริ (อิสยาห์ 11:10) สิ่งต่างๆ เหล่านี ้ทังหมดและสิ
้
่งอื่นๆ อีกมากมายจะเกิดขึ ้นในช่วงหนึ่ง
พันปี
ส่วนเรื่ องที่มารถูกผูกมัดนัน้ มารจะถูกผูกมัดในตอนนี ้ได้ อย่างไรถ้ าพิจารณาตาม มัทธิว 24:3-13, 24,37; 2โคริ นธ์ 4:4; 1
เปโตร 5:8-9; 1ยอห์ น 4:4 ลองมองดูรอบๆ คุณสิครั บ สหาย โลกนี ส้ ับสนอลหม่าน ชาติต่างๆ คอยจะต่อสู้กัน ความบาป
อาชญากรรม และความรุนแรงมีอยู่มากตลอดเวลา เวทมนตร์ และการนมัสการมารมีมากขึ ้น ถ้ ามารถูกผูกมัดอยู่ตอนนี ้ แล้ วมันทํา
เช่นนี ้ได้ อย่างไร ถ้ าอย่างนันแล้
้ วตอนที่มนั ไม่ถกู ผูกมัด จะเป็ นอย่างไร
ตอนนี ้มันยังไม่ได้ถกู ผูกมัด และอยู่ในเหวลึก แม้ ว่าเวลานันกํ
้ าลังจะมาถึง แต่ตอนนี ้คุณและผมมีอํานาจเหนือมันได้ ใน
พระนามของพระเยซู (มาระโก 16:17; ลูกา 10:19; ยากอบ 4:7)

....................
วิวัฒนาการหรื อการทรงสร้ าง
ถาม
ผมเพิ่ งจะเข้ามาใน [คริ สตจักร] เพ็นเทคอสต์ไม่นานมานี ้ ผมรู้ ว่าเพ็นเทคอสต์นนั้ จริ ง แต่ผมได้รับการสอนมาทัง้ ชี วิตว่า
วิ วฒ
ั นาการเป็ นความจริ งทางวิ ทยาศาสตร์ ในขณะที ก่ ารทรงสร้างเป็ นสิ่ งที ค่ นบ้าศาสนาที โ่ ง่เขลาเชื อ่ กัน ผมจะบอกกับเพือ่ นๆ ของ
ผมได้อย่างไรว่าตัง้ แต่ผมได้รับความรอด ผมปิ ดตาไม่สนใจหลักฐานทางวิ ทยาศาสตร์ ทงั้ หมด และหลับหหลั
ู บตายอมรับเรื ่องการ
ทรงสร้างเพราะความเชือ่

ตอบ
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เมื่อคุณเข้ ามาในคริ สตจักรเพ็นเทคอสต์ คุณได้ รับไข่มกุ ราคาแพง เนื่องจากการอัศจรรย์ซึ่งเกิดขึ ้นในชีวิตของคุณ ตอนนี ้
ุ เป็ นคน
คุณรู้ ว่าพระเจ้ าทรงสามารถทําอะไรได้ บ้าง พระองค์ทรงพิสจู น์ให้ คณ
ุ เห็นถึงฤทธิ์เดชในการสร้ างกับคุณด้ วยการทําให้ คณ
ใหม่ในพระเยซูคริสต์ ซึง่ เป็ นฤทธิ์เดชเดียวกับที่ตรัสให้ เกิดโลกขึ ้น และสร้ างมนุษย์ในตอนต้ น
ไม่ว่าคุณจะสามารถทําให้ เพื่อนของคุณเชื่อว่าการทรงสร้ างเป็ นความจริ งและวิวฒ
ั นาการนันเป็
้ นสิ่งที่ผิดได้ หรื อไม่ก็ตาม
ุ มี จงเป็ นพยานกับเพื่อนๆ ถึงประสบการณ์นี ้ และแสดงให้ พวก
หลักฐานที่สําคัญที่สดุ คือประสบการณ์กบั พระเจ้ าเหมือนเช่นที่คณ
เขาเห็นความปี ติยินดีและสันติสุข และความเป็ นสุขจากความรอดด้ วยชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของคุณ นั่นเป็ นวิธีที่ดีที่สุด ไม่ใช่
ั นาการ
การโต้ เถียงเกี่ยวกับเรื่ องวิวฒ
อย่างไรก็ตาม ขอให้ ผมชี ้ให้ คณ
ุ เห็นถึงปั ญหาที่คิดไม่ตกและความไม่เสมอต้ นเสมอปลายของทฤษฎีวิวฒ
ั นาการสักหน่อย
ความจริ งทําให้ เราต้ องพูดว่า แม้ ว่าคนจะพูดกันว่าวิวฒ
ั นาการเป็ นทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ แต่จริ งๆ แล้ วไม่ใช่วิทยาศาสตร์ เลย
เพราะวิทยาศาสตร์ เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับข้ อเท็จจริ งเท่านัน้ วิวฒ
ั นาการเป็ นปรัชญาที่ไม่แน่นอน และวัตถุประสงค์ของทฤษฎีนี ้คือการ
เสนอทฤษฎีที่จะให้ ทางเลือกนอกไปจากคําสัง่ สอนตามพระคัมภีร์ในเรื่ องพระเจ้ าผู้ทรงสร้ าง “อันไม่สามารถจินตนาการได้ ”
ั นาการยังคงไม่เห็นความไม่เสมอต้ นเสมอปลายที่เห็นได้ ชดั และการสรุปที่ไม่เป็ นวิทยาสาสตร์ ที่พวกเขาถูกบังคับ
นักวิวฒ
ให้ ยอมรับ และที่พวกเขาไม่สามารถอธิบายได้ อย่างมีเหตุผล ยกตัวอย่างเช่น
ั นาการที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้ าสอนว่า สิ่งมีชีวิตทุก
1. ช่องว่างทีไ่ ม่สามารถเชื อ่ มต่อได้ระหว่าสิ่ งมี ชีวิตและสิ่ งไร้ชีวิต ทฤษฎีวิวฒ
อย่างบนโลกพัฒนามาจากสารอนินทรี ย์ ไม่มีหลักฐานพิสจู น์เลยว่าเป็ นเช่นนันจริ
้ ง ไม่มีร่องรอยของกระบวนการที่น่าอัศจรรย์นี ้อยู่
ั ้ ก การเชื่อว่าชีวิตมาจากสิ่งที่ไม่มี
และสิ่งไร้ ชีวิตในปั จจุบนั ไม่ได้ ดเู หมือนว่าจะมีการจัดการที่จะพยายามที่จะทําการอัศจรรย์นนอี
ชีวิตจริงๆ จะต้ องใช้ ความเชื่อมากยิ่งกว่าคริสเตียนส่วนใหญ่ที่มีในการเชื่อเรื่ องการทรงสร้ าง
ั นาการยืนกรานว่าสิ่งมีชีวิตที่เป็ นสัตว์ทงหมดพั
ั้
ฒนาขึ ้นทีละ
2. ช่องว่างใหญ่ระหว่างอาณาจักรของพืชและสัตว์ ทฤษฎีวิวฒ
น้ อยจากอาณาจักรพืช แต่ก็นั่นแหละ กระบวนการที่มหัศจรรย์เช่นนีไ้ ม่มีพื ้นฐานตามความเป็ นจริ งทางวิทยาศาสตร์ หรื อมีนัก
วิวัฒนาการคนใด เคยประสบความสํา เร็ จในการจํ าลองการอัศจรรย์ นี ไ้ ม่ว่า ในระดับใดๆ ก็ตาม การเป็ นนักวิวัฒนาการเมื่ อ
พิจารณาตามช่องว่างที่ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ นี ้แสดงถึงความเชื่ออันมหาศาล
ั นาการส่วนใหญ่ยืน
3. ช่องว่างใหญ่ระหว่างสัตว์ ทีม่ ี กระดกสั
ู นหลังและสัตว์ ทีไ่ ม่มีกระดกสั
ู นหลังในอาณาจักรสัตว์ นักวิวฒ
กรานว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังวิวฒ
ั นาการมาจากสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง หรื อชีวิตพืชสองอย่างที่แตกต่างกันทําให้ เกิดชีวิตสัตว์ที่
แตกต่างกันอย่างมาก อีกครัง้ ที่นกั วิวฒ
ั นาการจะต้ องเชื่อความคิดนี ้โดยไม่มีแม้ แต่คําบอกใบ้ เกี่ยวกับกระบวนการดังกล่าวว่ามีอยู่
4. ช่องว่างที ่มโหฬารระหว่างสัตว์ เลี ้ยงลกด้
ู วยนมและสัตว์ มีกระดกสั
ู นหลังอื ่นๆ ไม่มีหลักฐานว่าเคยมีการผสมข้ ามพันธุ์
ระหว่างสัตว์ทงสองประเภท
ั้
5. ช่องว่างมากมายระหว่างสิ่ งมี ชีวิตพันธุ์ต่างๆ มากมายอย่างเหลื อเชื ่อ แทนที่จะมี “ตัวเชื่อมที่ขาดหายไป” หนึ่งตัว ซึ่งถ้ า
พบจะแก้ ปัญหาการขัดจังหวะของโซ่วิวฒ
ั นาการ มีตวั เชื่อมที่ขาดหายไปนับล้ านๆ ตัว ถ้ าวิวฒ
ั นาการเป็ นจริ ง ไม่มีการระบุที่อยู่ของ
ตัวเชื่อมใดๆ เลย นักวิวฒ
ั นาการจะต้ องเป็ นชายและหญิงผู้มีความเชื่อมากที่จะเชื่อว่าวิวฒ
ั นาการเป็ นความจริ ง โดยที่ไม่มีการ
พิสจู น์หรื อหลักฐานใดๆ เลย
ั นาการเรี ยก
6. ช่องว่างมหึมาระหว่างมนุษย์ และครอบครัวสัตว์ ที่สูงสุด ในการที่จะปรับใช้ ทฤษฎีของพวกเขา พวกนักวิวฒ
มนุษ ย์ ว่ า เป็ น “ลิง เปลื อ ย” ซึ่ง เป็ นสัต ว์ ชัน้ สูง ที่ ไ ด้ วิ วัฒ นาการจนถึง จุด ที่ จ ะต้ อ งใส่เ สื อ้ ผ้ า นัก วิ วัฒ นาการยื น กรานว่า มนุษ ย์
วิวฒ
ั นาการขึ ้นมา แต่ยงั คงเป็ นเพียงแค่ “ลิง” ทฤษฎีนี ้ไม่ให้ อนาคตที่มนุษย์จะมุ่งหวังได้ เลย เพราะเมื่อเขาตาย เขาก็ตายเหมือน
เช่นสัตว์อื่น เช่น สุนขั หรื อหนู เขาไม่มีวิญญาณ ความหวัง และพระเจ้ า นักวิวฒ
ั นาการเป็ นคนที่มองโลกในแง่ร้ายมากที่สดุ ในโลก
ช่ อ งว่ า งนี ไ้ ม่ มี ข้ อ พิ สูจ น์ ม ากไปกว่ า ห้ า ข้ อ ก่ อ นหน้ า นี ้ “สิ่ ง เชื่ อ มที่ ห ายไป” ยัง คงหายไป และไม่ มี ห ลัก สํ า คัญ ทาง
วิทยาศาสตร์ สําหรับการวิวฒ
ั นาการของสัตว์เป็ นมนุษย์
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นักวิวฒ
ั นาการถูกบังคับให้ เปลี่ยนลักษณะของทฤษฎีที่มีโครงสร้ างอย่างระมัดระวังมากมายหลายครัง้ เมื่อมีการค้ นพบที่
ขัดกับแนวคิดเดิมของพวกเขา คนเหล่านัน้ ซึ่งเชื่อคําสอนของพระคัมภีร์เกี่ยวกับการทรงสร้ างของพระเจ้ าไม่ต้องเปลี่ยนแปลง
้
มุมมองสําคัญนี ้เพื่อให้ สอดคล้ องกับการค้ นพบใหม่ทางวิทยาศาสตร์ การทรงสร้ างตามพระคัมภีร์และวิทยาศาสตร์ ที่แท้ จริ งนันลง
รอยกัน
การทรงสร้ างยกมนุษย์ขึ ้นจากการเป็ นเพียงสัตว์ชนสู
ั ้ งเป็ นสิง่ มีชีวิตที่พระเจ้ าทรงสร้ างขึ ้นตามพระฉายของพระองค์ แม้ ว่า
ความบาปทําให้ ลกั ษณะนันเสี
้ ยหายไป แผนการแห่งความรอดของพระเจ้ าก็แก้ ไขได้ พระเจ้ าทรงสร้ างเราขึน้ เพื่อมีลกั ษณะของ
พระองค์ ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่วิวฒ
ั นาการมาจากความลึกที่มืดมัวกลายเป็ นสัตว์อีกชนิดเท่านัน้ “ท่านที่รักทังหลาย
้
บัดนี ้เราทังหลาย
้
้
นอย่างไร แต่เรารู้ ว่าเมื่อพระองค์จะเสด็จมาปรากฏนัน้ เรา
เป็ นบุตรของพระเจ้ า และยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื ้องหน้ านันเราจะเป็
ทังหลายจะเป็
้
นเหมือนพระองค์ เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็ นอยูน่ น”
ั ้ (1ยอห์น 3:2)

....................
ปรัชญาผิดตรงไหน
ถาม
ดิ ฉนั รู้ สึกไม่สบายใจเป็ นอย่างมากเพราะชายหนุ่มคนหนึ่งที ด่ ิ ฉนั รู้ จกั กําลังศึกษาศาสนาและปรัชญาตะวันออก ดิ ฉนั ไม่รู้
ว่าจะช่วยเขาได้อย่างไร (เขาคิ ดว่าดิ ฉนั ไม่รู้เรื ่องรู้ ราว) คุณมี คําแนะนําอะไรบ้างคะ

ตอบ
มีคนกล่าวว่า “ความรู้ เพียงเล็กน้ อยเป็ นสิ่งอันตราย” เปาโลกล่าวไว้ มากกว่านัน้ ใน 1โคริ นธ์ 8:1 ว่า “ความรู้ นัน้ ทําให้
ลําพอง” จึงเป็ นเหตุผลว่าทําไมบางครัง้ จึงเป็ นเรื่ องยากที่จะเข้ าถึงคนที่ฉลาดเฉียบแหลมซึ่งศึกษาแนวความคิดทางศาสนาและ
ปรัชญาที่ลกึ ลับ พวกเขาหลงไปกับการหาเหตุผลและความคิดที่ลกึ ลับซึ่งเกี่ยวข้ องกับศีลธรรมและความคิด และปฏิเสธเรื่ องราว
แห่งความรักและการเสียสละของพระเจ้ าที่ไม้ กางเขนที่เรี ยบง่ายและสวยงาม แม้ ว่าความรอดเป็ นสิ่งที่สมเหตุสมผล แต่เราไม่
สามารถรับได้ ด้วยเหตุผลเพียงอย่างเดียว เราจะต้ องรับด้ วยความเชื่อ
้ เสธพระเจ้ าแห่งข้ อพระคัมภีร์เป็ นอย่างมาก เปาโลอ้ างอิงถึง
ผู้ที่สร้ างพระเจ้ าจากการศึกษา การเรี ยนรู้ และปรัชญานันปฏิ
ข้ อเท็จจริ งนีเ้ มื่อเขากล่าวใน 1โคริ นธ์ 2:14 ว่า “แต่มนุษย์ธรรมดาจะรับสิ่งเหล่านัน้ ซึ่งเป็ นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้ าไม่ได้
เพราะเขาเห็นว่าเป็ นสิง่ โง่เขลา และเขาไม่สามารถเข้ าใจได้ เพราะว่าจะเข้ าใจสิง่ เหล่านันได้
้ ก็ต้องสังเกตด้ วยวิญญาณ”
ในสมัยของเปาโล ปรัชญากรี กถึงจุดสูง เมื่อเปาโลไปยังเมืองเอเธนส์ในกิจการ 17 เปาโลเข้ าไปสูแ่ หล่งเพาะผู้ซงึ่ “ฟั งทุก
คนที่พดู แต่ไม่อาจที่จะเข้ าถึงหลักแห่งความจริ งได้ เลย” (2ทิโมธี 3:7) โดยเฉพาะสโตอิกและเอปิ คูเรี ยน (กิจการ 17:18) กิจการ
17:21 บอกเราว่า “เพราะชาวเอเธนส์กบั ชาวต่างประเทศซึง่ อาศัยอยูท่ ี่นนั่ ไม่สนใจในอะไรอื่น นอกจากจะกล่าวหรื อฟั งสิง่ ใหม่ๆ”
เปาโลเทศนาพระกิตติคณ
ุ ที่ง่ายแก่คนเหล่านี ้ในกิจการ 17:22-31 โดยสรุปด้ วยการฟื น้ คืนพระชนม์ขององค์พระเยซูคริ สต์
เจ้ าและการพิพากษา นักปรัชญาผู้มีปัญญาฟั ง แต่ “ครัน้ คนทังหลายได้
้
ยินถึงเรื่ องการซึ่งเป็ นขึ ้นมาจากความตายแล้ ว บางคนก็
เยาะเย้ ย แต่บางคนว่า ‘ข้ าพเจ้ าจะคอยฟั งท่านกล่าวเรื่ องนี ้อีกต่อไป’ ” (กิจการ 17:32)
เปาโลอ้ างถึงนักปรัชญาและปรัชญาในหลายที่ในงานเขียนของเขาโดยแสดงว่าการติดตามปรัชญาของโลกนี ้แทนความ
จริงตามพระคัมภีร์ จะนํามนุษย์ไปจากพระคริ สต์และความรอด
คนทัง้ หลายที ่กําลังจะพิ นาศก็เห็นว่าเรื ่ องกางเขนเป็ นเรื ่องโง่ แต่พวกเราที ่กําลังจะรอดเห็นว่าเป็ นฤทธานุภาพของ
พระเจ้า เพราะมี คําเขี ยนไว้ในพระคัมภี ร์ว่า เราจะทํ าลายสติ ปัญญาของคนมี ปัญญา และจะทํ าให้ความฉลาดของคน
ฉลาดสญสิ
ู ้ นไป คนมี ปัญญาแห่งยุคนี ้อยู่ที่ไหน บัณฑิ ตแห่งยุคนี ้อยู่ที่ไหน นักโต้ปัญหาแห่งยุคนี ้อยู่ที่ไหน พระเจ้าได้
ทรงกระทํ าปั ญญาของโลกให้โฉดเขลาไปแล้ว เพราะตามที ่ทรงกํ าหนดไว้ตามพระสติ ปัญญาของพระเจ้า โลกไม่ รู้ จัก
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พระเจ้าได้โดยปั ญญาของตน พระเจ้าจึ งทรงโปรดช่วยคนที เ่ ชื อ่ ให้รอดโดยคําเทศนาเรื ่องโง่ๆ พวกยิ วขอเห็นหมายสําคัญ
และพวกกรี กเสาะหาปั ญญา แต่พวกเราประกาศเรื ่องพระคริ สต์ ผู้ทรงถกตรึ
ู งที ่กางเขนนัน้ อันเป็ นสิ่ งที ่ให้พวกยิ วสะดุด
และให้พวกต่างชาติ ถือว่าเป็ นเรื ่องโง่ แต่สําหรับผู้ทีพระเจ้
่
าทรงเรี ยกนัน้ ทัง้ พวกยิ วและพวกกรี ก ต่างถื อว่า พระคริ สต์ทรง
เป็ นฤทธานุภาพและพระปั ญญาของพระเจ้า เพราะความเขลาของพระเจ้ายังมี ปัญญายิ่ งกว่าปั ญญาของมนุษย์ และ
ความอ่อนแอของพระเจ้าก็ยงั เข้มแข็งยิ่ งกว่ากําลังของมนุษย์ (1โครินธ์ 3:19-20)
ตัง้ แต่เริ่ มสร้ างโลกมาแล้ว สภาพที ่ไม่ปรากฏของพระเจ้านัน้ คื อฤทธานุภาพอันถาวรและเทวสภาพของพระองค์ ก็ได้
ปรากฏชัดในสรรพสิ่ งที ่พระองค์ ได้ทรงสร้าง ฉะนัน้ เขาทัง้ หลายจึ งไม่มีข้อแก้ตวั เลย เพราะถึ งแม้ว่าเขาทัง้ หลายได้รู้ จัก
พระเจ้าแล้ว เขาก็มิได้ถวายพระเกี ยรติ แด่พระองค์ให้สมกับที ท่ รงเป็ นพระเจ้า หรื อหาได้ขอบพระคุณไม่ แต่เขากลับคิ ดใน
สิ่ งที ่ไม่เป็ นสาระ และจิ ตใจโง่เขลาของเขาก็มืดมัวไป เขาอ้างตัวว่าเป็ นคนมี ปัญญา เขาจึ งกลายเป็ นคนโง่เขลาไป...และ
เพราะเขาไม่เห็นสมควรทีจ่ ะรู้ จกั พระเจ้า พระองค์จึงทรงปล่อยให้เขามี ใจชัว่ และประพฤติ สิ่งที ไ่ ม่เหมาะสม (โรม 1:20-22,
28)
จงระวังให้ดี อย่าให้ผู้ใดทํ าให้ท่านตกเป็ นเหยื ่อด้วยหลักปรัชญา และด้วยคําล่อลวงอันเหลวไหลตามตํานานของมนุษย์
ตามวิ ญญาณต่างๆ แห่งสากลจักรวาล ไม่ ใช่ตามพระคริ สต์ เพราะว่าในพระองค์ นนั้ สภาพของพระเจ้าดํ ารงอยู่อย่าง
บริ บูรณ์ และท่านได้บรรลุถึงความครบบริ บูรณ์ ในพระองค์ ผู้เป็ นศีรษะแห่งปวงเทพผู้ครองและศักดิ เทพ (โคโลสี 2:8-10)
ท้ ายนี ้ ขอให้ ผมได้ อ้างจากจดหมายที่เขียนโดยศิษยาภิบาลคนหนึ่งที่เชื่อพระเจ้ าดีซึ่งเขียนไปหาหลานชายของเขาซึ่ง
ประทับใจกับความรู้ “ระดับสูง” และแนวความคิดที่หาเหตุผลแห่งนักปรัชญาและผู้ติดตามศาสนาตะวันออก หลังจากเขียนเรื่ อง
ส่วนตัวไป เขากล่าวว่า เขาได้ ศกึ ษาในเวลาที่เขาเรี ยนหนังสือในวิทยาลัยและอ้ างถึงแนวความคิดปรัชญา แล้ วจากนันเขี
้ ยนว่า
จอห์น สิ่งหนึ่งที่ปู่รู้ สึกซาบซึ ้งก็คือ การฝึ กอบรมในตอนต้ นเกี่ยวกับหลักการคริ สเตียน เมื่อปู่ ศึกษาอย่างละเอียด
เกี่ยวกับความยุ่งเหยิงของแนวความคิดปรัชญา ปู่ จะค้ นหาแนวความคิดอันน่าดึงดูดใจแนวความคิดแล้ วแนวความคิด
เล่าตามที่นกั คิดผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งอธิบายไว้ แต่ดเู หมือนว่าความคิดของเขามักจะทรยศตัวเองเพราะการสนับสนุนและ
การตรวจสอบความถูกต้ อง เช่น “ก” ต้ องเป็ นความจริง เพราะเป็ นการขยายออกมาอย่างมีเหตุผลของ “ข” และ “ค” และ
“ง” ถูกต้ อง เนื่องจากพึง่ อยู่ในแนวความคิดของ “ค” และ “ก” และ “ค” ต้ องถูกต้ องเพราะตังขึ
้ ้นตามสิ่งซึง่ ประกาศไว้ ใน
“ก” และ “ข” หลานเห็นไหมว่าปู่ หมายถึงอะไร
แต่ความคิดอย่างนี ้ไม่ใช่แนวความคิดคริสเตียนที่ถกู ต้ อง เมื่อมองเห็นเหตุผลที่ประหลาด ขัดแย้ งกัน และบางครัง้ ก็โง่
เขลาของพวกปราชญ์ทงหลายแล้
ั้
ว ศาสนาคริ สต์เป็ นเหมือนกับการได้ สดู อากาศที่สะอาดและสดชื่น และเป็ นนํ ้าดื่มที่เย็
ั้
บางครัง้ ความคิดบางอย่างนํามาซึ่งความคิดที่ลึกซึ ้ง
เป็ นประกาย แต่ปไม่
ู่ ได้ หมายความว่าปรัชญาทุกอย่างโง่ทงหมด
จริ งๆ ซึ่งเป็ นความคิดที่ดีและยืนหยัดผ่านการทดสอบของกาลเวลา เมื่อเป็ นอย่างนัน้ ปู่ รู้ สึกตะลึงที่ค้นพบว่าบ่อยครัง้
ความจริงนันตั
้ งอยู
้ บ่ นพระคัมภีร์อยูแ่ ล้ ว
จอห์ น ปู่ หมายความว่า “เหตุผลที่ ปู่ เป็ นคริ สเตี ย นไม่ใ ช่เ พราะพ่อ แม่ข องปู่ เป็ นคริ สเตี ยนเท่า นัน้ แต่เป็ นเพราะ
หลังจากที่ปู่ศึกษาจริ ยศาสตร์ ของปรัชญา และศาสนาอื่นๆ ไม่มีสิ่งใดที่ใกล้ เคียงกับความพึงพอใจอันเหลือเชื่อ และ
ความเชื่อมัน่ ที่สมบูรณ์ ของศาสนาคริ สต์ที่แท้ จริ ง ในขณะที่แนวความคิดทางปรัชญาหมุนเวียนและเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ กลับสู่ทางเดิมและเริ่ มใหม่อีกครัง้ หลักการของคริ สเตียนมีอยู่ชั่วนิรันดร์ หลักการเหล่านัน้ เป็ นความจริ ง ถาวร
เหมือนเช่นดวงดาวในวงโคจรของตน ไม่เปลี่ยนแปลงและมีอยูต่ ลอดไป
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ความจริ งไม่ใช่สิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความต้ องการตามอําเภอใจของใครบางคน งานของเราคือ หาและ
ค้ นพบมัน เพราะความจริ งมีอยู่แล้ ว รอคอยเราอยู่ และไม่มีสิ่งใดในโลกนี ้ที่น่าพึงพอใจเท่ากับการรู้จกั ความจริ ง เป็ นสิ่ง
แข็งเหมือนกับหินของยิบรอลต้ า
เขาลงท้ ายจดหมายด้ วยคําวิงวอนให้ หลานชายฟั งศาสนาคริ สต์ที่แท้ จริ งและพระคัมภีร์ สิ่งนัน้ สามารถเกิดขึน้ ได้ โดย
อนุญาตให้ พระเยซูคริสต์เข้ ามาภายในใจและชีวิตของคุณโดยเชื่อฟั งแผนการแห่งความรอดตามพระกิตติคณ
ุ จงแน่ใจว่าคุณได้ นํา
แผนการแห่งความรอดไปให้ สหายหนุ่มของคุณ ให้ พระคริ สต์ในใจของคุณ และไม่มีที่ว่างสําหรับปรัชญาของมนุษย์ที่ขดั กับความ
จริงตามพระคัมภีร์

คริสเตียนต่ อต้ านมลพิษหรื อไม่
ถาม
ผมมี เพือ่ นทีค่ ลัง่ ไคล้สิ่งที ผ่ มเรี ยกว่า “ธรรมชาติ ” นัน่ คือ เขารู้สึกว่าเขามี หน้าทีต่ ่อโลกนีใ้ นการปกป้ องไม่ให้เกิ ดมลพิ ษทาง
อากาศและนํ้า การสญเสี
ู ยของแหล่งธรรมชาติ ของโลก การที ่มนุษย์ ใช้สตั ว์ อย่างไม่ถูกต้อง ฯลฯ เขาเกื อบจะทํ าให้มนั กลายเป็ น
ศาสนา และกล่าวว่า เขาจะเป็ นคริ สเตี ยนถ้าศาสนาของเราสอนเรื ่ องการต่อต้านมลพิ ษ พระคัมภี ร์กล่าวถึ งเรื ่ องเช่นนี ้หรื อไม่
พระเจ้าทรงประสงค์ให้เราใส่ใจโลกนี ้ สัตว์ต่างๆ และแหล่งทรัพยากรของโลกหรื อเปล่า

ตอบ
จุดยืนของเพื่อนคุณมีส่วนดีจากมุมมองของพระเจ้ าและพระวจนะของพระองค์ และมีส่วนที่ไม่ดี เราจะมาดูส่วนที่ดีกนั
ก่อน
ถ้ าเพื่อนของคุณคิดว่าเขาใส่ใจสิง่ ที่พระเจ้ าทรงสร้ างแล้ วล่ะก็ พระเจ้ าทรงใส่ใจมากยิ่งกว่านัน้ พระเจ้ าตรัสถึงนกกระจอก
้ สกั ตัวเดียวพระเจ้ ามิได้ ทรงลืมเลย” (ลูกา
ว่า “นกนันแม้
้ สกั ตัวเดียวจะตกลงถึงดินก็ไม่ได้ ” (มัทธิว 10:29) ลูกาเสริ มว่า “นกนันแม้
12:6) ถ้ าพระเจ้ าทรงใส่ใจนกกระจอกตัวเล็กๆ มาก คุณแน่ใจได้ ว่าพระองค์ทรงใส่ใจสัตว์อื่นๆ ด้ วย ไม่ว่าจะเป็ นปลาวาฬ แมวนํ ้า
สัตว์เลื ้อยคลาน ปลา สัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยม นก หรื อแม้ แต่แมลง สิง่ เหล่านี ้เป็ นสิง่ ที่พระเจ้ าทรงสร้ าง และพระองค์ทรงใส่ใจสิง่ เหล่านัน้
เมื่อพระเจ้ าทรงสร้ างโลกนี ้และให้ มนุษย์อยู่ในโลก พระองค์ทรงให้ มนุษย์มีหน้ าที่รับผิดชอบในการดูแลสิ่งที่พระองค์ทรง
สร้ าง พระองค์ทรงสร้ างสวนสําหรับมนุษย์ให้ อยู่อาศัย และสัง่ เขา “ให้ ทําและรักษาสวน” (ปฐมกาล 2:15) พระเจ้ าให้ สตั ว์มาอยู่ต่อ
ั ้ ใจดูแลสิ่งที่
หน้ าอาดัมเพื่อที่อาดัมจะตังชื
้ ่อสัตว์แต่ละตัว (ปฐมกาล 2:19-20) พระองค์ทรงให้ บตุ รซึ่งเป็ นมนุษย์ของพระองค์นนใส่
พระองค์ทรงสร้ างขึ ้น
ในเวลาต่อมา มนุษย์เสื่อมทรามและปล่อยให้ โลกเป็ นมลทินด้ วยการกระทําที่ชวั่ ร้ ายและความรุ นแรง (ปฐมกาล 6:1112) ความรุ นแรงและการฆ่าอย่างไร้ เหตุผลเป็ นสิ่งที่น่ารังเกียจต่อพระเจ้ า ดังนัน้ พระองค์จึงทรงลงโทษมนุษย์ด้วยนํ ้าท่วมสําหรั
การกระทําผิดของมนุษย์ มีเพียงครอบครัวเดียวเท่านันที
้ ่สมควรที่จะได้ รับความรอด นัน่ คือ ครอบครัวของโนอาห์
แต่พระเจ้ าทรงตัดสินพระทัยที่จะช่วยสัตว์ ที่พระองค์ ทรงสร้ างด้ วย พระองค์ จึงทรงให้ โนอาห์สร้ างนาวาที่มีที่ว่างพอ
สําหรับสัตว์ทกุ ชนิดบนโลก ด้ วยการทํางานถึง 120 ปี โนอาห์ก็สร้ างนาวานันสํ
้ าเร็จไม่ใช่เพียงเพื่อช่วยตัวเองและครอบครัวของตน
เท่านัน้ แต่ยงั ช่วยสัตว์ที่ทรงสร้ างด้ วย ไม่มีสตั ว์ ชนิดใดที่ถูกทิ ้งไว้ เลย! การเช่นนี แ้ สดงให้ เห็นว่าพระเจ้ าทรงรักเอาใจใส่ต่อสิ่งที่
พระองค์ทรงสร้ าง
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การฆาตกรรม ความรุนแรงและสงครามครอบงําโลกของเราในปั จจุบนั เพราะธรรมชาติความบาปของมนุษย์ที่หลงไป ซึง่
มนุษย์ได้ รับเมื่อเขาทําบาป ยากอบกล่าวถึงความจริ งนี ้ไว้ ว่า “อะไรเป็ นสาเหตุของสงคราม และอะไรเป็ นสาเหตุของการทะเลาะ
้
แต่ไม่ได้ ท่านก็ฆ่ากัน ท่านโลภแต่
วิวาทกันในพวกท่าน มิใช่กิเลสตัณหาของท่านหรื อ ที่ทําให้ ท่านต่อสู้กนั ท่านทังหลายอยากได้
ไม่ได้ ท่านก็ทะเลาะและทําสงครามกัน ท่านไม่มีเพราะท่านไม่ได้ ขอ” (ยากอบ 4:1-2)
้
วย สัตว์
ความบาปของมนุษย์ในสวนเอเดนไม่ได้ สง่ ผลกระทบต่อมนุษย์เท่านัน้ แต่สง่ ผลต่อสิง่ ที่พระเจ้ าทรงสร้ างทังหมดด้
บางชนิดที่เคยกินแต่ผกั กลายเป็ นสัตว์ที่กินเนื ้อ ดังนัน้ จึงต้ องฆ่าสัตว์อื่น สถานการณ์เช่นนี ้จะดําเนินต่อไปจนกระทัง่ คริ สตจักรของ
พระเจ้ าสมบูรณ์ พระคัมภีร์กล่าวว่า “บรรดาสรรพสิ่งที่ทรงสร้ างนันกํ
้ าลังครํ่ าครวญ และผจญความทุกข์ยากด้ วยกันมาจนทุกวันนี ้”
(โรม 8:22) รอคอยเวลาที่คริ สตจักรของพระเจ้ าจะเสร็ จสิ ้นและปรากฏ (โรม 8:19) ในเวลานัน้ แผนการและความฝั นของพระเจ้ า
สําหรับสิ่งที่พระองค์ทรงสร้ างทังปวงนั
้
นจะเป็
้
นจริ ง และสิ่งที่พระองค์ทรงสร้ างทังหมดรวมทั
้
งสั
้ ตว์จะได้ รับการช่วยกู้จากการแช่ง
สาปที่ความบาปของมนุษย์ก่อให้ เกิดขึน้ กับพวกมัน (โรม 8:21) อิสยาห์อธิ บายถึงวิธีที่ธรรมชาติทงั ้ ปวงจะเปลี่ยนไปสู่สภาพที่
สวยงามที่พระเจ้ าได้ ทรงวางแผนไว้
สุนขั ป่ าจะอยู่กบั ลกแกะ
และเสือดาวจะนอนอยู่กบั ลกแพะ
ลกโคกั
ู
ู
ู บสิ งห์หนุ่มจะหากิ นอยู่ดว้ ยกัน และเด็กเล็กๆ จะ
นํามันไป แม่โคกับหมี จะกิ นด้วยกัน ลกของ
มันก็จะนอนอยู่ดว้ ยกัน และสิ งห์ จะกิ นฟางเหมื อนวัวผู้ และทารกกิ นนมจะ
ู
เล่นอยู่ทีป่ ากรงเห่
ู ู า และเด็กทีห่ ย่านมจะเอามื อวางบนรังของงทัู บทาง สัตว์เหล่านัน้ จะไม่ทําให้เจ็บหรื อจะทําลายทัว่ ภเขา
ู
ศักดิ์ สิทธิ์ ของเรา เพราะว่าแผ่นดิ นโลกจะเต็มไปด้วยความรู้เรื ่องของพระเจ้าดัง่ นํ้าปกคลุมทะเลอยู่นนั้ (อิสยาห์ 11:6-9)
พระเจ้ าทรงรักสิง่ ที่พระองค์ทรงสร้ างเพียงใดที่ทรงมีแผนการที่ดีเลิศเช่นนี ้สําหรับสิ่งที่พระองค์ทรงสร้ าง! ถ้ าเพื่อนของคุณ
คิดว่าเขาใส่ใจ ก็ให้ เขาทราบเถิดว่าพระเจ้ าทรงใส่ใจมากยิ่งกว่า พระองค์ไม่เพียงแต่ใส่ใจเท่านัน้ แต่พระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลง
ธรรมชาติของทังมนุ
้ ษย์และสัตว์ร้ายเพื่อให้ เกิดเวลาซึง่ ความบาป ซาตาน และความตายจะไม่ครอบงําและสาปแช่งสิ่งที่ทรงสร้ าง
อีกต่อไป
ความพยายามทังหมดที
้
่เพื่อนของคุณสามารถทําได้ จะไม่เปลี่ยนแปลงธรรมชาติของมนุษย์หรื อสัตว์แม้ แต่น้อย มีเพียงแต่
พระเจ้ าเท่านันที
้ ่ทรงสามารถทําได้ และในเวลาที่เหมาะสม ก็จะเกิดขึ ้น แต่ขึ ้นอยูก่ บั การสมบูรณ์ของคริ สตจักร (โรม 8:19) สิ่งนี ้ควร
จะได้ รับความสนใจจากเรามากที่สดุ เพื่อนของคุณกําลังแสวงหา “แผ่นดินของพระเจ้ า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน”
(มัทธิว 6:33) หรื อไม่ ถ้ าหากว่าไม่แล้ ว ความพยายามทังหมดของเขาจะล้
้
มเหลว และสิ ้นสุดลงด้ วยความพ่ายแพ้ แต่ถ้าหากว่าเป็ น
้
านี ้ให้ ” แก่เขา และเขาจะอยู่ข้างพระคริ สต์เมื่อพระองค์ทรงขยายความอัศจรรย์แห่ง
เช่นนัน้ “พระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทังปวงเหล่
การไถ่สสู่ งิ่ ที่พระองค์ทรงสร้ างทังปวงนั
้
นในช่
้ วงเวลาการครอบครองหนึง่ พันปี
เราซึ่งเป็ นคริ สเตียนควรจะมีทศั นคติเช่นไร เราต้ องรักสิ่งที่พระเจ้ าทรงสร้ างเหมือนเช่นที่พระองค์ทรงรัก เราควรจะใส่ใจ
เหมือนเช่นที่พระองค์ ทรงใส่ใจในสิ่งที่พระองค์ ทรงสร้ างและสิ่งแวดล้ อม แม้ ว่าการใส่ใจตัวสิ่งที่พระองค์ทรงสร้ างนัน้ ไม่สําคัญ
เท่ากับความรอดของวิญญาณ แต่ก็เป็ นหน้ าที่ส่วนหนึ่งของคริ สเตียน คริ สเตียนควรจะมีความห่วงใยต่อสิ่งที่พระเจ้ าทรงสร้ างนัน้
อย่างมาก
ตอนนี ้เราจะกล่าวถึงลักษณะทางลบของความพยายามของเพื่อนของคุณ คุณกล่าวถึงในจดหมายของคุณเมื่อคุณกล่าว
ว่า “เขาเกือบจะทําให้ มนั กลายเป็ นศาสนา” พระวจนะของพระเจ้ าเตือนว่าบางคนจะนมัสการและรับใช้ “สิ่งที่พระองค์ได้ ทรงสร้ าง
ไว้ แทนพระองค์ผ้ ทู รงสร้ าง” (โรม 1:25) นี่เป็ นความคิดของลัทธิพระเจ้ าคือจักรวาล ซึ่งยืนยันว่าพระเจ้ าทรงอยู่ในธรรมชาติและ
วัตถุธรรมชาติทงปวง
ั ้ ว่าพระองค์ทรงอยูภ่ ายในธรรมชาติ ความคิดเช่นนี ้บอกว่าเมื่อเรานมัสการธรรมชาติ เราก็นมัสการพระเจ้ า แต่
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ิ ไมได้ อยู่ในนาฬกา
ิ และก่อนที่นาฬกาจะมี
ิ
พระเจ้ าไม่ได้ อยู่ภายในจิตใจเท่านัน้ แต่พระองค์ทรงอยู่เหนือธรรมชาติ คนทํานาฬกา
อยู่
ิ มีอยูก่ ่อน
คนทํานาฬกาก็
้ ่
พระเยซูทรงเป็ นผู้เดียวที่มีคําตอบ ความสนใจของเราจะต้ องมีศนู ย์กลางอยู่ที่พระองค์ พระองค์ทรงเป็ นผู้เดียวเท่านันที
สามารถรักษาความเจ็บป่ วยของโลกนี ้ได้ และพระองค์ก็จะทรงรักษา ความพยายามโดยปราศจากพระองค์นนไร้
ั ้ ผล
พระเยซูตรัสว่า “ท่านทังหลายต้
้
องบังเกิดใหม่” (ยอห์น 3:7) และพระองค์ทรงวายพระชนม์เพื่อให้ ชีวิตใหม่นี ้แก่เรา ช่าง
ุ นําเพื่อนคุณให้ มีประสบการณ์นี ้ และเมื่อนัน้ เขาจะทราบวิธีการทํางานร่วมกับพระเจ้ า
เป็ นความรักที่ยิ่งใหญ่เหลือเกิน! ขอให้ คณ
เพื่อที่ “ให้ เป็ นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็ นอย่างไร ก็ให้ เป็ นไปอย่างนันในแผ่
้
นดินโลก” (มัทธิว 6:10)
ความพยายามของมนุษย์ทงหมดไม่
ั้
สามารถทําให้ เสือดาวเปลี่ยนลายของมันได้ (เยเรมีย์ 13:23) หรื อทําให้ ธรรมชาติใน
การทําลายของมันเชื่องลงได้ ความพยายามของมนุษย์ไม่สามารถทําให้ เกิดโลกที่ไร้ ความรุ นแรงได้ แต่พระเยซูทรงสามารถทําได้
และทังหมดเริ
้
่มขึ ้นภายในเราเมื่อพระเยซูพระองค์เองทรงย้ ายเข้ ามาในเราเมื่อเราบังเกิดใหม่

....................
ประสบการณ์ ชีวติ หลังความตาย
ถาม
คําถามนีเ้ กี ่ยวข้องกับหนังสือที เ่ พิ่ งจะตีพิมพ์ไม่นานนีช้ ื อ่ ว่า Life After Life (ชีวิตหลังชีวิต) โดย ดร. เรย์ มอนด์ เอ มดีู ย์่
จเนี
ู ยร์ M.D. หนังสื อเล่มนี ้มีใจความที ่แสดงประสบการณ์ จริ งของหลายคนที ่เสี ยชี วิตบนเตี ยงคนไข้ และรอดชี วิตมาเพื อ่ บอก
ประสบการณ์ ของตน ผู้เขี ยนอ้างว่าประสบการณ์ เหล่านี ม้ ี ความเหมื อนกันคื อในระหว่างช่วงเวลาแห่ง “ความตาย” นัน้ แต่ละคน
เห็นแสงสว่างมาก พบกับ “ความสว่าง” และรู้ สึกสันติ สุขและความอบอุ่นอย่างมาก ซึ่ งยอดเยี ่ยมจนบุคคลนัน้ ไม่ต้องการที ่จะ
กลับมาสู่ร่างกายของตน แต่ได้รบั การบอกให้ให้ทําเช่นนัน้ เรื ่องนีเ้ ป็ นจริ งได้หรื อเปล่า

ตอบ
เรื่ องราวเช่นนี ้ไม่ใช่เรื่ องใหม่ ผมเคยอ่านเรื่ องราวที่คล้ ายคลึงกันนี ้หลายครัง้ ในช่วงเวลาหลายปี ความแตกต่างเพียงอย่าง
เดียวที่ผมเห็นระหว่างเรื่ องราวก่อนหน้ านี ้ที่ผมอ่านพบมาและหนังสือเล่มนี ้คือว่าเรื่ องราวที่นี ้อ้ างว่าเป็ น “ประสบการณ์จริ ง” ผม
้ อเพื่อที่จะก่อให้ เกิดความสงสัยคําสอนตามพระคัมภีร์เกี่ยวกับนรกสําหรับผู้ที่ยงั ไม่ได้ รับความรอดตามแบบ
แน่ใจว่าความตังใจคื
แผนของอัครสาวก
เมื่อใดก็ตามที่ผมพบกับสิ่งที่มีลกั ษณะเช่นนี ้ ข้ อพระคัมภีร์เกิดขึ ้นมาในใจของผม “ถึงแม้ ทกุ คนจะอสัตย์ ก็ขอให้ พระเจ้ า
ทรงสัจจะเถิด” (โรม 3:4) เรื่ องราวของประสบการณ์ที่ทึกทักเอาซึ่งไม่สอดคล้ องกับพระวจนะและความจริ งของพระเจ้ าจะต้ องถูก
ปฏิเสธ
ถ้ าบุคคลเหล่านี ้มีประสบการณ์เช่นนี ้จริ ง ในระหว่างเวลาเมื่อวิญญาณของพวกเขาออกจากร่างกายของพวกเขา ผมเชื่อ
ว่าวิญญาณของซาตานนําพวกเขาเพื่อให้ พวกเขากล่าวเหมือนเช่นที่พวกเขากล่าวกันเมื่อกลับมา ซึง่ รู้ว่า พวกเขาจะกลับมา “ความ
สว่าง” ก็คือวิญญาณดังกล่าว (2โครินธ์ 11:14)
อย่างไรก็ตาม ผมอยากจะเชื่อว่าพวกเขาไม่ได้ ตายเลย และวิญญาณของพวกเขาไม่ได้ ออกจากร่าง แต่ประสบการณ์ของ
พวกเขาเกิดขึ ้นขณะที่พวกเขาอยู่ในอาการโคม่าหรื อสภาพเหมือนฝั น เนื่องจากคนเหล่านี ้เป็ นคนที่ไม่ได้ รับความรอดซึ่งมีใจที่อยู่
ภายใต้ การควบคุมของซาตาน เหตุการณ์ เหล่านี ้ถูกสอดแทรกเข้ าไปในใจของพวกเขา และพวกเขามาถึงสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าพวก
เขาได้ ประสบกับเหตุการณ์เหล่านี ้จริงๆ
ซาตานเป็ นผู้หลอกลวงที่ร้ายกาจ 1ยอห์น 5:19 กล่าวว่า “ชาวโลกทังสิ
้ ้นอยู่ใต้ อานุภาพของมารร้ าย” หรื อ “ในอํานาจของ
ผู้ชวั่ ร้ าย” (คําแปลจาก Weymouth) มันมีวตั ถุประสงค์ในการหลอกลวง 2เธสะโลนิกา 2:9-10 บอกกับเราว่า ปฏิปักษ์ กบั พระคริ สต์
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จะมา “โดยการดลบันดาลของซาตาน พร้ อมกับการอิทธิฤทธิ์ ต่างๆ และหมายสําคัญ และการอัศจรรย์แห่งความเท็จ และอุบาย
อธรรมต่างๆ สําหรับคนเหล่านันที
้ ่จะต้ องพินาศ เพราะเขาทังหลายไม่
้
ได้ รักความจริงเพื่อจะรอดได้ ”
้ ปักษ์ ของพระคริ สต์จะเปิ ดเผย
ตังแต่
้ ตอนนี ้จนถึงเวลาที่พระเยซูเสด็จมารับคริ สตจักรของพระองค์ ไม่นานหลังจากนันปฏิ
ตัว (2เธสะโลนิกา 2:7-8) โลกนี ้และคริ สตจักรจะถูกโจมตีด้วยการหลอกหลวงเหมือนเช่นที่ไม่เคยเป็ นมาก่อน จงจําสิ่งที่พระเยซู
ตรัสไว้ ในมัทธิว 24:24 ไว้ ให้ ดีว่า “ด้ วยว่าจะมีพระคริ สต์เทียมเท็จ และผู้ทํานายเทียมเท็จหลายคนเกิดขึ ้น ทําหมายสําคัญอันใหญ่
และการมหัศจรรย์ล่อลวงแม้ ผ้ ทู ี่พระเจ้ าทรงเลือกสรรให้ หลง ถ้ าเป็ นได้ ” แต่ผ้ ทู ี่ได้ รับการเลือกอย่างแท้ จริ งของพระเจ้ าจะไม่ถูก
หลอกลวงเลย

....................
วิญญาณของคนชอบธรรมที่ตายแล้ ว
สามารถช่ วยเราในปั จจุบนั นีไ้ ด้ หรื อไม่
ถาม
เมื ่อเร็ วๆ นี ้ ผมไปงานศพมา และมี ผู้รับใช้คนหนึ่งกล่าวคําสรรเสริ ญในข้อคิ ดเห็นของเขาว่าเนื อ่ งจากผู้ที่เสี ยชี วิตไปนัน้
เป็ นผู้ที่ได้รับความรอด เราสามารถติ ดต่อคบหากับวิ ญญาณของเขาได้ เขากล่าวถึ งฮี บรู 12:23 เขาบอกกับเราไม่ ให้ตกใจถ้า
วิ ญญาณของเขาพดกั
ู บเราเป็ นบางครัง้ และเพราะว่าเขาได้ “ถึงความสมบรณ์
ู แล้ว” เขาจึ งสามารถช่วยพวกเราในการดําเนิ นชี วิตค
ริ สเตียนได้ เรื ่องนี เ้ ป็ นเรื ่องที ผ่ มไม่เข้าใจเลย แต่ดูเหมื อนว่ามี คนมากมายที ่เชื อ่ เช่นนี ้ เป็ นความจริ งเช่นนัน้ ได้หรื อไม่ว่าเราสามารถ
ติ ดต่อกับผู้ทีต่ ายไปแล้วในความเชื อ่ หรื อว่าพวกเขาสามารถติ ดต่อกับเราได้จริ งหรื อ

ตอบ
ถ้ าคุณเข้ าใจสิ่งที่ผ้ รู ับใช้ พดู อย่างถูกต้ อง ก็ดเู หมือนว่าสิ่งที่เขาสนับสนุนนันใกล้
้ เคียงกับการใช้ เวทมนตร์ คาถาเหลือเกิน
และเป็ นสิง่ ที่พระคัมภีร์กล่าวโทษอย่างมาก
อย่าให้มีคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านซึ่งให้บตุ รชาย หรื อบุตรหญิ งของเขาลุยไฟ อย่าให้ผูใ้ ดเป็ นคนทํานาย เป็ นหมอ
ดู เป็ นหมอจับยามดเหตุ
ู การณ์ หรื อเป็ นนักวิ ทยาคม เป็ นหมอผี เป็ นคนทรง เป็ นพ่อมด แม่มด หรื อเป็ นหมอพราย ผู้ใด
ที ก่ ระทําอย่างนี ย้ ่อมเป็ นที ร่ ังเกี ยจแด่พระเจ้า เพราะกระทําสิ่ งพึงรังเกี ยจเหล่านี ้ พระเยโฮวาห์ พระเจ้าของท่านทัง้ หลาย
จึ งทรงขับไล่เขาเสียจากท่าน (เฉลยธรรมบัญญัติ 18:10-12)
คําในภาษาฮีบรูสําหรับ “หมอพราย” คือ darash (ถาม) muth (ตาย) ซึง่ หมายถึง “ผู้ที่ถามคนตาย” สิ่งที่น่าเกลียดชังนี ้ซึง่
พระเจ้ าทรงถือว่าเป็ นสิ่งน่ารังเกียจต่อพระองค์มีกล่าวถึงอยู่ในอพยพ 22:18 “สําหรับหญิงแม่มด เจ้ าอย่าให้ รอดชีวิตอยู่เลย” หมอ
พรายก็เป็ นพวกแม่มด
การมีส่วนร่ วมในการใช้ เวทมนตร์ คือการมีส่วนร่ วมในการนมัสการมาร เนื่องจากเหล่ามารมักจะเสแสร้ งทําเป็ นคนตาย
และถูกนํามาติดต่อกับผู้ที่โง่เขลาพอที่จะพยายามติดต่อกับคนรักที่ตายไปแล้ ว ซึง่ น่าจะเป็ นกรณีเดียวกับของกษัตริ ย์ซาอูลเมื่อสิ ้น
หวัง จึงพยายามที่จะติดต่อกับวิญญาณของซามูเอลที่ตายไปแล้ วเพื่อให้ คําแนะนํากับเขาเมื่อเขาไม่สามารถติดต่อกับพระเจ้ าได้ อีก
ต่อไป (ดู 1ซามูเอล 28) แน่นอนว่าแม่มดไม่สามารถติดต่อกับซามูเอลผู้ชอบธรรมได้ หากว่าวิญญาณที่ปรากฏไม่ใช่มารที่แสร้ งมา
เป็ นซามูเอลแล้ ว ก็แสดงว่าพระเจ้ าทรงอนุญาตให้ วิญญาณของซามูเอลปรากฏแก่ซาอูลเพื่อที่เขาจะประกาศถึงความหายนะของ
ซาอูล และไม่ใช่แม่มดที่กระทําเช่นนัน้ เพราะเมื่อวิญญาณปรากฏขึ ้น แม่มดเกิดความกลัว (ข้ อ 12)
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พระเจ้ าทรงบอกกับเราในอิสยาห์ 8:19-22 ว่าเหตุใดการใช้ เวทมนตร์ คาถาจึงเป็ นสิง่ ที่เลวร้ ายและอันตราย
และเมื ่อเขาทัง้ หลายกล่าวแก่พวกท่านว่า “จงปรึ กษากับคนทรงและพ่อมดแม่มดผู้ร้องเสี ยงจ้อกแจ้กและเสี ยงพึมพํา”
ไม่ควรที ่ประชาชนจะปรึ กษากับพระเจ้าของเขาหรื อ ควรเขาจะไปปรึ กษาคนตายเพือ่ คนเป็ นหรื อ ไปค้นพระโอวาทและ
ถ้อยคําพยาน ดเถิ
ู ด แน่นอนที เดี ยวคนที ่ไปพดเช่
ู นนี ้ ก็เป็ นคนที ่ไม่มีรุ่งอรุณเสี ยเลย...หรื อจะมองดทีู ่แผ่นดิ นโลก แต่ดู
เถิ ดความทุกข์ ใจและความมื ด ความกลุม้ แห่งความแสนระทม และเขาจะถกผลั
ู กไสเข้าไปในความมื ดทึบ
เราไม่สามารถแสวงหาพระเจ้ าและวิญญาณของคนตายในเวลาเดียวกันได้ เหมือนเช่นที่เราได้ เห็นแล้ วว่าตามจริ ง การ
ปรึกษากับวิญญาณของคนตายเป็ นการนมัสการมาร 1โครินธ์ 10:21 บอกกับเราว่า “ท่านจะดื่มจากถ้ วยขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าและ
จากถ้ วยของปี ศาจด้ วยไม่ได้ จะรับประทานที่สํารับขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า และที่สํารับของปี ศาจด้ วยก็ไม่ได้ ”
ข้ อพระคัมภีร์ไม่มีการขัดแย้ งกันเลย พระเจ้ าไม่ได้ ทรงตรัสในที่หนึง่ ว่าสิง่ หนึง่ เป็ นที่น่ารังเกียจต่อพระองค์ และตรัสในอีกที่
หนึ่ง ว่า สิ่ง นัน้ เป็ นสิ่ง ที่ ย อมรั บ ได้ ดัง นัน้ จึง ไม่อ าจเป็ นความจริ ง ว่า ฮี บ รู 12:23 สนับ สนุน การติ ดต่อ กับ วิญ ญาณของคนตาย
เนื่องจากการกระทําเช่นนี ้เป็ นสิ่งที่ไม่ยอมรับ และมีการกล่าวโทษอย่างชัดเจนและแข็งขันในทุกที่ในพระคัมภีร์ เมื่อพิจารณาข้ อ
พระคัมภีร์นี ้อย่างละเอียด จะเห็นได้ ชดั เจนว่าไม่มีทางเลยที่ข้อพระคัมภีร์จะบอกกับเราว่าเราสามารถคบหาสมาคมกับวิญญาณ
ของคนชอบธรรมที่ตายไปแล้ วได้ เราจะพิจารณาข้ อพระคัมภีร์นี ้ในบริบทของมัน
มิ ใช่เช่นนัน้ แต่ท่านทัง้ หลายได้มาถึงภเขาศิ
ู โยน และมาถึงนครของพระเจ้าผู้ทรงดํารงพระชนม์ คื อเทพนครเยรซาเล็
ู ม
และมาถึงที ่ชุมนุมทตสวรรค์
มากมายเหลื อที ่จะนับได้ และมาถึงที ่ชมุ นุมอันร่ าเริ งของบุตรหัวปี ผู้มีชื่อจารึ กไว้ในสวรรค์
ู
แล้ว และมาถึงพระเจ้าผู้ทรงพิ พากษาคนทัง้ ปวง และมาถึงวิ ญญาณจิ ตของคนชอบธรรม ซึ่ งถึงความสมบรณ์
ู แล้ว และ
มาถึ งพระเยซผู้ ูกลางแห่งพันธสัญญาใหม่ และมาถึ งพระโลหิ ตประพรมที ่มีเสี ยงร้ องอันเปี ่ ยมด้วยคุณ ไม่เหมื อนเสี ยง
โลหิ ตของอาเบล
ข้ อพระคัมภีร์ที่น่าประหลาดใจเหล่านี ้แสดงว่าตอนนี ้เราเป็ นส่วนหนึ่งของการเป็ นพี่น้อง การคบหาสมคม และการเป็ น
ประชากรร่วมกับคนเหล่านันในอดี
้
ต ปั จจุบนั และอนาคตที่เป็ นพลเมืองของสวรรค์ ข้ อพระคัมภีร์เหล่านี ้อธิบายถึงส่วนประกอบของ
กลุ่มที่ยิ่งใหญ่นี ้ รวมทังภู
้ เขาศิโยน เมืองแห่งพระเจ้ าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ทูตสวรรค์ คริ สตจักรของบุตรหัวปี พระเจ้ า ธรรมิกชนที่ดี
รอบคอบ และพระเยซูบตุ รมนุษย์ ซึง่ เป็ นศีรษะของคริสตจักรที่พระองค์ทรงซื ้อมาด้ วยพระโลหิตของพระองค์เอง
แม้ ในขณะที่เราอยูบ่ นโลกเราเป็ นส่วนหนึง่ ของการเป็ นพี่น้องที่ยิ่งใหญ่นี ้ แต่ไม่มีวิธีใดสรุปว่าเราได้ ร่วมกับพวกเขาทังหมด
้
ในทางกายหรื อโดยส่วนตัว เปาโลกล่าวว่า “เราทังหลายเองด้
้
วย ผู้ได้ รับพระวิญญาณเป็ นผลแรก ตัวเราเองก็ยงั ครํ่ าครวญคอยกา
ที่พระเจ้ าทรงให้ เป็ นบุตร คือที่จะทรงให้ กายของเราทังหลายรอดตาย”
้
(โรม 8:23) และเขากล่าวอีกว่า “แต่บ้านเมืองของเรานันอยู
้ ่
ที่สวรรค์ เรารอคอยผู้ช่วยให้ รอด ซึง่ จะเสด็จมาจากสวรรค์คือพระเยซูคริสตเจ้ า” (ฟี ลิปปี 3:20)
ั้
(รวมทังวิ
้ ญญาณ
การสมบูรณ์ที่แท้ จริ งของข้ อพระคัมภีร์เหล่านี ้ เมื่อเราจะได้ เข้ าร่ วมกับผู้ที่ได้ รับการไถ่ทงหมดในสวรรค์
ของผู้ชอบธรรมที่ได้ รับการทําให้ ดีสมบูรณ์แบบ) ยังคงเป็ นเรื่ องในอนาคต ดังที่เห็นได้ จากข้ อเท็จจริงที่สําคัญหลายประการ
ประการแรก วลีที่ว่า “มาถึงที่ชมุ นุมอันร่าเริ งของบุตรหัวปี ” มีความหมายตามตัวอักษรถึง กลุม่ ของคริ สตจักรในสภาพที่
สมบูรณ์ พระคัมภีร์ฉบับ New English แปลว่า “ชุมนุมชนและที่ประชุมที่สมบูรณ์ของบุตรหัวปี ” ฉบับ Conybeare แปลไว้ ว่า “ในที่
ประชุมและกลุ่มที่สมบูรณ์ของบุตรหัวปี ” คริ สตจักรยังไม่เป็ นที่ประชุมที่สมบูรณ์ จนกว่าวิญญาณสุดท้ ายจะได้ รับความรอดและ
การฟื น้ ขึ ้นครัง้ แรกเกิดขึ ้น
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ข้ อเท็จจริ งที่สําคัญประการที่สองมีอยู่ในวลีว่า “และมาถึงพระเจ้ าผู้ทรงพิพากษาคนทังปวง”
้
ในปั จจุบนั พระเจ้ าทรงเป็ น
พระผู้ช่วยให้ รอดของเรา ไม่ใช่ผ้ พู ิพากษาของเรา แต่หลังจากคริ สตจักรสมบูรณ์และได้ รับกลับบ้ านแล้ ว พระองค์จะเป็ นผู้พิพากษา
“ข้ าพเจ้ ากําชับท่านต่อพระพักตร์ พระเจ้ า และพระเยซูคริสต์ผ้ จู ะทรงพิพากษาคนเป็ นและคนตาย โดยอ้ างถึงการที่พระองค์จะเสด็จ
มาปรากฏและแผ่นดินของพระเจ้ า” (2ทิโมธี 4:1) (ดูสดุดี 96:13; กิจการ 17:31; โรม 2:16; 2ทิโมธี 4:8)
ในท้ ายที่สดุ ข้ อเท็จจริ งว่าฮีบรู 12:23 เป็ นการกล่าวถึงวันในอนาคตมีอยู่ในวลีว่า “มาถึงวิญญาณจิตของคนชอบธรม ซึง่
ถึงความสมบูรณ์ แ ล้ ว” ในการฟื ้นจากความตาย เมื่อองค์ ผ้ ูพิพากษาทรงปรากฏ วิญญาณของผู้ชอบธรรมจะได้ รับการทําให้
สมบูรณ์โดยการได้ กายที่ฟืน้ ขึ ้นและได้ รับสง่าราศี (โรม 8:20-23; 1เธสะโลนิกา 4:14-16) ในเวลานัน้ ผู้ชอบธรรมที่มีชีวิตอยู่และ
ตายไปแล้ วจะได้ รับการทําให้ สมบูรณ์และได้ รับสง่าราศี (1เธสะโลนิกา 4:17; ฮีบรู 11:40) ไม่มีข้อพระคัมภีร์ใดเลยที่สอนว่าผู้ชอบ
ธรรมได้ รับการทําให้ สมบูรณ์ก่อนที่จะฟื น้ คืนชีวิต และก่อนที่ผ้ ทู ี่ได้ รับการเลือกทังหมดจะครบถ้
้
วน
การใช้ ฮีบรู 12:23 เพื่อบอกว่าเราอาจติดต่อกับผู้ที่ตายไปแล้ วนัน้ เป็ นการบิดเบือนความจริ งของข้ อพระคัมภีร์อย่าง
ร้ ายแรง การแปลความหมายที่ตื ้นและไร้ เหตุผลเป็ นการปล้ นข้ อพระคัมภีร์ที่สวยงามเกี่ยวกับความหมายที่แท้ จริ ง ลึกซึ ้งและยอด
้
ดขึน้ นี่เป็ นความหวังของคริ สตจักร “ความหวังที่เรายึดนันเป็
้ น
เยี่ยม การฟื น้ จากความตายเกิดขึน้ เมื่อสิ่งที่ดีๆ เหล่านี ้ทังหมดเกิ
เสมือนสมอที่แน่และมัน่ คงของจิตใจ ความหวังนันที
้ ่นําไปสู่อภิสทุ ธิสถานข้ างหลังม่าน” [“การเชื่อมต่อเรากับพระเจ้ าพระองค์เอง
ภายหลังม่านที่ศกั ดิส์ ทิ ธิ์แห่งสวรรค์” ถอดความจากฉบับ Living Bible] (ฮีบรู 6:19)
มีสงิ่ ใดที่จะดีไปกว่านี ้ไหม

....................
การทรงรั บคริสตจักรขึน้ ไป
เป็ นสิ่งที่ตรงตามพระคัมภีร์หรือไม่
ถาม
การทรงรับคริ สตจักรขึ้นไปคืออะไร มี คนบอกผมว่าคําว่า การทรงรั บคริ สตจักรขึ้นไป เป็ นเหมื อนกับคําว่า ตรี เอกานุ
ภาพ คื อเป็ นสิ่ งที ่มนุษย์ แต่งขึ้ น และเป็ นคํ าที ่เป็ นต้นตอของความคิ ดที ่ผิดๆ เพราะคํ าทัง้ สองไม่ มีอยู่ในพระคัมภี ร์ฉบับ King
James ผมรู้ สึกสับสน การทรงรับคริ สตจักรขึ้นไปคืออะไร คริ สเตี ยนที จ่ ะได้รับขึ้นไปเป็ นคริ สเตียนประเภทใด แล้วที ่ไม่ได้รับขึ้ นไป
เป็ นประเภทใด ขอบคุณสําหรับความช่วยเหลือในเรื ่องที น่ ่ากลุม้ ลึกลับ และมี การโต้แย้งกันนี ้

ตอบ
พจนานุกรม New Practical Standard Dictionary ของ Funk and Wagnall นิยามคําว่า การทรงรับคริ สตจักรขึ ้นไป ไว้
ดังนี ้
1.
2.
3.
4.

สภาพของการลืมตัวหรื อถูกนําไป ความปิ ติยินดีอย่างมาก ความเคลิบเคลิ ้ม
การย้ ายบุคคลหนึง่ จากสถานที่หนึง่ ไปอีกสถานที่หนึง่ เช่น การทรงรับเยลียาห์ขึ ้นไปบนสวรรค์
การกระทําหรื อการแสดงออกถึงความยินดีอย่างมากเกินความจําเป็ น
(เลิกใช้ แล้ ว) การคว้ าไป การยึดอย่างรุนแรง

พจนานุกรม Webster’s Dictionary เพิ่มเติมว่าคํานันมาจากภาษาละติ
้
นว่า rapere, raptum, การคว้ าไป
จริ งแท้ แน่นอนว่าคําว่า การทรงรับคริ สตจักรขึ้ นไป ไม่ได้ ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ฉบับ King James แต่ก็เป็ นความจริ ง
เช่นกันว่าคํานีอ้ ธิ บายถึงประสบการณ์ ของผู้ที่ได้ รับขึ ้นไปเมื่อเจ้ าบ่าวแห่งสวรรค์เสด็จมาเพื่อเจ้ าสาวของพระองค์ และหมายถึง
เหตุการณ์นนั ้ ซึง่ มีการอธิบายอยูใ่ น 1เธสะโลนิกา 4:16-17
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ด้วยว่าองค์ พระผู้เป็ นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ ด้วยพระดํ ารัสสัง่ ด้วยสํ าเนี ยงเรี ยกของเทพบดี และด้วยเสี ยงแตรของ
พระเจ้า และคนทัง้ ปวงในพระคริ สต์ทีต่ ายแล้วจะเป็ นขึ้นมาก่อน หลังจากนัน้ เราทัง้ หลายซึ่ งยังเป็ นอยู่ จะถกรั
ู บขึ้ นไปใน
เมฆพร้อมกับคนเหล่านัน้ และจะได้พบองค์ พระผู้เป็ นเจ้าในฟ้ าอากาศ อย่างนัน้ แหละ เราก็จะอยู่กบั องค์พระผู้เป็ นเจ้า
เป็ นนิ ตย์
“ถูกรับขึ ้นไป” ในข้ อที่ 17 มาจากภาษากรี กว่า harpazo ซึง่ Lexicon to the New Testament โดย Zodhiates กล่าวว่า
“ใช้ เป็ นพิเศษหมายถึงการทรงรับขึ ้นไป” (กิจการ 8:39; 2โคริ นธ์ 12:2, 4; 1เธสะโลนิกา 4:17; วิวรณ์ 12:5)” เห็นได้ ชดั ว่า “การทรง
รับขึ ้นไป” กล่าวถึงไว้ อย่างสวยงามและเป็ นความจริ งถึงการสอนตามพระคัมภีร์ที่ว่าคริ สตจักรจะ “ถูกรับขึ ้น” เมื่อพระเยซูเสด็จมา
ดังนัน้ เราจึงสามารถกล่าวได้ วา่ คริสตจักรจะได้ ทรงรับขึ ้นไป เพราะเป็ นความหมายของคํานัน้
ในขณะที่หลักความเชื่อ ของสหคริ สตจักรเพ็นเทคอสต์ระหว่างประเทศ ไม่ได้ ใช้ คําว่า การทรงรับคริ สตจักรขึ้ นไป แต่
เหตุการณ์นี ้ก็มีการอธิบายไว้ อยูใ่ นหัวข้ อ “การเปลี่ยนแปลงของธรรมิกชน” ดังนี ้
้
งปวงในพระคริ
้
สต์ที่ตายแล้ วจะเป็ นขึ ้นมา และ
เราเชื่อว่าเวลาที่องค์พระผู้เป็ นเจ้ าจะเสด็จมาใกล้ เข้ ามาแล้ ว เมื่อนันคนทั
เราทังหลายซึ
้
่งยังเป็ นอยู่ จะถูกรับขึ ้นไปในเมฆพร้ อมกับคนเหล่านันเพื
้ ่อพบองค์พระผู้เป็ นเจ้ าในอากาศ (1เธสะโลนิกา
4:13-17; 1โครินธ์ 15:51-54; ฟี ลิปปี 3:20-21)
ทุกคนที่เชื่อว่าพระคัมภีร์เป็ นพระวจนะของพระเจ้ าต้ องเชื่อในการรับขึ ้นไปหรื อการทรงรับคริ สตจักรขึน้ ไป การทรงรับ
คริ สตจักรขึ ้นไปในตัวของมันเองนันไม่
้ ใช่สิ่งที่ถกเถียงกัน แต่เวลาของการทรงรับคริ สตจักรขึ ้นไปเป็ นสิ่งที่ถกเถียงกัน บางคนเชื่อใน
การทรงรับขึ ้นไปก่อนการทุกข์เวทนาครัง้ ใหญ่ บางครัง้ เชื่อในการทรงรับขึ ้นไปหลังการทุกข์เวทนาครัง้ ใหญ่ ในขณะที่คนอื่นๆ ยังคง
เชื่อว่าการรับขึ ้นไปจะเกิดขึ ้นในขณะเกิดความทุกข์เวทนาครัง้ ใหญ่ (ตอนกลางของความทุกข์เวทนาครัง้ ใหญ่)
แม้ วา่ เราอาจจะไม่เห็นพ้ องต้ องกันในเรื่ องเวลาที่แน่นอนของการทรงรับคริ สตจักรขึ ้นไปนัน้ แต่เป็ นสิ่งที่สําคัญที่เราทุกคน
ต้ องพร้ อมสําหรับการทรงรับคริ สตจักรขึ ้นไป สภาพที่ปลอดภัยที่สดุ อย่างแท้ จริ งนันคื
้ อการพร้ อมตลอดเวลา เพราะพระคัมภีร์ของ
พระเจ้ าเขียนไว้ ชดั เจนว่า “เหตุฉะนันท่
้ านทังหลายจงเตรี
้
ยมพร้ อมไว้ เพราะในโมงที่ท่านไม่คิดไม่ฝันนัน้ บุตรมนุษย์จะเสด็จมา”
(มัทธิว 24:44)
ต่อมาคุณถามว่า “ใครจะได้ รับขึ ้นไป และใครจะพลาดการรับขึ ้นไปนัน”
้
โรม 8:11 กล่าวว่า พระวิญญาณเดียวกับที่ให้ พระเยซูฟืน้ ขึ ้นจากความตายจะรับเราขึ ้นไปเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา นัน่
คือพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ และเป็ นสิ่งที่ชดั เจนว่าเราต้ องรับพระนามของพระเยซูในการบัพติศมาเหมือนเช่นที่เจ้ าสาวรับเอาชื่อของ
เจ้ าบ่าวมาไว้ กบั ตนเอง ดังนันในการที
้
่เราจะเป็ นเจ้ าสาวของพระคริสต์และพร้ อมที่จะได้ ทรงรับขึ ้นไปยังงานเลี ้ยงสมรสของพระเมษ
โปดก เราต้ องเชื่อฟั งแผนการแห่งความรอดของพระเจ้ าเหมือนเช่นที่ประกาศในวันเพ็นเทคอสต์ในเยรู ซาเล็มโดยอัครสาวกเปโตร
โดยการสนับสนุนของอัครสาวกอื่นๆ คือ “จงกลับใจใหม่ และรับบัพติศมาในพระนามแห่งพระเยซูคริ สต์สิ ้นทุกคน เพื่อพระเจ้ าจะ
ทรงยกความผิดบาปของท่านเสีย แล้ วท่านจะได้ รับพระราชทานพระวิญญาณบริสทุ ธิ์” (กิจการ 2:38)
ประสบการณ์นี ้จะต้ องตามด้ วยชีวิตแห่งความรักและความบริ สทุ ธิ์ การเติมเต็มด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ และการดําเนิน
ชีวิตที่มีชยั ชนะ เราสามารถที่จะทําเช่นนี ้ได้ ด้วยชีวิตการอธิษฐานที่มนั่ คง การอ่านพระคัมภีร์ และการเข้ าประชุมในพระนิเวศของ
พระเจ้ า
ลําดับของเหตุการณ์ในการทรงรับคริ สตจักรขึ ้นไปจะเป็ นไปดังนี ้ (1) พระเยซูจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยเสียงโห่ร้อง (1เธ
สะโลนิกา 4:16) และนําวิญญาณของธรรมิกชนที่ตายไปในความเชื่อนันมากั
้
บพระองค์ (ข้ อ 14) (2) เสียงแตรจะดังขึ ้นและผู้ที่ตาย
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ไปแล้ วในพระคริ สต์จะเป็ นขึ ้นมาจากหลุมฝั งศพของพวกเขาด้ วยร่ างกายที่ได้ รับสง่าราศีและไม่เสื่อมเสียที่จะได้ ร่วมกับวิญญาณ
ของพวกเขา (1เธสะโลนิกา 4:16; 1โคริ นธ์ 15:52) (3) เราซึง่ มีชีวิตอยู่และพร้ อมในเวลานันจะถู
้ กเปลี่ยนในทันทีจากสภาพมตะสู่
สภาพอมตะ และร่างกายของเราจะได้ เปลี่ยนเป็ นเหมือนกับพระกายที่ได้ รับสง่าราศีของพระเยซู (1โคริ นธ์ 15:49; 52-53; ฟี ลิปปี
3:21) (4) ทังคนที
้ ่ตายไปแล้ วซึง่ ฟื น้ ขึ ้นมาและผู้ที่ยงั มีชีวิตอยูจ่ ะได้ รับขึ ้นไปร่วมกับเพื่อพบกับองค์พระผู้เป็ นเจ้ าในอากาศ (1เธสะโล
นิกา 4:17) (5) ทังหมดนี
้
้เกิดขึ ้นเกือบจะพร้ อมกันและในทันที ในชัว่ เวลา “พริ บตาเดียว” (1โคริ นธ์ 15:52) (6) จากเวลานี ้เป็ นต้ นไป
คนของพระเจ้ าจะได้ อยูก่ บั พระองค์ตลอดไป (1เธสะโลนิกา 4:17)
เหตุการณ์นี ้เรี ยกว่า “การให้ กายรอดตาย” (โรม 8:23) ซึง่ เป็ นสิ่งที่เราปรารถนา และ “ความสุขซึง่ จะได้ รับตามความหวัง”
้
ณ
(ทิตสั 2:13) ซึ่งทําให้ เราได้ รับความรอด (โรม 8:24) อย่าปล่อยให้ ผ้ ใู ดปล้ นความหวังในการทรงรับคริ สตจักรขึ ้นไปนันไปจากคุ
เพราะเป็ นสมอของเรา ที่ยดึ ศิลาแห่งยุคที่ได้ รับพรในสวรรค์ (ฮีบรู 6:19)

อะไรจะเกิดขึน้ กับเด็กทารก
เมื่อพระเจ้ าทรงรั บคริสตจักรขึน้ ไป
ถาม
เด็กทีต่ ายโดยทีย่ งั ไม่มีประสบการณ์ตามกิ จการ 2:38 เด็กทีเ่ ล็กเกิ นกว่าทีจ่ ะรู้ จกั ความบาปตามยากอบ 4:17 จะไปที ไ่ หน
แล้วจะเกิ ดอะไรขึ้นกับเด็กทีม่ ี ลกั ษณะเช่นนีซ้ ึ่งยังมี ชีวิตอยู่เมื อ่ องค์พระผ้เู ป็ นเจ้าเสด็จมา พวกเขาจะได้ทรงรับขึ้นไปหรื อไม่

ตอบ
ผมขออ้ างอิงจากหน้ า 46-47 ในหนังสือของผม คําถามจากชาวเพ็นเทคอสต์ เล่ม 1 ซึง่ จะเป็ นพื ้นฐานตามพระคัมภีร์ของ
เรา
เด็กทุกคนเกิดมาพร้ อมกับธรรมชาติที่หลงและเต็มไปด้ วยบาป ไม่ต้องมีใครสอนให้ เด็กคนหนึ่งโกหก อารมณ์ เสีย
หรื อขโมย อย่างไรก็ตาม ไม่ถือว่าเด็กต้ องรับผิดชอบต่อความบาปของตนจนกว่าจะมีอายุที่ร้ ู ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด และจะ
ปฏิเสธสิง่ หนึง่ และเลือกอีกสิง่ หนึง่ ได้ อย่างไร (ดูอิสยาห์ 7:16)
คริสตจักรโรมันคาทอลิกถือว่าอายุซงึ่ มักจะเรี ยกกันว่า “อายุต้องรับผิดชอบตัวเอง” นี ้คืออายุสบิ สองปี คริ สตจักรอื่นๆ
กําหนดไว้ แตกต่างกันไป แต่ผมไม่เชื่อว่าเป็ นอายุเดียวกันสําหรับเด็กทุกคน ตามจริ งแล้ ว ผมเคยเห็นเด็กอายุสี่หรื อห้ า
ขวบร้ องต่อพระเจ้ าโดยรู้ ถึงความบาปของตนและกลับใจใหม่จากความบาปของตน และรับพระราชทานพระวิญญาณ
บริสทุ ธิ์ พวกเขาไม่สามารถกลับใจใหม่และหันจากความบาปได้ โดยไม่ร้ ู ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด อย่างไรก็ตาม โดยส่วนใหญ่
น่าจะอายุระหว่างเจ็ดถึงสิบขวบที่เด็กคนหนึ่งสามารถรับผิดชอบต่อความบาปของตนได้ จึงอาจหลงไปได้ หากว่าไม่เชื่อ
ฟั งแผนการแห่งความรอด
เราจะกล่าวถึงรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ าพวกเขาได้ รับความรอดก่อนที่จะถึงอายุต้องรับผิดชอบตนเอง ทําไมจึงเป็ นเช่นนัน้
เหตุผลไม่ใช่เพราะพวกเขาดี แต่เพราะพวกเขา “ตามสันดาน...เป็ นคนควรแก่พระอาชญา” (เอเฟซัส 2:3) พวกเขาได้ รับความรอด
เพราะพวกเขาได้ รวมอยู่ในงานแห่งการไถ่ของพระคริ สต์บนไม้ กางเขน พระเยซูตรัสว่า “เพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้ าเป็ นของคน
เช่นเด็กอย่างนัน”
้ (มาระโก 10:14) พระเยซูทรงวายพระชนม์เพื่อโลก พระองค์ทรงไถ่บาปสําหรับพวกเขา และพวกเขาปลอดภัย
ภายใต้ พระโลหิตของพระองค์จนกว่าจะถึงเวลาที่พวกเขาต้ องรับผิดชอบทางศีลธรรมต่อพระเจ้ า (ดูมทั ธิว 18:3)
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ดูเหมือนว่าพระเจ้ าประทานทูตสวรรค์แก่เด็กแต่ละคนเพื่อดูแลพวกเขา ทูตสวรรค์เหล่านี ้สามารถเข้ าไปถึงพระบัลลังก์
ของพระเจ้ าในสวรรค์ได้ (มัทธิ ว 18:10) จึงแสดงว่าถ้ าเด็กตายก่อนที่พวกเขาจะต้ องรับผิดชอบต่อความบาปของตน เขาจะไป
สวรรค์และเห็นพระพักตร์ ของพระเจ้ า เมื่อถึงอายุต้องรับผิดชอบตนเองและเขารู้ว่าจะต้ องทําดี ถ้ าเขาไม่ทํา ก็เป็ นความบาป (ยาก
อบ 4:17) ในเวลานัน้ ถ้ าเขาไม่กลับใจใหม่และเชื่อฟั งแผนการของพระเจ้ า เขาก็จะหลง
คําถามข้ อที่สองของคุณนําเราไปสู่สถานการณ์ ที่แตกต่างกันอย่างสิ ้นเชิง ตอนนี ้คุณกําลังพูดถึงเด็กเล็กๆ ที่อาศัอยู่บน
โลกในเวลาที่พระเจ้ าทรงรับคริ สตจักรขึน้ ไป ในขณะที่คําถามแรกเป็ นสถานการณ์ ที่ว่าพวกเขาเสียชีวิตลงก่อนที่จะถึงอายุต้อง
รับผิดชอบตนเอง
พระเจ้ าทรงประทานพ่อแม่เพื่อเลี ้ยงดูเด็กนัน้ ให้ กับพระองค์ ข้ อพระคัมภีร์เต็มไปด้ วยคําสัง่ แก่พ่อแม่ว่าควรจะเลี ้ยงดู
อบรม และสร้ างวินยั ให้ กบั ลูกๆ ของพวกเขาอย่างไร ความรับผิดชอบอยูท่ ี่พวกเขาจนกว่าเด็กนันจะเสี
้
ยชีวิตหรื อเด็กเติบโตขึ ้น
การทรงรับคริ สตจักรขึ ้นไปเป็ นการรับเอาคริ สตจักรไปอยู่กบั องค์พระผู้เป็ นเจ้ าตลอดนิรันดร์ คือผู้ที่เชื่อฟั งกิจการ 2:38
และจึง “ได้ รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณองค์เดียวเข้ าเป็ นกายเดียวกัน” (1โคริ นธ์ 12:13) ธรรมิกชนขึ ้นไปพบกับองค์พระผู้เป็ นเจ้ า
ในอากาศ รวมทังพ่
้ อแม่ที่พร้ อม อะไรจะเกิดขึน้ กับลูกๆ ที่อายุยงั ไม่ถึงอายุต้องรับผิดชอบตนเอง เด็กที่ยงั ไม่เสียชีวิตหรื อยังไม่มี
ความเป็ นผู้ใหญ่ ดูเหมือนว่าเด็กเหล่านี ้จะคงอยู่กบั พ่อแม่ของพวกเขา และพวกเขาจะขึ ้นไปอยู่กบั องค์พระผู้เป็ นเจ้ าด้ วยกัน 1โค
้ สทุ ธิ์ ช่างเป็ นพรเหลือเกินที่เด็กคนหนึ่งได้ เกิดมาจากพ่อแม่ที่ชอบ
รินธ์ 7:14 บอกกับเราว่าลูกๆ ของพ่อแม่ที่มีความชอบธรรมนันบริ
ธรรม
อะไรจะเกิดขึ ้นกับเด็กที่เกิดขึ ้นกับพ่อแม่ที่ไม่ชอบธรรม ซึง่ ถูกทิ ้งไว้ หลังจากพระเจ้ าทรงรับคริ สตจักรขึ ้นไป แม้ ว่าพวกเขา
อาจจะยังมีอายุไม่ถึงอายุต้องรับผิดชอบตนเอง 1โคริ นธ์ 7:14 กล่าวว่าพวกเขาเป็ นมลทิน แม้ ว่าถ้ าพวกเขาตายพวกเขาจะได้ รับ
ความรอด แต่เพราะพวกเขามีชีวิตอยู่ พวกเขาไม่มีคณ
ุ สมบัติพอที่จะได้ รับขึ ้นไป ซึง่ สงวนไว้ สําหรับผู้ที่ “เป็ นสุขและบริ สทุ ธิ์” (วิวรณ์
20:6) และพวกเขาจะอยู่กบั พ่อแม่ของพวกเขาต่อไป ถ้ าหลังจากการทรงรับคริ สตจักรขึ ้นไป พวกเขาเสียชีวิตก่อนที่จะถึงอายุต้อง
รับผิดชอบตนเอง พวกเขาจะรอดเหมือนเช่นว่าพวกเขาตายก่อนการทรงรับคริสตจักรขึ ้นไป
หลังจากพวกเขาถึงอายุต้องรับผิดชอบตนเองแล้ ว พวกเขาต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามแผนการแห่งความรอดสําหรับคนในยุค
นัน้ เพราะพระเจ้ าทรงมีแผนการแห่งความรอดสําหรับทุกยุคหากมนุษย์จะเชื่อฟั งแผนการนัน้ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเด็กในวันนันจะ
้
รับความรอดได้ ง่ายกว่าพ่อแม่ของพวกเขาผู้ที่พลาดการทรงรับคริสตจักรขึ ้นไป
เด็กๆ ที่เกิดมาในครอบครัวคริ สเตียนเพ็นเทคอสต์ ที่เชื่อพระนามของพระเยซูนนั ้ ช่างเป็ นสิทธิ พิเศษจริ งๆ และเป็ นสิ่ง
สําคัญที่พ่อแม่ชาวเพ็นเทคอสต์จะพร้ อมอยู่เสมอสําหรับการทรงรับคริ สตจักรขึ ้นไป เพราะมันอาจไม่ได้ หมายถึงแค่ความรอดของ
คุณเท่านัน้ แต่หมายถึงความรอดของลูกเล็กๆ ของคุณด้ วย

....................
อะไรกันแน่ ระหว่ างการฟื ้ นฟู
และการทรงรับคริสตจักรขึน้
ถาม
ในช่วงสองสามเดือนที ผ่ ่านมา ผมได้ยินคํากล่าวทีข่ ดั แย้งกันอย่างสิ้ นเชิ งมาจากผู้เทศนาทีค่ ริ สตจักรของเรา คํากล่าวหนึ่ง
คือว่าพระเยซอาจเสด็
จมาในเวลาใดก็ได้ และว่าเราควรจะมองหาและรอคอยการเสด็จกลับมาของพระองค์ และอี กคํากล่าวหนึ่ง
ู
คื อว่าเราจะมี การฟื ้ นฟทีู ่ยิ่งใหญ่ในวันเวลาสุดท้ายก่อนที ่พระเยซจะเสด็
จมาอี กครั้ง อันไหนถกต้
ู
ู องกันแน่ เห็นได้ชดั ว่าคําสอนทัง้
สองนีไ้ ม่อาจถกต้
ู องทัง้ สองอันได้ เพราะมี ความหมายในตัวของมันเองทัง้ สองคําสอน คําตอบของคุณคืออะไรครับ หรื อคุณก็สบั สน
ด้วยเหมื อนกัน เหมื อนกับผู้รบั ใช้และธรรมิ กชนทีผ่ มพดคุ
ู ยด้วย
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ตอบ
พระคัมภีร์กล่าวไว้ ชดั เจนเกี่ยวกับทังสองเรื
้
่ องที่คณ
ุ อ้ างถึง คือ การเสด็จมาครัง้ ที่สองขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า และการฟื น้ ฟู
ในวันเวลาสุดท้ าย ผมไม่สบั สนครับ และผมเชื่อในทังสองอย่
้
าง ทังสองเรื
้
่ องนันไม่
้ ขดั แย้ งกันและกัน ขอให้ ผมได้ อธิบายนะครับ
วลีว่า “เวลาสุดท้ าย” ตามที่ใช้ กบั การฟื น้ ฟู หรื อการเคลื่อนไหวอย่างเหนือธรรมชาติขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าในชีวิตของคน
ทังหลาย
้
มีอยูใ่ นการเทศนาของอัครสาวกเปโตรในวันเพ็นเทคอสต์ในกิจการ 2:17-18 ว่า
พระเจ้าตรัสว่าในวาระสุดท้าย เราจะเทฤทธิ์ เดชแห่งพระวิ ญญาณของเราโปรดประทานแก่มนุษย์ ทงั้ ปวง บุตรบุตรี ของ
ท่านทัง้ หลายจะกล่าวคําพยากรณ์ คนหนุ่มของท่านจะเห็นนิ มิต และคนแก่จะฝั นเห็น ในคราวนัน้ เราจะเทฤทธิ์ เดชแห่ง
พระวิ ญญาณของเราบนทาสทาสีของเรา และคนเหล่านัน้ จะกล่าวคําพยากรณ์
เปโตรกําลังตอบคําถามของชาวยิวที่ได้ ยินการพูดภาษาต่างๆ ของสาวกที่เพิ่งจะได้ รับพระวิญญาณ แล้ วร้ องออกมาว่า
“นี่อะไรกัน” (ข้ อ 12) คําตอบของเขาคือ “เหตุการณ์นี ้เกิดขึ ้น” ตามคําซึ่งโยเอลได้ พยากรณ์ไว้ (ข้ อ 16) ว่าในวาระสุดท้ าย พระเจ้ า
จะทรงเทพระวิญญาณของพระองค์ให้ กบั มนุษย์ทงปวง
ั้
้
ความจริ งคือว่าวันเพ็นเทคอสต์นําไปสู่ “วาระสุดท้ าย” หากพูดตามคําพยากรณ์ แล้ ว เราอยู่ใน “วาระสุดท้ าย” ตังแต่
วันเพ็นเทคอสต์เป็ นต้ นมา นี่เป็ นยุคของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ พระเจ้ าทรงสงวนประสบการณ์วนั เพ็นเทคอสต์นี ้ให้ กบั ยุคนี ้เท่านัน้
ตังแต่
้ เวลาที่มนุษย์ทําบาปในสวนเอเดน ไม่มีคนใดได้ บพั ติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์จนกระทัง่ วันเพ็นเทคอสต์ พระเจ้ าทรง
สงวนไว้ นบั ตังแต่
้ เวลาเริ่ มต้ นจนกระทัง่ “วาระสุดท้ าย” มาถึง และเมื่อพระองค์ทรงเทพระวิญญาณของพระองค์ และทรงเทให้ กบั
มนุษย์ตงแต่
ั ้ นนมา
ั ้ ฮีบรู 1:2 ยืนยันว่า “วาระสุดท้ าย” ได้ มาถึงแล้ ว
สิง่ ที่เกิดขึ ้นพร้ อมกับการเทศนาพระกิตติคณ
ุ ในวันเวลานันคื
้ อ การเป็ นพยานของพระเจ้ า “โดยทรงแสดงหมายสําคัญและ
การอัศจรรย์ และโดยการอิทธิฤทธิ์ต่างๆ และโดยของประทานจากพระวิญญาณบริ สทุ ธ์ ” (ฮีบรู 2:4) พระเจ้ าทรงยืนยันการเทศนา
พระวจนะของพระองค์ด้วยหมายสําคัญที่ยิ่งใหญ่และเหนือธรรมชาติ (มาระโก 16:20) เราอยู่ในยุคเดียวกัน และสัญญาเดียวกัน
นันเป็
้ นสัญญาของเราด้ วย (ดูมาระโก 16:16-18)
การสําแดงที่เหนือธรรมชาติเป็ นสิ่งปกติสําหรับคริ สตจักรที่ประกอบด้ วยพระวิญญาณ หมายสําคัญจะเกิดขึ ้น การรักษา
และการอัศจรรย์จะเกิดขึ ้นพร้ อมกับการเทศนาพระวจนะ ของประทานของพระวิญญาณจะดําเนินการในคริ สตจักรของพระองค์ สิ่ง
เหล่านี ้เป็ นสิ่งที่มีอยู่อย่างแพร่หลายในคริ สตจักรยุคแรก และควรเป็ นสิ่งปกติและมีอยู่อย่างแพร่ ในคริ สตจักรปั จจุบนั แต่เนื่องจาก
ในปั จจุบนั ไม่มีสิ่งเหล่านี ้อย่างแพร่ หลาย คนที่อยู่ฝ่ายวิญญาณกําลังร้ องเรี ยกเรี ยกให้ มีการฟื น้ ฟู ในปั จจุบนั มีความรู้ สึกว่าพวก
เขาจะมีสงิ่ เหล่านี ้ทังหมดอี
้
กครัง้ เรายังคงอยูใ่ น “วาระสุดท้ าย” และสิง่ เหล่านี ้เป็ นของพวกเรา
ุ สมบัติสําหรับการฟื น้ ฟูจะได้ รับการฟื น้ ฟู พระเจ้ าไม่เห็นแก่
ผมดีใจที่เราไม่อยูน่ ิ่งและไฟแห่งการฟื น้ ฟูกําลังลุกอยู่ ผู้ที่มีคณ
หน้ าผู้ใด วันเวลานี ้เป็ นวันเวลาแห่งการฟื น้ ฟู และจะดําเนินต่อไปจนกว่าพระเยซูจะเสด็จมาอีกครัง้ คริ สตจักรของเราหลายแห่ง
กําลังมีการฟื น้ ฟู และสิง่ อัศจรรย์กําลังเกิดขึ ้นเมื่อคนทังหลายยอมจํ
้
านนต่อพระวิญญาณของพระเจ้ า
แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่เราต้ องไม่ทําในความกระตือรื อร้ นของพวกเขา และนัน่ คือการที่จะพูดว่าองค์พระผู้เป็ นเจ้ าไม่สามารถ
้ ง่ นี ้จะเกิดขึ ้นก่อน การเสด็จมาของพระองค์เป็ น “ความสุขซึง่ จะได้ รับตามความหวัง” ของเรา และเราควรจะ
เสด็จมาจนกว่าสิง่ นันสิ
ดําเนินชีวิตอยูใ่ นความคาดหวังที่มีความชื่นชมยินดีถงึ การเสด็จกลับมาที่ใกล้ เข้ ามาของพระองค์ อย่าให้ เราเป็ นเหมือนกับคนรับใช้
โง่เหล่านันที
้ ่พดู ว่า “นายของข้ ามาช้ า [เลื่อนการมาของท่านออกไป]” (มัทธิว 24:48) เมื่อใดที่เราพูดว่าพระองค์ไม่สามารถเสด็จมา
จนกว่าพระองค์จะทําสิง่ อื่นๆ บางอย่างนัน้ เราก็ตกอยูใ่ นอันตรายอย่างมาก
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เราควรจะมีทัศนคติที่เฝ้าระวังอยู่เสมอ มีความคาดหวังและมีความปรารถนาอย่างร้ อนรนต่อการเสด็จกลับมาของ
พระองค์ พระองค์สามารถเสด็จมาได้ ทุกเวลานาที ดังนัน้ เราต้ องไม่หลับอยู่ พระองค์จะเสด็จมาในเวลาที่เราไม่คาดคิด (มัทธิ ว
้
้ าระวังอยู่ เพราะท่านไม่ร้ ูว่า องค์พระผู้เป็ นเจ้ าของ
24:44, 50) พระเยซูตรัสกับสาวกของพระองค์ว่า “เหตุฉะนันท่
้ านทังหลายจงเฝ
ท่านจะเสด็จมาเวลาไหน” (มัทธิว 24:42) ถ้ าพระองค์ไม่สามารถเสด็จมาได้ จนกว่าพระองค์ได้ ทําบางสิ่งบางอย่าง ข้ อพระคัมภีร์นนั ้
ก็คงไม่อยูใ่ นพระคัมภีร์ของคุณ
วันเวลานี ้เป็ นวันเวลาแห่งการฟื น้ ฟู ตราบเท่าที่พระเยซูยงั คงไม่เสด็จมา เราก็สามารถมีการฟื น้ ฟูได้ อย่าให้ เราต้ องผิด
เพราะพูดว่าพระเยซูไม่สามารถเสด็จมาได้ จนกว่าเราจะมีการฟื น้ ฟู แต่ให้ เรารอคอยพระองค์ที่จะเสด็จมารับคริ สตจักรของพระองค์
ไม่วา่ ในเวลาใดก็ตาม และในเวลาเดียวกัน เชื่อพระเจ้ าว่าจะมีการฟื น้ ฟูตอนนี ้และการฟื น้ ฟูจนกว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมา

....................
ผ้ ูเผยพระวจนะเท็จในเวลาสุดท้ าย
ถาม
(คําถามนี ส้ ืบเนื อ่ งมาจากคอลัมน์ทีแ่ ล้ว) คุณพดได้
ู อย่างไรว่าผู้เทศนาที ม่ ี ชือ่ เสียงบางคนไม่ได้มาจากพระเจ้า ลองคิ ดถึง
คนอี กนับล้านๆ ที ผ่ ูเ้ ทศนาเหล่านี เ้ ข้าไปหาเพื อ่ พระคริ สต์ แน่นอนว่าพวกเขามี ข้อเสี ย แต่ยอห์นผู้ให้บพั ติ ศมาก็มีข้อเสียเช่นกัน แต่
ผมเชื ่ อ ว่ า คนเหล่ า นี ้เ ป็ นผู้ รั บ ใช้ ที่ยิ่ ง ใหญ่ ข อง พระเจ้ า เป็ นผู้ ที่ พระองค์ ท รงเจิ ม และไม่ ดี เ ลยที ่ค นตํ่ า ต้อ ยอย่า งเช่น เราๆ จ
วิ พากษ์ วิจารณ์ผูเ้ ผยพระวจนะทีย่ ิ่ งใหญ่ของพระเจ้า อย่าให้เราลืมสดุดี 105:15 “อย่าแตะต้องบรรดาผู้ทีเ่ ราเจิ มไว้ อย่าทําอันตราย
แก่ผูเ้ ผยพระวจนะทัง้ หลายของเรา”

ตอบ
ไม่แปลกหรื อครับที่ไม่มีที่ใดเลยในพระคัมภีร์ที่ประกาศว่าผู้เผยพระวจนะพิเศษจากพระเจ้ าจะมีขึ ้นมาในวาระสุดท้ าย
และเราจะต้ องติดตามพวกเขา แต่พระเยซูทรงเตือนเรา “ผู้เผยพระวจนะปลอมหลายคนจะเกิดมีขึ ้น และล่อลวงคนเป็ นอันมากให้
้ อลวงคนอื่นและถูกคนอื่นล่อลวงด้ วย”
หลงไป” (มัทธิว 24:11) และเปาโลกล่าวว่า “ขณะเมื่อคนชัว่ และคนเจ้ าเล่ห์จะเลวลง ทังล่
(2ทิโมธี 3:13)
“ดาวเด่น” ที่ตงตนเองขึ
ั้
้นและยกตัวเองส่องแสงกะพริ บเหมือนเช่นดาวหางบนท้ องฟ้า จากนันก็
้ ค่อยๆ หายไปจากความ
ทรงจํา คริ สตจักรที่แท้ จริ งของพระเจ้ าจะไม่ถูกหลอกโดยคนเหล่านัน้ บางคนตายอย่างน่าอัปยศอดสู ถูกเปิ ดโปงและเสื่อมเสีย
ชื่อเสียง และผู้ติดตามพวกเขาก็กระจัดกระจายกันไป ถูกหลอกลวงและรังเกียจศาสนา บางคนได้ รับการบูชาเหมือนเป็ นพระเจ้ า
แม้ ว่าพวกเขาจะตายไปแล้ ว และผู้ติดตามที่ถกู หลอกลวงของพวกเขาต่อสู้เหมือนกับแมวกับสุนขั คนอื่นๆ เกิดขึ ้นมา บินอยู่สงู สัก
พักหนึง่ แล้ วก็มีจดุ จบที่น่าอับอายเช่นเดียวกัน
บางคนอาจถามว่า “แล้ วผิดตรงไหนที่จะติดตามผู้นําที่อยู่ฝ่ายวิญญาณและอุทิศตน ถ้ าเขาแสดงหมายสําคัญและการ
อัศจรรย์ ก็แสดงว่าเขามาจากพระเจ้ าอย่างแน่นอน” ผู้เทศนาดาวเด่นคนหนึ่งที่เสื่อมเสียชื่อเสียงมากที่สดุ คนหนึ่งชอบอ้ างจากคํา
กล่าวของนิโคเดมัสในยอห์น 3:2 เพื่อปกป้องการรับใช้ ของตนเองว่า “ไม่มีผ้ ใู ดกระทําหมายสําคัญ...ได้ นอกจากว่า พระเจ้ าทรง
สถิตอยูด่ ้ วย”
จริงอยูว่ า่ นิโคเดมัสกล่าวเช่นนัน้ แต่ประการแรก เขากล่าวเช่นนันเกี
้ ่ยวกับพระเยซู ไม่ใช่เกี่ยวกับมนุษย์ธรรมดาๆ คนหนึ่ง
และประการที่สอง เราไม่ร้ ู ว่านิโคเดมัสนันได้
้ รับความรอดหรื อไม่ด้วยซํ ้า ผมจะไม่ถือเอาคํากล่าวของคนบาปที่ไม่ได้ รับการดลใจม
เป็ นพื ้นฐานของคําสอน การอัศจรรย์เพียงอย่างเดียวไม่ใช่หลักฐานว่าพระเจ้ าทรงพอพระทัย (มัทธิว 7:22-23)
ในปั จจุบนั เราได้ รับความบันเทิงจากการดู “อัครสาวก” และ “ผู้เผยพระวจนะ” ที่ยกตนเองขึ ้นมากมาย ผู้ซงึ่ “แอบไปตาม
บ้ าน” (มักจะโดยทางวิทยุและโทรทัศน์) และ “ลวงหญิงที่เบาปั ญญาหนาด้ วยบาป” (2ทิโมธี 3: 6, 8) ผู้เผยพระวจนะปลอมเหล่านี ้
35

ดูไม่เหมือนว่าเป็ นผู้เผยพระวจนะปลอม พวกเขามาอย่างเชื่องและอ่อนโยนในหนังแกะ แต่พระเยซูตรัสว่า “ภายในเขาร้ ายกาจดุจ
หมาป่ า” (มัทธิว 7:15)
คําเตือนอีกอย่างหนึง่ ของพระเยซูเกี่ยวกับกาลเวลาสุดท้ ายคือว่า “ด้ วยว่าจะมีพระคริ สต์เทียมเท็จ และผู้ทํานายเทียมเท็จ
หลายคนเกิดขึ ้น ทําหมายสําคัญอันใหญ่และการมหัศจรรย์ล่อลวงแม้ ผ้ ทู ี่พระเจ้ าทรงเลือกสรรให้ หลง ถ้ าเป็ นได้ ” (มัทธิว 24:24)
อัครสาวกเปโตรซึ่งได้ รับการดลใจ ได้ บรรยายถึงแรงจูงใจของคนที่หลอกลวงเหล่านี ้ “จะมีผ้ สู อนผิดเกิดขึ ้นในพวกท่านทังหลาย...
้
้ นเหตุ ทางของสัจจะจะถูกกล่าวร้ าย และด้ วยใจโลภเขาจะกล่าว
จะมีหลายคนประพฤติชวั่ ตามอย่างเขาและเพราะคนเหล่านันเป็
ตลบตะแลงค้ ากําไรจากท่านทังหลาย”
้
(2เปโตร 2:1-3) เงินทองอย่างนันหรื
้ อ ใช่แล้ ว บางคนเป็ นเศรษฐี เงินล้ านด้ วยซํ ้า
การประณามที่เปิ ดเผยและรุ นแรงที่สดุ อาจจะมาจากงานเขียนที่ได้ รับการดลใจของอัครสาวกเปาโลว่า “เพราะคนอย่าง
นัน้ เป็ นอัครทูตเทียม เป็ นคนงานที่หลอกลวงปลอมตัวเป็ นอัครทูตของพระคริ สต์ การกระทําเช่นนัน้ ไม่แปลกประหลาดเลย ถึง
ซาตานเองก็ยงั ปลอมตัวเป็ นทูตแห่งความสว่างได้ เหตุฉะนันจึ
้ งไม่เป็ นการแปลกอะไรที่คนรับใช้ ของซาตาน จะปลอมตัวเป็ นคนรับ
ใช้ ของความชอบธรรม ท้ ายที่สดุ ของเขาจะเป็ นไปตามการกระทําของเขา” (2โครินธ์ 11:13-15)
ผู้ที่ตงตั
ั ้ วเองขึ ้นอย่างไม่ถกู ต้ องเพื่อเป็ นผู้ที่บริ สทุ ธิ์เป็ นพิเศษ มีของประทานเหนือธรรมชาติมากมาย ซึ่งปรากฏเป็ น “ทูต
แห่งความสว่าง” อาจเป็ นผู้หลอกลวงที่ชวั่ ร้ ายและเลวทรามมากที่สดุ ก็ได้ เพราะพวกเขามีแรงกระตุ้นที่มาจากซาตาน เปาโลกล่าว
ว่า “แม้ แต่เราเองหรื อทูตสวรรค์ ถ้ าประกาศข่าวประเสริ ฐอื่นแก่ท่านซึ่งขัดกับข่าวประเสริ ฐที่เราได้ ประกาศแก่ท่านไปแล้ วนัน้ ก็
จะต้ องถูกแช่งสาป” (กาลาเทีย 1:8)
เมื่อผมเรี ยกให้ ระวังคําสอนที่ผิดๆ ของผู้เผยพระวจนะปลอมเหล่านี ้บางคน คําตอบของผู้ติดตามที่ถกู หลอกลวงของคน
เหล่านี ้คือ “คุณต้ องไม่แตะต้ องผู้ที่พระจ้ าทรงเจิม ดูการอัศจรรย์ที่ผ้ เู ผยพระวจนะเหล่านี ้กระทําสิ และคนนับพันๆ ที่ได้ รับการรักษา
ให้ หาย” แต่กระนัน้ “คนนับพันๆ” ส่วนใหญ่ไม่ได้ รับความรอด พวกเขาถูกหลอก ถ้ าคนเหล่านันไม่
้ เทศนาความจริ ง พระเจ้ าผู้ทรง
บริสทุ ธิ์ตรัสว่าพวกเขาก็ถกู แช่งสาป
การเป็ นสาวกของมนุษย์ การหลงระเริ งไปเพราะมีคนอ้ างว่ามีของประทานที่ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่นนเป็
ั ้ นสิ่งที่อนั ตราย ผม
อยากจะเป็ นธรรมิกชนที่ถ่อมใจในคริ สตจักรที่ถ่อมใจ ซึง่ ยกพระเยซูคริ สต์ขึ ้นและรักความจริ งแทนที่จะถูกพัดพาไปกับห้ วงมหาภัย
แห่งการหลอกลวงในเวลาสุดท้ าย โดยการติดตามผู้นําที่คล้ ายพระเจ้ า ซึง่ ในท้ ายที่สดุ ก็จะไร้ ซงึ่ ทุกสิง่ เหมือนเช่นคนอื่นๆ ไม่มีใครจะ
หลอกลวงพระเจ้ าได้ และพระองค์จะไม่ทรงให้ สง่าราศีของพระองค์แก่ผ้ อู ื่น
้
อมที่จะติดตามมนุษย์แห่ง
การติดตามผู้เผยพระวจนะปลอมที่ทําการอัศจรรย์ในปั จจุบนั เป็ นการทําให้ คนทังหลายพร้
ความบาปที่ทําการอัศจรรย์ ซึง่ ก็คือ ปฏิปักษ์ ของพระคริสต์ เมื่อมันปรากฏตัวขึ ้น
ท้ ายนี ้ ขอเตือนว่า อย่าให้ คําเตือนที่สอนไว้ อย่างแข็งขันในข้ อพระคัมภีร์ ขัดขวางเราจากการต่อสู้เพื่อการเคลื่อนไหวที่
ยิ่งใหญ่และเหนือธรรมชาติของพระวิญญาณของพระเจ้ าในฤทธิ์เดชที่อศั จรรย์ท่ามกลางพวกเรา พระเจ้ าทรงเป็ นพระเจ้ าแห่งการ
อัศจรรย์ และเราต้ องไม่ลดละจากการต่อสู้เพื่อการสําแดงที่ยิ่งใหญ่ถึงฤทธิ์ เดชของพระเจ้ าเพียงเพราะผู้เผยพระวจนะปลอมได้
ประโยชน์และค้ ากําไรจากสิง่ เหล่านี ้ แต่อย่าให้ เราคนใดติดตาม “ลัทธิบคุ คล” ซึง่ เป็ นอุปกรณ์ของซาตานในการหลอกลวงประชากร
ของพระเจ้ า

....................
พระเยซจะทรงรั
บคริสตจักร
ู
ที่ไม่ แข็งแรงขึน้ ไปหรื อไม่
ถาม
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ผมได้ยินผู้ประกาศคนหนึ่งกล่าวว่าพระเยซไม่
ู สามารถที จ่ ะเสด็จมาได้จนกว่าคริ สตจักรจะมี การฟื ้ นฟเนื
ู อ่ งจากคริ สตจักร
ยังไม่พร้อม และองค์พระผู้เป็ นเจ้าจะไม่รับคริ สตจักรที ่ไม่แข็งแรงขึ้ นไป หรื อทิ้ งแขนหรื อขาไว้เบื ้องหลัง ผมคิ ดว่าเราควรจะพร้อม
เสมอเนือ่ งจากองค์พระผู้เป็ นเจ้าสามารถเสด็จมาได้ตลอดเวลา โปรดช่วยผมด้วย อะไรเป็ นความจริ งกันแน่

ตอบ
เป็ นความจริ งว่าองค์พระผู้เป็ นเจ้ าจะไม่ทรงรับคริ สตจักรที่ไม่แข็งแรง หรื อเพียงแค่แขนหรื อขา แต่ก็ไม่เป็ นความจริ งว่า
พระองค์ต้องรอจนกว่าการฟื น้ ฟูจะเตรี ยมคริสตจักรสําหรับการเสด็จมาของพระองค์ ผมจะขออธิบายนะครับ
องค์พระผู้เป็ นเจ้ าจะไม่ทรงรับที่ประชุมหรื อกลุ่มคน แต่จะรับบุคคลขึน้ ไป การที่จะคิดว่าองค์พระผู้เป็ นเจ้ าจะต้ องรับที่
ประชุมทังที
้ ่ประชุมหรื อองค์การทังองค์
้ การ หรื อแม้ แต่ทงครอบครั
ั้
วนัน้ เป็ นสิ่งที่ไม่ถกู ต้ องตามพระคัมภีร์ ตามจริ งแล้ ว ตรงกันข้ าม
กันต่างหาก
แต่วนั นัน้ โมงนัน้ ไม่มีใครรู้ ถึงบรรดาทตสวรรค์
หรื อพระบุตรก็ไม่รู้ รู้ แต่พระบิ ดาองค์เดี ยว...เมื ่อนัน้ ชายสองคนอยู่ที่ท่งุ
ู
นา จะทรงรับคนหนึ่ง ทรงละคนหนึ่ง หญิ งสองคนโม่แห้งอยู่ที่โรงโม่ จะทรงรับคนหนึ่ง ทรงละคนหนึ่ง เหตุฉะนัน้ ท่าน
ทัง้ หลายจงเฝ้ าระวังอยู่ เพราะท่านไม่รู้ว่า องค์พระผ้เู ป็ นเจ้าของท่านจะเสด็จมาเวลาไหน (มัทธิว 24:36, 40-42)
คริ สตจักรที่แท้ จริ งประกอบไปด้ วยผู้ซงึ่ มีชีวิตอยู่หรื อตายไปแล้ ว ที่จะได้ รับขึ ้นไปเมื่อพระเยซูเสด็จมา ในทันทีทนั ใด จะมี
การแยกเกิดขึ ้น ผู้ที่ไม่พร้ อมจะถูกทิ ้งไว้ เบื ้องหลัง “องค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงรู้จกั คนเหล่านันที
้ ่เป็ นของพระองค์” และ “ให้ ทกุ คนซึง่ ออก
พระนามขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าละทิ ้งความชัว่ เสีย” (2ทิโมธี 2:19)
มีผ้ ทู ี่อยูใ่ นคริ สตจักรซึง่ พร้ อมจะไป อยูเ่ สมอมาและจะมีอยูเ่ สมอไป ในทํานองเดียวกัน ก็มีผ้ ทู ี่ประกาศตัวว่าเป็ นคริ สเตียน
ซึง่ ไม่พร้ อม เสมอมาและจะมีอยู่เสมอไปด้ วยเช่นกัน เนื่องจากเราไม่ทราบว่าองค์พระผู้เป็ นเจ้ าจะเสด็จมาเมื่อใด เราจึงต้ องพร้ อม
อยูต่ ลอดเวลา
เท่าที่ผมจําความได้ ผมได้ ยินคํากล่าวที่ว่า “องค์พระผู้เป็ นเจ้ าจะต้ องทําให้ คริ สตจักรดีสมบูรณ์ แบบก่อนที่พระองค์จะ
เสด็จมา” บางคนสอนว่าการข่มเหงหรื อความทุกข์เวทนาครัง้ ใหญ่จะต้ องเกิดขึ ้นเพื่อที่จะทําให้ คริ สตจักรดีสมบูรณ์ แบบ บางคน
กล่าวว่าจะต้ องมีการฟื น้ ฟูที่ยิ่งใหญ่เพื่อนําคริ สตจักรไปสูค่ วามดีสมบูรณ์แบบ คําสอนทังสองประการนี
้
้เกิดขึ ้นจากสมมุติฐานที่ไม่
ถูกต้ อง
ประการแรก เศษเก้ าส่วนสิบของคริ สตจักรอยู่ในหลุมศพแล้ ว คนเหล่านี จ้ ะได้ รับการทําให้ ดีสมบูรณ์ แบบได้ อย่างไร
ประการที่สอง พระเจ้ าไม่ต้องทําสิ่งที่พระองค์ได้ ทรงสัง่ ให้ คณ
ุ ทํา ให้ กบั คุณและเพื่อคุณ การรอคอยให้ เกิดการฟื น้ ฟูเพื่อที่คณ
ุ จะ
้ นอันตราย เพราะคุณจะหลงไป
พร้ อมหรื อให้ เกิดการข่มเหงเพื่อผลักดันคุณเป็ นสูพ่ ระเจ้ านันเป็
พระเยซูตรัสคําอุปมาเรื่ องหญิงพรหมจารี มีปัญญาห้ าคนและโง่ห้าคนเพื่อแสดงให้ เห็นว่าเวลาที่พระองค์จะเสด็จมานัน้
เป็ นสิ่งที่ไม่คาดคิด และจะไม่มีเวลาในการที่จะเตรี ยมตัว เมื่อเสียงร้ องว่า “เจ้ าบ่าวมาแล้ ว จงออกมารับท่านเถิด” ก็จะสายเกินไป
แล้ วสําหรับพรหมจารี โง่ที่จะเตรี ยมตัวได้ ทนั (ดูมทั ธิว 25:1-3)
สิ่งใดก็ตามที่ทําให้ คณ
ุ ไม่มองหาหรื อรอคอยการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็ นเจ้ านันเป็
้ นสิ่งที่หลอกลวง “พระองค์จะทรง
ปรากฏเป็ นครัง้ ที่สอง มิใช่เพื่อกําจัดบาป แต่เพื่อช่วยบรรดาผู้ที่รอคอยพระองค์ด้วยใจจดจ่อให้ ได้ รับความรอด” (ฮีบรู 9:28)
เป็ นความจริ งว่าเราต้ องถูกทดลอง แต่การทดลองเกิดขึ ้นในหลายรู ปแบบ ไม่ใช่การข่มเหงหรื อความทุกข์เวทนาเท่านัน้
การทดลองที่คริ สตจักรประสบในทุกวันนี ้ อย่างน้ อยก็คริ สตจักรในอเมริ กา ก็คือ การเป็ นเพียงแต่อ่นุ ๆ ความไม่สนใจ ความพึง
พอใจ ความไม่จริ งจัง ความรํ่ ารวย สิง่ เหล่านี ้ทําให้ เกิดการทดลองได้ มากเท่าๆ กับความยากลําบากหรื อการข่มเหงที่ยิ่งใหญ่ และจ
มีผลในการทําลายมากเท่าๆ กันด้ วย องค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงทราบว่าสิ่งนี ้จะเป็ นการทดสอบพวกเขา จึงทรงเตือนเราว่า “แต่จงระวัง
ตัวให้ ดี เกลือว่าใจของท่านจะล้ นไปด้ วยอาการดื่มเหล้ าองุ่นมาก และด้ วยการเมา และด้ วยคิดกังวลถึงชีวิตนี ้ แล้ วเวลานัน้ จะมาถึง
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ท่านดุจบ่วงแร้ วอย่างกะทันหัน เพราะว่าวันนันจะมาถึ
้
งคนทังปวงที
้
่อยู่ทวั่ แผ่นดินโลก เหตุฉะนันจงเฝ
้ ้ าอยู่ทกุ เวลา จงอธิษฐานเพื่อ
ท่านทังหลายจะมี
้
กําลังที่พ้นเหตุการณ์ทงปวงซึ
ั้
ง่ จะบังเกิดมานัน้ และจะยืนอยูต่ อ่ หน้ าบุตรมนุษย์ได้ ” (ลูกา 21:34-36)
ไม่มีครัง้ ใดเลยที่เราได้ รับคําสัง่ ให้ รอคอยการทุกข์เวทนาหรื อการฟื น้ ฟูที่ยิ่งใหญ่เพื่อเตรี ยมคริ สตจักรสําหรับการเสด็จมา
้
จกลับมาของ
ของพระองค์ แต่เราได้ รับคําเตือน แนะนําและสนับสนุนให้ ต่อสู้กบั วิญญาณแห่งยุคนี ้ และระวังรวมทังรอคอยการเสด็
พระองค์
จงเฝ้ าระวังและอธิ ษฐานอยู่ เพราะท่านไม่รู้ว่าเวลาวันนัน้ จะมาถึงเมื ่อไร...เหตุฉะนัน้ ท่านทัง้ หลายจงเฝ้ าระวังอยู่ เพราะ
ท่านไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านจะมาเมื ่อไร จะมาเวลาคํ่า หรื อเที ย่ งคืน หรื อเวลาไก่ขนั หรื อรุ่งเช้า จงเฝ้ าระวังอยู่ กลัวว่าจะม
ฉับพลันและจะพบท่านนอนหลับอยู่ ซึ่ งเราบอกพวกท่าน เราก็บอกคนทัง้ ปวงด้วยว่าจงเฝ้ าระวังอยู่เถิ ด (มาระโก 13:33,
35-37)
ในตอนท้ ายนี ้ ผมขอกล่าวว่า เรากําลังมีชีวิตอยู่ในปั จจุบนั ในเวลาที่วิเศษ คริ สตจักรที่แท้ จริ งของพระเจ้ ากําลังมีการฟื น้ ฟู
และการเคลื่อนไหวที่แท้ จริ งของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ทรงอยู่ท่ามกลางคริ สตจักร ในเวลาเดียวกัน บางคนเข้ าใกล้ ชิดกับพระเจ้ า
มากขึ ้น ในขณะที่คนอื่นๆ ถอยกลับไปและกลายเป็ นแต่อ่นุ ๆ และอยู่ในทางโลก ถ้ าพระเจ้ าทรงรอคอย เส้ นการแบ่งเขตจะชัดเจน
ขึ ้นเรื่ อยๆ เรื่ อยๆ
ในครอบครัวเดียวกัน ที่ประชุมเดียวกัน หรื อองค์การเดียวกัน จะมีบคุ คลทังสองประเภท
้
แต่เมื่อพระเยซูเสด็จมาและทรง
รับคริ สตจักรขึ ้นไป มีเพียงผู้ที่พร้ อมเท่านัน้ ผู้ที่มีตะเกียงที่เตรี ยมไว้ และไฟลุกอยู่ที่จะได้ ไป พวกเขาจะเป็ นเจ้ าสาวของพระคริ สต์
หญิงพรหมจารี ที่โง่จะไม่ได้ ไปในการเลี ้ยงสมรส
“พระวิญญาณและเจ้ าสาวตรัสว่า ‘เชิญมาเถิด’ ” (วิวรณ์ 22:17) ผมเชื่อว่าพระวิญญาณและเจ้ าสาวจะตรัสด้ วยว่า “เหตุ
ฉะนันท่
้ านทังหลายจงเตรี
้
ยมพร้ อมไว้ เพราะในโมงที่ทา่ นไม่คิดไม่ฝันนัน้ บุตรมนุษย์จะเสด็จมา” (มัทธิว 24:44)

เราสามารถออกคําสั่งกับทตสวรรค์
ได้ หรื อไม่
ู
ถาม
เพื ่อนของผมเป็ นสมาชิ กของคริ สตจักรที ่สอนว่าเราสามารถสัง่ ทตสวรรค์
ให้ทําธุระต่างๆ ให้เราได้ เราสามารถสัง่ ทตู
ู
สวรรค์ให้ผูกมัดวิ ญญาณชัว่ และทําสิ่ งต่างๆ ที เ่ ราสัง่ ได้ จริ งหรื อเปล่าครับ

ตอบ
มีคําสอนที่แปลกประหลาด เพ้ อฝั น และไม่เป็ นไปตามพระคัมภีร์อยู่มากมายในปั จจุบนั และคําสอนนี ้ก็เป็ นหนึ่งในนัน้
แนวความคิดที่ไม่ถกู ต้ องนี ้มาจากการตีความที่บิดเบือนเกี่ยวกับข้ อพระคัมภีร์เช่น ฮีบรู 1:14:
่
ทรงส่งไปช่วยเหลื อบรรดาผู้ที่จะได้รับความรอดกระนัน้ มิ ใช่
ทตสวรรค์
ทงั้ ปวงเป็ นแต่เพียงวิ ญญาณผู้ปรนนิ บตั ิ ที พระองค์
ู
หรื อ
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ทูตสวรรค์เป็ นสิง่ ที่พระเจ้ าทรงสร้ างขึ ้น และมีการรับใช้ ที่ดีและยอดเยี่ยม แต่เราจะต้ องไม่เปลี่ยนและบิดเบือนความจริ งที่
สําคัญนี ้ให้ กลายเป็ นสิง่ ที่ตรงข้ ามกับพระคัมภีร์
ไม่มีข้อความใดในพระวจนะของพระเจ้ าที่บอกเป็ นนัยว่าเรามีสิทธิ์หรื ออํานาจที่จะสัง่ ทูตสวรรค์ให้ ทําสิ่งที่เราต้ องการให้
พวกเขาทําได้ ตามจริ งแล้ ว เราทราบว่าพระเจ้ าทรงสร้ างมนุษย์ “ให้ ...ตํ่ากว่าเหล่าทูตสวรรค์เพียงชัว่ ระยะหนึง่ ” ไม่ใช่อยู่เหนือเหล่า
ทูตสวรรค์เพื่อสัง่ พวกเขา แม้ แต่ในเวลาที่พระเยซูทรงเป็ นเนื ้อหนัง พระองค์ทรง “ตํ่ากว่าเหล่าทูตสวรรค์เพียงชัว่ ระยะหนึง่ ” (ฮีบรู
2:7, 9)
พระเจ้ าทรงเป็ นผู้ที่สงั่ ทูตสวรรค์และส่งพวกเขาออกไปทําตามคําสัง่ ของพระองค์ (สดุดี 103:20) เราไม่มีอํานาจนัน้ แทนที่
เราจะเป็ นผู้ที่สงั่ พวกเขา พระเจ้ าทรงให้ ทตู สวรรค์ดแู ลเรา (สดุดี 91:11) เราจะเห็นตัวอย่างนี ้ได้ ในดาเนียล 6:22 และกิจการ 12:710
คําสอนของคริ สตจักรของเพื่ อนคุณเป็ นตัวอย่างทั่วไปของคําสัง่ สอนที่ไม่ถูกต้ องที่ดึงดูดผู้ที่อยู่ทางเนื อ้ หนัง เพราะมี
แนวโน้ มที่จะยกย่องและสรรเสริ ญเนื ้อหนัง ผู้เผยพระวจนะที่ผิดๆ บางคนจะอ้ างอํานาจเหนือดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาว
หากว่าพวกเขาคิดว่าจะสามารถทําได้ แต่ก็เป็ นของปลอมเหมือนกับพวกแบงค์กาโม่ นอกจากนี ้ยังมีความใกล้ เคียงกับสิ่งลึกลับ
และการยุง่ เกี่ยวกับพวกวิญญาณที่คล้ ายคลึงกันนัน้
ถ้ าเรากลืนคําสอนนี ้ลงไป เราจะพบว่าไม่นานเราจะอยู่ในงานของพวกคนทรง นําวิญญาณเข้ ามาภายในและติดต่อกับ
วิญญาณเหล่านัน้ สิง่ เหล่านี ้เป็ นสิง่ ที่น่าเกลียดน่าชังสําหรับพระองค์ (ดูเลวีนิติ 19:31; 20:6; อพยพ 22:18)
เราจะต้ องยําเกรงพระวจนะของพระเจ้ าว่าเป็ นสิง่ ที่มีอํานาจสูงสุด เป็ น “คําพยากรณ์ที่แน่นอนยิ่งกว่านัน”
้ (2เปโตร 1:19)
เป็ นสิง่ ที่เราใช้ ตดั สินและทดสอบทุกสิ่ง เมื่อเราได้ ยินคําสอนที่เพ้ อฝั นเช่นนี ้ เราควรจะจดจําสิ่งที่องค์พระผู้เป็ นเจ้ าตรัสกับอิสราเอล
ในอิสยาห์ 8:19-20 ว่า
และเมื ่อเขาทัง้ หลายกล่าวแก่พวกท่านว่า ‘จงปรึ กษากับคนทรงและพ่อมดแม่มดผู้ร้องเสียงจ้อกแจ้กและเสียงพึมพํา’ ไม่
ควรที ่ประชาชนจะปรึ กษากับพระเจ้าของเขาหรื อ ควรเขาจะไปปรึ กษาคนตายเพื ่อคนเป็ นหรื อ ไปค้นพระโอวาทและ
ถ้อยคําพยาน ดเถิ
ู ด แน่นอนทีเดียวคนทีไ่ ปพดเช่
ู นนี ้ ก็เป็ นคนทีไ่ ม่มีรุ่งอรุณเสียเลย

พระเจ้ าจะทรงสร้ าง
อาณาจักรของพระองค์ บนโลกที่ใด
ถาม
ถ้าพระเจ้าจะทรงตัง้ แผ่นดิ นขึ้นบนโลก พระองค์จะทรงทํ าได้อย่างไรถ้าโลกนีถ้ ูกทํ าลายไปแล้ว (2เปโตร 3:10) และถ้ านี่
เป็ นสถานที่ซงึ่ พระเจ้ าจะทรงตังแผ่
้ นดินขึ ้น เราจะใช้ ชีวิตนิรันดร์ ของเราอยูท่ ี่นี่หรื อเปล่า

ตอบ
ข้ อพระคัมภีร์ที่คณ
ุ อ้ างถึงคือ 2เปโตร 3:10 ซึง่ กล่าวไว้ วา่
แต่ว่าวันขององค์พระผู้เป็ นเจ้านัน้ จะมาถึงเหมื อนอย่างขโมยแอบย่องมา และในวันนัน้ ท้องฟ้าจะล่วงเสียไปด้วยเสียงที ่
ดังกึกก้อง และโลกธาตุจะสลายไปด้วยไฟ และแผ่นดิ นโลกกับสิ่ งสารพัดทีม่ ี อยู่ในโลกนัน้ จะต้องไหม้เสียสิ้ น
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คําว่า “และในวันนัน”
้ หมายถึงตอนปลายของวันเวลาแห่งองค์พระผู้เป็ นเจ้ าในตอนท้ ายของยุคอาณาจักร หรื อยุคพันปี
เมื่อการทําลายท้ องฟ้าและโลกจะเกิดขึ ้นในเวลาแห่งการพิพากษาที่พระที่นงั่ ใหญ่สีขาว (วิวรณ์ 20:6-15)
ในยุคอาณาจักรนี ้ ซาตานจะถูกขังไว้ (วิวรณ์ 20:1-3) และพระคริ สต์จะทรงครอบครองโลก มีการพูดถึงช่วงเวลานี ้หกครัง้
ในวิวรณ์ 20:1-7 และโดยทัว่ ไปเรี ยกว่า ยุคพันปี (มิลเลนเนียม) จากภาษาละตินว่า mille (พัน) และ annum (ปี ) แต่พระคัมภีร์เรี ยก
ช่วงเวลานี ้ง่ายๆ ว่า อาณาจักร ซึง่ จะเป็ นอาณาจักรที่ตามองเห็นได้ บนโลกนี ้ และการปกครองของอาณาจักรจะเป็ นการปกครองที่
มีพระเจ้ าเป็ นใหญ่ นัน่ คือการปกครองของพระเจ้ า
ข้ อความต่อไปนี ้ในพระคัมภีร์จะช่วยให้ คณ
ุ เข้ าใจได้ คือ มัทธิว 25:31-34; ลูกา 1:30-33; ดาเนียล 7:13-14; วิวรณ์
19:11-15; อิสยาห์ 24:23
เมื่อพระเยซูทรงตังอาณาจั
้
กรของพระองค์ขึ ้น และซาตานถูกขังไว้ ในบาดาล (วิวรณ์ 20:1-3) คําสาปแช่งจะถูกยกออก
จากโลก ธรรมชาติของสัตว์ที่ดรุ ้ ายจะกลับสู่สภาพเดิมที่พระเจ้ าทรงสร้ างพวกมันในตอนต้ น คือไม่มีอนั ตรายและกินพืช (อิสยาห์
11:6-9) ชีวิตของมนุษย์จะยืดยาวออกไป (อิสยาห์ 65:20, 22; เศคาริ ยาห์ 8:4) แผ่นดินจะก่อให้ เกิดผลเหมือนเช่นสวนเอเดน (อา
โมส 9:13; อิสยาห์ 35:11; 55:13; โยเอล 2:24-26; 3:18)
อิสราเอลจะเป็ นศีรษะของชาติทงั ้ ปวงบนโลก (เฉลยธรรมบัญญัติ 28:13; อิสยาห์ 60:12) และธรรมิกชนจะนั่งอยู่กับ
พระเยซูและปกครองโลกกับพระองค์ (มัทธิว 19:28; วิวรณ์ 20:6)
อย่างไรก็ตาม โลกนี ้ไม่ใช่ที่ซงึ่ เราจะใช้ เวลาชัว่ นิรันดร์ อยู่กบั พระเยซู เพราะในตอนท้ ายของเวลาพันปี โลกนี ้จะถูกทําลาย
จะมีฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ “ที่ซงึ่ ความชอบธรรมจะดํารงอยู”่ (2เปโตร 3:13; วิวรณ์ 21:1)
พระเจ้ าทรงมีสถานที่พิเศษสําหรับเรา ซึง่ เป็ นเจ้ าสาวของพระองค์ 1เปโตร 1:3-4 บอกกับเราว่าพระเจ้ าทรง “ให้ เราบังเกิด
ใหม่เข้ าสูค่ วามหวังใจอันมีชีวิตอยู่...เพื่อให้ ได้ รับมรดกซึง่ ไม่ร้ ูเปื่ อยเน่า ปราศจากมลทิน และไม่ร่วงโรยซึง่ ได้ เตรี ยมไว้ ในสวรรค์เพื่อ
ท่านทังหลาย”
้
พระเยซูตรัสว่า “ในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยูเ่ ป็ นอันมาก ถ้ าไม่มีเราคงได้ บอกท่านแล้ ว เพราะเราไปจัดเตรี ยม
ที่ไว้ สําหรับท่านทังหลาย
้
เมื่อเราไปจัดเตรี ยมที่ไว้ สําหรับท่านแล้ ว เราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กบั เรา เพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่าน
ทังหลายจะได้
้
อยูท่ ี่นนั่ ด้ วย” (ยอห์น 14:2-3)
สถานที่นี ้เรี ยกว่า “วิสทุ ธนคร คือนครเยรู ซาเล็มใหม่ เลื่อนลอยลงมาจากสวรรค์และจากพระเจ้ า นครนี ้ได้ จดั เตรี ยมไว้
พร้ อมแล้ ว เหมือนอย่างเจ้ าสาวแต่งตัวไว้ สําหรับสามี” (วิวรณ์ 21:2) มีการบรรยายถึงเมืองที่สวยงามนีอ้ ย่างละเอียดในวิวรณ์
21:9-27 และเมืองนี ้จะเป็ นบ้ านของเราไปชัว่ นิจนิรันดร์ พระเยซูทรงอยู่ที่นนั่ และพระองค์ทรงเป็ นแสงสว่างของเมืองนัน้ (วิวรณ์
21:23) เราจะมีร่างกายที่ได้ รับสง่าราศีเหมือนเช่นพระกายของพระคริ สต์หลังจากฟื น้ คืนพระชนม์ “แต่บ้านเมืองของเรานันอยู
้ ่ที่
สวรรค์ เรารอคอยผู้ช่วยให้ รอด ซึ่งจะเสด็จมาจากสวรรค์คือพระเยซูคริ สตเจ้ า พระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงกายอันตํ่าต้ อยของเรา
ให้ เหมือนพระกายอันทรงพระสิริของพระองค์ ด้ วยฤทธานุภาพซึ่งทําให้ พระองค์ปราบสิ่งสารพัดลงใต้ อํานาจของพระองค์ (ฟี ลิปปี
3:20-21)
แต่เรายังไม่ได้ อยู่ที่นนั่ เรายังคงอยู่ที่นี่ งานของเราในตอนนี ้คือการเตรี ยมพร้ อมสําหรับการกลับมาของพระองค์ และช่วย
้ าจะเข้ าไปให้ ได้ แล้ วคุณล่ะ
คนอื่นๆ ให้ เตรี ยมพร้ อมสําหรับการกลับมาของพระองค์ให้ มากที่สดุ เท่าที่จะทําได้ ผมตังใจว่

....................
ความจริงที่แน่ นอนมีหรื อเปล่ า
ถาม
เราเรี ยนในโรงเรี ยนว่า ไม่มีสิ่งใดเป็ นความจริ งที ่แท้จริ ง เพราะเราได้รับความรู้ ทุกวัน ดังนัน้ เราจะสามารถรู้ ความจริ งที ่
สมบรณ์
ู ได้อย่างไร สิ่ งที ่เราเรี ยกว่าเป็ นความจริ งในวันนี ้อาจเป็ นสิ่ งที ่ผิดเมื ่อร้ อยปี ก่อน หรื อสิ่ งที ่ผิดเมื ่อร้อยปี ก่อนอาจเป็ นความ
จริ งในวันนี ้ แต่ศิษยาภิ บาลของผมยังเทศนาราวกับว่าเขาเป็ นคนเดี ยวที ่ถูก เราแน่ใจได้อย่างไรว่าตนเองถกู อี กปี หนึ่ง หรื อสิ บปี
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หรื อร้อยปี หลังจากนี ้ ทุกสิ่ งที เ่ ขาเทศนาจะเปลี ่ยนแปลงไป ดังนัน้ แล้วทําไมผมต้องเชื ่อฟั งเขา ตอนนี ผ้ มอายุสิบหก และแม่ของผม
บอกให้ผมเขี ยนมาหาคุณ

ตอบ
คําสอนอย่างหนึง่ ของปรัชญาชีวิตแบบ New Age (เน้ นหลีกเลี่ยงวัตถุนิยมของทางตะวันตกและส่งเสริ มความสําคัญของ
จิตใจ) คือว่าไม่เพียงแต่มนุษย์เท่านัน้ ที่มีวิวฒ
ั นาการและเปลี่ยนแปลงไป แต่ความจริ งก็มีวิวฒ
ั นาการและเปลี่ยนแปลงไปด้ วย
้
ดังนันตามปรั
้
ชญาซึง่ ได้ รับอิทธิพลของมารนี ้ จึงไม่มีสิ่งใดแน่นอนแท้ จริ ง ไม่มีสิ่งใดที่เราสามารถกล่าวได้ ว่าถูกต้ องหรื อถูกทังหมด
หรื อผิดหรื อไม่ถกู ต้ องทังหมด
้
สิ่งที่น่าเศร้ าคือว่าคําสอนที่เป็ นอันตรายนี ้ไม่เพียงแต่มีอยู่ในระบบโรงเรี ยนในอเมริ กาเท่านัน้ แต่ยงั จู่โจมประชากรของ
พระเจ้ าอย่างร้ ายกาจอีกด้ วย ความคิดเช่นนี ้ปรากฏตัวขึ ้นในคริสตจักรในหลายทางด้ วยกัน
แม้ วา่ จะเรี ยกว่าเป็ นปรัชญา “New Age” [ความหมายตามตัวว่า ยุคใหม่ – ผู้แปล] แต่จริ งๆ แล้ วเป็ นการปฏิรูปคําโกหกที่
เก่าแก่ที่สดุ ที่มีการกล่าวมา ซาตานบอกกับเอวาว่า “จริ งหรื อที่พระเจ้ าตรัส” (ปฐมกาล 3:1) อีกนัยหนึ่งคือ คุณไม่สามารถเชื่อสิ่งที่
พระเจ้ าตรัสเป็ นความจริ งที่แน่นอนได้ และดังนัน้ คุณก็เป็ นเหมือนกับเอวาที่ถกู หลอกด้ วยเล่ห์เหลี่ยมของซาตาน (2โคริ นธ์ 11:3)
อยูภ่ ายใต้ การควบคุมความคิดด้ วยพลังของมาร และถูกทําให้ เชื่อว่าการเทศนาพระวจนะของพระเจ้ าอยูใ่ ต้ ฤทธิ์เดชและอํานาจของ
พระวิญญาณบริสทุ ธิ์ไม่เป็ นที่ยอมรับในสมัยใหม่นี ้
ผมอยากจะกล่าวถึงข้ อความที่เรี ยบง่ายในพระวจนะของพระเจ้ า ประการแรก พระคัมภีร์ไม่ได้ เป็ นเพียงงานของมนุษย์
แต่ “พระคัมภีร์ทกุ ตอนได้ รับการดลใจจากพระเจ้ า และเป็ นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุ งแก้ ไขคนให้ ดี
และการอบรมในทางธรรม” (2ทิโมธี 3:16) ซึ่งหมายความว่าพระคัมภีร์มาจากพระเจ้ าผู้ทรง “เหมือนเดิมในเวลาวานนี ้ และเวลา
วันนี ้ และต่อๆ ไปเป็ นนิจกาล” (ฮีบรู 13:8) ดังนัน้ เราทราบจากสดุดี 119:160 ว่า “สาระสําคัญแห่งพระวจนะของพระองค์ คือ
ความจริง และกฎหมายอันชอบธรรมของพระองค์ทกุ ข้ อ ดํารงอยูเ่ ป็ นนิตย์”
มนุษย์ไม่ได้ อยู่ในกระบวนการของวิวฒ
ั นาการ แต่ธรรมชาติของมนุษย์เป็ นเหมือนเดิมอย่างที่เคยเป็ นมา สิ่งที่แตกต่าง
ของมนุษย์ ในปั จจุบันและผู้ที่มีชีวิตอยู่หนึ่งพันปี หรื อห้ าฟั นปี ก่อนคือปริ มาณความรู้ ที่เราสะสมในหลายศตวรรษ ความรอดที่
พระเยซูทรงซื ้อเพื่อเราที่ไม้ กางเขนเหมาะกับความจําเป็ นของมนุษย์ในปั จจุบนั เหมือนเช่นในสมัยของอัครสาวก พระวจนะของ
พระเจ้ า ซึง่ คือพระคัมภีร์นนั ้ ยังคงเหมาะกับความจําเป็ นของมนุษย์ในทุกยุค ทุกสมัย ทุกวัฒนธรรม ทุกเชื ้อชาติ ทุกสถานะ และทุก
ระดับการศึกษา เป็ นความจริงที่แน่นอนและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพราะ “ปั กแน่นอยูใ่ นสวรรค์เป็ นนิตย์” (สดุดี 119:89)
พระคัมภีร์ไม่มีข้อผิดใดๆ เลย พระคัมภีร์เป็ นความจริ งอย่างแท้ จริ ง เป็ นพื ้นฐานแห่งความเชื่อของเรา พระเยซูตรัสว่า
“พระวจนะของพระองค์เป็ นความจริ ง” (ยอห์น 17:17) พระองค์ยงั ตรัสอีกว่า “ตราบใดที่ฟ้าและดินดํารงอยู่ แม้ อกั ษรหนึ่งหรื อขีดๆ
หนึง่ ก็จะไม่สญ
ู ไปจากธรรมบัญญัติ จนกว่าสิง่ ที่จะต้ องเกิด ได้ เกิดขึ ้นแล้ ว” (มัทธิว 5:18) และพระองค์ตรัสว่า “ฟ้าและดินจะล่วงไป
แต่ถ้อยคําของเราจะสูญหายไปหามิได้ เลย” (ลูกา 21:33) (ดูสภุ าษิ ต 30:5-6; กาลาเทีย 1:11-12; 1เปโตร 1:25; 2เปโตร 1:20-21;
วิวรณ์ 22:18-19)
ความจริ งปั กแน่นอยู่เป็ นนิตย์ ความจริ งไม่สามารถถูกเปลี่ยนแปลง บิดเบือน ละเลย ทําให้ อ่อนลง ทําให้ ลดน้ อยลง หรื อ
ขยายโดยที่ไม่ต้องทนทุกข์กบั ผลลัพธ์ ที่เลวร้ ายที่สดุ การเปลี่ยนแปลงความจริ งของพระคัมภีร์เป็ นการทําให้ เกิดพระพิโรธและการ
แช่งสาปของพระเจ้ า พระวจนะของพระเจ้ าได้ กล่าวถึงเรื่ องนี ้อย่างชัดเจนในหลายๆ แห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรม 1:18-25 โปรด
อ่านในข้ อพระคัมภีร์นนั ้ แล้ วคุณจะรู้สกึ ตกใจกับความหมายของข้ อพระคัมภีร์ นอกจากนี ้ ผมอยากแนะนําให้ คณ
ุ อ่านข้ อพระคัมภีร์
ที่เหลือในโรม 1 ด้ วย คุณจะเห็นว่าความเสื่อมโทรมของอเมริ กาที่เลวร้ ายในปั จจุบนั ส่วนใหญ่เกิดจากการที่มนุษย์หนั ไปจากความ
จริงแห่งพระวจนะของพระเจ้ า
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ความจริ งคงอยู่ตลอดไป และไม่มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนเช่นดวงดาวในวงโคจรของมัน นอกจากนี ้ เรายังต้ องเทศนา
ความจริ ง และเทศนาด้ วยอํานาจ พระเยซูเทศนาด้ วยฤทธิ์อํานาจ (มัทธิว 7:29) และพวกอัครสาวกด้ วยเช่นกัน (กิจการ 4:8-14)
ผู้รับใช้ ในปั จจุบนั ต้ องเทศนาด้ วยความกล้ าหาญและด้ วยอํานาจ (ทิตสั 2:15)
ความคิดของหลายคนที่ว่าแต่ละยุคต้ องประเมินความจริ งใหม่สําหรับตนเองเป็ นสิ่งที่มาจากหนังสือของพวก New Age
เช่นกัน แหล่งของความจริ งทังปวงคื
้
อพระเจ้ าพระองค์เอง พระองค์ “ไม่มีการแปรปรวน หรื อไม่มีเงาอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง”
(ยากอบ 1:17) “คลังสติปัญญาและความรู้ทกุ อย่างทรงปิ ดซ่อนไว้ ในพระองค์” (โคโลสี 2:3) พระวจนะของพระองค์เด็ดขาด เหมือน
เช่นที่เราเห็นไปแล้ วว่า พระวจนะของพระองค์ปักแน่นอยู่ในสวรรค์เป็ นนิตย์ พระองค์จะไม่ทรงเปิ ดเผยสิ่งหนึ่งกับบุคคลหนึ่ง และ
เปิ ดเผยสิ่งตรงกันข้ ามกับอีกคนหนึ่ง ถ้ าคุณไปที่แหล่งเดียวกับที่ผมไปเพื่อหาความจริ ง คุณก็ควรจะกลับออกมาด้ วยข้ อความ
เดียวกับที่ผมได้ ไม่ใช่มีมาตรฐานหนึง่ สําหรับคนยุคหนึง่ และอีกมาตรฐานหนึง่ สําหรับคนอีกยุคหนึง่
ศิษยาภิบาลของคุณเป็ นผู้รับใช้ ของพระเจ้ าที่เทศนาพระวจนะของพระเจ้ าด้ วยการทรงเจิมของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ และ
ด้ วยฤทธิ์อํานาจที่พระเจ้ าทรงประทานให้ กบั เขา ถ้ าคุณคาดหวังว่าจะได้ รับความรอด คุณต้ องฟั งพระวจนะขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า
และเชื่อฟั งพระวจนะนัน้ พระเจ้ าจะไม่ทรงเปลี่ยนพระวจนะของพระองค์เพื่อคุณหรื อเพื่อผมหรื อเพื่อคนอื่นใด ถ้ าองค์พระผู้เป็ นเจ้ า
ทรงล่าช้ าออกไป (แน่นอนว่าผมไม่เชื่อว่าพระองค์จะทรงทําเช่นนัน)
้ ก็จะมีบางคนเทศนาพระวจนะเดียวกันนี ้อีกหนึ่งร้ อยปี นับจาก
นี ้ไป
นรกจะเป็ นสถานที่อนั เลวร้ ายที่คุณจะต้ องใช้ เวลาชัว่ นิรันดร์ อยู่ที่นั่น ถ้ าผมเป็ นคุณ ผมจะฟั งผู้เทศนาและขอบคุณเขา
สําหรับการเทศนาที่ตรงเพื่อที่คณ
ุ จะได้ รับความรอด
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การดําเนินชีวติ คริสเตียน
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ศิษยาภิบาลของดิฉันไม่ ยอมให้ ดฉิ ันมีแฟน
ถาม
ดิ ฉนั ได้รับบัพติ ศมาด้วยพระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ ประมาณหนึ่งปี มาแล้ว ตอนนีม้ ี ชายหนุ่มในคริ สตจักรอยากจะเป็ นแฟนกับ
ดิ ฉนั เขาแสวงหาพระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ อย่างจริ งจังมาเป็ นเวลาประมาณสามเดือน และดิ ฉนั ชอบเขามาก ศิ ษยาภิ บาลของดิ ฉนั ไม่
อยากให้เราออกไปเที ย่ วด้วยกัน และเราสามารถออกไปเที ย่ วกันเป็ นกลุ่มเท่านัน้ ดิ ฉนั รู้ สึกอึดอัดมากเพราะเราไม่สามารถไปเที ย่ ว
ด้วยกันได้ และดิ ฉนั คิ ดว่าไม่ยตุ ิ ธรรมเลย ดิ ฉนั เชื ่อฟั งศิ ษยาภิ บาลของดิ ฉนั แต่ดิฉนั กําลังรู้ สึกขมขื ่นและท้อถอย และอยากจะออก
จากคริ สตจักรนีแ้ ละไปทีอ่ ืน่ ซึ่ งศิ ษยาภิ บาลจะไม่กดเรามากจนเกิ นไป มี อะไรทีด่ ิ ฉนั ทําได้บา้ งไหม ดิ ฉนั อายุสิบหกปี ค่ะ

ตอบ
มีครับ มีบางสิง่ ที่คณ
ุ สามารถทําได้ อย่างแรกที่คณ
ุ สามารถทําได้ หากว่าคุณเป็ นห่วงชายหนุ่มคนนี ้จริ งๆ คือ อย่าไปยุ่งกับ
เขา เพื่อที่เขาจะสามารถให้ ความสนใจทังหมดของเขาอยู
้
่กับสิ่งเดียวที่สําคัญที่สดุ สําหรับเขา และนั่นคือการรับพระวิญญาณ
บริ สทุ ธิ์ ความสนใจของคุณที่มีต่อเขาในเวลาที่สําคัญในชีวิตของเขานี ้เป็ นการทําให้ เขาวอกแวกและเป็ นอุปสรรคของเขาต่อการ
ยอมจํานนต่อองค์พระผู้เป็ นเจ้ าอย่างแท้ จริ ง พระคัมภีร์กล่าวว่า “เขาเป็ นคนสองใจไม่มนั่ คงในบรรดาทางที่ตนประพฤตินน”
ั ้ (ยาก
้ อนว่า “ผู้นนจงอย่
ั้
าคิดว่าจะได้ รับสิง่ ใดจากพระเจ้ าเลย”
อบ 1:8) และข้ อพระคัมภีร์ก่อนหน้ านันเตื
ตราบใดที่คณ
ุ ยังดึงรัง้ เขาอยู่ ยังเกี ้ยวพาราสีกบั เขาและพยายามที่จะสร้ างความสัมพันธ์ แบบชายหญิงกับเขาในเวลานี ้
เขาไม่สามารถให้ ตนเองกับการแสวงหาพระเจ้ าได้ อย่างเต็มที่ และผลลัพธ์ คือเขากําลังพยายามทําสองสิ่งในเวลาเดียวกัน ดังนัน้
เขาจึงเป็ น “คนสองใจ” และไม่สามารถยอมจํ านนต่อพระเจ้ าได้ อ ย่า งแท้ จริ งและรั บพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ตามจริ งแล้ ว คุณ
ุ สามารถทําได้ เพื่อเขาใน
กลายเป็ นอุปสรรคที่เลวร้ ายที่สดุ สําหรับเขา จงก้ าวออกมา และอย่าไปยุ่งกับเขา นัน่ เป็ นสิ่งที่ดีที่สดุ ที่คณ
เวลานี ้
อย่างที่สองที่คณ
ุ สามารถทําได้ คือการตระหนักว่าศิษยาภิบาลของคุณเป็ นเพื่อนที่ดีที่สดุ ของคุณ และกฎของคริ สตจักร
นันก็
้ เพื่อประโยชน์ของคุณ ดังที่องค์พระผู้เป็ นเจ้ าบอกกับเซาโลที่ถนนไปยังดามัสกัสว่า “ซึง่ เจ้ าถีบประตักก็เจ็บตัวเจ้ าเอง” (กิจการ
9:5) คุณรู้ในใจของคุณว่าเป็ นสิ่งผิดที่คณ
ุ จะไม่เชื่อฟั งศิษยาภิบาลและกฎของคริ สตจักร คุณกําลังดําเนินชีวิตอยู่ในการกล่าวโทษ
้
้ สกึ ของคุณที่มีให้ กบั ชาย
และความรู้สกึ ผิด พระเจ้ าไม่สามารถที่จะอวยพรแก่คณ
ุ ได้ จงให้ ทกุ สิ่งทุกอย่างที่แท่นบูชา รวมทังความรู
หนุ่มคนนี ้ และอธิษฐานจนเข้ าไปถึงที่ใหม่ในพระเจ้ า ได้ รับการเพิ่มเติมในพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ความปี ติยินดีขององค์พระผู้เป็ น
ุ ได้ ยอมจํานนต่อพระเจ้ านันมากยิ
้
่งกว่า
เจ้ าจะเกิดขึ ้นและจะตอบแทนสิง่ ที่คณ
ให้ คุณไปหาศิษยาภิบาลของคุณและบอกกับเขาว่าคุณขอบคุณความห่วงใยของเขาที่มีต่อคุณ และขอบคุณสําหรั บ
สติปัญญาของเขาในการชี ้นําและกฎที่จะช่วยเหลือคนหนุ่มสาวให้ ประพฤติตนเองอย่างถูกต้ องและสอดคล้ องกับพระวจนะและนํ ้
พระทัยของพระเจ้ า บอกกับเขาว่าคุณจะยอมจํานนต่อกฎเหล่านัน้ และคุณต้ องการให้ เขาบอกกับคุณหากว่าคุณก้ าวลํ ้าไป จงม
ความจริงใจเมื่อคุณบอกกับเขา จงจําไว้ วา่ เขาเป็ นเพื่อนที่ดีที่สดุ ของคุณ เพราะเขาดูแลจิตวิญญาณของคุณ (ฮีบร 13:17) และเมื่อ
คุณยอมจํานนต่อการชี ้นําของศิษยาภิบาลที่ชอบพระทัยพระเจ้ า คุณก็จะได้ รับความรอด
อย่าปล่อยให้ มารเข้ ามาปลูกฝั งความคิดไว้ ในจิตใจของคุณว่าคุณสามารถออกจากคริ สตจักรไป โลกนี ้เต็มไปด้ วยศาสนา
ปลอมๆ ที่หลอกลวง “ไม่มีไม้ กางเขน” ง่ายสําหรับเนื อ้ หนัง แต่มีคริ สตจักรที่แท้ จริ งเพียงคริ สตจักรเดียว และคุณควรขอบคุณ
พระเจ้ าทุกลมหายใจที่คณ
ุ หายใจเข้ าไปว่าคุณอยู่ในคริ สตจักรที่แท้ จริ งนัน้ ถ้ าคุณออกไป คุณอาจจะได้ ตามใจของคุณ แต่ชีวิตของ
คุณจะเป็ นชีวิตที่ทกุ ข์ที่สดุ และคุณจะหลงไป
ในตอนนี ้ คุณอาจจะรู้ สกึ ว่าผมขอให้ คณ
ุ เลิกคิดหรื อหวังสําหรับความสัมพันธ์ในอนาคตกับชายหนุ่มคนนี ้ ผมไม่ได้ กล่าว
เช่นนัน้ สิ่งที่ผมกําลังพูดอยู่นี ้คือให้ คณ
ุ ซึง่ เป็ นบุตรของพระเจ้ าซึง่ ได้ บงั เกิดใหม่แล้ วยอมจํานนความคิดในการมีแฟน หรื อพิจารณา
ที่จะมีแฟนซึง่ ยังไม่ได้ บงั เกิดใหม่ แม้ ว่าเขาจะแสวงหาพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ แต่เขายังไม่ได้ บงั เกิดใหม่นอกจากว่าและจนกว่าที่เขา
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จะได้ รับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูและได้ รับพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ โดยมีหมายสําคัญคือการพูดภาษาต่างๆ เหมือนเช่นที่ศิษ
ยาภิบาลของคุณบอก คือจะต้ องไม่มีการเป็ นแฟนกันระหว่างสองคนที่คนหนึง่ บังเกิดใหม่แต่อีกคนยังไม่ได้ บงั เกิดใหม่ หลักการของ
2โครินธ์ 6:14 เป็ นหลักการที่มีความเข้ มแข็งมาก
หากว่าชายหนุ่มคนนี ้ไม่ได้ รับพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ ก็ไม่มีทางใดที่เขาจะเป็ นผู้ชายสําหรับคุณได้ ในนําพระทั
้
ยของพระเจ้ า
และหากว่าเขาได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ในเวลาอันเหมาะสม ศิษยาภิบาลของคุณอาจอนุญาตให้ คุณออกไปเที่ยวกับเขาได้
อย่างไรก็ตาม ไม่จําเป็ นว่าคุณทังสองเกิ
้
ดมาเพื่อกันและกัน ในเวลานัน้ คุณต้ องแสวงหาพระพักตร์ ของพระเจ้ าสําหรับการชี ้นําและ
การทรงนําของพระองค์สําหรับชีวิตของคุณ และไม่วา่ ชายหนุ่มคนนี ้เป็ นผู้ที่พระเจ้ าวางแผนให้ กบั คุณหรื อไม่
ุ ทําอย่างที่ผมบอกกับคุณนี ้ และใครจะไปรู้วา่ ในอนาคต อีกเรื่ องหนึง่ อาจจะเป็ น
แต่นนั่ ก็เป็ นอีกเรื่ องหนึง่ ตอนนี ้ ขอให้ คณ
จริงสําหรับคุณก็ได้

แฟนไม่ ใช่ ชาวเพ็นเทคอสต์
ถาม
แฟนของดิ ฉนั เป็ นคนหลักแหลมมาก และเขาอยากจะแต่งงานกับดิ ฉนั แม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็ นชาวเพ็นเทคอสต์ แต่เขาก็รัก
พระเจ้าจริ งๆ และมาโบสถ์ ของเราบ่อยครั้ง มี คนบอกดิ ฉนั ว่าดิ ฉนั ไม่สามารถแต่งงานกับเขาได้เพราะเขาไม่ ได้รับบัพติ ศมาใน
พระนามของพระเยซและไม่
ได้รับพระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ ดิ ฉนั คิ ดว่าไม่ยุติธรรมเลยเพราะเขาก็เป็ นคริ สเตี ยนและดําเนิ นชี วิตดี กว่า
ู
ชาวเพ็นเทคอสต์หลายคน ฉันรักเขาและเขารักฉัน ดังนัน้ พระเจ้าคงจะต้องการให้เราเป็ นคู่กนั ทําไมคนอืนถึ
่ งได้ใจแคบและจู้จี้นกั

ตอบ
คุณไม่ได้ บอกกับผมว่าใครบอกกับคุณว่าคุณไม่ควรแต่งงานกับชายหนุ่มที่คณ
ุ บอกว่าคุณหลงรักเขา แต่คงจะเป็ นศิษ
ยาภิบาลของคุณ ขอผมกล่าวไว้ ตงแต่
ั ้ ตอนนี ้เลยว่าผมไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากที่จะเห็นด้ วยอย่างแท้ จริ ง เพื่อตัวของคุณเองและ
ตัวของชายหนุ่มคนนัน้ ด้ วย จงยุติความสัมพันธ์ นีเ้ สีย คุณไม่ควรที่จะแม้ แต่ให้ ชายคนนัน้ เกี ย้ วคุณเลย ไม่ต้องพูดถึงเรื่ องที่จะ
แต่งงานอย่างที่พระเจ้ าทรงกล่าวโทษไว้ ในพระวจนะของพระองค์อย่างชัดเจน
ก่อนที่จะกล่าวถึงคําสอนตามพระคัมภีร์ ผมอยากจะเตือนคุณว่าหากว่าคุณแต่งงานกับชายหนุ่มคนนี ้ คุณคงจะมีชีวิตที่
ไม่มีความสุข ไม่ได้ แต่งงานกับคนที่พระเจ้ าทรงเลือกให้ กบั คุณและผู้ที่จะทําให้ คณ
ุ มีความสุขอย่างแท้ จริ ง และต้ องทุกข์และเสียใจ
อย่างไม่มีที่สิ ้นสุด
ผมขออ้ างคําพูดของผู้มีความสําคัญทางฝ่ ายวิญญาณท่านหนึ่ง คือศิษยาภิบาลไคลด์ เจ เฮนี่ย์ผ้ ลู ว่ งลับ ซึง่ ตอบคําถามที่
คล้ ายคลึงกันนี ้ว่า
พระคัมภีร์ห้ามไม่ให้ “เข้ าเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อ” (2โคริ นธ์ 6:14) การตอบสนองต่อข้ อพระคัมภีร์นี ้มักจะเป็ น “แต่
เขาไม่ใช่คนที่ไม่เชื่อเพราะเขาได้ กลับใจใหม่แล้ ว ฯลฯ” แต่มาระโก 16:17 กล่าวว่า “มีคนเชื่อที่ไหนหมายสําคัญเหล่านี ้จะ
บังเกิดขึ ้นที่นน...เขาจะพู
ั้
ดภาษาแปลกๆ” และกิจการ 5:32 บอกกับเราว่าพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์นนทรงประทานให้
ั้
แก่ผ้ ทู ี่
เชื่อฟั ง ดังนัน้ หากยังไม่ได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ก็แสดงว่ายังไม่มีการเชื่อฟั งหรื อความเชื่ออย่างแท้ จริ ง และสิ่งที่ทําให้
สามารถอยู่ร่วมได้ ด้วยโดยมีความ
คนๆ หนึ่งไม่ได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์เป็ นสิ่งที่ผ้ ซึู ่งมีพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์นนจะไม่
ั้
สงบสุข เราเชื่อเหมือนกับอัครทูตว่าคนๆ หนึง่ ยังไม่ได้ บงั เกิดใหม่จนกว่าจะได้ รับบัพติศมาในนํ ้าและพระวิญญาณ เป็ นสิ่ง
ผิดอย่างแน่นอนและไม่ควรที่ผ้ ซู งึ่ บังเกิดใหม่จะแต่งงานกับผู้ซงึ่ ไม่ได้ บงั เกิดใหม่...
ดูเหมื อนว่า จํ านวนชายหนุ่มที่ ประกอบไปด้ ว ยพระวิญ ญาณบริ สุท ธิ์ จะไม่พ อต่อความต้ องการของหญิ ง สาวที่
ประกอบไปด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ หญิงสาวหลายคนเกิดความตระหนกเพราะกลัวว่าจะกลายเป็ นหญิ งแก่ที่ไม่ได้
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แต่งงาน จึงแต่งงานกับคนบาปไป มีบางสิง่ ที่เลวร้ ายยิ่งกว่าการเป็ นหญิงแก่ที่ไม่ได้ แต่งงาน นัน่ คือการแต่งงานกับคนที่ชวั่
ร้ าย
ข้ าพเจ้ าขอกล่าวปกป้องหญิงโสดเสียหน่อย เมื่อดูจากจํานวนประชากรที่เป็ นชายและหญิงแล้ ว แสดงให้ เห็นว่าหา
กว่าหญิงสาวบางคนจะคงรอดอยู่ได้ พวกเขาอาจต้ องอุทิศตนในการใช้ ชีวิตโสด เพราะเราไม่เชื่อเรื่ องการมีภรรยาหลาย
คน ผู้ทําการที่ดีที่สดุ จํานวนหนึ่งที่ข้าพเจ้ ารู้จกั ได้ มอบปั ญหาดังกล่าวให้ กบั องค์พระผู้เป็ นเจ้ า และเหมือนเช่นเปาโล พวก
เขาได้ เลือกที่จะให้ พระเจ้ าเป็ นที่หนึ่ง แม้ ว่าจะหมายถึงการใช้ ชีวิตโสด และพวกเขาก็ทําได้ เป็ นอย่างดีทีเดียว อย่างไรก็
ตาม เปาโลกล่าวว่าไม่ใช่ว่าทุกคนมีของประทานนี ้ และเมื่อเทียบกับของประทานทังหลายที
้
่คนแสวงหากันในทุกวันนี ้
ประตูสขู่ องประทานนี ้ดูเหมือนว่าจะมีลกู ค้ าน้ อยเหลือเกิน...
สําหรับคนส่วนใหญ่แล้ ว เป็ นนํา้ พระทัยของพระเจ้ าที่จะแต่งงาน เมื่อเป็ นกรณี เช่นนัน้ พระเจ้ าทรงมีคนที่อยู่ในนํ ้
พระทัยนันสํ
้ าหรับชีวิตของท่าน และคนๆ นัน้ จะเป็ นผู้ที่เท่าเทียมกับท่านในสิง่ ทางฝ่ ายวิญญาณ
ผมขอประยุกต์ สิ่งต่างๆ เหล่านี ก้ ับกรณี ของคุณ ไม่ว่าคุณจะมี ข้อโต้ เถี ยงเพียงใดก็ไม่สามารถเปลี่ยนพระวจนะของ
พระเจ้ า ไม่แม้ แต่ตวั อักษรตัวเดียว คุณได้ บงั เกิดใหม่โดยการรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูและได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์
้
โดยมีหมายสําคัญคือการพูดภาษาต่างๆ ตามยอห์น 3:3-5 และกิจการ 2:38 ในขณะที่แฟนของคุณไม่ได้ บงั เกิดใหม่ ดังนันใน
ความหมายทางฝ่ ายวิญญาณแล้ ว คุณจึงเป็ นผู้ที่เชื่อในขณะที่เขาไม่ได้ เป็ นผู้ที่เชื่อ การแต่งงานกับบุคคลดังกล่าวจะนํามาซึ่งการ
ุ ต้ องเสียวิญญาณของคุณเองไป รวมทังอาจทํ
้
าลายโอกาสที่แฟนของ
กล่าวโทษและความไม่ชอบพระทัยของพระเจ้ า อาจทําให้ คณ
คุณจะได้ รับความรอดด้ วย
ทําไมคุณถึงไม่บอกเขาล่ะว่าคุณไม่อาจที่จะไม่เชื่อฟั งพระเจ้ าได้ ด้วยการแต่งงานกับเขา คุณบอกกว่าคุณจะเสียเขาไป แต่
้ จะทําให้ เขาแสวงหาพระเจ้ าอย่างจริ งจังและเชื่อฟั งพระวจนะของพระองค์ เขา
หากว่าเขาเป็ นคู่ของคุณจริ งๆ แล้ ว การพูดเช่นนันก็
จะมีสิทธิ์แต่งงานกับคุณอย่างถูกต้ องตามพระวจนะของพระเจ้ าก็ต่อเมื่อเขากลับใจใหม่ รับบัพติศมาในพระนามของพระเยซู และ
ได้ รับพระวิญญาณบริสทุ ธิ์เท่านัน้
หากเขาปฏิเสธที่จะเอาใจใส่พระวจนะของพระเจ้ า และยอมรับและเชื่อฟั งแผนการแห่งความรอดของพระเจ้ า และคุณตัด
ความสัมพันธ์ ของคุณกับเขา (ซึ่งคุณจะต้ องทําในกรณี เช่นนัน)
้ คุณมัน่ ใจได้ เลยว่าเขาไม่ใช่ “คนหลักแหลม” เท่าไรนัก เพราะเขา
เองเป็ นคนที่ “จู้จี ้” เกินไป เขาได้ เลือก “ทางกว้ าง” ที่นําไปสูน่ รก ในขณะที่คณ
ุ ได้ เลือก “ทางแคบ” ที่นําไปสูส่ วรรค์

....................
คนที่นําผมมาหาองค์ พระผ้ ูเป็ นเจ้ า
หันหลังไปจากพระองค์ แล้ ว
ถาม
ผมรู้สึกท้อถอยและสับสนมาก ผมเป็ นคริ สเตียนใหม่ เพิ่งจะเกิ นปี มานิ ดหน่อยเท่านัน้ และคนที น่ ําผมมาหาพระเจ้าได้หนั
หลังไปจากพระองค์แล้ว เขาเป็ นคนที ร่ ้อนรนและมี ความสุขมากในองค์พระผู้เป็ นเจ้า และทันที ทนั ใด เขาก็หนั ไปทางอื น่ และบอก
กับผมว่าเขาไม่สนใจทีจ่ ะรับใช้องค์พระผู้เป็ นเจ้าอีกต่อไป คุณช่วยอธิ บายให้ผมเข้าใจหน่อยได้ไหม ผมรู้ ว่าสิ่ งทีผ่ มมี นนั้ เป็ นจริ ง

ตอบ
ผมดีใจที่คณ
ุ กล่าวประโยคสุดท้ ายนัน้ หากคุณได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์อย่างแท้ จริ งแล้ วล่ะก็ สิ่งที่มีนนก็
ั ้ จริ ง เพราะเป็ น
ประสบการณ์ที่ดีและจริงที่สดุ ในโลก อย่าปล่อยให้ มารปล้ นเอาความแน่ใจนี ้ไปหรื อปล้ นเอาความเชื่อของคุณในพระเจ้ าไป
ผมรู้วา่ คุณรู้สกึ เจ็บปวดและสับสนมาก แต่คริ สเตียนทุกคนต้ องเรี ยนรู้ และไม่เร็วก็ช้า เขาจะรู้ว่าต้ องไม่มองดูที่มนุษย์ แต่
มองดูที่องค์พระผู้เป็ นเจ้ า นี่เป็ นบทเรี ยนที่สําคัญ และองค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงพยายามที่จะสอนบทเรี ยนนี ้กับคุณ
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ดาวิดมีความเจ็บปวดเช่นเดียวกับคุณ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาคงจะเจ็บปวดมากยิ่งกว่าเมื่ออาหิโธเฟล ที่ปรึกษาของเขา
สมคบคิดกับอับซาโลมต่อสู้กบั เขา เขากล่าวไว้ ในสดุดี 55:12-14 ว่า “มิใช่ศตั รูผ้ เู ยาะเย้ ยข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าจะได้ ทนได้ ...แต่เป็ นท่าน
เสมอบ่าเสมอไหล่กับข้ าพเจ้ า เป็ นเกลอของข้ าพเจ้ า เป็ นมิตรรู้ จักมักคุ้นกับข้ าพเจ้ า เราเคยสนทนาปราศรัยกันอย่างชื่นใจ เรา
ดําเนินในพระนิเวศของพระเจ้ าฉันมิตรสนิท”
ความเจ็ บ ปวดของพระเยซูเ มื่ อ พระองค์ ถูก ทรยศด้ ว ยจูบ จากยูด า สาวกที่ พ ระองค์ ท รงเลื อ ก มี ค วามรุ น แรงเพราะ
ความสัมพันธ์ ที่สนิทใกล้ ชิดของพระองค์กบั เขา ผู้สดุดีประกาศว่า “แม้ ว่าเพื่อนในอกของข้ าพระองค์ ผู้ซึ่งข้ าพระองค์ไว้ วางใจ ผู้
รับประทานอาหารของข้ าพเจ้ าก็ยกส้ นเท้ าใส่ข้าพระองค์” (สดุดี 41:9) (ดูยอห์น 13:18) ดังนันพระเยซู
้
จึงทราบและเข้ าใจความ
เจ็บปวดของคุณ
บ่อยครัง้ ผู้ที่เชื่อพระเจ้ าใหม่เข้ ามาในคริ สตจักรโดยคิดว่าธรรมิกชนทุกคนเป็ นทูตสวรรค์ เป็ นความผิดหวังที่น่าเศร้ าเมื่อ
พวกเขาพบว่าคนเหล่านันเป็
้ นมนุษย์มีความอ่อนแอ บางครัง้ บางคนก็ล้มเหลว และเพราะความไม่ร้ ู ผู้ที่เชื่อพระเจ้ าใหม่ก็สะดุด
เพราะความล้ มเหลวนัน้
เราทุกคนต้ องเข้ าใจว่าคนที่ดเู หมือนว่าแข็งแกร่งที่สดุ ในท่ามกลางพวกเขาอาจล้ มลงหากเขาหยุดเดินในพระวิญญาณ ใน
บางครัง้ วิญญาณของความมัน่ ใจเกินไปหรื อการสันนิษฐานอาจโจมตีคนๆ หนึง่ ได้ เปาโลเตือนไว้ ใน 1โคริ นธ์ 10:12 ว่า “เหตุฉะนัน้
คนที่คิดว่าตัวเองมัน่ คงดีแล้ ว ก็จงระวังให้ ดี กลัวว่าจะล้ มลง”
นอกจากนีแ้ ล้ ว เราต้ องเข้ าใจว่าไม่มีใครหันหลังไปจากพระเจ้ าในทันที แต่เป็ นผลสุดท้ ายของกระบวนการที่เกิดขึ ้นใน
้
้
บุคคลคนหนึง่ มาระยะเวลาหนึง่ แล้ ว การไม่อธิษฐาน การไม่เอาใจใส่ การไม่ดําเนินอย่างอ่อนโยน การไม่เชื่อฟั ง และอื่นๆ ทังหมดนี
เป็ นสิง่ ที่เกิดขึ ้นก่อนที่จะมีการหันหลังไปจากพระเจ้ า จริงอยู่ว่าบุคคลนันอาจตบตาคนอื
้
่นได้ ชวั่ เวลาหนึ่ง แต่มะเร็ งที่ซ่อนอยู่ภายใน
จะกัดกินไปจนถึงผิวนอกในที่สดุ และไม่สามารถที่จะปิ ดบังได้ อีกต่อไป การหันหลังกลับที่ “ทันทีทนั ใด” ของเพื่อนคุณเริ่ มต้ นมา
เป็ นช่วงเวลาหนึง่ แล้ ว และหากเขาซื่อสัตย์ เขาก็จะยอมรับเช่นนัน้
เราต้ องพึ่งพระเยซู ไม่ใช่คนหนึ่งคนใด ในการที่จะให้ กําลังแก่เราและนําพาเราให้ ผ่านพ้ นไปได้ ผมนึกถึงท่อนเพลงหนึ่ง
จากบทเพลงในวัยเด็กที่วา่
แขนของมนุษย์จะทําให้ เธอล้ มลง
เธออย่าได้ ไว้ ใจแขนของเธอเอง
อิสยาห์ผ้ พู ยากรณ์กล่าวถึงสภาพของผู้ที่ไว้ วางใจมนุษย์ แต่ไม่ได้ ไว้ วางใจในองค์พระผู้เป็ นเจ้ า “วิบตั ิแก่คนเหล่านันผู
้ ้ ลง
้
งแรง
ไปที่อียิปต์ เพื่อขอความช่วยเหลือ และหมายพึง่ ม้ า ผู้ที่วางใจในรถรบเพราะมีมาก และวางใจในพลม้ า เพราะเขาทังหลายแข็
นัก แต่มิได้ หมายถึงองค์บริ สทุ ธิ์ของอิสราเอล...คนอียิปต์เป็ นคน และไม่ใช่พระเจ้ า และม้ าทังหลายของเขาเป็
้
นเนื ้อหนัง และไม่ใช่
วิญญาณ เมื่ อพระเจ้ าทรงเหยียดพระหัตถ์ ของพระองค์ ออก ผู้ช่วยเหลือก็จะสะดุด และผู้ที่รับการช่วยเหลือก็จะล้ ม และเขา
ทังหลายจะพิ
้
นาศเสียด้ วยกัน” (อิสยาห์ 31:1, 3)
เราจะต้ องมองดูที่พระเยซู พึง่ พากําลังและการชี ้นําจากพระองค์เสมอ การเติบโตขึ ้นเป็ นผู้ใหญ่จริ งๆ แล้ วคือ การเรี ยนรู้ที่
จะพึง่ พาพระองค์ คุณจะเป็ นทารกตลอดไป เป็ นคนอ่อนแอผอมกะหร่องทางฝ่ ายวิญญาณเหมือนกับเด็ก ตราบเท่าที่คณ
ุ พึง่ พาคน
อื่นสําหรับชีวิตฝ่ ายวิญญาณของคุณ จงรักคนทังหลาย
้
แต่ไว้ ใจอย่างเต็มที่ในองค์พระผู้เป็ นเจ้ าแต่เพียงผู้เดียว
คุณจะต้ องเรี ยนรู้ ที่จะเดินไปกับพระเจ้ า ลงไปลึกในความสัมพันธ์ ที่เป็ นส่วนตัวใกล้ ชิดกับพระเยซู ใช้ เวลามากในการ
อธิษฐานกับพระองค์เพียงลําพัง อนุญาตให้ พระองค์ประทานนิมิตแก่คณ
ุ ค้ นหาความเพลิดเพลินในการเดินไปกับพระเจ้ า นักเขียน
เพลงคนหนึง่ กล่าวไว้ วา่
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บนถนนเมืองเยรี โค มีที่วา่ งสําหรับสองคนเท่านัน้
ไม่มาก ไม่น้อยไปกว่านี ้ เพียงแค่พระเยซูและคุณเท่านัน้
พระองค์จะทรงแบกภาระ พระองค์จะทรงร่วมทนทุกข์
ไม่ต้องมีความกังวลใจใดๆ เพราะพระเยซูทรงอยูด่ ้ วย
ในตอนท้ ายนี ้ ผมอยากจะกล่าวว่าผมมัน่ ใจว่าการสูญเสียเพื่อนของคุณเป็ นความเสียหายที่ร้ายแรง แต่หากว่าคุณเรี ยนรู้
ที่จะมองดูที่พระเยซูแม้ จะเกิดเหตุการณ์ เช่นนี ้ คุณจะได้ เรี ยนรู้ บทเรี ยนที่มีค่ามาก พระองค์ทรงเป็ นผู้เดียวที่ไร้ ซึ่งความบาป และ
เป็ นแบบอย่างเดียวสําหรับชีวิตของคุณ คุณจะไม่ผิดหวังอีกเลยเมื่อคุณเรี ยนรู้ที่จะมองดูที่พระองค์เสมอ

รําคาญใจเพราะคําพดของธรรมิ
กชนที่อาวุโสกว่ า
ู
ถาม
ดิ ฉนั เป็ นคริ สเตี ยนใหม่ และสิ่ งที ่รบกวนใจของดิ ฉนั คื อคํ าพดของพวกธรรมิ
กชนที ่อาวุโสกว่า พวกเขาอยากจะพดแต่
ู
ู
เกี ่ยวกับเสือ้ ผ้าและหัวเราะเยาะผู้หญิ งคนอื น่ ในคริ สตจักร พวกเขาคิ ดว่าดิ ฉนั กระตื อรื อร้นมากเกิ นเพราะดิ ฉนั อยากจะพดเกี
ู ่ยวกับ
พระเจ้าและพระคัมภี ร์ ดิ ฉนั เคยคิ ดว่าพวกเขาทุกคนบริ สทุ ธิ์ แต่ตอนนี ้เมื ่อดิ ฉนั อยู่ในคริ สตจักรแล้ว ดิ ฉนั เห็นว่าพวกเขาเกื อบจะ
เหมื อนผู้หญิ งของโลกนี ้ ยกเว้นว่าไม่ได้นอกใจสามี หรื ออะไรพวกนัน้ ดิ ฉนั สับสนจริ งๆ ดิ ฉนั ผิ ดปกติ หรื อเปล่า หรื อว่าเป็ นพวกเขา
หรื ออะไรกันแน่

ตอบ
ผมเข้ าใจความสับสนของคุณครับ ประสบการณ์ของคุณเป็ นเรื่ องปกติ หลายคนมีความคิดสูงส่งว่าคริ สเตียนจะต้ องเป็ น
อย่างไรจนมีเพียงไม่กี่คนเท่านันที
้ ่สามารถทําได้ ตามอุดมคติที่เขาคิดขึ ้นในใจของตัวเอง ผมไม่ได้ หมายความว่า คริ สเตียนไม่ควร
จะดําเนินชีวิตบริสทุ ธิ์ ไม่ใช่เลย แต่ผมหมายความว่าคริสเตียนทุกคนก็เป็ นมนุษย์ และมีความอ่อนแอเหมือนเช่นที่มนุษย์คนอื่นๆ มี
แม้ วา่ เขาจะได้ รับพระวิญญาณบริสทุ ธิ์แล้ วก็ตาม
ผมขออธิบายโดยกล่าวว่าคริ สเตียนมีฐานะประชากรสองฐานะด้ วยกัน พระคัมภีร์กล่าวว่า “ซึง่ บังเกิดจากเนื ้อหนังก็เป็ น
เนื ้อหนัง และซึ่งบังเกิดจากพระวิญญาณก็เป็ นวิญญาณ” (ยอห์น 3:6) คริ สเตียนบังเกิดสองครัง้ ครัง้ แรกคือจากเนื ้อหนัง และเขา
้
อวิญญาณทังหมด
้
แต่เป็ นทัง้
จึงเป็ นเนื ้อหนัง และครัง้ ที่สองจากพระวิญญาณ และเขาจึงเป็ นวิญญาณ เขาไม่ใช่เนื ้อหนังทังหมดหรื
เนื ้อหนังและวิญญาณ
เราจะต้ องไม่ดําเนินชีวิตของเราในเนื ้อหนังหรื อตามเนื ้อหนัง “เพราะว่าถ้ าท่านทังหลายดํ
้
าเนินชีวิตตามฝ่ ายเนื ้อหนังแล้ ว
ท่านจะต้ องตาย แต่ถ้าโดยฝ่ ายพระวิญญาณ ท่านได้ ทําลายการของฝ่ ายกายเสียท่านก็จะดํารงชีวิตได้ ” (โรม 8:13)
ดังนันคริ
้ สเตียนจึงอยู่ในสองโลก แม้ ว่าเราได้ บงั เกิดใหม่และทุกสิ่งได้ เป็ นสิ่งใหม่ เรายังต้ องทานอาหาร ดื่มนํ ้า ทําควา
สะอาดบ้ าน ตัดหญ้ า ทํางาน เป็ นพลเมืองและเพื่อนบ้ านที่ดี และทําหน้ าที่รับผิดชอบเป็ นสมาชิกของครอบครัวทางโลกที่ดี ในขณะ
ที่เราทําสิง่ ต่างๆ เหล่านี ้ทังหมด
้
เราก็ยงั เป็ นบุตรของพระเจ้ า
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ข้ อพระคัมภี ร์สอนว่าในขณะที่ ดําเนินชี วิตในโลกนี ้ เราต้ องทําหน้ าที่มนุษ ย์ ของเราอย่างสัตย์ ซื่อเพื่อถวายเกี ยรติแ ด่
พระเจ้ า คนๆ หนึ่งกล่าวว่า “บางคนคิดถึงสวรรค์มากจนไม่มีประโยชน์ในโลก” อีกคนกล่าวไว้ อย่างเหมาะสมว่า “และทรงโปรดให้
้ น่ อยู่ในโลกนีเ้ พื่อทํางานของเราที่นี่เพื่อองค์พระเยซู
เรานั่งในสวรรคสถานกับพระเยซูคริ สต์” (เอเฟซัส 2:6) เท้ าของเราต้ องตังมั
คริสต์เจ้ า
ใน 1ทิโมธี 5:14 เปาโลกล่าวกับบรรดาหญิงสาว และให้ เราสังเกตหน้ าที่รับผิดชอบสองด้ านที่เขาเน้ น ดังนี ้ “เหตุฉะนัน้
้ สามี มีบตุ รและดูแลบ้ านเรื อน เพื่อมิให้ ศตั รูมีช่องทางนินทาได้ ” ประการแรก เขาพูดถึง
ข้ าพเจ้ าปรารถนาในพวกแม่มา่ ยสาวๆ นันมี
หน้ าที่ทางธรรมชาติ อันได้ แก่ แต่งงาน มีบุตร ดูแลบ้ านเรื อน จากนันพู
้ ดถึงหน้ าที่ทางวิญญาณ คือ ไม่ให้ ศตั รู มีช่องทางนินทาได้
อาจเป็ นได้ ว่าเมื่อเราเป็ นคริ สเตียนใหม่ เรายังไม่พบสมดุลตรงนี ้ คุณอาจไม่มีโอกาสที่จะดําเนินชีวิตที่ต้องรับผิดชอบทํางานทาง
โลก
คุณอาจเป็ นเหมือนหญิงสาวคนหนึ่งที่มาที่คริ สตจักรของเราหลายปี ก่อน เธอมีสามีที่ไม่เชื่อและลูกเล็กๆ หลายคน หาก
เราอนุญาต เธอคงจะอยู่ที่คริ สตจักรของเราทังวั
้ นทังคื
้ น ผมต้ องปิ ดไฟแล้ วบอกเธอให้ กลับบ้ านไปเสีย ไม่อย่างนันเธอก็
้
ไม่ยอมไป
ไหน เธอไม่มีเวลาหรื อแนวโน้ มที่จะทําอาหารให้ สามีและลูกๆ ล้ างจาน ทําความสะอาดบ้ าน หรื อซ่อมหรื อรี ดเสื ้อผ้ า ด้ วยเหตุนนั ้
เพื่อนบ้ านจึงโทรแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ซงึ่ มาพบว่าลูกๆ ถูกละเลยอย่างสิ ้นเชิงและสกปรกอย่างมาก บ้ านสกปรกเหมือนเล้ าหมู มีดินสะสม
เป็ นสัปดาห์ๆ ในขณะที่สิ่งที่เธอทําคืออ่านพระคัมภีร์และอธิษฐาน เพราะเธอละเลยหน้ าที่ทางโลก จึงทํา “ให้ ศตั รู มีช่องทางนินทา
ได้ ” และนําเอาความเสื่อมเสียมายังองค์พระผู้เป็ นเจ้ า
แม้ จะได้ กล่าวไปเช่นนัน้ กรุ ณาอย่าคิดว่าผมเห็นด้ วยกับการพูดที่ไร้ ศีลธรรมเช่นที่คุณอ้ างถึง สิ่งนัน้ เป็ นสิ่งตรงกันข้ าม
อย่างสิ ้นเชิง และพระคัมภีร์ก็กล่าวโทษเช่นกัน ในข้ อพระคัมภีร์ก่อนหน้ าส่วนที่อ้างมาล่าสุด เปาโลกล่าวถึงหญิงสาวที่ “เกียจคร้ าน
เที่ยวไปบ้ านนี ้บ้ านนัน้ และมิใช่แต่เกียจคร้ านเท่านัน้ แต่ปากบอนด้ วย และเที่ยวยุ่งกับเรื่ องของผู้อื่น พูดสิ่งซึ่งไม่ควรจะพูด” (1ทิ
โมธี 5:13) หนังสือยากอบ บทที่สามทังหมดเขี
้
ยนขึ ้นเพื่อให้ เราทราบถึงความชัว่ ร้ ายอันร้ ายกาจของลิ ้นที่ไม่ชอบธรรมและควบคุม
ไม่ได้
เมื่อคนเริ่มที่จะไม่ใส่ใจในชีวิตฝ่ ายวิญญาณภายในและการดําเนินไปกับพระเจ้ า พวกเขาจะเริ่มแสดงออกมาภายนอก ซึง่
สิ่งที่พบบ่อยที่สดุ คือการพูดจาโดยไม่ระมัดระวัง พวกเขาอาจอ้ างว่าเป็ นคริ สเตียนที่จริ งใจ แต่คําพูดของพวกเขาจะทรยศพวกเขา
เพราะแสดงให้ เห็นว่าความสนใจของพวกเขาไม่ใช่เรื่ องทางฝ่ ายวิญญาณเลย แต่เป็ นเพียงทางธรรมชาติ ผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ของ
การขาดการอธิ ษฐานและการแยกตัวออก และการพูดจาในทางเนื อ้ หนังทําร้ าย เป็ นยาพิษ และทําลายคนอื่น ครอบครัวและ
คริสตจักร บางครัง้ มากเกินกว่าที่จะเยียวยาได้
ผู้คนที่พูดจาในทางเนื ้อหนังเช่นนีก้ ลายเป็ นสิ่งที่ทําให้ คริ สเตียนใหม่ๆ เช่นคุณสะดุด คุณครับ สิ่งที่คณ
ุ จะต้ องทําคือให้
มองดูที่พระเยซู และไม่ไปมองที่คนอื่น บทเรี ยนนี ้เป็ นบทเรี ยนที่สําคัญสําหรับคุณ เพราะหากคุณไม่จ้องมองที่พระเยซูแล้ ว คุณก็จะ
สะดุดและล้ มลงในที่สดุ
อันตรายอีกอย่างหนึง่ ในการมองดูคนอื่นคือคุณจะกลายเป็ นคนที่ตดั สินผู้อื่น กล่าวโทษผู้อื่น และหน้ าไหว้ หลังหลอก เมื่อ
กล่าวโทษผู้อื่น คุณก็จะทําสิง่ เดียวกันกับที่คณ
ุ วิจารณ์วา่ พวกเขาทํา
จงรักษาสมดุลทางฝ่ ายวิญญาณในชีวิตของคุณ อย่าปล่อยให้ สงิ่ ที่คนอื่นทํามาทําให้ คณ
ุ สะดุด และระวังเพื่อที่คณ
ุ จะไม่ติ
เตียนและกล่าวโทษผู้อื่น จงจําบทเพลงนี ้ไว้
หันมามองพระเยซู
มองดูพระพักตร์ อนั งดงามของพระองค์
และสิง่ ต่างๆ บนโลกนี ้จะหมองลงไปอย่างประหลาด
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ในแสงสว่างแห่งพระสิริและพระคุณของพระองค์

....................
การตอบคําถามคณะอื่น
ถาม
ผมเป็ นคริ สเตี ยนมาได้เพียงแค่ประมาณเจ็ดเดื อนเท่านัน้ ผมรู้ สึกสับสนเกี ่ยวกับเรื ่องที ่คนในคริ สตจักรอื น่ ๆ คิ ดว่าตนเอง
ถกต้
ู อ ง ผมมี เ พื ่อ นสนิ ท สองคนที ่ทํ า งาน คนหนึ่ ง เป็ นแบ็ บติ ส ต์ อี ก คนเป็ นพวกเซเว่ น เดย์ แอดเวนทิ ส ต์ ทั้ง สองคนมี ค วาม
กระตื อรื อร้นมาก และพวกเขาทัง้ สองยื นยันว่าคริ สตจักรของตนเท่านัน้ ที ส่ อนคําสัง่ สอนที ่ถูกต้อง ผมจะตอบเขาว่าอย่างไรดี พวก
เขาทัง้ คู่รู้พระคัมภี ร์มากกว่าผม และพวกเขาบอกข้อพระคัมภี ร์ที่ผมไม่สามารถตอบได้ ผมรู้ สึกอึดอัดใจและด้อยกว่า เพราะผมไม่
สามารถตอบคําโต้แย้งของพวกเขา แต่ผมรู้ ในใจว่าสิ่ งทีผ่ มมี เป็ นของพระเจ้า กรุณาช่วยผมให้รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรด้วย

ตอบ
มารพยายามที่ จะทําให้ คุณต้ องตัง้ รับ เพื่อให้ คุณรู้ สึกด้ อยกว่าและสับสนเพราะคุณอ่อนกว่าในพระเจ้ าและไม่ทราบ
คําตอบทังหมด
้
ท้ ายที่สดุ เมื่อคุณดําเนินต่อไป คุณจะทราบว่าจะตอบคําถามและคําโต้ แย้ งเกี่ยวกับพระคัมภีร์อย่างไร แต่ถึงอย่าง
้ ไม่จําเป็ นเสมอไป คุณไม่ต้องรู้สกึ ว่าจะต้ องตอบทุกคําถามและคําโต้ แย้ งที่เกิดขึ ้นกับคุณ พระเยซูเองไม่ทรงทําเช่นนัน้ (ดูมทั ธิว
นันก็
21:23-27)
คุณบอกว่าคุณทราบว่าสิ่งที่คณ
ุ มีเป็ นของพระเจ้ า นัน่ เป็ นสิ่งที่สําคัญ พยานส่วนตัวของคุณเป็ นสิ่งที่ฤทธิ์เดช ไม่สามารถ
ที่จะปฏิเสธได้ คนอื่นๆ อาจโต้ เถียงกันเรื่ องคําสัง่ สอนที่คณ
ุ อาจยังไม่สามารถตอบได้ แต่ไม่มีใครสามารถแย้ งสิ่งที่บุคคลคนหนึ่ง
ประสบเป็ นการส่วนตัวได้ นี่เป็ นอาวุธที่มีประสิทธิ ภาพมาก และเป็ นสิ่งที่ชายตาบอดซึ่งพระเยซูทรงรั กษานัน้ ได้ ใช้ เมื่อพวกยิว
โต้ แย้ งกับเขา ให้ อ่านบันทึกในยอห์น 9:24-33 ผู้นําทางศาสนาไม่สามารถตอบเขาได้ เมื่อเขาบอกถึงประสบการณ์ส่วนตัวของเขา
เปาโตกล่า วถึง ประสบการณ์ ข องตนบนถนนดามัส กัส ซํ า้ แล้ ว ซํ ้าเล่า ในท านองเดี
ํ
ยวกัน ประสบการณ์ข องคุณ ก็เ ป็ น อาวุธ ที่
ประสิทธิภาพอย่างมาก
ผมขอยืนยันกับคุณว่าคุณมีเหตุผลสนับสนุนมากกว่าเพื่อนสองคนของคุณมากนัก ไม่สําคัญว่าพวกเขาจะกล่าวอ้ างข้ อ
พระคัมภีร์มากเพียงใด หรื อคําโต้ แย้ งของพวกเขาอาจฟั งดูมีเหตุผลมากเพียงใด คุณอยู่ในความจริ ง แต่พวกเขาไม่ได้ อยู่ในความ
จริ ง ไม่ใช่ว่าข้ อความพระคัมภีร์ที่พวกเขาพูดถึงเป็ นสิ่งผิด ข้ อพระคัมภีร์ทกุ ข้ อเป็ นของพระเจ้ าและเป็ นความจริ ง แต่การแปลข้ อ
พระคัมภีร์ของพวกเขาเป็ นสิ่งที่ผิด ในเวลานี ้ คุณอาจไม่เข้ าใจและคําโต้ แย้ งของพวกเขาอาจฟั งดูมีเหตุมีผล แต่จงมีความมัน่ คง
อย่าหวั่นไหวไป ความเข้ าใจจะเกิดขึน้ ในเวลาที่เหมาะสมเมื่อพระคัมภีร์เปิ ดออกต่อคุณ จนกว่าเวลานัน้ จะมาถึง จงปล่อยให้
ความเชื่อของคุณจับพระศิลาไว้ และไม่ยอมที่จะถูกเคลื่อนย้ ายไป คุณจะมีความยินดีที่คณ
ุ ทําเช่นนัน้ เพราะสิ่งที่เรามีจะคงทนทุก
การทดสอบ แต่สงิ่ ที่พวกเขามีจะไม่ทนอยูไ่ ด้
สุดท้ าย จงอยู่ในทางฝ่ ายวิญญาณอยู่เสมอ จงอธิษฐานอย่างมาก ประกอบไปด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ จงสัตย์ซื่อต่อ
ุ มี คุณไม่
การประชุมของคริ สตจักร จงศึกษาพระวจนะ ความเข้ าใจจะเกิดขึ ้น คุณมีมกุ ที่มีราคา เพื่อนของคุณจําเป็ นต้ องมีสิ่งที่คณ
จําเป็ นต้ องรู้สกึ ด้ อยกว่าเลย
ตามจริ งแล้ ว คุณอาจจะสนใจที่จะใช้ เทคนิคของเปาโลเมื่อเขาต้ องมีคดีกบั พวกธรรมาจารย์ สภาของยิวที่ประกอบไปด้ วย
กลุ่มที่แตกต่างกันสองกลุ่ม คือพวกฟาริ สีและสะดูสี เขากล่าวถึงเรื่ องที่พวกเขาไม่เห็นพ้ องกันอย่างมาก คือ การฟื น้ ขึ ้นจากความ
ตาย ผลที่เกิดขึ ้นคือ เปาโลสามารถยืนอยูต่ า่ งหากในขณะที่คนเหล่านันโต้
้ เถียงกัน (ดูกิจการ 23:6-10)
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เพื่อนทังสองคนของคุ
้
ณมีความขัดแย้ งกันในหลายๆ เรื่ องอย่างแน่นอน แทนที่จะเป็ นคุณที่พวกเขาทังสองโจมตี
้
ก็ให้
กล่าวถึงเรื่ องที่พวกเขาไม่เห็นพ้ องกันอย่างมาก และปล่อยให้ พวกเขาเถียงกันในขณะที่คณ
ุ อยู่เฉยๆ และสรรเสริ ญพระเจ้ าสําหรับ
พระวิญญาณบริสทุ ธิ์และไฟ ความจริงที่ดีเลิศเกี่ยวกับการบังเกิดใหม่ และพระนามของพระเยซูคริสต์
จงแสดงถึงวิญญาณที่อ่อนหวานของพระคริ สต์ และปฏิเสธที่จะเป็ นคนชอบโต้ เถียงหรื อขุ่นเคือง ให้ พวกเขาได้ ร้ ู ว่าคุณ
มัน่ คงในสิง่ ที่คณ
ุ ได้ รับจากพระเจ้ า จงอธิษฐานเผื่อเพื่อนของคุณ คําพยานของคุณร่วมกับพระวิญญาณของพระเจ้ าในชีวิตของคุณ
จะมีฤทธิ์ เดชมากกว่าคําโต้ เถียงของพวกเขาทังหมด
้
จงตังมั
้ น่ อยู่ และคุณจะมีความปี ติยินดีในการนําเพื่อนทังสองของคุ
้
ณมาสู่
แท่นบูชาเพ็นเทคอสต์

รับใช้ พระเจ้ าเฉพาะเวลาที่มีปัญหา
ถาม
ทําไมเวลาทีส่ ามี ของดิ ฉนั และดิ ฉนั ดีกนั ดิ ฉนั จึ งเย็นชาและห่างไปจากคริ สตจักร แต่เมื ่อสามี ของดิ ฉนั (เขาไม่ได้รับความ
รอด) ออกจากงานหรื อทิ้ งดิ ฉนั ไป หรื อทําให้เกิ ดปั ญหา ดิ ฉนั จึ งกลับเข้ามาและรับใช้องค์พระผู้เป็ นเจ้า และอธิ ษฐาน ตอนนีเ้ ขาทิ้ ง
ดิ ฉนั ไป และดิ ฉนั อธิ ษฐานเต็มล้นและรับใช้พระเจ้า แต่ดิฉนั กลัวว่าเมื ่อเขากลับมา ดิ ฉนั จะหันไปจากพระเจ้าเหมื อนก่อนหน้านี ้
คุณช่วยดิ ฉนั หน่อยได้ไหม

ตอบ
ปั ญหาของคุณคือ คุณไม่ได้ รักพระเยซูอย่างแท้ จริ ง ถ้ าคุณรักพระองค์อย่างแท้ จริ งเหมือนเช่นที่คณ
ุ ควรจะรัก พระองค์จะ
เป็ นที่หนึ่งในชีวิตของคุณ และคุณจะรับใช้ พระองค์ไม่ว่าจะทุกข์หรื อสุข มีเงินหรื อไม่มีเงิน มีสามีหรื อไม่มีสามี พระองค์จะทรงเป็ น
ทุกสิง่ ทุกอย่าง และไม่มีใครหรื อสถานการณ์ใดๆ ในชีวิตที่จะมาขวางกันคุ
้ ณกับพระองค์ได้
ในเวลานี ้ คุณไม่มีความเป็ นผู้ใหญ่เป็ นอย่างมาก เป็ นคนที่คํานึงถึงแต่ตนเอง อธิษฐานและรับใช้ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าเฉพาะ
เมื่อคุณมีปัญหาเท่านัน้ คุณยังไม่ยอมจํานนอย่างแท้ จริ งต่อองค์พระผู้เป็ นเจ้ า ผมอยากจะให้ คณ
ุ อ่านข้ อความในย่อหน้ าถัดๆ ไป
และดูว่าคุณเป็ นอย่างนันหรื
้ อไม่ เพราะสิ่งเหล่านันเป็
้ นสิ่งที่เกิดขึ ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในเวลาเดียวกับสภาพจิตใจที่เป็ นเหมือน
เช่นคุณ
1. คุณไม่ได้ เข้ าประชุมอย่างสัตย์ซื่อ ปล่อยให้ ความต้ องการของเนื ้อหนัง เช่น การไปเที่ยวภูเขา ไปเที่ยวชายทะเล ไป
ตกปลา ไปสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ หรื อไปหาเพื่อนมีความสําคัญมากกว่าการที่จะเข้ าในพระนิเวศของพระเจ้ าและนมัสการพระองค์
2. คุณไม่ถวายสิบลดอย่างสัตย์ซื่อ คุณถวายสิบลดเฉพาะหลังจากที่จ่ายหนี ้ต่างๆ และซื ้อสิ่งที่คณ
ุ ต้ องการแล้ วเท่านัน้
ถ้ าคุณมีเงินเหลือ คุณก็ถวายสิบลด โดยที่ลืมหรื อไม่ใส่ใจข้ อพระคัมภีร์เช่น สุภาษิ ต 3:9-10; มาลาคี 3:8-11; ลูกา 16:9-13
3. ชีวิตการอธิ ษฐานของคุณไม่มีระเบียบอย่างแท้ จริ ง คุณไม่ได้ อธิ ษฐานกับพระเจ้ าที่บ้านของคุณ คุณไม่มีความ
ปรารถนาที่จะอธิ ษฐานทุกวัน และสําหรับการอดอาหาร คุณจะบอกว่าคุณ “ปวดหัวมาก” คุณจึงไม่มีความสัมพันธ์ ส่วนตัวกับ
พระเจ้ า พระเจ้ าไม่ใช่สงิ่ แท้ จริงสําหรับคุณ
4. คุณไม่มีภาระหนักสําหรับคนหลง วิญญาณกําลังตายลงอยูร่ อบตัวคุณ แต่คณ
ุ ยังไม่ได้ เปิ ดปากบอกพวกเขาเกี่ยวกับ
ุ รู้สกึ อายที่จะกล่าวถึงองค์พระผู้เป็ นเจ้ า และหาก
พระเยซู คุณสามารถพูดคุยกับพวกเขาได้ อย่างง่ายดายในเรื่ องไม่เป็ นเรื่ อง แต่คณ
คุณได้ พดู ขึ ้นมา คุณก็พดู โดยที่ร้ ูสกึ อายและรู้สกึ ผิด
5. ลึกๆ คุณไม่อยากที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานเรื่ องความบริ สุท ธิ์ ในช่วงระยะเวลาที่ คุณ “เย็นชาและห่างไปจาก
คริ สตจักร” คุณกลับไปทํานิสยั ชาวโลกแบบเดิมๆ ของคุณ เช่น ตัดผม สวมเครื่ องประดับ และแต่งหน้ า ดูทีวีหรื อวิดีโอ หรื อไปดู
ภาพยนตร์ แม้ เมื่อเวลาที่คณ
ุ “อธิษฐานเต็มล้ นและรับใช้ พระเจ้ า” คุณหวังว่าคริสตจักรจะไม่เคร่งครัดเกินไป
51

6. คุณไม่รักที่จะอ่านพระคัมภี ร์ หรื อฟั งคําเทศนาหรื อคําสอนพระวจนะที่ ดีและถูกต้ อง คุณอยากฟั งเรื่ องราวหรื อ
ประสบการณ์ สิ่งที่ไม่จริ งจัง สดใส สันๆ
้ และเหมือนพี่เหมือนน้ อง อย่างมากที่สดุ คุณฟั งได้ แต่ “คําเทศนาเล็กๆ สําหรับ คริ สเตียน
น้ อยๆ ” ท้ องที่อ่อนแอและบอบบางของคุณทนได้ แค่นมแห่งพระวจนะและแถมเป็ นนมไร้ ไขมันเสียด้ วย คําเทศนาที่เป็ นคําสัง่ สอน
จริ งๆ จังๆ ทําให้ คณ
ุ เบื่อเกือบตาย
7. คุณไม่ได้ ไปในการประชุมคริ สตจักรเพื่อนมัสการพระเจ้ า แต่คุณไปเพื่อจะได้ รับความบันเทิง คุณนั่งอยู่ที่โบสถ์
เหมือนกับเด็กเหลือขอเอาแต่ใจตัวเอง คอยแต่จะรอให้ คนป้อน คุณไม่ได้ “เข้ าประตูของพระองค์ด้วยการโมทนา” หรื อเข้ าไปใน
“บริ เวณพระนิเวศของพระองค์ด้วยการสรรเสริ ญ” แน่นอนว่า คุณต้ องการได้ รับการอวยพร แต่คณ
ุ ไม่ต้องการสรรเสริ ญพระองค์
คุณขยับเขยื ้อนก็ตอ่ เมื่อในการประชุม มีคนอื่นนมัสการพระเจ้ า เมื่อพระวิญญาณทรงเคลื่อนไหว คุณอาจจะยอมให้ ตวั เองบีบนํ ้าต
หนึง่ หรื อสองหยดออกมา เพื่อที่คณ
ุ จะได้ การอวยพรที่เกิดจากการอธิษฐานของคนอื่นๆ
ุ เป็ นมากเกินไป
คุณอาจรู้ สึกว่าผมว่าคุณแรงเกินไป และอาจเป็ นได้ ว่าคุณไม่ได้ ห่างจากสิ่งที่พระเจ้ าทรงประสงค์ให้ คณ
อย่างไรก็ตาม ผมแน่ใจว่าที่ว่ามานี ้คงจะเหมือนคุณบ้ าง และตราบใดที่ข้อใดข้ อหนึ่งตรงกับคุณ ก็แสดงว่าคุณเป็ นคริ สเตียนที่ไม่
เป็ นผู้ใหญ่และไม่มนั่ คง
คุณควรจะทําอะไร ก่อนอื่นซึ่งเป็ นสิ่งที่สําคัญที่สดุ คุณจะต้ องรักพระเยซู ให้ พระองค์เป็ นที่หนึ่งในชีวิตของคุณ เข้ าร่ วม
ประชุมทุกครัง้ นมัสการพระเจ้ าเมื่อไปโบสถ์ คิดถึงพระองค์ เริ่ มที่จะอธิษฐานอย่างสมํ่าเสมอ “อธิษฐานจนทะลุทกุ อย่างและได้
สัมผัสกับพระเจ้ า” ทุกวัน ถวายสิบลดเป็ นสิ่งแรกหลังจากได้ รับเงินมา เป็ นพยานในทุกโอกาส ขอให้ พระเจ้ าทรงประทานความรัก
ในความบริ สทุ ธ์ ทังภายในและภายนอก
้
เริ่ มอ่านพระวจนะเป็ นประจําทุกวัน (โปรแกรมอ่านพระคัมภีร์ทกุ วัน (BREAD) สามารถ
ช่วยได้ ) กันเวลาในการอดอาหารและอธิ ษฐาน ฟั งเมื่อมีการเทศนาพระวจนะ เพราะเป็ นข่าวสารของพระเจ้ ามาถึงคุณ เข้ าร่ วม
การศึกษาพระคัมภีร์ทกุ ครัง้ มีสว่ นร่วมในทุกกิจกรรมของคริสตจักร
ไปหาศิษยาภิบาลและบอกกับเขาถึงสิ่งที่คณ
ุ บอกกับผม ให้ เขาช่วยเหลือคุณในการเดินไปกับพระเจ้ าใหม่ แน่นอนว่าเขา
ุ จะแสวงหาพระเจ้ า ให้ เริ่ มตอนนี ้ เหมือนเช่นที่ผม
ไม่สามารถที่จะทําให้ คณ
ุ ได้ คุณจะต้ องตังใจ
้ อย่ารอให้ สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ ้นก่อนที่คณ
ได้ บอกไป และให้ ยืนหยัดอยู่ ผมหวังว่าสามีของคุณจะกลับมาหาคุณ และถ้ าเขากลับมาหาคุณ ก็แนะนําให้ เขารู้จกั คุณคนใหม่ คน
ที่รับใช้ พระเจ้ าตลอดเวลา
ท้ ายนี ้ คุณเคยหยุดคิดไหมว่าบางที เหตุผลหนึ่งที่สามีของคุณไม่เชื่อพระเจ้ า อาจเป็ นเพราะคุณไม่ได้ แสดงให้ เขาเห็นว่า
ชีวิตคริ สเตียนที่ สมํ่ าเสมออย่างแท้ จริงมีความชื่นชมยินดีเพียงใด เขาเห็นคุณในการเป็ นคริ สเตียนแบบขึ ้นๆ ลงๆ บางครั ง้ ร้ อน
บางครัง้ เย็น และเขาไม่มีความเชื่อมัน่ ในการดําเนินชีวิตคริ สเตียนแบบนัน้ คุณควรให้ เขาได้ เห็นว่าการมีชีวิตที่มีความสุขและอุทิศ
ตนอย่างแท้ จริ ง อุทิศตนต่อพระเจ้ าอย่างแท้ จริ ง เป็ นอย่างไร จงปฏิบตั ิตาม 1เปโตร 3:1-2 แล้ วจะได้ ผล และคุณจะทราบว่าการมี
บ้ านที่มีความสุขเป็ นหนึง่ ในพระคริ สต์เป็ นอย่างไร

....................
ผมควรจะคืนสิ่งของที่ขโมยมา
เมื่อครั ง้ เป็ นคนบาปหรื อไม่
ถาม
ผมเพิ่งจะได้รบั ความรอดเมื อ่ ไม่นานมานี ้ เมื อ่ ผมอยู่ในกองทัพเรื อหลายปี ก่อน ผมขโมยเครื ่องมื อและอุปกรณ์ บางอย่างที ่
มี ค่าประมาณสองพันดอลล่าร์ ทุกคนก็ทําอย่างนัน้ กัน และพวกเจ้าหน้านี ก้ ็ทําเป็ นไม่เห็น มี คนบอกผมว่าผมไม่ตอ้ งนําทรัพย์สินนี ้
ไปคืนเพราะพระคัมภี ร์เขี ยนไว้ว่า “การพิพากษาจะต้องเริ่ มต้นทีค่ รอบครัวของพระเจ้า” ซึ่งหมายความว่า พระเจ้าทรงให้อภัยความ
บาปในอดีตของผมแล้ว ผมจะไม่ถูกตัดสิ นเพราะความผิ ดบาปใดๆ ทีก่ ระทําไปก่อนทีจ่ ะได้รับความรอด ผมรู้ สึกไม่ดีเกี ่ยวกับเรื ่องนี ้
และพีค่ นนัน้ ยืนยันว่านีค่ ือสิ่ งทีพ่ ระคัมภี ร์สอน เขาพดถกไหมครั
บ หรื อผมควรจะนําสิ่ งเหล่านีท้ ี เ่ อามาคืนไปเสีย
ู ู
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ตอบ
มีส่วนที่ถกู อยู่ก็คือเราจะไม่ถกู ตัดสินเพราะความผิดบาปที่เรากระทําไปก่อนที่จะได้ รับความรอด สิ่งเหล่านันอยู
้ ่ภายใต้
พระโลหิตของพระเยซู ขอบคุณพระเจ้ าสําหรับพระคุณและพระเมตตาของพระองค์ ซึง่ เป็ นสิง่ ที่ไม่คิดมูลค่าและไร้ ขอบเขต
อย่างไรก็ตาม ในอีกด้ านหนึ่ง ถ้ าคุณขโมยของก่อนที่จะได้ รับความรอด ในตอนนี ้คุณได้ รับความรอดแล้ ว คุณก็ทําความ
บาปทุกวันที่คณ
ุ เก็บสิ่งที่คณ
ุ เคยขโมยเอาไว้ ไม่มีทางเลยที่คณ
ุ จะสามารถพูดได้ ว่าเครื่ องมือและอุปกรณ์ เหล่านันเป็
้ นของคุณโดย
้
่ คณ
ุ เก็บของเหล่านันไว้
้ ทําให้ คณ
ุ เป็ นขโมย การเก็บสิ่งที่คณ
ุ ขโมยก่อนที่
ชอบธรรม สิ่งของเหล่านันเป็
้ นของกองทัพเรื อ ดังนันการที
คุณจะได้ รับความรอด เป็ นการที่คณ
ุ ขโมยจากผู้ที่เป็ นเจ้ าของทรัพย์สินเหล่านันอย่
้ างแท้ จริ ง และนัน่ คือสิ่ งที ่คณ
ุ กํ าลังทําอยู่ตอนนี ้
คุณควรจะคืนทรัพย์สงิ่ ของที่คณ
ุ ขโมยมานันเสี
้ ย ผมขออธิบายถึงเรื่ องนี ้อีกนิด
ผมเชื่อเป็ นอย่างยิ่งว่าหนี ย้ งั คงเป็ นหนี ท้ ี่จะต้ องจ่ายคืนไม่ว่าเราจะเป็ นหนีก้ ่อนหรื อหลังจากที่ได้ รับความรอดแล้ ว ถ้ า
“การพิพากษาจะต้ องเริ่ มต้ นที่ครอบครัวของพระเจ้ า” (1เปโตร 4:17) หมายความว่าเราไม่มีหน้ าที่รับผิดชอบต่อการกระทําของเรา
ก่อนที่จะได้ รับความรอด ก็จะหมายความว่าเราเป็ นอิสระจากหนี ้ เป็ นอิสระจากสัญญาที่เราได้ ทําไว้ ก่อนหน้ านี ้ หลุดจากหน้ าที่
รับผิดชอบใดๆ ที่เรามีต่อครอบครัวของเรา คนอื่น สถาบัน หรื อรัฐบาลของเรา ก่อนหน้ าที่เราจะได้ รับความรอด เราก็ควรจะฉีก
หนังสือสัญญาของเรา ทะเบียนสมรส และเอกสารจํานองของเรา และทุกสิง่ จะเริ่มต้ นใหม่หลังจากความรอดของเรา แต่นนั่ เป็ นการ
แปล 1เปโตร 4:17 ที่ไม่ถกู ต้ อง
ข้ อพระคัมภีร์นนหมายความว่
ั้
า พระเจ้ าจะทรงจัดการกับความบาปในชีวิตของคริ สเตียน และถ้ าพระเจ้ าไม่ละเลยบุตร
ของพระองค์เองและปล่อยให้ พวกเขารอดไปได้ พร้ อมกับความบาป อย่างนันลองคิ
้
ดถึงว่าการพิพากษาจะเลวร้ ายเพียงใดในผู้ที่
ปฏิเสธพระกิตติคุณ ในส่วนสุดท้ ายของข้ อพระคัมภีร์นัน้ กล่าวว่า “ถ้ าการพิพากษานัน้ เริ่ มต้ นที่พวกเราก่อน ปลายทางของคน
เหล่านัน้ ที่ไม่เชื่อฟั งข่าวประเสริ ฐของพระเจ้ าจะเป็ นอย่างไร”
การใช้ คืนเป็ นคําสอนที่สําคัญของคริ สตจักรของพระเจ้ า อาจจะดูเหมือนล้ าสมัยสําหรับบางคน แต่เป็ นสิ่งที่แน่นอนใน
พระวจนะของพระเจ้ า (ดูเลวีนิติ 6:1-5; เอเสเคียล 33:14-16)
ศักเคียสทูลพระเยซูว่า “ถ้ าข้ าพระองค์ได้ ฉ้อโกงของของผู้ใด ข้ าพระองค์ยอมคืนให้ เขาสี่เท่า” ซึ่งพระเยซูตรัสตอบคํา
สัญญาที่จะชดใช้ คืนนันว่
้ า “วันนี ้ความรอดมาถึงครอบครัวนี ้แล้ ว” (ลูกา 19:8-9) การกลับใจใหม่อย่างแท้ จริ งรวมถึงการชดใช้ ทกุ
สิง่ ที่สามารถจะเอามาคืนได้
ผมจําได้ วา่ หลายปี ก่อนเมื่ออาจารย์ดบั เบิลยู อี คิดสัน เป็ นเลขาธิการของ Pentecostal Church Incorporated (ก่อนที่
จะรวมเข้ าเป็ นสหคริ สตจักรเพ็นเทคอสต์) ผมได้ ยินคําพยานของเขาเกี่ยวกับก่อนที่เขาจะเป็ นคริ สเตียน เขาเป็ นเจ้ าของร้ านเฟอร์ นิ
จอร์ ในมิสซูรี ตอนนันเป็
้ นเวลาที่เลวร้ าย และเขาเสียร้ านไปและต้ องล้ มละลาย ในความยากลําบากทางการเงินนัน้ เขาพบกับองค์
พระผู้เป็ นเจ้ าและยอมจํานนต่อพระองค์อย่างแท้ จริ ง จากนัน้ เขาตกลงใจที่จะจ่ายเงินคืนแก่ผ้ ทู ี่เสียเงินไปเพราะการล้ มละลายของ
เขา ในทางกฎหมาย เขาไม่ต้องทําเช่นนัน้ แต่เขารู้ สกึ ว่าเป็ นสิ่งที่พระเจ้ าทรงประสงค์ให้ เขาทําในฐานะคริ สเตียน เขาต้ องใช้ เวลา
หลายปี แต่ก็จ่ายเงินคืนได้ ทกุ สตางค์ พระเจ้ าทรงให้ เขาได้ รุ่งเรื องขึ ้นด้ วยร้ านเฟอร์ นิเจอร์ ที่ใหญ่ขึ ้นและดีขึ ้นกว่าก่อนที่จะมาเป็ น
ผู้รับใช้
คนๆ หนึ่งจะแก้ ตวั อย่างไรที่มีเครื่ องตัดหญ้ าของเพื่อนบ้ านอยู่ในโรงรถของตัวแล้ วพูดว่า “ฉันเก็บเครื่ องตัดหญ้ านี ้ไว้ ได้
ฉันได้ รับความรอดหลังจากที่ได้ ยืมมา” ช่างเป็ นเรื่ องไร้ สาระสิ ้นดี แต่ก็เป็ นเหตุผลเดียวกันกับที่เพื่อนของคุณใช้
ในทํานองเดียวกัน คนๆ หนึ่งโกงเงินภาษี ก่อนที่จะได้ รับความรอดควรจะจ่ายเงินให้ กับกรมสรรพากรหลังจากที่ได้ รับ
ความรอดแล้ ว เงินนันไม่
้ ใช่ของเขา เขาเป็ นหนี ้กรมสรรพากร
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คนที่โกงภาษี เงินได้ จะถูกจับได้ ไม่เร็ วก็ช้า ไม่ว่าจะทําก่อนหรื อหลังจากได้ รับความรอดก็ไม่แตกต่าง การโกงของเขาจะ
นํามาซึง่ การตําหนิตอ่ ตัวเขาเองและต่อคริสตจักร ความบาปจะถูกเปิ ดโปง และยิ่งคนๆ หนึง่ ซ่อนมันไว้ นานแค่ไหน โทษก็จะมากขึ ้น
เท่านัน้
ผมไม่คิดว่าคนๆ หนึง่ จะถูกต้ องในสายพระเนตรของพระเจ้ าได้ ถ้าไม่ทําทุกสิ่งที่ทําได้ เพื่อจ่ายหนี ้ของตนคืนและใช้ คืนสิ่งที่
เขาเอามาอย่างไม่ถกู ต้ อง ผมไม่อยากจะพบกับพระเจ้ าโดยที่มีทรัพย์สนิ ของผู้อื่นอยูใ่ นจิตสํานึกของผม
้
แต่เป็ นสิ่งสําคัญที่เรา
จริ งครับ พระคุณของพระเจ้ ายิ่งใหญ่ สามารถปกคลุมอดีต และให้ อภัยความบาปทังหมดของเรา
เห็นทังสองด้
้
าน และเข้ าใจว่าถ้ าคนๆ หนึ่งไม่กลับใจใหม่ เขาจะไม่ได้ รับการให้ อภัย และการชดใช้ เป็ นผลของการกลับใจใหม่อย่าง
แท้ จริง

ผมควรจะอย่ ูห่างจากสมาชิกแก๊ งไหม
ถาม
เป็ นสิ่ งทีผ่ ิ ดหรื อไม่ทีค่ นๆ หนึ่งซึ่งได้รบั การช่วยกู้จากแก๊ ง จะไปในสถานทีซ่ ึ่ งอาจมี สมาชิ กแก๊งทีบ่ คุ คลนัน้ เคยรู้ จกั

ตอบ
แม้ แต่กบั คนที่ประกอบด้ วยพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ การที่ตงใจเปิ
ั้
ดตนเองต่อสภาพแวดล้ อมและความกดดันแบบเดียวกับที่
เอาชนะเขามาได้ นนเป็
ั ้ นสิ่งที่โง่เขลา เป็ นเรื่ องเศร้ าแต่เป็ นความจริ งที่คนมากมายถูกเพื่อนฝูงในอดีตล่อใจให้ กลับไปใช้ ชีวิตที่เต็ม
ด้ วยความบาป อันเป็ นสิง่ ที่พระเจ้ าทรงกู้เขาออกมา
เห็นได้ ชดั ว่าตัวธรรมชาติของคุณถูกดึงดูดด้ วยบรรยากาศของแก๊ ง ความกดดันในกลุม่ เพื่อนเป็ นปั จจัยส่งเสริ มที่ทําให้ คณ
ุ
เข้ าไปมีสว่ นร่วมตังแต่
้ ตอนแรกอย่างไม่ต้องสงสัย พระเจ้ าทรงดีตอ่ คุณในการช่วยกู้คณ
ุ และให้ ชีวิตใหม่แก่คณ
ุ
ความกดดันในกลุ่มเพื่อนเป็ นสิ่งที่มีอํานาจมาก การเห็นชอบและยอมรับจากคนอื่นๆ เป็ นพลังที่ยิ่งใหญ่ และมักจะเป็ น
เพื่อการชัว่ ร้ าย มีอํานาจที่ดงึ ดูดซึง่ มีพลังเหมือนกับเหล้ าที่มีตอ่ คนติดเหล้ า
ผมอยากจะกล่าวถึงข้ อพระคัมภีร์ที่ถกู ละเลยกัน ซึง่ เตือนเกี่ยวกับการเกี่ยวข้ องกับสิ่งชัว่ “อย่าหลงเลย ‘การคบคนชัว่ ย่อม
เสียนิสยั ’ ” (1โครินธ์ 15:33) นี่เป็ นกฎที่แน่นอนของพระเจ้ า คุณไม่สามารถที่จะหลีกหนีมนั ไปได้ ถ้ าคุณเกี่ยวข้ องกับเพื่อนที่ชวั่ ก็จะ
เป็ นการทําลายคุณ
เป็ นการฉลาดที่จะหลีกเลี่ยงคนที่คณ
ุ ไม่ควรจะไปเกี่ยวข้ อง ให้ เลือกเพื่อนของคุณอย่างระมัดระวัง อย่าไปยุ่งกับสิ่งที่จะ
ล่อลวงคุณ คนที่มีปัญหาจะกล่าวว่า “อย่าเข้ าไปในวิถีของคนชัว่ ร้ าย และอย่าเดินในทางของคนอธรรม จงหลีกเสีย อย่าเดินบนนัน้
เลี ้ยวออกไปเสีย และจงผ่านไป” (สุภาษิ ต 4:14-15)
คุณจงเป็ นคนฉลาด

เราสอนอนุชนของเราถกต้
ู องหรื อเปล่ า
ถาม
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เมื ่อเร็ วๆ นี ้ ผมได้ยินเด็กหนุ่มคนหนึ่ง (ที ่คาดว่ามี พระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ ) บอกกับเพือ่ นบ้านว่า “ตอนผมไปเที ่ยว ผมลื ม
เกี ย่ วกับโบสถ์ และทําทุกอย่างที อ่ ยากทํา” เป็ นสิ่ งทีร่ บกวนใจผมจริ งๆ เราสอนอนุชนของเราว่าพวกเขาจะมาจะไปอย่างไรก็ได้ตาม
ต้องการอย่างนัน้ หรื อ

ตอบ
เด็กหนุ่มคนนี ้มีปัญหาหัวใจ พระเยซูตรัสว่า “พวกท่านจงรักพระเจ้ าด้ วยสุดจิตสุดใจของท่าน ด้ วยสุดความคิดและด้ วย
สิ ้นสุดกําลังของท่าน” (มาระโก 12:30)
เราไม่สามารถลืมสิ่งที่เรารักด้ วยสุดใจของเราได้ เป็ นสิ่งวัดว่าชายคนนี ้รักพระเจ้ าน้ อยเพียงใดถ้ าเขาสามารถนําสิ่งต่างๆ
ทางฝ่ ายวิญญาณออกไปจากความคิดของเขาได้ บุคคลที่ดําเนินไปในความรักของพระเจ้ าจะไม่สามารถคิดว่าจะพักร้ อนจากองค์
พระผู้เป็ นเจ้ า
ผมหวังว่าเราคงไม่สอนอนุชนของเราเท่านัน้ แต่ช่วยพวกเขาให้ พบประสบการณ์ในพระเจ้ า ซึ่งมีความลึกซึ ้งจนสามารถ
อธิบายได้ ด้วยเพียงคําๆ เดียวนัน่ คือ ความรัก

คนๆ หนึ่งได้ รับการอวยพรจากพระวิญญาณ
และทําสิ่งต่ างๆ ของโลกนีไ้ ด้ อย่ างไร
ถาม
เพื ่อนของผมเป็ นคนที ่มีใจอยู่ทางฝ่ ายโลก เขาไปดการแสดงต่
างๆ และเป็ นแฟนกับคนบาป แต่เขาสามารถมาโบสถ์
ู
หลังจากไปชมการแสดงหรื อไปเที ่ยวกับคนบาป หลับตา ยกมื อขึ้น พดภาษาต่
างๆ โห่ร้องและเต้นรํ าระหว่างทางเดิ นในโบสถ์ ผม
ู
พดกั
างๆ และเต้นรํ า นัน่ ก็เป็ นสิ่ งพิ สูจน์ว่าผมถกต้
ู บเขาเกี ่ยวกับเรื ่องนี แ้ ละเขากล่าวว่า “ถ้าผมได้รับการอวยพรและพดภาษาต่
ู
ู อง
ในสายพระเนตรพระเจ้าอย่างแน่นอน” ผมไม่ทราบว่าจะตอบเขาอย่างไร เป็ นอย่างนัน้ จริ งๆ หรื อครับ

ตอบ
ตอบคําเดียวคือ ไม่ ไม่ใช่อย่างนันเลย
้
สิ่งเหล่านันไม่
้ ได้ พิสจู น์ว่าคนๆ หนึ่งถูกต้ องในสายพระเนตรของพระเจ้ า ความคิด
ที่ว่าถ้ าคุณสามารถทําให้ คนๆ หนึ่งเต้ นรํ า หรื อตะโกน หรื อพูดภาษาต่างๆ ได้ แสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างดีแล้ วนัน้ เป็ นสิ่งที่เหมาะกับ
การก่อให้ เกิดคนหน้ าไหว้ หลังหลอกขึ ้นเท่านัน้ ผมจะขออธิบายในเรื่ องนี ้
ผมเห็นด้ วยกับเสรี ภาพในการนมัสการ กับการเต้ นรํ าต่อพระพักตร์ องค์พระผู้เป็ นเจ้ า และกับการพูดภาษาต่างๆ ผมเชื่อ
ว่าประชากรของพระเจ้ าควรจะทําเช่นนัน้ แต่สงิ่ เหล่านี ้ไม่ใช่เครื่ องพิสจู น์ถงึ การอยูท่ างฝ่ ายวิญญาณของคนๆ หนึ่ง เพราะสิ่งเหล่านี ้
ทังหมดอาจเสแสร้
้
งกันได้ ในวันเวลาสุดท้ าย มีกิจกรรมที่จอมปลอมมากมาย
เราได้ รับคําเตือนในพระคัมภีร์ว่ามีการหน้ าซื่อใจคดในคริ สตจักรในวันเวลาสุดท้ าย (1ทิโมธี 4:1-2) ผู้ทําการชัว่ ช้ าจะอ้ าง
หมายสําคัญและการอัศจรรย์ (มัทธิว 7:22-23) และวิญญาณที่หลอกลวงจะปลอมตนเองเป็ นผู้รับใช้ ของพระเจ้ า (2โคริ นธ์ 11:1315) เราได้ รับคําเตือนที่ได้ รับการดลใจจากพระวิญญาณสุทธิ์เกี่ยวกับการสําแดงทางฝ่ ายวิญญาณและหมายสําคัญที่ปลอม เพื่อที่
เราจะทราบว่าไม่ใช่ว่าการสําแดงหรื อเหตุการณ์เหนือธรรมชาติทกุ อย่างมาจากพระเจ้ า ถ้ ามีคนพูดภาษาต่างๆ ที่ไม่ได้ อทุ ิศตัวต่อ
องค์พระเยซูคริ สต์เจ้ าอย่างแท้ จริ ง และไม่ได้ ดําเนินในความเชื่อฟั งพระวจนะของพระเจ้ า คุณแน่ใจได้ เลยว่าการสําแดงที่เขา
อาจจะแสดงนันไม่
้ ได้ รับการยอมรับจากพระเจ้ า (ดู 1ยอห์น 3:6-10; 4:1-3; มัทธิว 24:11, 24)
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นี่ไม่ใช่การพูดว่า ในระดับนี ้เพื่อนของคุณเป็ นผู้หลอกลวงที่ถกู มารควบคุม อย่างไรก็ตาม ถ้ าเขายังคงเป็ นเหมือนกับที่คณ
ุ
พูดมา เขาก็อยูใ่ นอันตรายร้ ายแรง มีเพียงทางเดียวที่จะกําจัดความบาปในชีวิตของคนๆ หนึง่ ไปได้ และนัน่ คือโดยการสารภาพและ
กลับใจใหม่ คุณเห็นไหมว่าเขาหลอกตัวเองและทําให้ ตวั เองเชื่อว่าเขาถูกต้ องในสายพระเนตรของพระเจ้ าโดยไม่กลับใจใหม่ และ
ตอนนี ้เขาพยายามที่จะหลอกคุณโดยการทําให้ คณ
ุ เชื่อในสิง่ เดียวกัน จงศึกษา 2ทิโมธี 3:13 อย่างละเอียด และคุณจะเห็นว่าถ้ าเขา
ไม่กลับใจใหม่และแก้ ไขชีวิตของตนให้ ดีขึ ้น เขาจะลงเหวไปอย่างรวดเร็ว
ความบาปที่ไม่สารภาพและไม่กลับใจเป็ นสิ่งที่เลวร้ ายอยู่แล้ ว แต่เป็ นสิ่งที่แย่ยิ่งกว่าที่จะปกปิ ดความบาปโดยการแสดง
ถึงการกระทําที่แสร้ งว่าถูกต้ อง พระเยซูตรัสไว้ ในมัทธิว 23:14 ว่า “วิบตั ิแก่เจ้ าพวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริ สี คนหน้ าซื่อใจคด
้
าจะต้ องมีโทษมากยิ่งขึ ้น” ดังนันการซ่
้
อน
ด้ วยพวกเจ้ าริ บเอาเรื อนของหญิงม่าย และแสร้ งอธิษฐานเสียยืดยาว เพราะฉะนันพวกเจ้
ความบาปของคนๆ หนึง่ ภายใต้ กิจกรรม “ทางฝ่ ายวิญญาณ” บางอย่างเป็ นการหน้ าซื่อใจคด และเป็ นเกมที่อนั ตราย
จงสังเกตว่าพระเยซูตรัสไว้ ในมัทธิว 7:21 ว่า “มิใช่ทกุ คนที่เรี ยกเราว่า ‘พระองค์เจ้ าข้ า พระองค์เจ้ าข้ า’ จะได้ เข้ าในแผ่นดิน
สวรรค์ แต่ผ้ ทู ี่ปฏิบตั ิตามพระทัยพระบิดาของเรา ผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้ าได้ ” คุณเห็นไหมว่ามันไม่ได้ อยู่ที่การพูด แต่อยู่ที่การ
กระทําว่าคนๆ หนึ่งเป็ นสาวกหรื อไม่ ไม่ใช่ในการอ้ างตนแต่ในการเชื่อฟั ง ไม่ใช่ในการแสดงตัวแต่ในการยอมจํานนต่อพระเจ้ าและ
พระวจนะของพระองค์ และนัน่ คือสิง่ ที่เพื่อนของคุณไม่ได้ ทํา พระวจนะของพระเจ้ ากล่าวโทษการดําเนินชีวิตที่ไม่ชอบธรรมของเขา
แต่เขาไม่ยอมรับความบาปหรื อสารภาพและกลับใจจากการกระทําที่ผิดของตน แม้ วา่ พระเจ้ าจะทรงเมตตาและอดทนนาน แต่หาก
เขายังคงทําสิง่ นี ้ต่อไป ในท้ ายที่สดุ เขาจะถูกตัดออกจากพระเจ้ า
ผมได้ เรี ยนรู้ บทเรี ยนนีใ้ นช่วงชีวิตคริ สเตียนช่วงแรก ผู้ประกาศคนหนึ่งที่มีฤทธิ์ เดชของพระเจ้ าอย่างเด่นชัด และมีของ
ประทานมากมายที่เป็ นสิ่งเหนือธรรมชาติได้ จดั การประชุมฟื น้ ฟูขึ ้นในคริ สตจักรที่ผมเป็ นสมาชิกอยู่ เขาถูกจับได้ ว่าไปทําลามกกับ
เด็กชายเล็กๆ ผู้รับใช้ ที่ชอบธรรมและมีประสบการณ์คนหนึง่ ไปพบกับเขาในเรื่ องความบาปของเขา เขาตอบว่า “พระเจ้ าไม่สามารถ
ใช้ ภาชนะที่ไม่สะอาดได้ และพระองค์ทรงใช้ ผม เพราะฉะนัน้ สิ่งที่ผมทําไม่ใช่สิ่งบาป” เขาถูกหลอกอย่างมาก จงฟั งถ้ อยคําเหล่านี ้
ของพระเยซูวา่
เมื อ่ ถึงวันนัน้ จะมี คนเป็ นอันมากร้องแก่เราว่า ‘พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์กล่าวพระวจนะในพระนามของ
พระองค์ และได้ขบั ผีออกในพระนามของพระองค์ และได้กระทําการมหัศจรรย์เป็ นอันมากในพระนามของพระองค์ มิ ใช่
หรื อ’ เมื อ่ นัน้ เราจะได้กล่าวแก่เขาว่า ‘เราไม่เคยรู้ จกั เจ้าเลย เจ้าผู้กระทําความชัว่ จงไปเสียให้พน้ หน้าเรา’ ” (มัทธิ ว 7:2223)
ในขณะที่พระเจ้ าทรงอดทนนาน พระองค์จะไม่ทนกับความบาปตลอดไป แม้ ว่าพระองค์อาจจะอนุญาตให้ บคุ คลๆ หนึ่ง
ได้ รับการอวยพรเป็ นระยะหนึ่ง ของประทานอาจดําเนินการเป็ นเวลาชัว่ คราว แต่ความบาปที่ไม่กลับใจใหม่ จะทําลายคนๆ นัน้
และการรับใช้ ของเขา แม้ แต่ผ้ ปู ระกาศทางโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียงไปทัว่ โลกและเป็ นที่ชื่นชอบของผู้คนก็ไม่สามารถที่จะหลีกหนีได้ แต่
คิดว่าเราสามารถรอดไปได้
ถูกเปิ ดโปง ให้ เราดําเนินไปด้ วยความเกรงกลัวองค์พระผู้เป็ นเจ้ า ไม่อย่างนันเราเองก็
้
จงเรี ยนรู้ บทเรี ยนนี ้เสียชายหนุ่มเอ๋ย และอยู่ที่พระบาทของพระเยซู จงเตือนเพื่อนของคุณอย่างซื่อสัตย์ แม้ ว่าเขาอาจไม่
ฟั งคุณ แต่คณ
ุ อาจสามารถส่งผลต่อคนอื่นที่ยงั ไม่ได้ ถลํ่าลึกเข้ าไปในทางนัน้
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ผมมีความบาปที่กลุ้มรุ มอย่ างไม่ หยุดยัง้
ถาม
ทุกคนคิ ดว่าผมเป็ นคริ สเตียนที ด่ ีเลิ ศ ศิ ษยาภิ บาลของผมมักจะยกย่องผมและอยากให้ผมทํางานมากขึ้นในคริ สตจักร มัน
ไม่ใช่ว่าผมไม่สามารถทํ าสิ่ งเหล่านัน้ ได้ ผมสามารถทํ าได้ แต่สิ่งหนึ่งคื อว่า ผมมี ความบาปที ่กลุ้มรุมผมอย่างไม่หยุดยัง้ ศิ ษยาภิ
บาลไม่ทราบ จริ งๆ แล้ว ไม่มีใครรู้เลย ผมพยายามแล้วพยายามเล่าทีจ่ ะเอาชนะ แต่ยงั ไม่ทนั รู้ ตวั ผมก็ลม้ เหลวอี กแล้ว มันไม่ใช่สิ่ง
ที ผ่ มสามารถเล่าให้ใครฟั งได้ ผมรู้ สึกผิ ดและไม่สะอาด ผมไม่อยากจะเป็ นคนหน้าซื ่อใจคด ผมควรจะทําอย่างไรดีครับ

ตอบ
ผมดีใจที่คณ
ุ มีจิตสํานึกที่ดีที่จะไม่ปล่อยให้ คณ
ุ ได้ รับการยกย่องในขณะที่ตลอดเวลาคุณทําความบาป ผมหวังว่าคุณจะมี
จิตสํานึกเช่นนันตลอดไป
้
ในเวลาเดียวกัน คุณไม่ควรจะคงอยู่ต่อไปในทางเช่นนัน้ ความบาปและการดําเนินชีวิตอยู่ภายใต้ การกล่าวโทษในขณะที่
ศิษยาภิบาลของคุณสงสัยว่าทําไมคุณจึงไม่ต้องการที่จะก้ าวหน้ าต่อไปในการรับใช้ องค์พระผู้เป็ นเจ้ า เขาอาจสงสัยว่ามีบางสิ่งไม่
ถูกต้ องในชีวิตของคุณ หรื อเขาอาจคิดว่าคุณขี ้อายและขี ้เกียจหรื ออาจจะไม่มีใจทางฝ่ ายวิญญาณพอที่จะเห็นค่าของโอกาสที่เขา
ุ ได้ รับสิ่งที่ดีที่สดุ จากพระเจ้ า ในขณะที่คณ
ุ ไม่
ให้ กบั คุณ ไม่วา่ เขาจะรู้สกึ กับคุณอย่างไร เขารักคุณอย่างแน่นอน และต้ องการให้ คณ
ซื่อสัตย์พอหรื อไม่มีความกล้ าพอที่จะบอกให้ เขารู้ถงึ เหตุผลที่แท้ จริงที่คณ
ุ ลังเลที่จะมีสว่ นร่วมในคริสตจักรมากขึ ้น
ตามจริ งแล้ ว คุณไม่ยตุ ิธรรมกับเขา และก็ไม่ยตุ ิธรรมกับตัวเองด้ วย การที่คณ
ุ ซ่อนความบาปของคุณต่อไปเป็ นการที่คณ
ุ
ทําให้ ความบาปนั่นน่าสนใจมากยิ่งขึน้ สําหรับคุณ ยิ่งซ่อนมันมากเท่าไร มันยิ่งมีแข็งแกร่ งขึน้ ในชี วิตของคุณ เพราะคุณกํ าลัง
ปกป้องมันโดยไม่เปิ ดเผยมันออกมา และมันจะมีอํานาจเหนือคุณตราบเท่าที่คณ
ุ ปกป้องมัน
สุภาษิ ต 28:13 บอกกับเราว่า “บุคคลที่ซ่อนการละเมิดของตนจะไม่จําเริ ญ แต่บคุ คลที่สารภาพและทิ ้งความชัว่ เสียจะได้
ความกรุ ณา” สิ่งที่คุณจะต้ องทําคือ สารภาพและละทิ ้ง การละทิง้ ไม่ยากนักเมื่อคุณเลิกปกป้องความบาปและเปิ ดเผยมันโดย
สารภาพเสีย
ต่อมาคือสัญญายอดเยี่ยมสําหรับทุกคนที่เหมือนกับคุณ คือผู้ที่เจ็บปวดเพราะความบาปในชีวิตของตน 1ยอห์น 1:9 “ถ้ า
เราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชําระเราให้ พ้นจากการอธรรม
้ ้น” การชําระเป็ นสิ่งจําเป็ นและสิ่งที่คณ
ุ ต้ องการ แต่คณ
ุ ไม่สามารถที่จะมีได้ นอกจากจะสารภาพความบาปของคุณ คุณควรจะ
ทังสิ
สารภาพความบาปต่อพระเจ้ าในการอธิษฐานโดยไม่มีข้อยกเว้ น บอกทุกสิ่งกับพระองค์ พระองค์ทรงทราบทุกอย่างอยู่แล้ ว แต่การ
สารภาพเป็ นสิ่งสําคัญที่จะช่วยคุณให้ ยอมรับความบาปนัน้ ซึง่ เป็ นส่วนจําเป็ นต่อการกลับใจใหม่ (ดูเยเรมีย์ 3:13) นี่คือสิ่งที่ดาวิด
ทํา (สดุดี 51:3) และเขาก็ได้ รับการให้ อภัย
ในกรณีของคุณ คุณต้ องไปให้ ไกลอีกหนึ่งก้ าว เพราะความบาปของคุณไม่ใช่การลื่นเพียงครัง้ เดียวหรื อสองครัง้ แต่เป็ น
นิสยั เพราะคุณเรี ยกว่าเป็ น “ความบาปที่กลุ้มรุ มอย่างไม่หยุดยัง้ ” และคุณบอกว่าคุณล้ มเหลวครัง้ แล้ วครั ง้ เล่า ดังนัน้ ขัน้ ตอน
เพิ่มเติมจึงเป็ นสิง่ จําเป็ นเพื่อที่คณ
ุ จะได้ รับชัยชนะเหนือความบาป และรักษาชัยชนะไว้ ผมอยากจะอธิบายในเรื่ องนี ้
สมมติวา่ ในที่ทํางานของคุณ คุณกําลังถือของเหลวที่มีคา่ มากในเหยือกใบหนึ่ง และคุณสะดุดและทําเหยือกหล่น และทํา
ให้ สงิ่ ที่มีคา่ นันหก
้ คุณสารภาพกับเจ้ านาย และเขายกโทษให้ กบั คุณและให้ โอกาสกับคุณอีกครัง้ แต่คณ
ุ สะดุดอีกในที่เดียวกันและ
ของเหลวนันก็
้ หกอีก และก็ได้ รับการให้ อภัยอีก สิ่งเหล่านี ้เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง และทุกครัง้ เจ้ านายของคุณก็ให้ อภัยคุณและให้ คณ
ุ
ลองใหม่
หลังจากสักพัก หลังจากที่ทําผิดหลายครัง้ คุณสังเกตเห็นว่าเหยือกดินเผามีรอยแตกเพราะหล่นบ่อยครัง้ และสิ่งที่บรรจุ
อยู่ภายในรั่วออกมาจากรอยแตกนัน้ ซึ่งทําให้ ปัญหาเพิ่มขึ ้น และคุณตระหนักว่ารอยแตก หรื อข้ อผิดพลาด ในเหยือกจําเป็ นต้ อง
ได้ รับการซ่อมแซมก่อนที่คณ
ุ จะใช้ มนั อีกครัง้ การเพียงแค่ขอให้ เจ้ านายให้ อภัยและขอโอกาสอีกครัง้ ไม่เพียงพอ
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เราเป็ นเหยือกดินเผา (2โคริ นธ์ 4:7) และสิง่ ที่บรรจุอยูภ่ ายในที่มีคา่ นันคื
้ อพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ เมื่อคุณสะดุดและทําบาป
เป็ นครัง้ แรก คุณรี บไปหาองค์พระผู้เป็ นเจ้ าและพระองค์ให้ อภัยคุณ คุณได้ รับการเพิ่มเติมในพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์และได้ รับโอกาส
ที่จะพยายามอีกครัง้ อย่างไรก็ตาม แทนที่จะเอาชนะได้ คุณกลับทําความบาปเดิมซํ ้าแล้ วซํ ้าอีก ดังนันข้
้ อผิดพลาดหรื อรอยแตกท
เกิดขึ ้น และตอนนี ้ความบาปที่เกิดขึ ้นในชีวิตของคุณกลายเป็ นนิสยั ราวกับว่าพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ไหลออกไปโดยง่ายผ่านทาง
รอยแตกนัน้ เพียงแค่ขอให้ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าให้ อภัยจะไม่ช่วยซ่อมแซมข้ อผิดพลาดนัน้
พระเจ้ าได้ ทรงสัง่ เราถึงสิ่งที่ต้องทําในกรณีเช่นนี ้ “เหตุฉะนันท่
้ านทังหลายจงสารภาพต่
้
อกันและกัน และจงอธิษฐานเพื่อ
้
นโรคภัย คําอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนันมี
้ พลังทําให้ เกิดผล” (ยากอบ 5:16)
กันและกัน เพื่อท่านทังหลายจะพ้
ในการแก้ ไขข้ อผิดพลาด คุณควรจะไปหาศิษยาภิบาลของคุณและสารภาพความผิดของคุณกับเขา คุณควรจะทําอย่าง
นันนานมาแล้
้
ว แต่ตอนนี ้คุณจําเป็ นต้ องทําเพื่อทําลายอํานาจของความบาปนี ้ในชีวิตของคุณ ผมทราบว่าคุณอายและกลัวว่าเขา
จะคิดว่าคุณไม่ดี ตามจริ งแล้ ว เขาจะคิดถึงคุณดีกว่าเดิมถ้ าคุณไปหาเขา ขอความกล้ าหาญจากพระเจ้ าเพราะนี่เป็ นทางที่คณ
ุ จะ
ได้ รับการช่วยกู้และได้ รับชัยชนะ จงเปิ ดเผยสิ่งนันออกมา
้
ศิษยาภิบาลของคุณคงจะเคยได้ ยินสิ่งที่เลวร้ ายกว่านันมากหากเขาเป็
้
น
ุ ที่ซื่อสัตย์กบั เขา “คําอธิษฐาน...มีพลังทําให้ เกิดผล” ของเขาเพื่อคุณนันจะเกิ
้
ดผล
ผู้รับใช้ มานาน และเขาจะให้ เกียรติคณ
้ ่อวิญญาณของ
พระคัมภีร์กล่าวว่า จงทําสิ่งนี ้ “เพื่อท่านทังหลายจะพ้
้
นโรคภัย” ในกรณีของคุณ การรักษาให้ หายนันเพื
คุณจะได้ รับการชําระจากความบาปซึง่ ทําให้ คณ
ุ ป่ วยทางฝ่ ายวิญญาณ และมีผลถึงตายเหมือนเช่นมะเร็ ง สหายเอ๋ย การบําบัดนี ้
จะได้ ผล มันจะได้ ผลแน่นอน และคุณสามารถกลับคืนและได้ รับการเพิ่มเติมใหม่ในพระเจ้ า
จงตัดสินใจที่ออกจากความชัว่ ร้ าย ข้ อผิดพลาดอาจแก้ ไขได้ และเมื่อคุณจะ “เป็ นภาชนะที่มีค่า ซึ่งชําระให้ บริ สทุ ธิ์แล้ ว
เหมาะที่เจ้ าของเรื อนจะใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ พร้ อมกับการดีทกุ อย่าง” (2ทิโมธี 2:21) และไม่ใช่ภาชนะที่ไร้ คา่ หรื อหม้ อที่มีรอยแตก

....................
มารเยาะเย้ ยผมทัง้ วันทัง้ คืน
ถาม
มารเยาะเย้ยผมเกื อบทัง้ วันและคื น ผมมี ชีวิตอยู่ในความกลัวและความทุกข์ และในการกล่าวโทษอย่างต่อเนือ่ ง ถ้าสาว
สวยเดิ นผ่านมา ผมหลับตาของผมเพือ่ ที จ่ ะไม่มีความคิ ดที ก่ ําหนัด ถ้าผมเห็นรถคันงาม ผมกลัวว่าผมจะทําบาปโดยการโลภ เมื ่อมี
คนถามคําถาม ผมมักจะตอบด้วยคําว่า “อาจจะ” “กําลังจะ” “อาจจะอย่างนัน้ ” หรื อ “ผมคิ ดว่า” เพราะกลัวว่าถ้าผมกล่าวถ้อยคํา
ที ไ่ ม่เหมาะสม จะกลายเป็ นคําโกหก ด้วยเหตุผลเดี ยวกัน ผมจึ งไม่สามารถบอกเวลากับคนอื ่นได้เพราะเข็มยาวเคลื ่อนที ่อยู่เสมอ
ฉะนัน้ ผมจึ งไม่สามารถให้คําตอบที ถ่ ูกต้องอย่างแท้จริ งได้ ผมขอโทษสําหรับทุกสิ่ งที ่ผมทํา จนทําให้เพือ่ นๆ ไม่อยากให้ผมอยู่ใกล้
เพราะผมขอให้พวกเขาให้อภัยอยู่เสมอๆ ผมแทบจะไม่มีเพือ่ นเหลือเลย ผมไม่มีความสุขเลย คุณช่วยผมหน่อยได้ไหมครับ

ตอบ
ผมเข้ าใจว่าคุณได้ รับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูและได้ รับพระวิญญาณบริสทุ ธิ์แล้ ว ดังนัน้ คําตอบของผมจะไม่พดู
ถึงเรื่ องดังกล่าว
แม้ ว่าเราจะสนับสนุนให้ สิทธิชนมีความรู้ สกึ ผิดชอบที่ว่องไว ขอการให้ อภัยสําหรับทุกสิ่งที่ทําผิดอยู่เสมอ และเป็ นผู้ที่ให้
อภัย แต่ดเู หมือนว่าคุณจะถือเอาคําเตือนนันจนสุ
้
ดโต่งอย่างไม่จําเป็ น คุณเห็นไหมครับว่า ถ้ ามารไม่สามารถทําให้ คณ
ุ ทําบาปได้
ุ อยู่ภายใต้ การกล่าวโทษ ซึ่งเป็ นการกล่าวโทษอย่างผิดๆ และใน
มันก็จะพยายามทําให้ คณ
ุ คิดว่าคุณได้ ทําบาปเพื่อที่จะทําให้ คณ
กรณีของคุณ ก็เห็นชัดว่ามันทําสําเร็จในเรื่ องนัน้
ชีวิตคริ สเตียนปกติเป็ นชีวิตที่มีความสุข “เจ้ าจะโพงนํ ้าด้ วยความชื่นบาน จากบ่อแห่งความรอด” (อิสยาห์ 12:3) (ดู 1เป
โตร 1:8; เนหะมีย์ 8:10) ชีวิตคริ สเตียนปกติเป็ นชีวิตที่ปราศจากการกล่าวโทษ “เหตุฉะนันการลงโทษจึ
้
งไม่มีแก่คนทังหลาย
้
ที่อยู่ใน
พระเยซูคริสต์” (โรม 8:1)
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อย่างไรก็ตาม มารเป็ นโจรปล้ นความชื่นชมยินดี มันอยากให้ คณ
ุ มีชีวิตที่เต็มไปด้ วยความทนทุกข์ พระเยซูตรัสว่า “ขโมย
นัน้ [ซาตาน] ย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทําลายเสีย เราได้ มาเพื่อเขาทังหลายจะได้
้
ชีวิต และจะได้ อย่างครบบริ บูรณ์ ” (ยอห์น
10:10)
ซาตานเป็ น “ผู้ที่กล่าวโทษพวกพี่น้องของเรา” (วิวรณ์ 12:10) การกล่าวโทษ เป็ นเทคนิคอย่างหนึ่งที่มนั ชอบใช้ มันพอใจที่ทํา
ให้ คุณรู้ สึกว่าคุณเป็ นคนบาปที่ไม่ได้ รับการให้ อภัย รู้ สึกผิด ตํ่าต้ อย ใจแคบ และไม่มีคณ
ุ ค่า มันไม่เพียงแต่จะกล่าวโทษคุณต่
พระเจ้ าและคนอื่นๆ เท่านัน้ แต่ถ้าคุณฟั งมัน มันจะกล่าวโทษคุณกับตัวคุณเอง ในการยอมรับการกล่าวโทษที่มนั บีบบังคับต่อคุณ
คุณจึงถูกปล้ นความชื่นชมยินดี ความเชื่อ และความกล้ าหาญที่จะเข้ าไปอยูต่ อ่ หน้ าพระพักตร์ ของพระเจ้ าในการอธิษฐาน
ข้ อพระคัมภีร์ที่เข้ าใจผิดกันอย่างมากจะช่วยคุณได้ “ผู้ใดไม่มีเหตุที่จะติเตียนตัวเองในสิ่งที่ตนเห็นชอบแล้ วนัน้ ก็เป็ นสุข”
(โรม 14:22) ความหมายก็คือว่า ถ้ าพระเจ้ าไม่กล่าวโทษคุณ คุณก็ไม่ควรจะกล่าวโทษตนเอง และผมขอเสริ มว่า คุณไม่ควรที่จะ
ยอมรับการกล่าวโทษจากมารด้ วย
ในตัวของเราเอง ไม่มีเราคนใดมีคณ
ุ ค่า ถ้ าไม่ใช่เพราะพระคุณของพระเจ้ าและพระเมตตาของพระองค์และพระโลหิตที่
ไหลออกมาของพระองค์ เราทุกคนจะรู้ สึกเหมื อนเช่นที่คุณรู้ สึก คือ ทนทุกข์ แต่เพราะพระคุณและพระเมตตาของพระองค์ ที่
พระโลหิตของพระองค์ นําเข้ ามาในชี วิตของเราโดยพระวิญญาณที่สถิตภายในเรา เราได้ รับการช่วยกู้และเป็ นอิสระจากการ
กล่าวโทษ (โรม 8:1) ผมขอพูดถึงเรื่ องนี ้จาก 1ยอห์น 1
ข้อ 7 พระโลหิตของพระเยซู “ชําระเราทังหลายให้
้
ปราศจากบาปทังสิ
้ ้น” เมื่อเรา “ดําเนินอยู่ในความสว่าง” คําว่า “ชําระ”
แสดงถึงการทํางานที่ตอ่ เนื่องในชีวิตของเรา ฉบับแปล Williams กล่าวว่า “ชําระเราทังหลายให้
้
ปราศจากบาปทังสิ
้ ้นอย่างต่อเนื่อง”
ข้อ 8 คําว่า “บาป” หมายถึงธรรมชาติความบาปภายในเรา ไม่ใช่การกระทําบาป ความหมายของข้ อนี ้คือว่า เราทุกคนมี
ธรรมชาติความบาปภายในเราด้ วยการเกิดครัง้ แรกของเรา
ข้อ 9 ช่างเป็ นข้ อที่ดีเหลือเกิน นาทีที่เรายอมรับหรื อสารภาพความบาปที่กระทํา เราก็ได้ รับการให้ อภัย เราได้ รับการชําระ
และกู้คืนมาด้ วยพระโลหิตของพระองค์ (ข้ อ 7) เมื่อเราดําเนินไปกับพระเจ้ า
สหายเอ๋ย ความจริงนี ้ควรจะทําให้ คณ
ุ เชื่อมัน่
ความคิดนี ้นําเราไปสูข่ ้ อที่ยอดเยี่ยมสามข้ อใน 1ยอห์น 3 ว่า “ถ้ าใจของเรากล่าวโทษตัวเราเมื่อไร เราก็จะรู้ว่า เราอยู่ฝ่าย
สัจจะและใจเราจะหมดกังวลจําเพาะพระองค์ เพราะพระเจ้ าทรงเป็ นใหญ่กว่าใจของเรา และพระองค์ทรงทราบทุกสิ่ง ท่านที่รัก
ทังหลาย
้
ถ้ าใจของเราไม่ได้ กล่าวโทษเรา เราก็มีความมัน่ ใจที่จะเข้ าเฝ้าพระเจ้ า” (1ยอห์น 3:19-21)
คุณเห็นไหมครับว่าเมื่อคุณสารภาพ คุณก็ได้ รับการชําระ เมื่อคุณได้ รับการชําระ คุณก็มีความเชื่อมัน่ และคุณก็เป็ นอิสระ
จากการกล่าวโทษ ความระทมทุกข์หายไปเพราะคุณทราบว่าพระเจ้ าทรงรักคุณและได้ ให้ อภัยคุณ
เมื่อทราบความจริ งนี ้แล้ ว เราจะกล่าวถึงสิ่งที่ผมเชื่อว่าเป็ นรากของปั ญหาของคุณ คุณบอกว่าคุณทําความบาปอยู่เสมอ
และคุณกลัวว่าคุณจะเห็นบางสิง่ ซึง่ จะทําให้ คณ
ุ เกิดตัณหาหรื อความโลภ หรื อคุณจะพูดสิง่ ที่อาจถือว่าเป็ นคําโกหก
ก่อนอื่น ผมขอยืนยันกับคุณก่อนว่าการทดลองในตัวของมันเองไม่ใช่ความบาป พระเยซู “ได้ ทรงถูกทดลองใจเหมือน
อย่างเราทุกประการ ถึงกระนันพระองค์
้
ก็ยงั ปราศจากบาป” (ฮีบรู 4:15) ดังนัน้ การทดลองให้ เกิดตัณหาหรื อความโลภได้ ซงึ่ เกิดขึ ้น
ในใจของคุณไม่ได้ หมายความว่าคุณได้ ทําบาปในการมีตณ
ั หาหรื อความโลภ ความคิดอาจจะเกิดขึ ้น แต่ถ้าคุณปฏิเสธมัน คุณก็
ไม่ได้ ทําบาป ตามจริ งแล้ ว คุณทําในสิ่งตรงกันข้ าม คือคุณได้ เอาชนะการทดลอง แต่หากว่าคุณพอใจกับความคิดนัน้ ปล่อยให้
ความคิดของคุณคิดถึงสิ่งนันและปรารถนาอยากได้
้
คุณก็ได้ ยอมต่อการทดลองและอนุญาตให้ ความบาปเข้ ามาในความคิดของ
คุณ สุภาษิ ตในอดีตบอกไว้ ว่า “คุณไม่อาจป้องกันไม่ให้ นกมาบินอยู่เหนือศีรษะคุณได้ แต่คณ
ุ สามารถป้องกันไม่ให้ มนั มาทํารังใน
ผมของคุณได้ ”
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ตรงนี ้เองที่คณ
ุ สับสน คุณเห็นว่าการทดลองเหมือนกับความบาป แต่ทงสองอย่
ั้
างนันไม่
้ เหมือนกัน คุณกล่าวโทษตัวเอง
เพราะถูกทดลอง แทนที่จะชื่นชมยินดีที่คุณเอาชนะการทดลองได้ โดยฤทธิ์ เดชของพระวิญญาณที่อยู่ภายใน ซึ่งทําให้ คุณไม่ให้
ความเพลิดเพลินกับความคิดชัว่ ร้ ายที่ซาตานนํามายังคุณ
ในท้ ายที่สดุ เราจะพูดกันถึงเรื่ องความกลัวที่จะโกหกของคุณ เป็ นที่เข้ าใจกันอย่างกว้ างขวางอยู่แล้ วว่าสิ่งที่เราพูดไม่อาจ
เป็ นสิ่งที่แน่นอนที่สดุ อย่างแท้ จริ งและเคร่งครัด ตัวอย่างเช่น ไม่มีทางเป็ นไปได้ เลยที่จะบอกเวลาที่แท้ จริ ง ในเวลาที่เราพูดออกมา
เวลาก็ได้ เปลี่ยนไปแล้ ว ทุกคนเข้ าใจในเรื่ องนี ้ดี ดังนันถ้
้ ามีคนถามคุณว่าเวลาเท่าไร และคุณตอบว่า “สองโมงครึ่ง” ผู้ถามทราบว่า
คุณได้ บอกเวลาโดยประมาณ เขาไม่ได้ คาดหวังว่าคุณจะต้ องให้ เวลามาตรฐานกรี นิชที่แน่นอนทุกวินาที เนื่องจากคุณเข้ าใจกันทัง้
สองฝ่ าย และไม่มีการหลอกลวงเกี่ยวข้ อง คุณจึงไม่ได้ โกหก แม้ ว่าคุณอาจจะบอกเวลาพลาดไปหนึ่งหรื อสองนาที เพราะคําโกหก
คือคําพูดที่ตงใจให้
ั้
ไม่ถกู ต้ อง มีเจตนาที่จะหลอกลวง
เรามีโอกาสที่จะทําผิดพลาดเสมอ การทําผิดพลาดไม่ใช่ความบาป เราเป็ นมนุษย์ และการทําผิดพลาดนัน้ เป็ นเรื่ อง
ธรรมดาสําหรับเราทุกคน เราอาจลืมรายละเอียดที่แน่นอน เราอาจอ่านผิด เข้ าใจผิด หรื อมีข้อมูลที่ผิด เราอาจพูดสิ่งเหล่านี ้ แต่เรา
ไม่ได้ ทําบาปแม้ ว่าเรามาทราบในภายหลังว่าเราเข้ าใจผิดไป แน่นอนว่าเราต้ องระมัดระวังที่สดุ เท่าที่เราจะทําได้ แต่เราไม่ควร
กล่าวโทษตัวเองว่าทําบาปถ้ าในเวลานัน้ เราเชื่ออย่างแท้ จริงว่าเรากําลังบอกความจริง อย่างไรก็ตาม เราอาจเสริ มว่า ทางที่ดีคือให้
เราแก้ ไขคํากล่าวผิดๆ ที่เราพูดออกไปเมื่อเราทราบว่าคําพูดเหล่านันผิ
้ ด หากว่าเป็ นไปได้
ท้ ายนี ้ ผมอยากจะเล่าเหตุการณ์จริ งให้ ฟัง ผมไม่ได้ พบกับลุงจิม และป้าฟรานเซสมาสองปี ดังนันเมื
้ ่อมีโอกาส ผมจึงแวะ
ไปหาที่บ้านหลังเล็กๆ ของท่านในเมืองโพโมนาในวันหนึ่ง พวกเขาดีใจที่ได้ พบผม แต่แปลกที่ป้าฟรานเซสไม่ได้ พดู กับผมเลยสักคํา
เมื่อท่านเดินออกจากห้ องไป ลุงจิมอธิ บายให้ ผมฟั ง วิญญาณแห่งการกล่าวโทษได้ เกิดขึน้ กับป้าจนท่านถูกมารทรมานเมื่อพูด
ออกมา มารบอกกับท่านว่าไม่มีทางที่ทา่ นจะพูดความจริงได้ และไม่ถกู กล่าวโทษ
ถ้ าท่านบอกกับเพื่อนว่า “ฉันดีใจจังที่ได้ เจอเธอ” มารจะพูดว่า “แกโกหกกับเพื่อน แกไม่ได้ ดีใจที่เจอเขาจริ งๆ หรอก” ถ้ ามี
คนถามท่านว่าอีกไกลไหมกว่าจะถึงร้ านขายของชํา และท่านบอกว่าอีกห้ าช่วงตึก มารจะบอกว่า “แกโกหก ห้ าช่วงตึกกับสามสิบ
สองก้ าวต่างหาก” ถ้ าท่านพูดแก้ ตวั เองและตอบแบบนัน้ มารจะบอกว่า “แกยังโกหกอยู่ ก้ าวของเพื่อนมีขนาดไม่เท่ากับก้ าวของแก
แกบอกความจริงไม่ได้ เลย” ดังนันท่
้ านจึงปิ ดปากเงียบและไม่พดู คุยเลย ไม่พดู แม้ แต่กบั สามีของตัวเอง
ช่างเป็ นเรื่ องน่าเศร้ าจริ งๆ ช่างไกลจากชีวิตแห่งความชื่นชมยินดีและชัยชนะที่พระเจ้ าทรงประสงค์ให้ เรามี และช่างเป็ น
เรื่ องที่ไม่จําเป็ นเลย แม้ กระนัน้ สหายเอ๋ย คุณพบว่าตัวเองอยูใ่ นสถานการณ์แบบเดียวกับคุณป้าของผม
คุณเห็นไหมครับว่าคุณถูกมารหลอกลวง จงลุกขึน้ และประกาศว่า “ฉันเป็ นบุตรของพระเจ้ า ฉันได้ รับการปกคุลมด้ วย
้
ขอบคุณพระเยซูที่ปลดปล่อยให้ ฉนั เป็ น
พระโลหิตของพระเยซู ฉันได้ รับการปลดปล่อยให้ เป็ นอิสระจากฤทธิ์อํานาจทังปวงของมาร
อิสระ” แล้ วหันไปหามารและบอกกับมันว่า “ซาตาน ฉันเป็ นอิสระจากแกในพระนามของพระเยซูคริ สต์ ฉันต่อต้ านแกและการ
กล่าวหาที่โกหกของแก ฉันจะไม่ยอมรับคําพูดของแกอีกแล้ ว ฉันมีอํานาจเหนือแกในพระนามของพระเยซู”
้ งๆ
จงเป็ นคริสเตียนที่มีความสุขและมีชยั ชนะเพราะคุณเป็ นอย่างนันจริ

ทุกข์ ใจกับความคิดชั่ว
ถาม
ผมมี ปัญหาเกี ่ยวกับความคิ ดชัว่ ที ่เกิ ดขึ้นในใจผมอยู่เรื ่อยๆ ผมพยายามที จ่ ะไล่มนั ออกไป แต่ความคิ ดเหล่านีก้ ลับมาหา
ผมตลอด ผมอยู่ภายใต้การกล่าวโทษตลอดเวลาเพราะสิ่ งนี ้ ผมอยากจะได้รับความรอด แต่ผมกลัวว่าผมจะหลงไป คุณช่วยผม
หน่อยได้ไหม

ตอบ
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ปั ญหาของคุณไม่ใช่ปัญหาพิเศษอะไรเลย คริ สเตียนใหม่ๆ หลายคน (และคริ สเตียนเก่าด้ วย) มีการต่อสู้เช่นนีอ้ ยู่เป็ น
ประจํา ผมเชื่อว่านี่จะช่วยคุณได้ เป็ นสิ่งผิดปกติทางฝ่ ายวิญญาณที่จะอยู่ภายใต้ การกล่าวโทษเหมือนเช่นคุณ ในโรม 8:1 ชี ้ให้ เห็น
ว่าถ้ าคุณดําเนินชีวิตอยูใ่ นพระวิญญาณ คุณจะมีชีวิตอยู่อย่างเป็ นอิสระจากการกล่าวโทษ เชื่อผมเถอะว่า คุณสามารถดําเนินชีวิต
อยูใ่ นสถานที่นี ้ได้ ผมขออธิบายบางสิง่ และชี ้ให้ คณ
ุ เห็นชัยชนะที่คณ
ุ สามารถประสบได้ ในด้ านนี ้ของชีวิต
ประการแรก พระเจ้ าทรงประทานกลไกที่พิเศษให้ กบั จิตใจ ซึ่งเป็ นสิ่งที่สร้ างขึ ้นให้ คิด หาเหตุผล จินตนาการ ฝั น จดจํา
จิตใจทํางานอยู่เสมอ และไม่พกั ผ่อน มันไม่จําเป็ นต้ องถูกบังคับให้ ทํางาน มันทํางานตลอดเวลา ทังวั
้ นและคืน พระเจ้ าทรง “ให้ ข้า
พระองค์แปลกประหลาดอย่างน่ากลัว” (สดุดี 139:14)
จิตใจนี ้มีแนวโน้ มที่จะคิดถึงสิง่ ที่เราป้อนเข้ าไปข้ างใน ในลักษณะนัน้ มันเป็ นเหมือนกับคอมพิวเตอร์ มันคิดเกี่ยวกับสิ่งใด
ก็ตามที่เราป้อนเขาไป พระเยซูตรัสว่า “คนดีก็ย่อมเอาของดีออกจากคลังดีแห่งใจของตน และคนชัว่ ก็ย่อมเอาของชัว่ จากคลังชัว่
แห่งใจของตน ด้ วยใจเต็มด้ วยอะไรปากก็พดู ออกมาอย่างนัน”
้ (ลูกา 6:45)
เรามีทรัพย์ สมบัติทงั ้ หมด บ้ านที่จัดเก็บสิ่งที่เราฝากเข้ าไปและจัดเก็บสิ่งใดก็ตามที่เราต้ องการ ในฐานะคนบาป เรา
จัดเก็บสิ่งชัว่ เอาไว้ เมื่อเราเป็ นคริ สเตียน เราก็จดั เก็บสิ่งที่ดี จิตใจย้ อนกลับไปในคลังทรัพย์นี ้ นําเอาสิ่งที่เราใส่ไว้ ที่นนั่ มาและคิดถึง
มัน
เมื่อเราบังเกิดใหม่จากนํ ้าและพระวิญญาณอย่างแท้ จริ ง ความบาปของเราถูกชําระออกไปและพระเจ้ าทรงลืมสิ่งชัว่ ทัง้
ปวงที่เราได้ ทํา (ฮีบรู 10:16-17) แต่จิตใจของเราไม่ลืม เนื่องจากในวันเวลาที่เราทําบาป เราจัดเก็บทุกสิ่งที่ชวั่ ในคลังทรัพย์ของเรา
จิตใจสามารถกลับไปที่นนั่ ได้ ขุดสิ่งที่โสมมขึ ้นมา และคิดเกี่ยวกับสิ่งนัน้ ถ้ าจิตใจคิดความคิดชัว่ อยู่อย่างต่อเนื่อง ก็จะกลายเป็ นที่
มัน่ เป็ นป้อมแห่งความชัว่ ในจิตใจของคนที่ต้องการจะเป็ นคริสเตียนที่มีชยั ชนะ
เราไม่ได้ ถูกทิ ้งไว้ ให้ ไร้ ความช่วยเหลือในการต่อสู้นี ้ ถ้ าเรามีพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ เราก็มีอาวุธทางฝ่ ายวิญญาณที่คุณ
สามารถใช้ เพื่อเอาชนะศัตรูนี ้ได้ 2โครินธ์ 10:4-5 กล่าวว่า
เพราะว่าศาสตราวุธของเราไม่เป็ นฝ่ ายโลกี ยวิ สยั แต่มีฤทธิ์ เดชจากพระเจ้า อาจทําลายป้ อมได้ คื อทํ าลายความคิ ดที ่มี
เหตุผลจอมปลอม และทิ ฐิมานะทุกประการทีต่ งั้ ตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้า และน้อมนําความคิ ดทุกประการให้เข้า
อยู่ใต้บงั คับจนถึงรับฟั งพระคริ สต์
คุณอาจจะถามว่า จะทําได้ อย่างไร ก่อนอื่น จิตใจของเราต้ องได้ รับการสร้ างใหม่อย่างต่อเนื่องโดยการใช้ ชีวิตของเราโดย
ยอมจํานนต่อองค์พระเยซูเจ้ า “...ให้ ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็ นเครื่ องบูชาที่มีชีวิต...จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ” (โรม
12:1-2) เราทํ า เช่ น นัน้ โดยฤทธิ์ เ ดชของ พระวิ ญ ญาณบริ สุท ธิ์ และด้ ว ยการทํ า เช่ น นัน้ เท่า นัน้ เราจึง สามารถ “มี พ ระทัย ของ
พระคริสต์” ได้ (1โครินธ์ 2:16)
และเนื่องจากจิตใจของเราจะยังคงคิดอย่างต่อเนื่อง เราต้ องให้ สิ่งที่ดีและยอดเยี่ยมให้ มนั คิด ดาวิดกล่าวว่า “ข้ าพระองค์
ได้ สะสมพระดํารัสของพระองค์ไว้ ในใจของข้ าพระองค์ เพื่อข้ าพระองค์จะไม่ทําบาปต่อพระองค์” (สดุดี 119:11) เปาโลแนะนําในฟี
ลิปปี 4:8 ว่า “ดูก่อนพี่น้องทังหลาย
้
ในที่สดุ นี ้ขอจงใคร่ ครวญถึงสิ่งที่จริ ง สิ่งที่น่านับถือ สิ่งที่ยตุ ิธรรม สิ่งที่บริ สทุ ธิ์ สิ่งที่น่ารัก สิ่งที่
ทรงคุณ คือถ้ ามีสิ่งใดที่ลํ ้าเลิศ สิง่ ใดที่ควรแก่การสรรเสริญ ก็ขอจงใคร่ครวญดู” การเติมจิตใจของเราด้ วยสิ่งที่ยอดเยี่ยมเหล่านี ้จะ
ทําให้ ใจคิดถึงสิ่งเหล่านัน้ อย่างไรก็ตาม ถ้ าเราไม่ป้อนสิ่งเหล่านี ้ให้ จิตใจของเราอย่างต่อเนื่อง มันก็จะกลับไปสูช่ ีวิตในอดีตของเรา
และดึงเอาความคิดชัว่ ออกมาคิด
ผมจะอธิบายให้ ฟัง สมมติว่าผมมีแก้ ว “เปล่า” ในมือของผม จริ งๆ แล้ วมันไม่ได้ ว่างเลย มันเต็มไปด้ วยอากาศ และผม
ต้ องการที่จะเอาอากาศที่เต็มอยู่ในแก้ วออกไป แต่ธรรมชาติไม่ชอบสุญญากาศ ดังนัน้ หากผมจะพยายามที่จะปั ม้ เอาอากาศ
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ออกไป ก็จะทําให้ แก้ วแตกละเอียด แล้ วอย่างนัน้ ผมจะเอาอากาศออกไปจากแก้ วได้ อย่างไร ง่ายมาก ก็โดยการเติมนํ ้าเข้ าไปในแก้ ว
จึงไม่มีอากาศอยูใ่ นแก้ ว
เราไม่สามารถทําให้ จิตใจของเราว่างได้ อย่างแท้ จริ ง จิตใจของเราต้ องคิด ดังนันวิ
้ ธีที่จะกําจัดความคิดชัว่ ออกไปได้ ไม่ใช่
แค่พยายามที่จะบังคับให้ มนั ออกไปเท่านัน้ แต่ต้องเติมใจของเราด้ วยความคิดที่ดี ความคิดที่สะอาด ความคิดที่บริ สทุ ธิ์ ความคิด
ของพระเจ้ า เช่นนันแล้
้ ว ความคิดที่ชวั่ จะต้ องออกไป
ถ้ าเราอ่านหนังสือไร้ สาระ ดูทีวี ฟั งคําหยาบโลนและการนินทา เราก็ป้อนความชัว่ เข้ าในจิตใจของเรา และความคิดชัว่ จะ
ครอบงําคุณ แต่ถ้าคุณซ่อนพระวจนะไว้ ในใจของคุณ เข้ าในพระนิเวศของพระเจ้ าอย่างสัตย์ซื่อ อ่านพระวจนะ ฟั งดนตรี และคํา
เทศนาที่ชอบพระทัยพระเจ้ า คุณก็ป้อนความสะอาดเข้ าในจิตใจของคุณ และความคิดที่ถกู ต้ องก็จะเต็มอยู่ในใจของคุณ นี่เองเป็ น
วิธีที่คณ
ุ นํา “ความคิดทุกประการให้ เข้ าอยูใ่ ต้ บงั คับจนถึงรับฟั งพระคริสต์”
ผมอยากปิ ดท้ ายด้ วยการบอกว่า แม้ จะเป็ นเช่นนัน้ แต่ความคิดที่ชวั่ อาจโผล่ขึ ้นมาบ้ างในจิตใจของคุณ ผมคิดว่าจะเป็ น
เช่นนีไ้ ปตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ในร่ างกายที่เป็ นเนือ้ หนังนี ้ ตัวอย่างเช่น เมื่อเด็กหนุ่มเดินไปตามถนน เขาเห็นหญิ งสาวที่สวม
เสื ้อผ้ าน้ อยชิ ้น และก่อนที่จะมีเวลาหันหน้ าหนีไป ความคิดที่เป็ นตัณหาก็แวบเข้ ามาในจิตใจของเขา เขาจะต้ องทําอย่างไร ถ้ าเขา
ให้ ความเพลิดเพลินกับความคิดนัน้ ก็จะกลายเป็ นความบาปต่อเขา และเนื ้อหนังของเขาจะตอบสนองต่อการทดลอง อย่างไรก็
ตาม หากเขาป้อนความคิดที่ชอบพระทัยพระเจ้ าลงในจิตใจของเขา เขาสามารถปฏิเสธที่จะให้ ใจของเขาคิดอยู่กบั สิ่งที่เป็ นตัณหา
และเขาสามารถมีชยั ชนะได้
ุ สามารถป้องกันไม่ให้ มนั
เหมือนเช่นคํากล่าวเก่าแก่ที่ว่า “คุณไม่อาจป้องกันไม่ให้ นกมาบินอยู่เหนือศีรษะคุณได้ แต่คณ
มาทํารังในผมของคุณได้ ” และด้ วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณ คุณจึงสามารถป้องกันไม่ให้ ซาตานชัว่ ทํารังแห่งความคิดชัว่ ในจิตใจ
ของคุณได้

....................
ทําไมเราจึงแตกต่ างจากคนอื่นเหลือเกิน
ถาม
สิ่ งที ่กวนใจของผมคื อว่า ดเหมื
าเป็ น
ู อนว่าทุกอย่างเกี ่ยวกับคริ สตจักรของเราช่างแตกต่างจากคนอื ่นๆ จนผมถกมองว่
ู
พวกบ้าศาสนา ตัวอย่างเช่น การนมัสการของเราดังและหนวกหเหลื
ู อเกิ น และทุกคนเต้นรํ าและกระโดดโลดเต้น และวิ่ งไปรอบๆ
ในเวลาเดียวกัน จนเหมื อนกับโรงพยาบาลบ้าในบางครั้ง ถ้าผมเชิ ญเพือ่ นมา เขาจะคิ ดว่าเราเป็ นบ้าไปแล้ว คริ สตจักรทุกแห่งบอก
ว่าเราผิ ดในเรื ่องคําสัง่ สอนของเรา เพราะเราเป็ นพวกเดียวทีเ่ ชือ่ ในเรื ่องพระเจ้าองค์เดียว พวกเขาทัง้ หมดผิ ดแล้วเราถกได้
ู หรื อ แล้ว
ทุกคนยังหัวเราะเยาะเราในเรื ่องมาตรฐานความบริ สทุ ธิ์ ในการแต่งกาย เราต้องแต่งกายต่างจากคนอืน่ ๆ ทุกคนยกเว้นเรามี ทีวี และ
พวกเขาดปกติ
แต่คริ สตจักรของเราเป็ นคริ สตจักรเดียวที ต่ ่อต้านที วี ทําไมเราถึงต้องต่างจากคนอื น่ ๆ เหลื อเกิ นในหลายๆ ทาง ผม
ู
เบื อ่ กับการทีค่ นอืน่ เห็นว่าผมเป็ นบ้า ผมแทบไม่อยากเงยหน้าขึ้นมาเลย

ตอบ
คริ สตจักรของพระเจ้ าถูกโลกดูถกู มาเสมอ ข้ อความของเราถือว่าเป็ นเรื่ องโง่ (1โคริ นธ์ 1:18, 23) ตามจริ งแล้ ว “มนุษย์
ธรรมดาจะรับสิ่งเหล่านัน้ ซึ่งเป็ นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้ าไม่ได้ เพราะเขาเห็นว่าเป็ นสิ่งโง่เขลา และเขาไม่สามารถเข้ าใจได้
เพราะว่าจะเข้ าใจสิ่งเหล่านันได้
้ ก็ต้องสังเกตด้ วยวิญญาณ” (1โคริ นธ์ 2:14) ถ้ าอย่างนัน้ ทําไมเราจึงมองหาการเห็นชอบจากผู้ที่ไม่
สามารถเข้ าใจสิง่ ต่างๆ ทางวิญญาณได้ และผู้ซงึ่ เรี ยกสิง่ เหล่านันว่
้ าเป็ นสิง่ โง่เขลา
พระเจ้ าได้ ทรงเรี ยกคริ สตจักรของพระองค์ ให้ แตกต่างจากสิ่งใดๆ ในโลกที่กว้ างใหญ่ นีอ้ ย่างแท้ จริ ง เราเป็ นชนชาติ
“เฉพาะ” หรื อไม่เหมือนใคร (1เปโตร 2:9) และสําหรับโลก ทุกสิ่งที่เราทํานันแตกต่
้
าง คริ สตจักรที่แท้ จริ งของพระเจ้ าดําเนินตาม
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พระวจนะของพระเจ้ า และไม่ได้ มีผลแม้ แต่น้อยว่าโลกนี ้จะคิดอะไร ไม่ว่าพวกเขาจะชอบหรื อไม่ก็ตาม หรื อว่ามีใครเห็นด้ วยกับเรา
หรื อไม่
ทําไมคุณจึงต้ องการการเห็นชอบจากโลก โลกนี ้ทําอะไรให้ กบั คุณบ้ าง เราไม่ได้ เป็ นหนี ้สิ่งใดกับโลกนี ้เลย นอกจากที่จะ
นําข่าวประเสริฐมาให้ กบั พวกเขา แต่เราเป็ นหนี ้พระเยซูทกุ สิง่ เราจะใส่ใจทําไมว่าโลกนี ้คิดอะไรถ้ าเราทําให้ พระเยซูพอพระทัย
ถ้ าคุณมองหาการเห็นชอบจากโลกนี ้ คุณจะผิดหวังอย่างช่วยไม่ได้ เพราะพวกเขาจะเห็นชอบแต่สิ่งที่เป็ นของพวกเขาเอง
้ กเกลียดและชังโดย
เท่านัน้ และเชื่อผมเถอะว่า ความแตกต่างอย่างหนึ่งของคริ สตจักรที่แท้ จริ งของพระเจ้ าคือว่า คริ สตจักรนันจะถู
โลก (มัทธิว 24:9) ตามจริงแล้ ว พระเยซูทรงเตือนว่า “วิบตั ิแก่เจ้ าทังหลาย
้
เมื่อคนทังหลายจะยอว่
้
าเจ้ าดี” (ลูกา 6:26)
พระเยซูเองทรง “ถูกมนุษย์ดหู มิ่นและทอดทิ ้ง” (อิสยาห์ 53:3) พระองค์ถกู เกลียดชัง ถูกถ่มนํ ้าลายใส่ ถูกหาว่าบ้ า และถู
กล่าวหาว่ามีมารอยู่ พระคัมภีร์กล่าวว่า ผู้คนเยาะเย้ ยพระองค์ หยาบคายต่อพระองค์ และต่อว่าพระองค์ พระองค์ทรงทําให้ คํา
พยากรณ์ ในพระคัมภีร์เก่าสมบูรณ์ ในเรื่ องนี ้ “ผู้ท่ีเห็นข้ าพระองค์ก็เย้ ยหยัน เขาบุ้ยปากและสัน่ ศีรษะใส่ข้าพระองค์” (สดุดี 22:7)
“เพราะบรรดาปฏิปักษ์ ของข้ าพระองค์ ข้ าพระองค์เป็ นขี ้ปากอย่างมากของเพื่อนบ้ าน” (สดุดี 31:11)
เรายิ่งใหญ่ไปกว่าพระองค์อย่างนันหรื
้ อ พระองค์บอกเราว่าถ้ าเราเป็ นบุตรของพระองค์ เราก็จะโดนเกลียดชังด้ วย จงฟั ง
สิ่งที่พระองค์ตรัส “ถ้ าโลกนี ้เกลียดชังท่านทังหลาย
้
ก็จงรู้ ว่าโลกได้ เกลียดชังเราก่อน ถ้ าท่านทังหลายเป็
้
นของโลก โลกก็จะรักท่าน
ซึง่ เป็ นของโลก แต่เพราะท่านไม่ใช่ของโลก เพราะเราได้ เลือกท่านออกจากโลก เหตุฉะนันโลกจึ
้
งเกลียดชังท่าน จงระลึกถึงคําที่เรา
ได้ กล่าวแก่ทา่ นทังหลายแล้
้
วว่า ‘บ่าวมิได้ เป็ นใหญ่กว่านาย’ ถ้ าเขาข่มเหงเรา เขาก็จะข่มเหงท่านทังหลายด้
้
วย ถ้ าเขาปฏิบตั ิตามคํา
ของเรา เขาก็จะปฏิบตั ิตามคําของท่านทังหลายด้
้
วย” (ยอห์น 15:18-20)
ถ้ อยคําเหล่านี ้สมบูรณ์ ในเหล่าสาวกของพระเยซู ตามคํากล่าวที่เล่ากันมาแล้ ว ทุกคนยกเว้ นยอห์นได้ ถกู ฆ่าตายเพราะ
ความเชื่อ และเขาเองก็จ่มุ ลงไปในนํ ้ามันเดือด แต่ก็รอดมาได้ อย่างอัศจรรย์ อัครสาวกเปาโลกล่าวว่า “เราทังหลายเป็
้
นคนเขลา
เพราะเห็นแก่พระคริ สต์...เราทังหลายเป็
้
นคนอัปยศ...จนขณะนี ้เราก็...ถูกโบยตี...เมื่อถูกด่าเราก็อวยพร เมื่อถูกเคี่ยวเข็ญเราก็ทน
เอา เมื่อถูกใส่ร้ายเราก็พยายามปรองดอง เรากลายเป็ นเหมือนหยากเยื่อของโลก และเหมือนราคีของสิ่งสารพัดจนถึงบัดนี ้” (1โค
รินธ์ 4:10-13)
หากว่าโลกทํากับอัครสาวกเปาโลผู้ยิ่งใหญ่เช่นนี ้ ทําไมคุณจึงคิดว่าโลกจะทํากับคุณดีกว่านี ้ การที่จะมีมิตรภาพกับโลก
คุณจะต้ องหันหลังให้ กบั พระเยซู อัครสาวกทุกคน คริสตจักรยุคแรก และคริสตจักรตลอดทุกยุคจนกระทัง่ ปั จจุบนั นี ้ ไม่เคยมีเวลาใด
เลยที่ประชากรที่แท้ จริ งของพระเจ้ าจะได้ รับการยอมรับจากโลกอย่างแท้ จริ ง ตามจริ งแล้ ว สัญญาณอย่างหนึ่งที่แสดงว่าเราเป็ น
คริ สตจักรที่แท้ จริ งคือว่าเราจะถูกโลกนี ้เกลียดชังและเยาะเย้ ย
พระเยซูประกาศถึงการอวยพรแก่ผ้ ทู ี่ถกู ติเตียนเพราะพระนามของพระองค์ “ท่านทังหลายจะเป็
้
นสุข เมื่อคนทังหลายจะ
้
เกลียดชังท่าน และจะไล่ท่านออกจากพวกเขา และจะประณามท่าน และจะเหยียดชื่อของท่านว่าเป็ นคนชัว่ ช้ า เพราะท่านเห็นแก่
บุตรมนุษย์ ในวันนันท่
้ านทังหลายจงชื
้
่นชม และเต้ นโลดด้ วยความยินดีเพราะ ดูเถิด บําเหน็จของท่านมีบริ บรู ณ์ในสวรรค์ เพราะว่า
บรรพบุรุษของเขา ได้ กระทําอย่างนันแก่
้ พวกผู้เผยพระวจนะเหมือนกัน” (ลูกา 6:22-23)
ุ พวกเขาถูกนําตัวไปต่อหน้ าผู้นําของเมือง ถูกเฆี่ยน
อัครสาวกถือว่าเป็ นเกียรติที่ได้ ทนทุกข์และถูกข่มเหงเพื่อพระกิตติคณ
ตี และถูกสัง่ ไม่ให้ เทศนาหรื อสอนในพระนามของพระเยซู “พวกอัครทูตจึงออกไปให้ พ้นหน้ าสภาด้ วยความยินดี ที่เห็นว่าตนสมจะ
้ (กิจการ 5:41)
ได้ รับการหลูเ่ กียรติเพราะพระนามนัน”
จริ งๆ แล้ วคุณไม่อายหรื อ คุณพรํ่ าบ่นเรื่ องอะไรกัน รอยแผลของคุณอยูท่ ี่ไหน คุณยังไม่ได้ ทนทุกข์จนถึงกับต้ องเสียเลือ
เลย (ดูฮีบรู 12:4)
ุ สิ่งที่เรามีคือไข่มกุ ที่มีราคา มีค่ามากกว่า
เข้ มแข็งขึ ้นดีกว่าครับ เงยหน้ าขึ ้นและเข้ าร่ วมกับผู้ที่ไม่อายเพราะพระกิตติคณ
โลกนี ้ ปล่อยให้ โลกนี ้พูดในสิ่งที่โลกนี ้จะพูด แต่สําหรับผม ผมจะเข้ าร่ วมกับโมเสส ผู้ซึ่งเลือก “การร่ วมทุกข์กบั ชนชาติของพระเจ้ า
64

แทนการเริ งสําราญในความชัว่ ท่านถือว่าการอดทนต่อความอัปยศเพื่อพระคริ สต์ ประเสริ ฐกว่าสมบัติของประเทศอียิปต์ เพราะ
ท่านหวังบําเหน็จที่จะได้ รับนัน”
้ (ฮีบรู 11:25-26)

....................
คริสตจักรอื่นๆ ที่ไม่ มีมาตรฐานต่ างๆ
ได้ รับการอวยพร
ถาม
ดิ ฉนั ไม่ เข้าใจจริ งๆ ว่าทํ าไมคนในโบสถ์ ของเราแต่งกายเรี ยบร้ อย (ไม่สวมกางเกงขาสัน้ ว่ายนํ้ าร่ วมกัน และสตรี ไม่ใส
กางเกง ฯลฯ) ในเมื ่อดิ ฉนั เห็นคนในโบสถ์อืน่ ในเมื องทําสิ่ งเหล่านี ้ เมื ่อดิ ฉนั ไปเยี ่ยมโบสถ์อืน่ ก็เห็นผู้หญิ งในคณะร้องเพลงมี ผมสัน้
ใส่ต่างหู ทาลิ ปสติ ก และทาเล็บ แต่พวกเขาดเหมื
ู อนว่าได้รับการอวยพรจากพระเจ้าเหมื อนกับพวกเรา ถ้าสิ่ งเหล่านี ้เลวร้ายนัก
พระเจ้าทรงอวยพรพวกเขาได้อย่างไร แม้แต่สหคริ สตจักรเพ็นเทคอสต์หลายๆ แห่งก็มี บางสิ่ งทีแ่ ตกต่างกันไป

ตอบ
ผมอยากจะบอกว่ า ผมรู้ สึกขอบคุณ เป็ นอย่า งมากที่ ส หคริ ส ตจัก รเพ็น เทคอสต์ มี จุด ยื น ที่ มั่น คงในเรื่ อ งความสุภ าพ
เรี ยบร้ อยและความบริสทุ ธิ์ในการแต่งกาย อาจมีผ้ รู ับใช้ ของเราบางคนที่อนุญาตสิง่ เหล่านี ้บางอย่าง และผู้รับใช้ ของเราบางคนอาจ
เคร่งครัดในเรื่ องเล็กๆ น้ อยๆ มากเกินไป (เช่น รูปแบบของรองเท้ าบางแบบหรื อสีสนั ที่สดใส) แต่โดยรวมแล้ ว เรามีจดุ ยืนที่แข็งแกร่ง
เหมือนกันในเรื่ องพื ้นฐานความบริสทุ ธิ์ในเรื่ องชีวิตคริสเตียนและการแต่งกาย
ในฐานะคริสเตียนใหม่ คุณจําเป็ นต้ องเรี ยนรู้ที่จะละสายตาของคุณจากสิ่งที่คริ สตจักรอื่นๆ ทํา และให้ สายตาของคุณอยู่
ที่พระเยซู พระเจ้ าทรงให้ คณ
ุ อยู่ในคริ สตจักรของพระองค์ภายใต้ การดูแลของผู้รับใช้ คนหนึ่งของพระองค์ และเขาคือศิษยาภิบาล
ของคุณ หน้ าที่ของคุณคือยอมจํานน ความจริ งที่ว่าคุณไปเยี่ยมและรู้ สึกพอใจคริ สตจักรอื่นๆ (เห็นได้ ชดั ว่าไม่ใช่คริ สตจักรยูพีซี)
เหลือเกินแสดงให้ ผมเห็นว่าคุณอาจจะไม่มีความเป็ นผู้ใหญ่และไม่มีรากยึดมัน่ อยู่ในความจริ ง ผมอยากจะแนะนําให้ คุณหยุด
ร่ อนเร่ ไปมา มีความจงรักภักดีและสัตย์ซื่อกับ สหคริ สตจักรเพ็นเทคอสต์ของคุณและศิษยาภิบาลของคริ สตจักร และฝั งรากลึกลง
ในพระเจ้ าและพระวจนะของพระองค์
มีเหตุผลที่ดีและสําคัญว่าเหตุใดยูพีซีจึงมีจุดยืนที่มนั่ คงในเรื่ องการปฏิบตั ิตนในความบริ สทุ ธิ์ เพื่อแสดงให้ คณ
ุ เห็นว่านี่
ไม่ใช่สงิ่ ใหม่หรื อจํากัดเฉพาะผู้รับใช้ และคริ สตจักรของเราเท่านัน้ ผมขอกล่าวถึงบทความของโอลิเวอร์ เอฟ เฟาส์ อดีตรองประธาน
สหคริสตจักรเพ็นเทคอสต์ ผู้บกุ เบิกในการเคลื่อนไหวของเราซึง่ ตอนนี ้ได้ ไปอยูก่ บั องค์พระผู้เป็ นเจ้ าแล้ ว บทความนี ้เขียนโดยผู้รับใช้
ที่ยิ่งใหญ่ ของพระเจ้ า โดยตอบคํ าถาม “ความบริ สุทธิ์ และความมี ธรรม (ในเรื่ องการแต่งกาย) คืออะไร” และมีการตีพิมพ์ ใน
Apostolic Standard หลายปี ก่อน
มีบทความมากมาย [ในเรื่ องนี ้] มีการเทศนามาก และขอพระเจ้ าทรงช่วยเราดําเนินต่อไปเพื่อไม่ให้ มีผ้ รู ับใช้ ที่จะยืน
ต่อพระพักตร์ ของพระเจ้ าโดยมี “โลหิตในมือ” ในวันที่ยิ่งใหญ่นนั ้ (อ่านเอเสเคียล 3:17-21; ฮีบรู 13:17)
ก่อนอื่น ให้ เราพิจารณาถึงเวลาและสมัยต่างๆ โดยคํานึงถึงธรรมเนียม ของการแต่งกายและเครื่ องนุ่มห่มในสมัยของ
พระคัมภีร์ และแม้ แต่ในสมัยปั จจุบนั ของเรา คงจะเป็ นเรื่ องโง่เขลาอย่างมากหากเราสร้ างแบบชุดสูทและชุดกระโปรงของ
เราตามรายละเอียดเสื ้อผ้ าในสมัยโบราณ แต่ขอให้ จําไว้ วา่ ในเวลาหรื อสมัยใดก็ตาม ไม่ว่าจะในอดีตหรื อปั จจุบนั มักจะมี
ทางและวิธีการแต่งกายที่เรี ยบร้ อยเสมอ คุณไม่จําเป็ นต้ องเดินไหล่ห่อหรื อล้ าสมัย ไม่ต้องอยู่ทางฝ่ ายโลกหรื อไม่พอ
พระทัยพระเจ้ า หรื อไร้ เหตุผล แม้ แต่ในปั จจุบนั ด้ วยรูปแบบและความคิดทันสมัยของเรา หากใจของเราถูกต้ อง มีความ
ปรารถนาที่จะทําให้ พระเจ้ าพอพระทัยและเป็ นตัวอย่างแสดงถึงความมีธรรมและความบริ สทุ ธิ์ มีจดุ ยืนที่เราจะถือเราซึ่ง
จะไม่ถกู จัดประเภทว่าอยูใ่ นโลกหรื อทําให้ เรามีรูปลักษณ์ที่ล้าสมัย
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ถ้ าเรามีวิญญาณที่ถูกต้ อง เป็ นเรื่ องง่ายที่จะแต่งกายตามรู ปแบบหรื อธรรมเนียม และยังคงเรี ยบร้ อย มีธรรมและ
บริ สทุ ธิ์ได้ แทนที่จะใส่กระโปรงที่รัดเหมือนกับที่ผ้ ถู ามคําถามของเราเรี ยกว่า “กางเกงขาเดียว” ชุดกระโปรงของผู้หญิง
สามารถตัดให้ มีวสั ดุเพียงพอเพื่อที่เธอจะสามารถแต่งกายในความบริ สทุ ธิ์ที่แท้ จริ งได้ อย่างสวยงามและสุภาพเรี ยบร้ อย
ผู้หญิงที่ปล่อยให้ ความปรารถนาภายในของตนเป็ นไปตามอย่างโลกนีจ้ ะไม่มีวนั เลยที่จะสุภาพเรี ยบร้ อย มีธรรม หรื อ
ั หาและความปรารถนาต่างๆ 1เปโตร 4:2 กล่าวถึง
บริสทุ ธิ์ ทําให้ เธอเปิ ดเผยร่างกายของตนให้ ผ้ ชู ายจ้ องมอง ชวนให้ มีตณ
การดําเนินชีวิตว่า “ดําเนินชีวิต...ตามใจปรารถนาของมนุษย์”
ไม่ควรเลยที่จะต้ องเทศนาเรื่ องนี ้จากธรรมาสน์ ให้ ผ้ หู ญิงใส่เครื่ องแต่งกายที่สภุ าพเรี ยบร้ อย แต่เพื่อให้ มือของผู้รับใช้
สะอาดตามพระคัมภีร์ เราจะต้ องประกาศ สอนและเทศนา ข้ าพเจ้ าคิดว่าข้ าพเจ้ ามีคุณสมบัติเหมาะที่จะกล่าวเช่นนี ้
เนื่องจากมีชีวิตอยู่ผ่านการเปลี่ยนแปลงในรู ปแบบและธรรมเนียมมากมาย ข้ าพเจ้ าได้ เห็นในการประชุมใหญ่ของเรา
จนถึงการประชุมในระดับภาค เขต และท้ องถิ่น จากที่นงั่ ในคริ สตจักรไปจนถึงเวที แต่งกายด้ วยเสื ้อผ้ าที่รัด (ขนาดเล็ก
เกินไปมาก) แสดงให้ เห็นรู ปร่ างและขาจนข้ าพเจ้ าหน้ าแดงเพราะความอาย ทังนี
้ ้ไม่ใช่เฉพาะสตรี เท่านัน้ ผู้ชายบางคนก็
จําเป็ นต้ องได้ รับบทเรี ยนบ้ างเช่นกันในเรื่ องการให้ ตวั เองอย่างเหมาะสมในความบริ สทุ ธิ์และความมีธรรม และไม่ใช่ตาม
อย่างโลก บางคนดูเหมือนว่าเขาจะเห็นว่าตนสําคัญและมีแต่ความหยิ่งยโส
ข้ าพเจ้ าเชื่อว่าถ้ าสมาชิกของเราทุกคนจะอ่านและปฏิบตั ิตามคําแนะนําที่ให้ ไว้ ในหลักความเชื่อของเราในเรื่ องความ
บริสทุ ธิ์ และปรารถนาที่จะดําเนินชีวิตอยูเ่ พื่อพระเจ้ ามากกว่าตัวของพวกเขาเอง จะมีการประกาศคําเทศนาและบทเรี ยน
ในเรื่ องการแต่งกายและลักษณะที่ชอบธรรมน้ อยลง กลุม่ เพ็นเทคอสต์มีลกั ษณะเด่นในการแต่งกายที่สภุ าพเรี ยบร้ อยของ
เรา การแต่งกายแต่เพียงภายนอกหรื อมากเกินไปทําให้ บคุ คลเป็ นผู้ที่ผิดแปลกในกลุม่ เพ็นเทคอสต์ ทังนี
้ ้ไม่ได้ หมายความ
ว่าห้ ามไม่ให้ ผ้ หู ญิงมีดอกไม้ ริ บบิ ้น รอยจับจีบ กระดุมหรื อเข็มกลัดเพื่อทําให้ ดสู วยงาม หรื อไม่ให้ ผ้ ชู ายใส่สทู ผูกไท และ
สวมรองเท้ าให้ น่ามอง
ตอนนี ม้ าถึงคําถามเรื่ องการแต่งหน้ า ความสวยงามตามธรรมชาติ ความสะอาดสะอ้ าน และความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้ อยไม่จํ าเป็ นต้ องมีการอํ าพรางหรื อแทนที่ ด้วยสิ่ง อื่ น หญิ ง ทัง้ หลาย คุณ ไม่จําเป็ นต้ องดูเหมือ นตัวประหลาด
เพื่อที่จะสวยงาม แม้ แต่ผมขาวที่ไม่น่าต้ อนรับก็นําความงามและความงามสง่ามาให้ กบั คุณได้
(ถึงจุดนี ้ ขอจบบทความตัดตอนไว้ เท่านี ้)
เอเมน อาจารย์เฟาส์ เอเมนและเอเมน
หลักการที่อาจารย์เฟาส์ประกาศนันไร้
้ กาลเวลาและเหมาะสมกับปั จจุบนั เหมือนเช่นเวลาที่อาจารย์เขียนไว้ เราต้ องไม่
เปลี่ยนมาตรฐานของเราไปตามกาลเวลา พระวจนะของพระเจ้ าทําให้ เราพร้ อมกับทุกเวลาและทุกยุคสมัย
ท้ ายนี ้ คุณถามว่าพระเจ้ าทรงอวยพรคนที่ไม่ได้ แต่งกายบริสทุ ธิ์ได้ อย่างไร การอวยพรของพระเจ้ าไม่ใช่รางวัลของการเชื่อ
ฟั งพระวจนะของพระองค์ (ดูสดุดี 103:10) ตามจริ งแล้ ว ไม่มีพวกเราคนใดที่สมควรได้ รับการอวยพรของพระองค์ พระเจ้ าทรงอวย
พรมนุษย์เพราะพระองค์รักมนุษย์ พระองค์ทรงประสงค์ที่จะอวยพรทุกคนที่พระองค์สามารถ “ให้ ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ ้นส่อง
สว่างแก่คนดีและคนชัว่ เสมอกัน และให้ ฝนตก แก่คนชอบธรรมและคนอธรรม” (มัทธิว 5:45)
แต่พระองค์ทรงสงวนสวรรค์ไว้ สําหรับผู้ที่เชื่อพระองค์และดําเนินไปกับพระองค์ คุณเป็ นทรัพย์สมบัติพิเศษต่อพระเจ้ า
หากคุณได้ รับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูและได้ รับพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ คุณรู้พอที่จะดําเนินชีวิตและแต่งกายอย่างบริสทุ ธิ์
ผมขอจบบทเรี ยนนี ้ด้ วยหนังสือฮีบรู การบ้ านของคุณคือ ท่องจํา ฮีบรู 12:14 และ 13:17 และดําเนินชีวิตตามนัน้

....................
บางคนบอกว่ ามาตรฐานของเราล้ าสมัย
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ถาม
อาจารย์ เกรย์ ครับ ผมรู้ สึกเจ็ บปวดใจและไม่สามารถนอนหลับได้ ความเจ็ บปวดใจเกื อบจะเกิ นกว่าที ่จะทนได้ ลกชาย
ู
ของผมเป็ นผู้รับใช้ในองค์การยพีู ซี เขาได้รับการอบรมเลี ย้ งดให้
ู เชื อ่ ในเรื ่องความบริ สทุ ธิ์ แต่ช่วงสองสามปี ที ่ผ่านมา เขาได้รับอิ ทธิ
ผลจากพวกหัวอิ สระ และจึงต่อต้านทุกสิ่ งทีเ่ ขาได้รบั การอบรมมาให้เชือ่ ตอนนีเ้ ขาบอกว่าเราเป็ นพวกล้าสมัยอย่างร้ายแรง และว่า
มาตรฐานรวมทัง้ การสอนเรื ่องความบริ สทุ ธิ์ ทงั้ หมดในองค์การยพีู ซีต้องถกกํ
ู าจัดออกไปให้หมดเพื อ่ ที ่เราจะสามารถเข้าถึงคนใน
สมัยนี ไ้ ด้ พวกเพือ่ นๆ ที เ่ ขาคบหาเป็ นพวกที ต่ งั้ ใจจะเปลี ย่ นองค์กรของเราให้ยอมรับการใส่เครื ่องประดับ แต่งหน้า ให้ผูห้ ญิ งไว้ผม
สัน้ สวมกางเกงและกางเกงขาสัน้ ไม่ให้มีข้อกําหนดในเรื ่องการดโทรทั
ู ศน์ ฟั งดนตรี ร็อก หรื อเข้าชมภาพยนตร์ และการแข่งขันกี ฬา
ฯลฯ ผมรู้ สึกสับสนและกังวล ผมรักลกชายของผม
แต่สิ่งนีท้ ําให้เราแตกกัน ผมควรจะพดหรื
ู
ู อทําอะไรบ้างครับ

ตอบ
ผมเห็นใจคุณจริ งๆ ครับ คุณมัน่ ใจได้ เลยว่าเราและคนชอบพระเจ้ ามากมายที่ได้ อ่านข้ อความนี ้จะอธิษฐานเผื่อคุณ และ
เป็ นห่วงเกี่ยวกับการจู่โจมอันเลวร้ ายที่วิญญาณแห่งกาลเวลาสุดท้ าย คือ วิญญาณแห่งคริ สตจักรเลาดิเซีย การอยู่ทางฝ่ ายโลก
และการประนีประนอม ซึ่งเกิดขึน้ ในใจของบางคนที่เคยยืนหยัดและแข็งแกร่ งในความบริ สทุ ธิ์และความจริ ง สิ่งที่น่าเศร้ าคือว่า
บ่อยครัง้ การต่อต้ านเกิดขึน้ จากคนที่เรารัก พระวจนะของพระเจ้ าบอกเราว่า “และผู้ที่อยู่ร่วมเรื อนเดียวกันก็จะเป็ นศัตรู ต่อกัน”
(มัทธิว 10:36; มีคาห์ 7:6)
วิญญาณที่ ลูกชายของคุณ ดูดซึมเข้ า มานัน้ กํ าลังทํ า ลายล้ า ง ผมได้ เห็น คนที่หัน ไปราวกับ ว่า เกิ ดขึน้ ภายในคื นเดี ยว
คริ สตจักรที่เคยเป็ นปราการแห่งความจริ งและความบริ สทุ ธิ์ที่แข็งแกร่งกลับตายลงไป วิญญาณแห่งยุคนี ้กวาดล้ างคนทังหลายราว
้
กับเป็ นภัยพิบตั ิของตัก๊ แตนที่เกิดขึ ้นในแผ่นดิน กัดกินทุกอย่างที่สามารถทําได้ มัทธิว 24:24 กําลังสําเร็ จอยู่ต่อหน้ าต่อตาของพวก
เราแล้ ว
แนวโน้ มที่เกิดขึ ้นคือว่า พวกเรารู้ สกึ ท้ อถอยและพ่ายแพ้ เราอาจจะรู้ สกึ เหมือนเช่นเอลียาห์เมื่อเขากล่าวว่า “ข้ าพระองค์
ร้ อนรนเพื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้ าจอมโยธายิ่งนัก เพราะประชาชนอิสราเอลได้ ทอดทิ ้งพันธสัญญาของพระองค์ พังแท่นบูชาของ
พระองค์ลงเสีย และประหารผู้เผยพระวจนะของพระองค์เสียด้ วยดาบ และข้ าพระองค์ ข้ าพระองค์แต่ผ้ ูเดียวเหลืออยู่และเขา
ทังหลายแสวงชี
้
วิตของข้ าพระองค์เพื่อจะเอาไปเสีย” (1พงษ์ กษัตริย์ 19:10)
ไม่ใช่วา่ ทุกอย่างจะเสียไป พระเจ้ าทรงมีคริ สตจักร เจ้ าสาวที่บริสทุ ธิ์ที่จะไม่ยอมก้ มลงหรื อยอมจํานนต่อวิญญาณแห่งการ
ประนีประนอมและการอยู่ทางฝ่ ายโลก พระเจ้ าทรงยกเอลียาห์ ดาเนียล และยอห์นผู้ให้ รับบัพติศมาขึ ้น ซึ่งจะยืนหยัดจนถึงเวลา
สุดท้ าย
ผมเชื่อว่าสหคริ สตจักรเพ็นเทคอสต์อยู่ในเบ้ าหลอม “ไฟนันจะพิ
้
สจู น์ให้ เห็นการงานของแต่ละคนว่าเป็ นอย่างไร” (1โค
รินธ์ 3:13) จะมีข้าวละมานเติบโตขึ ้นท่ามกลางข้ าวสาลี หญิงที่โง่ห้าคนและหญิงที่มีปัญญาห้ าคนอยู่ด้วยกันและทังหมดเป็
้
นหญิง
พรหมจารี ย์ คริ สตจักรเลาดิเซียและฟิ ลาเดลเฟี ยจะดําเนินต่อไปร่ วมกันจนกว่าองค์พระผู้เป็ นเจ้ าจะคายชาวเลาดิเซียออกมา และ
เปิ ดประตูสวรรค์ให้ กบั ชาวฟิ ลาเดลเฟี ย
องค์พระเยซูคริ สต์เจ้ ายังคงเป็ นศีรษะที่ยิ่งใหญ่ของคริ สตจักร พระองค์ทรงอยู่ในการควบคุม พระองค์ทรงทราบอย่าง
แน่นอนว่าจะทําอะไร และพระองค์ทรงกําลังทําอยู่ “พระหัตถ์ของพระองค์ถือพลัว่ พร้ อมแล้ ว และจะทรงชําระลานข้ าวของพระองค์
ให้ ทวั่ พระองค์จะทรงเก็บข้ าวของพระองค์ไว้ ในยุ้งฉาง แต่พระองค์จะทรงเผาแกลบด้ วยไฟที่ไม่ร้ ูดบั “ (มัทธิว 3:12)
มีผ้ ทู ี่เชื่อว่าการประนีประนอมมีมากจนสหคริสตจักรเพ็นเทคอสต์จะยอมจํานนและประพฤติเช่นเดียวกับกลุม่ ก่อนๆ หน้ า
นัน้ ผมไม่เชื่อว่าจะเป็ นเช่นนัน้ แต่หากว่าจะเป็ นเช่นนันแล้
้ ว พระเจ้ าจะยังทรงมีคริ สตจักรและจะให้ มีเมล็ดที่บริ สทุ ธิ์ ซึง่ จะยืนอยู่ต่อ
หน้ าพระพักตร์ พระองค์ในความบริสทุ ธิ์ในเวลาสุดท้ าย

67

เป็ นความจริ งว่าคนอื่นๆ ที่ครัง้ หนึ่งเคยยืนหยัดเพื่อความบริ สทุ ธิ์ ได้ กลายเป็ นพวกหัวอิสระและยอมแพ้ ผมอยากจะอ้ าง
ถึงข้ อความจากหนังสือชื่อ Perfect Love โดย เจ เอ วู้ด ซึง่ ตีพิมพ์โดย Methodist Episcopal Book Room ในรัฐฟิ ลลาเดลเฟี ย ปี
1861 หน้ า 254, 266-67, 269 ดังนี ้
โดยปกติแล้ ว การต่อสู้กบั ความบริ สทุ ธิ์จะแสดงตนออกมาในกลุ่มของผู้มีความรู้ ทางศาสนาอย่างไร บ่อยครัง้ ก็โดย
คําพูดเยาะเย้ ย และการเหน็บแนมผู้ที่สนับสนุนและประพฤติตนบริ สทุ ธิ์...ในตอนนี ้ ผู้ที่อยู่ภายในคริ สตจักรเมธอดิสต์เอง
ก็กล่าวหาเช่นนี ้กันมาก แต่ก่อนผู้เทศนาเมธอดิสต์ในยุคแรกต้ องประสบกับการปฏิบตั ิเช่นนี ้จากภายนอกคริ สตจักรเมธ
อดิสต์...แต่เดี๋ยวนี ้ การต่อสู้ประเภทนี ้จากภายนอกใกล้ จะหยุดลงแล้ ว แต่เรากลับมีการต่อสู้เช่นนี ้มากจากภายใน...
ข้ าพเจ้ าอยากจะถามด้ วยภาษาของจอห์น เวสลีย์ว่า “เหตุใดผู้เทศนาเรื่ องนัน้ (ความบริ สทุ ธิ์) จึงถูกขับไล่ราวกับว่า
เป็ นสุนขั บ้ า แม้ แต่จากผู้ที่เกรงกลัวพระเจ้ า และจากบุตรหลานของคนเหล่านัน้ บางคนที่เป็ นผู้ที่ได้ บงั เกิดจากพระเจ้ า
ทางพระกิตติคณ
ุ ”
ท่านอาเบล สวีเว่นกล่าวว่า “ผู้รับใช้ ที่ประพฤติและเทศนาความบริ สทุ ธิ์ต้องเผชิญกับความสงสัย การประณาม การ
กีดกันจากสมาชิกในคริสตจักร…”
ข้ าพเจ้ าเชื่อว่ามีผ้ รู ับใช้ ที่ประนีประนอม เคี ้ยวยาเส้ น และสูบบุหรี่ ไปเทศนาที่ธรรมาสน์ ซึ่งไม่เคยเทศนาหรื อพอใจ
กับศาสนามากนัก แต่ก็พร้ อมเสมอที่จะกล่าวหาผู้ที่อาจประพฤติหรื อเทศนาเรื่ องความบริสทุ ธิ์ของคริสเตียน
แม้ ว่าผมจะไม่คิดว่าคนในสหคริ สตจักรเพ็นเทคอสต์ที่ต่อสู้กบั จุดยืนของเราในเรื่ องความบริ สทุ ธิ์ภายนอกรวมทังภายใน
้
นันจะเป็
้
นผู้ที่ “เคี ้ยวยาเส้ น และสูบบุหรี่ ” ผมเชื่อว่าพวกเขาอาจ “ดูโทรทัศน์และรักความเพลิดเพลิน” ผมไม่มีข้อสงสัยเลยว่าจะมี
การพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงหลักความเชื่อในประเด็นที่สําคัญเหล่านี ้ และหากพวกเขาทําไม่สําเร็จ ก็คงหวังที่จะทําให้ หลักความ
เชื่อนันไม่
้ มีผลใดๆ โดยการละเลยข้ อความในหลักความเชื่อดังกล่าวนัน้ และอนุญาตให้ ละเมิดกันได้ โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบ
ใดๆ อีกนัยหนึ่งคือ การไม่ปฏิบตั ิตามหลักความเชื่อดังกล่าว การกระทําดังกล่าวจะเป็ นระฆังแสดงถึงความตายของสหคริ สตจักร
เพ็นเทคอสต์ในฐานะกลุม่ คนที่สนับสนุนหลักการในเรื่ องความบริสทุ ธิ์ตามพระวจนะของพระเจ้ าในโลกนี ้ในเวลาสุดท้ าย
แม้ ว่าสถานการณ์จะดําเนินไปเช่นนัน้ แต่ให้ ระลึกว่า “เพราะจะต้ องมีการขัดแย้ งกันบ้ างในพวกท่าน เพื่อคนฝ่ ายถูกใน
พวกท่านจะได้ ปรากฏเด่นขึ ้น” (1โครินธ์ 11:19) พระเจ้ าทรงประทับตราแห่งการเห็นชอบ การเจิม และการอวยพรลงบนผู้ที่เป็ นของ
้
า คือ
พระองค์เสมอ และพระองค์จะทรงทําเช่นนัน้ เสมอไป “พระองค์ทรงรักความชอบธรรม และทรงเกลียดอธรรม ฉะนันพระเจ้
พระเจ้ าของพระองค์ได้ ทรงเจิมพระองค์ไว้ ด้ วยนํ ้ามันแห่งความยินดี ยิ่งกว่าพระสหายทังปวงของพระองค์
้
” (ฮีบรู 1:9)
อีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการเข้ าถึงคนในยุคนี ้ คือ มนุษย์ในทางฝ่ ายเนื ้อหนังชอบที่จะได้ ยินว่าเราไม่สามารถเข้ าถึงคนอื่นได้
ถ้ าเรามีลกั ษณะหรื อประพฤติตนต่างจากพวกเขา ความจริ งกลับตรงกันข้ าม คนบาปเบื่อกับหนทางของพวกเขาแล้ ว “ทําไมฉัน
จะต้ องไปทางของเธอด้ วยถ้ าเธอก็เป็ นเหมือนกันฉัน” พวกเขาคงจะถามเช่นนัน้
ผู้ที่ประนีประนอม “ที่จะเข้ าถึงคนบาป” ไม่มีประวัติการประสบความสําเร็ จ คริ สตจักรขนาดใหญ่ของเราเพียงไม่กี่แห่ง
เป็ นเช่นนัน้ แต่ส่วนใหญ่แล้ วเป็ นคริ สตจักรที่บริ สทุ ธิ์ และคริ สตจักรที่ไม่เป็ นเช่นนัน้ ส่วนใหญ่ก็เป็ นคริ สตจักรที่บริ สทุ ธิ์ที่อยู่ในช่วง
ของการเติบโต การฟื น้ ฟู การอวยพร และการเติบโตจะเกิดขึ ้นพร้ อมๆ กับการเทศนาเรื่ องความบริ สทุ ธิ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
คุณจะไม่มีวนั เสียหากว่ายึดมัน่ กับหลักการเรื่ องความบริ สทุ ธิ์และความจริ งในพระวจนะของพระเจ้ า พระเจ้ าจะทรงยืน
หยัดเพื่อผู้ที่ยืนหยัดเพื่อพระองค์
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จงรักลูกชายของคุณ แต่อย่ายอมแพ้ จงเข้ มแข็งและไม่ยอ่ ท้ อ อธิษฐานเผื่อเขาเพื่อให้ ถงึ เวลาที่เขาจะตระหนักว่าเขากําลัง
อยูบ่ นทรายดูด และจะต้ องกลับไปหาศิลาที่แข็งแกร่งในการไม่เปลี่ยนพระวจนะของพระเจ้ า ลูกของคุณจะต้ องมีคณ
ุ ในเวลานัน้ จง
อยูช่ ่วยเขาให้ กลับขึ ้นมายืนได้ ใหม่
คุณพี่ครับ ขอให้ คณ
ุ อธิษฐานเผื่อสหคริ สตจักรเพ็นเทเคอสต์ด้วย เพราะซาตานต้ องการที่จะทําลายคริ สตจักร ให้ เรายืน
หยัดต่อสู้กบั การจู่โจมที่ต่อสู้กบั ความจริ งและความบริ สทุ ธิ์ พระเจ้ าเองได้ ทรงตรัสกับพวกเราผ่านทางอัครสาวกเปาโลไม่ใช่หรื อว่า
“ถ้ าพระเจ้ าทรงอยูฝ่ ่ ายเรา ใครจะขัดขวางเรา” (โรม 8:31)

....................
เราต้ องมีมาตรฐาน [ความบริสุทธิ์]
เพื่อที่จะไปสวรรค์ หรื อไม่
ถาม
ดิ ฉนั เข้ามาอยู่ในคริ สตจักรที ่เทศนาพระวจนะและความบริ สทุ ธิ์ นีม้ าได้สิบปี แล้ว แต่ตอนนี ้คริ สตจักรกลับเปลี ่ยนแปลง
มาตรฐานบางอย่าง คือผู้หญิ งแต่งหน้าและตัดผมของตน พวกเขาดโทรทั
ู ศน์ และพยายามที จ่ ะบอกกับคนอื ่นด้วยว่าสามารถที จ่ ะ
ทําได้ไม่เป็ นไร จริ งๆ แล้วเป็ นอะไรไหม คนๆ หนึ่งจะไปนรกเพราะทําสิ่ งเหล่านีห้ รื อเปล่า

ตอบ
คุณถามคําถามสองคําถาม และผมจะพยายามตอบทังสองข้
้
อ อย่างแรกคือ “จริ งๆ แล้ วเป็ นอะไรไหม” คําตอบคือ เป็ น
และผมจะขออธิบายดังนี ้
พระคัมภีร์เป็ นพระวจนะของพระเจ้ า และเป็ นแนวทางเดียวสําหรับเรา พระคัมภีร์คือการที่พระเจ้ าตรัสกับเรา แสดงให้
เห็นนํา้ พระทัยของพระองค์และความจริ งของพระองค์ หากพระคัมภีร์กล่าวถึงสิ่งใดที่เกี่ยวกับมาตรฐานที่คริ สตจักรซึ่งคุณเป็ น
สมาชิกอยูน่ นปฏิ
ั ้ บตั ิหรื อไม่ปฏิบตั ิ เราก็ควรจะใส่ใจในสิง่ นัน้ และพระคัมภีร์ก็กล่าวถึงสิง่ เหล่านัน้
ตัวอย่างเช่น เรื่ องผู้หญิงตัดผม ใน 1โคริ นธ์ 11:2-16 แสดงคําสอนที่ชดั เจนว่าผู้หญิงจะต้ องไม่ตดั ผม ในขณะที่ผ้ ชู ายควร
จะตัดผม คําโต้ เถียงที่มกั จะใช้ กนั เพื่อแย้ งข้ อพระคัมภีร์นี ้คือว่า เปาโลกําลังแก้ ไขปั ญหาสถานการณ์ในคริ สตจักรท้ องถิ่นนันและ
้
้
เห็นได้ จาก 1โคริ นธ์ 1:2 ที่ซงึ่ เปาโลประกาศว่า
เป็ นเรื่ องของวัฒนธรรม และไม่ต้องใช้ กบั คริ สตจักรทุกแห่ง แต่ไม่ได้ เป็ นเช่นนันเลย
กตําบล ที่ออกพระนามพระเยซูคริ สต์”
เขาเขียนจดหมายฉบับนี ้ ไม่ใช่สําหรับผู้ที่อยู่ในโคริ นธ์ เท่านัน้ แต่สําหรับ “คนทังปวงในทุ
้
ดังนันจึ
้ งไม่สามารถอ้ างว่าเป็ นเพียงแค่สถานการณ์ในท้ องถิ่นในคริ สตจักรโครินธ์เท่านัน้
แต่ตอนนี ้จะกลับมาที่คําถามของคุณ “จริงๆ แล้ วเป็ นอะไรไหม” คุณคิดว่าพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์จะดลใจให้ เปาโลเขียนข้ อ
พระคัมภีร์ 15 ข้ อเกี่ยวกับเรื่ องที่ไม่เป็ นอะไร อย่างนันหรื
้ อ คุณคิดว่าข้ อพระคัมภีร์ 15 ข้ อนันมี
้ ความหมายเพียงแค่ทําให้ เนื ้อที่ไม่
ว่างอย่างนัน้ หรื อ พระเยซูทรงหมายความว่าอย่างไรเมื่อตรัสว่า “มนุษย์จะบํารุ งชีวิตด้ วยอาหารสิ่งเดียว หามิได้ แต่บํารุ งด้ วย
พระวจนะทุกคํา ซึง่ ออกมาจากพระโอษฐ์ ของพระเจ้ า” (มัทธิว 4:4) และพระเจ้ าทรงหมายความว่าอย่างไรเมื่อพระองค์ประกาศว่า
“พระคัมภีร์ทกุ ตอนได้ รับการดลใจจากพระเจ้ า และเป็ นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ ไขคนให้ ดี และ
การอบรมในทางธรรม” (2ทิโมธี 3:16) คําตอบนันเห็
้ นได้ ชดั สําหรับผู้เชื่อที่มีความซื่อสัตย์ทกุ คน นัน่ คือ เป็ น
คําถามข้ อที่สองเกิดขึน้ หลังจากข้ อแรกคือ “คนๆ หนึ่งจะไปนรกเพราะทําสิ่งเหล่านี ้หรื อเปล่า” พระเจ้ าไม่ได้ ส่งให้ คนๆ
หนึ่งไปนรกเพราะการกระทําบางอย่าง ไม่ว่าการกระทํานัน้ จะมีความบาปอย่างไรก็ตาม คนๆ หนึ่งหลงเพราะเขาปฏิเสธองค์
พระเยซูคริ สต์เจ้ าและพระวจนะของพระองค์ (ดูยอห์น 3:19; 12:48; เอเฟซัส 5:6) การกระทําภายนอกเป็ นเพียงอาการของ
โรคหัวใจ หากคนๆ หนึ่งไม่เชื่อฟั งพระคัมภีร์ เขาก็จะกลายเป็ นผู้ละเมิด ซึ่งก็เป็ นความจริ งสําหรับผู้ที่ครัง้ หนึ่งเคยเชื่อฟั งความจริ ง
โดยการทําลายการงานของเนื ้อหนังในชีวิตของตน แต่ได้ กลับไปหาสิ่งเหล่านัน้ “เพราะว่าถ้ าข้ าพเจ้ าก่อสิ่งซึง่ ข้ าพเจ้ าได้ รือ้ ทําลาย
ลงแล้ ว ขึ ้นมาอีก ข้ าพเจ้ าก็สอ่ ตัวเองว่าเป็ นคนทําผิด” (กาลาเทีย 2:18)
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เป็ นสิง่ ที่สําคัญยิ่งที่เราเชื่อฟั งพระวจนะของพระเจ้ าในทุกด้ าน ไม่สําคัญว่าคนๆ หนึ่งจะตะโกนมากเพียงใด ทําการดีมาก
เพี ย งใด แสดงออกถึง ความรั ก มากเพี ย งใด และประกาศอย่า งเคร่ ง ครั ด ว่า เขารั บ ใช้ พ ระเจ้ า มากเพี ย งใด สิ่ง เหล่า นี จ้ ะไม่มี
ความหมายเลยหากว่าเขาไม่เชื่อฟั งพระวจนะจากใจของเขา พระเยซูตรัสว่า
มิ ใช่ทกุ คนที ่เรี ยกเราว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์ เจ้าข้า” จะได้เข้าในแผ่นดิ นสวรรค์ แต่ผูท้ ี ่ปฏิ บตั ิ ตามพระทัยพระบิ ดา
ของเรา ผ้ทูรงสถิ ตในสวรรค์จึงจะเข้าได้ เมื อ่ ถึงวันนัน้ จะมี คนเป็ นอันมากร้องแก่เราว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า ข้า
พระองค์กล่าวพระวจนะในพระนามของพระองค์ และได้ขบั ผี ออกในพระนามของพระองค์ และได้กระทําการมหัศจรรย์
เป็ นอันมากในพระนามของพระองค์ มิ ใช่หรื อ” เมื อ่ นัน้ เราจะได้กล่าวแก่เขาว่า เราไม่รู้จกั เจ้าเลย เจ้าผู้กระทําความชัว่ จง
ไปเสียให้พน้ หน้าเรา (มัทธิ ว 7:21-23)
ถึงเวลาหรื อยังที่เราจะหยุดเล่นและเริ่ มรักองค์พระผู้เป็ นเจ้ าจริ งๆ ให้ มากพอที่จะทําตามนํ ้าพระทัยของพระองค์และเชื่อ
ฟั งพระวจนะของพระองค์
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ภรรยาซือ้ เสือ้ ผ้ าราคาแพง
ถาม
เราเก็บเงิ นไม่ได้เลยแม้ว่าเราจะทํางานกันทัง้ คู่ ส่วนใหญ่เป็ นเพราะว่าภรรยาของผมซื ้อเสือ้ ผ้าราคาแพงมาก เมื ่อผมบอก
เธอว่าเราต้องเก็บเงิ นกันบ้างเผื ่อวันลํ าบาก เธอกลับหัวเราะและกล่าวว่า องค์ พระผู้เป็ นเจ้าบอกเราไม่ ให้กังวลเกี ่ยวกับอนาคต
และวันพรุ่งนีก้ ็มีการกระวนกระวายสําหรับพรุ่งนี เ้ อง นอกจากนี ้ เธอยังบอกว่า เพราะว่าใกล้จะถึงวันที ่องค์พระผู้เป็ นเจ้าเสร็ จกลับ
มาแล้ว จึ งเป็ นการบาปที ่จะสะสมทรัพย์ สมบัติในชี วิตนี ้ ผมทราบว่าพระคัมภี ร์กล่าวถึ งสิ่ งเหล่านี ้ แต่ผมรู้ สึกว่าการใช้เงิ นอย่าง
สิ้ นเปลื องเป็ นสิ่ งผิ ด เราทะเลาะกันเรื ่องนีอ้ ยู่เสมอ พวกเราคนไหนถกู คุณช่วยให้คําแนะนําได้ไหมว่าเราควรจะทําอย่างไร

ตอบ
ได้ ครับ จงหยุดทะเลาะกัน ไม่มีประโยชน์อะไรเกิดขึ ้นเลยจากการทะเลาะและโต้ เถียงกันอยู่เสมอ คุณทังคู
้ ่ร้ ูว่าอีกฝ่ ายรู้สกึ
อย่างไร ดังนัน้ จงรื อ้ ฟื ้นความสัมพันธ์ แห่งรั กของคุณขึน้ ใหม่ โดยปราศจากความไม่พึงพอใจนี ้ จงอธิ ษฐานร่ วมกัน และขอให้
พระเจ้ าทรงช่วยคุณทังสองให้
้
ทราบและทําตามนํ ้าพระทัยของพระองค์ อย่าปล่อยให้ ความแตกต่างนี ้มาเป็ นอุปสรรคระหว่างพวก
คุณ คุณทังสองต้
้
องตกลงใจที่จะเปลี่ยนความคิดเพื่อนําให้ คณ
ุ เข้ าใกล้ ชิดกัน และสร้ างให้ เกิดความสามัคคีกนั ภายในบ้ านของคุณ
อีกครัง้
หากคุณไม่ทําให้ ความสัมพันธ์ ของคุณดีขึน้ แม้ ว่าคุณจะแก้ ไขปั ญหานีไ้ ด้ คุณก็จะหาสิ่งอื่นที่จะทะเลาะกันอีก ดังนัน้
อย่างแรกคือจะต้ องหยุดการโต้ เถียงกัน รื อ้ ฟื น้ ความสัมพันธ์ด้วยความรักและความอ่อนโยน และร่วมกันอธิษฐานขอให้ พระเจ้ าช่วย
คุณทังหมดให้
้
รักกัน มีใจปราณี และเห็นใจกันและกัน และทราบนํ ้าพระทัยของพระองค์และทําตามนํ ้าพระทัยนัน้
อีกประการหนึ่งคือการตระหนักว่า ในขณะที่คณ
ุ เห็นข้ อเสียของภรรยาและภรรยาเห็นข้ อเสียของคุณ คุณทังสองมี
้
จดุ ยืน
ที่สุดขัว้ กันทัง้ คู่ โดยที่ไม่เห็นว่าพระวจนะของพระเจ้ าสอนให้ มีความสมดุลในเรื่ องนี ้ คุณทัง้ สองต้ องโอนอ่อนต่อกันและปรั บ
ความคิดของคุณ ผมจะขออธิบายดังนี ้
เราจะดูกนั ในข้ อพระคัมภีร์ที่ภรรยาของคุณอ้ างถึง ข้ อแรกคือ มัทธิว 6:34
เหตุฉะนัน้ อย่ากระวนกระวายถึงพรุ่งนี ้ เพราะว่าพรุ่งนี ค้ งมี การกระวนกระวายสําหรับพรุ่งนี เ้ อง แต่ละวันก็มีทกุ ข์ พออยู่
แล้ว
คํ า ว่า “กระวนกระวาย” คื อ เมะริ ม นาโอ (merimnao) ซึ่ง หมายถึ ง “การกัง วลเกี่ ย วกับ ” (Strong) พระคัม ภี ร์ ฉ บับ
Amplified Bible กล่าวว่า “อย่ากระวนกระวายหรื อกังวลถึงพรุ่งนี ้ เพราะว่าพรุ่งนี ้ก็จะมีการกระวนกระวายและความกังวลสําหรับ
พรุ่งนี ้เอง แต่ละวันก็มีทกุ ข์พออยูแ่ ล้ ว”
ในที่นี ้หมายถึงว่า เราต้ องไม่กลัวหรื อกระวนกระวายเกี่ยวกับอนาคตของเรา องค์พระผู้เป็ นเจ้ าซึ่งทรงช่วยเราอย่างสัตย์
ซื่อเมื่อวานนี ้ จะไม่ทําให้ เราผิดหวังในวันพรุ่งนี ้
อีกข้ อพระคัมภีร์หนึง่ ที่ภรรยาของคุณอ้ างถึงคือ มัทธิว 6:19
อย่าสํ่าสมทรัพย์สมบัติไว้สําหรับตัวในโลก ทีอ่ าจเป็ นสนิ มและทีแ่ มลงกิ นเสียได้ และทีข่ โมยอาจขุดช่องลักเอาไปได้
ข้ อพระคัมภีร์นีไ้ ม่ได้ หมายถึงการเก็บเงินไว้ ใช้ ในยามยากลําบาก หรื อการเก็บเงินอย่างพอประมาณ แต่หมายถึงการ
สะสมความมัง่ คัง่ คําแปลในฉบับ Philips กล่าวว่า “อย่าสะสมทรัพย์สมบัติในโลก” ในขณะที่ฉบับ Weymouth บอกว่า “อย่าสํ่าส
ความมัง่ คัง่ สําหรับตัวในโลก”
72

เป้าหมายของเราไม่ใช่การกักตุนเงินทอง ไม่ใช่การเป็ นคนรํ่ ารวยและมัง่ คัง่ ในโลกนี ้ แต่สํ่าสมทรัพย์สมบัติไว้ ในสวรรค
เหมื อ นเช่น ในข้ อ ถัด มาได้ บ อกไว้ สํา หรั บ ทุก ความพยายามเพื่ อ ให้ ไ ด้ ตามเป้ าหมายของโลก เราควรพยายามเพื่ อ ให้ ไ ด้ ต าม
เป้าหมายที่ไม่สิ ้นสุดและเป็ นของสวรรค์
เราทุกคนเชื่อว่าพระเยซูจะทรงเสด็จมาในเร็ ววัน แต่ไม่มีใครทราบวันหรื อชั่วโมง และพระเยซูตรัสว่า “จงเฝ้าระวังอยู่”
(มัทธิว 25:13; ลูกา 19:13) บางคนกล่าวไว้ อย่างชาญฉลาดว่า “ใช้ ชีวิตราวกับว่าพระเยซูจะเสด็จมาในวันนี ้และทํางานราวกับว่า
พระองค์ยงั ไม่เสร็จมาในอีกหนึง่ ร้ อยปี ”
จริ งๆ แล้ ว หลักการในความประหยัดและการเก็บเงินเพื่อเหตุการณ์ ฉุกเฉินในอนาคตไม่ใช่สิ่งขัดกับพระคัมภีร์ โยเซฟ
แนะนําให้ ฟาโรห์เก็บและรักษาอาหารไว้ ในช่วงความมัง่ คัง่ เจ็ดปี เพื่อให้ มีพอในระหว่างเจ็ดปี ที่อดอยากซึ่งจะตามมา (ปฐมกาล
41:34-36) ผู้มีสติปัญญาบอกเราให้ ดมู ด และพิจารณาดูวิถีทางของมัน เพราะมันทํางานหนักในช่วงฤดูร้อนเพื่อเก็บอาหารให้ พอ
สําหรับฤดูหนาวเวลาที่ไม่มีอาหาร และเขาแนะนําให้ เราเป็ นผู้ที่ฉลาด (สุภาษิต 6:6-8)
การสร้ างสมดุลในแนวคิดนี ้ด้ วยคําสอนของพระคริ สต์ในมัทธิว 6 เป็ นสิ่งที่สําคัญ พระเยซูสอนเราไม่ให้ กงั วล เป็ นทุกข์
ร้ อนใจ หรื อนอนไม่หลับเพราะความกระวนกระวายถึงอนาคต แต่ให้ มือของเราอยู่ในพระหัตถ์ขององค์พระเยซูคริ สต์เจ้ าด้ วยความ
เชื่อ อย่างไรก็ตาม หากพระองค์กําลังอวยพรคุณทางการเงินในตอนนี ้ ก็เป็ นการฉลาดที่จะเก็บบางส่วนไว้ สําหรับเหตุการณ์ฉกุ เฉิน
ในอนาคต ตามจริ งแล้ ว อาจเป็ นว่าพระเจ้ าทรงอนุญาตให้ คณ
ุ รุ่ งเรื องขึ ้นตอนนี ้เพราะพระองค์ทราบถึงเวลายากลําบากที่คอยคุณ
อยู่ เรื่ อ งนี เ้ ป็ นความจริ ง ในกรณี ข องโยเซฟ และด้ ว ยสติปั ญ ญาที่ พ ระเจ้ า ทรงประทานให้ โยเซฟแนะนํ า ให้ เก็บ ส่ว นเกิ น เพื่ อ
ความจําเป็ นในอนาคต
ุ มีเป็ นสิ่งที่สําคัญมากต่อพระเจ้ า ลูกา 16:11 กล่าวว่า “เหตุฉะนันถ้
้ าท่าน
วิธีการดูแลเงินที่พระเจ้ าทรงอนุญาตให้ คณ
ทังหลายไม่
้
สตั ย์ซื่อในทรัพย์สมบัติ [เงิน] อธรรม ใครจะมอบทรัพย์สมบัติอนั แท้ ให้ แก่ทา่ นเล่า” พระเจ้ าจะยับยังความมั
้
ง่ คัง่ ทางฝ่ าย
วิญญาณที่แท้ จริ งจากคุณนอกจากว่าคุณระมัดระวังในการใช้ เงินของคุณอย่างฉลาด และในวิถีทางที่จะนํ าสง่าราศีมาให้ กับ
พระเจ้ า คนรํ่ ารวยที่โง่เขลาในลูกา 12 ไม่ได้ ถกู ประณามเพราะเขารํ่ ารวย แต่เพราะเขาไม่ได้ ให้ พระเจ้ าเป็ นที่หนึ่งในชีวิตของตน
้
พระเยซูทรงสรุ ปเรื่ องราวโดยการกล่าวว่า “คนที่สํ่าสมทรัพย์สมบัติไว้ สําหรับตัว และมิได้ มงั่ มีจําเพาะพระเจ้ าก็เป็ นเช่นนันแหละ”
(ข้ อ 21)
ผมขอเสริ มว่า 1ทิโมธี 2:9 แนะนําให้ หญิงสาวสวมชุดกระโปรง “แต่งตัวสุภาพ...ไม่ใช่...เสื ้อผ้ าราคาแพง” คําว่า “สุภาพ”
ไม่ได้ หมายถึงเพียงแค่เหมาะสมและดีงามเท่านัน้ แต่ยงั หมายถึงไม่เสแสร้ ง เรี ยบง่าย และไม่ฟมเฟื
ุ่ อย คริ สเตียนที่แท้ จริ งจะต้ องไม่
สวมใส่เสื ้อผ้ าเสื ้อผ้ าที่โอ้ อวด ไม่ใช่คนที่ชอบแต่งตัว หรื อ “ทําตัวหยิ่งยโส” การประดับกายของเราไม่ใช่ด้วยเครื่ องประดับภายนอก
แต่เป็ นภายใน (1เปโตร 3:3-4)
การเก็บสะสมสําหรับตัวเองและใช้ เงินอย่างฟุ่ มเฟื อยเป็ นเหมือนกับเหรี ยญสองด้ าน ทังสองด้
้
านเป็ นอาการแสดงว่าเงิน
อธรรมเป็ นเจ้ านายของคุณ ไม่ใช่พระเจ้ า
้
กเงินมากเกินไป คุณอาจรักเงินเพื่อที่จะ
เมื่อพิจารณาถึงคําสอนตามพระคัมภีร์เหล่านีแ้ ล้ ว คุณอาจพบว่าคุณทังสองรั
สะสมเงิน และภรรยาของคุณรักเงินเพื่อที่จะใช้ เงิน ในการที่จะทําตามนํ ้าพระทัยของพระเจ้ า เธอจะต้ องไม่ฟุ่มเฟื อยในการใช้ เงิน
้
ดกับพระวจนะของพระเจ้ า
เพื่อซื ้อเสื ้อผ้ าราคาแพง และคุณต้ องไม่ตระหนี่ที่จะกักตุนและสะสมความมัง่ คัง่ ในโลกนี ้ จุดยืนทังสองขั
คุณทังสองอาจต้
้
องประเมินลําดับความสําคัญของตนเองใหม่
สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือว่า เราต้ อง “มัง่ มีจําเพาะพระเจ้ า” (ลูกา 12:21) หากพระองค์ทรงเป็ นที่หนึ่งในชีวิตของคุณทังสอง
้
และคุณให้ ตวั เองเพื่อรับใช้ พระองค์ด้วยความถ่อมใจและอธิษฐาน คุณอาจไม่วางมาดเหมือนกับนกยูง หรื อประดับตกแต่งรังของ
คุณเอง แต่คณ
ุ จะ “บินขึ ้นด้ วยปี กเหมือนนกอินทรี ” และวันหนึ่งจะบินไปยังสวรรค์เพื่ออยู่กบั พระองค์ตลอดไป นัน่ ไม่ใช่สิ่งที่ค้ มุ ค่า
อย่างนันหรื
้ อ
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....................
ผมไม่ สามารถจ่ ายเงินที่สัญญาว่ าจะถวายได้
ถาม
ก่อนหน้านีใ้ นการประชุมของแผนกพันธกิ จต่างประเทศ ผมได้สญ
ั ญาว่าจะถวายเงิ นจํ านวนค่อนข้างเยอะ ในเวลานัน้ ผม
มี งานที ไ่ ด้ค่าจ้างดี และรู้ ว่าสามารถที จ่ ะให้เงิ นจํ านวนดังกล่าวได้ นับตัง้ แต่นนั้ มา ผมตกงาน และต้องยื มเงิ นจํ านวนค่อนข้างมาก
จากพี ่น้องคนหนึ่งในคริ สตจักร ผมสัญญากับเขาว่าจะจ่ ายคื นให้เขาโดยเร็ วที ่สุดที ่สามารถทํ างานเมื ่อได้งานทํ า เมื ่อเร็ วๆ นี ้ มี
โอกาสงานหนึ่งเข้ามา แต่ว่าเงิ นเดื อนน้อยลงกว่าเดิ มมาก หลังจากที ่ถวายสิ บลด และสิ่ งอื ่นๆ ที ่จําเป็ นแล้ว ผมพบว่าไม่สามารถ
ถวายเงิ นตามที ส่ ญ
ั ญาไว้กบั แผนกพันธกิ จฯ และไม่สามารถจ่ายเงิ นที ย่ ื มมาคื นได้ หากผมไม่จ่ายเงิ นที ค่ ื นมานัน้ คืน ผมรู้ สึกว่าผม
เป็ นคนโกหก พระเจ้าจะทรงเอาผิ ดผมจากคําสัญญาที ผ่ มบอกว่าจะถวายเงิ นไหม ผมควรจะจ่ายเงิ นตรงไหน คือ ตามคําสัญญาที ่
ให้กบั พระเจ้า (คือทีจ่ ะถวาย) หรื อ คําสัญญาทีใ่ ห้กบั พีน่ อ้ งในคริ สตจักร (คือเงิ นทีย่ ืมมา) ขอให้คณ
ุ ช่วยให้คําแนะนําด้วยครับ

ตอบ
ผมเข้ าใจสถานการณ์ ของคุณ และปรารถนาที่จะให้ คุณทําทุกอย่างที่ทําได้ เพื่อแผ่นดินของพระเจ้ า คุณไม่ใช่คนแรกที่
พบว่าตัวเองอยู่ในภาวะผูกมัดเนื่องจากภาระผูกผันที่ขดั แย้ งกันและการขาดเงินทุน และผมอยากจะชมเชยคุณที่มีความเข้ าใจถึง
ความรับผิดชอบของคริ สเตียนในการถวายสิบลดไม่ว่าจะเป็ นจํานวนน้ อยหรื อมาก เมื่อคุณสัตย์ซื่อที่จะทําเช่นนัน้ พระเจ้ าจะทรง
สัตย์ ซื่อที่จะช่วยให้ คุณใช้ เงิน ที่คุณมี ได้ อย่างเกิ ดประโยชน์ มาก อย่างไรก็ตาม มีบางเวลาที่เราถูกทดลองจนถึงขี ดสุด และดู
เหมือนว่าคุณกําลังอยูใ่ นช่วงเวลาเช่นนัน้
ในการที่จะตอบคําถามของคุณ คุณจะต้ องทราบถึงลักษณะของคําสัญญาว่าจะถวายก่อน เพราะดูเหมือนว่าคุณไม่
เข้ าใจแนวคิดนี ้อย่างแท้ จริง คําสัญญาว่าจะถวายไม่จําเป็ นว่าคุณต้ องมีเงินอยูใ่ นมือของคุณแล้ ว คุณไม่ได้ สญ
ั ญาว่าจะถวายโดยที่
้ ่งของความเชื่อที่คณ
ุ ไม่สามารถเห็นหนทางของคุณอย่าง
ทราบว่ามีเงินที่จะถวายได้ ตามจริ งแล้ ว คําสัญญาว่าจะถวายคือขันหนึ
ชัดเจนที่จะถวาย แต่คณ
ุ ไว้ วางใจพระเจ้ าว่าจะทรงจัดเตรี ยมเงินดังกล่าว มากกว่าที่คณ
ุ จะสามารถทําเพื่อพระเจ้ าได้ ในเวลานี ้ คํา
ั ญาไว้
สัญญาว่าจะถวายเป็ นคํามัน่ ที่จะแสวงหาพระเจ้ า และขอให้ พระองค์จดั เตรี ยมเงินเพิ่มเติมให้ กบั คุณเพื่อให้ เพียงพอกับที่สญ
ดังนัน้ เมื่อพระเจ้ าทรงประทานเงินไว้ ให้ กบั คุณ คุณจะให้ กลับคืนแก่แผนกพันธกิจ คําสัญญาว่าจะถวายคือจํานวนเงินที่คณ
ุ เชื่อว่า
ุ มีอยูใ่ นปั จจุบนั
พระเจ้ าจะทรงจัดเตรี ยมให้ กบั คุณ ซึง่ มากกว่าเงินได้ ที่คณ
เมื่อเข้ าใจอย่างนี ้แล้ ว คุณจะเห็นว่าการสัญญาว่าจะถวายเงินของคุณจึงไม่ได้ ขึ ้นอยู่กบั เงินรายได้ ปกติของคุณ แต่ขึ ้นอยู่
ุ มีเงินมากกว่ารายได้ ปัจจุบนั ของคุณ คุณต้ องอธิษฐานเพื่อที่จะได้ มีเงินก้ อนนี ้
กับการช่วยเหลือของพระเจ้ าที่ให้ คณ
พระเจ้ าไม่ทรงล้ มเหลว พระองค์จะช่วยคุณให้ สามารถมีเงินนี ้ได้ ด้วยหนทางบางอย่างที่คณ
ุ ไม่เห็นในตอนนี ้ อาจเกิดจาก
เงินเดือนที่เพิ่มขึ ้น งานพิเศษเพิ่มเติม งานที่ดีขึ ้น มรดก เงินจากการขายของพิเศษ หรื อหนทางที่เป็ นการอัศจรรย์บางอย่างคุณควร
พึง่ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าในเรื่ องนี ้ และอธิษฐานอย่างจริ งจัง และคาดหวังให้ พระเจ้ าเปิ ดประตูที่คณ
ุ ไม่ตระหนักเห็นในเวลานี ้
เมื่อเข้ าใจอย่างนี ้แล้ ว คุณควรใช้ รายได้ ปัจจุบนั ของคุณเพื่อจ่ายเงินที่ยืมมาจากพี่น้องในคริ สตจักร เพราะคุณสัญญาว่า
คุณจะคืนให้ กบั เขา ในเวลาเดียวกัน ให้ อธิษฐานอย่างจริงจังเพื่อที่พระเจ้ าจะทรงเปิ ดโอกาสในทางการเงินเพื่อให้ คณ
ุ สามารถถวาย
เงินที่ สัญญาว่าจะถวายได้ จงอธิ ษฐานและมีความเชื่อ พระเยซูตรั สว่า “เหตุฉะนัน้ เราบอกท่านทัง้ หลายว่า ขณะเมื่อท่านจะ
อธิษฐานพระเจ้ าขอสิง่ ใด จงเชื่อว่าได้ รับ และท่านจะได้ รับสิ่งนัน”
้ (มาระโก 11:24) อ้ างสิทธิ์ตามคําสัญญาว่าจะถวายของคุณ เชื่อ
ว่าเงินนัน้ จะมาถึงคุณในเดือนนี ้ และทุกเดือน ซึ่งนอกเหนื อไปจากรายได้ ปกติของคุณ คาดหวังว่าพระเจ้ าจะทําเช่นนัน้ และ
พระองค์จะทํา เหมือนเช่นที่หลายพันคนได้ เป็ นพยานถึง
74

เหตุผลที่ผมบอกว่าคุณควรจ่ายเงินที่ยืมมาคืนคือว่า พระวจนะของพระเจ้ ากล่าวว่า “อย่าเป็ นหนี ้อะไรใคร นอกจากความ
รักซึง่ มีตอ่ กัน” (โรม 13:8) เห็นได้ ชดั ว่าเมื่อถึงกําหนดชําระเงิน ก็ถือว่าเป็ นหนี ้และควรจะจ่ายหนี ้นันเสี
้ ย
เป็ นเรื่ องที่น่าเศร้ า แต่ก็เป็ นความจริ งที่คริ สเตียนบางคนพยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่จ่ายหนี ้ ผมรู้ จกั บางคนที่จะบอกว่า
ตนเอง “ยากจน” กับคนที่เป็ นเจ้ าหนี ้ แล้ วไปทานสเต็กและกุ้งลอบสเตอร์ ราคาแพงในภัตตาคาร พระเจ้ าตรัสว่าผู้ที่ยืมเงินและไม่
จ่ายคืนก็เป็ นคนอธรรม (สดุดี 37:21) ผมสงสัยว่า “คริ สเตียน” ที่เห็นแก่ตวั มีอบุ ายเยอะ และรักเงินทองซึ่งนัง่ อยู่ในคริ สตจักรทุก
วันนี ้รู้สกึ อย่างไรกับข้ อพระคัมภีร์นี ้
ผมดีใจที่คณ
ุ ไม่ได้ เป็ นเช่นนัน้ เพราะคุณต้ องการที่จะจ่ายคืนและรักษาคําสัญญาว่าจะถวาย พระเจ้ าจะทรงยกย่องคุณ
เพราะความปรารถนานัน้ จงระลึกไว้ เสมอว่าการดําเนินไปกับพระคริ สต์ของคริ สเตียนคือชีวิตแห่งความเชื่ออย่างต่อเนื่อง “คนชอบ
ธรรมจะมีชีวิตดํารงอยูโ่ ดยความเชื่อ” (โรม 1:17) พระเจ้ าไม่ทําให้ คนของพระองค์ผิดหวัง
จงคิดถึงคําสัญญาที่ยอดเยี่ยมนี ้ว่า “ไม่มีการทดลอง [ภาษากรี กคือ เพ่ราสม็ อส (peirasmos)] ใดๆ เกิดขึ ้นกับท่าน
นอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ทงหลาย
ั้
พระเจ้ าทรงสัตย์ธรรม พระองค์จะไม่ทรงให้ ท่านต้ องถูกทดลองเกินกว่าที่
ท่านจะทนได้ และเมื่อท่านถูกทดลองนัน้ พระองค์จะทรงโปรดให้ ทา่ นมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ ด้วย เพื่อท่านจะมีกําลังทนได้ ”
พระเจ้ าทรงอนุญาตให้ คณ
ุ ถูกทดลองในตอนนี ้ อย่าอ่อนแอหรื อยอมแพ้ แต่ยืนหยัดอยู่ เชื่อว่าพระเจ้ าจะทรง “โปรดให้ คณ
ุ
้ ้และเงินที่สญ
ั ญาว่าจะถวายได้ คําสันๆ
้ สามคํา
มีทาง” และพระองค์จะทรงทําเช่นนัน้ อย่าสงสัย และคุณจะพบว่าตนเองจ่ายทังหนี
ในกลางข้ อพระคัมภีร์นนบอกชั
ั้
ดเจนแล้ วว่า “พระเจ้ าทรงสัตย์ธรรม”
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5
การสมรสและ
ชีวติ ครอบครั ว
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ภรรยาคัดค้ านการทํางานเพื่อพระเจ้ าของสามี
ถาม
ภรรยาของผมและผมได้รบั ความรอดประมาณเจ็ดเดื อนมาแล้ว ในตอนแรก เธอมี ความกระตือรื อร้นเหมื อนกับผมในการ
เป็ นพยานเพือ่ องค์ พระผู้เป็ นเจ้า ไปเชิ ญคนมาโบสถ์ และรับคนมาโบสถ์ ฯลฯ แต่หลังๆ มา เธอกลับทําสิ่ งที ต่ รงกันข้าม และไม่ไป
และไม่ตอ้ งการให้ผมไป แน่นอนว่าผมก็ไปอยู่ดี แต่เธอโกรธมาก และบอกว่าผมไม่รักเธอ และผมไม่มีเวลาให้เธอพอ ผมบอกเธอ
ว่าเธอเห็นแก่ตวั และเราทะเลาะกันใหญ่โต ผมไม่เข้าใจเธอเลย แต่การโต้เถี ยงเหล่านี ก้ ํ าลังดดเอาชั
ยชนะของผมไป ผมไม่อยาก
ู
เลิ กรับใช้พระเจ้าเพือ่ อยู่บา้ นกับเธอ ผมจะทําอย่างไรดี

ตอบ
ผมเข้ าใจถึงสถานการณ์ของคุณได้ คุณรักพระเจ้ าและต้ องการรับใช้ พระองค์ด้วยสุดใจ และคุณรักภรรยาของคุณและมี
หน้ าที่ต่อเธอ และดูเหมือนว่าจะขัดกับกิจกรรมของคุณสําหรั บพระเจ้ า ไม่ต้องสงสัยเลยว่าคุณมีปัญหาในการแยกแยะหน้ าที่
รับผิดชอบและลําดับความสําคัญของคุณในสองด้ านนี ้
ผมรับรองกับคุณเลยว่ามีคําตอบ และพระเจ้ าจะทรงช่วยคุณให้ มีสมดุลซึง่ จะทําให้ พระเจ้ าพอพระทัยและทําให้ ภรรยาผู้
เป็ นที่รักของคุณพอใจด้ วย
ก่อนอื่น ผมขอบอกว่าเวลาเป็ นสิ่งที่มีค่ายิ่ง คุณกําลังให้ ชีวิตของคุณกับสิ่งที่คณ
ุ ให้ เวลากับสิ่งนัน้ เพราะชีวิตประกอบไป
ด้ วยเวลาและแบ่งออกเป็ นส่วนๆ เมื่อคุณได้ รับเงินเดือนของคุณ คุณได้ แบ่งชีวิตของคุณออกเป็ นส่วนเล็กๆ และแลกชีวิตชิ ้นส่วนนัน้
้
กับเงินจํานวนหนึง่ ด้ วยเงินจํานวนนี ้ คุณสามารถซื ้ออาหาร เสื ้อผ้ า ที่อยู่อาศัย และสิ่งที่จําเป็ นสําหรับครอบครัวของคุณ รวมทังให้
เงินส่วนหนึง่ แก่พระเจ้ า ซึง่ คือสิบลด รวมถึงเงินถวายด้ วย
ุ ใช้
พระเจ้ าไม่ได้ ทรงคาดหวังให้ คณ
ุ ถวายเงินทังหมดให้
้
กบั คริสตจักร หลังจากถวายสิบลดแล้ ว พระเจ้ าทรงคาดหวังให้ คณ
เงินเก้ าในสิบส่วนที่เหลืออย่างฉลาด เพื่อเลี ้ยงดูครอบครัวของคุณ (1ทิโมธี 5:8) และถวายสิบลดตามที่พระองค์ทรงให้ คณ
ุ สามารถ
ทําได้
ในเรื่ องเวลาของคุณ ก็เป็ นเช่นเดียวกัน คุณมีเวลาจํานวนจํากัด และคุณต้ องใช้ เวลาอย่างฉลาด คุณต้ องใช้ เวลากับเรื่ อง
จําเป็ นที่พระเจ้ าได้ ทรงให้ กบั คุณ พระองค์ได้ ทรงประทานภรรยา (ปฐมกาล 2:18, 24) และลูกๆ (สดุดี 127:3) ให้ กบั คุณ และพวก
เขาจําเป็ นต้ องได้ รับความใส่ใจและเวลาส่วนสําคัญของคุณ ภรรยาของคุณเป็ นความรับผิดชอบจากองค์พระผู้เป็ นเจ้ าเหมือนเช่น
ส่วนอื่นๆ ในชีวิตของคุณ มากยิ่งกว่าการรับคนมาโบสถ์เสียอีก
เป็ นข้ อเท็จจริ งที่น่าสนใจที่ชีวิตทางฝ่ ายวิญญาณของคนๆ หนึ่งมีความใกล้ ชิดอย่างมากกับความสัมพันธ์ ของเขากับ
ภรรยา 1เปโตร 3:7 บอกให้ เรารู้ ว่าชีวิตการอธิษฐานของผู้ชายคนหนึ่ง และความสัมพันธ์ ของเขากับพระเจ้ า มีปัญหาเมื่อเขาไม่ให้
เกียรติกบั ภรรยาของตนอย่างเหมาะสม
ทุกคนจําเป็ นต้ องกําหนดว่าสิ่งใดเป็ นสิ่งสําคัญในชีวิตของเขา หลังจากดําเนินชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้ าเป็ นเวลาหลายปี และ
ค้ นคว้ าพระวจนะของพระองค์ ผมได้ กําหนดหน้ าที่ความรับผิดชอบในลําดับที่มีความสําคัญต่อชีวิตของผมตามด้ านล่างนี ้ และผม
เชื่อว่าเป็ นสิง่ ที่ตรงตามพระวจนะของพระเจ้ าและนํ ้าพระทัยของพระเจ้ า
ประการแรกคือความสัมพันธ์สว่ นตัวของผมกับพระเจ้ า ไม่มีสิ่งใดถูกต้ องเลยหากว่าพระองค์ไม่ได้ เป็ นที่หนึ่ง เราจะต้ องมี
ชีวิตการอธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์ เข้ าประชุมในพระนิเวศของพระเจ้ าอย่างสัตย์ซื่อ อารักขาเงินของเราตามพระคัมภีร์ และอุทิศตน
และดําเนินไปกับพระเจ้ า หน้ าที่ความรับผิดชอบเหล่านี ้มาเป็ นอันดับหนึง่
ประการที่สองคือภรรยาและครอบครัวของผม ผมต้ องใช้ เวลาในการตอบสนองความต้ องการของพวกเขา ดูแลว่าพวกเขา
มีความเป็ นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนา ผมควรใช้ เวลาที่ไม่มีอะไรมาขัดจังหวะเพื่อรักษาความสัมพันธ์ ที่ดีและใกล้ ชิดกับภรรยาอย่าง
น้ อยสัปดาห์ละหนึง่ คืน เวลาครอบครัวเช่นนี ้เป็ นสิง่ ที่มีคา่ มาก และเป็ นส่วนสําคัญยิ่งในชีวิตของผม
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ความห่วงใยที่ลกึ ซึ ้งของผู้ชายคนหนึ่งต่อความจําเป็ นของภรรยาควรจะรวมถึงจุดประสงค์ที่ว่าเธอพร้ อมสําหรับการทรง
รับคริ สตจักรขึ ้นไปเหมือนกันกับเขา เขาควรเป็ นผู้นําทางฝ่ ายวิญญาณของครอบครัว เป็ นผู้นําในการอธิษฐานที่บ้านและอธิษฐาน
ก่อนทานอาหาร การรับใช้ ของผู้ชายขึ ้นอยูก่ บั การปฏิบตั ิตามหน้ าที่รับผิดชอบนี ้อย่างสัตย์ซื่อ (ดู 1ทิโมธี 3:4; ทิตสั 1:6)
ประการที่สามคือการรับใช้ ต่อองค์พระผู้เป็ นเจ้ าของผู้ชาย โปรดอย่าสับสนกับสิ่งที่มีความสําคัญเป็ นอันดับแรก ซึ่งคือ
ความสัมพันธ์ กบั พระเจ้ าของบุคคลคนหนึ่ง ข้ อนี ้เองคือกิจกรรมของคริ สตจักรของคุณ อันได้ แก่ การเยี่ยมเยียนผู้อื่น การรับคนมา
โบสถ์ การสอนพระคัมภีร์ที่บ้าน การสอนชันเรี
้ ยนรวี ฯลฯ อย่าปล่อยให้ กิจกรรมเหล่านี ้ล่วงลํ ้าหน้ าที่รับผิดชอบต่อครอบครัวของคุณ
แต่ให้ จําไว้ เสมอว่าให้ เวลาที่พอเพียงต่อหน้ าที่ความรับผิดชอบด้ านที่สําคัญมากนี ้ในแผ่นดินของพระเจ้ า
ประการที่สี่คืองานในทางโลกของคุณ จงเป็ นเหมือนกับช่างซ่อมรองเท้ าที่เชื่อพระเจ้ าคนหนึ่ง เมื่อเขาได้ รับคําถามว่า
ธุรกิจของเขาคืออะไร เขาตอบว่า “ธุรกิจของผมคือรับใช้ พระเจ้ า แต่ผมซ่อมรองเท้ าเพื่อใช้ เป็ นค่าใช้ จ่าย” จงฟั งคําตักเตือนตาม
พระคัมภีร์ในเรื่ องที่สําคัญนี ้ (ดูเอเฟซัส 6:5-9; โคโลสี 3:22-4:1)
ประการที่ ห้า คื อการพักผ่อนหย่อนใจของคุณ การพักผ่อนเป็ นสิ่งสํา คัญ หากคุณจะรั บใช้ ได้ ดีที่สุด ในมาระโก 6:31
พระเยซูตรัสบอกเหล่าสาวกของพระองค์ให้ หยุดพักผ่อน การนอนหลับเป็ นสิ่งที่ฟืน้ ฟูกําลังได้ ดี ซึ่งพระเจ้ าทรงประทานให้ เราเพื่อ
ช่วยให้ เรากระปรี ก้ ระเปร่ าและพร้ อมที่จะทําหน้ าที่ของเราต่อ การพักผ่อนหย่อนใจ การออกกําลังกาย และความสนุกสนานเป็ น
ส่วนสําคัญในชีวิตของเรา แต่สงิ่ เหล่านี ้ไม่ใช่สงิ่ ที่สําคัญเป็ นอันดับแรก จงให้ สงิ่ เหล่านี ้อยูใ่ นลําดับที่ควรจะอยู่ (ดู 1ทิโมธี 4:8)
เมื่อสิง่ ต่างๆ ต้ องการเวลาของคุณ จงให้ เวลาและความสนใจกับสิ่งที่มีความสําคัญที่สดุ ในรายการของคุณ สิ่งต่างๆ จะดี
เองถ้ าคุณทําเช่นนัน้
เราจะดูสงิ่ ที่มีความสําคัญตามลําดับของมันอีกครัง้
1. ความสัมพันธ์สว่ นตัวของเรากับพระเจ้ า
2. ภรรยา (หรื อสามี) และครอบครัว
3. การรับใช้ และกิจกรรมของเราเพื่อพระเจ้ า
4. หน้ าที่ในทางโลก เช่น งานหรื องานบ้ าน
5. การพักผ่อนหย่อนใจ การออกกําลังกาย ความสนุกสนาน การพักผ่อน
เราจะต้ องให้ เวลาและความสนใจกับสิง่ เหล่านี ้ตามลําดับความสําคัญ
เมื่อมีรายการนี ้แล้ ว คุณคิดไหมว่าคุณสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ ของคุณกับภรรยาของคุณได้ บางทีเมื่อเธอตระหนัก
ว่าเธอไม่ต้องแข่งกับคริสตจักรเพื่อเอาความสนใจจากคุณซึง่ เป็ นสิ่งที่เธอต้ องการ เธอจะร่วมทีมกับคุณในการทํางานคริ สเตียนเพื่อ
องค์พระผู้เป็ นเจ้ า
ข้ อควรจํา: อย่าลืม 1เปโตร 3:7

ค่ ชู ีวติ ไม่ ต้องการมีความสัมพันธ์ ทางร่ างกาย
ถาม
ก่อนที ่เราจะมาหาองค์พระผู้เป็ นเจ้า ภรรยาของผมและผมเกื อบจะเลิ กกันหลายครั้งเพราะเธอมี ความต้องการทางเพศ
น้อ ยมากหรื อ ไม่ มี เ ลย (เธอเคยถกรุ
ู ก รานทางเพศเมื ่อ ตอนที ่เป็ นเด็ ก และผมคิ ด ว่ า นี ่เ ป็ นสิ่ ง ที ่ทํ า ให้เ ธอกัง วล ) เมื ่อ เราได้รั บ
พระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ เป็ นครั้งแรกประมาณสองปี ก่อน เธอรักผมมากกว่าที ่เคยเป็ นมา แต่หลังๆ มานี ้ เธอสนิ ทกับหญิ งมี อายุคน
หนึ่ งในคริ สตจักรซึ่ งบอกกับเธอว่ายิ่ งเราอยู่ทางฝ่ ายวิ ญญาณมากเพี ยงใด เราจะยิ่ งมี ความต้องการทางร่ างกายในชี วิตสมรส
น้อยลงเท่านัน้ และเมื ่อเราดําเนิ นในพระวิ ญญาณอย่างแท้จริ ง เราจะไม่ต้องการความต้องการดังกล่าวเลย ตอนนี ้สถานการณ์
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เลวร้ายกว่าเมื ่อครั้งที ่เรายังเป็ นคนบาป ผมไม่รู้จะทํ าอย่างไรแล้ว ผมไม่สามารถบอกปั ญหาของผมกับศิ ษยาภิ บาลได้ (ศิ ษยาภิ
บาลของผมเป็ นผู้หญิ ง) และเธอคิ ดว่าสมาชิ กทีม่ ี อายุแทบจะดีเลิ ศไร้ทีต่ ิ ผมไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดี ถ้าคุณช่วยผมได้ คงจะดีมาก

ตอบ
อย่างแรกผมอยากบอกว่าการที่ศิษยาภิบาลของคุณเป็ นผู้หญิงไม่ได้ สร้ างความแตกต่างเลย คุณและภรรยาของคุณควร
จะไปปรึกษาปั ญหาของคุณกับเธอ อย่าอาย เพราะศิษยาภิบาลได้ ยินมาแล้ วเยอะแยะมากมาย และเธอต้ องรู้ ว่ามีอะไรเกิดขึ ้นใน
้ ่กบั
คริสตจักร ถ้ าภรรยาของคุณไม่ยอมไปกับคุณ คุณก็ไปคุยกับศิษยาภิบาลของคุณเอง แต่ให้ แน่ใจว่าสามีของศิษยาภิบาลนันอยู
เธอด้ วยในเวลานัน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็ นเรื่ องเช่นนี ้
ผมแน่ใจว่าศิษยาภิบาลของคุณไม่ทราบถึงคําสอนที่ไม่ถกู ต้ องของหญิงที่มีอาวุโสคนนัน้ ผมแน่ใจอีกด้ วยว่าเธอ [ศิษยาภิ
บาล] จะให้ คําปรึ กษาคุณตามพระวจนะของพระเจ้ าไม่ใช่ “เทพนิยายอันหาสาระมิได้ ” (1ทิโมธี 4:7) เพราะพระคัมภีร์มีความ
ชัดเจนเกี่ยวกับแผนการของพระเจ้ าสําหรับชี วิตของผู้ที่สมรส ไม่มีที่ใดเลยในพระคัมภีร์ที่สอนว่าการที่สามีและภรรยาใช้ ชีวิต
ุ ดูหลักการตามข้ อพระคัมภีร์
แยกกันอยู่เป็ นการอยู่ทางฝ่ ายวิญญาณมากขึ ้น ตามจริ งแล้ ว ตรงกันข้ ามต่างหาก ผมอยากจะให้ คณ
สักสองสามข้ อ
ประการแรก พระวจนะของพระเจ้ ากล่าวว่า “จงให้ การสมรสเป็ นที่นบั ถือแก่คนทังปวง
้
และให้ เตียงสมรสปราศจากความ
ชัว่ ช้ า “ (ฮีบรู 13:4) พระคัมภีร์ฉบับ Goodspeed กล่าวว่า “ความสัมพันธ์ ในการสมรสศักดิ์สิทธิ์ ” ในขณะที่ฉบับ Twentieth
Century New Testament กล่าวว่า “ชีวิตสมรสเป็ นสิง่ ปราศจากมลทิน”
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์อธิบายให้ กบั ธรรมิกชนที่แต่งงานแล้ วในเรื่ องนี ้โดยผ่านทางเปาโลไว้ อย่างชัดเจนว่า
สามี พึงประพฤติ ต่อภรรยาตามควร และภรรยาก็ พึงประพฤติ ต่อสามี ตามควรเช่ นเดี ยวกัน ภรรยาไม่ มีอํานาจเหนื อ
ร่ างกายของตน แต่สามี มีอํานาจเหนื อร่ างกายของภรรยา ทํ านองเดี ยวกันสามี ไม่ มีอํานาจเหนื อร่ างกายของตน แต่
ภรรยามี อํานาจเหนื อร่ างกายของสามี อย่ าปฏิ เสธการอยู่ร่วมกันเว้นแต่ได้ตกลงกันเป็ นการชัว่ คราว เพื ่ออุทิศตัวใน
การอธิ ษฐาน แล้วจึงค่อยมาอยู่ร่วมกันอีก เพือ่ มิ ให้ซาตานชักจงให้
ู ทําผิ ดเพราะตัวอดไม่ได้ (1โคริ นธ์ 7:3-5)
ข้ อที่สําคัญคือข้ อที่ห้า และฉบับแปลอื่นๆ ช่วยให้ เราเข้ าใจความหมายที่แท้ จริ งได้ ฉบับ Moffatt แปลส่วนแรกของข้ อนี ้ว่า
“อย่างดเว้ นการมีเพศสัมพันธ์ ต่อกัน” และ NASB กล่าวว่า “อย่าให้ ขาดแคลนซึ่งกันและกัน” ส่วนถัดมาแปลเป็ นสํานวนสมัย
ปั จจุบนั “นอกเสียจากว่าเป็ นการชัว่ คราว และด้ วยการยินยอมของทังสองฝ่
้
าย เพื่อที่คณ
ุ จะอุทิศตัวเองเพื่อการอธิษฐานและการอด
อาหาร หลัง จากนัน้ ควรจะกลับมามี ค วามสัมพัน ธ์ เหมื อ นเช่น ก่อ นหน้ า นัน้ ” ไม่มีการบ่งบอกใดๆ เลยว่า เป็ นการอยู่ท างฝ่ าย
วิญญาณมากขึน้ หากละเว้ นจากความสัมพัน ธ์ ทางร่ างกายในชี วิตสมรส แต่พ ระวิญ ญาณบริ สุทธิ์ ทรง สั่งให้ ธ รรมิกชนงดเว้ น
ความสัมพันธ์เพียงชัว่ คราวเพื่อการอธิษฐานและการอดอาหาร และหลังจากนันจึ
้ งมีชีวิตสมรสตามปกติ
คุณบอกไว้ ในจดหมายของคุณว่าเมื่อภรรยาของคุณได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ เป็ นครัง้ แรก เธอรักคุณมากกว่าที่เคย
เป็ นมา ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าในช่วงเวลาเริ่มแรกที่เธอมีประสบการณ์กบั พระเจ้ า ในช่วงของ “รักแรก” ของเธอ เมื่อเธอได้ รับการอวยพร
และได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ประสบการณ์ นี ้ทําให้ เธอรักคุณมากขึ ้น ไม่ใช่น้อยลง ช่างเป็ นสิ่งที่ตรงกันข้ ามกับ “คําสอน” ของ
หญิ งอาวุโสในคริ สตจักรที่เข้ าใจผิดจริ งๆ หากเทพนิยายอันหาสาระมิได้ ของหญิ งคนนัน้ เป็ นความจริ งแล้ ว เมื่อสามีและภรรยา
ได้ รั บ พระวิ ญ ญาณบริ สุท ธิ์ พระวิ ญ ญาณคงจะตรวจสอบและทํ า ให้ พ วกเขารู้ สึก ในเวลาที่ พ วกเขามี ค วามสัม พัน ธ์ กัน แต่
พระวิ ญ ญาณบริ สุท ธิ์ ก ลับ เป็ นสาเหตุใ ห้ ส ามี แ ละภรรยารั ก กัน และกัน มากขึ น้ เหมื อ นเช่ น เมื่ อ คุณ และภรรยาของคุณ ได้ รั บ
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์เป็ นครัง้ แรก
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ผมอยากจะเสริ มว่าดูเหมือนว่าพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ในชีวิตของภรรยาคุณได้ ทรงรักษาความเจ็บปวดอันเป็ นผลจากการ
ถูกรุกรานในวัยเยาว์ของเธอ เธอต้ องอนุญาตให้ งานนี ้ดําเนินต่อไป
หญิงอาวุโสคนนันสอนและให้
้
คําปรึกษาภรรยาของคุณอย่างไม่ถกู ต้ องเลย คําสอนที่เธอควรจะสอนคือทิตสั 2:3-5 ดังนี ้
ส่วนผู้หญิ งที ่สูงอายุก็เหมื อนกัน ให้เขามี ความยํ าเกรงพระเจ้า ให้เขาเป็ นคนไม่ส่อเสี ยด ไม่เป็ นคนกิ นเหล้า แต่ให้เป็ น
ผู้สอนสิ่ งที ด่ ีงาม เพือ่ เป็ นการฝึ กสอนผู้หญิ งสาวให้รักสามี และบุตรของตน ให้มีสติ สมั ปชัญญะ เป็ นคนบริ สทุ ธิ์ เอาใจใส่
ในบ้านเรื อน มี ความเมตตาและเชื อ่ ฟั งสามี ของตน เช่นนีจ้ ึ งจะไม่มีผูใ้ ดลบหลู่พระวจนะของพระเจ้าได้
คุณจะสังเกตเห็นว่าหญิงอาวุโสควรจะสอนหญิงที่อายุน้อยกว่าให้ “รักสามีของตน” ซึง่ เป็ นสิ่งที่ตรงข้ ามกับสิ่งที่ผ้ หู ญิงคน
นี ้บอก คุณและภรรยาของคุณต้ องเรี ยนรู้ที่จะ “พิสจู น์ทกุ สิง่ ” (1เธสะโลนิกา 5:21) ด้ วยพระวจนะของพระเจ้ า และไม่ยอมรับครูหรื อ
คําสอนที่ขดั แย้ งกับพระวจนะ แม้ วา่ เขาหรื อเธอจะประกาศตนว่าเป็ น “ฑูตแห่งความสว่าง” (2โครินธ์ 11:13-15)
หญิงคนนี ้เป็ นครูที่สอนผิด เป็ นคนหลอกลวง และเป็ นผู้ทําลายครอบครัว คุณและภรรยาของคุณควรหลีกเลี่ยงเธอ จงฟั ง
คําเตือนของเปาโลในโรม 16:17-18 ที่ว่า “พี่น้องทังหลาย
้
ข้ าพเจ้ าขอวิงวอนท่าน ให้ สงั เกตดูคนเหล่านันที
้ ่ก่อเหตุวิวาทและทําให้
คนอื่นหลง ซึ่งเป็ นการผิดคําสอนที่ท่านทัง้ หลายได้ เรี ยนมา จงเมินหน้ าจากคนเหล่านัน้ เพราะว่าคนเหล่านัน้ ไม่ได้ ปรนนิบัติ
พระคริสต์องค์พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา แต่ได้ ปรนนิบตั ิท้องของตัวเอง และได้ ลอ่ ลวงคนซื่อให้ หลงด้ วยคําดีคําอ่อนหวาน”
อย่าถูกหลอกเลย พระเจ้ าทรงเป็ นผู้สร้ างการสมรส และพระองค์ทรงวางแผนให้ สามีและภรรยาได้ รับความพอใจจากกัน
และกัน ความสัมพันธ์ ของสามีภรรยาเป็ นสิ่งบริ สทุ ธิ์ ได้ รับการอวยพรจากพระเจ้ า และวางแผนโดยพระเจ้ าผู้ทรงรักเพื่อประโยชน์
ของทังคู
้ ่ จงสังเกตดูและหลีกเลี่ยงผู้หญิงคนนี ้และคําสอนที่ไม่ถกู ต้ องของเธอ
จงฟั งพระวจนะของพระเจ้ า ซึง่ คือ “วิญญาณ” และ “ชีวิต” (ยอห์น 6:63) ว่า “เจ้ าจงอยูก่ ินด้ วยความชื่นชมยินดีกบั ภรรยา
ซึง่ เจ้ ารักตลอดชีวิต...ซึ่งพระองค์ได้ ประทานให้ แก่เจ้ าภายใต้ ดวงอาทิตย์” (ปั ญญาจารย์ 9:9) อย่างนี ้ดีกว่าไปฟั ง เทพนิยายอันหา
สาระมิได้ ของคนโง่ที่แก่ชรา (หมายถึงทางฝ่ ายวิญญาณน่ะครับ)

....................
ยุตธิ รรมเหรอที่ฉันต้ องอย่ ูกับ
คนบาปที่ไม่ เชื่อพระเจ้ า
ถาม
ดิ ฉนั เพิ่ งจะได้รบั พระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ เมื ่อไม่นานมานี ้ และสามี ของดิ ฉนั เริ่ มที จ่ ะเข้ามา แต่แล้วเขาก็ออกไป และตอนนีก้ ็
แย่กว่าที ่เคยเป็ นมา เขาดื ่มเหล้าและสบถ เขาโทษคริ สตจักรสํ าหรับปั ญหาทุกอย่างของเขา ตอนนี ้ดิฉนั อยู่กับเขาได้ยาก แต่
พระคัมภี ร์บอกว่า ดิ ฉนั ไม่สามารถทิ้ งเขาไปได้ จริ งหรื อเปล่าคะ ยุติธรรมแล้วเหรอที ่ดิฉนั ต้องอยู่กบั สามี ที่เป็ นคนบาปซึ่ งไม่เชื ่อ
พระเจ้า ขณะที ่คนอื ่นๆ มี คู่ทีเชื
่ ่อพระเจ้าที ่ได้ไปโบสถ์ ดว้ ยกัน และมี ความสุขในการรับใช้องค์ พระผู้เป็ นเจ้า ดิ ฉนั กํ าลังขมขื ่นและ
เสียความชื น่ ชมยิ นดีของดิ ฉนั ไปเพราะเรื ่องนี ้ ดิ ฉนั ต้องการความช่วยเหลือจากคุณค่ะ

ตอบ
เชื่อผมเถอะครับว่าผมเห็นใจคุณ แต่ในขณะเดียวกัน คุณก็มีสิ่งดีๆ มากในหลายๆ ด้ าน อย่างแรก คุณได้ รับความรอด
คุณได้ รับพระวิญญาณของพระเจ้ า คุณอยูใ่ นคริสตจักรแห่งความจริงของของพระเจ้ า และได้ รับการเรี ยกด้ วยพระนามของพระองค์
คุณกําลังอยู่ในทางที่จะไปถึงสวรรค์ และมีสหายและได้ สามัคคีธรรมกับคนที่ดีนบั หมื่นๆ บนพื ้นโลกนี ้ คุณมีแนวโน้ มที่จะมองใน
ด้ านที่ไม่ดีและลืมพระพรอันมากมายของพระเจ้ าที่คณ
ุ ได้ รับอยูท่ กุ วัน
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นอกจากนี ้แล้ ว พระเจ้ าทรงรักคุณมากพอที่จะให้ ความสนใจคุณเป็ นพิเศษ และตรัสโดยตรงกับคุณและคนอื่นๆ ที่มีค่ชู ีวิต
ซึ่งไม่ได้ รับความรอดโดยผ่านทางพระวจนะของพระองค์ ไม่ใช่เพียงแค่ครัง้ เดียวแต่หลายครัง้ ข้ อความที่สําคัญมากข้ อความหนึ่ง
อยูใ่ น 1โครินธ์ 7:10-16
ส่วนคนที แ่ ต่งงานแล้ว ข้าพเจ้าขอสัง่ ไม่ใช่ข้าพเจ้าสัง่ เอง แต่องค์พระผู้เป็ นเจ้าทรงบัญชาว่า อย่าให้ภรรยาแยกจาก
สามี แต่ถา้ นางแยกจากสามี แล้ว ก็อย่าให้นางแต่งงานใหม่ หรื อไม่ก็ให้นางคื นดีกบั สามี และอย่าให้สามี หย่าภรรยา
เลย ข้าพเจ้าขอกล่าวกับพวกที เ่ หลื อ ข้าพเจ้าเองกล่าว (องค์พระผู้เป็ นเจ้าไม่ได้ตรัส) ว่า ถ้าพีน่ อ้ งคนไหนมี ภรรยาที ่
ไม่เชื ่อในพระคริ สต์ และนางพอใจจะอยู่กบั สามี ก็ไม่ให้สามี หย่านาง ถ้าหญิ งคนไหนมี สามี ที่ไม่เชื ่อในพระคริ สต์
และสามี พอใจจะอยู่กบั นาง ก็ไม่ได้นางหย่าสามี นนั้ เพราะว่าสามี ทีไ่ ม่เชือ่ นัน้ ได้รบั การทรงชําระให้บริ สทุ ธิ์ ทางภรรยา
และภรรยาที ่ไม่ เชื ่อก็ ได้รับการทรงชํ าระให้บริ สุทธิ์ ทางสามี มิ ฉะนัน้ ลกๆ
ู ของพวกท่ านก็ เป็ นมลทิ น แต่บัดนี ้เด็ก
เหล่านัน้ บริ สทุ ธิ์ แต่ถ้าคนที ่ไม่เชื ่อจะแยกจากไป ก็ให้เขาแยกจากไปเถิ ด ในกรณี นี้ไม่จําเป็ นที ่พีน่ ้องชายและหญิ ง
ต้องถกผกมั
ู ู ด เพราะว่าพระเจ้าทรงเรี ยกเราให้อยู่อย่างสันติ ท่านผู้เป็ นภรรยา ท่านรู้ ได้อย่างไรว่าท่านจะช่วยสามี ให้
รอดไม่ได้? ท่านผู้เป็ นสามี ท่านรู้ ได้อย่างไรว่าท่านจะช่วยภรรยาให้รอดไม่ได้?
จะต้ องสังเกตว่าพระคัมภีร์บอกคุณไม่ให้ทิ ้งสามีของตน (ข้ อ 13) ชีวิตสมรสได้ รับการทําให้ บริ สทุ ธิ์และพระเจ้ าทรงถือว่า
เป็ นการผูกพันกัน แม้ ว่าสามีจะไม่ได้ เชื่อก็ตาม และลูกๆ ก็ถือว่าเป็ นของประทานจากพระเจ้ า และจะต้ องเลี ้ยงดูให้ เติบโตขึ ้นมา
เป็ นคริ สเตียน (ข้ อ 14) แม้ ว่าคุณจะต้ องไม่ทิ ้งสามีของคุณ แต่จะต้ องรักเขาและซื่อสัตย์ และยอมจํานนต่อเขา หากว่าเขาทิ ้งคุณ
คุณก็ไม่ต้องรู้สกึ ผิดเพราะการทําผิดหรื อถูกกล่าวโทษในกรณีดงั กล่าว (ข้ อ 15)
และในข้ อ 16 บอกเหตุผลกับเราว่าทําไมคุณควรจะอยูก่ บั เขา บางทีการที่คณ
ุ อยูก่ บั เขาจะเป็ นหนทางที่เขาจะได้ รับความ
รอด คุณเป็ นความหวังเดียวของเขาในการที่จะได้ รับความรอด ดังนัน้ พระเจ้ าจึงจะประทานพระคุณกับคุณในการที่จะมีชีวิตที่
บริสทุ ธิ์ตอ่ หน้ าเขา เดี๋ยวเราจะดูข้อพระคัมภีร์อีกข้ อที่ให้ คําแนะนําว่าคุณจะนําเขามาหาองค์พระผู้เป็ นเจ้ าได้ อย่างไร
คุณอาจพูดว่า “แต่เปาโลบอกไว้ ในข้ อ 12 ว่า เขา กล่าวสิ่งเหล่านี ้ ไม่ใช่องค์พระผู้เป็ นเจ้ า” จริ งอยู่ แต่นนั่ หมายความว่า
พระเจ้ าไม่ได้ ทรงบัญชาไว้ ก่อนหน้ านี ้ในพันธสัญญาเก่า หรื อพระเจ้ าไม่ได้ ทรงตรัสไว้ ด้วยพระองค์เอง จงจําไว้ ว่า “พระคัมภีร์ทกุ
ตอนได้ รับการดลใจจากพระเจ้ า [พระเจ้ าทรงประทานลมหายใจ]” (2ทิโมธี 3:16) ดังนันสิ
้ ่งที่เปาโลตรัสจึงเป็ นสิ่งที่ได้ รับการดลใจ
และเป็ นพระวจนะของพระเจ้ า และมีผลเหมือนเช่นเดียวกับข้ อพระคัมภีร์อื่นๆ ในพระวจนะของพระองค์
ตอนนี ้เราจะมาดูที่ข้อความอีกข้ อความหนึ่ง ที่ซงึ่ พระเจ้ าทรงรักคุณมากพอที่จะตรัสกับคุณโดยตรง ข้ อความนี ้อยู่ใน 1เป
โตร 3:1-2 ดังนี ้
ส่วนพวกท่ านที ่เป็ นภรรยาก็ เช่ นกัน จงยอมเชื ่อฟั งสามี ของตน เพื ่อว่าแม้สามี บางคนไม่ เชื ่อพระวจนะ แต่ความ
เชื ่อได้ โดยไม่ ต้องพดเลยสั
กคํ าเดี ยว คื อเมื ่อพวกเขาได้เห็ นความ
ประพฤติ ของภรรยาก็ อาจจะจงใจพวกเขาให้
ู
ู
ประพฤติ ทีน่ อบน้อม และบริ สทุ ธิ์ ของพวกท่าน
ความหมายที่แท้ จริ งของ “โดยไม่ต้องพูดเลยสักคําเดียว” หมายถึง “โดยไม่ต้องเทศนา” หรื อโดยการพยายามที่ชกั ชวน
้
รับ
เขา พระคัมภีร์ฉบับ Amplified Bible กล่าวว่า “โดยไม่ต้องพูดคุยกัน” ในข้ อ 2 สรุ ปว่า สามีที่ไม่ได้ รับความรอดนันสามารถได้
การนํามายังองค์พระผู้เป็ นเจ้ าได้ เพราะเขาได้ เห็นภรรยาดําเนินชีวิตอย่างเงียบ พอพระทัยพระเจ้ า บริ สทุ ธิ์ ไม่มีที่ติ เพราะเธอรับใช้
องค์พระผู้เป็ นเจ้ า และมีวิญญาณที่ออ่ นหวานและยอมจํานน ช่างเป็ นสัญญาที่ดีเหลือเกิน
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จงจําไว้ ว่าชีวิตสมรสเป็ นสิ่งที่พระเจ้ าทรงสถาปนา เป็ นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมีผลไปตลอดชีวิต 1โคริ นธ์ 7:39 กล่าวว่า “ตราบ
ใดที่สามียงั มีชีวิตอยู่ ภรรยาต้ องผูกพันกับเขา [ด้ วยบัญญัติของพระเจ้ า]” อย่าพยายามที่จะออกจากชีวิตสมรสของคุณ แต่ขอให้
พระเจ้ าช่วยคุณในการยอมจํานน อย่างแรกคือที่คณ
ุ จะยอมจํานนต่อนํ ้าพระทัยของพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดี และอย่างที่สอง
ที่คณ
ุ จะแสดงวิญญาณที่ยอมจํานน วิญญาณที่รักโดยไม่มีความขุ่นเคืองใจหรื อความไม่เป็ นมิตรต่อสามี นี่คือสิ่งที่จะนําเขามาหา
ุ รับใช้
คุณและองค์พระผู้เป็ นเจ้ าที่คณ
แม้ ว่าจะเป็ นความจริ งว่า พี่น้องคนอื่นๆ อาจมีสามีที่ได้ รับความรอด และพวกเขารับใช้ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าร่วมกัน ในขณะ
ที่คณ
ุ ไม่ได้ เป็ นเช่นนัน้ จงจําไว้ เสมอว่า แม้ วา่ คุณจะต้ องประสบกับสถานการณ์ความยากลําบากและการทดลองต่างๆ พระเจ้ าทรง
เทพระคุณของพระองค์ให้ กบั คุณมากยิ่งกว่าที่จะชดเชยกับการทดลองนัน้ เปาโลเห็นว่าหลักการนี ้เป็ นความจริ งเมื่อพระเจ้ าทรง
อนุญาตให้ “ทูตของซาตาน” ตีเขา (2โคริ นธ์ 12:7-8) เปาโลอธิษฐานถึงสามครัง้ เพื่อที่จะได้ รับการช่วยกู้จาก “หนามในเนื ้อ” ของ
เขา แม้ ว่าพระเจ้ าจะไม่ทรงช่วยกู้เขาจากสิ่งนัน้ พระองค์ทรงเทพระพรและอํานาจของพระองค์ให้ กบั เปาโลมากจนเปาโลบอกว่า
“แต่พระองค์ตรัสกับข้ าพเจ้ าแล้ วว่า ‘การมีพระคุณของเราก็เพียงพอกับเจ้ า เพราะว่าความอ่อนแอมีที่ไหน ฤทธานุภาพของเราก็
ปรากฏเต็มที่ที่นนั่ ’ เพราะฉะนัน้ ข้ าพเจ้ าจะอวดบรรดาความอ่อนแอของข้ าพเจ้ ามากขึ ้นด้ วยความยินดีอย่างยิ่ง เพื่อว่าฤทธานุภาพ
ของพระคริ สต์จะอยูใ่ นข้ าพเจ้ า เพราะเหตุนี ้ เพื่อเห็นแก่พระคริสต์ ข้ าพเจ้ าจึงพอใจในบรรดาความอ่อนแอ ในการถูกเยาะเย้ ยต่างๆ
ในความลําบาก ในการถูกข่มเหง ในเหตุวิบตั ิต่างๆ เพราะว่าข้ าพเจ้ าอ่อนแอเมื่อใด ข้ าพเจ้ าก็จะเข้ มแข็งมากเมื่อนัน้ ” (2โคริ นธ์
12:9-10)
นี่คือสิ่งที่พระเจ้ าจะทรงกระทําเพื่อคุณ ถ้ าคุณจะยอมจํ านนต่อพระเจ้ า และนํ า้ พระทัยของพระองค์ สําหรับคุณแล้ ว
พระองค์จะทรงประทานพระคุณให้ กบั คุณอย่างมากมายจนคุณจะไม่คิดที่จะก้ าวออกจากนํ ้าพระทัยของพระเจ้ าในการทิ ้งสามีของ
คุณอีกเลย เหมือนเช่นเปาโล คุณจะ “อวดบรรดาความอ่อนแอของข้ าพเจ้ ามากขึ ้นด้ วยความยินดีอย่างยิ่ง เพื่อว่าฤทธานุภาพของ
พระคริสต์จะอยูใ่ นข้ าพเจ้ า” (2โคริ นธ์ 12:9)
เมื่อคุณได้ รับชัยชนะอันหอมหวานนี ้ คุณสามารถร้ องร่วมกับกวีผ้ แู ต่งว่า
อย่าได้ บอกฉันถึงกางเขนที่หนักนัก
หรื อภาระหนักเกินกว่าจะทน
เพราะฉันได้ พบกับความรอดอันยิ่งใหญ่
ภาระหนักไม่หนักอีกต่อไป
และฉันรักที่จะติดตามพระเยซู
ยินดีนบั ทุกสิง่ นอกจากสิง่ ไร้ คา่
ละทิ ้งสิ ้นความเพลิดเพลินในโลกนี ้
เพื่อสง่าราศีแห่งกางเขน

สามีของดิฉันยื่นฟ้องหย่ า
ถาม
สามี ของดิ ฉนั หันหลังไปจากพระเจ้า เขาออกจากบ้านของเราไปแปดเดื อนมาแล้ว และไปอยู่กบั ผู้หญิ งอี กคนหนึ่งนับแต่
นัน้ มา เขายื ่นฟ้องหย่า ดิ ฉนั รักสามี ของดิ ฉนั และจะไม่มีคนอื ่นอี กในชี วิตของดิ ฉนั ถื อว่าเขาสญหายไปสํ
าหรับดิ ฉนั หรื อไม่หากว่า
ู
เขาหย่าจากดิ ฉนั ฉันอยากจะเชื อ่ ว่าพระเจ้าจะนําเรากลับมาอยู่ดว้ ยกันอี ก และเพิ่ มเติ มเขาด้วยพระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ ดิ ฉนั จะรู้ ได้
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อย่างไรว่าเป็ นนํ้าพระทัยของพระเจ้าที ่จะปล่อยเขาไปหรื อจะรับเขากลับมา ถ้าเรามี ความเชื ่อ พระเจ้าจะทํ าอย่างนัน้ หรื อเปล่า
หรื อเป็ นนํ้าพระทัยของพระเจ้าที ่ดิฉนั จะเดิ นอยู่เพียงลําพัง กรุณาช่วยให้ดิฉนั เข้าใจวิ ธีทีจ่ ะยอมจํ านนต่อพระเจ้าอย่างแท้จริ งด้วย
ค่ะ

ตอบ
ผมเห็นใจคุณจริ งๆ และเข้ าใจถึงความโศกเศร้ าอย่างมากของคุณ บ้ านแตกเป็ นสถานการณ์ที่เลวร้ ายสําหรับทังคุ
้ ณและ
ลูกๆ ของคุณ ผมแน่ใจว่าคุณรักองค์พระผู้เป็ นเจ้ าอย่างมากและต้ องการนํ ้าพระทัยของพระองค์มากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด คุณควรที่จะ
เต็มใจให้ อภัยสามีของคุณและรับเขากลับมาหากว่าเขาจะทิ ้งผู้หญิงอีกคนและกลับมาหาคุณ
คําถามไม่ได้ อยูท่ ี่วา่ พระเจ้ าทรงสามารถทําสิง่ ที่คณ
ุ ขอได้ หรื อไม่ แน่นอนว่าพระองค์ทรงทําได้ พระองค์ทรงเป็ นพระผู้ช่วย
ให้ รอดของคนบาป พระองค์ทรงเป็ นผู้รักษาบ้ านที่แตกและใจที่แตกหัก การถามว่าเป็ นนํ ้าพระทัยของพระเจ้ าหรื อไม่ที่จะช่วยสามี
ของคุณให้ รอดนัน้ ให้ เรากลับไปดูที่ 2เปโตร 3:9 ซึง่ ทําให้ เราแน่ใจว่าพระเจ้ า “ไม่ได้ ทรงเฉื่อยช้ าในเรื่ องพระสัญญาของพระองค์...
พระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้ ใครพินาศเลย แต่ทรงประสงค์ให้ ทกุ คนกลับใจใหม่” ไม่ใช่นํ ้าพระทัยของพระเจ้ าที่คนใดจะหลงไป ซึ่ง
รวมถึงสามีของคุณด้ วย
นอกจากนี ้แล้ ว เป็ นนํ ้าพระทัยของพระเจ้ าที่คณ
ุ และสามีจะอยู่ด้วยกัน เพราะพระองค์ได้ ทรงประกาศไว้ อย่างชัดเจนว่า
“ด้ วยเหตุนี ้เขาทังสองจึ
้
งไม่เป็ นสองต่อไป แต่เป็ นเนื ้ออันเดียวกัน เพราะฉะนันสิ
้ ่งซึ่งพระเจ้ าทรงผูกพันกันแล้ ว อย่าให้ มนุษย์ทําให้
พรากจากกันเลย” (มัทธิว 19:6) การสมรสเป็ นการผูกพันกัน โดยพระเจ้ าทรงผูกพันสามีกบั ภรรยาเข้ าด้ วยกัน เมื่อการสมรสครบ
บริ บรู ณ์ ก็ไม่ใช่นํ ้าพระทัยของพระเจ้ าที่สามีและภรรยาจะแยกจากกัน
้
แต่หลายคนก็ยงั หลง แม้ ว่าจะเป็ นนํ ้าพระทัยของพระเจ้ าที่สามี
แม้ ว่านํ ้าพระทัยของพระเจ้ าคือการที่คนทังหลายจะรอด
และภรรยาจะอยูด่ ้ วยกัน แต่คนที่แต่งงานกันหลายคนก็ยงั แยกจากกันและบ้ านก็แตก
คุณเห็นไหมว่า มนุษย์เป็ นสิ่งที่พระเจ้ าทรงสร้ างเพียงสิ่งเดียวที่พระเจ้ าทรงให้ อํานาจในการตัดสินใจ และพระเจ้ าไม่ทรง
เอาอํานาจนันคื
้ นมาจากมนุษย์ไม่วา่ เขาจะทําอะไรก็ตาม หากบุคคลหนึง่ ปรารถนาที่จะทําบาป พระเจ้ าจะไม่ทรงหยุดเขา และหาก
มนุษย์คนหนึ่งต้ องการทิ ้งภรรยา พระเจ้ าจะไม่ทรงบังคับให้ เขาอยู่ แม้ ว่าเขาจะทําสิ่งที่ตรงข้ ามกับนํา้ พระทัยของพระเจ้ าก็ตาม
พระเจ้ าไม่บงั คับผู้ใดให้ ทําสิง่ ที่เขาไม่ต้องการจะทํา
ดังนัน้ พระเจ้ าจะไม่ทรงบังคับให้ สามีของคุณกลับมาหาคุณ ผู้หญิ งลํ ้าค่าที่เชื่อพระเจ้ านับร้ อยๆ ยังคงดําเนินชีวิตเพื่อ
พระเจ้ าในคริ สตจักรของเรา แม้ ว่าสามีของพวกเขาจะละทิ ้งเขาไป พวกเขาพบว่าพระคุณของพระเจ้ าเพียงพอแล้ ว และพวกเขาพึง่
องค์พระผู้เป็ นเจ้ าสําหรับความแข็งแกร่ง การปลอบโยน และการเป็ นเพื่อน
ทังนี
้ ้ไม่ได้ หมายความว่าคุณไม่ควรอธิษฐานเผื่อสามีของคุณ และวางใจพระเจ้ าที่จะช่วยเขาให้ รอด ยังคงเป็ นความจริ ง
เหมือนเช่นเพลงเก่าแก่ที่ร้องกันว่า “พระองค์จะไม่ทรงบังคับให้ เธอทําสิง่ ที่เธอไม่ต้องการ แต่พระองค์จะทรงทําให้ เราเต็มใจที่จะไป”
ในเรื่ องราวของโยนาห์ พระเจ้ าจะทรงส่งการพิพากษามายังคนที่หนั ไปจากพระเจ้ าเพื่อที่จะนําเขากลับมา แต่ในท้ ายสุดแล้ ว แต่ละ
คนจะต้ องตัดสินใจเอง
อย่างไรก็ดี จงอธิษฐานเผื่อสามีของคุณ แล้ วฝากทุกสิ่งไว้ ในพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า จงมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้ าทีละ
วันๆ ยังคงมีโอกาสที่สามีของคุณจะกลับมาและได้ รับความรอด เหตุการณ์ ต่างๆ จะตัดสินว่าคุณควรจะทําอย่างไร ไม่ว่าจะเกิด
อะไรขึ ้นก็ตาม พระคุณของพระเจ้ าก็เพียงพอสําหรับคุณ
ขอให้ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงอวยพรคุณ และช่วยคุณในวันข้ างหน้ านี ้ จงให้ มือของคุณอยู่กับพระหัตถ์ของพระองค์ อยู่
ใกล้ ชิดกับศิษยาภิบาลและภรรยาของเขา พวกเขาจะช่วยคุณให้ ตดั สินใจอย่างถูกต้ อง

....................
ผมมีสิทธิ์ หย่ าและแต่ งงานใหม่ หรือไม่
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ถาม
ภรรยาที ่ไม่เชื อ่ ของผมทิ้ งผมไป เรายังไม่ได้หย่ากัน และเธอก็ไม่ได้ทิ้งผมไปหาผู้ชายคนอื ่น แต่เธอขมขื ่นต่อเพ็นเทคอสต์
1โคริ นธ์ 7:15 ให้สิทธิ์ กบั ผมในการหย่าและแต่งงานใหม่กบั คนทีเ่ ชือ่ พระเจ้าหรื อไม่

ตอบ
เราจะต้ องเข้ าใจว่าพระเจ้ าทรงมองการสมรสว่าเป็ นอย่างไร พระองค์ทรงเป็ นผู้ตงขึ
ั ้ น้ และเป็ นความสัมพันธ์ ที่จริ งจัง
ศักดิ์สทิ ธิ์ และบริสทุ ธิ์ เนื ้อหาของข้ อพระคัมภีร์ที่คณ
ุ อ้ างถึงแสดงให้ เห็นชัดเจน
ก่ อ นอื่ น ให้ สัง เกตว่ า ฝ่ ายที่ ไ ด้ รั บ ความรอดทํ า ให้ ฝ่ ายที่ ไ ม่ร อดได้ รั บ การชํ า ระให้ บ ริ สุท ธิ์ (1โคริ น ธ์ 7:14) ทัง้ นี ไ้ ม่ ไ ด้
หมายความว่าผู้ไม่เชื่อได้ รับความรอดเช่นกัน แต่หมายความว่าพระเจ้ าทรงถือว่าความสัมพันธ์ เป็ นสิ่งที่ บริ สทุ ธิ์ และผูกผันกัน
เพื่อที่เด็กที่เกิดมาจากการผูกพันนันจะไม่
้
เป็ นมลทินหรื อไม่สะอาดในทางใด แต่ได้ รับการยอมรับมากเท่ากับคูท่ ี่รอดทังคู
้ ่
นี่เป็ นเหตุผลหนึ่งที่ฝ่ายที่รอดไม่ควรจะคิดจะแยกทางหรื อทิ ้งอีกฝ่ ายหนึ่งเพราะเขา/เธอไม่รอด (ดู 1โคริ นธ์ 7:12-13)
พระเจ้ าทรงชําระผู้ที่ไม่รอด และทําให้ ความสัมพันธ์ ดงั กล่าวเป็ นที่ยอมรับต่อพระองค์ ราวกับว่าทังคู
้ ่รอด แน่นอนว่า เราต้ องเข้ าใจ
ว่านี่ไม่ได้ เป็ นข้ ออ้ างที่จะให้ คริ สเตียนไปแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อ ซึ่งจะละเมิดข้ อพระคัมภีร์ 2โคริ นธ์ 6:14 ข้ อความ 1โคริ นธ์ 7:14
หมายถึงความสัมพันธ์ที่ฝ่ายหนึง่ พบกับองค์พระผู้เป็ นเจ้ าหลังจากที่แต่งงานแล้ ว
มีอีกเหตุผลหนึ่งว่าทําไมผู้ที่เชื่อไม่ควรพยายามที่จะหย่าขาดจากผู้ที่ไม่เชื่อ 1โคริ นธ์ 7:16 อธิ บายว่าการสมรสของพวก
เขาทําให้ ผ้ ทู ี่ไม่เชื่อมีโอกาสที่จะรอดซึง่ จะไม่มีในกรณีของการแยกทางกัน ผู้ที่รอดจําเป็ นต้ องรู้สวึ า่ การที่เขา/เธออยู่ในความสัมพันธ์
ต่อไปอาจเป็ นหนทางที่ผ้ ทู ี่ไม่รอดจะรอดได้ และเป็ นหน้ าที่ของ เขา/เธอที่จะทําทุกสิ่งที่เป็ นไปได้ ที่จะรักษาชีวิตคู่ไว้ โดยมีความหวัง
อธิษฐาน และดําเนินชีวิตในวิถีทางที่คขู่ องเขา/เธออาจได้ รับการนํามาสูค่ วามรอด
ดังนันข้
้ อ 14 และ 16 จึงแสดงเหตุผลที่สําคัญสองประการที่ฝ่ายที่รอดจะรู้สกึ ว่าเป็ นหน้ าที่ที่จะรักษาชีวิตสมรสของตนไว้
แม้ วา่ คูข่ องเขาอาจจะเป็ นคนที่ไม่เชื่อและไม่รอดก็ตาม
ระหว่างข้ อพระคัมภีร์สองข้ อที่มีหลักการของพระเจ้ าว่า คริ สเตียนที่มีค่ทู ี่ไม่รอดควรจะระลึกไว้ ข้ อ 15 ประกาศถึงเหตุผล
เดียวที่พระเจ้ าทรงยอมรับว่าเหตุผลที่ผ้ ูที่เชื่อพระเจ้ าสามารถแยกจากผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้ า โดยที่ไม่ถูกพระเจ้ ากล่าวโทษ (โดยไม่
เกี่ยวกับการไม่ซื่อสัตย์ของอีกฝ่ ายหนึง่ หรื ออันตรายทางร่างกาย) คือ
แต่ถ้าคนที ไ่ ม่เชื ่อในพระคริ สต์จะแยกไป ก็จงให้เขาไปเถิ ด เรื ่องเช่นนี ไ้ ม่จําเป็ นที ่พีน่ อ้ งชายหญิ งจะผกมั
ู ดให้จําใจอยู่
ด้วยกัน เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเรี ยกให้เราอยู่อย่างสงบ
พี่น้องชายหรื อหญิงไม่ต้องอยูใ่ ต้ การผูกมัดอันใดหากว่าคู่ที่ไม่เชื่อแยกจากเขาไป การผูกมัดนันไม่
้ อาจหมายถึงการสมรส
ได้ ดงั ที่เราจะเห็นกันต่อไป ข้ อพระคัมภีร์ก่อนหน้ านี ้และข้ อหลังจากนี ้ทําให้ เราสรุ ปได้ อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ว่า การผูกมัด
หรื อหน้ าที่ผกู พันคือ การเรี ยกร้ องของพระเจ้ าที่ผ้ ทู ี่เชื่อจะต้ องรักษาชีวิตสมรสไว้ เพื่อที่ผ้ ทู ี่ไม่เชื่อจะได้ รับการ “ชําระให้ บริ สทุ ธิ์” ดัง
ข้ อ 14 สอน และว่าเขาอาจนํามาสูค่ วามรอดได้ ดงั ข้ อ 16 สอนไว้
การแปลของคุณที่วา่ เพราะคูท่ ี่ไม่เชื่อของคุณทิ ้งคุณไป คุณมีสิทธิ์ที่จะหย่าและแต่งงานใหม่เป็ นสิ่งที่ผิดในหลายประเด็น
ดังนี ้
1. ความหมายของคําว่า “การผูกมัด” ไม่ได้ สนับสนุนมุมมองนี ้ คําในภาษากรี กคือ ดู่ลอโอ (douloo) ซึ่งหมายถึงการ
เป็ นทาส ไม่เคยมีการใช้ คํานี ้เพื่ออธิบายถึงการผูกพันร่วมกันของสามีและภรรยาในการสมรส แต่คํานันคื
้ อ เดะโอ(deo) และมีการ
ใช้ อยู่ใน 1โคริ นธ์ 7:27 และ 39 ซึ่งหมายถึงการผูกพันไว้ ด้วยกัน การถัก หรื อการมัดไว้ ด้วยเส้ นสาย การสมรสเป็ นเช่นนัน้ ไม่ใช่
การเป็ นทาสเหมือนความหมายของดู่ลอโอ ในข้ อที่ 15 ไม่เคยมีการเรี ยกการสมรสว่าการเป็ นทาสเลย
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2. ดังที่เราเห็นแล้ วว่า บริบทแสดงให้ เห็นว่าการผูกมัดเป็ นหน้ าที่ผกู พันของคู่ที่เชื่อในการคงอยู่กบั ผู้ที่ไม่เชื่อ เพื่อที่เขาจะ
ได้ รับการ “ชําระให้ บริ สทุ ธิ์” และนํามาสู่ความรอด (ข้ อ 14 และ 16) เมื่อผู้ที่ไม่เชื่อจากไป ผู้ที่เชื่อไม่จําเป็ นต้ องรู้ สกึ ถึงการผูกมัด
หรื อหน้ าที่ผกู พันนันอี
้ กต่อไป หรื อรู้สกึ ผิดและถูกกล่าวโทษเพราะความสัมพันธ์แตกสลายไป
3. ประโยคสุดท้ ายในข้ อ 15 ควรจะช่วยให้ หายสงสัย “พระเจ้ าทรงเรี ยกเราให้ อยู่อย่างสันติ” การแยกกันอย่างสันติเมื่อคู่
ที่ไม่เชื่อจากไปเป็ นสิง่ ที่ควรทํามากกว่าการทะเลาะวิวาท การโต้ เถียงกันอย่างต่อเนื่อง เมื่อผู้ที่ไม่เชื่อย้ ายออกไป เขาหรื อเธอควรจะ
สามารถคงการแยกออกไปนันอย่
้ างสันติ บุคคลที่เชื่อควรจะอยู่อย่างสันติโดยรู้ว่าเขา/เธอได้ ทําทุกสิ่งที่ทําได้ เพื่อรักษาชีวิตสมรสไว้
ฝ่ ายที่จากไปนันคื
้ อผู้ที่ไม่เชื่อ
4. ถ้ าผู้ที่ไม่เชื่อยืนกรานที่จะจากไป ผู้ที่เชื่อไม่ควรอยู่ภายใต้ ความรู้ สกึ กล่าวโทษ การรู้ สกึ ผิด หรื อถูกตําหนิ เขา/เธอไม่
ควรรู้สกึ ว่าจะต้ องพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะกลับมาคืนดีกนั หรื อรู้สกึ ว่ามีหน้ าที่ต้องเลี ้ยงดูผ้ ทู ี่จากไป ภาระหรื อการเป็ นทาส ซึง่ ผู้
ที่เชื่อได้ ทําในการพยายามที่จะรักษาคูท่ ี่ไม่เชื่อไว้ อย่างสุดความสามารถนัน้ จะไม่มีอยูอ่ ีกต่อไป
5. ไม่มีการกล่าวถึงหรื อแม้ แต่ชีแ้ นะในข้ อพระคัมภีร์เหล่านี ้เกี่ยวกับการหย่า หรื อการแต่งงานใหม่ พูดถึงแต่เพียงการ
แยกกันเท่านัน้ การเพิ่มเสริ มเข้ าไปเป็ นการทําผิดต่อหลักการพืน้ ฐานในการแปลข้ อพระคัมภีร์ที่ถูกต้ อง ตามจริ งแล้ ว การเพิ่ม
ความหมายนันเข้
้ าไปในข้ อเหล่านี ้เป็ นสิง่ อันตรายใกล้ เคียงกับการละเมิดข้ อห้ ามในวิวรณ์ 22:18 ที่ว่า “ข้ าพเจ้ าเตือนทุกคนที่ได้ ยิน
คําพยากรณ์ในหนังสือนี ้ว่า ถ้ าใครเพิ่มเติมสิง่ ใดเข้ าไปในหนังสือนี ้ พระเจ้ าก็จะทรงเพิ่มเติมภัยพิบตั ิที่เขียนไว้ ในหนังสือเล่มนี ้แก่คน
นัน”
้
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ผมไม่ สามารถเป็ นแฟนกับผ้ ูหญิงในโบสถ์ ได้
ถาม
ผมเป็ นชายหนุ่มทีเ่ พิ่งจะเข้ามาในคริ สตจักร ผมได้รบั บัพติ ศมาแล้ว แต่ยงั ไม่ได้รับพระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ ผู้หญิ งบางคนใน
คริ สตจักรคุยกับผมและผมรู้ ว่าพวกเธอสนใจผม แต่คริ สตจักรมี กฎว่าผมไม่สามารถเป็ นแฟนกับผู้หญิ งในคริ สตจักรได้จนกว่าผม
จะได้รบั พระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ และอยู่ในคริ สตจักรเป็ นเวลาอย่างน้อยสามเดือน ดเหมื
ู อนว่าจะไม่ยตุ ิ ธรรมเลยครับ คุณช่วยอธิ บาย
ให้ผมเข้าใจหรื อช่วยผมหน่อยได้ไหม

ตอบ
ในฐานะศิษยาภิบาล ผมสามารถบอกคุณได้ อย่างแน่นอนว่า ทําไมคุณจึงต้ องไม่เป็ นแฟนกับผู้หญิงในช่วงแรกของการ
เข้ ามาในคริ สตจักร และผมอยากจะชี ้แนะให้ คณ
ุ ทราบว่า ในฐานะที่คณ
ุ เป็ นคริ สเตียนใหม่ คุณควรจะประพฤติตวั อย่างไรกับเพศ
้
่มและหญิงสาวในความสัมพันธ์ใดๆ ก็ตาม
ตรงข้ าม ผมอยากจะบอกให้ ทราบว่าหลักการเหล่านี ้เป็ นหลักการสําหรับทังชายหนุ
ก่อ นอื่ น ผมขอยื น ยัน กับ คุณ ก่อ นว่า ความปรารถนาที่ คุณ มี ต่อเพศตรงข้ ามเป็ นเรื่ อ งปกติ และเป็ นสิ่ง ที่ พ ระเจ้ าทรง
ประทานให้ การวางแผนที่จะแต่งงานและมองหาเพื่อนหญิงสาวซึง่ จะทําให้ ความคาดหวังของคุณนันเป็
้ นจริ ง และความต้ องการที่
้ วิตนัน้ ไม่ใช่เรื่ องผิด แต่ในฐานะที่คณ
ุ เพิ่งจะได้ รับบัพติศมาและยังไม่ได้ รับพระวิญญาณ
จะมีความสัมพันธ์ ที่ยาวนานตลอดทังชี
บริสทุ ธิ์ คุณจะต้ องกําหนดลําดับความสําคัญของคุณให้ ถกู ต้ อง
ุ จะทําเช่นนันได้
้
ความจําเป็ นที่สําคัญที่สดุ ของคุณในตอนนี ้ไม่ใช่แฟนสาว แต่คือการรับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ การที่คณ
คุณจะต้ องสามารถแสวงหาพระเจ้ าโดยไม่มีสิ่งใดรบกวน ไม่มีสิ่งใดที่จะดึงความสนใจของคุณไปจากพระเจ้ าเหมือนกับแฟนสาว
้
อีกแล้ ว แม้ วา่ เธอจะจริงใจและอุทิศตัวต่อพระเจ้ าก็ตาม คุณจําเป็ นต้ องสามารถให้ ใจ ร่างกาย จิตใจ และวิญญาณของคุณทังหมด
ในการที่จะเข้ าใกล้ ชิดกับพระเจ้ ามากที่สดุ เท่าที่มนุษย์คนหนึ่งทําได้ เป้าหมายนี ้ควรจะเป็ นสิ่งที่อยู่ในใจของคุณตลอดเวลา ตอนนี ้
การมีแฟนสาวจะทําให้ ใจของคุณคิดถึงเธอ และกินเวลาของคุณจนคุณไม่สามารถแสวงหาพระเจ้ าได้ อย่างสุดใจ ยากอบกล่าวว่า
“คนๆ นัน้ จงอย่าคิดเลยว่าจะได้ รับสิ่งใดจากองค์พระผู้เป็ นเจ้ า” และ “เขาเป็ นคนสองจิตสองใจไม่มนั่ คงในบรรดาทางของตน”
(ยากอบ 1:7-8)
ดังนัน้ ศิษยาภิบาลที่มีสติปัญญาจะขอให้ คุณไม่เป็ นแฟนกับหญิ งคนใดจนกว่าจะรับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และพิสูจน์
ประสบการณ์ของคุณในพระเจ้ าก่อน คุณต้ องไม่มีสงิ่ กีดขวางหรื อดึงความสนใจไปจากการรับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์
ยังมีอีกเหตุผลหนึง่ ที่คณ
ุ ไม่ควรมีแฟนในเวลานี ้ คุณได้ กลับใจใหม่และรับบัตพิศมาในพระนามของพระเยซูแล้ ว ดังนันคุ
้ ณ
จึงเข้ าไม่ได้ กับโลกนีอ้ ีกต่อไปแล้ ว และคุณคงไม่อยากจะ (และไม่ควรจะ) มีแฟนสาวที่เป็ นคนบาป อย่างไรก็ดี คุณยังไม่ได้ รับ
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ดังนันคุ
้ ณจึงยังไม่ได้ “เกิด [ใหม่] จากนํ ้าและพระวิญญาณ” (ยอห์น 3:5) และคุณไม่ควรมีแฟนสาวที่มี
ั ดใหม่ นี่เป็ นคํา
พระวิญญาณบริสทุ ธิ์แล้ ว จนกว่าคุณจะมีพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ก่อน ผู้ที่บงั เกิดใหม่ไม่ควรเป็ นแฟนกับผู้ที่ไม่ได้ บงเกิ
สอนที่ชดั เจนในพระวจนะของพระเจ้ า
คุณอาจจะกล่าวว่า “แล้ วถ้ าผมไม่ได้ อยู่ในโลก และไม่ได้ อยู่ในคริ สตจักรอย่างแท้ จริ ง ผมอยู่ตรงไหนกัน” เราอาจอธิบาย
สถานการณ์ ของคุณโดยการอธิ บายว่าคุณได้ เกิดขึน้ มาในครรภ์ แต่ยังไม่ได้ คลอดออกมา และหากคุณไม่ได้ รับพระวิญญาณ
บริ สทุ ธิ์ คุณก็จะไม่ได้ อยูใ่ นคริสตจักรอย่างแท้ จริง เพราะ 1โครินธ์ 12:13 กล่าวว่า “เราได้ รับบัพติศมาในพระวิญญาณองค์เดียวเข้ า
เป็ นกายเดียวกัน”
ทังนี
้ ้ไม่ใช่วา่ พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ไม่ได้ กระทําการในชีวิตของคุณ พระวิญญาณบริสทุ ธิ์ทรงทําให้ คณ
ุ รู้ สึกผิดในความบาป
(ยอห์น 16:8) พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ทรงนําคุณมาหาพระเยซู (ยอห์น 6:44) พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ทรงช่วยคุณเชื่อฟั งพระคัมภีร์ใน
การกลับ ใจใหม่แ ละรั บ บัพ ติ ศ มาในพระนามของพระเยซู พระวิ ญ ญาณบริ สุท ธิ์ ท รงช่ว ยให้ คุณ เข้ า ใจเพื่ อ ที่ จ ะเชื่ อ ความจริ ง
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ทรงอวยพรคุณในตอนนี ้และช่วยคุณให้ เชื่อฟั งศิษยาภิบาลและคําสอนของคริ สตจักร เหล่านี ้เป็ นการทํางาน
87

ของพระวิญ ญาณในชี วิตของคุณ ตอนนี ค้ ุณเป็ นเหมื อนกับ ที่พระเยซูได้ อธิ บายไว้ กับเหล่าสาวกก่อนหน้ า วันเพ็นเทคอสต์ ว่า
“พระองค์ [พระวิญญาณบริสทุ ธิ์] สถิตอยูก่ บั ท่าน และจะประทับอยูท่ า่ มกลางท่าน” (ยอห์น 14:17)
ประสบการณ์ ที่ พ ระวิ ญ ญาณบริ สุท ธิ์ เ สด็ จ มาในคุณ เพื่ อ อาศัย อยู่นัน้ เรี ย กว่ า การบัพ ติ ศ มาหรื อ การประกอบด้ ว ย
พระวิ ญ ญาณบริ สุท ธิ์ นี่ เ ป็ นการเกิ ด อย่ า งแท้ จ ริ ง การบัง เกิ ด จาก พระวิ ญ ญาณ (ยอห์ น 3:5-6) และเมื่ อ คุณ ประกอบด้ ว ย
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ คุณจะพูดเป็ นภาษาต่างๆ ตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้ พดู เหมือนเช่นที่เหล่าสาวกได้ พดู ในวันเพ็นเท
คอสต์ (กิจการ 2:4) นี่เป็ นการบังเกิดใหม่ที่ได้ ทรงสัญญาไว้
นี่เป็ นประสบการณ์ที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณอย่างแท้ จริ ง นี่เป็ นการที่พระคริ สต์อยู่ในคุณ และคุณอยู่ในพระองค์ (ดูยอห์น
้ าใครอยู่ในพระคริ สต์ เขาก็เป็ นคนที่ถกู สร้ างใหม่แล้ ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็ นสิ่งใหม่ทงนั
ั ้ น”
้
14:20) “ฉะนันถ้
(2โครินธ์ 5:17) คุณจะเกิดสองครัง้ (ครัง้ หนึง่ จากเนื ้อหนัง และอีกครัง้ จากพระวิญญาณ) ตายครัง้ เดียว (ต่อบาป) และอยูต่ ลอดไป
นี่เป็ นประสบการณ์ที่สําคัญที่สดุ ในโลกนี ้ ในการที่จะรับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ได้ คุณจะต้ องปรารถนาและแสวงหาด้ วย
สิ ้นสุดทุกอย่างภายในคุณ พระเยซูตรัสไว้ ว่า “ในวันสุดท้ ายของงานเทศกาลซึ่งเป็ นวันยิ่งใหญ่ นัน้ พระเยซูทรงยืนขึน้ และทรง
ประกาศว่า ‘ถ้ าใครกระหาย ให้ คนนันมาหาเรา
้
และให้ คนที่วางใจในเราดื่ม ตามที่มีคําเขียนไว้ แล้ วว่า “แม่นํ ้าที่มีนํ ้าดารงชี
ํ วิตจะไ
ออกมาจากภายในคนนัน”
้ ’ สิง่ ที่พระเยซูตรัสนันหมายถึ
้
งพระวิญญาณซึง่ คนที่วางใจพระองค์จะได้ รับ” (ยอห์น 7:37-39)
ให้ สงั เกตว่า พระเยซูตรั สว่า พระวิญญณบริ สุทธิ์ นัน้ จะทรงประทานให้ กับผู้ที่ “กระหาย” การต้ องการดื่ มนํ า้ และกา
กระหายมีความแตกต่างกัน แม้ ว่าผมต้ องการดื่มนํ า้ ตอนนนี ้ แต่ผมจะรอจนกว่าจะเขียนบทความนี ้เสร็จ ผมไม่ได้ กระหาย กา
กระหายหมายถึงตัวตนของผมร้ องเรี ยกต้ องการนํ ้า อาจารย์ ที เอฟ เทนนี่ อธิบายไว้ วา่ สมมติวา่ บนโต๊ ะข้ างหน้ าคุณ มีเงินอยูห่ นึ่
ล้ านเหรี ยญ และหลังเงินหนึ่งล้ านเหรี ยญนัน้ มีนํ ้าอยูแ่ ก้ วหนึง่ คุณได้ รับคําสัง่ ว่าจะต้ องเลือกเพียงอย่างเดียว ไม่ให้ เลือกสองอย่าง
ถ้ าคุณกระหายจริ งๆ คุณจะปั ดเอาเงินล้ านหนึ่งนัน้ ไป และเอานํ า้ แก้ วนั ้น พระเยซูทรงประสงค์ ให้ คุณปรารถนาพระวิญญาณ
บริสทุ ธิ์เช่นนัน้
เมื่อคุณกระหายหาพระเจ้ าจริ งๆ ความปรารถนาของคุณจะมีความสําคัญเหนือสิ่งอื่นใด คุณจะต้ องการพระวิญญาณ
บริ สทุ ธิ์มากยิ่งกว่าอาหาร มากกว่าการนอน ความคิดและจิตใจของคุณจะคิดถึงแต่เพียงสิ่งเดียว ถ้ าคุณกระหายหาพระเจ้ าจริ งๆ
คุณจะไม่คิดเกี่ยวกับหญิงสาว คุณจะกระหายหาพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ และคุณจะยินดีที่รอจนกว่าจะได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์
และจนกว่าที่ศิษยาภิบาลจะบอกว่ามีแฟนได้
สหายเอ๋ย คุณจะไม่เพียงแต่ชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ และในความจริ งที่ว่าคุณอยู่ในคริ สตจักรของพระเจ้ า
ุ มี
เท่านัน้ แต่พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ยงั จะช่วยคุณให้ เลือกหญิงสาวที่เหมาะสม ผู้ที่พระเจ้ าทรงวางแผนให้ กบั คุณ ผู้ที่จะทําให้ คณ
ความสุขอย่างมากมาย นอกจากนี ้ เนื่องจากการสอนที่คณ
ุ ได้ รับก่อนหน้ านี ้เป็ นสิง่ ที่มาจากโลก พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์จะทรงช่วยให้
คุณมีวิญญาณที่สอนได้ เพื่อที่ศิษยาภิบาลของคุณจะสามารถสอนคุณ คุณจะเรี ยนรู้ วิธีประพฤติในการมีแฟนในลักษณะที่จะนํา
สง่าราศีมายังพระเจ้ า และมีความสุขโดยไม่มีความรู้ สกึ ผิดและการกล่าวโทษในชีวิตของคุณเอง พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์จะทรงช่วย
ให้ คุณประพฤติตวั สมเป็ นคริ สเตียนที่แท้ จริ งต่อเพศตรงข้ ามในเวลาที่คณ
ุ เป็ นแฟนกัน ตลอดไปจนถึงการแต่งงาน และไปจนถึง
เวลาที่พระเจ้ าทรงรับคริสตจักรขึ ้นไป คุณและภรรยาของคุณก็จะได้ ไปถึงเมืองของพระเจ้ า มันคุ้มค่ากับการรอสักหน่อยไม่ใช่หรื อ

....................
ธรรมิกชนที่ออกจากคริสตจักรไปจะรอดไหม
ถาม
ถ้ามี คนโกรธศิ ษยาภิ บาลของเขาและคริ สตจักร และไปโบสถ์ทีอ่ ืน่ คุณคิ ดว่าเขาจะรอดไหมครับ

ตอบ
ถ้ าคนๆ หนึง่ ไม่เชื่อฟั งศิษยาภิบาล และคิดว่าการไปที่อื่นจะทําให้ เขาสามารถรับใช้ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าได้ เขาก็คิดผิดถนัด
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เขาจะต้ องอธิษฐานจนได้ สมั ผัสกับพระเจ้ า ล้ างเอาการกบฎออกไปโดยการสารภาพและกลับใจใหม่ และแก้ ไขสิ่งที่ผิด
กับศิษยาภิบาลของเขาก่อนที่จะพยายามย้ ายไปโบสถ์อื่น หากเขาได้ รับอนุญาต ไม่มีการกบฎ อยู่ในสถานะที่เหมาะสม และมี
เหตุผลที่ดีในการย้ ายโบสถ์ไป เขาก็สามารถทําได้ ตามบท 2 ข้ อ 3 ย่อหน้ าที่ 3 ของการปกครองคริ สตจักรท้ องถิ่นในคูม่ ือของเรา
ศิษยาภิบาลไม่ควรยอมรับสมาชิกของคริ สตจักรอื่นที่ออกจากคริ สตจักรมาด้ วยการกบฎต่อศิษยาภิบาลของเขา เข้ ามา
ในคริสตจักรของตน

....................
เพ็นเทคอสต์ ไม่ เหมือนเดิมอีกต่ อไป
ถาม
ผมค่อนข้างใหม่กบั เพ็นเทคอสต์ แต่ผมเป็ นสมาชิ กของคริ สตจักรมาเป็ นเวลาหลายปี ก่อนหน้านี ้ มี พีค่ นหนึ่งในคริ สตจักร
ของเราบอกผมว่า เพ็นเทคอสต์ทกุ วันนี ไ้ ม่เหมื อนกับเพ็นเทคอสต์ทีเ่ ขาเคยรู้ จกั เมื ่อครั้งยังเป็ นหนุ่ม เขาบอกว่า การวิ่ ง ปรบมื อและ
ดนตรี หนักๆ เป็ นเพียงการแทนทีข่ องพระวิ ญญาณขององค์พระผ้เูป็ นเจ้าทีพ่ วกเขาเคยมี พีช่ ายคนนีพ้ ดถกไหมครั
บ
ู ู

ตอบ
ผมเติบโตขึ ้นมาในครอบครัวเพ็นเทคอสต์ และผมอายุจะเจ็ดสิบสี่ปีแล้ ว ผมจึงแน่ใจว่าผมได้ เห็นและมีประสบการณ์เพ็น
เทคอสต์แบบที่พี่ชายคนนันกล่
้ าวถึง รวมถึงสิง่ ที่พวกเรามีกนั ในทุกวันนี ้ด้ วย
ผมขอเริ่ ม โดยการกล่ า วว่ า ประสบการณ์ เ พ็ น เทคอสต์ นัน้ เหมื อ นเดิ ม เสมอมา พระเจ้ า ทรงเป็ นพระเจ้ า เดิ ม และ
พระวิญญาณของพระองค์เสด็จมาและประทานสง่าราศีให้ กบั ชีวิตเหมือนเช่นที่เป็ นมา บาปยังคงเป็ นบาป การกลับใจใหม่ยงั คง
เป็ นการกลับใจใหม่ พระโลหิตของพระเยซูยงั มีฤทธิ์เดชเหมือนเดิม และพระนามของพระเยซูในการบัพติศมายังคงยกโทษความ
บาปเหมือนเดิมเมื่อคนๆ หนึ่งกลับใจใหม่ เรายังคงพูดเป็ นภาษาต่างๆ เมื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เสด็จมาภายใน พระเจ้ าหรื อ
แผนการแห่งความรอดของพระองค์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย
พระวจนะของพระองค์ก็ไม่เปลี่ยนแปลง พระคัมภีร์ยงั คงเป็ นพระคัมภีร์ และความจริงยังคงเป็ นความจริ ง มารเป็ นผู้โกหก
เหมือนเคย และยังคงมีคนหน้ าไหว้ หลังหลอกและครูที่สอนผิดเหมือนเคย
ในปั จจุบนั ความบาปรุ นแรงและเปิ ดเผยมากกว่าก่อน และคุณค่าทางศีลธรรมลดน้ อยลงอย่างมากมาย เพ็นเทคอสต์
เติบโตขึน้ และเป็ นที่เคารพ และการพูดภาษาต่างๆ กลายเป็ นสิ่งที่ยอมรั บกันในหลายกลุ่มคณะ เราไม่ถูกถื อว่าเป็ นคนแปลก
เหมือนกับที่เคยเป็ นมา และการข่มเหงนันลดน้
้
อยลง เราแทบจะไม่ต้องพบกันตามพุม่ ไม้ หรื อหน้ าร้ านค้ าอีกต่อไป คริ สตจักรจํานวน
มากของเรามีขนาดใหญ่ สวยงามและสะดวกสบาย เรามีการศึกษามากขึ ้นและมีเงินมากขึ ้น
แต่มนุษย์ก็ยงั ไม่ได้ เปลี่ยนแปลงในด้ านที่วา่ มนุษย์มีลกั ษณะความบาปและจําเป็ นต้ องได้ รับความรอด แต่ด้วยการศึกษา
และความมัน่ คงที่เพิ่มขึ ้น ความกดดันของสังคมสมัยใหม่ และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม สังคมและสภาพแวดล้ อมของคริ ส
เตี ยน การตอบสนองต่อ สิ่งต่า งๆ ทางฝ่ ายวิ ญ ญาณของคริ สเตี ยนมี แ นวโน้ มที่ จะเปลี่ ย นแปลงไป ดัง นัน้ แม้ ว่า พระเจ้ าจะไม่
เปลี่ยนแปลง เราจําเป็ นต้ องเปลี่ยนแปลงในระดับหนึ่ง และวิธีการในการนมัสการของเราได้ เปลี่ยนแปลงไปด้ วย ผมจะขออธิบาย
ดังนี ้
เมื่อคนๆ หนึ่งเต้ นรํ า หรื อตะโกนโห่ร้อง หรื อวิ่งไปตามทางเดิน เรามีแนวโน้ มที่จะกล่าวว่า “นี่เป็ นพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์”
แต่จริงๆ แล้ ว ไม่ใช่ นี่เป็ นการตอบสนองของบุคคลต่อการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณที่เขารู้ สกึ การตอบสนองเหล่านี ้ขึ ้นอยู่กบั ว่า
บุคคลปรารถนาที่จะตอบสนองอย่างไร ขึ ้นอยู่กบั บุคลิกลักษณะ วัฒนธรรม การฝึ กอบรม นิสยั หรื อแรงผลักดันของเขา ดังนัน้ ใน
การประชุมของเพ็นเทคอสต์ ที่ซึ่งพระเจ้ าทรงเคลื่อนไหว มีการตอบสนองที่แตกต่างกันออกไป คนหนึ่งอาจร้ องไห้ คนหนึ่งอาจ
ตะโกน คนหนึ่งอาจจะตัวสัน่ เทาหรื อเต้ นรํ า บางคนอาจพูดออกมาเป็ นภาษาแปลกๆ การสําแดงเหล่านีเ้ ป็ นการตอบสนองของ
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บุคคลทังหลายต่
้
อพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า ทุกคนตอบสนองในวิถีของตนเองต่อการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณของ
พระเจ้ า
เราจะต้ องรักษาหลักการตามพระคัมภีร์เป็ นสําคัญ ก่อนอื่น เราต้ องเข้ าใจว่าการสําแดงภายนอกของเรา ไม่ว่าจะเป็ น
รู ป แบบใดก็ ต าม จะต้ อ งจํ า นนต่อ การควบคุม ของเรา “จิ ตวิญ ญาณของพวกผู้เ ผยพระวจนะนัน้ ย่อ มอยู่ใ นบัง คับ พวกผู้เ ผย
พระวจนะ” (1โครินธ์ 14:32) วิญญาณของเราไม่ใช่ม้าที่วิ่งอยู่ แต่วิธีที่เราตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณเป็ นสิ่งที่อยู่
ภายใต้ การตังใจของเรา
้
และเราสามารถหยุดได้ ตลอดเวลาที่เราต้ องการ
ประการที่สอง สิ่งใดก็ตามที่เราทําในการประชุมควรจะคํานึงผลที่ตามมา ไม่ใช่เพียงแต่กบั ตัวเราเอง แต่กบั คนอื่นด้ วย
“ท่านจงกระทําทุกสิง่ ทุกอย่าง เพื่อให้ เขาจําเริญขึ ้น” (1โครินธ์ 14:26) การทําให้ จําเริญขึ ้นหมายถึงการก่อให้ เกิดประโยชน์กบั คนทัง้
ปวง เราไม่ควรทําสิ่งใดเพียงเพราะเรารู้ สกึ ว่าอยากจะทํา สิ่งที่เราทําควรเป็ นการอวยพร ไม่ใช่แต่เพียงกับตัวเราเท่านัน้ แต่กบั คน
อื่นๆ ด้ วย
ความรัก “ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ ายเดียว” (1โคริ นธ์ 13:5) คําแปลอื่นๆ ช่วยให้ เราเข้ าใจว่าความรักของพระเจ้ าในบุคคล
คนหนึง่ “ไม่หยาบคาย” “ไม่เห็นแก่ตวั ” “ทําทุกสิง่ เพื่อให้ ...เจริญขึ ้น” (1โครินธ์ 14:26)
ประการที่สาม รั ก “ไม่หยาบคาย” (1โคริ นธ์ 13:5) ซึ่งหมายความว่าเมื่อเรามีความเบิกบานในการนมัสการหรื อการ
แสดงออกของเรา เราจะต้ องไม่ผิดกาลเทศะหรื อหยาบคาย ถ้ าเราวิ่ง เราก็ต้องไม่วิ่งเหยียบคนอื่นหรื อชนพวกเขาล้ มลง การเต้ นรํ า
จะต้ องกระทําโดยสุภาพ ไม่ใช่ด้วยการเคลื่อนไหวที่ชี ้ชวน
ประการที่สี่ เราจะแสดงตัวของเราในวิถีทางที่นําเกียรติและสง่าราศี และสรรเสริ ญองค์พระผู้เป็ นเจ้ า เราไม่ควรจะแสดง
ตัวเองแต่ควรจะแสดงความงามและความบริ สทุ ธิ์ของพระเจ้ า ไม่มีสิ่งใดผิดในการตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณ
และความยินดีขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าด้ วยการเต้ นรํ า การโห่ร้อง หรื อในทางอื่นๆ แต่เราไม่ควรกระทําสิ่งใดโดยมีความต้ องการที่จะ
โอ้ อวด หรื อพยายามที่จะทําให้ คนอื่นประทับใจด้ วยการอยู่ทางฝ่ ายวิญญาณของเรา การกระทําทังหมดควรนํ
้
าเกียรติและสง่าราศี
มายังพระเจ้ า
ท้ ายสุด เราควรจะเคลื่อนไหวตามที่พระเจ้ าทรงเคลื่อนไหว ยอมจํานนต่อพระวิญญาณของพระเจ้ า หรื อเราไม่ควรจะยืน
กรานที่จะเคลื่อนไหวในทางหนึ่งทางใดต่อไปเมื่อถึงเวลาที่จะต้ องดําเนินไปในทางอื่น การประชุมที่ไม่มีการเทศนาควรจะเป็ นกรณี
พิเศษ เพราะการเทศนาพระวจนะเป็ นสิง่ ที่มีความสําคัญที่สดุ
ถ้ ามีความแตกต่างใดๆ ในเพ็นเทคอสต์ในปั จจุบนั และในคนรุ่ นก่อนๆ คงจะเป็ นว่ามีการเขินอายที่น้อยลงในปั จจุบนั ใน
บางอย่าง ซึง่ อาจจะหรื ออาจจะไม่เป็ นการดี อาจเป็ นไปได้ วา่ มีการพิจารณาหลักการต่างๆ ที่กล่าวถึงข้ างต้ น และมีการสอนในเรื่ อง
เหล่านันอย่
้ างลึกซึ ้ง และผมคิดว่ามีความเคารพมากกว่า
แน่นอนว่าอาจมีการเปิ ดเครื่ องดนตรี อิเล็กทรอนิกส์ดงั มากจนกลายเป็ นสิ่งที่น่ารังเกียจและหันเหความสนใจไปจากการ
นมัสการที่แท้ จริง แต่เมื่อมีการใช้ เครื่ องดนตรี เหล่านี ้อย่างถูกต้ องและเหมาะสม ก็สามารถเป็ นการอวยพรได้
สิ่งใดๆ ที่อาจมีการใช้ จนกลายเป็ นสิ่งที่สดุ โต่ง แม้ ว่าสิ่งนัน้ จะดีก็ตาม การพูดภาษาแปลกๆ เป็ นตัวอย่างในกรณี นี ้ มี
ช่วงเวลาที่ไม่ควรพูดภาษาแปลกๆ ในการประชุมกัน (ดู 1โคริ นธ์ 14:28) เช่นเดียวกันกับวิธีการนมัสการอื่นๆ ทังหมด
้
การประชุม
้
(ดู 1โคริ นธ์
ไม่ควรจะมีเพียงแค่การร้ องเพลงทังหมด
้
หรื อการเล่นดนตรี ทงั ้ หมด หรื อการเต้ นรํ าทัง้ หมด หรื อการโห่ร้องทังหมด
14:26) และดนตรี ก็ไม่ควรจะดังเกินไปจนทําให้ แก้ วหูแตก
สิ่ ง ที่ เ ราจะต้ อ งมี พ ร้ อมๆ กัน ไปกับ การเบิ ก บานใจและความชื่ น ชมยิ น ดี และสง่ า ราศี ใ นพระวิ ญ ญาณบริ สุท ธิ์ คื อ
้ ม พระเจ้ าทรงเหมือนเดิมในปั จจุบนั
สติปัญญา ความรัก สามัญสํานึก และการเทศนาพระกิตติคณ
ุ ที่ได้ รับการเจิมในแบบดังเดิ
พี่น้องทังหลาย
้
มาประชุมกันเถอะ!
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ความสัมพันธ์ ระหว่ าง
ศิษยาภิบาลและธรรมิกชน

91

ศิษยาภิบาลทํากับเราเหมือนเป็ นเด็กๆ
ถาม
ผมได้รับความรอดมาตัง้ แต่ปี 1961 และเป็ นคริ สเตี ยนที ่เป็ นผู้ใหญ่แล้ว รวมทัง้ คนอื ่นๆ หลายคนในคริ สตจักรของเรา
ด้วย อย่างไรก็ตาม ศิ ษยาภิ บาลของเราทํากับเราทุกคนราวกับว่าเรายังไม่เป็ นผู้ใหญ่และเป็ นเหมื อนเด็กๆ เขาเป็ นผู้รับใช้พระเจ้าที ่
มี ภาระสําหรับคนทีห่ ลง และเราให้เกี ยรติ และรักเขา แต่ไม่รู้ว่าจะช่วยเขาให้เห็นว่าพวกเราไม่ได้เป็ นเด็กๆ ในองค์พระผู้เป็ นเจ้า อี ก
ต่อไปแล้วได้อย่างไร ตัวอย่างเช่น เขาทําเป็ นเรื ่องใหญ่ถา้ เราไม่อยู่ในการประชุมทุกครัง้ และดุว่า เราในที ส่ าธารณะ ผมคิ ดว่าเขาควร
จะมาหาเราและพดกั
ู บเราแบบผ้ใู หญ่เขาทํากัน

ตอบ
คุณอาจจะเป็ นผู้ใหญ่ทางฝ่ ายวิญญาณก็ได้ หรื ออาจจะเพียงแต่อายุมากขึ ้นเท่านันเอง
้ ผมพบว่าบ่อยครัง้ เมื่อคนๆ หนึ่ง
ประเมินตัวเอง เขาทําผิดในด้ านที่เขาต้ องการคิดเกี่ยวกับตนเอง แทนที่จะเป็ นด้ านที่เขาเป็ นจริ งๆ เมื่อคนๆ หนึ่งให้ คะแนนตัวเองใน
้ ้นของมนุษย์ก็บริ สทุ ธิ์ในสายตาของเขา แต่พระเจ้ าทรงชัง่ จิตใจ”
สมุดพก โดยปกติ เขาก็จะให้ คะแนนตัวเองหนึ่งร้ อยเต็ม “ทางทังสิ
(สุภาษิต 16:2) เอเมน คุณซาโลมอน!
พูดกันตามตรงแล้ ว ดูเหมือนว่าคุณอาจจะไม่เป็ นผู้ใหญ่เหมือนเช่นที่คณ
ุ คิดว่าคุณเป็ น ผมขอถามคําถามดังนี ้
1. เมื่อคุณวางแผนที่จะไม่อยูใ่ นการประชุม คุณเคยแสดงเห็นบ้ างหรื อไม่ว่า ได้ คํานึงถึงศิษยาภิบาลของคุณมากพอที่จะ
โทรหาเขาและถามเขาว่าคุณจะไม่อยูไ่ ด้ ไหม
2. เหตุผลที่แท้ จริ งที่คณ
ุ อยูบ่ ้ านไม่ไปประชุมคืออะไร
3. คุณเห็นว่าอะไรเป็ นสิง่ สําคัญมากเกินกว่าการเข้ าร่วมประชุมในพระนิเวศของพระเจ้ า
4. คุณเห็นว่าการไม่สตั ย์ซื่อต่อการประชุมของพระเจ้ าเป็ นสิง่ ที่แสดงให้ เห็นถึงการเติบโตทางฝ่ ายวิญญาณหรื อ
5. การไม่เชื่อฟั งพระวจนะของพระเจ้ าเป็ นความผิดบาปหรื อไม่
6. เราจะต้ องเชื่อฟั งฮีบรู 10:25 หรื อไม่ ถ้ าไม่ เหตุใดจึงเป็ นเช่นนัน้
7. 1ทิโมธี 5:20 กล่าวว่า “สําหรับผู้ที่ยงั คงกระทําบาป จงว่ากล่าวเขาต่อหน้ าคนทังปวง
้
เพื่อผู้อื่นจะได้ เกรงกลัว” ข้ อ
พระคัมภีร์นี ้หมายความว่าอย่างไร ทําไมคุณจึงต้ องการให้ ศิษยาภิบาลของคุณไม่ปฏิบตั ิตามข้ อพระคัมภีร์นี ้
8. คุณเชื่อหรื อไม่ว่าการประชุมเป็ นการประชุมสําหรับคนอื่นๆ และไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของคุณด้ วยหรื อ ถ้ าหากว่าการ
ประชุมนันเป็
้ นการประชุมสําหรับคุณด้ วย ทําไมคุณจึงไม่สตั ย์ซื่อในการประชุม
9. คุณเชื่อหรื อไม่วา่ ศิษยาภิบาลกําลังดูแลวิญญาณของคุณ และคุณจึงจําเป็ นต้ องเชื่อฟั งศิษยาภิบาลตามข้ อพระคัมภีร์
ฮีบรู 13:17
10. ทําไมคุณจึงต้ องการให้ เขาเปลี่ยนวิธีของเขา ทําไมคุณไม่เต็มใจที่จะเปลี่ยนวิธีของคุณ
ดูเหมือนว่าคุณไม่พอใจศิษยาภิบาลที่อยู่ฝ่ายวิญญาณของคุณในการที่เขาทําหน้ าที่ของเขาและดูแลวิญญาณของคุณ
จะไม่เป็ นการน่าเศร้ าหรื อถ้ าเขาไม่สนใจอีกต่อไป นั่นเป็ นสิ่งที่คุณ ต้ องการอย่างนัน้ หรื อ ลองคิดดูอีกที และขอบคุณพระเจ้ า
สําหรับศิษยาภิบาลที่เข้ าใจคุณ และทราบว่าคุณจําเป็ นต้ องมีสิ่งใดอย่างแท้ จริ ง ขอให้ เขาให้ อภัยคุณ และอย่าโอ้ อวดถึง “ความ
เป็ นผู้ใหญ่” ของคุณ เพื่อเป็ นข้ ออ้ างถึงการพิจารณาพิเศษ
ผมจําได้ เกี่ยวกับหญิงสาวที่บน่ เกี่ยวกับศิษยาภิบาลของเธอว่า “คุณทําให้ ฉนั โกรธ [มาจากภาษาอังกฤษว่า You rub me
the wrong way ซึง่ มีความหมายตามตัวอักษรว่า คุณถูตวั ฉันผิดตําแหน่ง – ผู้แปล)” ศิษยาภิบาลตอบว่า “แล้ วทําไมคุณไม่หมุนตัว
เอาล่ะ” ดังนันผมขอแนะนํ
้
าให้ คณ
ุ หมุน [กลับ] ตัวเสีย และศิษยาภิบาลจะได้ ไม่มีโอกาสที่จะดุว่าคุณอีก ไม่ว่าต่อหน้ าคนอื่นๆ หรื อ
ในแบบใดๆ ก็ตาม

....................
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ศิษยาภิบาลของผมไม่ ยอมให้ ผมย้ าย
ถาม
ผมเข้าร่ วมประชุมในคริ สตจักรที ม่ ี สมาชิ กมาก ผมอยากจะเป็ นส่วนหนึ่งของคริ สตจักร ผมได้เรี ยนเปี ยโนเป็ นเวลาหลายปี
แล้ว แต่มีคนที ่มีความสามารถมากมายจนผมไม่เคยได้รับการขอให้เล่นเลย มี คริ สตจักรพันธกิ จในประเทศขนาดเล็กซึ่ งอยู่ไม่ห่าง
จากที น่ ีม่ ากนัก และไม่มีดนตรี ผมรู้ สึกว่าผมสามารถช่วยที น่ นั่ ได้ ผมสามารถที จ่ ะเปลี ย่ นงานได้อย่างง่ายดาย แต่ศิษยาภิ บาลของ
ผมบอกให้อยู่ทีค่ ริ สตจักร ผมรู้ สึกว่าศิ ษยาภิ บาลเห็นแก่ตวั ผมอยากจะทําในสิ่ งทีถ่ ูกต้อง ช่วยให้คําแนะนําให้ผมหน่อยได้ไหมครับ

ตอบ
ผมยินดีที่จะให้ คําแนะนํ ากับคุณ ถ้ าคุณอยากจะทําสิ่งที่ถูกต้ องเหมือนที่คุณบอก ก็เชื่ อฟั งศิษยาภิบาลของคุณเสีย
คําถามก็คือว่า คุณจะฟั งคําแนะนําของผมไหม
ก่อนที่ผมจะอธิบาย ผมอยากจะบอกว่าความสามารถทางดนตรี เป็ นสิ่งที่ดี และควรจะใช้ ในงานของพระเจ้ าเพื่อสง่าราศี
ของพระองค์ เป็ นการอวยพรสําหรับคนอื่นๆ และไม่ต้องสงสัยว่าความปรารถนาของคุณคือการใช้ ความสามารถในการเล่นเปี ยโน
ของคุณในลักษณะดังกล่าว ผมขอชมเชยคุณในเรื่ องนี ้ อย่างไรก็ตาม ในชีวิตของคุณ มีสิ่งสําคัญมากกว่าการที่ว่าคุณได้ เล่นเปี ยโน
หรื อไม่
ุ ไม่ร้ ู เกี่ยวกับตัวเอง ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาเป็ นห่วงความเป็ นอยู่ที่ดี
ศิษยาภิบาลของคุณทราบสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับคุณที่คณ
ในทางฝ่ ายวิญญาณของคุณ นัน่ คือ ด้ านที่มีความสําคัญมากกว่านันได้
้ รับการพัฒนาขึ ้น เป็ นสิ่งที่ผิดที่คณ
ุ ใช้ แรงจูงใจที่ไม่ถกู ต้ อง
กับผู้รับใช้ ของพระเจ้ า ผู้รับใช้ ที่แท้ จริ งของพระกิตติคณ
ุ จะไม่กกั คนใดไว้ ด้วยเหตุผลที่เห็นแก่ตวั ผู้เลี ้ยงแกะที่แท้ จริ งจะเป็ นกังวล
ุ สมบัติเหมาะสมที่จะไปได้ เขาก็จะ
เกี่ยวกับความเป็ นอยู่ที่ดีของแกะซึ่งอยู่ในการดูแลของเขา เมื่อเขาเห็นว่าคุณพร้ อมและมีคณ
ปล่อยคุณไป
ไม่ต้องสงสัยว่าเขาทราบว่ามีแนวโน้ มทางเนื ้อหนังอยู่ในชีวิตของคุณ ซึง่ จําเป็ นต้ องจัดการก่อนที่คณ
ุ จะพร้ อมที่จะทํางาน
ในที่ใดๆ ก็ตาม อาจมีการไม่เชื่อฟั ง หรื อการดื ้อดึง หรื อความยโส หรื อความทะเยอทะยานที่เห็นแก่ตวั หรื อความเกียจคร้ านในทาง
ฝ่ ายวิญญาณ หรื อความรักเงินหรื อการสรรเสริ ญ หรื อความต้ องการทางฝ่ ายโลก หรื อสิ่งที่มีเหตุผลทางเนื ้อหนังอื่นๆ มากมายใน
ชีวิตของคุณ ซึง่ คุณจะต้ องเอาชนะให้ ได้ ก่อนที่จะพร้ อมที่จะไป
คุณอาจเถี ยงว่าคริ สตจักรพันธกิจในประเทศขนาดเล็ก จะทนทุกข์ หากว่าคุณไม่ไป ไม่จําเป็ นว่าต้ องเป็ นเช่นนัน้ เลย
พระเจ้ าทรงรักคริ สตจักรนัน้ และคนเหล่านัน้ มากยิ่งกว่าที่คุณรัก และจะทรงจัดเตรี ยมให้ กับความจํ าเป็ นของพวกเขา หากว่า
พระองค์ไม่ทรงเปิ ดประตูให้ กบั คุณ คุณก็อย่าพยายามที่จะเปิ ดเลย
แม้ แต่ในด้ านที่มีค่ามากกว่าการเล่นเปี ยโน เช่น การเทศนาพระกิตติคณ
ุ ก็ต้องใช้ หลักการเดียวกัน ด้ วยการทรงเรี ยกของ
พระเจ้ าในชีวิตของเปาโล และด้ วยโลกที่หลงกําลังรอคอยข่าวสารของเขา และวิญญาณทังหลายกํ
้
าลังตายลงทุกวัน เขายังคงต้ อง
รอและฝึ กอบรมให้ เสร็ จสิ ้นในอันทิโอก กิจการ 13:1-2 บอกกับเราว่า เปาโลและบารนาบัสรับใช้ อย่างสัตย์ซื่อในด้ านใดๆ ที่เขามี
โอกาสในเมืองอันทิโอก ซึง่ ท้ ายที่สดุ แล้ ว สิบปี หลังจากการรับเชื่อของเปาโลที่ถนนดามัสกัส “พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ได้ ตรัสสัง่ ว่า ‘จง
ตังบารนาบั
้
สกับเซาโลไว้ สําหรับการซึง่ เราเรี ยกให้ เขาทํานัน’้ ” คริ สตจักรและศิษยาภิบาลกักตัวพวกเขาไว้ ที่นนั่ และไม่ได้ ปล่อยให้
้
พวกเขาออกไปจนกระทัง่ พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ เป็ นพยานว่าพวกเขาได้ เตรี ยมตัวพร้ อมอย่างแท้ จริ ง และพวกเขาจึงส่งทังสองคน
ออกไป
หากเป็ นจริ งเช่นนันสํ
้ าหรับผู้ที่ได้ รับการทรงเรี ยกให้ เป็ นผู้รับใช้ เมื่อโลกนี ้กําลังตายลงเพราะข้ อความที่พวกเขามีนนั ้ (ที่ว่า
พวกเขาต้ องคงอยู่จนกว่าจะทําสิ่งที่จําเป็ นในชีวิตของตนก่อนที่พวกเขาจะได้ รับการปล่อยออกไปให้ รับใช้ ) แล้ วคุณล่ะควรที่จะทํา
สิง่ ที่จําเป็ นนันก่
้ อนมากยิ่งกว่าเพียงใด จงเชื่อฟั งศิษยาภิบาลของคุณ! เขาต้ องรับผิดชอบคุณรวมทังการดู
้
แลของเขาเองด้ วย (ฮีบรู
13:17)
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ต้ องได้ รับอนุญาตจากศิษยาภิบาล
เพื่อที่จะรั บใช้ ได้
ถาม
มี ศิษยาภิ บาลของอี กคริ สตจักรหนึ่งเชิ ญให้ผมเข้าร่ วมในการประชุม ศิ ษยาภิ บาลของผมไม่อนุญาตให้ผมไป เขาบอกว่า
คริ สตจักรนัน้ ควรจะมาขออนุญาตผ่านทางเขาก่อน ทําไมถึงต้องทําเรื ่องเล็กให้กลายเป็ นเรื ่องใหญ่ดว้ ย ทําไมถึงเรื ่องมากนัก

ตอบ
ศิษยาภิบาลที่เชิญให้ คณ
ุ เข้ าร่วมในการประชุมนันควรจะขออนุ
้
ญาตศิษยาภิบาลของคุณก่อน นี่เป็ นมารยาทและจรรยา
ของผู้รับใช้ การทําเช่นนี ้มีเหตุผลเหมาะสม
ประการแรก ศิษยาภิบาลของคุณเป็ นผู้เลี ้ยงแกะของคุณ และได้ รับมอบหมายจากพระเจ้ าให้ ดแู ลคุณ ศิษยาภิบาลเป็ น
ศีรษะที่มองเห็นได้ ของคริ สตจักรที่มองเห็นได้ และไม่ควรมีผ้ ใู ดข้ ามหน้ าข้ ามตาศิษยาภิบาลในเรื่ องสมาชิกของคริ สตจักรของเขา
ในแง่หนึ่ง ศิษยาภิบาลเป็ นเหมือนพ่อในครอบครัวทางธรรมชาติ ถ้ าคุณเป็ นพ่อ ผมแน่ใจว่าคุณคงจะคัดค้ านถ้ ามีผ้ ชู ายอีกคนหนึ่ง
นําเอาลูกอมมาให้ ลูกๆ ของคุณ โดยที่ไม่ขออนุญาตจากคุณก่อน อาจมีเหตุผลว่าทําไมลูกของคุณไม่ควรจะกินลูกอมนัน้ เช่น
แนวโน้ มที่จะเป็ นเบาหวาน และอาจไม่ใช่เรื่ องง่ายนักที่จะอธิษฐานให้ เด็กที่ต้องการลูกอมนันเข้
้ าใจได้ ในทํานองเดียว ไม่มีศิษยาภิ
บาลคนใดที่ควรจะเสนอหน้ าที่ให้ กบั สมาชิกของครอบครัวคริสตจักรอีกครอบครัวหนึ่ง โดยไม่ได้ รับอนุญาตและการยินยอมจากศิษ
ยาภิบาลก่อน
ประการที่สอง คุณอาจต้ องได้ รับการฝึ กระเบียบ และไม่ได้ รับการใช้ ในเวลานี ้ มีเด็กไม่กี่คนเท่านันที
้ ่ชอบอดของหวานที่
พวกเขาอยากจะกิน แต่ก็มีบางเวลาที่พ่อของพวกเขาอาจไม่ยอมให้ พวกเขากิน การที่มีบางคนมาและเสนอของหวานให้ เป็ นการ
ทําลายการฝึ กระเบียบนัน้ มีผ้ ทู ําการหนุ่มเพียงไม่กี่คนเท่านันที
้ ่สามารถปฏิเสธเมื่อได้ รับเชิญให้ เข้ าร่วม แต่เพื่อประโยชน์ในอนาคต
ั้
แต่ขาดศีลธรรม อาจทําให้ งาน
ของผู้ทําการนัน้ เขาจะต้ องถูกจัดให้ อยู่ต่างหากเป็ นการชัว่ คราว ศิษยาภิบาลข้ างเคียงที่ตงใจดี
ของศิษยาภิบาลเสียได้ โดยการไปเชิญผู้ทําการโดยตรง โดยไม่ขออนุญาตจากศิษยาภิบาลก่อน
ประการที่สาม การที่ศิษยาภิบาลของคริสตจักรข้ างเคียงยอมจํานนต่อศิษยาภิบาลอีกคนเป็ นการสร้ างความเชื่อมัน่ ในศิษ
ยาภิบาลคนนัน้ ในทางตรงกันข้ าม การละเลยเขาเป็ นการทําลาย องค์พระผู้เป็ นเจ้ าทราบว่าเราต้ องมีความเชื่อมัน่ ในกันและกัน สิ่ง
ใดก็ตามที่ทําลายความเชื่อมัน่ นันเป็
้ นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างเด็ดขาด พระเจ้ าทรงอวยพรให้ กบั การเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันและ
การสามัคคีกนั ระหว่างผู้รับใช้ และคริสตจักรต่างๆ และเราควรพยายามเป็ นอย่างยิ่งที่จะรักษาความเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันนี ้
ท้ ายสุด คุณไม่ควรจะถือว่าการละเมิดจรรยาของศิษยาภิบาลอีกคนนันเป็
้ นเพียงเรื่ องเล็กๆ ศิษยาภิบาลของคุณมีอํานาจ
จากพระเจ้ า วิธีการใช้ อํานาจของศิษยาภิบาลนันไม่
้ ควรจะถูกสงสัยโดยผู้ที่ไม่เข้ าใจหน้ าที่ความรับผิดชอบของศิษยาภิบาล เหมือน
เช่นที่เห็นชัดว่าคุณนันไม่
้ เข้ าใจ
การวิจารณ์ศิษยาภิบาลของคุณว่า “เรื่ องมาก” แสดงเห็นให้ วิญญาณที่ไม่ถกู ต้ องในตัวคุณ พระเจ้ าได้ ทรงอนุญาตให้ เขา
ุ มีตอ่ เขาในบางอย่าง ก็เป็ นทัศนคติที่คณ
ุ มีต่อพระเจ้ า ถ้ าปรากฏว่าศิษยาภิบาลของคุณ
เป็ นศิษยาภิบาลของคุณ และทัศนคติที่คณ
ผิด คุณก็ยงั ควรจะยอมจํานนโดยที่ไม่มีถ้อยคําวิพากษ์ วิจารณ์ออกมาจากปากของคุณ
หน้ า ที่ ข องคุณ คื อ การยอมจํ า นนและเชื่ อ ฟั ง และให้ ศิษ ยาภิ บ าลอยู่ใ นพระหัต ถ์ ข องพระเจ้ า (ฮี บ รู 13:17) เขาดูแ ล
วิญญาณของคุณและต้ องรับผิดชอบต่อการกระทําของเขากับพระเจ้ า จงมีความสัตย์ซื่อในพระเจ้ าว่าพระองค์ทรงทราบว่าจะ
ดําเนินการอย่างไรกับผู้รับใช้ ของพระองค์เองหากว่าเขานันทํ
้ าผิด แต่ผมขอบอกกับคุณตรงๆ นะครับว่า ตอนนี ้ผมอยากจะเป็ นศิษ
ยาภิบาล “เรื่ องมาก” ของคุณ ดีกว่าที่จะเป็ นคุณ
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....................
ศิษยาภิบาลของผมไม่ ยอมให้ ผมเทศนา
ถาม
ผมได้รับความรอดมากว่าสี ป่ ี แล้ว และพระเจ้าทรงเรี ยกผมเข้าสู่การรับใช้ พระองค์ทรงเจิ มผมทุกครั้งที ผ่ มเทศนา แต่ศิษ
ยาภิ บาลของผมไม่ค่อยให้ผมเทศนา เขาให้มีผูป้ ระกาศมาเทศนา และเมื อ่ ผมได้ยินพวกเขา ผมรู้ว่าผมสามารถเทศนาได้ดีกว่าพวก
เขา แต่ผมไม่มีโอกาส ศิ ษยาภิ บาลขอให้ผมเป็ นผู้อํานวยการชันเรี
้ ยนรวี และเป็ นผู้อํานวยการฝ่ ายประกาศ แต่ตําแหน่งเหล่านี ไ้ ม่
ช่วยผมในการเทศนาเลย ผมต้องทนอยู่กบั มันวันแล้ววันเล่า ผมหมัน้ อยู่หญิ งสาวคนหนึ่ง และเราเลิ กกัน และศิ ษยาภิ บาลของผม
โทษผม เขายังโทษผมอี กเพราะเรามี การสอนพระคัมภี ร์ทีบ่ ้านเพียงแค่สองแห่งเท่านัน้ ผมรู้ สึกว่าเขาใช้สิ่งเหล่านีเ้ พือ่ เป็ นข้ออ้างให้
การไม่ให้ผมเทศนา และผมเริ่ มที จ่ ะรู้สึกขมขื ่น คุณคิ ดว่าผมควรจะทําอย่างไร

ตอบ
ผมรู้จกั ศิษยาภิบาลของคุณ และเขาได้ สง่ ชายหนุ่มมากมายออกไปทํางานของพระเจ้ า ซึง่ เป็ นผู้ทําการที่ดีในส่วนขององค์
พระผู้เป็ นเจ้ า ผมแน่ใจว่าเขากําลังนําคุณให้ โตขึ ้นโดยเร็ วที่สดุ เท่าที่เขาเห็นว่าคุณพร้ อม เพราะเขาได้ ทําเช่นนันเสมอมา
้
คุณอยู่ใน
มือของผู้ที่เชื่อใจได้ และคุณสามารถมัน่ ใจได้ ว่าคุณจะได้ รับการฝึ กฝน และส่งออกไปเมื่อเวลาที่เหมาะสมมาถึง นัน่ ไม่ใช่ปัญหา
ของคุณเลย
ปั ญหาของคุณคือตัวของคุณเอง คุณคงจะยังมีอายุน้อยมาก หรื อไม่เช่นนัน้ ก็เป็ นคนที่ไม่เป็ นผู้ใหญ่และเป็ นเหมือนกับ
เด็ก และคุณจําเป็ นต้ องได้ รับการช่วยเหลือในด้ านการพัฒนาเพื่อการเป็ นคริสเตียนที่ดี
อาจจะฟั งดูแปลกแต่ความสามารถในการเทศนาไม่ใช่ข้อกําหนดแรกของการเป็ นผู้รับใช้ คุณเคยอ่าน 1โคริ นธ์ 1:26-29
้ ว คุณก็จะโอ้ อวด
หรื อเปล่า คุณไม่ได้ รับการทรงเลือกจากพระเจ้ าเพราะคุณอาจมีความสามารถในการเทศนา ถ้ าเป็ นเช่นนันแล้
ตัวเองได้ (และดูเหมือนว่าคุณกําลังทําเช่นนัน้ อยู่ ผมคิดว่าคุณมีปัญหาเรื่ องอัตตา) แต่พระเจ้ าทรงเลือกภาชนะที่ถ่อมใจ ตํ่าต้ อย
ุ สมบัติเหมาะสม ให้
และยอมจํานน ซึ่งอาจจะไม่มีความสามารถที่ยิ่งใหญ่ จากนัน้ พระองค์ทรงฝึ กอบรมพวกเขา ทําให้ เขามีคณ
พวกเขาอยู่ในที่ซึ่งพระองค์ต้องการให้ พวกเขาอยู่ และใช้ พวกเขา “เพื่อมิให้ มนุษย์สกั คนหนึ่งอวดต่อพระเจ้ าได้ ” (ข้ อ 29) เวลา
นันเองที
้
่พระองค์จะทรงได้ สง่าราศีทงหมด
ั้
ตามจริ งแล้ ว ผู้รับใช้ ของเราที่ดีที่สดุ และประสบความสําเร็ จมากที่สดุ บางคนไม่ใช่สิ่งที่โลกนีจ้ ะเรี ยกว่าเป็ นผู้เทศนาที่
ยิ่งใหญ่ อย่างไรก็ตาม พวกเขาเป็ นคนที่ยิ่งใหญ่ ในพระเจ้ า ซึ่งพระองค์ทรงใช้ อย่างมากและได้ รับความเคารพอย่างสูง ในทาง
ตรงกันข้ าม มีบางคนที่มีความสามารถมาก แต่นงั่ อยู่ด้านข้ าง การรับใช้ ของพวกเขาไม่มีประสิทธิภาพหรื อเป็ นการอวยพรอีกต่อไป
เพราะพวกเขาพึง่ พาความสามารถของพวกเขาเอง แทนที่จะพึง่ พาองค์พระผู้เป็ นเจ้ าในการทําให้ การทรงเรี ยกของพวกเขาสมบูรณ์
อัครสาวกเปาโล ซึ่งสามารถโอ้ อวดถึงการเรี ยนรู้ ความสําเร็ จและความสามารถของเขา กล่าวไว้ ใน 1โคริ นธ์ 2:1-4 ว่า
้
เมื่อข้ าพเจ้ ามาหาท่าน ข้ าพเจ้ ามิได้ มาเพื่อประกาศสักขีพยานของพระเจ้ าแก่ท่านทังหลาย
้
ด้ วยถ้ อยคําอัน
“ดูก่อนพี่น้องทังหลาย
ไพเราะหรื อด้ วยสติปัญญา เพราะข้ าพเจ้ าตังใจว่
้ าจะไม่แสดงความรู้เรื่ องใดๆ ในหมูพ่ วกท่านเลย เว้ นแต่เรื่ องพระเยซูคริ สต์และการ
้
ข้ าพเจ้ าก็อ่อนกําลัง มีความกลัวและความหวาดหวัน่ มาก
ที่พระองค์ทรงถูกตรึ งที่กางเขน และเมื่อข้ าพเจ้ าอยู่กับท่านทังหลาย
คําพูดและคําเทศนาของข้ าพเจ้ าไม่ใช่คําที่เกลี ้ยกล่อมด้ วยสติปัญญา แต่เป็ นคําซึง่ ได้ แสดงพระวิญญาณและพระเดชานุภาพ เพื่อ
ความเชื่อของท่านจะไม่ได้ อาศัยสติปัญญาของมนุษย์ แต่อาศัยฤทธิ์เดชของพระเจ้ า”
เขาไม่ได้ มาด้ วยความสามารถของเขาในการเทศนา แต่ด้วยการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณในชีวิตของเขา ตามจริ งแล้ ว
เขากล่าวเกี่ยวกับพรสวรรค์ ความสามารถ การเรี ยนรู้ ตําแหน่ง ความสําเร็จ และความภูมิใจในการเป็ นบุคคลที่เขาเป็ นว่า “แต่ว่า
้ ประโยชน์แล้ ว เพื่อเห็นแก่พระคริ สต์ ที่จริ งข้ าพเจ้ าถือว่าสิ่งสารพัด
สิ่งใดที่เคยเป็ นคุณประโยชน์แก่ข้าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าถือว่าสิ่งนันไร้
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ไร้ ประโยชน์ เพราะเห็นแก่ความประเสริฐแห่งความรู้ถงึ พระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าของข้ าพเจ้ า เพราะเหตุพระองค์ ข้ าพเจ้ าจึง
ได้ ยอมสละสิง่ สารพัด และถือว่าสิง่ เหล่านันเป็
้ นเหมือนหยากเยื่อเพื่อข้ าพเจ้ าจะได้ พระคริสต์” (ฟี ลิปปี 3:7-8)
เขามอบทุกสิ่งแด่พระคริ สต์ เขายอมจํานนต่อพระคริ สต์อย่างแท้ จริ งจนเขามีความสุขเมื่อเขาเป็ นพยานโดยส่วนตัว สอน
หรื อช่วยเหลือในด้ านอื่นๆ เหมือนเช่นเมื่อเขาเทศนา ตราบใดที่เขาทําให้ พระเยซูทรงพอพระทัย เขาไม่ได้ มีความทะเยอทะยานทาง
เนื ้อหนังที่เป็ นแรงผลักดันเขา เหมือนเช่นที่ดเู หมือนว่าคุณมี ความสําเร็ จสําหรับเขาไม่ใช่การเทศนา การมีคริ สตจักรขนาดใหญ่
หรื อการสร้ างชื่อสําหรับตนเอง ความสําเร็จคือการทําให้ พระเยซูพอพระทัยและทําตามนํ ้าพระทัยของพระองค์ ไม่ว่าจะเป็ นอะไรก็
ตามสําหรับเขาในเวลานัน้ เขากล่าวว่า “ข้ าพเจ้ าไม่ได้ บ่นถึงเรื่ องความขัดสน เพราะข้ าพเจ้ าจะมีฐานะอย่างไรก็ตาม ข้ าพเจ้ าก็
เรี ยนรู้แล้ วที่จะพอใจอยู่อย่างนัน้ ข้ าพเจ้ ารู้จกั ที่จะเผชิญกับความตกตํ่า และรู้จกั ที่จะเผชิญกับความอุดมสมบูรณ์ ไม่วา่ ในกรณีใดๆ
ข้ าพเจ้ ารู้จกั เคล็ดลับที่จะเผชิญกับความอิ่มท้ องและความอดอยาก ความสมบูรณ์พนู สุข และความขัดสน” (ฟี ลิปปี 4:11-12)
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ ้น เขายอมรับว่าสิ่งเหล่านันมาจากพระหั
้
ตถ์ของพระเจ้ า เขาทราบว่าเป็ นพระเจ้ าที่ทรงเปิ ดประตูและ
ปิ ดประตูเหล่านัน้ (วิวรณ์ 3:7) ดังนันไม่
้ ว่าพระเจ้ าจะทรงอนุญาตให้ สิ่งใดเกิดขึ ้น เขาก็ยอมรับได้ ถ้ าเปาโลเผชิญกับสถานการณ์
ของคุณในปั จจุบนั นี ้ เขาคงจะทําทุกสิ่งเพื่อที่จะเป็ นผู้อํานวยการชันเรี
้ ยนรวีที่ดีที่สดุ และเป็ นผู้อํานวยการฝ่ ายประกาศที่ดีที่สดุ
เท่าที่จะทําได้ และจะถือว่าเป็ นสิทธิพิเศษในการมีสว่ นร่ วมในการทํางานจนกว่าพระเจ้ าจะทรงเปิ ดประตูสําหรับเขาในการทําการ
รับใช้ อื่น
คุณคือผู้ที่พระคัมภีร์เรี ยกว่า “ผู้ที่กลับใจใหม่ๆ” (novice) มีข้อจํากัดเกี่ยวกับสิ่งที่ผ้ ทู ี่กลับใจใหม่ๆ ได้ รับอนุญาตให้ ทําได้
ุ
เนื่องจากผู้ที่กลับใจใหม่ๆ อาจตกอยูใ่ นหลุมพรางแห่งความหยิ่งยโส (1ทิโมธี 3:6) คุณแสดงให้ เห็นแนวโน้ มนัน้ และตราบเท่าที่คณ
มีแนวโน้ มเช่นนัน้ ศิษยาภิบาลควรจะให้ คณ
ุ อยู่ในตําแหน่งที่อยู่ในเวลานี ้ นี่คือสิ่งที่คณ
ุ จะต้ องได้ รับการพิสจู น์ (1ทิโมธี 3:10) คุณ
ต้ องเติบโตเป็ นผู้ใหญ่ทงทางธรรมชาติ
ั้
และฝ่ ายวิญญาณก่อนที่จะรับใช้ ด้วยการเทศนาได้
หลักการที่สําคัญที่สดุ อย่างหนึ่งที่คณ
ุ ต้ องเข้ าใจคือว่าคุณไม่ได้ เริ่ มจากด้ านบนสุด ในเวลาที่คณ
ุ สัตย์ซื่อและอุทิศตนต่อ
งานที่คณ
ุ กําลังทําอยูเ่ ท่านัน้ คุณจึงควรจะได้ รับการยกขึ ้นให้ อยูใ่ นตําแหน่งที่สงู ขึ ้น พระเยซูตรัสไว้ อย่างชัดเจนในลูกา 16:10 “คนที่
สัตย์ซื่อในของเล็กน้ อยจะสัตย์ซื่อในของมากด้ วย และคนที่อสัตย์ในของเล็กน้ อยจะอสัตย์ในของมากเช่นกัน”
ุ ลงไปในข้ อที่ 12 ดังนี ้ “และถ้ าท่านทังหลายมิ
้
ได้ สตั ย์ซื่อในของของคน
หลักการนี ้ใช้ ได้ กบั สถานการณ์ของคุณ ลองใส่คณ
อื่น [สิง่ ที่ศิษยาภิบาลมอบหมายให้ กบั คุณ] ใครจะมองทรัพย์อนั แท้ ให้ เป็ นของของท่าน [โอกาสที่จะมีการรับใช้ ของตัวคุณเอง] เล่า”
โอกาสเดียวของคุณคือการให้ ทุกสิ่งทุกอย่างในงานที่คุณได้ รับมอบหมาย จงทํางานนัน้ พยายามที่จะทําให้ จํานวนนักเรี ยนรวี
เพิ่มขึ ้นเป็ นสองเท่า และสอนพระคัมภีร์ตามบ้ านให้ ได้ สบิ สองแห่ง ก่อนสิ ้นเดือนหน้ า
ผมอยากจะเพิ่มเติมว่า ความยโสที่คณ
ุ แสดงออกมาในการวิจารณ์ศิษยาภิบาลที่ชอบธรรมของคุณ ซึง่ ดําเนินด้ วยความ
เกรงกลัวพระเจ้ าในความพยายามที่จะช่วยเหลือคุณและฝึ กอบรมคุณเพื่อพระเยซูนนเป็
ั ้ นการไม่ถกู ต้ องเลย คุณจําเป็ นต้ องคุกเข่า
ลงและขอบคุณพระเจ้ าสําหรับศิษยาภิบาลที่สตั ย์ซื่อของคุณ เพื่อที่เขาจะให้ เกียรติคณ
ุ ด้ วยโอกาสที่จะรับใช้ ในแผ่นดิน และในเวลา
นัน้ จงขอให้ พระเจ้ าทรงให้ อภัยคุณที่คณ
ุ กล่าวหาศิษยาภิบาลว่ามีแรงจูงใจอื่น นอกไปจากแรงจูงใจที่ดีในการพยายามช่วยเหลือ
คุณ ผมแน่ใจว่าเขารักคุณอย่างมาก และทําทุกสิ่งที่ทําได้ เพื่อพัฒนาคุณเพื่อพระเจ้ า เมื่อได้ พิจารณาถึงสิ่งที่ศิษยาภิบาลต้ อง
พยายามแก้ ไขแล้ ว
คุณจะก้ าวหน้ าไปเร็ วกว่ามากด้ วยพระเจ้ าและศิษยาภิบาลของคุณ หากคุณจะแสดงถึงวิญญาณที่ถ่อมใจและเชื่อฟั ง
พร้ อมที่จะทําทุกสิง่ เพื่องานของพระเจ้ า จงให้ ทกุ สิ่งกับงานที่คณ
ุ กําลังทํา และความกระตือรื อร้ น ความใส่ใจและการยอมจํานนจะ
พิสจู น์ กบั ศิษยาภิบาลว่าคุณกําลังเติบโตในทางฝ่ ายวิญญาณ และสามารถได้ รับการไว้ วางใจให้ ก้าวสูงขึน้ ไปได้ จนกว่าคุณจะ
แสดงถึงวิญญาณเช่นนันได้
้ คุณก็ต้องอยูใ่ นที่ที่คณ
ุ อยูต่ อนนี ้ต่อไป
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ท้ ายสุดแล้ ว จงจํากาลาเทีย 6:3-5 ไว้ จําไว้ ว่าผมไม่ได้ บอกว่าคุณจะไม่ได้ เป็ นผู้เทศนา ผมเพียงแต่บอกว่าคุณยังต้ องไป
อีกไกล และถนนสายนันเริ
้ ่มต้ นที่คณ
ุ และทัศนคติของคุณ

....................
ศิษยาภิบาลขัดขวางการฟื ้ นฟู
ถาม
ผมได้ยินผู้ประกาศของเราบอกกับผู้รับใช้ของคริ สตจักรใกล้เคียงว่าศิ ษยาภิ บาลของเราไม่ให้เขามี เสรี ภาพอย่างเต็มที ใ่ น
การรับใช้ในคริ สตจักรของเรา และนัน่ จึงเป็ นเหตุผลที เ่ ราไม่มีการฟื ้ นฟทีู แ่ ท้จริ ง เป็ นอย่างนันจริ
้ งหรื อครับ

ตอบ
ผมเสียใจที่คณ
ุ ไปได้ ยินสิ่งที่ไม่ควรจะได้ ยิน เป็ นการไม่ถกู ต้ องที่ไปแอบฟั งบทสนทนาของคนอื่น ผมหวังอย่างแท้ จริ งว่า
เป็ นการบังเอิญที่คณ
ุ ได้ ยิน และไม่ใช่เพราะคุณตังแต่
้ ฟังการพูดคุยกันระหว่างผู้รับใช้ สองคน ถ้ าคุณมีนิสยั แอบฟั งบทสนทนาของ
คนอื่นที่ไม่เกี่ยวกับคุณ คุณมีแนวโน้ มที่จะได้ ยินสิง่ ซึง่ เป็ นผลเสียต่อคุณ สิง่ ที่อาจทําให้ คณ
ุ โศกเศร้ า สิง่ ที่จะดีกว่าถ้ าคุณไม่ร้ ู
้ นเพียงความรู้ สกึ ของเขา
สมมติวา่ คุณได้ ยินมาอย่างถูกต้ อง (ซึง่ อาจจะใช่หรื อไม่ใช่) ผมขอเน้ นว่าสิ่งที่ผ้ ปู ระกาศพูดนันเป็
เองเกี่ยวกับเรื่ องนัน้ เขาหรื อมนุษย์คนอื่นใดไม่สามารถนําการฟื น้ ฟูมาได้ การที่เขามีหรื อไม่มี “เสรี ภาพ” ของเขาอาจส่งผลกับเขา
ในการเทศนาบ้ าง แต่มีเพียงพระเจ้ าเท่านันที
้ ่สามารถให้ การฟื น้ ฟูได้
แม้ ว่าผู้ประกาศจะมีที่ซึ่งพระเจ้ าทรงสถาปนาไว้ ในการทําตามแผนการของพระเจ้ า และการรับใช้ ของเขามีความสําคัญ
อย่างมากในคริ สตจักร ศิษยาภิบาลเป็ นผู้ซึ่งพระเจ้ าได้ ทรงให้ มีความรับผิดชอบในการดูแลคริ สจักรท้ องถิ่น ผู้ประกาศต้ องยอม
จํานนการรับใช้ ของตนต่อการนําของศิษยาภิบาลซึ่งเขาทํางานในคริ สตจักรท้ องถิ่นนัน้ เพราะเป็ นศิษยาภิบาลที่ต้องตอบคําถาม
พระเจ้ าสําหรับสิง่ ที่เขาอนุญาตให้ เทศนาได้ จากธรรมาสน์ของเขา และสิง่ ที่เขาอนุญาตให้ เกิดขึ ้นในคริสตจักร
แม้ วา่ การรับใช้ ของผู้ประกาศจะเป็ นพร แต่หลังจากการประชุมเสร็จสิ ้นลง เขาสามารถก้ าวต่อไป โดยที่ศิษยาภิบาลยังคง
อยู่กบั คริ สตจักร ดังนัน้ ศิษยาภิบาลอาจเตือนผู้ประกาศในบางครัง้ เกี่ยวกับสิ่งที่เขาทําหรื อกล่าว ซึ่งศิษยาภิบาลอาจรู้ สกึ ว่าเป็ น
ผลเสียต่อความเป็ นอยูท่ ี่ดีของคริสตจักร สิง่ เหล่านันอาจไม่
้
ทําให้ ศิษยาภิบาลอีกคนไม่สบายใจ และเขาอาจต้ อนรับสิ่งเหล่านัน้ แต่
สถานการณ์ อาจแตกต่างไปในคริ สตจักร และศิษยาภิบาลของคุณอาจทราบว่าอาจก่อให้ เกิดปั ญหาในภายหลังได้ แน่นอนว่าผู้
ประกาศอาจรู้ สกึ ว่า “เสรี ภาพ” ของเขาบางส่วนถูกริ ดรอน เมื่อเขาได้ รับการเตือนเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี ้ และหากผลที่เขาคาดหวังไม่
เห็นเป็ นชิ ้นเป็ นอัน เขาอาจรู้สกึ ว่าเป็ นเพราะศิษยาภิบาลพูดกับเขาในลักษณะนัน้
ผมต้ องกล่าวอย่างแท้ จริ งว่าโอกาสที่วิญญาณทังหลายไม่
้
ได้ รับความรอดนันน้
้ อยมาก ผมแน่ใจว่าศิษยาภิบาลของคุณ
เป็ นผู้รับใช้ ของพระเจ้ าอย่างแท้ จริ ง และสิ่งใดๆ ที่เขาทําเป็ นสิ่งที่จําเป็ นต่อการเป็ นอยู่ที่ดีของคริ สตจักร อย่าปล่อยให้ เรื่ องนี ้ทําให้
คุณสงสัยสติปัญญาของศิษยาภิบาลของคุณ พระเจ้ าทรงให้ เขาอยู่ในที่ที่เขาอยู่ และหน้ าที่ของคุณคือยอมจํานนและจงรักภักดีต่อ
เขา
ผมอยากจะแนะนํ า ให้ คุณยุ่ง เรื่ อ งของตัวเองจะดีกว่า อธิ ษฐานอยู่เสมอ สัตย์ ซื่อต่อ คริ สตจักรของคุณ ถวายสิบลด
สนับสนุนการดําเนินการของศิษยาภิบาล และอย่าฟั งบทสนทนาที่ไม่เกี่ยวกับคุณ “ถ้ าท่านทังหลายงดการเหล่
้
านี ้ก็จะเป็ นการดี
ขอให้ อยูเ่ ป็ นสุขเถิด” (ดูกิจการ 15:29)

....................
ศิษยาภิบาลหย่ าและแต่ งงานใหม่
ถาม
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ศิ ษยาภิ บาลของดิ ฉนั หย่าและแต่งงานใหม่ ทุกครั้งที ่เขาเทศนา ดิ ฉนั นึกถึงภรรยาคนก่อนของเขา ภรรยาคนนัน้ กับดิ ฉนั
สนิ ทกันมาก ดิ ฉนั รู้ ว่าเธอไม่ซื่อสัตย์ กบั เขา แต่เธออาจจะมี เหตุผลเหมาะสมก็ได้ คุณคิ ดอย่างไรกับศิ ษยาภิ บาลที ห่ ย่าและแต่งงาน
ใหม่คะ

ตอบ
สหคริสตจักรเพ็นเทคอสต์ระหว่างประเทศมีมาตรฐานที่สงู เกี่ยวกับการแต่งงานและการหย่าร้ าง มีเหตุผลเพียงอย่างเดียว
สําหรับการหย่าร้ างและแต่งงานใหม่ นัน่ คือ การล่วงประเวณี (ภาษากรี ก พอร์ เน่อา (porneia)) หรื อความไม่สะอาดทางเพศและ
การไม่ซื่อสัตย์ตอ่ สามีหรื อภรรยาของตน นัน่ คือสิง่ พระเยซูทรงสอนในมัทธิว 5:31-32; 19:3-9
เมื่ อ ผู้ รั บ ใช้ ของเราคนหนึ่ ง หย่ า และแต่ ง งานใหม่ คดี ทัง้ หมดจะถู ก ตรวจสอบและพิ จ ารณาอย่ า งถี่ ถ้ วนทั ง้ จาก
คณะกรรมการภาคและคณะกรรมการใหญ่ของสหคริสตจักรเพ็นเทคอสต์ คณะกรรมการภาคจะทบทวนบันทึกของศาล คําพยานที่
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรของผู้รับใช้ และบุคคลอย่างน้ อยสองคนที่ทราบสถานการณ์เป็ นการส่วนตัว เป็ นการสอบสวนชีวิตของผู้รับใช้
อย่างละเอียดถี่ถ้วน “เพื่อตัดสินว่าฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องดําเนินชีวิตที่ถกู ต้ องและปฏิบตั ิตวั โดยไม่มีการว่ากล่าวได้ ทังก่
้ อนและหลังจาก
เวลาที่หย่าแล้ ว” การตัดสินใจของคณะกรรมการภาคต้ องเป็ นเอกฉันท์ในการเห็นชอบกับกรณีดงั กล่าว และตัดสินว่าการหย่าร้ าง
เป็ นเพราะการล่วงประเวณีหรื อการเป็ นชู้ในส่วนของสามีหรื อภรรยาของผู้รับใช้ จากนันจึ
้ งส่งแฟ้มทังหมดให้
้
กบั คณะกรรมการใหญ่
เพื่อตัดสินใจเป็ นการสิ ้นสุด ถ้ าการตัดสินใจของคณะกรรมการภาคไม่เป็ นเอกฉันท์ กรณีอาจต้ องดําเนินต่อไปยังคณะกรรมการ
เพรสไบเตรี สําหรั บการตัดสินใจเป็ นการสิ ้นสุด ในกรณี ที่ผ้ ูรับใช้ เองเป็ นฝ่ ายผิด เขาจะไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็ นผู้รับใช้ (ดู
General Consitution, UPCI, Article VII, Section 8, 1991 Manual, pp. 42-43)
คุณจะเห็นว่ามีการดําเนินการหลายอย่างในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งในกรณีดงั กล่าวอย่างละเอียดถี่ถ้วน คุณแน่ใจได้
เลยว่าชีวิตของศิษยาภิบาลจะถูกตรวจสอบอย่างละเอียด และการหย่าร้ างรวมทังการแต่
้
งงานใหม่ของเขามีการตรวจสอบทุกแง่มมุ
เนื่องจากเขายังคงเป็ นผู้รับใช้ ของสหคริ สตจักรเพ็นเทคอสต์ เห็นได้ ชดั ว่า เขาก็ได้ รับการพิสจู น์ว่าไม่ได้ ทําผิดใดๆ เขาเป็ นผู้รับใช้
ของพระเจ้ าที่บริสทุ ธิ์และสะอาด
จากจดหมายของคุณ แสดงให้ เห็นว่าคุณไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับการทําสิ่งผิดใดๆ ในส่วนของศิษยาภิบาล สิ่งเหล่านี ้เป็ น
ผลจากการจินตนาการของคุณเอง มิตรภาพของคุณกับภรรยาคนเก่าของเขา ซึง่ นอกใจเขา ได้ ปล้ นเอาความจงรักภักดีและความ
ุ ควรมีตอ่ ศิษยาภิบาลของคุณไป คุณเป็ นฝ่ ายเสีย
เชื่อมัน่ ที่คณ
คุณควรทิง้ ความสงสัยและการจินตนาการทัง้ ปวงไปจากความคิดของคุณเสีย ไม่ยุติธรรมและไม่ถูกต้ องเลยที่คุณมี
ความคิดชัว่ ร้ ายเกี่ยวกับศิษยาภิบาลของคุณ คุณจะหมดแรงในทางฝ่ ายวิญญาณและถูกทิ ้งให้ ไร้ ซึ่งพระวิญญาณและการอวยพร
จากพระเจ้ า สิง่ หนึง่ ที่พระเจ้ าทรงเกลียดชังคือ “จิตใจที่คิดแผนงานโหดร้ าย” (สุภาษิ ต 6:16-19) คุณต้ องเริ่ มตอนนี ้เพื่อต่อสู้กบั มาร
และความสงสัยที่ไม่มีหลักฐานในใจของคุณเอง
จงขอให้ พระเจ้ าทรงช่วยคุณในการเริ่ มปฏิบตั ิตามข้ อพระคัมภีร์ “คือทําลายความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอม และทิฐิมานะ
ทุกประการที่ตงตั
ั ้ วขึ ้นขัดขวางความรู้ ของพระเจ้ าและน้ อมนําความคิดทุกประการให้ เข้ าอยู่ใต้ บงั คับจนถึงรับฟั งพระคริ สต์” (2โค
ริ นธ์ 10:5) “ดูก่อนพี่น้องทังหลาย
้
ในที่สดุ นี ้ขอจงใคร่ครวญถึงสิ่งที่จริ ง สิ่งที่น่านับถือ สิ่งที่ยตุ ิธรรม สิ่งที่บริ สทุ ธิ์ สิ่งที่น่ารัก สิ่งที่ทรง
คุณ คือถ้ าสิง่ ใดที่ลํ ้าเลิศ สิง่ ใดที่ควรแก่การสรรเสริญ ก็ขอจงใคร่ครวญดู” (ฟิ ลปิ ปี 4:8)
ความชื่นชมยินดีในพระเจ้ าสามารถกลับคืนมาได้ ก็ต่อเมื่อคุณปฏิเสธที่จะเก็บความคิดชั่วร้ ายที่กัดกินคุณเหมือนกับ
มะเร็งเอาไว้

....................
พระเจ้ าทรงแสดงให้ ผมทราบว่ า
ผมเป็ นศิษยาภิบาลที่แท้ จริง
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ถาม
องค์พระผู้เป็ นเจ้ายังตรัสกับบุคคลแต่ละคนอยู่หรื อเปล่าครับ ผมทราบว่าพระองค์ตรัสกับผม แต่ศิษยาภิ บาลของผมบอก
ว่ าผมต้องเชื ่อฟั งเขาและบอกว่าเสี ยงเหล่านี ้มาจากมาร แต่ผมเชื ่อว่าพระเจ้าทรงเปิ ดเผยสิ่ งต่างๆ ให้ผมทราบว่าคริ สตจักรนี ้
ต้องการอะไร พระเจ้าตรัสกับผมว่าศิ ษยาภิ บาลเป็ นผู้ขดั ขวางการฟื ้ นฟู ว่าเขาไม่ได้รกั ธรรมิ กชนอย่างแท้จริ ง และมี ผูห้ ญิ งสามคนที ่
มี วิญญาณที ่มีตณ
ั หา พระเจ้าทรงแสดงให้ผมทราบว่าผมเป็ นศิ ษยาภิ บาลที แ่ ท้จริ ง พระเจ้าทรงประสงค์ ให้ผมนําสมาชิ กเข้าไปถึง
ความจริ งทางฝ่ ายวิ ญญาณทีล่ ํ้าลึก แต่ศิษยาภิ บาลทําให้สมาชิ กอดอยาก และไม่ยอมให้ผมทําตามนํ้าพระทัยของพระเจ้า

ตอบ
ผมไม่ทราบว่าคุณยังสามารถรับความจริ งได้ หรื อไม่ แต่แม้ ว่าคุณอาจรับความจริ งได้ คําตอบนี ้อาจจะช่วยคนอื่นๆ ที่อาจ
ถูกทดลองที่จะมุง่ ไปยังสภาพที่น่าเศร้ าแบบเดียวกัน ซึง่ เป็ นสภาพของคุณในปั จจุบนั นี ้
้
านไปแล้ ว คุณอาจจะก้ าว
ไม่ต้องสงสัยเลยว่า มีช่วงเวลาที่คุณเคยรับฟั งเหตุผลได้ (อิสยาห์ 1:18) แต่วนั เวลานันอาจผ่
ข้ ามไปสู่ “ความลุม่ หลง” แต่ถ้าคุณยังไม่ได้ ก้าวข้ ามไป ผมอธิษฐานเพื่อให้ คณ
ุ รับฟั งคําของผม
เมื่ อ คุณ ปฏิ เ สธคํา ปรึ ก ษาที่ ช าญฉลาดของศิษ ยภิ บาลของคุณ ซึ่งบอกความจริ ง กับ คุณ คุณ ได้ ก้าวเข้ า สู่สถานที่ ซึ่ง
อันตรายที่สดุ สําหรับคนๆ หนึ่ง ซึ่งเคยรู้ จกั องค์พระผู้เป็ นเจ้ าที่ได้ ก้าวเข้ าไป พระวจนะของพระเจ้ ากล่าวว่า “...เพราะเขาทังหลาย
้
ไม่ได้ รักความจริงเพื่อจะรอดได้ เพราะเหตุนี ้พระเจ้ าจึงทรงให้ ความลุม่ หลงมาครอบงําเขา ให้ เขาเชื่อสิ่งที่เท็จ เพื่อคนที่ไม่เชื่อความ
จริ ง แต่ยินดีในการอธรรมจะได้ ถกู พิพากษาลงโทษสิ ้นทุกคน” (2เธสะโลนิกา 2:10-12)
คุณอาจมีความจริ งใจในการคิดว่าคุณสามารถเย้ ยศิษยาภิบาลได้ โดยการไม่ปฏิบตั ิตามคําของเขา และพระเจ้ าได้ ทรงทํา
ุ ได้ ยินเป็ นเสียงของ
ให้ คณ
ุ เป็ นศิษยาภิบาลจริ งๆ แต่คณ
ุ ถูกหลอกลวง คุณเป็ นเหยื่อของความลุ่มหลง เสียงที่ยกย่องเนื ้อหนังที่คณ
ซาตาน ไม่มีอํานาจมารอํานาจใดที่ลอ่ ลวงและมีอํานาจทําลายมากไปกว่ามารที่เข้ ามาในการปลอมตัวทางศาสนา วิธีการของพวก
มันคือการกล่าวว่าไม่มีใครเห็นคุณค่าของคุณ และคุณมีของประทานและการทรงเรี ยกของพระเจ้ าที่คนอื่นไม่ได้ รับ และคุณได้ รับ
การสําแดงและมีความเข้ าใจพิเศษที่คนอื่นไม่มี ความคิดเหล่านี ้ทําให้ อตั ตาเย่อหยิ่ง และทําให้ คนที่มารนัน้ ล่อลวงยกตนเองขึน้
ซาตานจะ “ใช้ ความสอพลอล่อลวง” (ดาเนียล 11:32) ซึง่ ยกเนื ้อหนังขึ ้น ขณะที่วิถีทางของพระเจ้ าเป็ นทางแห่งการถ่อมใจ การเชื่อ
ฟั ง และการถ่อมตัว พระคริสต์จงึ ได้ รับการยกขึ ้นขณะที่ตวั ตนของเราถูกตรึงที่ไม้ กางเขน
ความยโสและการยกตนเองขึ ้นเป็ นการทําลายของลูซิเฟอร์ (อิสยาห์ 14:13-15) และเป็ นการทําลายคนนับพันๆ นับแต่
นันมา
้ นัน่ จึงเป็ นเหตุผลว่าทําไมหลักการพื ้นฐานของศาสนาคริ สต์คือการยอมจํานน ต่อพระเจ้ า ต่อกันและกัน และต่อผู้นําที่ชอบ
ธรรม (ดูยากอบ 4:7; เอเฟซัส 5:21; ฮีบรู 13:17) ถ้ าปราศจากการยอมจํานนนี ้แล้ ว บุคคลคนนันก็
้ หลง
้ เป็ นผู้นํา เขาบอกกับโมเสสว่า
ตัวอย่างที่น่าเศร้ าหนึ่งคือโคราห์ ซึ่งยกตนขึ ้นต่อสู้กบั โมเสส ผู้ซ่ึงพระเจ้ าได้ ทรงแต่งตังให้
“เราบริ สทุ ธิ์เหมือนกับท่าน ท่านไม่มีสิทธิ์จะบอกกับเราว่าต้ องทําอะไร พระเจ้ าตรัสกับเราด้ วยเหมือนกัน“ พระเจ้ าทรงเกลียดชัง
วิญญาณและความบาปนันมากจนพระองค์
้
ทรงให้ แผ่นดินเปิ ดออกและกลืนโคราห์ ครอบครัวของเขา และทุกคนที่ยืนอยู่กบั เขา
และครอบครัวของพวกเขา ขอให้ อา่ นในกันดารวิถี 16
ยูดาเตือนคริ สตจักรในปั จจุบนั เกี่ยวกับที่ยกตัวขึ ้นเหมือนกับโคราห์ซงึ่ ต่อสู้กบั ผู้นําที่พระเจ้ าได้ ทรงแต่งตังไว้
้ ในคริ สตจักร
ของพระเจ้ า (ยูดา 11-13) เปโตรเขียนเกี่ยวกับคนซึ่ง “หมิ่นประมาทอํานาจของผู้ใหญ่ คนเหล่านี ้กล้ าและประพฤติตามอําเภอใจ
เขาไม่สะทกสะท้ านที่จะกล่าวประณามศักดิ์สิริเทพ [ผู้ที่พระเจ้ าได้ แต่งตังให้
้ เป็ นผู้นํา] ...คนเหล่านัน...กล่
้
าวประณามสิ่งที่เขาไม่
้ (2เปโตร 2:10-12)
เข้ าใจเลย เขาจะต้ องพินาศอย่างสัตว์ร้ายนัน”
ดาวิดยอมจํานนต่อซาอูลตราบเท่าที่พระเจ้ าทรงอนุญาตให้ ซาอูลยังคงอยู่ในตําแหน่งต่อไป แม้ หลังจากซาอูลได้ ทําบาป
และดาวิดได้ รับการเจิมเพื่อแทนที่เขา ดาวิดให้ เกียรติเขาและยอมจํานนต่อเขาเพราะเขาเป็ นกษัตริ ย์ (1ซามูเอล 24:6) เขาทราบว่า
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การแต่งตังมาจากพระเจ้
้
าเท่านัน้ (สดุดี 75:6) และหากเขาจะเป็ นกษัตริย์ พระเจ้ าจะทรงยกเขาขึ ้น เขาจะต้ องไม่ผลักตนเองขึ ้นหรื อ
ยกตัวเองขึ ้นเลย
อีกด้ านหนึ่ง ซาอูลยกตนเองขึ ้นและดําเนินการทางศาสนาเอง โดยไม่เห็นแก่ซามูเอล (1ซามูเอล 13:8-14) หลังจากนัน้
เขาทําการกบฎและไม่เชื่อฟั งต่อผู้รับใช้ ของพระเจ้ าและพระวจนะของพระองค์ เขามีข้ออ้ างสําหรับความบาปของตน แต่ซามูเอล
ตักเตือนเขา “เพราะการกบฎก็เป็ นเหมือนบาป แห่งการถือฤกษ์ ถือยาม และความดื ้อดึงก็เป็ นเหมือนบาปชัว่ และการไหว้ รูปเคารพ
เพราะเหตุที่ทา่ นทอดทิ ้งพระวจนะของพระเจ้ า พระองค์จงึ ทรงถอดท่านออกจากตําแหน่งกษัตริย์” (1ซามูเอล 15:23)
แม้ แต่ในเวลานัน้ ซาอูลไม่ยอมที่จะกลับใจใหม่และยอมจํานน และจึงอยู่ในทางที่นําไปสู่การหันไปจากพระเจ้ าอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ละทิ ้งจากพระเจ้ าอย่างแท้ จริง และการฆ่าตัวตายในที่สดุ
ดาวิดจึงกลายมาเป็ นกษัตริ ย์ หลายปี ผ่านไปเขาได้ ทําบาปอย่างร้ ายแรง ในคําอธิ ษฐานแสดงการกลับใจใหม่ของเขา
(สดุดี 51) เขาถ่อมตนเอง สารภาพความบาปของตนอย่างเปิ ดเผย ในข้ อที่ 11 เขาร้ องออกหาพระเจ้ า “ขออย่าทรงเหวี่ยงข้ า
พระองค์ไปเสียจากเบื ้องพระพักตร์ ของพระองค์” เขาได้ เห็นว่าวิญญาณที่ยกตัวขึ ้นและการกบฎมีผลอย่างไรต่อซาอูล และเขาไม่
ต้ องการให้ สงิ่ นันเกิ
้ ดขึ ้นกับเขา
ผมขอเตื อ นคุณ นะครั บ คุณ กํ า ลัง ดํ า เนิ น ตามทางของซาอูล และโคราห์ และลูซิ เฟอร์ พระเจ้ า จะทรงแช่ ง สาปคุณ
เหมือนกับที่พระองค์ทรงแช่สาปพวกเขา ผมขอแนะนําให้ คณ
ุ อ่านสดุดี 51 และให้ ข้อพระคัมภีร์นนเป็
ั ้ นคําอธิษฐานของคุณ แม้ ว่า
ดาวิดจะได้ ทําความบาปอันเลวร้ ายในการล่วงประเวณีและการฆ่าคน พระเจ้ าได้ ทรงให้ อภัยเขาเพราะการยอมจํานนอย่างถ่อมใจ
และการกลับใจใหม่อย่างลึกซึ ้งของเขา คุณอาจไม่ได้ ทําบาปเช่นดาวิด หรื อเหมือนซาอูล แต่ในสายพระเนตรของพระเจ้ า ความ
บาปของคุณเลวร้ ายยิ่งกว่า การยกตัวขึ ้และการทึกทักเอาของซาอูลทําให้ เขาถูกพระเจ้ าละทิ ้ง และหากคุณไม่กลับใจใหม่ และหัน
จากความบาปของคุณเหมือนเช่นซาอูล ความบาปนันจะนํ
้ าคุณให้ มีจดุ จบที่น่าเศร้ าเช่นเดียวกับเขา
จงกลับไปหาศิษยาภิบาลของคุณ สารภาพความบาปของคุณ และขอให้ เขาอธิษฐานเผื่อคุณ และยอมจํานนต่อเขา พูด
กันตรงๆ แล้ ว ผมไม่มีความหวังมากนักกับคนที่หยิ่งและยกตัวขึ ้นเหมือนเช่นคุณ แต่ผมว่าคุณจะทําให้ เห็นว่าผมคิดผิด

....................
คําโกหกเล็กๆ น้ อยๆ
ถาม
ผู้นําคนหนึ่งในคริ สตจักรของเรา (จริ งๆ แล้วเขาเป็ นผู้ปกครอง คือเป็ นศิ ษยาภิ บาลในเวลานี)้ มี ปัญหาเกี ่ยวกับการพดคํ
ู า
โกหกเล็กๆ น้อยๆ ผมรู้ จกั สามี ภรรยาคู่หนึ่ง ซึ่ งจับได้ว่าเขาโกหก และตอนนี ท้ งั้ สองปฏิ เสธที ่จะมาโบสถ์ เพราะเรื ่องนี ้ ผมคิ ดว่าถ้า
เขาทราบว่าปั ญหาของเขากํ าลังทําลายคนอื ่นอย่างไร เขาก็คงจะพยายามที ่จะแก้ไข ผมควรจะทํ าอย่างไรดี ใครควรจะเป็ นคนที ่
บอกเรื ่องนีก้ บั เขาครับ

ตอบ
ประการแรก ผมหวังว่าคุณไม่ได้ กําลังกล่าวหาพี่น้องว่าเขากําลังโกหก เพราะหลักฐานของ “ธรรมิกชน” ที่โกรธไม่พอใจ
และไม่เชื่อฟั ง หลายครัง้ บางคนที่มีปัญหาและไม่ยอมปรับปรุ งตัว จะกล่าวหาศิษยาภิบาลหรื อบุคคลที่มีอํานาจว่าทําผิดเพื่อหาข้ อ
แก้ ตวั ให้ ตนเองเพราะความไม่เชื่อฟั งและการกบฎของตน เหตุการณ์ เช่นนีเ้ กิดขึน้ บ่อยครัง้ มาก การที่คุณเชื่อคํากล่าวหาที่ไม่มี
ข้ อสนับสนุนเกี่ยวกับผู้ปกครองจะถือเป็ นสิ่งที่ไม่ถกู ต้ องในส่วนของคุณ พระคัมภีร์เตือนเราว่า “อย่ายอมรับคํากล่าวหาผู้ปกครอง
คนใด เว้ นเสียแต่จะมีพยานสองสามคน” (1ทิโมธี 5:19)
ถ้ าข้ อกล่าวหาที่ว่าผู้ปกครองพูด “คําโกหกเล็กๆ น้ อยๆ” มาจากสิ่งที่ผ้ ทู ี่ไม่เชื่อฟั งบอกกับคุณ คุณก็มีปัญหาอย่างแท้ จริ ง
ใครกันที่เป็ นคนโกหก คงจะไม่ใช่ผ้ ูปกครองที่ดีเลย เพราะพระเจ้ าทรงเห็นว่าเหมาะสมที่จะให้ เขาเป็ นผู้นําคริ สตจักรในเวลานี ้
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อาจจะเป็ นได้ ว่าผู้ที่พดู โกหกคือคนแปรพักตร์ ซึ่งไม่ยอมมาโบสถ์ พระเจ้ าทรงเกลียดชังสิ่งนันด้
้ วยความเกลียดชังของพระองค์ (ดู
สุภาษิต 6:16-19)
ถ้ าคุณรับฟั งคํากล่าวหาเกี่ยวกับผู้ปกครอง ซึ่งไม่มีข้อสนับสนุนโดยพยานสองหรื อสามปากซึ่งเป็ นคริ สเตียนที่แข็งแกร่ ง
และชอบธรรมในคริ สตจักร ก็แสดงให้ เห็นถึงการขาดความเข้ าใจทางฝ่ ายวิญญาณและการเป็ นผู้ใหญ่ ตามจริ งแล้ ว พระวจนะของ
พระเจ้ ากล่าวว่า “คนซื่อ” ถูก “ล่อลวง...ให้ หลง ด้ วยคําดีคําอ่อนหวาน” (โรม 16:18) ข้ อพระคัมภีร์ก่อนหน้ านี ้กล่าวว่าให้ “สังเกตดู”
้ ซึง่ มีความหมายตามนันว่
้ า อย่าไปยุง่ กับคนเหล่านัน้
และ “เมินหน้ าจากคนเหล่านัน”
ถ้ านี่เป็ นแหล่งที่คุณได้ ข้อมูลมา คุณต้ องขอให้ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงให้ อภัยคุณในการเชื่อคนง่ายและความซื่อในการ
ยอมรับคํากล่าวหาเกี่ยวกับผู้ปกครอง ขอให้ พระเจ้ าทรงชําระความคิดของคุณจากความคิดชัว่ และการตัดสินผู้รับใช้ ของพระเจ้ า
ถ้ าคุณได้ พดู ถึงเรื่ องนี ้แม้ แต่คําเดียวกับคนอื่นๆ จงไปหาพวกเขาแล้ วขอโทษเสีย ไม่ใช่เรื่ องแปลกเลยที่คณ
ุ จะไปหาผู้ปกครองด้ วย
วิญญาณที่แตกหักและชอกชํ ้า และขอการให้ อภัย
แต่จดหมายของคุณไม่ได้ เขียนไว้ ชดั เจนว่าได้ ข้อมูลเกี่ยวกับคํากล่าวหานี ้ที่ว่าผู้ปกครองพูด “คําโกหกเล็กๆ น้ อยๆ” นี ้มา
จากที่ใด แม้ ว่าคุณทราบแน่ชดั ว่า เขาโกหกและทราบว่าเขากําลังพูดโกหก คุณต้ องไม่พดู เรื่ องนี ้กับใครๆ เลย จงนิ่งเงียบเกี่ยวกับ
เรื่ องนี ้ (ดูสภุ าษิต 11:13; 17:9) ถ้ าคนอื่นพูดเกี่ยวกับเรื่ องนี ้ ให้ ตกั เตือนเขา และอย่าไปมีสว่ นร่วม
แล้ วจงอธิษฐานเผื่อผู้ปกครอง จงขอให้ พระเจ้ าประทานความรักกับคุณสําหรับเขา ขอให้ ความรักของพระคริ สต์เต็มอยู่ใน
ใจของคุณ ขอให้ พระเจ้ าอวยพรเขา ช่วยเหลือเขา ใช้ เขา และหากเขามีปัญหานี ้ ขอให้ ทรงช่วยเขาในเรื่ องปั ญหานี ้ ตราบใดที่เขา
ยังคงเป็ นผู้นําอยู่ จงยอมจํานนตัวคุณต่อการนําของเขาและจงเชื่อฟั ง อย่าเพียงแค่เสแสร้ ง แต่จงรัก อธิษฐานเผื่อเขา และยอม
จํานนต่อเขาอย่างแท้ จริง
ถ้ าคุณรู้ สึกว่าคุณต้ องพูดกับเขา จงไปหาเขาเพียงลําพัง แต่ให้ จําข้ อความใน 1ทิโมธี 5:1 ไว้ ให้ ดี “อย่าตําหนิชายผู้มี
อาวุโส แต่จงขอร้ องเขาเสมือนเป็ นบิดา” เมื่อพูดกับเขา อย่าแสดงให้ เห็นถึงการกล่าวหาเลยแม้ แต่น้อย คุณอาจพูดว่า “เมื่อเร็วๆ นี ้
คุณพูดถึงเหตุการณ์หนึง่ (ให้ พดู ทวนถึงสิง่ ที่เขาพูดโดยใกล้ เคียงที่สดุ ) ผมไม่คอ่ ยเข้ าใจน่ะครับ คุณช่วยอธิบายหน่อยได้ ไหมครับว่า
มันเป็ นมาอย่างไรแน่ ผมอาจจะทึบสักเล็กน้ อย แต่ว่าเหตุการณ์ มนั เกิดขึน้ แบบที่ผมเข้ าใจหรื อเปล่าครับ ผมไม่อยากให้ มีความ
สงสัยอยูใ่ นใจของผมน่ะครับ ผมเลยมาหาคุณ” จงแสดงให้ เห็นถึงการถ่อมใจ ความรัก และความห่วงใยอย่างแท้ จริง
จงถือว่าเขาไม่มีความผิดไว้ ก่อน เป็ นการง่ายเหลือเกินที่จะกล่าวสิ่งที่อาจเข้ าใจผิดและตีความผิดไปได้ บางครัง้ ถ้ อยคํา
อาจมี ความหมายอย่างหนึ่งกับผู้พูด และมี ความหมายแตกต่างกันอย่างสิ ้นเชิงกับผู้ฟัง นี่ เป็ นปั ญหาที่ผ้ ูนําทุกคนประสบ ใน
ฐานะศิษยาภิบาล ผมเองก็มีปัญหานี ้หลายครัง้
มีเรื่ องราวเก่าแก่หนึ่ง ชื่อ “หญิงแก่สามคน” หญิงสาวคนนี ้อยู่ในคริ สตจักรทุกแห่ง เป็ นสมาชิกของที่ประชุมทุกแห่ง ฟั ง
การเทศนาทุกครัง้ และบทสนทนาทังหมด
้
และทําให้ เกิดความยุ่งยาก ปั ญหามากกว่าคนอื่นๆ ในคริ สตจักร ชื่อของพวกเธอคือ
อะไรน่ะหรื อ ชื่อของพวกเธอคือ Miss Understand (ซึง่ เล่นคําว่า Miss ซึง่ หมายถึง “นางสาว” หรื อหมายถึง “ไม่ถกู ต้ อง” ก็ได้ และ
คําว่า Understand ซึง่ หมายถึงความเข้ าใจ – ผู้แปล) Miss Represent (ซึง่ เล่นคําว่า Miss ซึง่ หมายถึง “นางสาว” หรื อหมายถึง
“ไม่ถกู ต้ อง” ก็ได้ และคําว่า Represent ซึง่ หมายถึงการแสดงออก – ผู้แปล) และ Miss Construe ((ซึง่ เล่นคําว่า Miss ซึง่ หมายถึง
“นางสาว” หรื อหมายถึง “ไม่ถกู ต้ อง” ก็ได้ และคําว่า Construe ซึง่ หมายถึงการตีความ – ผู้แปล) และพวกเธอก็เป็ นเหมือนเช่นชื่อ
ของพวกเธอ เป็ นพวกสร้ างปั ญหา เมื่อพิจารณาปั ญหาส่วนใหญ่แล้ ว จะเห็นว่าเกิดจาก “หญิง” คนหนึง่ คนใดเหล่านี ้
ในตอนท้ ายนี ้ จงจําไว้ ว่าผู้ปกครองซึ่งแม้ ว่าเขาจะเป็ นผู้มีดแู ลในเวลานี ้ ก็เป็ นมนุษย์คนหนึ่ง อาจทําผิดได้ ถ้ าเป็ นความ
จริ งว่าเขาพูดสิ่งที่ไม่ใช่ความจริ ง ถ้ าเขาทราบถึงความผิดพลาดนี ้ ก็จงช่วยเขาเหมือนเช่นในกาลาเทีย 6:1 บอกกับเรา จงทําด้ วย
ความยินดี อิสระเสรี ความรัก การถ่อมใจและที่สําคัญคือทําอย่างเต็มที่ แล้ วจงฝั งและลืมมันเสีย นี่แสดงให้ เห็นถึงการเป็ นผู้ใหญ่
ทางฝ่ ายวิญญาณ
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ท้ ายสุดแล้ วคือ ถ้ าคุณไม่เชื่อคนง่าย คุณก็เป็ นผู้ใหญ่ คุณเป็ นคนเชื่อคนง่ายหากว่าคุณเชื่อคํากล่าวหาที่ไม่มีข้อสนับสนุน
หรื อในกรณีที่คํากล่าวหาเป็ นความจริง คุณก็ออ่ นต่อโลกหากว่าคุณผูกใจเจ็บหรื อไม่พอใจ ถ้ าคุณเป็ นผู้ใหญ่ คุณจะรัก ซื่อสัตย์ เชื่อ
ฟั ง ปฏิบตั ิตามพระคัมภีร์ ถ่อมใจ และอยูท่ างฝ่ ายวิญญาณอย่างแท้ จริ ง คุณอยากจะเป็ นแบบไหน

....................
ศิษยาภิบาลทําให้ สะดุด
ถาม
ในคริ สตจักรของเรา บางครัง้ ศิ ษยาภิ บาลพดสิ
ู ่ งที ท่ ําให้อนุชนบางคนสะดุด และบางคนเหล่านัน้ โกรธ เขาพดกั
ู บหญิ งสาว
คนหนึ่ง และเธอโกรธมากและอยากจะเลิ กมาโบสถ์ แต่ดว้ ยการช่วยเหลื อของพระเจ้า ผมพดกั
ู บเธอและเธอยังคงอยู่ บางคนบอก
ว่าเขาอยากรู้ อยากเห็นเกิ นไป เขายุ่งเรื ่องของพวกเขาทัง้ ๆ ที ไ่ ม่ใช่เรื ่องของเขา พวกเขาควรจะทําอย่างไรดี ครับ พวกเขาควรจะคุย
กับศิ ษยาภิ บาล หรื อว่าผมควรจะคุยกับศิ ษยาภิ บาลแทนพวกเขา

ตอบ
ผมดีใจที่พระเจ้ ายังคงมีอนุชนในคริ สตจักรของพระองค์ ซึง่ ไม่ได้ เป็ นเหมือนกับที่คณ
ุ เล่ามา และผมมีความยินดีเช่นกันที่
พระเจ้ าทรงมีผ้ ปู กครองที่มีความเข้ าใจพอที่จะไม่เห็นอกเห็นใจคริ สเตียนที่อยู่ฝ่ายเนื ้อหนังไม่ว่าจะมีอายุเท่าใดก็ตาม ผมเสียใจที่
คุณดูเหมือนว่าจะไม่มีความเข้ าใจหรื อความรู้ ทางฝ่ ายวิญญาณมากเช่นนัน้ ผมคิดว่าคุณควรจะเปลี่ยนแปลงตนเองก่อนที่จะ
พยายามแก้ ไขศิษยาภิบาล ใครกันแน่ที่เป็ นคน “อยากรู้อยากเห็น”
ผมเห็นว่าศิษยาภิบาลของคุณเป็ นผู้ที่มีความรู้ สกึ ผิดจากพระเจ้ า ซึ่งต้ องการเห็นอนุชนในคริ สตจักรของเขาได้ รับความ
รอด แน่นอนว่า ความจริ งทําให้ ใจที่อยู่ฝ่ายเนื ้อหนังสะดุด ศิษยาภิบาลมีหน้ าที่ตามอย่างพระคัมภีร์บอกไว้ หน้ าที่ของเขาคือการ
ช่วยเหลือคนที่คิดว่าสิ่งที่พวกเขาทําไม่ใช่กงการอะไรของ ศิษยาภิบาล ถ้ าเขาไม่ต้องการให้ ศิษยาภิบาลช่วยเหลือพวกเขาเมื่อพวก
เขาทําผิด พวกเขาก็ไม่ต้องการที่จะรอด
อนุชนเหล่านี ้ (และคนอื่นๆ ไม่ว่าจะหนุ่มหรื อแก่ ที่เป็ นแบบพวกเขา) ต้ องได้ รับการกระตุ้นให้ เปลี่ยนแปลง พวกเขาต้ อง
้ งๆ จงยินดีที่มีเขา และอย่าเข้ า
มีศิษยาภิบาลที่มีความกล้ าที่จะพูดกับพวกเขา และดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีศิษยาภิบาลเช่นนันจริ
ไปยุ่ง คุณควรจะอยู่ในห้ องอธิษฐาน ขอให้ พระเจ้ าเมตตากับวิญญาณของคุณ และอนุชนที่ไม่เชื่อฟั งเหล่านัน้ จงอธิษฐานขอให้
พระเจ้ าประทานความกล้ ามากยิ่งกว่านี ้แก่ศิษยาภิบาลของคุณในการแก้ ไขปั ญหาความบาป
คุณไม่ได้ เป็ นเพื่อนกับอนุชนเหล่านี ้ แต่เป็ นศิษยาภิบาลต่างหาก คุณกําลังทําให้ เกิดข้ อเสียมากกว่าข้ อดี ด้ วยความเห็น
ใจที่ผิดๆ ของคุณ เพื่อนที่เป็ นแบบคุณก็เป็ นเหมือนกับศัตรู
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ศิษยาภิบาลให้ คาํ ปรึกษาผ้ ูหญิง
ถาม
ดิ ฉนั เป็ นแม่หม้าย และบางครั้งดิ ฉนั อยากคุยกับศิ ษยาภิ บาลเป็ นการส่วนตัว แต่เมื ่อเขามาเยี ่ยมในฐานะศิ ษยาภิ บาล
ภรรยาของเขาก็มากับเขาด้วยเสมอ ดิ ฉนั ไม่อยากจะคิ ดว่าดิ ฉนั ไม่สามารถไว้ใจสามี ของดิ ฉนั ได้ ภรรยาเขาไม่ไว้ใจเขาหรื อคะ

ตอบ
ผมแน่ใจว่าคุณตีความหมายจุดประสงค์ของการที่ศิษยาภิบาลของคุณพาภรรยาของเขามาด้ วยเมื่อมาเยี่ยมเยียนใน
ฐานะศิษยาภิบาลนันผิ
้ ดไป ผมอยากจะบอกอะไรคุณสักหน่อยว่า
1. การรับใช้ เป็ นการทรงเรี ยกที่สงู สุดบนโลกนี ้
2. ลูกศรที่แหลมคมที่สุดของซาตานและการต่อสู้ที่มีพิษร้ ายแรงมากที่สดุ นัน้ เกิดขึน้ กับผู้รับใช้ โดยเฉพาะอย่างผู้ที่
พระเจ้ าทรงใช้ อย่างมากที่สดุ
3. ผู้รับใช้ ที่ยืนหยัดในความชอบธรรมและความบริ สทุ ธิ์มากที่สดุ ต้ องทนกับการโจมตีที่ร้ายกาจที่สดุ ของซาตาน มัน
ตังใจที
้ ่จะทําลายพวกเขา
4. ถ้ าซาตานสามารถทํ าลายผู้รับใช้ ได้ มันก็สามารถทําลายคริ สตจักรได้ ผู้ห ญิ ง เงินทอง และความหยิ่งยโสเป็ น
หายนะของผู้เทศนาที่ดีจํานวนมากมาย
5. ถ้ าซาตานไม่สามารถทําให้ ผ้ รู ับใช้ ทําบาปได้ มันก็จะทําสําเร็ จแล้ วเพียงแค่สามารถทําให้ ผ้ รู ับใช้ ปล่อยให้ ตนเองอยู่
ในสถานการณ์ซงึ่ มีลกั ษณะอันชัว่ ร้ าย โดยที่ไม่ระมัดระวังใดๆ (ดู 1เธสะโลนิกา 5:22)
6. คนทังหลายมาโบสถ์
้
และฟั งผู้รับใช้ เพราะพวกเขาต้ องการทําเช่นนัน้ เพราะพวกเขามีความเชื่อมัน่ ในผู้รับใช้ ในฐานะ
ที่เขาเป็ นผู้นําทางฝ่ ายวิญญาณ และเป็ นตัวอย่างของฝูงแกะ
7. สิง่ ที่ผ้ รู ับใช้ ทกุ คนมีเพียงอย่างเดียวคือชื่อเสียงของเขา ถ้ าเขาเสียชื่อไปแล้ ว อิทธิพลของเขาที่มีต่อคนอื่นเพื่อพระเจ้ า
นันก็
้ หมดไปด้ วย ผู้รับใช้ ซงึ่ ไม่มีความเชื่อมัน่ และความเคารพของคนทังหลาย
้
ก็หมดสิ ้นอนาคต
8. ไม่มีสงิ่ ใดที่ทําลายอิทธิพลของผู้รับใช้ ได้ เร็วไปกว่าการพูดไม่ดีเกี่ยวกับเขา ไม่วา่ จะเป็ นความจริงหรื อไม่ก็ตาม
9. ถ้ าผู้รับใช้ ไม่ระมัดระวัง ซาตานจะทําให้ แน่ใจว่ามีคนพูดไม่ดีเกี่ยวกับเขา และทําให้ เกิดผลเสียมากที่สุด (ดูโรม
14:16)
10. ผู้รับใช้ ของพระเจ้ ารับใช้ ในที่หนึง่ ๆ ได้ ไม่นาน ก็สร้ างศัตรูขึ ้นเพียงเพราะเขาประกาศความจริงโดยไม่มีความกลัวหรื อ
เห็นแก่ผ้ ใู ด ศัตรูเหล่านันมั
้ กจะรอให้ เขาทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยไม่ระมัดระวังหรื อไม่ฉลาด เพื่อที่พวกเขาอาจจะกล่าวหาเขาเพื่อหาข้ อ
แก้ ตวั ให้ ตนเองในการไม่เชื่อฟั งของตน
11. ศิษยาภิบาลไม่ควรเสี่ยงตัวเองโดยเปิ ดโอกาสให้ กบั คนชัว่ เหล่านี ้ พวกเขามักจะได้ รับการดลใจจากมาร โดยหวังที่จะ
ทําลายอิทธิพลของศิษยาภิบาล
12. เมื่อพิจารณาจากข้ อความข้ างต้ นแล้ ว แม้ ว่าศิษยาภิบาลของคุณอาจจะมาเยี่ยมคุณโดยที่ไม่ต้องมีภรรยามาด้ วย
แต่ไม่ “เป็ นประโยชน์” ที่เขาจะทําเช่นนัน้ (ดู 1โครินธ์ 10:23)
13. ตามจริ งแล้ ว คุณต้ องตระหนักว่ามารไม่ได้ เล่นแบบเด็กๆ ศิษยาภิบาลของคุณกําลังปกป้องชื่อเสียงของคุณด้ วย
เช่นกัน
14. ผมไม่แน่ใจว่าแรงจูงใจของคุณถูกต้ องหรื อไม่ คุณน่าจะลองตรวจดูใจของคุณ ขณะที่คุณอาจพูดหรื อคิดว่าคุณ
สะอาดและบริ สุทธิ์ ใจในความตัง้ ใจของคุณ แต่การที่คุณไม่พอใจที่ภรรยาของศิษยาภิบาลมาด้ วยนัน้ อาจแสดงให้ เห็นว่าคุณ
ต้ องการเป็ นเจ้ าของอย่างมากและมีความอิจฉา ศิษยาภิบาลของคุณเป็ นคนฉลาดที่นําภรรยาของเขามากับเขาด้ วยเมื่อมาเยี่ยม
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เยียนคุณ ถ้ าคุณเป็ นอย่างที่คุณควรเป็ นแล้ วล่ะก็ คุณจะไม่มีความไม่พอใจในสิ่งนี ้ แต่จะขอบคุณพระเจ้ าสําหรับศิษยาภิบาลที่
ระมัดระวัง ฉลาด และรู้จกั แยกแยะ ซึง่ ดูแลจิตวิญญาณของคุณ
ั้
ไว้ ใจมาร
15. “ภรรยาเขาไม่ไว้ ใจเขาหรื อ” แน่นอนว่าเธอไว้ ใจ แต่ทงสองคนไม่

...................
การเน้ นการประกาศมากเกินไป
ถาม
คุณเห็นอันตรายของการเน้นเรื ่องการประกาศมากเกิ นไป และการยกเอาจํ านวนคนเป็ นหลักฐานของสิ่ งที ่เรี ยกว่าการ
ฟื ้ นฟในเวลาสุ
ดท้ายไหม
ู

ตอบ
ผมเห็นอันตรายหากว่าเราไม่ประกาศ บ่อยครัง้ เราจํากัดอยู่แค่ภายในคริ สตจักรของเราเท่านัน้ ทุกวิญญาณเป็ นจํานวน
ตัวเลข และงานของเราคือ “ประกาศข่าวประเสริ ฐแก่มนุษย์ทุกคน” (มาระโก 16:15) ยิ่งเรานําคนเข้ ามามากเท่าไร เราก็ยิ่งต้ อง
ประกาศพระกิตติคณ
ุ ไปมากขึ ้นเท่านัน้ และวิญญาณก็ยิ่งได้ รับความรอดมากขึ ้นเท่านัน้ เราต้ องมีภาระหนักสําหรับคนที่หลง พวก
เราหลายคนอยูน่ ิ่งเฉยมากนานเกินไปแล้ ว
อย่างไรก็ดี ผมอยากจะพูดถึงอีกด้ านหนึง่ บางคนคิดอย่างผิดๆ ว่าการมีคนมากมายเป็ นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ และสามารถ
ใช้ ได้ ทกุ วิธี ไม่ว่าจะอยู่ในทางโลกหรื อประนีประนอมมากเท่าใดก็ตาม หากว่าจะสามารถทําให้ มีคนจํานวนมากขึ ้น แต่จริ งๆ แล้ ว
ไม่ควรเป็ นเช่นนันเลย
้
งานของเราคือการสัง่ สอนคนทุกชาติ (ความหมายตรงตัวของมัทธิว 28:19) ซึ่งรวมถึงการบัพติศมาพวกเขา และ “สอน
เขาให้ ถือรักษาสิง่ สารพัดซึง่ เราได้ สงั่ พวกเจ้ าไว้ ” (มัทธิว 28:20) ไม่มีการประนีประนอมเลย นี่คือการประกาศ แต่มากยิ่งกว่าแค่การ
ประกาศ
การประกาศข่าวประเสริ ฐคือการนําคนมาบัพติศมา แต่มีเพียงผู้รับใช้ ที่สะอาด บริ สทุ ธิ์ มีสติสมั ปะชัญญะ ชอบธรรม อยู่
ทางฝ่ ายวิญญาณ และมีพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์เท่านันที
้ ่สามารถนําคนที่เชื่อใหม่ซึ่งได้ รับบัพติศมาแล้ วมาสู่การเป็ นสาวกด้ วยการ
“สอน” พวกเขา พวกเขาจะต้ องได้ รับการสอนเช่นเดียวกับได้ รับการประกาศ ไม่เช่นนันแล้
้ ว งานของเราก็ไร้ ประโยชน์
คริ สตจักรของเราเต็มไปด้ วยคนที่เชื่อพระเจ้ าใหม่ แต่พวกเขายังไม่ได้ เป็ นสาวกอย่างแท้ จริ ง โปรดอ่านมัทธิว 16:24 ลูกา
14:26, 33 ยอห์น 8:31; 15:8 คุณจะเห็นจากข้ อพระคัมภีร์เหล่านี ้ว่าการเป็ นสาวกหมายความว่าอย่างไร ผู้รับใช้ ในเวลาแห่งการ
ฟื น้ ฟูสดุ ท้ ายที่แท้ จริงจะไม่เพียงแต่ประกาศและทําให้ มีผ้ เู ชื่อพระเจ้ าใหม่เท่านัน้ แต่ยงั จะสอนคนที่เชื่อพระเจ้ าใหม่ และสอนให้ เขา
เป็ นสาวกด้ วย การไม่ปฏิบตั ิเช่นนันเป็
้ นการไม่ปฏิบตั ิตามพระบัญชาที่พระเจ้ าทรงประทานให้ กบั เรา
เวลาเหลือน้ อย ขอให้ เราเร่ งทํางานที่สําคัญของเรา อย่าคิดว่าเราบรรลุเป้าหมายของเราเมื่อเราบัพติศมาคนจนเต็ม
คริ สตจักรแล้ ว เราต้ องนําคนทังหลายให้
้
มาเป็ นสาวกที่อทุ ิศตน ซึ่งจะทําให้ ชุมชน หมู่บ้าน และเมืองสัน่ สะเทือนเพื่อพระเจ้ าใน
กาลเวลาสุดท้ ายนี ้ นี่แหละจึงเป็ นการฟื น้ ฟูในเวลาสุดท้ ายอย่างแท้ จริง

....................
การส่ งเสริมการนมัสการที่เต็มไปด้ วยอารมณ์
ถาม
ผมเป็ นคนที ่เดิ นทางบ่อยเพราะหน้าที ก่ ารงาน และผมได้ไปเยี ย่ มเยี ยนคริ สตจักรของเราหลายๆ แห่งทัว่ ประเทศ ผมเป็ น
ห่วงเกี ่ยวกับการส่งเสริ ม “การนมัสการ” ที ่เต็มไปด้วยอารมณ์ อย่างมากมาย และการไม่เน้นหรื อลดความสําคัญของการเทศนา
พระวจนะ ดเหมื
ู อนว่าศิ ษยาภิ บาลและผู้ประกาศหลายคนใช้เวลามากในการเน้นถึงการตะโกนโห่ร้อง การเต้นรํ า การกระโดด หรื อ
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การวิ่ งไปมา และเรี ยกสิ่ งนัน้ ว่า “นมัสการ” และเตื อนผู้เข้าประชุมเสมอว่าอย่าถื อกฎระเบี ยบมากเกิ นไป ในทางตรงกันข้าม เวลา
ในการเทศนาพระกิ ตติ คณ
ุ กลับมี นอ้ ย และสิ่ งที ่เทศนานัน้ กลับเป็ นเรื ่องพืน้ ๆ ที ่คนจะลื มได้ภายในเวลาไม่กี่นาที ผมต้องการการ
เทศนาและการสอนพระคัมภี ร์แบบเดิ มเหลื อเกิ น สิ่ ง ที ่จะทํ าให้คนเข้าใจความจริ ง และมี ความชอบธรรม ผมอยากจะทราบ
ความเห็นของคุณครับ

ตอบ
ผมได้ ยินหลายคนแสดงความรู้ สกึ เช่นเดียวกันกับคุณ แต่เราต้ องระวังที่จะไม่กลายเป็ นผู้ที่อยู่ในกฎระเบียบมากเกินไป
อย่าชังคําเตือนเกี่ยวกับเรื่ องนี ้ เพราะเป็ นความจริงที่วา่ การอยูใ่ นกฎระเบียบมากเกินไปนันเป็
้ นอันตรายเสมอ ช่างเป็ นเรื่ องเลวร้ าย
เหลือเกินที่จะเสียการนมัสการทางฝ่ ายวิญญาณที่แท้ จริงไป
ผมคิดว่าถ้ าคุณไปเยี่ยมคริ สตจักรที่พระเจ้ าทรงอวยพร อันเป็ นคริ สตจักรซึง่ “ส่องสว่าง และก้ าวไปข้ างหน้ า และเติบโต”
คุณจะพบว่าคริสตจักรส่วนใหญ่มีศิษยาภิบาลที่มีการรับใช้ ซงึ่ เน้ นการเทศนาพระวจนะของพระเจ้ า และในเวลาเดียวกันก็สนับสนุน
เสรี ภาพของพระวิญญาณในการนมัสการด้ วย
“พระวิญญาณ” และ “ความจริง” เป็ นสิง่ ที่มีอยูใ่ นการนมัสการ (ยอห์น 4:24) พระเยซูตรัสไว้ ในมัทธิว 22:29 ว่า พวกสะดู
สีทําผิดเพราะ “ไม่ร้ ูพระคัมภีร์ [ซึง่ เราได้ รับผ่านทางการเทศนาและการสอนพระวจนะ] หรื อฤทธิ์เดชของพระเจ้ า [การเคลื่อนไหว
ของพระวิญญาณ]”
ในการที่จะมีสขุ ภาพแข็งแรง เราจะต้ องกินอาหารที่ดี มีสมดุล สูดอากาศที่บริ สทุ ธิ์ และออกกําลังกาย คริ สตจักรและ
ธรรมิกชนที่แข็งแรงทุกแห่งและทุกคนจะต้ องกินทัง้ นมและเนื อ้ ของพระวจนะ สูดอากาศแห่งการนมัสการทางฝ่ ายวิญญาณที่
้
นสิ่งที่จําเป็ น
บริสทุ ธิ์สดชื่น และออกกําลังกายทางฝ่ ายวิญญาณด้ วยการรับใช้ และการนําคนมาเชื่อพระเจ้ า ปั จจัยเหล่านี ้ทังหมดเป็
และสําคัญเท่าๆ กันในสุขภาพและการพัฒนาของคริสเตียนที่ดี
แม้ ว่าครั ง้ หนึ่งในองค์การของเรา ดูเหมือนว่าการเทศนาถูกลดความสําคัญลงไป แต่ผมเชื่อว่าตอนนีไ้ ด้ กลับมาอยู่ใน
ตําแหน่งที่ถกู ต้ อง นัน่ คือเป็ นความจําเป็ นอย่างขาดไม่ได้
นานๆ ครั ง้ เราควรจะตรวจดูว่า การนมัส การของเรา การเทศนาของเรา และการอธิ ษ ฐานของเราเป็ นอย่า งไรโดย
เปรี ยบเทียบกับรู ปแบบของอัครสาวกในหนังสือกิจการและพระคัมภีร์ใหม่ เราเกรงว่าพวกเราบางคนได้ นําเอาการปฏิบตั ิหลาย
อย่างมาจากคริสตจักรกลุม่ อื่นๆ หรื อจากวิญญาณและการจินตนาการของเราเอง นัน่ ไม่ใช่สงิ่ ที่พระคัมภีร์สอนเลย
คริสตจักรยุคแรกนําคนในการนมัสการอย่างไร ใจความสําคัญของคําเทศนาของพวกเขาคืออะไร พวกเขาเน้ นในเรื่ องไหน
การประชุมของพวกเขาจํากัดอยู่เพียงแค่สถานที่ประชุมของธรรมิกชนหรื อไม่ พวกเขาให้ ความสําคัญกับสิ่งต่างๆ ที่เราเน้ นใน
ปั จจุบนั นี ้อย่างไร เราอาจจะแปลกใจก็ได้ เมื่อศึกษาหนังสือกิจการและพบคําตอบสําหรับคําถามเหล่านี ้

....................
ศิษยาภิบาลยืนกรานที่จะเทศนา
ถาม
ผมได้อ่านบทความจากคอลัมน์เมื ่อเร็ วๆ นี ท้ ี ่คุณตอบคําถามของชายที ่เดิ นทางบ่อย ผู้หิวกระหายที ่จะได้ยินการเทศนา
และสอนพระวจนะของพระเจ้า แต่ปัญหาของผมต่างออกไปครับ ศิ ษยาภิ บาลของผมยื นกรานที ่จะเทศนาแม้ว่าพระวิ ญญาณจะ
ทรงเคลือ่ นไหวและธรรมิ กชนรู้ สึกต้องการนมัสการ ผมรู้ สึกว่าเรากําลังจะตายเพราะไม่มีการใช้ของประทานแห่งพระวิ ญญาณ ศิ ษ
ยาภิ บาลไม่รอให้ของประทานเหล่านัน้ ทําการ แต่ลกุ ขึ้นและเทศนา

ตอบ
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ในบรรดาของประทานอันดีเลิศมากมายที่พระเจ้ าทรงประทานให้ แก่คริ สตจักรของพระองค์ ของประทานที่ดีที่สดุ คือผู้รับ
ใช้ ใน 1โคริ นธ์ 12:8-11 อธิบายว่าพระวิญญาณทรงประทานของประทานฝ่ ายวิญญาณแก่สมาชิกของคริ สตจักรอย่างไร เอเฟซัส
4:11 อธิบายว่าผู้รับใช้ ในพระคัมภีร์เป็ นของประทานที่พระคริสต์ผ้ ทู รงได้ รับเกียรติ ทรงประทานให้ กบั คริสตจักรของพระองค์
พระเจ้ าทรงประทานผู้รับใช้ ให้ กับคริ สตจักร “เพื่อเตรี ยมธรรมิกชนให้ เป็ นคนที่จะรั บใช้ เพื่อเสริ มสร้ างพระกายของ
พระคริสต์ให้ จําเริญขึ ้น จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถงึ ความเป็ นนํ ้าหนึง่ ใจเดียวกันในความเชื่อ และในความรู้ถงึ พระบุตรของพระเจ้ า
จนกว่าเราจะโตเป็ นผู้ใหญ่เต็มที่ คือเต็มขนาดถึงความไพบูลย์ของพระคริ สต์” (เอเฟซัส 4:12-13) ไม่มีการกล่าวถึงของประทานเก้ า
อย่างใน 1โคริ นธ์ 12 เช่นนี ้เลย ของประทานเหล่านันไม่
้ ได้ ทําให้ คริ สตจักรดีรอบคอบหรื อทําให้ มีนํ ้าหนึ่งใจเดียวกัน มีแต่เพียงผู้รับ
ใช้ โดยผ่านทางพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์เท่านันที
้ ่สามารถทําได้
นอกจากนี ้ ไม่มีคริ สตจักรใดเป็ นคริ สตจักรในพระคัมภีร์ใหม่ที่ประสบความสําเร็ จได้ อย่างแท้ จริ ง โดยปราศจากการ
ดําเนินการของของประทานฝ่ ายพระวิญญาณสองอย่างแรกในเก้ าอย่าง โดยผ่านทางผู้ปกครองหรื อศิษยาภิบาล นัน่ คือ ถ้ อยคํา
ประกอบด้ วยสติปัญญา และถ้ อยคําอันประกอบด้ วยความรู้ แม้ ว่าของประทานสองอย่างนี ้จะมีการกล่าวถึงน้ อยครัง้ และมีการ
ดําเนินการในรูปแบบที่มองไม่เห็น แต่ก็เป็ นของประทานในการรับใช้ ที่สําคัญมาก พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ทรงทําการผ่านทางศิษยาภิ
บาลและประทานของประทานให้ กบั เขา ในการดูแล ชี ้แนะและปกครองคริสตจักรอย่างมีประสิทธิผล (กิจการ 20:28; 1ทิโมธี 5:17)
ของประทานเหล่านี ้ช่วยให้ ศิษยาภิบาลสามารถชี ้นําคริสตจักรและการประชุมนมัสการของคริ สตจักรบรรลุวตั ถุประสงค์ที่
พระเจ้ าทรงมีให้ กบั คริ สตจักรได้ จึงเป็ นเรื่ องง่ายที่จะเห็นว่าศิษยาภิบาลต้ องดูแลการดําเนินการของของประทาน และของประทาน
นันใช้
้ เพื่อการทําให้ คริ สตจักรจําเริ ญขึ ้นเท่านัน้ (1โคริ นธ์ 14:5; 12, 26) นอกจากนี ้ ศิษยาภิบาลยังต้ องใช้ ของประทานเหล่านี ้ใน
การสอดคล้ องกับคําสัง่ ตามพระวจนะของพระเจ้ าใน 1โคริ นธ์ 14 และข้ อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้ องเท่านัน้ ศิษยาภิบาลเป็ นผู้ดแู ลการ
ประชุม และการดําเนินการของของประทานจะต้ องไม่สําคัญไปกว่าการนําของเขา
ความจําเป็ นสูงสุดคือการเทศนาพระวจนะ “พระเจ้ าจึงทรงโปรดช่วยคนที่เชื่อให้ รอดโดยคําเทศนาเรื่ องโง่ๆ” (1โคริ นธ์
1:21) พระเจ้ าไม่ทรงประสงค์ให้ ของประทานและหมายสําคัญมีความสําคัญไปกว่าการเทศนาพระวจนะ แต่ให้ เพื่อยืนยัน (มาระโก
16:20) ของประทานเป็ นสิ่งที่ช่วยเหลือ แต่พระวจนะสําคัญเหนือของประทานอื่นใด การใช้ ของประทานจะต้ องได้ รับการทดสอบ
ตามพระวจนะ แม้ แต่ของประทานแห่งการเผยพระวจนะ ซึง่ เป็ นของประทานที่จะทําให้ จําเริญขึ ้นอย่างแน่นอนนัน้ จะต้ องได้ รับการ
้ ก” (2เปโตร 1:19)
พิสจู น์ด้วยพระวจนะ (1เธสะโลนิกา 5:19-21; 1โครินธ์ 14:29) ซึง่ เป็ น “คําพยากรณ์ที่แน่นอนยิ่งกว่านันอี
ในทุกการประชุม วิญญาณและความจริ งจะต้ องมีอยู่เพื่อที่การนมัสการจะเป็ นที่ยอมรับของพระเจ้ า (ยอห์น 4:24) ใน
วันเพ็นเทคอสต์ พระวิญญาณทรงเคลื่อนไหวอย่างอัศจรรย์ และจึงมีการเทศนาพระวจนะ ผลลัพธ์คือมีการเก็บเกี่ยววิญญาณอย่าง
มาก
เป็ นเรื่ องน่าเศร้ าเมื่อไม่มีโอกาสสําหรับการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณ แต่ก็น่าเศร้ าเช่นเดียวกันเมื่อไม่มีการประกาศ
ความจริ ง ของพระเจ้ า บอกตรงๆ นะครั บ ว่า ผมเคยอยู่ใ นการประชุมที่ ไ ม่ไ ด้ ไปถึง จุดสูง สุดในพระเจ้ า เพราะไม่มีการเทศนา
“พระแสงแห่งพระวิญญาณ” ซึ่งคือ พระวจนะอันลํ ้าค่าของพระเจ้ า แม้ ว่าจะมีการใช้ ของประทานอย่างมาก และมีหลายคนได้ รับ
พระพร ความจริ งขาดหายไปจากการประชุมนัน้ มีเวลาโอกาสที่องค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงให้ มีข้อยกเว้ น แต่ควรจะน้ อยครัง้ และไม่ควร
ถือเป็ นแบบแผนของพระเจ้ าสําหรับคริสตจักรของพระองค์
อีกอย่างหนึง่ นะครับ คุณบอกว่า “ศิษยาภิบาลของผมยืนกรานที่จะเทศนาแม้ วา่ พระวิญญาณทรงเคลื่อนไหว” ผมขอถาม
หน่อยนะครับว่า เวลาใดเป็ นเวลาที่เหมาะสมที่สดุ สําหรับการเทศนา ถ้ าคุณและสมาชิกในคริ สตจักรของคุณคงอยู่ในพระวิญญาณ
และสนับสนุน ศิ ษ ยาภิ บ าลของคุณ และการเทศนาพระวจนะของเขา ใครจะรู้ ล่ะ ว่า อะไรจะเกิ ด ขึน้ ในคริ สตจัก รของคุณ บ้ า ง
พระวิญญาณอาจเทลงมาระหว่างการเทศนาเหมือนเช่นในกิจการ 10:44 ก็ได้ นี่เป็ นวิธีที่พระเจ้ าทรงประสงค์ที่จะทํางาน เราก็ควร
จะทําตามวิธีนนั ้
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....................
วิธีการรั บมือกับความโดดเดี่ยว
ถาม
ผมเป็ นมิ ชชันนารี ในประเทศ ผมรักงานของพระเจ้าและอยากจะเห็นพระวิ ญญาณของพระองค์ทําการในคนที เ่ ชื อ่ พระเจ้า
ใหม่ ปั ญหาที ่สําคัญที ่สดุ ของผมคื อ ความโดดเดี ่ยวในตัวภรรยาและลกๆ
ู ของผม ซึ่ งเกิ ดจากงานพันธกิ จในประเทศ เพราะไม่มี
การคบหาสมาคมกับคนทีเ่ ป็ นคริ สเตียน ผมจะรับมื อกับเรื ่องนีอ้ ย่างไรจนกว่าทีเ่ ราจะมี สมาชิ กมากขึ้นในทีป่ ระชุมของเรา

ตอบ
ผมคิดว่าพวกเราทุกคนที่เคยออกไปทํางานของพระเจ้ าในต่างถิ่น ไม่ว่าจะเป็ นในประเทศหรื อต่างประเทศ ต้ องเรี ยนรู้
วิธีการมีชีวิตอยูอ่ ย่างโดดเดี่ยว ซึง่ เป็ นอันตรายในการทํางานของมิชชันนารี เมื่อเราอุทิศตนเพื่อที่จะเชื่อฟั งการทรงเรี ยกของพระเจ้ า
ในการออกไปทํางานพันธกิจ เราจะต้ องอุทิศตัวของเราเพื่อที่จะทนต่อการทดลองที่เกิดขึ ้นพร้ อมกับชีวิตนัน้ การทดลองที่สําคัญ
อย่างหนึง่ คือความเจ็บปวดจากความโดดเดี่ยว
ไม่ว่าเราจะเตรี ยมตนเองมากเพียงใดสําหรับชีวิตการเป็ นมิชชันนารี แต่ประสบการณ์จริ งอาจจะแตกต่างไปจากสิ่งที่เรา
้
าผู้ที่เป็ น
คาดหวังเป็ นอย่างมาก จนเราอาจจะรู้สกึ ราวกับว่าเราไม่เคยเตรี ยมตัวมาก่อนเลย ภรรยาและลูกๆ อาจรู้สกึ เช่นนันมากกว่
มิชชันนารี เสียอีก ดังนันพวกเราแต่
้
ละคนจะต้ องเตรี ยมตัวรับสิ่งที่ไม่คาดคิด ซึ่งอาจเกิดขึ ้นในสถานที่ทํางานของเรา และการอุทิศ
ตนของทังภรรยาและสามี
้
ต้องลึกเพียงพอที่จะเผชิญกับปั ญหานี ้ได้
ในการทําการของพระเจ้ าในชีวิตของมนุษย์ทงหลาย
ั้
จะเห็นได้ ว่าผู้ที่พระเจ้ าทรงใช้ จะต้ องเดินอย่างโดดเดี่ยวหลายครัง้
หลายคราว พระเจ้ าทรงสัง่ อับราฮํมให้ ออกจากบ้ านและครอบครัวของเขา และไม่ได้ ตรัสบอกเขาด้ วยซํ ้าว่าเขาจะไปที่ไหน ยาโค
ต้ องออกจากบ้ านและหนีไป พี่ชายของโยเซฟเองเกลียดชังเขาและขายเขาให้ พ่อค้ า ซึ่งขายเขาต่อไปเป็ นทาสให้ กบั คนแปลกหน้ า
ในอียิปต์ โมเสสต้ องหนีไปในถิ่นทุรกันดารจากบ้ านของเขาในอียิปต์
เอลียาห์ร้ ู สึกถึงความเจ็บปวดจากความโดดเดี่ยวและอยากที่จะตาย ดาเนียลถูกจับตัวไปเป็ นเชลยในต่างถิ่น ไกลจาก
บ้ านและเพื่อนฝูงของเขาขณะที่เขายังเป็ นเด็กหนุ่ม เยเรมีย์ถกู เนรเทศออกจากประชากรของเขาเอง ยอห์นผู้ให้ บพั ติศมาอาศัยอยู่
ในทะเลทรายห่างไกลจากครอบครัวและเพื่อนฝูง
อัครสาวเปาโลมักจะอยูเ่ พียงลําพังและทํางานราวกับว่าไม่มีเพื่อนหรื อการสนับสนุนจากครอบครัวหรื อเพื่อนๆ พระเยซูถกู
เกลียดชังและปฏิเสธ และถูกทุกคนละทิ ้ง แม้ แต่สาวกของพระองค์เองยังหันไปจากพระองค์ และทิ ้งพระองค์ให้ ทนทุกข์เพียงลําพัง
ในมือของผู้กล่าวหาพระองค์ ดังนันความโดดเดี
้
่ยวจึงเป็ นราคาที่ผ้ ทู ี่พระเจ้ าทรงใช้ จะต้ องจ่ายในเวลาใดเวลาหนึง่
เมื่อตอนที่ผมยังเป็ นหนุ่ม ผมจําได้ ว่าคุณแม ไอรี ย์ ซึ่งเป็ นมิชชันนารี ผ้ มู ีความแน่วแน่จากประเทศจีนทางตอนเหนือ บอก
กับพวกเราว่า “พระเจ้ าทรงแสวงหาผู้ทําการที่สามารถยืนอยู่เพียงลําพัง และนําความแข็งแกร่งออกมาจากนํ ้าพุที่ซอ่ นอยูข่ ณะที่พว
เขาดื่มเอาจากพระองค์ทีละเล็กทีละน้ อย”
เมื่อมีคนถามทหารแห่งไม้ กางเขนอีกท่านหนึ่ง มิชชันนารี แซลลี่ มอร์ เลย์ ว่าเธอทนได้ อย่างไรกับความโดดเดี่ยวในการ
ทํางานพระเจ้ าในสถานที่ห่างไกล เธอตอบว่า “ดิฉันตายทีละน้ อยทุกวัน วันหนึ่งดิฉันตายต่อไอศกรี ม อีกวันหนึ่งก็ตายต่อเตียงที่
สะอาด และอีกอันหนึ่งก็ตายต่อการมีเพื่อนฝูง ด้ วยการตายนัน่ แหละที่ทําให้ ดิฉนั มีชีวิตอยู่และทําให้ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าผู้ทรงเรี ยก
ดิฉนั นันทรงพอพระทั
้
ยได้ ”
ในเวลาที่โดดเดี่ยว เราต้ องเรี ยนรู้ที่จะพึง่ พิงพระเยซูเป็ นอย่างมาก เหมือนเช่นบทเพลงที่บอกว่า “แขนของมนุษย์พงึ่ ไม่ได้
จงอย่าได้ ไว้ ใจในกําลังของตัวเอง” คุณแน่ใจได้ เลยว่าพระองค์จะทรงเป็ นทุกสิ่งสําหรับคุณ พระองค์ตรัสว่า “เราจะไม่ละท่าน หรื อ
ทอดทิ ้งท่านเลย” (ฮีบรู 13:5) และ “นี่แหละเราจะอยูก่ บั เจ้ าทังหลายเสมอไป
้
จนกว่าจะสิ ้นยุค” (มัทธิว 28:20)
คุณเฮอร์ เบอร์ ท บัฟฟั ม ผู้เทศนาและนักแต่งเพลงท่านหนึง่ ของเรา เขียนไว้ วา่
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ให้ผมเดิ นกับพระเยซเพี
ู ยงลําพัง
และมี หินไว้หนุนนอน เหมื อนเช่นยาโคบ
ดําเนิ นชีวิตทุกขณะได้เห็นพระพักตร์ ของพระองค์
ยังดีเสียกว่าตกหล่นไปจากทางเดิ นและไปไม่ถึงจุดหมาย
เราจะต้ องเรี ยนรู้ วิธีการเข้ าสู่ “ที่กําบังขององค์ผ้ สู งู สุด” (สดุดี 91:1) เพื่ออนุญาตให้ พระองค์ทรงเป็ นทุกสิ่งสําหรับเรา เรา
ต้ องเห็นว่าพระองค์ทรงเป็ นสหายแท้ ผู้ซึ่ง “ใกล้ ชิดยิ่งกว่าพี่น้อง” (สุภาษิ ต 18:24) เมื่อความเจ็บปวดจากความโดดเดี่ยวเกิดขึ ้น
ความเจ็บปวดนันควรจะนํ
้
าคุณใกล้ ชิดกับพระเยซูมากขึ ้น ไม่ใช่นําคุณออกไปไกลจากพระองค์ พระองค์ได้ ทรงสัญญากับเราว่า “ไม่
มีการทดลองใดๆ เกิดขึ ้นกับท่าน นอกเหนือจากการทดลองซึง่ เคยเกิดกับมนุษย์ทงหลาย
ั้
พระเจ้ าทรงสัตย์ธรรม พระองค์จะไม่ทรง
ให้ ท่านต้ องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ และเมื่อท่านถูกทดลองนัน้ พระองค์จะทรงโปรดให้ ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ ด้วย
เพื่อท่านจะมีกําลังทนได้ ” (1โครินธ์ 10:13)
ตอนนี ้ผมอยากจะเสริ มคําแนะนําที่นําไปปฏิบตั ิได้ จริ ง พระเจ้ าทรงประสงค์ให้ สามีและภรรยาเป็ นเพื่อนกัน พระองค์ตรัส
ว่า “ไม่ควรที่ชายผู้นี ้จะอยู่คนเดียว เราจะสร้ างคู่อปุ ถัมภ์ที่สมกับเขาขึ ้น” (ปฐมกาล 2:18) คุณควรจะใช้ เวลาเพื่ออุทิศตัวต่อภรรยา
และลูกๆ ของคุณ จงให้ เวลาและความสนใจของคุณกับพวกเขา อย่ามัวแต่ยงุ่ กับหน้ าที่ของคุณในฐานะมิชชันนารี และศิษยาภิบาล
ุ ควรจะเป็ น
จนคุณไม่มีเวลาที่จะเป็ นสามีและพ่ออย่างที่คณ
คุณควรกําหนดเวลาเฉพาะที่ไม่มีอะไรมาล่วงลํ ้า สําหรับกิจกรรม การออกไปเที่ยว เวลาสนุกสนาน เวลาพักผ่อน แล
กิจกรรมสันทนาการของครอบครัว จงมีความยินดีในกันและกัน ผ่อนคลาย และเพลิดเพลินในการอยู่ร่วมกัน เล่นกับลูกๆ คุณจะ
สร้ างความทรงจําที่ดีในพวกเขาที่ไม่มีสงิ่ ใดมาลบล้ างได้ ในเวลาเหล่านี ้ อย่านําปั ญหาของคริ สตจักรมากับคุณ ในโอกาสเช่นนี ้ คุณ
เป็ นของภรรยาและลูกๆ ของคุณอย่างแท้ จริ ง พระเจ้ าทรงพอพระทัยเมื่อคุณอุทิศตัว รัก และมีมิตรภาพกับครอบครัวของคุณใน
ุ ทํางานของผู้รับใช้ ในเวลาอื่นๆ คุณจะพบว่าคุณได้ พกั ผ่อน และสามารถทําประโยชน์ในแผ่นดินของ
เวลาเช่นนี ้ เหมือนเช่นที่คณ
พระเจ้ าได้ มากกว่าที่คณ
ุ ขาดครอบครัวของคุณ และไม่ได้ พกั ผ่อนในเวลาเช่นนี ้เลย
จงใช้ ประโยชน์ จากโอกาสในการพบปะกับผู้รับใช้ ท่านอื่นๆ รวมทัง้ ภรรยาและลูกๆ ของพวกเขาด้ วย คุณอาจจะไม่
สามารถพบปะกับพวกเขาได้ ทงหมด
ั้
แต่วา่ มีการประชุมต่างๆ มากมาย การสัมมนา และค่ายอนุชนในองค์กรของเรา สมาชิกทุกคน
ในครอบครัวของคุณจําเป็ นต้ องได้ รับความสดชื่นจากเวลาเช่นนัน้ จงจัดให้ ครอบครัวของคุณได้ ใช้ เวลาดังกล่าวเพื่อเป็ นประโยชน์
้ วของคุณเองด้ วย
กับภรรยาและลูกๆ ของคุณ รวมทังตั
บางครัง้ แผนกพันธกิจในประเทศ (Home Missions Division) จัดให้ มีผ้ ปู ระกาศและแขกรับเชิญไปเทศนาในคริ สตจักร
พันธกิจในประเทศโดยไม่คิดค่าใช้ จ่ายใดๆ นอกไปจากความชื่ นใจทางฝ่ ายวิญญาณและการประกาศที่คริ สตจักรพันธกิจใน
ุ
ประเทศของคุณจะได้ รับ ตัวคุณเองและครอบครัวของคุณก็จะได้ เพลิดเพลินกับการพบปะกับผู้รับใช้ เหล่านี ้ด้ วย เพื่อนผู้รับใช้ ที่คณ
รู้จกั ในการรับใช้ ในอดีตที่ผา่ นมาอาจมาถ้ าคุณเชิญพวกเขา และศิษยาภิบาลและคริ สตจักรที่คณ
ุ จากมาอาจมาเยี่ยมเยียนคุณบ้ าง
เป็ นครัง้ คราว อย่ารู้ สกึ ลังเลที่จะถามแม้ ว่าคุณจะไม่สามารถออกค่าใช้ จ่ายให้ กบั พวกเขาได้ บางคนอาจไม่สามารถมาได้ แต่คน
อื่นๆ อาจจะมาได้ จงใช้ ประโยชน์จากการเยี่ยมเยียนเหล่านี ้ให้ มากที่สดุ เท่าที่จะทําได้
เหนือสิ่งอื่นใด จงอย่าสงสารตัวเองหรื อปล่อยให้ ครอบครัวของคุณทําเช่นนัน้ เพราะคุณมีสิทธิ์พิเศษในการเป็ นทหารใน
กองทัพของพระเจ้ า มีสว่ นในงานที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ที่มนุษย์จะสามารถมีสว่ นร่วมได้ และจะช่วยเพิ่มค่ามากขึ ้นในชีวิตนิรันดร์ คุณและ
ครอบครัวของคุณเป็ นผู้ที่พระเจ้ าทรงเรี ยกและไว้ วางใจคุณให้ ทํางานที่ยิ่งใหญ่นี ้สําหรับพระองค์

....................
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ไม่ เคยมีการอัศจรรย์ เกิดขึน้
ในการรั บใช้ ของผม
ถาม
ผมเป็ นผู้รับใช้หนุ่มในสหคริ สตจักรเพ็นเทคอสต์ สิ่ งที ่ผมกังวลก็คือ ผมไม่เคยมี หมายสําคัญที ่เป็ นการอัศจรรย์ เกิ ดขึ้ นใน
การรับใช้ของผมเลย ไม่แม้แต่การรักษาคนป่ วยให้หาย เหมื อนเช่นที ่พระเยซตรั
ู สว่าหมายสําคัญจะเกิ ดขึ้ นกับผู้ที่เชื อ่ ในมาระโก
16:17-18 แม้ว่าผมจะรู้สึกถึงการทรงเจิ มในการเทศนาของผม แต่การขาดการอัศจรรย์นีท้ ําให้ผมกลุม้ ใจมาก และมารทําให้ผมทน
ทุกข์ อย่างมากเมื อ่ ผมเทศนาเกี ่ยวกับการรักษาขององค์พระผู้เป็ นเจ้า แต่ไม่มีการรักษาให้หายเกิ ดขึ้ นจริ ง คุณช่วยผมหน่อยได้ไหม
ครับ

ตอบ
คุณทําให้ ผมนึกถึงชายหนุ่มคนหนึ่งที่เจอที่เมืองฟี นิกซ์ตอนที่ผมยังอ่อนวัย ก่อนที่จะเข้ าสู่การรับใช้ เขาเป็ นวัณโรค และ
มาที่ฟีนิกซ์เพราะปั ญหาสุขภาพ เขามีความกระตือรื อร้ นในองค์พระผู้เป็ นเจ้ ามากแม้ วา่ เขาจะป่ วยมาก เขาจะนําแซกโซโฟนออกมา
แล้ วไปตามถนนใจกลางเมืองฟี นิกซ์ ยืนอยู่บนท่อระบายนํ ้า หันหน้ าเข้ าหาอาหาร หลับตา และเป่ าแซกโซโฟนนั ้น คนจะมามุงดูกั
อย่างรวดเร็ว แล้ วเขาจะลืมตาขึ ้นและเริ่มเป็ นพยานเพื่อพระเยซู และเทศนากับฝูงชน
วันหนึง่ ขณะที่เขากําลังเทศนาเกี่ยวกับพระเยซูเรื่ องที่พระองค์ทรงเป็ นแพทย์ผ้ รู ักษา และทรงเป็ นผู้รักษาโรคภัยไข้ เจ็บของ
เรา เขาเกิดอาการไอและเริ่ มถ่มนํ ้าลายออกมาเป็ นเลือด มีบางคนในฝูงชนนั ้นท้ าทายเขา บอกว่าองค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงเป็ นผู้รักษา
โรคภัยไข้ เจ็บทังหมดของเราได้
้
อย่างไรในเมื่อชายหนุ่มเองก็ป่วยมาก นํ ้าตาไหลลงมาเป็ นสายบนใบหน้ าของชายหนุ่ม เขาตอบว่
ไม่วา่ เขาจะได้ รับการรักษาหรื อไม่ก็ตามไม่เกี่ยวกับความจริงตามพระวจนะของพระเจ้ าเลย แม้ ว่าเขาอาจไม่มีความเชื่อที่จะรับการ
รักษาให้ หาย แต่พระเยซูยงั ทรงเป็ นแพทย์ผ้ รู ักษาและผู้รักษาโรคภัยไข้ เจ็บของเรา นัน่ เป็ นความจริ งเพราะพระวจนะของพระเจ้ า
้ รับการรักษาหรื อไม่
เป็ นความจริ ง และไม่ได้ ขึ ้นอยูก่ บั ว่าชายหนุ่มคนนันได้
หลังจากนัน้ ผมได้ ยินว่าชายหนุ่มคนนันได้
้ รับการรักษาให้ หายอย่างมหัศจรรย์ และผมมีความยินดีเป็ นอย่างมาก ผมคิด
ว่าสิง่ ที่ทําให้ ผมประทับใจมากที่สดุ คือปกป้องพระวจนะและความจริงของพระเจ้ า แม้ แต่ในเวลาที่ (ผมแน่ใจว่า) ซาตานทดลองเขา
อย่างมาก เพราะดูราวกับว่าพระวจนะของพระองค์ไม่ได้ เป็ นจริ งในชีวิตของเขาเลย แต่เขาไม่ได้ สงสัยพระเจ้ าหรื อพระวจนะของ
พระองค์ และเหมือนเช่นโยบ หลังจากที่เขาถูกทดลอง เขาก็ผ่านออกมาเหมือนกับทองคํา (โยบ 23:10) และเขาเองก็ได้ รับการ
รักษาให้ หาย
มาระโก 16:17-18 เป็ นความจริ ง และข้ อพระคัม ภี ร์ เ หล่ า นี จ้ ะกลายเป็ นจริ ง ในชี วิ ต ของคุณ แต่ คุณ กํ า ลัง อยู่ใ น
กระบวนการที่ความเชื่อของคุณถูกทดลอง (1เปโตร 1:7)
คุณควรจะทําอย่างไร จงเทศนาพระวจนะ (2ทิโมธี 4:2) นัน่ เป็ นงานของคุณ งานขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าคือการช่วยให้ รอด
และการรักษาให้ หาย (มาระโก 16:20) จงสัตย์ซื่อต่อการดําเนินไปกับพระเจ้ าของคุณ และสัตย์ซื่อในการรับใช้ ของคุณ ผลลัพธ์จะ
เกิดขึน้ แต่เมื่อผลลัพธ์ เกิดขึน้ แล้ ว ก็จะเป็ นสง่าราศีของพระองค์ ไม่ใช่ของคุณ คุณไม่สามารถช่วยคนใดให้ รอดได้ และคุณก็ไม่
้ ่อคุณเทศนาพระวจนะของพระเจ้ าด้ วย
สามารถรักษาใครให้ หายได้ แต่พระเจ้ าทรงสามารถทําได้ และพระองค์จะทรงทําเช่นนันเมื
ความสัตย์ซื่อและถ่อมใจ ด้ วยความเชื่อ และประกาศว่าพระเยซูคริสต์ทรงเหมือนเดิมวานนี ้ วันนี ้ และสืบๆ ไปเป็ นนิตย์
แต่ผมขอเตือนคุณสักเล็กน้ อย จงอย่าคิดว่าผู้รับใช้ ประสบความสําเร็จเฉพาะเมื่อมีการอัศจรรย์มากมายเกิดขึ ้น การรับใช้
ของฟิ ลิปประสบความสําเร็ จในสะมาเรี ยแม้ ว่าเขาไม่สามารถทําให้ ผ้ เู ชื่อใหม่ได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ได้ (ดูกิจการ 8:5-17) ผู้รับ
้ ได้ รับพระวิญญาณ พระเจ้ าทรงใช้ ผ้ รู ับใช้ ต่างๆ กันใน
ใช้ คนอื่นๆ ซึง่ มีการรับใช้ ที่ตา่ งออกไปได้ เดินทางมาเพื่อที่จะนําคนเหล่านันให้
วิถีทางที่ตา่ งๆ กัน แต่ละคนมีตําแหน่งและที่ของตนในร่างกาย จงศึกษา 1โครินธ์ 3:5-11 และ 1โครินธ์ 12 อย่างระมัดระวัง
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ท้ ายสุดแล้ ว จงอย่าพยายามที่จะเป็ นสิ่งที่พระเจ้ าไม่ได้ ทรงเรี ยกให้ คณ
ุ เป็ น หรื อไม่ได้ เตรี ยมให้ คณ
ุ เป็ น และอย่าพยายาม
ที่จะเลียนแบบการรับใช้ ของผู้อื่น คุณอาจต้ องการที่จะมี “ความสําเร็ จ” ที่น่าประทับใจแบบที่คุณเห็นคนอื่นมี แต่ความสําเร็ จ
สําหรั บคุณอาจไม่ใช่อย่างนัน้ เลย เพราะพระเจ้ าทรงประสงค์ ให้ คุณมีการรั บใช้ แบบอื่น จงชื่ นชมยินดีกับพี่น้องของคุณ และ
“ความสําเร็ จ” ของเขา แต่อย่าอิจฉาหรื อพยายามเลียนแบบเขา ถ้ าทําเช่นนัน้ คุณจะล้ มลง พระเจ้ าทรงมีที่เฉพาะสําหรับคุณใน
แผ่นดินของพระองค์ จงเป็ นผู้รับใช้ ของพระเจ้ าในที่ที่พระเจ้ าทรงให้ คณ
ุ เป็ น และพระองค์จะทรงใช้ คณ
ุ
นัน่ แหละน้ องรัก คือความสําเร็จ

....................
ผ้ ูเทศนาเทศน์ ว่าผ้ ูเทศนา
ถาม
ผมเห็นหน้าของศิ ษยาภิ บาลท่านหนึ่งเปลี ่ยนเป็ นสี แดงเมื ่อผู้เทศนาคนหนึ่ งเทศนาสิ่ งที ่ทุกคนทราบว่าเป็ นการเทศนา
ต่อศิ ษยาภิ บาลคนนัน้ ในการประชุม เรื ่องนัน้ เกี ่ยวกับความแตกต่างในความคิ ดเห็นเรื ่องมาตรฐานการแต่งกาย และไม่ใช่สิ่งที ส่ อน
ไว้ในพระคัมภี ร์หรื อบ่งบอกไว้ชดั เจนในคู่มือของสหคริ สตจักรเพ็นเทคอสต์ โดยส่วนตัวผมเห็นด้วยกับจุดยื นของผู้เทศนาหนุ่ม แต่
ผมรู้ สึกว่าเขาทําเกิ นไปในการพยายามที จ่ ะแก้ไขศิ ษยาภิ บาลท่านนัน้ ต่อหน้าธรรมิ กชน คุณคิ ดอย่างไรครับเกี ่ยวกับเรื ่องนี ้ ถกต้
ู อง
ตามจรรยาหรื อไม่ทีผ่ ูร้ บั ใช้จะเทศนาว่าผู้รบั ใช้อีกคนหนึ่งในการประชุมต่างๆ

ตอบ
ผมสนับสนุนการรับใช้ แบบไม่มีการเหนี่ยวรัง้ อย่างเสมอมา ผมตระหนักว่าเสรี ภาพดังกล่าวเปิ ดโอกาสให้ เกิดการใช้ สิทธิ
พิเศษอย่างไม่ถกู ต้ อง แต่ข้อดีก็มีมากกว่าข้ อเสีย
หากว่าการรับใช้ ไม่มีโซ่ตรวนตรึงไว้ ก็ดีกว่าการบังคับให้ ผ้ เู ทศนาทุกคนปฏิบตั ิตามแบบแผนเดียวกัน หากว่าผู้รับใช้ ถกู
เหนี่ยวรัง้ ไว้ เราก็จะหยุดอยูแ่ ค่การเป็ นคริสเตียนกลุม่ หนึง่ และไม่สามารถก้ าวไปข้ างหน้ าในนํ ้าพระทัยของพระเจ้ าได้
แต่กระนัน้ ก็เป็ นความจริ งที่ว่าผู้รับใช้ จะต้ องอนุญาตให้ การเทศนาของตนได้ รับการตรวจสอบและตัดสินเพื่อดูว่าเป็ นไป
ตามพระวจนะของพระเจ้ าหรื อไม่ 1โคริ นธ์ 14:29 กล่าวว่า “ฝ่ ายพวกผู้เผยพระวจนะนันให้
้ พดู สองคนหรื อสามคน และให้ คนอื่น
วินิจฉัยข้ อความที่เขาพูดนัน”
้ ใน 1เธสะโลนิกา 5:21 เปาโลบอกไม่ให้ ประมาทคําเผยพระวจนะ แต่แนะนําให้ คริ สตจักร “พิสจู น์ทกุ
สิง่ ” คําพูดของผู้เผยพระวจนะหรื อผู้เทศนาจะต้ องได้ รับการทดสอบด้ วยพระวจนะของพระเจ้ า แล้ วเราจะต้ องยึดตามสิง่ ที่ดี
ดังนัน้ แม้ ว่าเราจะต้ องมีการรับใช้ ที่ไม่มีโซ่ตรวนตรึงไว้ เป็ นอิสระในการเทศนาพระวจนะตามที่เราเห็นพระวจนะนัน้ แต่
้ นไป
เพื่อเป็ นการป้องกันไม่ให้ เกิดข้ อผิดพลาดในคําเทศนานัน้ ก็ควรที่จะมีการตรวจสอบโดยผู้อาวุโส ซึง่ จะต้ องดูว่าคําเทศนานันเป็
ตามข้ อพระคัมภีร์หรื อไม่
ไม่มีผ้ รู ับใช้ คนใดมีสิทธิ์ ที่จะเรี ยกร้ องว่าทุกสิ่งที่เขาพูดจะต้ องถือว่าเป็ นความจริ ง นอกจากว่าเขาจะสามารถใช้ เหตุผล
ตามพระคัมภีร์ที่ดีได้ และไม่มีใครควรถูกห้ ามไม่ให้ มีสิทธิ์ในการค้ นหาว่าสิ่งเหล่านันเป็
้ นความจริ งหรื อไม่ โดยเปรี ยบเทียบกับข้ อ
พระคัมภีร์อย่างถูกต้ อง ชาวเมืองเบโรอาควรได้ รับการยกย่องเพราะพวกเขาไม่ได้ กลืนเอาทุกสิ่งที่มีคนเทศนากับเขาลงไป แต่เขา
“ค้ นดูพระคัมภีร์...ว่าข้ อความเหล่านันจะจริ
้
งดังกล่าวหรื อไม่” (กิจการ 17:11)
ลักษณะสําคัญอย่างหนึ่งของผู้เผยพระวจนะที่ผิดๆ คือ การที่เขายืนกรานว่าถ้ อยคําของเขาเป็ นของพระเจ้ า ไม่ผิดพลาด
และไม่ต้องได้ รับตรวจสอบโดยพระวจนะของพระเจ้ า
เมื่อเปาโลกลับมาจากอาราเบียหลังจากได้ รับการเปิ ดเผยถึงสิ่งต่างๆ ที่เขาเขียนออกมาในจดหมายของเขาในภายหลัง
ก่อนที่จะเทศนา เขาปรึกษากับเปโตร และในภายหลังก็ปรึกษากับอัครสาวกและผู้นําคนอื่นๆ (กาลาเทีย 1:17-24; 2:1-2) พวกเขา
เห็นชอบกับการรับใช้ ของเปาโลและคําสอนของเขาว่ามาจากพระเจ้ าและส่งเขาออกไปยังคนต่างชาติ (กาลาเทีย 2:9-10) ในฐานะ
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ผู้รับใช้ อาวุโส เปาโลเตือนทิโมธีว่า “จงใคร่ครวญถึงสิ่งที่ข้าพเจ้ าได้ พดู เถิด ด้ วยองค์พระผู้เป็ นเจ้ าจะทรงประทานความเข้ าใจให้ แก่
ท่านในทุกสิง่ ” (2ทิโมธี 2:7)
เราต้ องเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันในเรื่ องความจริ งพื ้นฐานแห่งพระวจนะของพระเจ้ า นัน่ คือ สิ่งต่างๆ ที่จําเป็ นต่อความรอด
เราต้ องไม่หันเหไปจากการเทศนาข่าวสารที่ ดีเยี่ยมเกี่ ยวกับพระเจ้ าองค์ เดียว การบัพ ติศมาในพระนามของพระเยซู การรั บ
พระวิ ญ ญาณ และหลักการเรื่ อ งความบริ สุท ธิ์ ตามจริ ง แล้ ว ความจริ งที่ เป็ นรากฐานสํา คัญ ที่ พ ระเจ้ า ทรงประทานให้ แ ก่ส ห
คริ สตจักรเพ็นเทคอสต์นนมี
ั ้ ระบุอยู่ในหลักความเชื่อของเรา สิ่งเหล่านี ้เป็ นความเชื่อที่ยึดเราไว้ เป็ นหนึ่งเดียวกัน เป็ นสิ่งที่ทําให้ เรา
เป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน
มีหลายสิ่งซึ่งเราเห็นพ้ องว่าเป็ นพื ้นฐานสําหรับพวกเราทุกคน จนเมื่อมีใครพูดสิ่งที่ทกุ คนไม่เห็นพ้ อง เราก็จะเห็นอย่าง
ชัดเจน ส่วนสิง่ เหล่านันซึ
้ ง่ เราไม่เห็นพ้ องกันเป็ นสิง่ ที่ไม่จําเป็ นต่อความรอด เพราะหากว่าสิ่งนันจํ
้ าเป็ นต่อความรอดแล้ ว เราก็คงจะ
้
สติปัญญา มี
ระบุเอาไว้ ในหลักความเชื่อของเรา และเนื่องจากสิ่งเหล่านันไม่
้ จําเป็ นต่อความรอด เราควรเทศนาสิ่งเหล่านันโดยใช้
มารยาทและความรัก ไม่วา่ เราอาจจะเห็นว่าสิง่ นันมี
้ ความสําคัญมากเพียงใดก็ตาม
บรรพบุรุษของเราได้ เสริมย่อหน้ านี ้ไว้ ในหลักความเชื่อของเราในส่วน “คําสัง่ สอนสําคัญ” ว่า
เราจะพยายามรักษาความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันของพระวิญญาณจนกว่าเราทุกคนจะมีความเชื่อที่เหมือนกันใน
ทุกสิ่ง ในขณะเดียวกัน เราเตือนสติพี่น้องทังหลายว่
้
าจะต้ องไม่โต้ เถียงกันเพราะความคิดเห็นที่แตกต่างกันจนทําให้
เกิดความแตกแยกในร่างกาย
ผมขอแนะนําให้ คณ
ุ อ่านข้ อพระคัมภีร์เหล่านี ้ในพระคัมภีร์ ซึง่ สนับสนุนข้ อความข้ างต้ นนี ้ ได้ แก่ เอเฟซัส 4:1-3, 12-15;
โคโลสี 3:12-15
ผมชอบสเต็ก แต่ผมไม่ชอบถ้ ามีใครเอาสเต็กมาขว้ างใส่หน้ าผม ดังนันเราจะต้
้
องเทศนาพระวจนะ แต่ไม่ใช่ด้วยการเถียง
และต่อสู้กนั (ดูฟีลิปปี 1:15-17; 2ทิโมธี 4:2) คุณภาพที่สําคัญยิ่งในกลุม่ ประชากรของพระเจ้ าคือความรัก หากไม่มีความรักแล้ ว
การเทศนาของเราก็จะเป็ นเหมือนฆ้ องหรื อฉาบที่กําลังส่งเสียง (1โครินธ์ 13:1)
โดยสรุป เราจะต้ องมีความเชื่อมัน่ ที่แข็งแกร่ง แต่ความเชื่อมัน่ ของเราทุกคนจะต้ องได้ รับการตรวจสอบด้ วยพระวจนะของ
้ นใบอนุญาตในการเป็ นผู้ที่หยาบคาย ไร้
พระเจ้ า และเราต้ องไม่รัดโซ่ตรวนไว้ กบั การรับใช้ แต่ผ้ เู ทศนาจะต้ องไม่ใช้ เสรี ภาพนันเป็
มารยาท และไร้ ความสุภาพ ไม่ใช่พระวจนะของพระเจ้ าที่ทําให้ คนขุ่นเคือง แต่เป็ นทัศนคติของการเทศนาต่างหากที่อาจทําให้ ข่นุ
เคือง เราควรจะพูดความจริ งเท่านัน้ แต่ยิ่งกว่านันคื
้ อ เราควรพูดความจริ งด้ วยความรัก (เอเฟซัส 4:15) ซึ่งเป็ นสิ่งที่ผกู พันทุกสิ่งสู่
ความสมบูรณ์ (โคโลสี 3:14)
ผมเชื่อมัน่ ว่าการขาดความรักเป็ นไม้ ที่อยู่ในตาของผู้ที่เขี่ยผงที่อยู่ในตาของพี่น้องออก (ดูมทั ธิ ว 7:3-4) พระเยซูตรัสว่า
“ท่านคนหน้ าซื่อใจคด จงชักไม้ ทงท่
ั ้ อนออกจากตาของท่านก่อน แล้ วท่านจะเห็นได้ ถนัด จึงจะเขี่ยผงออกจากตาพี่น้องของท่านได้ ”
(มัทธิว 7:5)

....................
ผมเป็ นผ้ ูรับใช้ ชัน้ สองอย่ างนัน้ หรื อ
ถาม
ผมเป็ นคนหนุ่มและดํารงตําแหน่งศิ ษยาภิ บาลเป็ นครัง้ แรก คริ สตจักรของเราค่อนข้างเล็ก สมาชิ กคนหนึ่งกําลังวางแผนที ่
จะไปยังคริ สตจักรที ่มีขนาดใหญ่กว่า เพราะเขากล่าวว่า คริ สตจักรนัน้ มี ของประทานฝ่ ายพระวิ ญญาณ แต่คริ สตจักรของเราไม่มี
จริ งอยู่ ว่าคริ สตจักรนัน้ เชิ ญผู้เทศนามา ซึ่ งดเป็
ู นผู้รับใช้ที่พิเศษและมี ของประทาน และเราไม่ สามารถออกค่าใช้จ่ายเชิ ญคน
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เหล่านัน้ มาที ค่ ริ สตจักรของเราได้ ผมอยากที ่จะให้พระเจ้าทรงใช้ผมเหมื อนที ่พระองค์ทรงใช้คนเหล่านี ้ และผมอธิ ษฐานเป็ นอย่าง
มาก แต่ว่าพระเจ้าไม่ ทรงประทานของประทานเหล่านัน้ กับผมเหมื อนที ่พระองค์ ทรงประทานให้แก่ คนเหล่านัน้ ผมควรจะทํ า
อย่างไรดี ครับ สมาชิ กของเราจะต้องไปที ่อื่นเพือ่ ที ่จะมี ประสบการณ์ ในของประทานฝ่ ายพระวิ ญญาณอย่างนัน้ หรื อ ผมต้องมี การ
รับใช้ชนั้ สองตลอดไปอย่างนัน้ หรื อ

ตอบ
อย่าพูดว่าการรับใช้ ของคุณเป็ นการรับใช้ ชนสองโดยเด็
ั้
ดขาด คุณกําลังเทศนาข่าวสารเดียวที่สามารถช่วยกู้คนทังหลาย
้
จากอํานาจของซาตานได้ คุณได้ รับการทรงเรี ยกโดยพระนามเดียวใต้ ฟ้าสวรรค์ที่จะช่วยคนทังหลายให้
้
รอดได้ คุณมีการทรงเรี ยกที่
ั้
สูงที่สดุ และบริ สทุ ธิ์ที่สดุ ที่มนุษย์บนโลกจะรับได้ เมื่อพระเยซูทรงเรี ยกคุณเข้ าสูก่ ารรับใช้ ของพระองค์ คุณก็ไม่ใช่ผ้ รู ับใช้ ชนสอง
นอกจากนี ้ สิง่ ที่พระเจ้ าทรงกําหนดไว้ ให้ เป็ นวิถีทางในการช่วยวิญญาณให้ รอดได้ คือ การเทศนาพระวจนะ
อพระองค์ อย่ างไรได้ และผู้ที่ยงั ไม่ ได้ยินถึ งพระองค์ จะเชื ่อในพระองค์
แต่ผู้ที่ยงั ไม่ เชื ่อในพระองค์ จะทลขอต่
ู
อย่างไรได้ และเมื อ่ ไม่มีผูใ้ ดประกาศให้เขาฟั ง เขาจะได้ยินถึงพระองค์อย่างไรได้ (โรม 10:14)
พระเจ้าจึ งทรงโปรดช่วยคนทีเ่ ชือ่ ให้รอดโดยคําเทศนาเรื ่องโง่ๆ (1โครินธ์ 1:21)
ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณจะช่วยเราในการรับใช้ ด้วยการเทศนาพระวจนะ ไม่ใช่แทนที่การเทศนา เรื่ องนี ้เป็ นสิ่งที่
สําคัญมาก การเทศนาพระวจนะเป็ นหลัก ส่วนของประทานเป็ นรองลงมา เรื่ องนี ้มีการกล่าวไว้ ชดั เจนใน 1โครินธ์ 12:28 ดังนี ้
แล้ว
พระเจ้ า ได้ท รงโปรดตั้ง บางคนไว้ใ นคริ สตจัก ร คื อ หนึ่ ง อัค รทตู สองผู้ เ ผย พระวจนะ สามครบาอาจารย์
ู
ต่อจากนัน้ ก็มีผูก้ ระทําการอันเป็ นอิ ทธิ ฤทธิ์ ผู้รกั ษาโรค ผู้อปุ การะ ผู้ครอบครอง และผู้รู้ภาษาแปลกๆ
คําสัง่ ของอัครสาวกคือว่า จะต้ องมีการเทศนาพระวจนะ จากนัน้ พระเจ้ าทรงประสงค์ที่จะยืนยันพระวจนะด้ วยหมาย
สําคัญ [การทําการเหนือธรรมชาติของพระวิญญาณ] (มาระโก 16:20)
จงระลึกไว้ เสมอว่าหมายสําคัญจะเกิดขึ ้นเมื่อมีผ้ ทู ี่เชื่อพระวจนะเมื่อมีการเทศนาพระวจนะ (มาระโก 16:15-17) สมาชิก
คนนัน้ ในคริ สตจักรของคุณที่วางแผนจะไปที่คริ สตจักรอื่นซึ่งมีการสําแดงของของประทาน เข้ าใจสลับกัน เขากําลังตามหมาย
สําคัญ ไม่ใช่หมายสําคัญตามเขา
การที่คณ
ุ และคริ สตจักรของคุณอธิษฐานขอให้ พระเจ้ ายืนยันพระวจนะของพระองค์ด้วยหมายสําคัญเหนือธรรมชาตินนั ้
ไม่ใช่สิ่งผิด ผู้ที่เชื่อก็ทําเช่นนันในกิ
้ จการ 4:29-30 “บัดนี ้พระองค์เจ้ าข้ า ขอโปรดทอดพระเนตรการขู่ของเขา และโปรดประทานให้
ผู้รับใช้ ของพระองค์ กล่าวถ้ อยคําของพระองค์ด้วยใจกล้ า ในเมื่อพระองค์ได้ ทรงเหยียดพระหัตถ์ของพระองค์ออกรักษาโรคให้ หาย
และได้ โปรดให้ หมายสําคัญกับการอัศจรรย์บงั เกิดขึ ้น โดยพระนามแห่งพระเยซูผ้ รู ับใช้ บริสทุ ธิ์ของพระองค์”
เป็ นการเชื่อตามอย่างอัครสาวกว่า พระเจ้ าจะทรงยืนยันการเทศนาพระวจนะของพระองค์ด้วยหมายสําคัญและการ
อัศจรรย์เหนือธรรมชาติ ซึง่ รวมถึงการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณในการใช้ ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณ
ผมอยากจะอธิบายให้ คณ
ุ เข้ าใจเกี่ยวกับของประทานฝ่ ายพระวิญญาณ ข้ อความด้ านล่างนี ้เป็ นบทคัดย่อจากหนังสือของ
ผมเรื่ อง คําถามที ช่ าวเพ็นเทตอสต์ถาม เล่ม 1 หน้ า 273 [หน้ า 256 ในฉบับภาษาไทย – ผู้แปล]
ของประทานฝ่ ายพระวิ ญ ญาณเป็ นสิ่ ง ที่ ป ระจํ า อยู่ ใ นพระวิ ญ ญาณบริ สุท ธิ์ ไม่ ใ ช่ บุ ค คลคนหนึ่ ง [แต่ ใ น]
พระวิญญาณบริสทุ ธิ์...ไม่ถกู ต้ องที่คณ
ุ จะอ้ างว่ามีของประทานใดๆ ของประทานอย่างเดียวที่ผมอ้ างว่ามีคือของประทาน
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แห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ [การรั บพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ] แม้ ว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ ทรงใช้ ของประทานฝ่ าย
พระวิญญาณมากมายผ่านทางผมเมื่อเกิดความจําเป็ นขึ ้น อย่างไรก็ตาม ของประทานเหล่านี ้ไม่ใช่ของผม ของประทาน
ในการสังเกตวิญญาณหรื อของประทานอื่นๆ ไม่ใช่ของคุณ แต่เป็ นของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ และพระองค์ทรงใช้ ของ
ประทานเหล่านี ้ผ่านทางผู้ที่พระองค์ได้ ทรงเรี ยกเพื่อดํารงตําแหน่งที่ต้องใช้ ของประทานและใช้ ในเวลาที่จําเป็ น พระเจ้ า
ไม่ได้ ประทานของประทานแก่บคุ คลเพื่อใช้ ตามความต้ องการของตัวเขาเอง
หายนะเกิดขึ ้นในคริ สตจักรเพราะคนที่อ้างว่ามีของประทานบางอย่าง ผมยอมจํานนตนเองต่อผู้รับใช้ ที่ได้ รับการ
ทรงเรี ยกจากพระเจ้ า ผู้ซึ่งดูแลการใช้ ของประทานด้ วยความเกรงกลัวองค์พระผู้เป็ นเจ้ า ดีกว่าอ้ างว่ามีของประทานและ
พยายามที่จะใช้ ของประทานเอง
พวกเราซึ่งเป็ นมนุษย์มีแนวโน้ มที่จะได้ รับการยกขึ ้นถ้ าเราคิดว่าพระเจ้ าทรงประทานของประทานพิเศษบางอย่างให้ กบั
เรา เราคิดไปว่าของประทานนันเป็
้ นของเรา และเราสามารถใช้ ของทานนันได้
้ ตามที่เราต้ องการ ผลลัพธ์ ก็คือมนุษย์ได้ รับการยกขึ ้น
แทนที่จะเป็ นพระเจ้ า เราเป็ นเพียงเนื อ้ หนังและต้ องถ่อมใจลงที่ พระบาทของพระองค์ ตามจริ งแล้ ว เราไม่ได้ เป็ นเจ้ าของของ
ประทานนัน้ และไม่มีสงิ่ ใดที่เราโอ้ อวดได้ หลักการสําคัญในการที่พระเจ้ าทรงใช้ เราก็คือ “เพื่อมิให้ มนุษย์สกั คนหนึ่งอวดต่อพระเจ้ า
ได้ ...เพื่อให้ เป็ นไปตามพระคัมภีร์ที่เขียนว่า ให้ ผ้ โู อ้ อวด อวดองค์พระผู้เป็ นเจ้ า” (1โคริ นธ์ 1:29, 31) พระเจ้ าต้ องได้ รับสง่าราศี
ของประทานต่างๆ
ทังหมดในการใช้
้
เป็ นการโง่เขลาที่จะยกมนุษย์ขึ ้น ผู้รับใช้ ที่แท้ จริ งของพระเจ้ าจะไม่ยอมรับเกียรติที่เป็ นของพระเจ้ า (ดูกิจการ 14:11-15)
การใช้ ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณจะต้ องกระทําภายใต้ อํานาจของพระวจนะของพระเจ้ า และได้ รับการวินิจฉัยโดยพระวจนะ
(ดู 1โครินธ์ 14:29; 1เธสะโลนิกา 5:20-21) ถ้ ามีคนไม่พอใจเมื่อมีการวินิจฉัยของประทาน ก็แสดงว่าพวกเขาอ้ างว่าตนเป็ นเจ้ าของ
ของประทานที่เป็ นแต่ของพระเจ้ า ผู้ซึ่งอนุญาตให้ มนุษย์ใช้ ได้ และพวกเขารับเอาเกียรตินนั ้ (ซึ่งเป็ นแต่ของเจ้ าเท่านัน)
้ ไว้ เป็ นของ
ตนเอง ทุกสิ่งจะต้ องได้ รับการวินิจฉัยโดยพระวจนะ ตามจริ งแล้ ว เราจะไม่ทราบอะไรเลยเกี่ยวกับของประทานฝ่ ายพระวิญญาณ
นอกจากว่าพระคัมภีร์ได้ บอกเราไว้ และพระคัมภีร์สงั่ เราถึงวิธีใช้ ของประทาน และให้ แนวทางกับเราในการใช้ ของประทานนัน้ เป็ น
สิง่ โง่เขลาและก่อให้ เกิดผลเสียที่จะใช้ “ของประทาน” โดยไม่เป็ นไปตามพระวจนะของพระเจ้ า
ในสมัยพระคัมภีร์ พระเยซูและอัครสาวกไม่ได้ เข้ าไปในโรงพยาบาล และทําให้ เกิดเหตุการณ์ใหญ่โตในการรักษาคนป่ วย
ให้ หาย พระองค์และอัครสาวกทรงรักษาคนที่มาหาพระองค์ พระเจ้ าไม่ได้ ทรงประทานของประทานให้ กบั บุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อ
ใช้ ของประทานนันตามใจของตั
้
ว แต่ทรงประทานให้ เมื่อมีความจําเป็ นเกิดขึ ้น ไม่ใช่เพื่อแสดงอํานาจหรื อของประทานเพื่อการโอ้
อวด พระเยซูไม่เคยประกาศว่าพระองค์เสด็จมาเพื่อแสดงการอัศจรรย์หรื อรักษาคนป่ วยให้ หาย พระองค์ตรัสว่า “เพราะว่าบุตร
มนุษย์ได้ มาเพื่อจะเที่ยวหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนันให้
้ รอด” (ลูกา 19:10) การที่เราจะเป็ นเหมือนกับอัครสาวกอย่างแท้ จริ ง เรา
จะต้ องเน้ นเรื่ องความรอดของวิญญาณทังหลาย
้
โดยมีการอัศจรรย์ หมายสําคัญเหนือธรรมชาติ และการรักษาให้ หายเป็ นสิ่ง
ยืนยันที่ติดตามผู้ที่เชื่อพระวจนะของพระเจ้ า
ผมจะขอปิ ดท้ ายด้ วยถ้ อยคํ าเหล่านี ส้ ําหรั บคุณและการรับใช้ ของคุณ คุณมีสิทธิ์ เท่าเทียมกับคนอื่นๆ ในการมีหมาย
สําคัญเหนือธรรมชาติเกิดขึ ้นในการรับใช้ ของคุณ คุณและสมาชิกของคุณไม่จําเป็ นต้ องมองหาในคน “ที่มีของประทาน” คนอื่นๆ
ในการที่จะใช้ ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณ ของประทานเหล่านี ้มีอยู่ในพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ซึง่ คุณได้ รับแล้ ว จงเชื่อพระเจ้ าว่า
เมื่อคุณรับใช้ และเทศนาพระวจนะอย่างสัตย์ซื่อ เมื่อความจําเป็ นเกิดขึ ้น ของประทานเหนือธรรมชาติของพระเจ้ าก็จะทําการผ่าน
ทางคุณเพื่อตอบสนองความจําเป็ นเหล่านัน้
อย่าพยายามบังคับ หรื อพยายามหาคนที่อ้างของประทานในการรักษาหรื ออวยพรคนทังหลาย
้
ให้ คณ
ุ เทศนา อธิษฐาน
ร้ องเพลง และรับใช้ ต่อไป เมื่อสมาชิกมีความจําเป็ นที่จะต้ องให้ งานอันเหนือธรรมชาติของพระเจ้ าตอบสนองความจําเป็ นนัน้ จง
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เชื่อพระเจ้ าว่าจะทรงใช้ คณ
ุ ในวิถีทางที่จําเป็ นในเวลานัน้ เมื่อคุณเป็ นผู้เชี่ยวชาญในการเทศนาพระวจนะของพระเจ้ า พระองค์จะ
ทรงยืนยันพระวจนะของพระองค์ด้วยหมายสําคัญที่ตามมา และไม่มีคนใดที่จะออกไปจากกลุ่มเล็กๆ ของคุณเพื่อที่จะได้ รับการ
อวยพรที่พวกเขาต้ องการอีกต่อไป

ควรหรือไม่ ท่ ผี ้ ูหญิงจะสอนและเทศนา
ถาม
เพื ่อนที ่เชื ่อพระเจ้าองค์ เดี ยวของผมบางคนสอนว่าผู้หญิ งไม่ ควรสอนหรื อเทศนา และพวกเขาใช้ข้อพระคัมภี ร์ 1ทิ โมธี
2:11-12 ผมทราบว่าสหคริ สตจักรเพ็นเทคอสต์ อนุญาตให้ผู้หญิ งเทศนาได้ และผมเชื ่อว่าพวกเขาถกต้
ู อง แต่ผมไม่ทราบว่าจะ
อธิ บายของพระคัมภี ร์นีอ้ ย่างถกต้
ุ ช่วยผมในเรื ่องนีห้ น่อยได้ไหมครับ
ู องได้อย่างไร ขอให้คณ

ตอบ
ก่อนอื่นให้ เรามาดูที่ข้อพระคัมภีร์ที่คุณกล่าวถึงก่อน และดูว่าสิ่งใดไม่ใช่ความหมาย และสิ่งใดเป็ นความหมายของข้ อ
พระคัมภีร์นนั ้
ให้ผูห้ ญิ งเรี ยนอย่างเงียบๆ และด้วยใจนอบน้อม ข้าพเจ้าไม่ยอมให้ผูห้ ญิ งสัง่ สอนหรื อใช้อํานาจเหนือผู้ชาย แต่ให้
เขานิ่ งๆ อยู่ (1ทิโมธี 2:11-12)
การที่เราจะแปลข้ อความนี ้ได้ อย่างถูกต้ องเพื่อดูว่ามีความหมายว่าอย่างไร เราจะมาดูกนั ก่อนว่าสิ่งใดไม่ใช่ความหมาย
ของข้ อพระคัมภีร์นี ้
1. ไม่ไ ด้ หมายความว่า ผู้ห ญิ ง เผยพระวจนะไม่ไ ด้ พระพรอย่า งหนึ่ง ในการที่ พ ระวิญ ญาณบริ สุท ธิ์ ทรงเทลงมาตามคํ า
พยากรณ์ของโยเอล และสําเร็ จในวันเพ็นเทคอสต์ คือ “...บุตรี ของท่านทังหลายจะกล่
้
าวคําพยากรณ์” และ “เราจะเทฤทธิ์เดชแห่ง
พระวิญญาณของเราบน...ทาสีของเรา” (กิจการ 2:17-18)
้ อ ไม่ใช่เลย เราทราบว่า
การกล่าวคําพยากรณ์นี ้ควรจะทําที่ไหน เพียงลําพังหรื อมีเพียงผู้หญิงอยู่ด้วยไม่กี่คนอย่างนันหรื
วัตถุประสงค์ของการเผยพระวจนะ [พยากรณ์] คือการทําให้ ผ้ อู ื่นเจริ ญขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคริ สตจักร “ฝ่ ายผู้ที่เผยพระวจนะนัน้
พูดกับมนุษย์ทําให้ เขาเจริ ญขึ ้น เป็ นที่หนุนจิตชูใจ ฝ่ ายคนที่พดู ภาษาแปลกๆ นัน้ ก็ทําให้ ตนเองเจริ ญฝ่ ายเดียว แต่ผ้ เู ผยพระวจนะ
นันย่
้ อมทําให้ คริสตจักรจําเริญขึ ้น” (1โครินธ์ 14:3-4)
ในการบรรยายถึงฟิ ลิปผู้ประกาศและการรับใช้ ที่พระเจ้ าทรงประทานให้ กบั เขา พระวิญญาณได้ ตรัสว่า เขา “มีบตุ รหญิง
พรหมจารี สี่คนซึง่ เป็ นผู้ทํานาย” (กิจการ 21:9) ดังนัน้ จึงเป็ นหลักฐานว่าผู้หญิงสามารถมีและควรมีการรับใช้ ในการเผยพระวจนะ
ในคริสตจักร
การเผยพระวจนะคือการพูดแทนพระเจ้ าภายใต้ การทรงเจิมและการทรงนําของพระวิญญาณ ซึ่งในบางเวลารวมถึง การ
สอนและการเทศนาที่ได้ รับการเจิมจากพระเจ้ าด้ วย
2. ไม่ได้ หมายความว่าผู้หญิงไม่สามารถอธิษฐานได้ 1โครินธ์ 11:4-5 กล่าวว่า
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ผู้ชายที อ่ ธิ ษฐานหรื อเผยพระวจนะ โดยมี ผา้ คลุมศีรษะอยู่ ก็ทําความอัปยศแก่ศีรษะ แต่ผูห้ ญิ งที อ่ ธิ ษฐานหรื อเผย
พระวจนะ ถ้าไม่มีผา้ คลุมศีรษะก็ทําความอัปยศแก่ศีรษะ เพราะเหมื อนกับนางได้โกนผมเสียแล้ว
มัทธิว เฮนรี่ กล่าวถึงข้ อพระคัมภีร์สว่ นนี ้ว่า
ไม่ว่าการอธิ ษฐานและการเผยพระวจนะจะหมายความว่าอย่างไรสําหรั บผู้ชาย ก็มีความหมายอย่างเดียวกัน
สําหรับผู้หญิ ง ดังนัน้ ผู้หญิ งบางคน เหมือนเช่นกับผู้ชายบางคน อาจพูดกับผู้อื่นเพื่อเสริ มสร้ าง และตักเตือน และ
ปลอบโยน การเผยพระวจนะหรื อการสอนเช่นนี ้เป็ นสิ่งที่โยเอลได้ พยากรณ์ ไว้ ในโยเอล 2:28 และเปโตร กล่าวถึงใน
กิจการ 2:17 หากว่าของประทานเหล่านันไม่
้ ได้ ทรงประทานให้ กบั ผู้หญิงแล้ ว คําพยากรณ์ก็ไม่อาจสมบูรณ์ได้
ดังนันผู
้ ้ หญิงจึงสามารถอธิษฐาน เช่นเดียวกับเผยพระวจนะในคริ สตจักร หากว่าเธอมีผมยาวซึ่งเป็ นหมายสําคัญถึงการ
ยอมจํานนของเธอต่อการนําของผู้ชาย การที่ข้อความนี ้หมายถึงการอธิษฐานในที่สาธารณะก็เป็ นหลักฐานในตัวของมันเอง ซึ่ง
เชื่อมโยงกับการเผยพระวจนะในคริสตจักร
3. ไม่ได้ หมายความว่าผู้หญิงไม่สามารถสอนได้ ทิตสั 2:3-4 บอกเราว่าผู้หญิงอาวุโสจะต้ องเป็ น “ผู้สอนสิ่งที่ดีงาม เพื่อเป็ น
การฝึ กสอนผู้หญิงสาวให้ รักสามีและบุตรของตน” ดังนันจึ
้ งมีตวั อย่างจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับการที่ผ้ หู ญิงควรจะสอน
นอกจากนี ้ เรายังมีตวั อย่างเกี่ยวกับผู้หญิ งและสามีของเธอ ซึ่ง “รับท่าน [อปอลโล] มาสัง่ สอนให้ ร้ ู ทางของพระเจ้ าให้
ถูกต้ องยิ่งขึ ้น” (กิจการ 18:26) เห็นได้ ชดั ว่าสามี (อาควิลลา) ไม่ได้ สงั่ สอนเพียงลําพัง เพราะกล่าวไว้ ว่า “[พวก] เขา [อาควิลลาและ
ภรรยาปริ สสิลลา] … สัง่ สอน” การกระทํานันเป็
้ นการสอน ซึง่ คือการเปิ ดพระวจนะของพระเจ้ าและเปิ ดเผยความจริ งแก่อปอลโลว่า
เขาเป็ นคนเขลา อปอลโลได้ รับการสอนจากอาควิลลาและปริ สสิลลา จนกลายเป็ นผู้เทศนาที่มีกําลังมากที่สดุ คนหนึ่ง เหมือนเช่น
เปาโล และเปโตร (1โคริ นธ์ 1:12) ดังนันการสอนภายใต้
้
ขอบเขตเป็ นการรับใช้ ที่ผ้ หู ญิงสามารถทําได้
เมื่อเราเข้ าใจข้ อเท็จจริ งเหล่านี ้แล้ ว เราจึงเห็นว่าคําว่า “อยู่นิ่ง” ใน 1ทิโมธี 2:11-12 ไม่ได้ ห้ามการรับใช้ (ซึง่ ได้ รับการเจิม
จากพระเจ้ าและเห็นชอบตามพระคัมภีร์) ที่ผ้ หู ญิงอาจเผยพระวจนะ อธิษฐาน หรื อสอนในสถานการณ์หรื อสถานที่บางแห่งได้ ถ้ า
เช่นนันแล้
้ ว ข้ อพระคัมภีร์นี ้หมายความว่าอย่างไร
ประการแรก มีสิ่งสําคัญที่เห็นได้ ชัด คือ การยอมจํ านนต่อผู้มีอํานาจ เปาโลกล่าวว่า “ให้ ผ้ หู ญิงเรี ยนอย่างเงียบๆ และ
ด้ วยใจนอบน้ อม” (1ทิโมธี 2:11) จากนันจึ
้ งกล่าวว่า “ข้ าพเจ้ าไม่ยอมให้ ผ้ หู ญิงสัง่ สอนหรื อใช้ อํานาจเหนือผู้ชาย แต่ให้ เขานิ่งๆ อยู่”
(ข้ อ 12) ดังนันการรั
้
บใช้ ของผู้หญิงจะต้ องอยู่ภายใต้ การนําของผู้ชาย เพื่อที่จะเป็ นไปตามพระคัมภีร์อย่างแท้ จริ ง ในองค์การของ
เรา แม้ ว่าจะมีเวลาและโอกาสที่ผ้ หู ญิงอาจเป็ นศิษยาภิบาลของคริ สตจักร แต่ก็โดยอยู่ภายใต้ การนําของคณะเพรสไบเตรี ของสห
คริสตจักรเพ็นเทคอสต์ระหว่างประเทศเสมอ เป็ นการไม่ถกู ต้ องตามพระคัมภีร์ที่ผ้ หู ญิงจะรับใช้ อย่างเป็ นอิสระโดยปราศจากการนํา
ของผู้ชายที่พระเจ้ าทรงแต่งตังให้
้ อยูใ่ นอํานาจ การทําเช่นนันเป็
้ นการ “ใช้ อํานาจเหนือผู้ชาย”
ประการที่สอง เราต้ องเข้ าใจว่าข้ อพระคัมภีร์นี ้เกี่ยวกับการที่ผ้ หู ญิงเรี ยนรู้ เป็ นหลัก “ให้ ผ้ หู ญิงเรี ยนอย่างเงียบๆ และด้ วย
ใจนอบน้ อม” (ข้ อ 11) นี่เป็ นสิง่ ที่อธิบายอยูใ่ น 1โครินธ์ 14:35 ดังนี ้
ป่ ระชุมนัน้ ก็เป็ นสิ่ งทีน่ ่าอาย
ถ้าเขาอยากรู้ สิ่งใด ก็ให้เขาถามสามี ทีบ่ า้ น เพราะว่าการทีผ่ ูห้ ญิ งจะพดในที
ู
ในกระบวนการเรี ยนรู้ ขณะที่มีการสอนพระวจนะของพระเจ้ า เปาโลได้ แนะให้ ผ้ หู ญิงนิ่งเงียบ ในสมัยนัน้ ผู้หญิงส่วนใหญ่
ไม่ได้ ไปโรงเรี ยนและอ่านหนังสือไม่ออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเช่นโคริ นธ์ หลังจากที่พวกเธอได้ รับความรอด พวกเธอก็
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กระตือรื อร้ นที่จะเรี ยนรู้ แต่บ่อยครัง้ ก็ไม่สามารถเข้ าใจความหมายของคําสอนที่เข้ มข้ นที่ผ้ เู ทศนาอธิบายได้ อย่างถี่ถ้วน เนื่องจาก
ผู้หญิงนัง่ อยู่ที่อีกด้ านหนึ่งของคริ สตจักร คอยดูแลลูกๆ ขณะที่สามีนั่งอยู่ที่อีกด้ านหนึ่ง ภรรยา ซึ่งกระตือรื อร้ นอยากจะเข้ าใจ ก็
เรี ยกสามีซงึ่ อยูท่ ี่อีกฝั่ งของคริสตจักร “ยอห์น เขาพูดอะไรน่ะ หมายถึงอะไรหรื อ” หรื อเธออาจจะขัดจังหวะผู้พดู โดยการขอให้ ชี ้แจง
ความหมาย
เนื่องจากไม่อาจให้ มีการขัดจังหวะและการทําให้ เสียสมาธิเหล่านี ้ได้ เปาโลจึงกล่าวว่า “ถ้ าเขาอยากรู้สิ่งใด ก็ให้ เขาถาม
สามีที่บ้าน เพราะว่าการที่ผ้ หู ญิงจะพูด [ออกมา] ในที่ประชุมนันก็
้ เป็ นสิง่ ที่น่าอาย” (1โคริ นธ์ 14:35) การสัง่ ให้ ผ้ หู ญิงนิ่งนี ้เกี่ยวข้ อง
กับการเรี ยนรู้ของพวกเธอ ไม่ใช่ในการรับใช้ ตามที่พระเจ้ าทรงประทานภายใต้ อํานาจของผู้ชายซึง่ เป็ นผู้นํา
โดยสรุปแล้ ว ผมอยากจะกล่าวว่าผู้หญิงซึง่ สุภาพเรี ยบร้ อย ถ่อมใจ แต่ได้ รับการทรงเจิมอย่างมากมายเป็ นสินทรัพย์และ
ประดับให้ คริ สตจักรสวยงาม พระเจ้ าทรงเรี ยกผู้หญิงให้ เป็ นครูสอนชันเรี
้ ยนรวี นักอธิษฐาน ผู้สอน ผู้เทศนา ผู้ประกาศ ศิษยาภิบาล
และมิชชันนารี และใช้ พวกเธอในพื ้นที่หา่ งไกล บางคนได้ เสียสละ ทํางาน ตังคริ
้ สตจักร และมีชยั ชนะที่ผ้ ชู ายไม่สามารถหรื อไม่เต็ม
ใจที่จะทํา นี่เป็ นการสมบูรณ์อย่างแท้ จริงของคําพยากรณ์ของโยเอล และเป็ นไปตามพระคัมภีร์
เพื่อนของคุณไปเอาคําแปลพระคัมภีร์ดงั กล่าวมาจากที่ไหน ผมไม่ทราบ แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือ ไม่ได้ มาจากโยเอล เป
โตร เปาโล หรื ออปอลโล!

117

