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 “คนทีใ่หคํ้าตอบทีเ่หมาะสมย่อมมีความยินดี และถอ้ยคําทีก่ล่าวเหมาะกบักาลเทศะก็ประเสริฐนกั“  
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 แดบ่ิลล่ีท่ีรัก ผู้ เป็นแรงบนัดาลใจในยามเศร้าโศก ผู้ให้ความช่วยเหลือท่ีภกัดีท่ีสดุของผม ผู้หนนุใจท่ีพึง่พาได้มากท่ีสดุของ

ผม และเพ่ือนผู้สตัย์ซ่ือตลอดเวลากว่าห้าสิบห้าปี ผมขออทุิศหนงัสือเลม่นีใ้ห้ด้วยคําอธิษฐานขอให้หนงัสือเลม่นีพ้ร้อมอวยพรผู้ อ่ืน

เสมอ เหมือนเช่นเธอ [พร้อมอวยพรผู้ อ่ืนเสมอ] 
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คาํนํา 
 เป็นเวลาหลายปี ผมเก็บหนงัสือ คําถามจากชาวเพ็นเทคอสต์ ของเดวิด เกรย์ [เลม่หนึ่ง] ไว้ใกล้กบัโต๊ะและ [อีกเลม่หนึ่ง

ใกล้กับ] โทรศพัท์ของผม ผมใช้หนังสือสองเล่มนัน้จนมมุยบัเพราะหยิบขึน้มาเพ่ืออ้างอิงและใช้หนงัสือดงักล่าวเสมอเม่ือทํา

รายการวิทยทุกุวนั เพราะผมใช้หนงัสือเช่นนี ้จงึรู้สกึวา่เม่ือมีคําถามบางอยา่งเกิดขึน้ ผมสามารถคยุกบัศิษยาภิบาลเกรย์ได้ 

 สติปัญญาและความลํา้ลกึทางฝ่ายวิญญาณของศาสนาจารย์เกรย์ ปรากฏเด่นชดัในการพดูและการเขียนของท่าน ใน

เวลานี ้หนงัสือท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัหวัข้อท่ียากเลม่ใหมนี่จ้ะช่วยให้คณุเข้าถงึใจของทา่นและความคิดของทา่นได้ 

 ผู้อา่นหนงัสือเลม่นีแ้ตล่ะทา่นสามารถมีมิตรภาพสว่นตวักบัศิษยาภิบาลเกรย์ ผู้ซึง่ความรัก ประสบการณ์การเป็นศิษยาภิ

บาล การเดินทาง สติปัญญา การก่อตัง้คริสตจกัร การปราศรัยในท่ีสาธารณะ ความเข้าใจและความมุ่งมัน่ของท่านจะติดไปกับ

ทา่น ทา่นผู้อา่นครับ ทา่นจะมีสติปัญญามากยิ่งขึน้ 

 

 พอล ดี มน่ีู 

 ศิษยาภิบาล คริสตจกัร Calvary Tabernacle 

 เมืองอินเดียแนโปลสิ รัฐอินดีแอนา 
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คาํอุทศิ 
 ผมขอแสดงความขอบคณุอย่างจริงใจและสดุซึง้แก่คนจํานวนมากมายท่ีแสดงความขอบคณุสําหรับการตีพิมพ์หนงัสือ 

คําถามจากชาวเพ็นเทคอสต์ เลม่ก่อนหน้านีข้องผม ด้วยถ้อยคํา จดหมายและโทรศพัท์ให้กําลงัใจ และต้องการให้มีหนงัสือเล่มนี ้

ต่อ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ลกูสาวของผม ดร. นาโอมิ เอ็ม เบอร์โรวส์ สําหรับการทํางานบนคอมพิวเตอร์อย่างไม่รู้จกัเหน็ดเหน่ือยเพ่ือ

เตรียมและจดัดรรชนีสําหรับหนงัสือเลม่นี ้
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1 
ประเดน็เร่ืองคาํส่ังสอน 
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ผมไม่สามารถเข้าใจ 
เร่ืองพระเจ้าองค์เดยีว๑ได้ 

ถาม 
 ผมไม่สามารถเข้าใจเร่ืองพระเจ้าองค์เดียวได ้ผมไดร้ับบพัติศมาในพระนามของพระเยซและู ไดร้ับพระวิญญาณบริสทุธ์ิ

แล้ว แต่คําสัง่สอนเร่ืองพระเจ้าองค์เดียวดจะู เกินความเข้าใจของผม พระเยซูเป็นพระเจ้าได้อย่างไรในเมื่อพระเยซอธิษฐานู ต่อ

พระเจ้า มีคนบอกผมว่าถา้ผมไม่ยอมรบัเร่ืองพระเจ้าองค์เดียว ผมจะหลง แต่ผมจะสามารถยอมรับส่ิงทีผ่มไม่เข้าใจไดอ้ย่างไร ผม

หลงหรือเปล่าครบั 

ตอบ 
 ขอให้ผมเร่ิมจากการถามคณุว่าคณุเข้าใจคําสัง่สอนเร่ืองตรีเอกานภุาพไหม พระเจ้าองค์หนึ่งจะอธิษฐานกบัพระเจ้าอีก

องค์หนึง่ได้อยา่งไร ผู้ เช่ือพระเจ้าสามองค์ตกอยูใ่นสถานการณ์ยากลําบากนี ้

 ผู้ เทศนาของคณะขนาดใหญ่คณะหนึ่งในสมยัของเราเขียนหนงัสือท่ีมีช่ือว่า How Can God Exist in Three Persons? 

(พระเจ้าทรงเป็นอย่ในสามบคุคลไดอ้ย่างไรู ) ในหนงัสือเลม่นี ้ผู้ เขียนกลา่ววา่ 

 

 ผมใช้เวลากว่าย่ีสิบห้าปีในการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าอย่างจริงจงั และผมขอสารภาพว่าผมมีความเขลามาก

ในบางเร่ือง โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเร่ืองท่ีเรากล่าวถึงอยู่นี.้..ผมขอสารภาพว่าผมพบว่าเร่ืองนีเ้ป็นความลึกลบัอนัน่าฉงน 

ผมพบว่าเร่ืองนีเ้ป็นปริศนาท่ียากเกินเข้าใจ ผมพบว่าเร่ืองนีเ้ข้าใจได้ยาก ซับซ้อนและน่าฉงน ผมพบว่าเร่ืองนีไ้ม่อาจ

อธิบายได้ 

 ถ้าคุณคิดว่าเร่ืองพระเจ้าองค์เดียวยากท่ีจะเข้าใจได้แล้ว ลองเร่ืองตรีเอกานุภาพดู คําสัง่สอนเร่ืองตรีเอกานภุาพมีแต่

ความขดัแย้งกนั ความเป็นไปไม่ได้และความเหลวไหลท่ีไม่มีใครในโลกนีจ้ะเข้าใจได้ นกัเทศนาผู้ มีช่ือเสียงข้างต้นยงัได้กลา่วต่อไป

อีกวา่ 

 

 มีสภุาษิตโบราณหนึ่งเตือนว่าผู้ ท่ีพยายามเข้าใจเร่ืองตรีเอกานภุาพ จะเสียสติของตน และผู้ ท่ีปฏิเสธเร่ืองตรีเอกานุ

ภาพ จะเสียวิญญาณของตน เราตกอยูใ่นสถานการณ์เช่นนัน้ 

 

 ผมดีใจท่ีผมไมต่กอยูใ่นสถานการณ์เช่นนัน้ 

 การสําแดงของพระเจ้าในพระคริสต์มาจากพระเจ้า และพระองค์จะทรงเปิดความเข้าใจของคุณถ้าคุณจะแสวงหา

พระองค์และทําตามนํา้พระทยัของพระองค์ พระเยซูตรัสในยอห์น 7:17 “ถ้าผู้ ใดตัง้ใจประพฤติตามพระประสงค์ของพระองค์ ผู้นัน้

ก็จะรู้ว่าคําสอนนัน้มาจากพระเจ้า” เม่ือคุณได้รับพระวิญญาณเข้ามาในชีวิตของคณุ คณุก็ได้รับ “วิญญาณแห่ง...ความเข้าใจ” 

(อิสยาห์ 11:2) พระองค์ทรงสญัญาว่าจะ “นําท่านทัง้หลายไปสูค่วามจริงทัง้มวล” (ยอห์น 16:13) แม้เม่ือคณุไม่อาจเข้าใจทกุสิ่งได้ 

จงเดินในความสว่างท่ีคณุมีอยู่และคณุจะได้รับความสว่างมากย่ิงขึน้ การปฏิเสธความสว่างเป็นสิ่งอนัตราย จงรักความจริงและ

เช่ือคําสัง่สอนเร่ืองพระเจ้าองค์เดียวไม่ว่าคณุจะเข้าใจทกุสิ่งหรือไม่ มิฉะนัน้ คณุจะ “เช่ือสิ่งท่ีเท็จ” และ “ถกูพิพากษาลงโทษ” (2เธ

สะโลนิกา 2:10-12) 

 คําถามท่ีคณุถามว่า “พระเยซูเป็นพระเจ้าได้อย่างไรในเม่ือพระเยซูอธิษฐานต่อพระเจ้า” แสดงให้ผมเห็นว่าคณุไม่ทราบ

ความจริงพืน้ฐานเก่ียวกบัพระเยซู พระองค์ทรงเป็นทัง้พระเจ้าและมนษุย์ และในเวลาท่ีทรงเป็นมนษุย์นัน้[พระองค์] ทรงจํากดั

พระองค์เองให้มีความอ่อนแอเหมือนเช่นมนษุย์ทัง้ปวง นัน่เป็นเหตผุลว่าทําไมพระองค์จึงสามารถ “ถกูทดลองใจเหมือนอย่างเรา

                                                           
๑ เม่ือกลา่วถึงคําสัง่สอนเร่ืองพระเจ้าองค์เดียว หมายถึงพระเจ้าองค์เดียวบคุคลเดียว [ผู้แปล] 
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ทกุประการ” (ฮีบรู 4:15) และเม่ือทรงเป็นมนษุย์ [พระองค์] ทรงหิว กระหาย เหน็ดเหน่ือยและนอนหลบั แต่ทัง้หมดนีไ้ม่ได้ทําลาย

ลกัษณะพระเจ้าของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าในรูปกายของมนษุย์อยา่งแท้จริง 

 เน่ืองจากพระองค์ทรงเป็นทัง้พระเจ้าอย่างแท้จริงและเป็นมนษุย์อย่างแท้จริงในเวลาเดียวกนัเป็นบคุคลเดียว พระองค์จึง

สามารถตรัสจากจุดยืนท่ีแตกต่างกันทัง้สองได้ บางครัง้พระองค์ตรัสในฐานะมนุษย์ และบางครัง้พระองค์ตรัสในฐานะพระเจ้า

พระองค์เอง ในฐานะมนษุย์ พระองค์ทรงอธิษฐาน แต่ในฐานะพระเจ้า พระองค์ทรงเลีย้งอาหารฝงูชน ในฐานะมนษุย์ พระองค์ทรง

หลบับนเรือ แต่ในฐานะพระเจ้า พระองค์ตรัสว่า “ผู้ ท่ีได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดา” (ยอห์น 14:9) และ “เรากบัพระบิดาเป็นอนัหนึ่ง

อนัเดียวกัน” และในฐานะมนุษย์ พระองค์ตรัสว่า “พระบิดาทรงเป็นใหญ่กว่าเรา” (ยอห์น 14:28) คุณต้องรู้ว่าพระเยซูตรัสจาก

จดุยืนใด 

 พระคมัภีร์เรียกความจริงนีว้่าข้อลํา้ลกึ แตเ่ป็นข้อลํา้ลกึที่ส ําแดงออก ทรงซ่อนไว้จากผู้ มีปัญญาและผู้ฉลาด แต่ได้สําแดง

ให้ผู้ น้อยรู้ (มทัธิว 11:25) “เราต้องยอมรับว่าข้อลํา้ลกึแหง่ศาสนาของเรานัน้ยิ่งใหญ่มาก คือวา่ พระองค์ทรงปรากฏเป็นมนุษย์ 

พระวิญญาณได้ทรงพิสจูน์แล้ว หมู่ทตูสวรรค์ก็เห็น และมีผู้ประกาศพระองค์แก่ประชาชาติ มีชาวโลกเช่ือถือพระองค์ และพระองค์

เสดจ็ขึน้รับพระสริิ” (1ทิโมธี 3:16) 

 จงเป็นเหมือนกบัเด็กเล็กๆ จงรักองค์พระผู้ เป็นเจ้าด้วยสดุใจของคณุ และพระองค์จะทรงสําแดงความจริงของพระองค์

ให้กบัคณุ 

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

พระเยซเป็ู นพระเจ้าหรือพระองค์เป็น 
พระบุตรของพระเจ้า 

ถาม 
 พระเยซูเป็นพระเจ้าไดอ้ย่างไรในเมือ่พระองค์เป็นพระบตุรของพระเจ้า ทําไมพระเยซูอธิษฐานต่อพระบิดาถา้พระเยซเป็นู

พระเจ้า พระเยซูเป็นพระเจ้าหรือพระองค์เป็นพระบตุรของพระเจ้า 

ตอบ 
 ผมขอเร่ิมด้วยการกลา่วว่า ไม่ต้องสงสยัเลยว่าพระเยซูเป็นพระบตุรของพระเจ้า ลกูา 1:35 เขียนไว้ว่า “ทตูสวรรค์จึงตอบ

นาง [มารีย์] ว่า “พระวิญญาณบริสทุธิจะเสด็จลงมา์ บนเธอ [มารีย์] และฤทธิเดชของผู้สงูสดุจะปกเธอ์  เหตฉุะนัน้บตุรท่ีจะเกิดมา

นัน้ จะได้เรียกวา่วิสทุธ์ิ และเรียกวา่พระบตุรของพระเจ้า” 

 ผู้ เป็นมนษุย์นี ้เกิดจากผู้หญิง และเรียกว่าเป็นพระบตุร (กาลาเทีย 4:4) พระองค์ทรงเรียกพระองค์เองว่าเป็นบตุรมนษุย์

หลายครัง้ (มทัธิว 8:20; 9:6; 11:19 ฯลฯ) เน่ืองจากพระองค์ทรงมีมารดาเป็นมนษุย์และเสด็จมาใน “สภาพเสมือนเนือ้หนงัท่ีบาป” 

(โรม 8:3) มนุษย์คนนัน้ซึ่งเกิดจากนางมารีย์ยงัเป็นพระบุตรของพระเจ้าด้วย เน่ืองจากพระวิญญาณของพระเจ้าปกมารีย์หญิง

พรหมจารี และเป็นเหตใุห้เธอปฏิสนธิ พระเจ้าจึงทรงเป็นพระบิดาของพระองค์ ดงันัน้ พระเยซูจึงทรงเป็นพระบตุร นัน่คือเป็นบตุร

มนษุย์ (สภาพมนษุย์) และพระบตุรของพระเจ้า ดงันัน้ เราเหน็พ้องวา่พระเยซทูรงเป็นพระบตุรของพระเจ้า 

 สิง่เราเหน็ไมเ่หมือนกนัและพระคมัภีร์เห็นไม่เหมือนกบัคณุคือว่า คณุกลา่วว่าพระองค์ไม่ใช่พระเจ้า พระเยซูไม่เพียงแต่มี

ร่างกายท่ีเป็นเนือ้หนงัเทา่นัน้ และเช่นนัน้จงึเรียกวา่เป็นพระบตุร แตพ่ระองค์ทรงเป็นพระเจ้าซึง่อยูใ่นร่างกายนัน้อยา่งแท้จริงด้วย 

 ผู้ เผยพระวจนะในพระคมัภีร์เก่าประกาศว่าจะเป็นเช่นนัน้ มีคาห์กล่าวถึงการบังเกิดของพระเยซู “โอ เบธเลเฮม เอฟ

ราธาห์ แต่เจ้าผู้ เป็นหน่วยเลก็ในบรรดาตระกลูของยดูาห์ จากเจ้าจะมีผู้หนึ่งออกมาเพ่ือเรา เป็นผู้ ท่ีจะปกครองในอิสราเอล ดัง้เดิม

ของท่านมาจากสมยัเก่า จากสมยัโบราณกาล“ (มีคาห์ 5:2) อิสยาห์พยากรณ์เก่ียวกบัพระเยซูไว้ว่า “ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพ่ือ
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เ ร า  มี บุ ต ร ช า ย คนหนึ่ ง ป ร ะ ท า นม า ใ ห้ เ ร า  แ ล ะ ก า ร ป กค ร อ ง จ ะ อ ยู่ ท่ี บ่ า ข อ ง ท่ า น  แ ล ะ ท่ า น จ ะ เ รี ย ก น า ม 

ของทา่นวา่ ‘ท่ีปรึกษามหศัจรรย์ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธ์ิ พระบิดานิรันดร์ องค์สนัติราช’ “ (อิสยาห์ 9:6) 

 ผู้ เขียนพระคมัภีร์ใหมเ่น้นเร่ืองลกัษณะพระเจ้าท่ีสมบรูณ์ของพระเยซเูช่นเดียวกนั วา่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าอย่างแท้จริง 

ยอห์นกลา่ววา่พระเยซทูรงเป็น “พระเจ้าแท้“ ใน 1ยอห์น 5:20 และในวิวรณ์ 1:8 เขาเรียกพระองค์วา่ “ผู้ทรงฤทธานภุาพสงูสดุ“ 

 เปโตรประกาศวา่พระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้าง โดยกลา่ววา่พระองค์ทรงเป็น “เจ้า [หรือแหลง่กําเนิด] ชีวิต “ (กิจการ 3:15) 

และประกาศอย่างกล้าหาญว่าคนทัง้หลายจะรอดได้ด้วยพระนามของพระองค์เท่านัน้ (กิจการ 4:12) โธมสัล้มลงท่ีแทบพระบาท

ของพระเยซแูละเรียกพระองค์วา่ “องค์พระผู้ เป็นเจ้าของข้าพระองค์ และพระเจ้าของข้าพระองค์“ (ยอห์น 20:28) 

 เม่ือกล่าวถึงพระเยซู เปาโลประกาศว่า “พระองค์ทรงปรากฏเป็นมนษุย์ พระวิญญาณได้ทรงพิสจูน์แล้ว หมู่ทตูสวรรค์ก็

เหน็ และมีผู้ประกาศพระองค์แก่ประชาชาติ มีชาวโลกเช่ือถือพระองค์ และพระองค์เสด็จขึน้รับพระสิริ“ (1ทิโมธี 3:16) เม่ือเขียนถึง

การเสด็จกลบัมาของพระเยซู เปาโลประกาศว่าเรา “คอยท่ารับความหวงัใจอนัให้มีสขุ และการสําแดงสง่าราศีของพระเจ้าใหญ่ย่ิง 

คือพระเยซคูริสต์เจ้าผู้ช่วยให้รอดของเรานัน้” (ทิตสั 2:13) 

 แต่พระคําของพระเยซูเองควรจะทําให้หายสงสยั ในยอห์น 14 พระเยซูทรงสําแดงว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระบิดาผู้

ทรงสถิตอยูใ่นเนือ้หนงัในฐานะพระบตุรอยา่งแท้จริงได้อยา่งไร 

 

 “ถา้ท่านทัง้หลายร้จกัเราแลว้ ท่านก็ู จะร้จกัู พระบิดาของเราดว้ย ตัง้แต่นีไ้ปท่านก็จะร้จกัู พระองค์และไดเ้ห็นพระองค์’ 

ฟีลิปทลู พระองค์ว่า ‘พระองค์เจ้าข้า ขอสําแดงพระบิดาให้ข้าพระองค์ทัง้หลายได้เห็น ก็พอใจข้าพระองค์แล้ว’ พระเยซู

ตรสักบัเขาว่า ‘ฟีลิปเอ๋ย เราไดอ้ย่กบัท่านนานถึงเพียงนีแ้ละท่าู นยงัไม่ร้จกัู เราอีกหรือ ผที้ไ่ดเ้ห็นเราก็ไดเ้ห็นู พระบิดา ท่าน

จะพดไดอ้ย่างไรอีกว่า ู “ขอสําแดงพระบิดาใหข้้าพระองค์ทัง้หลายเห็น” ท่านไม่เชือ่หรือว่า เราอยู่ในพระบิดาและพระบิดา

ทรงอย่ในเรา คําซ่ึงเรากล่าวแก่ท่านทัง้หลายนัน้ เรามิไดก้ล่าวตามใจชอบู  แต่พระบิดาผท้รงสถิตอย่ในเราู ู  ไดท้รงกระทํา

พระราชกิจของพระองค์” (ยอห์น 14:7-10) 

 

 ในสภาพมนษุย์ของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นพระบตุร แต่ในสภาพพระเจ้าของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นพระบิดาผู้ทรง

สถิตอยู่ในพระบตุร พระองค์ทรงเป็นทัง้พระบิดาและพระบุตร พระเยซูเองทรงประกาศเช่นนัน้เม่ือพระองค์ตรัสไว้ในวิวรณ์ 22:16 

ว่า “เราเป็นรากเหง้าและเชือ้สายของดาวิด“ (พระคมัภีร์ภาษาไทยฉบบัมาตรฐาน 2002) “รากเหง้า” หมายความว่าพระองค์ทรง

เป็นพระผู้สร้างหรือพระบิดาของดาวิด ในขณะท่ี “เชือ้สาย“ สําแดงวา่พระองค์ทรงเป็นผลติผลหรือบตุรดาวิด 

 พระองค์ทรงอธิษฐานในกายท่ีเส่ือมเกียรติของพระองค์ แต่ไม่ใช่ต่อพระเจ้าท่ีแยกจากพระองค์เอง เพราะพระองค์ตรัสว่า 

“พระบิดาทรงอยู่ในเรา“ (ยอห์น 14:10) และ “เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน“ (ยอห์น 10:30) หนังสือฮีบรูเผยว่าการ

อธิษฐานของพระองค์กําจัดอยู่แค่ “ขณะเม่ือพระองค์ทรงเป็นมนุษย์นัน้“ (ฮีบรู 5:7) หลังจากพระองค์ฟื้นขึน้จากความตาย 

พระกายของพระองค์ได้รับพระเกียรติ “เพราะวา่ในพระองค์นัน้ สภาพของพระเจ้าดํารงอยูอ่ยา่งบริบรูณ์“ (โคโลสี 2:9) ช่างเป็นเร่ือง

อศัจรรย์ท่ีดีจริง 

 “ทรงลงมาจากพระสิริของพระองค์” (Down from His Glory) เพลงอนัไพเราะของวิลเล่ียม อี บธู-คลิปบอร์น เป็นเพลงท่ี

ชาวคริสเตียนร้องกนัไปทัว่ แต่มีไม่ก่ีคนเท่านัน้ท่ีเข้าใจการอศัจรรย์ท่ีเพลงนัน้กล่าวถึง อย่างไรก็ตาม ถ้อยคําท่ีงดงามซึ่งตรงกับ

พระวจนะของพระเจ้านัน้ทําให้พวกเราในปัจจบุนัรู้สกึยินดี 

 

เร่ืองราวท่ีมีชีวิตอยูเ่สมอ พระเจ้าทรงลงมาจากพระสริิของพระองค์ 

พระเจ้าและผู้ช่วยให้รอดของข้าฯ เสดจ็มา พระนามคือพระเยซ ู

ทรงประสติูในรางหญ้า ทรงเป็นคนแปลกหน้าตอ่ชาติของพระองค์ 
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ทรงเป็นชายแหง่ความระทมทกุข์ นํา้ตา และความเจ็บปวด 

 

ทรงถ่อมพระองค์ลง นําการไถ่บาปมายงัเรา 

ในความมืดมน ไมมี่ความหวงัแม้แตน้่อย 

พระเจ้าผู้ทรงพระคณุและออ่นโยน ทรงละราศีของพระองค์ 

ถ่อมพระองค์ลงเพ่ือวิงวอน มีชยัชนะ ช่วยวิญญาณของข้าฯ ให้รอด 

 

ด้วยสมคัรใจ ทรงมีเนือ้หนงัและโลหิต 

พระองค์ทรงรับสภาพมนษุย์ เปิดเผยแผนการซอ่นเร้น 

ความลํา้ลกึอนัสวยงาม การเสียสละท่ีไม้กางเขน 

ตอนนี ้ข้าฯ รู้วา่พระองค์ทรงเป็น “เราเป็น” ผู้ ย่ิงใหญ่ 

 

 

โอ ข้าฯ รักพระองค์ ข้าฯ บชูาพระองค์ 

ลมหายใจของข้าฯ ความสขุสบายของข้าฯ ทกุสิง่ทกุอยา่ง 

พระผู้สร้างย่ิงใหญ่ทรงมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของข้าฯ  

และสภาพของพระเจ้าดํารงอยูใ่นพระองค์อยา่งบริบรูณ์ 

.................... 
บุคคลหน่ึงรับพระวญิญาณบริสุทธิ ์  
โดยไม่พดภาษาต่างๆ ได้หรือไมู่  

ถาม 
 ผมเป็นคริสเตียนใหม่ และผมรู้ว่าผมไดร้บัพระวิญญาณบริสทุธิ เพราะผมพดภาษาต่างๆ ์ ู เหมือนคนเหล่านัน้ในวนัเพ็นเท

คอสต์ ผมเป็นพยานกบัเพื่อนของผมทุกคนที่โรงเรียน (ผมกําลงัเรียนอย่ที่วิทยาลยัู ชุมชน) เพื่อนสนิทของผมคนหน่ึงอ้างว่าเขา

ไดร้ับพระวิญญาณบริสทุธ์ิเช่นกนั แต่เขาไม่ได้พดภาษาต่างๆ และเขาู บอกว่าเมื่อเหล่าสาวกไดร้ับพระวิญญาณบริสทุธิ พวกเขา์

ไม่ไดพ้ดภาษาต่างๆ ู เหมือนกนั และเขาชีใ้หผ้มดยอห์น ู 20:22 เขาบอกว่ากิจการ 2 เป็นการเพ่ิมเติมพระวิญญาณบริสทุธิหลงัจาก์

ที่พวกเขาได้รับพระวิญญาณบริสทุธิแล้ว์  และภาษาต่างๆ ทรงประทานให้กบัพวกเขาเพือ่เทศนาแก่ชนชาติต่างๆ แต่ไม่ใช่ทุกคน

ไดร้บัภาษาต่างๆ ผมไม่ร้ว่าจะตอบเขาอย่างไรู  คณุช่วยผมหน่อยไดไ้หมครบั 

ตอบ 
 การอ้างเหตุผลของเพ่ือนคุณเป็นคําสอนท่ีรู้จักกันในกลุ่มคนบางกลุ่ม และวตัถุประสงค์ของการอ้างเหตุผลนัน้คือเพ่ือ

พยายามท่ีจะพิสจูน์ว่าการพดูภาษาต่างๆ นัน้ไม่จําเป็น อย่างไรก็ตาม การกลา่วว่าเหล่าสาวกได้รับพระวิญญาณบริสทุธิในยอห์น์  

20:22 เป็นการบิดเบือนพระคมัภีร์อย่างร้ายแรง ข้อพระคัมภีร์นัน้หรือบริบทของข้อพระคมัภีร์นัน้ไม่ได้แนะว่าเหล่าสาวกได้รับ

พระวิญญาณบริสทุธ์ิในเวลานัน้ 

 การท่ีจะเข้าใจสิง่ท่ีพระเยซทูรงกระทําในข้อ 22 นัน้ เราจะต้องดใูนข้อพระคมัภีร์ก่อนหน้านัน้ ข้อพระคมัภีร์สองข้อนีไ้ด้แก่ 

 

 “พระเยซตรสักบัเขาอีู กว่า ‘สนัติสขุจงดํารงอย่กบัท่านทัง้หลายเถิด ู พระบิดาทรงใชเ้รามาฉนัใด เราก็ใชท่้านทัง้หลาย

ไปฉนันัน้’ ครั้นพระองค์ตรัสดงันัน้แล้ว จึงทรงระบายลมหายใจออกเหนือเขา ตรัสกบัเขาว่า ‘จงรับพระวิญญาณบริสทุธ์ิ

เถิด” (ยอห์น 20:21-22) 
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 สิ่งท่ีพระเยซูทรงกระทําในท่ีนีคื้อ ทรงส่งเหล่าสาวกของพระองค์ออกไปในโลกเพ่ือเทศนาและทรงสญัญาพวกเขาว่า 

พระองค์จะทรงประทานฤทธ์ิเดชท่ีจะทําให้พวกเขาสามารถกระทําหน้าท่ีนัน้ให้สําเร็จได้ บนัทกึของลกูาเก่ียวกบัเหตกุารณ์เดียวกนั

นีอ้ยู่ในลกูา 24:36-49 บนัทึกทัง้สองแห่งเร่ิมต้นด้วยคําว่า “สนัติสขุจงดํารงอยู่กบัท่านทัง้หลายเถิด“ [ดพูระคมัภีร์ภาษาไทยฉบบั

มาตรฐาน 2002] ลกูาสรุปด้วยการกล่าวสิ่งท่ีพระเยซูตรัสแก่พวกเขาว่า “และจะต้องประกาศทัว่ทุกประชาชาติในพระนามของ

พระองค์ ให้เขากลบัใจใหม่รับการยกบาป ตัง้ต้นท่ีกรุงเยรูซาเลม็ ท่านทัง้หลายเป็นพยานด้วยข้อความเหลา่นัน้ และดเูถิดเราจะส่ง

ซึ่งพระบิดาของเราทรงสญัญานัน้ มาเหนือท่านทัง้หลาย แต่ท่านทัง้ลายจงคอยอยู่ในกรุงจนกว่าท่านจะได้ประกอบด้วยฤทธิเดช์

ท่ีมาจากเบือ้งบน“ (ลกูา 24:47-49) 

 ขอให้สงัเกตว่าในบนัทกึทัง้สองแห่ง พระเยซูทําให้พวกเขาหายกลวัโดยตรัสว่า “สนัติสขุจงดํารงอยู่กบัท่านทัง้หลายเถิด” 

ในทัง้สองแห่ง พระเยซูทรงมอบหมายให้พวกเขา (หรือส่งพวกเขา) ไปในโลกเพ่ือเป็นพยานของพระองค์ เห็นได้ชดัว่าเพ่ือเทศนา

พระกิตติคุณ ในบนัทึกของลกูา ไม่มีสิ่งบ่งชีใ้ดๆ เลยว่าพวกเขาได้รับพระวิญญาณในเวลานัน้ ตามจริงแล้ว บันทึกนัน้กล่าวว่า 

พระเยซตูรัสบอกให้พวกเขารออยูใ่นเยรูซาเลม็จนกวา่จะ “ได้รับฤทธิเดชจากเบือ้งบน์ ” 

 บันทึกของยอห์นมิได้ขัดกับบันทึกของลูกาเลย ตามจริงแล้ว การระบายลมหายใจเหนือเหล่าสาวกของพระองค์นัน้

เรียกว่า “ลมหายใจแห่งพระสญัญา” พระองค์เพียงแต่ให้พวกเขาได้ลิม้รสสิ่งท่ีจะได้รับในวนัเพ็นเทคอสต์ พระพรท่ี “ช่วยเหลือ

ในช่วงเวลายากลําบาก” จนกว่าวนัเพ็นเทคอสต์จะมาถึงเม่ือพวกเขาจะได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ เม่ือ์ พระองค์ตรัสว่า “จงรับ

พระวิญญาณบริสทุธิเถิด์ “ พระองค์ทรงบญัชาพวกเขาและให้พระสญัญาว่าพวกเขาจะได้รับพระวิญญาณบริสทุธ์ิ “ไม่ช้าไม่นาน” 

(กิจการ 1:5) 

 การท่ีเหลา่สาวกได้รับพระวิญญาณบริสทุธิในวนัเพ็นเท์ คอสต์เป็นสิ่งไม่อาจโต้แย้งได้ เม่ือฝงูชนได้ยินการพดูภาษาต่างๆ 

และเห็นการสําแดงท่ีย่ิงใหญ่ พวกเขาร้องออกมาว่า “น่ีอะไรกนั“ (กิจการ 2:12) ข้อความของเปโตรอยู่ในคําตอบของคําถามนัน้ 

เขากลา่วว่า “แต่เหตกุารณ์นีเ้กิดขึน้ตามคําซึง่โยเอลผู้ เผยพระวจนะได้กล่าวไว้ว่า พระเจ้าตรัสว่าในวาระสดุท้าย เราจะเทฤทธิเดช์

แหง่พระวิญญาณของเราโปรดประทานแก่มนษุย์ทัง้ปวง“ (กิจการ 2:16-17) เขาอธิบายกบัคนเหลา่นัน้เก่ียวกบัพระเยซู เทศนาการ

วายพระชนม์ การฝังและการฟืน้คืนพระชนม์ของพระเยซ ูและจากนัน้ประกาศวา่ “เหตฉุะนัน้เม่ือทรงเชิดชพูระองค์ขึน้อยู่ท่ีพระหตัถ์

เบือ้งขวาของพระเจ้า และครัน้พระองค์ได้ทรงรับพระวิญญาณบริสทุธิจาก์ พระบิดาตามพระสญัญา พระองค์ได้ทรงเทฤทธิเดชนีล้ง์

มา ดงัท่ีทา่นทัง้หลายได้ยิน และเหน็แล้ว“ (กิจการ 2:33) 

 ถ้าเหล่าสาวกได้รับพระวิญญาณบริสทุธิแล้วในยอห์น ์ 20:22 เปโตรก็ไม่รู้ เขาประกาศว่าสิ่งท่ีพวกเขาได้รับในวนัเพ็นเท

คอสต์เป็น “พระวิญญาณบริสทุธ์ิ...ตามพระสญัญา [ท่ีพระเยซทูรงสญัญา] ...ดงัท่ีทา่นทัง้หลายได้ยิน และเหน็แล้ว” 

 เปโตรเน้นว่าสิ่งท่ีพวกเขาได้รับในวนัเพ็นเทคอสต์ตามจริงแล้วเป็นการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิเม่ือเขาเล่าให้

เหล่าสาวกคนอ่ืนๆ ทราบถึงสิ่งท่ีเกิดขึน้ในครัวเรือนของโครเนลิอสั “เม่ือข้าพเจ้าตัง้ต้นกล่าวข้อความนัน้ พระวิญญาณบริสทุธิก็์

เสดจ็มาสถิตกบัเขาทัง้หลาย เหมือนได้เสดจ็ลงมาบนพวกเราในตอนต้นนัน้ แล้วข้าพเจ้าได้ระลกึถึงพระวาจาขององค์พระผู้ เป็นเจ้า 

ซึง่ได้ตรัสวา่ ‘ยอห์นได้ให้รับบพัติศมาด้วยนํา้ แตท่ัง้ทา่นหลายจะรับบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิ“ (กิจการ 11:15-16) 

 “เหมือนได้เสด็จลงมาบนพวกเราในตอนต้นนัน้“ หมายถึงว่าโครเนลิอสัและครัวเรือนของเขาพดูเป็นภาษาต่างๆ เม่ือพวก

เขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ เหมือนเช่น์ ท่ีเปโตรและสาวกคนอ่ืนๆ ในวันเพ็นเทคอสต์ “เม่ือเปโตรยังกล่าวคําเหล่านัน้อยู ่

พระวิญญาณบริสทุธิก็เสด็จลงมาสถิตกบัคนทัง้ปวงท่ีฟัง์ พระวจนะนัน้ ฝ่ายพวกท่ีได้เข้าสหุนตั [ชาวยิว] ซึ่งเช่ือถือในพระเจ้า...ก็

ประหลาดใจ...เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงประทานพระวิญญาณบริสทุธ์ิ ให้ลงมาบนคนต่างชาติด้วย เพราะเขาได้ยินคนเหล่านัน้พดู

ภาษาตา่งๆ และยกยอ่งสรรเสริญพระเจ้า“ (กิจการ 10:44-46) 
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 เม่ือโครเนลิอสัพดูภาษาต่างๆ เปโตรทราบว่าเขาได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ ์ “เหมือนได้เสด็จลงมาบนพวกเราในตอนต้น

นัน้“ เม่ือวนัเพน็เทคอสต์ เปโตรไมไ่ด้หมายถึงเวลาเม่ือพระเยซูระบายลมหายใจออกเหนือพวกเขา แต่หมายถึงวนัเพ็นเทคอสต์ นัน่

คือเม่ือเหลา่สาวกได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ ไมใ่ช่ก่อนหน้านัน้์  

 ชายหนุ่ม จงเรียนรู้สิ่งนีแ้ละเรียนรู้ไว้ให้ดี คุณได้รับของประทานท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดของพระเจ้าเม่ือคุณได้รับบัพติศมาใน

พระนามของพระเยซูและรับพระวิญญาณบริสทุธิ คนทัง้หลายอาจพยายามเหมือนเช่นท่ีเพ่ือนของคุณ์ ทําเพ่ือหาทางหลีกเล่ียง

ความจริง แม้วา่พวกเขาพยายามจะหลีกเล่ียงความจริง แตพ่ระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริง 

 ประสบการณ์ท่ีคุณมีนัน้มาจากพระเจ้า คุณคาดหมายไว้ได้เลยว่าการต่อสู้และการข่มเหงจะเกิดขึน้ พระคัมภีร์ถาม

คําถามนีว้่า “เหตไุฉนประเทศทัง้หลายจึงกระทําโกลาหลขึน้ และชนประเทศต่างๆ คิดอ่านในการเปล่าๆ“ (สดดีุ 2:1, พระคมัภีร์

ภาษาไทยฉบบัแปลเก่า) คําตอบคือ “เพราะเขาทัง้หลายไม่ได้รับความรักแห่งความจริงไว้เพ่ือจะรอดได้“ (2เธสะโลนิกา 2:10, 

พระคมัภีร์ภาษาไทยฉบบัคิงเจมส์) 

 ช่างไม้สองคนกําลงัคยุกนัถึงประสบการณ์วนัเพ็นเทคอสต์ คนถากถางจะกลา่วว่า “วนัเพ็นเทคอสต์เป็นเพียงศาสนาท่ีไม่

สําคญัเก่าๆ เลก็ๆ ไมมี่ประสทิธิภาพ” ในขณะท่ีช่างไม้คริสเตียนตอบคําถามวา่ “อาจเป็นเพียงศาสนาท่ีไม่สําคญั แต่เป็นศาสนาท่ีมี

กิจการบทท่ี 2 ข้อท่ี 4 และกิจการบทท่ี 2 ข้อท่ี 38 และสรรเสริญพระเจ้า เป็นศาสนาท่ีแข็งแกร่งพอท่ีจะนําเราทกุคนไปถึงสง่าราศี

ได้” อาเมน 

.................... 
ดฉัินได้รับการสอนให้พดภาษาู ต่างๆ 

ถาม 
 ดิฉนัร้จกัู พระเจ้าในคริสตจกัรคาริสเมติก ตอนนี ้เมื่อดิฉนัมองย้อนกลบัไป เห็นว่าเป็นเร่ืองผิวเผินและเปล่าประโยชน์จน

ดิฉนัสงสยัว่าดิฉนัพบอะไรทีน่ัน่ไดอ้ย่างไร พวกเขาสอนเราใหพ้ดภาษาต่างๆ ู พยากรณ์ รักษาคนป่วย และแม้แต่จงัหวะเตน้รํา เรา

เรียนรู้ว่าจะทําส่ิงเหล่านีท้ัง้หมดโดยไม่มีพระวิญญาณบริสทุธ์ิไดอ้ย่างไร เรียนร้ ู “เทคนิค” เมื่อดิฉนัมาคริสตจกัรเพ็นเทคอสต์ ดิฉนั

พบความแตกต่างอย่างมากระหว่างส่ิงที่ดิฉนัไดร้ับการสอนและความจริงเกี่ยวกบัการนมสัการในพระวิญญาณอย่างแท้จริงโดย

การดําเนินการของพระวิญญาณบริสทุธ์ิในคริสตจกัร 

 ปัญหาของดิฉนัคือว่า ดิฉนัไม่แน่ใจว่าดิฉนัไดร้ับพระวิญญาณบริสทุธ์ิจริงๆ หรือไม่ในคริสตจกัรคาริสเมติก ดิฉนัจําไดว่้า

พวกเขาสอนเราให้พดและอ้างว่าเป็นู พระวิญญาณบริสุทธิเมื่อเรา์ ออกเสียงที่พวกเขาสอนเราให้พด ตอนนีู้  ดิฉนัสงสยัว่าภาษา

ต่างๆ ที่ดิฉนัพดมาจากู พระเจ้าหรือเป็นส่ิงที่ดิฉนัเรียนร้ที่จะพด ศิู ู ษยาภิบาลของดิฉนับอกว่าไม่ต้องกงัวล วิญญาณของเขาเป็น

พยานว่าดิฉันมีพระวิญญาณบริสุทธิ แต่ดิฉนัยงั์ ทรมานเพราะความไม่แน่ใจ ดิฉันขอบคุณพระเจ้าสําหรับความจริงที่พบใน

คริสตจกัรเพ็นเทคอสต์ แต่ส่ิงเดียวนีทํ้าใหดิ้ฉนักลุม้ใจ คณุจะช่วยหน่อยไดไ้หมคะ 

ตอบ 
 มีคนมากมายได้เหน็ความเป็นจริง คนท่ีได้ตระหนกัวา่การพดูคําท่ีบางคนใสเ่ข้ามาในปากของพวกเขาไม่ใช่พระวิญญาณ

บริสทุธ์ิตามท่ีพระคมัภีร์สอน หลายคนคิดวา่ชาวเพน็เทคอสต์ทกุกลุม่เหมือนกนัหมด แตไ่มใ่ช่เลย 

 คณุอาจแน่ใจได้ว่าเม่ือมีของแท้ท่ีมีค่ามาก เช่น การบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิ ก็จะมีของปลอมด้วย มารจะทํา

ให้มีของปลอม น่าเศร้าท่ีของปลอมนัน้มีดาษด่ืนในปัจจบุนั แต่ในทางตรงกนัข้าม จงแน่ใจว่าเม่ือใดท่ีมีของปลอม ก็มีของจริงซึ่ง

ของปลอมนัน้เลียนแบบด้วย ของจริงมีอยู่ท่ีน่ีในโลกปัจจบุนันี ้เหมือนเช่นของปลอม เม่ือรู้ของจริงเท่านัน้ คณุจึงจะสามารถเข้าใจ

ได้อยา่งแท้จริงวา่ของปลอมนัน้เปลา่ประโยชน์และไมถ่กูต้อง 

 ในการเดินทางของผม ผมมีโอกาสเข้าร่วมการประชุมคาริสเมติกบ้าง ผมรู้สึกเสียใจท่ีเห็นความไร้ประโยชน์ของการ

ดําเนินการของ “ของประทาน” ท่ีเกิดขึน้จากวิญญาณของบคุคลหนึ่งเอง ผมเห็นหญิงสาวเต้นรําบนเวทีโดยใส่รองเท้าบลัเลต์่ โบก
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ธง มีรอยยิม้แข็งบนริมฝีปาก เกือบจะเหมือนคณะร้องเพลงในละครเพลง ผมได้ยินคําแนะนําเก่ียวกบัวิธีการพดูภาษาต่างๆ ช่าง

ตา่งจากแบบแผนของอคัรสาวกเหลือเกิน เม่ือพวกเขาพดูภาษาตา่งๆ “ตามท่ีพระวิญญาณทรงโปรดให้พดู” (กิจการ 2:4) 

 ในคริสตจักรท่ีเช่ือแบบอัครสาวกอย่างแท้จริง พระวิญญาณทรงเคล่ือนไหวอย่างเป็นอิสระ ของประทานฝ่าย

พระวิญญาณดําเนินการอย่างเป็นอิสระแต่ถกูต้องตามพระคมัภีร์ อํานาจปกครองสงูสดุของพระเจ้าปรากฏชดัเจน มาจากสวรรค์

และเป็นการอศัจรรย์ ประชากรของพระเจ้ายอมจํานนต่อพระวิญญาณและเคล่ือนไหวในพระวิญญาณบริสทุธิ ไม่มีการ ์ “แสดง” 

เนือ้หนังไม่ได้รับการยกขึน้และไม่ได้โอ้อวดตัวเอง พระเจ้าทรงใช้ผู้ ท่ีพระองค์ทรงประสงค์ “เพ่ือมิให้มนุษย์สกัคนหนึ่งอวดต่อ

พระเจ้าได้“ (1โครินธ์ 1:29) 

 เม่ือมีคนได้รับพระวิญญาณบริสุทธ์ิ พระเจ้าทรงประทานภาษาต่างๆ ให้เขาพูด เราไม่ได้เรียนภาษาต่างๆ นี ้เพราะ

พระวิญญาณทรงประทานให้ อาจเป็นภาษาท่ีมีคนรู้จกัและเข้าใจ หรืออาจไม่มีผู้ ใดในท่ีนัน้รู้จกัก็ได้ อาจเป็นแม้แต่ภาษาทตูสวรรค์ 

(1โครินธ์ 13:1) แต่พระเจ้าทรงเป็นผู้ประทานให้ โดยใช้ริมฝีปากของคณุ ลิน้ของคณุและเสียงของคณุ ในสมยัพระคมัภีร์ การพดู

ประเภทนีเ้ป็นหลกัฐานวา่บคุคลท่ีพดูเช่นนัน้ได้รับพระวิญญาณบริสทุธ์ิ (ดกิูจการ 10:44-46) 

 หลงัจากประสบการณ์แรกในการพูดภาษาต่างๆ เม่ือคนๆ หนึ่งได้รับพระวิญญาณบริสทุธ์ิ พระคมัภีร์แสดงว่าคนส่วน

ใหญ่ควรพดูภาษาต่างๆ ต่อไปเพ่ือเป็นสิ่งช่วยในการอธิษฐาน สิ่งช่วยในการนมสัการเพ่ือให้ตนเองเจริญขึน้ และบางครัง้เป็นการ

ดําเนินการของพระวิญญาณเพ่ือให้คริสตจกัรเจริญขึน้ (ด ู1โครินธ์ 14:4-5, 14-15) 

 การพดูภาษาตา่งๆ ไมค่วรจะซํา้ๆ ซากๆ จนกลายเป็นการพดูอยา่งไร้ความหมายจนเป็นนิสยั ไมมี่การดลใจ ความรู้สกึหรื

วตัถปุระสงค์ อคัรสาวกเตือนวา่หากไมมี่ความรักของพระเจ้าอยูใ่นใจของเรา การพดูนัน้ก็เป็นเหมือน “ฆ้องหรือฉาบท่ีกําลงัสง่เสียง

“ (1โครินธ์ 13:1) อย่าลืมว่าการพูดภาษาต่างๆ เป็นของประทานของพระวิญญาณ และต้องดําเนินการด้วยการดลใจของ

พระวิญญาณเพ่ือให้เกิดประโยชน์ 

 เม่ือทราบเช่นนีแ้ล้ว เราจะกล่าวถึงเร่ืองของคุณกัน ก่อนอ่ืน ผมอยากจะบอกว่าผมขอชมเชยท่ีคุณมีความจริงใจและ

ความปรารถนาอยา่งลกึซึง้ท่ีจะให้ชีวิตและประสบการณ์ของคณุถกูต้องและเป็นไปตามพระคมัภีร์ 

 อาจเป็นได้ว่าตอนแรกคุณได้รับการสอนให้พูดภาษาต่างๆ ในคริสตจักรคาริสเมติก อย่างไรก็ตาม คุณไม่ได้รับความ

พอใจ และตอนนี ้คณุอยู่ใน สหคริสตจกัรเพ็นเทคอสต์ และรู้สกึพอใจและสบายใจ คณุมีความสขุและปีติยินดีในการประชมุทาง

วิญญาณท่ีแท้จริงซึง่มีพระวิญญาณบริสทุธ์ิทรงดําเนินการเหมือนเช่นพระคมัภีร์ เร่ืองนีทํ้าให้ผมได้คิด... 

 ผมไมเ่ช่ือวา่คณุจะรู้สกึสบายใจในบรรยากาศเช่นนัน้ถ้าตวัคณุเองไม่มีพระวิญญาณบริสทุธ์ิ ณ เวลาหนึ่งในการอธิษฐาน

และนมสัการ และแสวงหาพระเจ้าของคณุ คณุได้เข้าสู่พระวิญญาณอย่างแท้จริง และพระวิญญาณบริสทุธิทรง์ เข้าควบคมุ และ

ภาษาต่างๆ ท่ีคุณพูดในตอนนีไ้ม่ใช่ภาษาต่างๆ ท่ีคุณเรียนรู้ในคริสตจักรคาริสเมติก แต่เป็นสิ่งท่ีพระเจ้าทรงประทานให้คุณใน

พระวิญญาณบริสุทธ์ิ วิญญาณของศิษยาภิบาลของคุณเป็นพยานในเร่ืองนี ้เขาเป็นผู้ ชอบธรรมท่ีมีการสงัเกตวิญญาณอย่าง

แท้จริง ผมไมคิ่ดวา่คณุควรจะกงัวลเก่ียวกบัเร่ืองนีอี้กตอ่ไป แตจ่งนมสัการด้วยวิญญาณอยา่งแท้จริงโดยไมล่งัเล 

 ความทนทกุข์ของคณุไม่ได้มาจากพระเจ้า แต่มาจากมารซึ่งพยายามทําลายความเช่ือของคณุ จงปฏิเสธความทนทกุข์

นัน้ คุณเป็นบุตรของพระเจ้า จงเข้าไปในพระวิญญาณ และให้ความปีติยินดีของคุณเติมเต็มใจของคุณเม่ือคุณยอมจํานนต่อ

พระวิญญาณบริสทุธ์ิ ความยินดีในองค์พระผู้ เป็นเจ้าเป็นกําลงัของ เรา (เนหะมีย์ 8:10) พระคริสต์จะทรงยืนยนัว่าพระองค์สถิตใน

คณุในพระวิญญาณบริสทุธ์ิเม่ือคณุอนญุาตให้พระองค์ทําตามพระทยัของพระองค์อย่างแท้จริง จงทิง้ความสงสยันีไ้ปเสียและคณุ

จะเข้าสูมิ่ติความเช่ือใหม ่

 แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับ ผมเช่ือว่าองค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงอนุญาตให้คุณมีประสบการณ์เหล่านีเ้พ่ือท่ีคุณจะสามารถ

ช่วยเหลือคนอ่ืนๆ ท่ีทกุข์ใจเพราะความสงสยัเหมือนกนันี ้จงย่ืนออกไป [ช่วยเหลือคนอ่ืน] มีคนมากมายท่ีอยากจะรู้ความจริงท่ีคณุ

ได้พบ จงนําพวกเขาไปสูค่วามจริงนัน้ 

.................... 
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คุณสมบตัขิองอัครสาวก 

ถาม 
 ถา้มีอคัรสาวกในปัจจุบนั คณุสมบติัในการเป็นอคัรสาวกคืออะไรบา้ง 

ตอบ 
 เราต้องแยกความแตกต่างระหว่างอัครสาวก (ตําแหน่ง) และอัครสาวก (การรับใช้) เหมือนเช่นท่ีเราต้องแยกความ

แตกตา่งระหวา่งผู้อาวโุส (ตําแหน่ง) ๒ และผู้อาวโุส (ความหมายในเชิงเปรียบเทียบ) ไมใ่ช่ว่าชาย “ผู้อาวโุส” (elder)๓ ทกุคนเป็นคน

อายมุาก ดงันัน้ ทกุคนท่ี “ได้สง่ออกไป” (ความหมายของคําวา่ อคัรสาวก) ก็ไมใ่ช่อคัรสาวกเช่นกนั 

 อัครสาวกของพระเมษโปดกมีเพียงสิบสองคนเท่านัน้ ช่ือของอัครสาวกเหล่านีจ้ารึกไว้บนฐานของเมืองบริสุทธิของ์

พระเจ้า (วิวรณ์ 21:14) จะมีสิบสองคนนัง่อยู่บนบลัลงัก์สิบสองท่ี พิพากษาชนอิสราเอลสิบสองเผ่าในยคุการครอบครองหนึ่งพนัปี 

(มทัธิว 19:28) มีอคัรสาวกของพระเมษโปดกสบิสองคนและสบิสองคนเทา่นัน้ และจะไมมี่อีกเลย 

 คนเหล่านีป้ระกอบกันเป็นฐานของคริสตจักร เพราะเรา “ได้ถูกประดิษฐานขึน้ บนรากแห่งพวกอคัรทูตและพวกผู้ เผย

พระวจนะ พระเยซคูริสต์ทรงเป็นศิลามมุเอก” (เอเฟซสั 2:20) 

 ฐานนี ้ซึง่คือ “คําสอนของจําพวกอคัรทตู” (กิจการ 2:42) และ “หลกัคําสอน...ท่ีได้ทรงโปรดมอบไว้แก่ธรรมิกชนครัง้เดียว

เป็นพอนัน้” (ยูดา 3, NKJV) มีอยู่ในงานเขียนพระคัมภีร์ใหม่ท่ีอัครสาวกและผู้ เผยพระวจนะ (เช่น เปาโล) เขียนขึน้ ไม่อาจมี

รากฐานอ่ืนท่ีจะวางอีกได้หรือข้อพระคมัภีร์ท่ีจะเขียนขึน้เพิ่มเติม ดงันัน้ ไม่มีความจําเป็นท่ีจะต้องมีตําแหน่งอคัรสาวกอีกต่อไป 

เพราะวตัถปุระสงค์ของตําแหน่งอคัรสาวกนัน้คือเพ่ือวางรากฐานสําหรับคริสตจกัรครัง้เดียวเป็นพอ 

 คณุสมบติัสําหรับสบิสองคนนีคื้อวา่พวกเขาต้องเป็นสาวกของพระเยซูจากเวลาท่ีพระองค์ได้รับบพัติศมาในแม่นํา้จอร์แด

โดยยอห์นผู้ให้บพัติศมา และพวกเขาได้เป็นพยานถึงการฟืน้คืนพระชนม์ของพระองค์ (กิจการ1:21-22) ผมมีความเช่ือว่ามทัธีอสั

รับช่วงจากยดูาส อสิคาริโอท และเป็นหนึง่ในสบิสองคนนัน้ 

 อย่างไรก็ตาม การรับใช้ของอคัรสาวกขยายออกไปแก่คนอ่ืนๆ มากมายนอกจากอคัรสาวกทัง้สิบสองคนของพระเมษ

โปดก ในจํานวนนี ้ได้แก่ เปาโล (โรม 1:1), บารนาบสั (กิจการ 14:14) และอนัโดรนิคสักบัยนีูอสั (โรม 16:7) 

 แม้วา่ผมจะไมเ่ช่ือว่ามีอคัรสาวกของพระเมษโปดกมากกว่าสิบสองคน และเช่ือว่าตําแหน่งนีปิ้ดไปแล้วตลอดกาลสําหรับ

คนอ่ืนๆ นอกไปจากสิบสองคนนัน้ ผมเช่ือว่าการรับใช้ของอคัรสาวก ดงัท่ีเห็นได้จากบารนาบสั และตวัอย่างท่ีดีท่ีสดุคือเปาโลนัน้ 

ยงัคงมีอยูแ่ละมีอคัรสากในความหมายเช่นนัน้ในปัจจบุนั 

 การรับใช้ของอคัรสาวกคือเขาได้รับการส่งออกไปยงัภมิูภาคหนึ่งหรือประเทศหนึ่งท่ีพระกิตติคณุยงัเข้าไปไม่ถึง ในท่ีนัน้ 

เขาจะต้องทํางาน ประกาศในบริเวณนัน้ ก่อตัง้งานขึน้และดแูลงานนัน้ พระเจ้าทรงยืนยนัการรับใช้และอคัรสาวกของพระองค์ด้วย

หมายสําคญัและการอศัจรรย์ตา่งๆ ผู้ ท่ีได้สง่ออกไปโดยพระเจ้านีเ้ป็นอคัรสาวกไปยงัคนเหลา่นัน้ 

 เปาโล ผู้ เป็นอคัรสาวกมายงัพวกต่างชาติ เป็นตวัอย่างท่ีดีท่ีสดุของอคัรสาวกประเภทนัน้ ใน 1โครินธ์ 9:1-2 เขาถามว่า 

“ข้าพเจ้ามิได้เป็นอัครสาวกหรือ ข้าพเจ้ามิได้มีเสรีภาพหรือ ข้าพเจ้ามิได้เห็นพระเยซูคริสต์องค์พระผู้ เป็นเจ้าของเราหรือ ท่าน

ทัง้หลายมิได้เป็นผลงานของข้าพเจ้าในองค์พระผู้ เป็นเจ้าหรือ ถ้าข้าพเจ้ามิได้เป็นอคัรสาวกในสายตาของคนอ่ืน ข้าพเจ้าก็ยงัคง

เป็นอคัรสาวกในสายตาของท่านอย่างไม่ต้องสงสยั เพราะพวกท่านคือตราตําแหน่งอคัรสาวกของข้าพเจ้าในองค์พระผู้ เป็นเจ้า” 

(พระคมัภีร์ภาษาไทยฉบบัคิงเจมส์) 

                                                           
๒ คํานีใ้นภาษาไทย เม่ือใช้หมายถึงตําแหน่ง ใช้ว่า ผู้ปกครอง จงึไมเ่กิดความสบัสนใดๆ [ผู้แปล] 
๓ elder หมายถึง ผู้ปกครอง หรือ ผู้อาวโุส [ผู้แปล] 
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 นอกจากนี ้เขาประกาศใน 2โครินธ์ 12:12 วา่ “แท้จริง ลกัษณะของอคัรทตูก็ได้สําแดงให้ประจกัษ์แจ้งในหมู่พวกท่านแล้ว 

ด้วยความเพียร โดยหมายสําคญั โดยการอศัจรรย์และโดยการอิทธิฤทธ์ิ” แต่เปาโลยงักลา่วอีกว่า “ในการอวดนัน้ ข้าพเจ้าก็เป็นคน

เขลาแล้ว แตว่า่ทา่นทัง้หลายบงัคบัข้าพเจ้าให้ทํา“ (2โครินธ์ 12:11, พระคมัภีร์ภาษาไทยฉบบัแปลเก่า) 

 ถ้อยคํานีนํ้าเราไปสู่คํากล่าวเตือน ถ้าผู้ รับใช้อ้างว่ามีการรับใช้ของอคัรสาวก ไม่ว่าการรับใช้ของเขาจะย่ิงใหญ่เพียงใด 

เขาอาจยกตนเองขึน้ นอกจากนี ้มีความสบัสนมากมายในใจของคนทัง้หลายในเร่ืองการเป็นอคัรสาวก จะดีกว่าถ้าเขาทํางานอย่าง

สตัย์ซ่ือและถ่อมใจในทุ่งเก็บเก่ียว และให้พระเจ้าเป็นผู้ กําหนดยศ และช่ือเรียกและตําแหน่งท่ีเขามีคณุสมบติัเหมาะสม เป็นการ

เหมาะสมเสมอท่ีจะยอมรับช่ือเรียกว่า “พ่ี/น้อง” “จงให้คนอ่ืนสรรเสริญเจ้า และไม่ใช่ปากของเจ้าเอง ให้คนต่างถ่ินสรรเสริญ ไม่ใช่

ริมฝีปากของเจ้าเอง” (สภุาษิต 27:2) พระเยซูตรัสว่า “ถ้าผู้ ใดใคร่จะได้เป็นผู้ ใหญ่ในพวกท่าน ผู้นัน้จะต้องเป็นผู้ปรนนิบัติท่าน

ทัง้หลาย ถ้าผู้ ใดใคร่จะได้เป็นเอกเป็นต้น ผู้นัน้จะต้องเป็นทาสสมัครของพวกท่าน” (มัทธิว 20:26-27) “ผู้ ใดจะยกตัวขึน้ ผู้นัน้

จะต้องถกูเหยียดลง ผู้ใดถ่อมตวัลง ผู้นัน้จะได้รับการยกขึน้” (มทัธิว 23:12) 

.................... 
การจัดการกจิธุระของคริสตจักร 
ด้วยภาษาแปลกๆ และการแปล 

ถาม 
 ถกต้องตามู พระคมัภีร์หรือไม่ที่ให้มีการพดภาษาแปลกๆ และการแปลในการประชุมหรือการประชุมู กิจธุระเพื่อให้

แนวทาง ถ้าถกตอ้งตามู พระคมัภีร์แล้ว เราควรจะหยดุใช้เหตผุลและโตแ้ย้งหาเหตผุลกนัอย่างส้ินเชิงและรอข้อความจากพระเจ้า

หรือเปล่า ถ้าไม่ถกตอ้งตามู พระคมัภีร์และมีข้อความภาษาแปลกๆเกิดข้ึน ควรจะมีการว่ากล่าวอย่างเปิดเผย และประกาศว่าไม่

ได้มาจากพระเจ้าแต่เป็นผลของวิญญาณของผ้พดเองู ู  และเป็นความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงการตดัสินใจด้วยการใช้ของ

ประทานอย่างไม่ถกตอ้งู เพือ่วตัถปุระสงค์เท็จและชัว่ชา้หรือไม่ 

ตอบ 
 เราทราบจาก 1โครินธ์ 14:5 วา่ของประทานในการพดูภาษาแปลกๆ ตามด้วยการแปลนัน้มีค่าเท่ากบัของประทานในการ

พยากรณ์ในแง่ท่ีว่าของประทานทัง้สองอย่างนัน้ทําให้คริสตจกัรเจริญขึน้ วตัถปุระสงค์ของของประทานในการพยากรณ์มีเขียนไว้

ในข้อ 3 คือเพ่ือ “ทําให้เขาจําเริญขึน้ เป็นท่ีเตือนสติและเป็นท่ีให้เกิดความสขุ” (พระคมัภีร์ภาษาไทยฉบบัแปลเก่า) ผู้ เช่ียวชาญ

พระคมัภีร์ทกุคนจะเหน็พ้องวา่การใช้การแปลนัน้ก็เพ่ือการทําให้จําเริญขึน้ เป็นท่ีเตือนสติและเป็นท่ีให้เกิดความสขุเหมือนเช่นการ

ใช้ของประทานในการพยากรณ์ 

 ตามจริงแล้ว 1โครินธ์ 14 กลา่วไว้ในหลายท่ีว่าการพยากรณ์เป็นของประทานท่ีจะต้องปรารถนาเพ่ือให้เกิดประโยชน์กบั

คริสตจกัรมากท่ีสดุ (ดขู้อ 4, 9, 19, 24, 31) ของประทานในการพดูภาษาแปลกๆ และการแปลไม่ได้มีขอบเขตหรือวตัถปุระสงค์ท่ี

เกินไปกว่าของประทานในการพยากรณ์และต้องมีการใช้เหมือนเช่นของประทานในการพยากรณ์ ดังนัน้การแปลจะต้องมี

วตัถปุระสงค์เดียวกบัการพยากรณ์ หรือจะไมใ่ช่การดําเนินการอยา่งถกูต้องตามพระคมัภีร์ 

 ดงันัน้ถ้ามีการใช้ภาษาแปลกๆ และการแปลเพ่ือวตัถุประสงค์อ่ืนๆ นอกไปจากการพยากรณ์ (การทําให้เจริญขึน้ การ

เตือนสติและการหนนุใจ) ภาษาแปลกๆ และการแปลนัน้จะไม่ถกูต้องตามพระคมัภีร์และเป็นการสําแดงเท็จและมาจากเนือ้หนงั 

ภาษาแปลกๆ และการแปลไมไ่ด้ใช้เพ่ือให้คําแนะนํา แนวทางหรือการนําแก่คริสตจกัร 

 เม่ือใดท่ีคณะศาสนาหันไปจากพระคัมภีร์ ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองคําสั่งสอน การประพฤติ หรือการดําเนินการของของ

ประทานฝ่ายพระวิญญาณ คณะนัน้ก็จะพินาศ ในเร่ืองของประทานฝ่ายพระวิญญาณ เราเพียงแต่ต้องระลกึถึงเหตกุารณ์ Latter 
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Rain๔ อนัน่าเศร้าสลดในช่วงทศวรรษท่ี 1950 น่าเศร้าเหลือเกินท่ีเห็นประชากรของพระเจ้าบางคนถกูกวาดไปสู่การหลอกลวง

เช่นเดียวกนัในปัจจบุนั 

 เราจะศึกษาการดําเนินการของของประทานฝ่ายพระวิญญาณในคริสตจกัรยคุแรก ซึ่งพระเจ้าทรงโปรดแสดงให้เราเห็น

ในหนงัสือกิจการและในจดหมายฉบบัตา่งๆ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงของประทานในการพดูภาษาแปลกๆ และการแปล 

 ในกิจการ เราไม่เห็นว่ามีการกล่าวถึงหรือแสดงถึงการใช้ของประทานเหล่านีเ้ลย ถ้ามีการใช้ของประทานเหล่านีอ้ย่าง

แพร่หลายเพ่ือประโยชน์ในการแนะแนวทางหรือการนํา เราก็คงจะมีตวัอยา่งเก่ียวกบัการใช้อย่างแน่นอน แต่เราไม่มีเลย เราต้องหา

การพดูถงึหรือการสอนเก่ียวกบัการใช้ของประทานเหลา่นีจ้ากท่ีอ่ืน 

 คริสตจกัรชาวต่างชาติในเมืองโครินธ์มีของประทานดําเนินการอยู่ แต่ของประทานเหล่านัน้ถกูใช้อย่างไม่ถกูต้อง และ

เปาโลเขียน 1โครินธ์หลายบทเพ่ือแก้ไขการใช้ท่ีไม่ถกูต้องเหลา่นี ้คริสตจกัรท่ีโครินธ์เป็นคริสตจกัรท่ีอยู่ฝ่ายเนือ้หนงัมากท่ีสดุ (1โค

รินธ์ 3:1-3) แม้แตก่ารใช้ของประทานไมไ่ด้ทําให้พวกเขาอยู่ฝ่ายวิญญาณ ทําไม เพราะของประทานเหลา่นัน้จะต้องไม่ใช่สิ่งสําคญั

ท่ีสดุในคริสตจกัร จะต้องไมแ่ทนท่ีการเทศนาและการสอนพระวจนะโดยผู้ รับใช้ ซึง่เป็นวิถีทางท่ีพระเจ้าได้ทรงแต่งตัง้เพ่ือนําและทํา

ให้คริสตจกัรของพระเจ้าดีรอบคอบ (เอเฟซสั 4:11-16) ของประทานจะต้องช่วยเหลือ สนบัสนนุและยืนยนัพระวจนะ ของประทาน

จะต้องทําให้จําเริญขึน้ เตือนสติและหนนุใจ ไมใ่ช่ให้การนําหรือแนวทาง 

 มีคําถามเกิดขึน้ในคริสตจกัรชาวต่างชาติว่าการเข้าสหุนตัมีจําความเป็นหรือไม่ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหามากมาย และ “เกิด

การโต้แย้ง...มากมาย” (กิจการ 15:2) ทําไมพระวิญญาณบริสุทธิจึงไม่ทรงประทานคําตอบ์ ทางของประทานในการพูดภาษา

แปลกๆ และการแปล ซึ่งเห็นชดัว่าคริสตจกัรชาวต่างชาติมีอยู่มาก ก็เป็นเพราะว่าการกระทําเช่นนัน้ไม่ใช่ทางของพระเจ้า การใช้

ภาษาแปลกๆ และการแปลเพ่ือตดัสินประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัคําสัง่สอนหรือแนวทางหรือการตดัสินใจนัน้ไม่ใช่ทางของพระเจ้าใน

เวลานัน้และไมใ่ช่ทางของพระเจ้าในเวลานี ้

 มีคณะตัวแทนเดินทางไปยังเยรูซาเล็ม อัครสาวกและผู้ อาวุโสทุกคนร่วมประชุมอยู่ คือผู้ รับใช้ท่ีประกอบด้วย

พระวิญญาณบริสทุธ์ิ ไมต้่องสงสยัเลยวา่ของประทานฝ่ายพระวิญญาณได้ดําเนินการผา่นทางหลายคน [ในจํานวนนัน้] 

 ทัง้สองฝ่ายปกป้องจดุยืนของตนอย่างแข็งขนั และมี “[การ] โต้แย้งกนัมาก” (กิจการ 15:7) ในเวลานัน้จะเหมาะสมย่ิงท่ี

จะใช้ภาษาแปลกๆ และการแปลเพ่ือเผยถงึนํา้พระทยัของพระเจ้าหากว่าภาษาแปลกๆ และการแปลนัน้เป็นวิธีท่ีพระเจ้าทรงใช้เพ่ือ

ตดัสินประเด็นต่างๆ ในการประชมุกิจธุระ แต่เม่ืออ่านเก่ียวกบัวิธีการดําเนินการอย่างถกูต้องโดยละเอียด จะเห็นว่าไม่มีการกลา่ว

วา่ภาษาแปลกๆ และการแปลเป็นสิง่ท่ีใช้เพ่ือตดัสนินํา้พระทยัของพระเจ้าในเร่ืองนีเ้ลยแม้แตค่รัง้เดียว 

 ทําไมจึงไม่ใช้ภาษาแปลกๆ และการแปลเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาท่ียากจะแก้ไขได้นี ้ถ้าภาษาแปลกๆ และการแปล หรือการ

พยากรณ์เป็นสิ่งท่ีใช้ในการประชมุกิจธุระแล้ว ทําไมจึงไม่มีการใช้ในท่ีนีเ้ม่ือเก่ียวข้องกบัประเด็นสําคญัท่ีสดุในเร่ืองความรอดของ

ชาวต่างชาติ และการตดัสินใจจะส่งผลกระทบอย่างมาก ไม่ใช่ต่อผู้ ท่ีอยู่ในการประชมุนัน้เท่านัน้ แต่ต่อคริสตจกัรทกุแห่ง อนาคต

ของการประกาศทัว่โลกตลอดไป และเก่ียวข้องกบัพวกเราทกุคนแม้แต่ในเวลาปัจจบุนันี ้ไม่มีการตดัสินใจใดท่ีมีความสําคญัมาก

ไปกว่านีแ้ล้ว แล้วพระเจ้าทรงไว้ใจให้คริสตจกัรของพระองค์ปรึกษากนัและตดัสินใจโดยท่ีไม่ให้แนวทางของพระองค์แก่พวกเขา

ทางการพดูท่ีได้รับการดลใจได้อยา่งไร 

 เหตุผลคือว่าพระเจ้าทรงมอบหน้าท่ีการตัดสินใจบางอย่างให้กับคริสตจักรท่ีประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิขอ์ ง

พระองค์และผู้ รับใช้ท่ีได้รับการทรงเจิม ของผู้ รับใช้ นัน่เป็นทางของพระเจ้า พระองค์มิทรงผิดพลาด 

 หลงัจากการพิจารณาทัง้สองฝ่าย มีการตดัสนิวา่การเข้าสหุนตัไมใ่ช่สิง่จําเป็นสําหรับผู้ เช่ือชาวต่างชาติ (กิจการ 15:5-11) 

โดยพิจารณาถงึวิธีกระทําการของพระเจ้า (ข้อ 12) การปรึกษากนัอยา่งเป็นผู้ใหญ่ และใสใ่จแนวทางของพระคมัภีร์ในเร่ืองดงักลา่ว 

(ข้อ 15-18) ท้ายท่ีสดุ ยากอบ ประธานท่ีประชมุ ให้คําชีข้าด (ข้อ 19-21) และทกุคนเห็นพ้องกนั (ข้อ 22-27) เม่ือการประชมุเสร็จ

                                                           
๔ ในเหตกุารณ์เวลานัน้ คริสตจกัรเช่ือว่า latter rain (ฝนชกุปลายฤด)ู เป็นสิง่ท่ีจะเกิดขึน้กบัโลกนี ้(ไมใ่ช่เพียงแค่อิสราเอล) เร่ิมเทศนาสิง่แปลกประหลาดเพ่ือสร้างความต่ืนเต้น [ผู้แปล]  
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สิน้ พวกเขาประกาศวา่พระวิญญาณบริสทุธิทรงทําการร่วมกบัพวกเขาใน์ วิธีนี ้แม้ว่าจะเกิดขึน้โดยไม่มีการดําเนินของของประทาน

ในการพดูภาษาแปลกๆ การแปล หรือการพยากรณ์ (ข้อ 28-29) ก็ตาม เช่นนีเ้ป็นทางของพระเจ้าในการดําเนินกิจธุระของพระองค์ 

 ทําไมพระเจ้าไมท่รงอนญุาตให้ของประทานปฏิบติังานของคริสตจกัรและตดัสนิใจ เพราะเป็นเหตขุองความพินาศของทกุ

กลุ่มท่ีพยายามทําเช่นนัน้ นําไปสู่การหลอกลวง ความผิดพลาดและการหนัไปจากพระเจ้าทกุครัง้ เป็นความคลัง่อย่างมากซึ่งขดั

กบัคําสอนอนัมีหลกั 

 พวกมอร์มอนมีผู้พยากรณ์ของตนซึ่งพวกเขาประกาศว่าเป็นผู้ เดียวท่ีได้ยินจากพระเจ้า ถ้าในการปรึกษาเร่ืองกิจธุระ เรา

ไม่เช่ือว่าคณะผู้ รับใช้สามารถตดัสินร่วมกนัได้ว่านํา้พระทยัของพระเจ้าในเร่ืองหนึ่งนัน้คืออะไร และเราต้องพึง่พาบคุคลบางคนให้

แสวงหาว่านํา้พระทัยของพระเจ้าสําหรับเรานัน้คืออะไร เราก็อยู่ในสภาพท่ีน่าเศร้าอย่างแท้จริง นั่นไม่ใช่วิธีดําเนินการของ

คริสตจกัรท่ีแท้จริงของพระเจ้า 

 ถ้าเราดําเนินไปในทิศทางนัน้ จําคําของผมไว้ได้เลยว่า บางคนจะรู้สึกว่าพระเจ้าได้ตรัสกบัเขาเพ่ือให้พดูภาษาแปลกๆ 

และแปล หรือพยากรณ์เพ่ือส่งอิทธิพลให้การออกเสียงไปในทางหนึ่งทางใด และในความเป็นจริง ก็จะเป็นเพียงความรู้สกึของเขา

ในเร่ืองนัน้เทา่นัน้เอง 

 ผมเช่ือว่าถึงเวลาท่ีผู้ นําของเราจะประกาศว่าการใช้ของประทานต่างๆ ในการประชมุกิจธุระนัน้ไม่ถกูต้องตามพระคมัภีร์ 

เพราะการประกาศเช่นนัน้เป็นทางท่ีปลอดภยัเพียงอยา่งเดียว พระเจ้าทรงนําเรามาไกลขนาดนีโ้ดยไมท่รงใช้วิธีการท่ีไม่ถกูต้องตาม

พระคมัภีร์ ในตอนนี ้อย่าให้เราหลงไปกระทําสิ่งท่ีน่าสงสยัท่ีอาจเปิดประตไูปสู่การถกูหลอกลวงหรือชกันําไปในทางท่ีผิดโดยคน

อธรรม 

 ให้พระวจนะของพระเจ้าและการปรึกษากนัอย่างเป็นผู้ ใหญ่ของผู้ รับใช้ท่ีประกอบด้วยพระวิญญาณบริสทุธิของ์ พระเจ้า

เป็นปัจจยัในการตดัสนิใจ และเราจะสามารถประกาศตอ่ไปได้วา่ “เพราะวา่พระวิญญาณบริสทุธิและข้าพเจ้าทัง้หลายก็เหน็ชอบ์ ” 

.................... 
บุคคลหน่ึงสามารถเกบ็ความบาป 
ที่ผ้อ่ืนกระทาํต่อเขาได้หรือไมู่  

ถาม 
 พีส่าวของผมไม่ยอมมาโบสถ์เพราะเธอบอกว่าเธอได้รับการปฏิบติัที่ไม่เป็นธรรมจากธรรมิกชน ในตอนนี้ เธอเดินทาง

ประมาณแปดสิบห้าไมล์สปัดาห์ละหน่ึงครั้งเพื่อไปคริสตจักรอีกแห่งหน่ึง เธอบอกว่าเธอ “กําลงัเก็บความบาปที่คนเหล่านัน้ได้

กระทําต่อเธอ” และอ้างยอห์น 20:23 ผมแน่ใจว่าเธอใช้ข้อพระคมัภีร์นี้ผิด เพราะพระคมัภีร์สอนให้เราให้อภยัและไม่ขุ่นเคืองใจ

ไม่ใช่หรือครบั ข้อพระคมัภีร์ทีเ่ธอใชน้ัน้มีความหมายว่าอย่างไร 

 
ตอบ 
 ยอห์น 20 เป็นบนัทึกเก่ียวกบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้หลงัจากพระเยซูคริสต์ฟืน้คืนพระชนม์ เห็นได้จากข้อ 19 และ 24 ว่า

พระคําของพระเยซูท่ีตรัสไว้ในข้อ 23 นัน้เป็นสิ่งท่ีตรัสกับอคัรสาวกขององค์พระผู้ เป็นเจ้าของเรา ขาดแต่ยูดาส อิสคาริโอท

และโธมสัเทา่นัน้ มาระโกบนัทกึถงึการประชมุนีไ้ว้ในมาระโก 16:14-18 และลกูาบนัทกึไว้ในลกูา 24:36-49 ยอห์นซึง่เขียนพระกิตติ

คณุท่ีมีช่ือเดียวกนักบัเขาในช่วงปลายของศตวรรษท่ีหนึ่ง ได้ให้รายละเอียดท่ีมทัธิว มาระโก และลกูาผู้ เขียนพระกิตติคณุคนก่อนๆ 

ได้ละไว้ ดงันัน้ การท่ีจะทราบวา่ถ้อยคําเหลา่นีมี้บริบทเช่นใด เราจะต้องไปด ู[งานเขียนของ] ผู้ เขียนคนอ่ืนๆ 

 บนัทึกของลกูากล่าวว่าพระเยซูตรัสกบัอคัรสาวกของพระองค์ในเวลานีใ้ห้ “ประกาศทัว่ทกุประชาชาติในพระนามของ

พระองค์ ให้เขากลบัใจใหม่รับการยกบาป ตัง้ต้นท่ีกรุงเยรูซาเล็ม ท่านทัง้หลายเป็นพยานด้วยข้อความเหล่านัน้” (ลกูา 24:47-48) 

พระกิตติคณุของมาระโกประกาศว่าพระเยซูตรัสกบัพวกเขาว่า “เจ้าทัง้หลายจงออกไปทัว่โลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนษุย์ทกุ

คน ผู้ ใดเช่ือและรับบพัติศมาแล้วผู้นัน้จะรอด แต่ผู้ ใดไม่เช่ือจะต้องปรับโทษ มีคนเช่ือท่ีไหนหมายสําคญัเหล่านีจ้ะบงัเกิดขึน้ท่ีนัน่ 
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คือเขาจะขบัผีออกโดยนามของเรา เขาจะพดูภาษาแปลกๆ เขาจะจบังไูด้ ถ้าเขากินยาพิษอย่างใด จะไม่เป็นอนัตรายแก่เขา และ

เขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วย แล้วคนเหลา่นัน้จะหายโรค” (มาระโก 16:15-18) 

 ทัง้นี ้จะต้องสงัเกตว่าฤทธิเดชหรืออํานาจใดๆ ท่ี์ พระเยซูทรงสญัญาแก่เหล่าสาวกของพระองค์ในการประชุมนัน้เป็น

สญัญาท่ีเก่ียวข้องกบัการเทศนาพระกิตติคณุของพระองค์ตอ่โลกท่ีหลง ยอห์นยืนยนัเร่ืองนีใ้นข้อ 21 เม่ือพระเยซูตรัสกบัพวกเขาว่า 

“สนัติสขุจงดํารงอยูก่บัทา่นทัง้หลายเถิด พระบิดาทรงใช้เรามาฉนัใด เราก็ใช้ทา่นทัง้หลายไปฉนันัน้” 

 หลงัจากถ้อยคําเหล่านี ้ยอห์นได้บนัทึกว่าพระเยซูทรงระบายลมหายใจออกเหนือเหล่าสาวกของพระองค์ ซึ่งประทาน

พระสญัญาเดียวกบัท่ีบนัทกึไว้ใน ลกูา 24:49 ให้แก่พวกเขา และว่าพวกเขาจะต้องรับพระวิญญาณบริสทุธ์ิ (ซึ่งเหตกุารณ์สําคญั

เกิดขึน้ในกิจการ 2) จากนัน้ เป็นถ้อยคําของพระเยซถูงึอคัรสาวกท่ีได้รับมอบหมายใหม่ๆ  

 

 ถ้าท่านจะยกความผิดบาปของผ้ใด ความผิดบาปนัน้ก็จะถกยกเสีย และถ้าท่านจะให้ความผิดบาปติดอย่กบัผ้ใด ู ู ู ู

ความผิดบาปก็จะติดอย่กบัผน้ันู้ ู  (ยอห์น 20:23)๕ 

 

 ข้อพระคมัภีร์นีห้มายความวา่พระเจ้าทรงสนบัสนนุการเทศนาพระกิตติคณุแก่โลกท่ีหลง ไม่ใช่ว่าเรามีอํานาจท่ีจะให้อภยั

คนทัง้หลายจากความบาปของพวกเขา (เหมือนเช่นท่ีคริสตจกัรโรมนัคาทอลิกสอน) หรือไม่ให้การอภยักบัพวกเขาตามอําเภอใจ

ของเรา (เหมือนเช่นท่ีพ่ีสาวของคณุเช่ือ) แต่การเทศนาพระกิตติคณุจะต้องประกาศว่าคนทัง้หลายอาจได้รับการยกบาปของตน

อยา่งไร โดยมีสญัญาวา่พระเจ้าจะทรงยืนยนัทกุสิ่งท่ีเทศนาต่อพวกเขาอย่างสตัย์ซ่ือ และผู้ ท่ีไม่ยอมเช่ือฟังพระกิตติคณุจะไม่ได้รับ

การให้อภัยและความบาปของพวกเขาจะถูกเก็บไว้ บันทึกของมาระโกกล่าวไว้เช่นเดียวกันว่า “เจ้าทัง้หลายจงออกไปทั่วโลก 

ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนษุย์ทกุคน ผู้ ใดเช่ือและรับบพัติศมาแล้วผู้นัน้จะรอด แต่ผู้ ใดไม่เช่ือจะต้องปรับโทษ” (มาระโก 16:15-

16) 

 ลกูาอธิบายไว้ชดัเจนว่าการยกบาปจะเป็นผลของผู้ ท่ีได้ยินและเช่ือฟังคําท่ีได้เทศนาแก่พวกเขา “และจะต้องประกาศทัว่

ทกุประชาชาติในพระนามของพระองค์ ให้เขากลบัใจใหมรั่บการยกบาป ตัง้ต้นท่ีกรุงเยรูซาเลม็” (ลกูา 24:47) 

 ข้อความนีป้ระกาศเป็นครัง้แรกในวันเพ็นเทคอสต์ในเยรูซาเล็มโดยเปโตรเม่ือเขาตอบคําถามฝูงชนท่ีถามว่าพวกเขา

จะต้องทําอย่างไร “ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่า ‘จงกลับใจใหม่และรับบัพติศมาในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์สิน้ทุกคน เพ่ือ

พระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของทา่นเสีย แล้วทา่นจะได้รับพระราชทานพระวิญญาณบริสทุธ์ิ” (กิจการ 2:38) 

 ดงันัน้ เห็นได้ชดัว่าเม่ือพระเยซูตรัสกบัอคัรสาวกของพระองค์ว่า “ถ้าท่านจะยกความผิดบาปของผู้ใด ความผิดบาปนัน้ก็

จะถกูยกเสีย” พระองค์ทรงหมายถึงการเทศนาพระกิตติคณุอย่างสตัย์ซ่ือ เม่ือคนทัง้หลายเช่ือและเช่ือฟังการเทศนาโดยการกลบั

ใหม่และรับบพัติศมาในพระนามของพระเยซู ความบาปของพวกเขาได้รับการยก มาระโกจึงประกาศว่า “ผู้ ใดเช่ือและรับบพัติศ

มาแล้วผู้นัน้จะรอด” (มาระโก 16:16) และองค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงยืนยนัความเช่ือท่ีแท้จริงโดยประทานพระวิญญาณบริสทุธ์ิโดยมี

หมายสําคญัให้แก่พวกเขา 

 เม่ือพระเยซูตรัสว่า “ถ้าท่านจะให้ความผิดบาปติดอยู่กบัผู้ ใด ความผิดบาปก็จะติดอยู่กบัผู้นัน้” เห็นได้ชดัเจนเช่นกนัว่า

พระองค์ทรงหมายถึงการเทศนาพระกิตติคณุอย่างสตัย์ซ่ือเช่นกนั เม่ือคนทัง้หลายไม่เช่ือการเทศนานัน้ (และจึงไม่เช่ือฟังโดยการ

กลบัใจใหมแ่ละรับบพัติศมาในพระนามของพระเยซู) ความบาปของพวกเขาจึงถกูเก็บไว้ ดงันัน้ มาระโกจึงประกาศว่า “ผู้ใดไม่เช่ือ

จะต้องปรับโทษ” (มาระโก 16:16) 

 การท่ีบุคคลหนึ่งอ้างอย่างยโสว่ามีฤทธิเดช์ ในการเก็บความบาปของคนอ่ืน เพราะเขาหรือเธอไม่ต้องการให้อภัยคน

เหล่านัน้เป็นเหมือนกบัการหม่ินประมาทพระเจ้า ไม่มีคนใดมีฤทธิเดชท่ีจะป้อ์ งกนัให้ไม่อีกคนหนึ่งกลบัใจใหม่และรับการให้อภยั

                                                           
๕ “ถ้าพวกท่านจะอภยับาปของใคร บาปขงพวกเขาก็จะได้รับการอภยั ถ้าท่านไม่อภยั (ภาษากรีกแปลตรงตวัว่า ถ้าท่านถือ หรือ เก็บ) บาปของใคร บาปของพวกเขาก็จะไม่ได้รับการ

อภยั (พระคมัภีร์ภาษาไทยฉบบัมาตรฐาน 2002) [ผู้แปล] 



 21 

บาปของตนจากพระเจ้าได้ นอกจากนี ้เขายงัอยู่ในอนัตรายร้ายแรง เพราะพระวจนะของพระเจ้าเตือนเราว่า “เพราะว่าถ้าท่านยก

ความผิดของเพ่ือนมนษุย์ พระบิดาของทา่นผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงโปรดยกความผิดของท่านด้วย แต่ถ้าท่านไม่ยกความผิดของ

เพ่ือนมนษุย์ พระบิดาของท่านจะไม่ทรงโปรดยกความผิดของท่านเหมือนกัน” (มทัธิว 6:14-15) “เพราะว่าการพิพากษาย่อมไม่

กรุณาตอ่ผู้ ท่ีไมแ่สดงความกรุณา” (ยากอบ 2:13) 

 “แต่” คุณอาจจะกล่าว “พวกเขาไม่ได้ขอการให้อภัย” ซึ่งอาจจะเป็นจริง และอาจเป็นจริงเหมือนกันว่าพวกเขาอาจไม่

ตระหนกัถึงความผิดของตนเลย ถ้าพวกเขาไม่มาขอให้คณุให้อภยั พระวจนะของพระเจ้ากล่าวว่าให้คณุไปหาพวกเขา จงปฏิบติั

ตามมทัธิว 18:15-17 ก่อนท่ีคณุจะเลิกคบหาสมาคมกบัใครหรือไม่ยอมให้อภยั และแม้ในเวลานัน้ คณุจะเห็นว่าการดําเนินการขัน้

สดุท้ายเป็นการดําเนินการของคริสตจกัร ไมใ่ช่ตวัคณุเอง คณุจะตอ้งไม่เป็นผู้ ท่ีไมใ่ห้อภยัหรือขุ่นเคืองใจ 

 “แต่” คณุอาจจะกลา่ว “แม้ว่าเขาอาจขอการให้อภยั เขาไม่ได้หมายความเช่นนัน้ เขาเคยทําอย่างนัน้มาก่อน เขาก็จะทํา

อีก ฉะนัน้ ฉนัจะไม่ให้อภยัเขา” คณุช่างหน้าซ่ือใจคด พระเจ้าทรงให้อภยัคณุก่ีครัง้กนั จงฟังสิ่งนี ้“จงผ่อนหนกัผ่อนเบาซึ่งกนัและ

กนั และถ้าแม้ว่าผู้ ใดมีเร่ืองราวต่อกนั ก็จงยกโทษให้กนัและกนั องค์พระผู้ เป็นเจ้าได้ทรงโปรดยกโทษให้ท่านฉนัใด ท่านจงกระทํา

อยา่งนัน้เหมือนกนั” (โคโลสี 3:13) 

 พระเยซูตรัสไว้อย่างชดัเจนท่ีสดุว่า “จงระวงัตวัให้ดี ถ้าพ่ีน้องผิดต่อท่านจงเตือนเขา และถ้าเขากลบัใจแล้ว จงยกโทษให้

เขา แม้เขาจะผิดต่อท่านวนัหนึ่งเจ็ดหน และจะกลบัมาหาท่านทัง้เจ็ดหนนัน้ แล้วว่า ‘ฉนักลบัใจแล้ว’ จงยกโทษให้เขาเถิด” (ลกูา 

17:3-4) 

 “แต่” คณุอาจจะกลา่ว “เขารอดตวัง่ายเกินไป เขาควรจะทนทกุข์สกัพกัหนึ่ง และถกูลงโทษเพราะสิ่งท่ีเขาได้กระทําลงไป 

ฉนัจะให้อภยัเขาหลงัจากฉนัแก้แค้นเขาแล้ว” คณุช่างหน้าซ่ือใจคดเป็นสองเท่า พระวจนะของพระเจ้าบอกให้คณุ “อย่าทําชัว่ตอบ

แทนชั่วแก่ผู้หนึ่งผู้ ใดเลย...ดูก่อน ท่านผู้ เป็นท่ีรักของข้าพเจ้า อย่าทําการแก้แค้น แต่จงมอบการนัน้ไว้แล้วแต่พระเจ้าจะทรงลง

พระอาชญา เพราะมีคําเขียนไว้ในพระคมัภีร์วา่ องค์พระผู้ เป็นเจ้าตรัสวา่ ‘การแก้แค้นเป็นของเรา เราเองจะตอบสนอง’ อย่าแก้แค้น

เลย ถ้าศตัรูของทา่นหิว จงให้อาหารเขารับประทาน ถ้าเขากระหายนํา้ก็จงให้นํา้เขาด่ืม เพราะวา่การท ําอยา่งนัน้เป็นการสมุถ่านที่ล

โพลงไว้บนศีรษะของเขา อยา่ให้ความชัว่ชนะเราได้ แตจ่งชนะความชัว่ด้วยความดี” (โรม 12:17, 19-21) 

 เม่ือพระเจ้าตรัสว่า “การแก้แค้นเป็นของเรา” พระองค์ทรงหมายความว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ เดียวท่ีมีสิทธิลงโทษหรือ์ แก้

แค้นผู้กระทําผิดต่อคณุ “นัน่เป็นงานของเรา” พระเจ้าตรัส “และงานของเราเพียงลําพงั” พระเจ้าไม่ทราบหรือว่าจะจดัการงานของ

พระองค์อยา่งไร ทําไมเราไมป่ลอ่ยให้พระเจ้ากระทํางานของพระองค์ 

 ท้ายนี ้ผมขอแนะนําให้คณุเอาคอลมัน์นีใ้ห้พ่ีสาวของคณุด ูไม่มีใครทราบว่าเธอเป็นใครนอกจากคณุกบัพระเจ้า ผมจะ

อธิษฐานร่วมกบัคณุเพ่ือท่ีเธอจะถ่อมใจและกลบัใจใหม ่และ “ล้มทบัศิลานี ้[พระคริสต์]“ ขอให้พระองค์ทรงให้อภยัใจท่ีแข็งกระด้าง

และไมใ่ห้อภยัของเธอก่อนท่ี “ศิลานัน้จะตก“ และ “ทบั [เธอ] ...แหลกละเอียดไป“ (มทัธิว 21:44) 

.................... 
ไม่รับผิดชอบต่อความบาป 

ถาม 
 พีค่นหน่ึงบอกผมว่า ในโรม 7:25 เปาโลสารภาพว่าเขาไม่สามารถบงัคบัตนไม่ให้ทําบาปได ้ว่าความบาปอย่ในเนือ้หนงัู

ของเขา แต่เขาไม่รับผิดชอบต่อความบาปของตนเพราะในใจของเขา เขาเกลียดความบาปและรักความบริสทุธิ โปรดช่วยผมตอบ์

ดว้ย เพราะผมร้ว่าเปาโลไม่ไดห้มายความเช่นนัน้อย่างแน่นอนู  

ตอบ 
 คณุอ้างถงึโรม 7:25 ในสว่นสดุท้าย ซึง่เขียนไว้วา่ 
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 ฉะนัน้ทางด้านจิตใจของข้าพเจ้านัน้ ข้าพเจ้าเชื่อฟังกฎของพระเจ้า แต่ดา้นฝ่ายเนือ้หนงัของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็น

ทาสของกฎแห่งบาป 

 

 ถ้าข้อพระคมัภีร์นีถ้กูนําออกจาบริบท (ข้อพระคมัภีร์ก่อนหน้านัน้และหลงัจากนัน้) ก็อาจจะส่ือความหมายท่ีเพ่ือนของ

คณุบอก อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณาถงึบริบทแล้ว จะเหน็ความหมายท่ีแตกตา่งกนัอยา่งมาก 

 ก่อนอ่ืน ให้เราดขู้อพระคมัภีร์ก่อนหน้านัน้ หลงัจากอธิบายว่าความบาปทํางานในเขาอย่างไรเพ่ือเอาชนะเขา เปาโลร้อง

ออกมาในข้อ 24 ว่า “โอย ข้าพเจ้าเป็นคนน่าสมเพชอะไรเช่นนี ้ใครจะช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากร่างกายนีซ้ึง่เป็นของความตายได้” ฟี

ลิปส์แปลข้อความนีว้่า “ใครในโลกนีจ้ะสามารถช่วยข้าพเจ้าให้เป็นอิสระจากอํานาจแห่งธรรมชาติความบาปของข้าพเจ้าเองได้” 

จากนัน้ มีคําตอบในโรม 7:25 ส่วนแรกว่า “ขอบคุณพระเจ้า พระเยซูคริสต์ทรงช่วยให้ฉันเป็นอิสระ” (ถอดความ) ซึ่งไม่ได้ฟังดู

เหมือนผู้ ท่ีไมส่ามารถบงัคบัตนไมใ่ห้ทําบาปได้ แตฟั่งดเูป็นชยัชนะมากกวา่สําหรับผม 

 ตอนนี ้ให้เราดขู้อพระคมัภีร์หลงัจาก 7:25 นัน่คือโรม 8 โปรดเข้าใจวา่ในเอกสารภาษากรีกดัง้เดิม ไมมี่การแบ่งบทและข้อ 

การแบ่งบทและข้อนัน้เติมเข้าไปโดยผู้แปลเพ่ือช่วยเหลือเรา ดงันัน้ โรม 8 จึงต่อจากโรม 7 โดยท่ีไม่มีการหยดุพกั โรม 8:1 จึงเขียน

ต่อจากถ้อยคําแสดงชยัชนะในโรม 7:25 ในสว่นแรก โดย [โรม 8:1] มีเนือ้หาดงันี ้“เหตฉุะนัน้การปรับโทษจึงไม่มีแก่คนทัง้หลายท่ี

อยูใ่นพระเยซคูริสต์ ผู้ไมดํ่าเนินตามฝ่ายเนือ้หนงั แตต่ามฝ่ายพระวิญญาณ” (พระคมัภีร์ภาษาไทยฉบบัคิงเจมส์) 

 เราอาจถามวา่ทําไมเราไมถ่กูปรับโทษในเวลานี ้และข้อ 2 ตอบคําถามในทนัทีวา่ “เพราะวา่กฎของพระวิญญาณแห่งชีวิต

ในพระเยซคูริสต์ ได้ทําให้ข้าพเจ้าพ้นจากกฎแหง่บาปและความตาย” 

 ในท่ีนี ้เราเห็นกฎสองอย่างด้วยกนั ขอให้เราศึกษากฎทัง้สองนี ้กฎแห่งบาปคือสิ่งท่ีเปาโลกล่าวถึงในโรม 7:23 ชกันําเขา

ให้อยู่ใต้บงัคบัและมีชยัชนะเหนือเขา อย่างไรก็ตาม ตอนนี ้เขาอยู่ในพระเยซูคริสต์และพระเยซูอยู่ในเขา ดงันัน้ จึงมีอีกกฎหนึ่ง

ทํางานอยู่ในเขาซึ่งทําให้เขาเป็นอิสระจากการเป็นทาสเหมือนเช่นแต่ก่อน กฎใหม่ท่ีพระเยซูทรงประทานให้กบัเขานีเ้รียกว่า “กฎ

ของพระวิญญาณแหง่ชีวิตในพระเยซคูริสต์” เราอาจเรียกกฎนีว้า่เป็นฤทธิเดชแหง่์ พระวิญญาณบริสทุธิท่ีสถิตอยู่์ ภายใน 

 เม่ือเราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิเข้ามาในชีวิตของเรา ์ กฎใหม่นีจ้ะบังเกิดผล ผลลพัธ์คือความบาปไม่ต้องปกครอง

ร่างกายของเราอีกต่อไป กฎใหม่นีทํ้าให้เราเป็นอิสระถ้าเราจะอนญุาตให้ฤทธิเดชของ์ พระวิญญาณท่ีเราได้รับในพระวิญญาณ

บริสทุธ์ิช่วยเหลือเรา เราจะต้องยอมจํานนตอ่พระวิญญาณเพ่ือท่ีจะให้ฤทธิเดช์ ของพระองค์ช่วยเหลือในชีวิตของเราได้ 

 ตามจริงแล้ว สิ่งท่ีเปาโลกระทําในท่ีนีคื้อมองย้อนกลบัไปท่ีโรม 7:25 และกลา่วว่า “ก่อนท่ีข้าพเจ้ามีกฎของพระวิญญาณ

แหง่ชีวิตในพระเยซูคริสต์ทํางานในชีวิตของข้าพเจ้า กฎแห่งบาปมีอํานาจสงูสดุ ข้าพเจ้าไม่มีฤทธิเดชท่ีจะต่อต้านความบาป์  แม้ว่า

ในใจและความคิดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าต้องการเป็นผู้บริสทุธ์ิ อํานาจของความบาปในธรรมชาติความบาปท่ีอปัยศของข้าพเจ้า

แข็งแกร่งกว่าความปรารถนาของข้าพเจ้าในการกระทําสิ่งท่ีถกูต้อง แต่เม่ือพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามา ข้าพเจ้าไม่มีการปรับโทษอีก

ต่อไปเพราะฤทธิเดชของ์ พระวิญญาณของพระองค์สถิตอยู่ภายในข้าพเจ้าทําให้ข้าพเจ้ามีชยัชนะเหนือธรรมชาติความบาปท่ีเคย

ควบคมุข้าพเจ้าก่อนหน้านีไ้ด้” 

 ดงันัน้ข้อพระคัมภีร์ท่ีเพ่ือนของคุณใช้เพ่ือเป็นข้ออ้างในการทําบาปไม่ใช่ข้ออ้างเลย เปาโลเพียงแต่พาดพิงไปถึงชีวิต

ก่อนท่ีจะได้รับความรอดในขณะท่ีเขาอยูภ่ายใต้ธรรมบญัญติัของโมเสส ถกูธรรมบญัญติันัน้ปรับโทษและพ่ายแพ้ในชีวิตของตนเอง

เพราะธรรมชาติมนษุย์ท่ีบาปและอปัยศ แต่มีการเปล่ียนแปลงย่ิงใหญ่เม่ือพระคริสต์เสด็จเข้ามา เม่ือกลา่วถึงการเปล่ียนแปลงนัน้ 

เปาโลประกาศอยา่งมีชยัชนะวา่ “การลงโทษจงึไมมี่...” (โรม 8:1) 

 นําบทความนีไ้ปหาเพ่ือนของคณุและบอกเขาว่าเขาต้องอ่านต่อไปถึงโรม 8 เพราะโรม 7 แสดงถึงปัญหาในขณะท่ีโรม 8 

แสดงถึงทางออก ทางออกนัน้ คือ การรับพระวิญญาณบริสทุธิ จากนัน้ดําเนินชี์ วิตและดําเนินอยู่ในพระวิญญาณท่ีเราได้รับ (ดกูา

ลาเทีย 5:16) ฤทธิเดชของ์ พระคริสต์ภายในเราย่ิงใหญ่กวา่ธรรมชาติบาปอนัอปัยศท่ีนําเราต่ําลง 

 ช่างเป็นความปีติยินดีเหลือเกินท่ีได้รู้จกัและได้รับการช่วยกู้ นี ้
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.................... 
ผ้ที่ประกอบด้วยู พระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

จะมีผีสิงได้ไหม 
ถาม 
 ผ้ที่ปู ระกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิจะมีผีสิงได้ไหม บางคนเชื่อว่าแม้ว่าบุคคลหน่ึงอาจพดภาษาต่างๆ ู แต่เขาไม่มี

พระวิญญาณบริสทุธิจนกว่าผีจะถกขบัออกจากเขาก่อน์ ู  พระคมัภีร์สอนอย่างไรเกี่ยวกบัเร่ืองผีสิง คนบาปทกุคนมีผีสิงอย่หรือู  ผม

ไดยิ้นเกีย่วกบัคนทีข่บัผีออกจากกนัและกนั รวมทัง้การประชมุทีใ่ชเ้วลาทัง้หมดเพือ่พยายามขบัผีออกจากคนโดยการถ่างปากและ

การอาเจียน พระคมัภีร์ใหแ้นวทางกบัเราในเร่ืองเหล่านีห้รือไม่ ถา้ธรรมิกชนคนหน่ึงหนัไปจากพระเจ้าและกระทําบาป แสดงเขาถกู

ผีสิงอย่างนัน้หรือเปล่า 

 
ตอบ 
 ไมต้่องสงสยัวา่การถกูผีสงินัน้เป็นเร่ืองจริงอยา่งแน่นอน และคนนบัพนัๆ ท่ีอาศยัอยู่ในโลกนีใ้นปัจจบุนัถกูผีสิง เร่ืองนีเ้ป็น

จริงอย่างมากในบริเวณท่ีมีการใช้เวทมนตร์คาถา หรือมีคนนมสัการซาตาน อเมริกาในช่วงหลายปีท่ีผ่านมามีส่วนในกิจกรรมท่ี

เก่ียวข้องกบัภตูผีปีศาจเหลา่นีเ้ป็นอยา่งมาก ดงันัน้ การถกูผีสงิจงึมีอยูม่ากกวา่ในอดีตอยา่งไมต้่องสงสยั 

 ตอนนี ้ผมขอเตือนวา่ไมใ่ช่วา่คนบาปทกุคนถกูผีสิง และธรรมิกชนท่ีประกอบด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิไม่มีหรือไม่อาจถกู

ผีสงิได้อยา่งแน่นอน 

 เพ่ือเป็นการสนบัสนนุ ผมขออ้างบทความท่ีผมเขียนขึน้เม่ือสองปีก่อน 

 

 ทกุวนันี ้มีความเข้าใจผิดอยา่งมากในเร่ืองมาร [ซาตาน] และอิทธิพลของมารตอ่คนทัง้หลาย 

 ประการแรก มารนัน้มีตนเดียว แต่มีผีหรือวิญญาณชัว่มากมาย อย่างไรก็ตาม เพ่ือความสะดวก เรามกัจะใช้คําว่า 

“ผีมาร” เม่ือจริงๆ แล้วเราหมายถึง “วิญญาณชัว่” เรากําลงัพดูถึงวิญญาณชัว่มากกว่ามารซึง่เป็น “เจ้าแห่งย่านอากาศ” 

(เอเฟซสั 2:2) และ “พระของยคุนี”้ (2โครินธ์ 4:4) ให้จําไว้เสมอว่ามารนัน้ไม่ได้อยู่ทกุแห่งในเวลาเดียวกนั แม้ว่ามารจะ

เป็นวิญญาณ แตมี่เพียงพระเจ้าเทา่นัน้ท่ีสามารถอยู่ทกุแห่งได้ในเวลาเดียวกนั มารไม่ได้มีอํานาจทกุอย่างหรือรู้ทกุสิ่ง มี

แตพ่ระเจ้าเทา่นัน้ท่ีทรงมีพระลกัษณะเหลา่นี ้

 เป็นความจริงวา่มนษุย์อาจถกูผีสงิได้ แตเ่ราไมอ่าจประกอบไปด้วยพระวิญญาณและถกูผีสงิได้ในเวลาเดียวกนั และ

ไมใ่ช่วา่คนบาปทกุคนถกูผีสงิ คนบาปนัน้ถกูควบคมุโดยลกัษณะมนษุย์ท่ีหลงและบาป แตไ่มจํ่าเป็นวา่ถกูผีสงิ 

 นอกจากนี ้ควรจะเข้าใจว่าผีมารมีอิทธิพลต่อบคุคลในระดบัท่ีแตกต่างกนั คนหนึ่งอาจเป็นทกุข์ (ถกูกดข่ี บีบบงัคบั) 

เพราะผีนัน้ เช่น ความเจ็บป่วย (กิจการ 10:38) ความหดหู่ ความกลวั ความกงัวลใจและความกลุ้มใจ คริสเตียนและคน

บาปอาจเป็นทกุข์ในลกัษณะเช่นนีไ้ด้ แต่การเป็นทกุข์นีไ้ม่ใช่การถกูสิง อํานาจของผีมารทําการอยู่ภายนอกเพ่ือทําให้สิ่ง

เหลา่นีเ้กิดขึน้กบับคุคล 

 ผีมารอาจครอบงําจิตใจ แม้ว่าผีนัน้จะไม่ได้สิงบุคคลหนึ่ง แต่ก็ทํางานโดยใส่ความคิดของมันลงในใจและทําให้

บคุคลนัน้ถกู “ครอบงํา” ได้ด้วยความคิดและความกลวัท่ีก่อให้เกิดความระทมทกุข์ ไม่สะอาดหรือไม่เป็นความจริง ใน

บางครัง้ บคุคลหนึ่งแม้ว่าจะเป็นคริสเตียนก็ตาม อาจยอมรับความคิดเหล่านี ้และถกูครอบงําจนกระทัง่อยู่ภายใต้การ

เป็นทาสทางความคิดของผีนัน้ ซึง่อาจนําไปสูก่ารถกูผีสงิได้ 

 ผีมารเข้าสิงเม่ือวิญญาณชัว่นัน้อยู่ในบุคคลหนึ่งจริงๆ เหมือนเช่นท่ีพระวิญญาณบริสทุธิทรงสถิตอยู่ในเราเม่ือเรา์

ประกอบด้วยพระวิญญาณ สว่นใหญ่แล้ว บคุคลหนึง่ต้องเตม็ใจให้ตนเองตอ่มารซาตานจงึจะถกูผีสงิได้ 
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 เป็นอนัตรายท่ีจะกลา่วหาทกุคนท่ีทําบาปว่ามีผีหรือถกูผีสิง เพราะไม่เพียงแต่ไม่เป็นความจริงเท่านัน้ แต่ยงันําให้ผู้ ท่ี

ถกูกลา่วหานัน้เกิดความสิน้หวงัและกลวั โดยไม่อาจพ้นออกมาได้ หรือบคุคลนัน้อาจรู้สกึว่าเป็นข้อแก้ตวัท่ีจะทําบาปได้ 

เขาจะกล่าวว่า “ก็มนัช่วยไม่ได้ ผมไม่มีสว่นรับผิดชอบเร่ืองนี ้มารทําให้ผมต้องทํา ถ้าคณุไลม่ารออกไปจากผม ผมก็จะ

เลกิทําบาป” บางครัง้ คริสเตียนจะหลงกลอยา่งไมรู้่ตวัและพยายามไลผี่มารออก และไม่ประสบความสําเร็จเพราะไม่มีผี

มารอาศยัอยู่ตัง้แต่แรกแล้ว บคุคลดงักลา่วจึงทําบาปต่อไปและมีข้อแก้ตวัสําหรับบาปนัน้ อ้างว่าธรรมิกชนไม่มีอํานาจ

มากพอท่ีจะไลม่ารออกไปได้ 

 ในความเป็นจริง บุคคลมีความรับผิดชอบต่อความบาปของตนเอง เพราะลกัษณะท่ีหลงและบาปของตนทําให้เขา

เป็นคนบาป ไม่ใช่มารซาตานหรือวิญญาณชัว่ทัง้หลาย สงัเกตคําสอนเก่ียวกบัเร่ืองนีใ้นยากอบ“แต่ว่าทกุคนก็ถกูล่อให้

หลง เม่ือกิเลสของตวัเองล่อและชกันําให้กระทําตาม ครัน้ตณัหาเกิดขึน้แล้วก็ทําให้เกิดบาป และเม่ือบาปเจริญเต็มท่ี

แล้วก็นําไปสูค่วามตาย” (ยากอบ 1:14-15) 

 เห็นได้ชัดเจนว่า แม้ว่าซาตานและบรรดาวิญญาณชั่วของมันอาจ “ล่อให้หลง” และ “ชักนําให้ทําตาม” ได้ แต ่

“ตณัหา” ของบคุคลเป็นสิ่งท่ี “ทําให้เกิดบาป” ในชีวิตของเขา ไม่ถกูต้องท่ีจะโทษวิญญาณชัว่หรือผีมาร แทนธรรมชาติท่ี

หลงของตนเอง 

 

 ทัง้นี ้จะต้องเข้าใจว่าไม่มีผู้ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสทุธิคนใด์ ท่ีอาจมีผีอาศยัอยู่ในเวลาเดียวกนัได้ ในพระคมัภีร์

เก่า เขียนไว้วา่ “พระวิญญาณแหง่พระเจ้าก็สรวมทบัทา่น [ซาอลู] ๆ จงึกลา่วคําทํานาย“ (1ซามเูอล 10:10) แม้ว่าซาอลูจะไม่ได้บพั

ติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิ ซึง่สงวนไว้สําหรับธรรมิกชนแห่งพนัธสญัญาใหม่ (ยอห์น 7:39) เห็นได้ชดัว่าพระวิญญาณบริสทุธ์ิ

ทรงสถิตอยู่กบัเขา หนงัสือ 1ซามเูอล 16:14 เขียนไว้ว่า “พระวิญญาณของพระเจ้าก็พรากจากซาอลู และวิญญาณชัว่จากพระเจ้า 

[หรือโดยการอนญุาตของพระเจ้า] ก็ทรมานซาอลู” วิญญาณชัว่ไม่อาจสิงซาอลูได้จนกระทัง่พระวิญญาณขององค์พระผู้ เป็นเจ้าได้

จากเขาไปแล้ว 

 พระคมัภีร์ใหม่กล่าวว่าพระเจ้า “ทรงช่วยเราให้พ้นจากอํานาจของความมืด และได้ทรงย้ายเรามาตัง้ไว้ในแผ่นดินแห่ง

พระบตุรท่ีรักของพระองค์” (โคโลสี 1:13) ถ้าเราอยูใ่นแผ่นดินของพระเจ้าด้วยการบงัเกิดใหม่ (ยอห์น 3:5) เราก็ไม่ได้อยู่ในแผ่นดิน

ของซาตานอีกต่อไป ถ้อยคําท่ีชดัเจนย่ิงกว่านัน้อยู่ในเอเฟซสั 2:2 ซึ่งบอกว่าวิญญาณของซาตาน “ทํากิจอยู่ในพวกคนท่ีไม่เช่ือฟัง

ในเวลานี”้ (พระคมัภีร์ภาษาไทยฉบบัมาตรฐาน 2002) จงึไมทํ่าการอยูใ่นบตุรของพระเจ้า 

 ผู้ ท่ีสอนว่าคริสเตียนแห่งพันธสัญญาใหม่อาจมีผีอาศัยอยู่หรือสิงอยู่ชอบอ้างจากมัทธิว 16:23 ท่ีซึ่งพระเยซูทรงว่า

กล่าวเปโตร โดยตรัสว่า “อ้ายซาตานจงไปในพ้น” ประการแรก จะต้องสงัเกตว่าเหตกุารณ์นีเ้กิดขึน้ก่อนวนัเพ็นเทคอสต์ เปโตรยงั

ไม่ได้ประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิ แม้ว่าเขาเพิ่งจากกล่าวด้วยการสําแดงของพระเจ้า (ข้อ 16-17) และได้รับลกูกุญแจ

แผน่ดินสวรรค์ (ข้อ 18-19) ซึง่เขาใช้ในวนัเพน็เทคอสต์เพ่ือเปิดประตแูหง่ความรอด (กิจการ 2:38-39) 

 ประการท่ีสอง แม้ว่าจะเห็นได้ชดัว่าเปโตรทลูพระเยซูในความคิดท่ีซาตานได้กระซิบกบัหขูองเขา แต่ไม่มีสิ่งบอกใบ้ว่าเป

โตรถกูผีสงิ ตามจริงแล้ว ผมแน่ใจวา่ถ้าเขาถกูผีสงิ พระเยซคูงจะดําเนินการเพ่ือขบัผีนัน้ออก แต่ไม่ได้เป็นเช่นนัน้ เพราะเปโตรไม่ได้

ถกูผีสงิ 

 ข้อพระคมัภีร์อีกข้อหนึ่งท่ีผู้สอนว่าคริสเตียนอาจถกูผีสิงได้ชอบใช้คือ 2 โมธี 2:26 และพวกเขาเน้นส่วนท่ีว่ามาร “ดบัจบั

เขาไว้ในทําตามความประสงค์ของมนั” ก่อนอ่ืน ขอให้เราสงัเกตว่าแม้ว่าคนบาปทกุคนจะไม่ได้ถกูผีสิง แต่คนบาปทกุคนเป็นเชลย

ของซาตาน คนบาป “ตามสนัดาน...เป็นลกูแห่งความพิโรธ” (เอเฟซสั 2:3, พระคมัภีร์ภาษาไทยฉบบัแปลเก่า) และอยู่ใต้บงัคบั

เหมือนเช่นคนรับใช้ (หรือทาส) ของบาป (โรม 6:16-18) 

 การเป็นทาสนัน้ถกูทําให้แตกออกโดยพระเยซูบนไม้กางเขน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าทกุคนจะไม่ยอมรับเสรีภาพท่ีพระคริสต์

ทรงมอบให้ แตอํ่านาจของซาตานเหนือเขาถกูทําให้แตกหกัถ้าเขาจะยอมรับโดยการเช่ือฟังกิจการ 2:38 
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 หลงัจากรับพระวิญญาณบริสทุธิแล้ว ถ้าบคุคลหนึ่งทําบาปและไม่กลบัใจใหม่ เขาเปิดตนเองออกสู่การเป็นทาสเหมือน์

เช่นแต่ก่อน และซาตานจึงจบัเขาใหม่ แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาถกูผีสิงเลยในจุดนี ้ตามจริงแล้ว บริบทของ 2ทิโมธี 2:26 ไม่ได้

บอกเป็นนยัด้วยซํา้วา่จะต้องขบัผีออกจากเขาก่อนเพื่อที่เขาจะกลบัเป็นเหมือนเดิมได้ เพียงแตก่ลา่ววา่ “พระเจ้าอาจจะทรงโปรด

ให้เขากลบัใจ...[เพ่ือ]  หลดุพ้นบว่งของมาร” (2ทิโมธี 2:25-26) 

 การประชมุประเภทท่ีคณุกลา่วถึงนัน้เป็นความเส่ือมเสียและไม่ถกูต้องตามพระคมัภีร์เลย ถ้าคนหนึ่งถกูผีสิง ผู้ รับใช้ของ

พระเจ้าจะต้องสัง่วิญญาณชัว่ให้ออกไปในพระนามของพระเยซคูริสต์ ถ้าผีไมอ่อก ก็แสดงวา่บคุคลนัน้ต้องการให้ผีนัน้คงอยู่ ถ้าเขา

ไม่ต้องการท่ีจะเป็นอิสระ แม้แต่พระนามของพระเยซูก็ไม่สามารถขบัผีนัน้ได้ เพราะพระเจ้าทรงอนญุาตให้บคุคลหนึ่งมีทางเลือก

ของตนเสมอ (ดยูอห์น 5:6; มทัธิว 15:28) และอคัรสาวกนบัพนัก็ไม่สามารถขบัผีนัน้ออกได้ ถ้าบุคคลท่ีถกูผีสิงยงัคงก่อให้เกิด

เหตกุารณ์ท่ีเส่ือมเสีย เขาควรจะถกูนําออกไปจากการประชมุ ถ้าจําเป็น ก็ต้องใช้กําลงั (ด ู1ทิโมธี 1:9) และการประชมุดําเนินต่อไป

ตามระเบียบของพระคมัภีร์ 

 บางครัง้ ผมเห็นว่า เราต้องมีสํานึกบ้าง และไม่ปล่อยให้ตวัเองหลงไปกบัสิ่งท่ีไม่สําคญับางอย่าง การให้ความสําคญัมาร

มากเกินไปนัน้แยพ่อๆ กบัการให้ความสําคญัมารน้อยเกินไป ตามจริงแล้ว เราต้องมีใจนึกถึงพระเจ้า ไม่ใช่มีใจนึกถึงซาตาน จงเช่ือ

เม่ือพระวจนะของพระเจ้ากลา่ววา่ “พระองค์ผู้ทรงอยูใ่นทา่นทัง้หลายเป็นใหญ่กวา่ผู้นัน้ท่ีอยูใ่นโลก“ (1ยอห์น 4:4) 

.................... 
คนๆ หน่ึงมีพระวญิญาณบริสุทธิในใจ์  

ของตนในขณะที่ร่างกายของเขา 
ยังคงอย่ในการควบคุมของซาตานได้หรือไมู่  

ถาม 
 ในบทความเมื่อเร็วๆ นี ้คณุเนน้ว่าถา้บคุคลหน่ึงประกอบดว้ยพระวิญญาณบริสทุธิ เขาไม่อาจ์ ถกผีสิงไดใ้นเวลาเดียวกนั ู

แต่ถ้าผมเข้าใจพระคมัภีร์ถกตอ้งู  พระวิญญาณบริสทุธิทรงสถิตอย่ใน์ ู วิญญาณของบุคคลหน่ึง ในขณะที่เนื้อหนงั (หรือร่างกาย) 

ของเขายงัคงมีแนวโนม้ทีจ่ะทําบาปอยู่ เปาโลกล่าวว่าดว้ยความคิด (หรือใจ) ของเขา เขารับใชพ้ระเจ้าแต่เนือ้หนงัของเขายงัคงรับ

ใช้ความบาป และกล่าวว่าเมื่อเขาทําบาป ไม่ใช่ตวัของเขาเองที่ทําบาป แต่เป็นเนือ้หนงัของเขา อย่างนี้แล้ว แสดงว่าเป็นไปได้ที่

พระวิญญาณบริสุทธิจะทรงสถิตอย่ในใจของบุคคลหน่ึงในขณะที่ร่างกายของเขายงัคงอย่ในการควบคุมของซาตาน์ ู ู  และจึง

จําเป็นตอ้งไล่มารออกจากร่างกายของเขาใช่หรือไม่ ผมเห็นธรรมิกชนไดร้ับการช่วยก้จากอํานาจของซาตานและมีอิสรู ภาพเมื่อผี

มารถกขบัออก แต่เขาู มีพระวิญญาณบริสทุธิตลอดมา์  

ตอบ 
 ในทกุวนันี ้มีแนวโน้มท่ีคนทัง้หลายพยายามท่ีจะหลีกเล่ียงความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเอง และโยนความผิด

ให้กบัมาร ในการทําเช่นนัน้ คุณเข้าใจงานเขียนของเปาโลผิดอย่างแท้จริง ในโรม 7 ซึ่งเป็นบทท่ีคุณอ้างถึง เปาโลไม่ได้กล่าวถึง

ซาตานหรือผีมารเลยแม้แต่ครัง้เดียว คณุนําผีมารเข้ามาในบทนัน้ได้อย่างไรผมไม่เข้าใจ นอกจากนี ้โรม 7 เป็นประสบการณ์ของ

เปาโลภายใต้ธรรมบญัญัติของโมเสสก่อนท่ีเขาจะได้รับพระวิญญาณบริสทุธ์ิ เขาสรุปบทนัน้โดยขอบคณุพระเจ้าว่าพระเยซูคริสต์

ได้ทรงช่วยกู้ เขาจากความไร้อํานาจเหนือบาป และในโรม 8 เขาประกาศอย่างมีชยัชนะว่า “กฎของวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซู

คริสต์ ได้ทําให้ข้าพเจ้าพ้นจากกฎแหง่บาปและความตาย” (โรม 8:2) เช่นนีเ้ป็นชีวิตคริสเตียนปกติ 

 ข้อผิดพลาดร้ายแรงอย่างท่ีสองคือการสรุปว่าวิญญาณของเราเป็นสถานท่ีสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิในขณะท่ี์

ร่างกายของเราอาจถกูผีสงิ ช่างผิดอยา่งมาก 

 พระวจนะของพระเจ้ามีความชดัเจนมากว่าร่างกายของคนๆ หนึ่งเป็นสถานท่ีสถิตของพระวิญญาณบริสทุธ์ิ “ท่านไม่รู้

หรือว่า ร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสทุธ์ิซึ่งสถิตอยู่ในท่าน ซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้า ท่านไม่ใช่เจ้าของตวัท่าน
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เอง พระเจ้าได้ทรงซือ้ท่านไว้แล้วด้วยราคาสงู เหตฉุะนัน้ ท่านจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิด“ (1โครินธ์ 

6:19-20) 

 คริสเตียนจํานวนมากเข้าใจผิดว่าคําว่า “เนือ้หนงั” ในข้อความ เช่น กาลาเทีย 5:17 หมายถึงร่างกาย “เพราะว่าความ

ต้องการของเนือ้หนงัต่อสู้พระวิญญาณ และพระวิญญาณก็ต่อสู้ เนือ้หนงั” ดงันัน้ เขาจึงเข้าใจว่าร่างกายนัน้ชัว่ร้ายและเส่ือมเสีย 

และเป็นศตัรูกบัพระเจ้าเสมอ ทัง้นี ้ธรรมชาติเนือ้หนงัของมนษุย์เป็นสิ่งชัว่ร้ายและเส่ือมเสีย แต่ร่างกายมิได้เป็นเช่นนัน้ มิฉะนัน้

แล้ว ร่างกายก็ไมอ่าจเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสทุธิได้์  

 พระคมัภีร์มีความชดัเจนว่าร่างกายของเราจะต้องบริสทุธิเหมือนเช่นวิญ์ ญาณของเราจะต้องบริสทุธ์ิ “ร่างกายนัน้ไม่ได้มี

ไว้สําหรับการล่วงประเวณี แต่มีไว้สําหรับองค์พระผู้ เป็นเจ้า และองค์พระผู้ เป็นเจ้ามีไว้สําหรับร่างกาย...ท่านไม่รู้หรือว่า ร่างกาย

ของทา่นเป็นอวยัวะของพระคริสต์” (1โครินธ์ 6:13, 15) 

 ร่างกายมิด้ชัว่ร้าย แต่ธรรมชาติเนือ้หนงัเก่านัน้ชัว่ร้าย ในสภาพธรรมดา ธรรมชาติเนือ้หนงันําร่างกายเข้าสู่การเป็นทาส

ต่อบาป แต่พระเยซูทรงช่วยให้ร่างกายเป็นอิสระ “พระคริสต์...ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคริสตจักร” (เอเฟซสั 5:23) เราต้อง

ถวายร่างกายของเราเป็นเคร่ืองบชูาท่ีมีชีวิตอยู่ และพระวจนะของพระเจ้ากล่าวว่าร่างกายของเราท่ีถวายแด่พระเจ้านัน้จะบริสทุธ์ิ

และเป็นท่ีพอพระทยัพระเจ้า (ดโูรม 12:1) 

 เม่ือเราได้ทําเช่นนีร่้างกายของเราจะเป็น “ภาชนะท่ีมีค่า ซึ่งชําระให้บริสุทธิแล้ว เหมาะท่ีเจ้าของเรือนจะใช้ให้เป็น์

ประโยชน์” (2ทิโมธี 2:21) จะเป็นวิหารท่ีบริสทุธิท่ี์ พระวิญญาณบริสทุธิสถิตอยู่ เพราะ์ พระองค์ทรงสถิตอยู่ไม่เพียงแต่ในวิญญาณ

ของเราเทา่นัน้ แตใ่นร่างกายของเราด้วย 

 เป็นการบิดเบือนพระคัมภีร์อย่างร้ายแรงท่ีจะกล่าวว่าร่างกายของเราอาจเป็นท่ีอยู่อาศัยของผีตนหนึ่งในขณะท่ี

พระวิญญาณบริสทุธิทรงสถิต์ อยู่ในวิญญาณของเรา ร่างกายของเราเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสทุธ์ิ และผีมารทัง้หลายไม่

สามารถเข้าสูส่ถานท่ีซึง่พระคริสต์สถิตอยูไ่ด้ 

 แม้ว่าจะเป็นไปไม่ได้ท่ีคริสเตียนท่ีประกอบด้วยพระวิญญาณบริสทุธิจะมีผีอาศยัอยู่หรือสิงอยู่ แต่เป็นจริงว่า์ คริสเตียน

อาจถกูกดข่ีหรือแม้แตค่รอบงําโดยวิญญาณชัว่บ้าง (หวัข้อนีมี้อธิบายไว้อยา่งละเอียดใน คําถามจากชาวเพ็นเทคอสต์ เลม่ 1) 

 เป็นไปได้ท่ีคนเหล่านัน้ท่ีคุณอ้างว่าได้รับการช่วยกู้ จากอํานาจของผีนัน้ไม่ได้ถูกผีสิงเลย แต่ถูกกดข่ีหรือครอบงําโดย

วิญญาณชัว่ และการช่วยกู้นัน้เป็นจริง พวกเขาอาจคิดว่าพวกเขาถกูสิง ผู้ เทศนาอาจคิดว่าพวกเขาถกูสิง คณุอาจคิดว่าพวกเขาถกู

สิง แต่ถ้าเขามีพระวิญญาณบริสทุธ์ิสถิตอยู่ภายในพวกเขาแล้ว พวกเขาไม่ได้ถกูผีสิง แม้ว่าอํานาจของผีนัน้อาจจะกระทําการอยู่

บนเขาจากภายนอกก็ตาม 

 ถ้าชายคนหนึง่ถกูผีสงิและเขาเปิดใจให้แก่พระเจ้า เม่ือพระวิญญาณบริสทุธิเสด็จเข้ามา์  พระองค์ทรงไลผี่นัน้ออกไป และ

ถ้าชายคนหนึ่งซึ่งได้รับพระวิญญาณบริสทุธ์ิแล้วให้ตนเองต่อมารเพ่ือให้ผีสิง พระวิญญาณบริสทุธิจะเสด็จออก์ มาจากเขา จะต้อง

เป็นวิญญาณหนึง่วิญญาณใด ไมใ่ช่ทัง้สองอยา่ง 

 จงฟังสิ่งท่ีพระเยซูตรัส “ ‘ตาเป็นประทีปของร่างกาย เหตฉุะนัน้ถ้าตาของท่านปกติ ทัง้ตวัก็พลอยสว่างไปด้วย แต่ถ้าตา

ของท่านผิดปกติ ทัง้ตัวของท่านก็พลอยมืดไปด้วย เหตุฉะนัน้ถ้าความสว่างซึ่งอยู่ในตัวท่านมืดไป ความมืดนัน้จะหนาทึบสัก

เพียงใดหนอ ไมมี่ผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบา่วสองนายได้” (มทัธิว 6:22-24) 

.................... 
ทาํไมคริสเตยีนถงึกนิยา 

ถาม 
 คริสเตียนป่วย ไปหาหมอ กินยาเม็ดและยารักษาอืน่ๆ และรับการผ่าตดั ทําไมจึงเป็นเช่นนัน้ในเมื่อพระคมัภีร์สอนเราว่า

พระคริสต์ทรงเป็นผ้รักษาของเรู า ถ้าเราไม่สามารถฝากร่างกายของเราไว้กบัพระเจ้าได้แล้ว เราจะฝากวิญญาณของเราไว้กบั
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พระองค์ไดอ้ย่างไร ผมยอมตายดีกว่าที่จะไปหาหมอ เพราะผมตัง้ใจมัน่ว่าจะไวว้างใจพระเจ้า ผมร้สึกเหมือนโยบ ู “แม้ว่าพระองค์

ทรงสงัหารข้าฯ เสีย ข้าฯ ก็ยงัไวว้างใจในพระองค์” (พระคมัภีร์ภาษาไทยฉบบัแปลเก่า) 

ตอบ 
 ผมจะสารภาพกบัคณุอย่างจริงใจว่าคณะของเรามีปัญหาในเร่ืองนี ้เราเช่ือและเทศนาว่าพระเยซูทรงเป็นแพทย์ผู้ ย่ิงใหญ่ 

“ท่ีพวกเราหายเป็นปกติได้ก็เพราะรอยแผลเฆ่ียนของเขาผู้นัน้” (อิสยาห์ 53:5, พระคมัภีร์ภาษาไทยฉบบัแปลเก่า) (ด ู1เปโตร 2:24) 

เราทราบวา่ “มีผู้ใดในพวกทา่นเจ็บป่วยหรือ จงให้ผู้นัน้เชิญบรรดาผู้ปกครองของคริสตจกัรมา และให้ทา่นเหลา่นัน้อธิษฐานเพ่ือเขา 

และเจิมเขาด้วยนํา้มนัในพระนามขององค์พระผู้ เป็นเจ้า และการอธิษฐานด้วยความเช่ือจะช่วยให้ผู้ ป่วยรอดชีวิต และองค์พระผู้

เป็นเจ้าจะทรงโปรดให้เขาหายโรค และถ้าเขาได้กระทําบาปพระองค์ก็จะทรงโปรดอภัยให้” (ยากอบ 5:14-15) เรารู้และเช่ือสิ่ง

เหลา่นี ้แตก่ระนัน้กลบัมีความเช่ือในพระเจ้าทัง้ทางปฏิบติัและสว่นบคุคลวา่พระองค์จะทรงรักษานัน้น้อย 

 ทัง้นี ้ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่ทรงรักษาอีกต่อไปในปัจจบุนั พระองค์ทรงเหมือนเดิมเหมือนท่ีเป็นมาเสมอ พระองค์

ทรงเป็นพระเยโฮวาห์-ราฟา องค์พระผู้ เป็นเจ้าผู้ รักษาของเรา ทรงเหมือนเดิมในเวลาวานนี ้เวลาวนันี ้และต่อๆ ไปเป็นนิจกาล 

(อพยพ 15:26; ฮีบรู 13:8) สําหรับคนจํานวนมาก ความคิดเช่นนีเ้ป็นสิ่งท่ีพวกเขาเห็นด้วยและดีแต่พูด แต่ไม่เช่ือจนถึงขัน้ท่ี

ไว้วางใจพระเจ้าอยา่งแท้จริงวา่จะทรงรักษาพวกเขาให้หาย 

 ตวัอยา่งเช่น มีเร่ืองเลา่วา่หลายปีมาแล้ว นกัเดินเส้นเชือกกายกรรมผู้ มีช่ือเสียง นายบลองแด็ง แห่งฝร่ังเศส ขึงสายเคเบิล

ข้ามนํา้ตกไนแอการา และแสดงความชํานาญและความกล้าหาญของตนโดยเดินข้ามนํา้ตกนัน้ จากนัน้ เขาประกาศวา่เขาจะทํ

เช่นนัน้อีกโดยเขน็รถเข็นล้อเดียวไปข้างหน้าเขาด้วย เขาถามฝงูชนท่ีมงุกนัอยู่ว่ามีใครเช่ือว่าเขาจะประสบความสําเร็จในครัง้นีบ้้าง 

ชายคนหนึง่ยกมือของเขาขึน้ เม่ือถกูถาม เขายืนยนัอยา่งไมเ่ปล่ียนแปลงวา่เขาเช่ือแน่วา่นายบลองแดง็จะเข็นรถล้อเดียวนัน้ข้ามไป

ได้ ดงันัน้ด้วยเหตนีุ ้นายบลองแด็งจึงเรียกชายคนนัน้ออกมาด้านหน้าและกล่าวว่า “ขึน้รถครับ” ชายคนนัน้ปฏิเสธ เขาไม่มีความ

เช่ือในตวันายบลองแด็งมากจนฝากตนเองไว้กบัเขาได้ พวกเราหลายคนในปัจจุบนัเป็นเช่นนี ้เราเช่ือว่าพระเยซูสามารถรักษาให้

หายได้ และเรากลา่วออกมาเช่นนัน้ แตเ่ราไมมี่ความเช่ือมากจนจะ “ขึน้รถ”  

 มีปัจจัยมากมายท่ีมีส่วนทําให้ความเช่ือว่าพระเจ้าจะทรงรักษาน้อยลง ปัจจัยหนึ่งคือข้อกําหนดของผู้ ว่าจ้าง บริษัท

ประกนั และรัฐบาลท่ีว่าคนๆ หนึ่งจะต้องอยู่ภายใต้การดแูลของแพทย์เพ่ือท่ีจะลาป่วยหรือได้รับผลประโยชน์จากการประกนั หรือ

แม้แต่กลบัไปทํางานหลงัจากหยดุงานได้ ในทํานองเดียวกนั โรงเรียนทัง้หลายมีข้อกําหนดคล้ายคลึงกนันี ้ดงันัน้เราไม่สามารถ

คาดหวงัโลกให้ช่วยเรามีความเช่ือในพระเจ้าได้ 

 ปัจจยัอีกประการหนึง่คือการตอบสนองตอ่ “ผู้ รักษาท่ีใช้ความเช่ือของตนเอง” ท่ี “ค้ากําไรจากประชากรของพระเจ้า” บาง

คนสอนเก่ียวกบัการรักษาของพระเจ้าอยา่งไมถ่กูต้องตามพระคมัภีร์ เช่น การเจ็บป่วยเป็นหลกัฐานวา่มีผีอยู่ หรือว่าพระองค์ไม่เคย

อนญุาตให้เกิดความเจ็บป่วยขึน้เพ่ือทําให้วตัถปุระสงค์หนึ่งสําเร็จในชีวิตของคริสเตียน คําสอนเท็จอย่างท่ีสามคือว่าการรักษาให้

หายเป็นสิ่งท่ีทรงสญัญากบัคนทัง้ปวง ทัง้ธรรมิกชนและคนบาป เม่ือคนทัง้หลายเห็นความเท็จในคําสอนเหลา่นีห้รือการหน้าซ่ือใจ

คดของคนเหล่านัน้ท่ีอ้างฤทธ์ิอํานาจในการรักษาท่ีย่ิงใหญ่ พวกเขามกัจะหนัไปอีกทางหนึ่ง รวมทัง้ไม่ตระหนกัถึงและไม่ใช้ความ

เช่ือวา่จะทรงรักษาท่ีทรงประทานให้แก่เขา 

 แต่จริงๆ แล้ว ไม่มีข้ออ้างใดๆ ท่ีจะไม่ไว้วางใจพระเจ้า พระวจนะของพระเจ้ามีความชดัเจน ว่า การรักษาให้หายอยู่ใน

การไถ่บาป และฤทธิเดชของ์ พระเจ้าในปัจจุบนัก็เป็นเช่นนัน้ จงลืมผู้สอนเท็จและคําสอนท่ีไม่ถกูต้องตามพระคมัภีร์ของพวกเขา 

เราต้องเช่ือพระเจ้าและไว้วางใจในพระองค์ 

 เม่ือได้กล่าวเช่นนัน้แล้ว ผมขอเสริมอีกนิด อย่าจบัผิดผู้ ท่ีกินยา หรือไปหาหมอ หรือรับการผ่าตดั จงฟังว่า “ท่านเป็นใคร

เล่า จึงกลา่วโทษบ่าวของคนอ่ืน บ่าวคนนัน้จะได้ดีหรือจะล่มจมก็สดุแล้วแต่นายของเขา...เราทกุคนจะต้องทลูเร่ืองราวของตวัเอง

ตอ่พระเจ้า” (โรม 14:4, 12) 
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 ถ้าคณุเร่ิมมีทศันคติประเภท “ฉันดีกว่าเธอ” เม่ือถึงคราวของคณุ พระเจ้าอาจถอยออกไปและปล่อยให้คณุทนทกุข์บ้าง 

ในเวลานัน้ คณุอาจพบว่าการโอ้อวดของคณุทัง้หมดจะเป็นเหมือนเปโตรเม่ือเขาโม้ว่า “แม้คนทัง้ปวงจะทิง้พระองค์ ข้าพระองค์จะ

ทิง้ก็หามิได้เลย” และเขาก็เป็นคนแรกๆ ท่ีทําเช่นนัน้ พระเจ้าอาจอนญุาตให้ความเจ็บป่วยหรือโรคภยัไข้เจ็บเกิดขึน้ในชีวิตของคณุ

เพ่ือนําคณุมาท่ีประตแูหง่ความตายเพ่ือพิสจูน์ถ้อยคําอนักล้าหาญของคณุก็ได้ 

 ผมเช่ือว่าอาจมีหลายครัง้ท่ีพระเจ้าทรงอนญุาตให้บางสิ่งเกิดขึน้และแม้แต่ใช้สิ่งเหล่านัน้เพ่ือสง่าราศีของพระองค์ คณุ

อาจกลา่วว่า “พระเจ้าทรงใช้มีดของศลัยแพทย์ได้ไหม พระองค์ไม่จําเป็นต้องทําเช่นนัน้เพ่ือรักษาให้หาย” ถกูต้องและพระเจ้าอาจ

ท่ีจะโยนหินลงมาจากสวรรค์ให้ตกตรงหน้าผากของโกลิอทัได้ด้วย แต่พระองค์ทรงใช้สลิงของดาวิดเพ่ือทําเช่นนัน้ และทกัษะของ

ดาวิดและกล้ามเนือ้ของดาวิด จากนัน้พระองค์ทรงชีนํ้าหินนัน้และงานก็สําเร็จ และพระเจ้าทรงได้รับสง่าราศี 

 ผมขอเพิ่มเติมเพ่ือไมใ่ห้คณุเข้าใจผมผิดไป พระเจ้าทรงปรารถนาให้เรามีความเช่ือในพระองค์และไว้วางใจว่าพระองค์จะ

ทรงรักษาให้หายอยา่งอศัจรรย์ แต่วตัถปุระสงค์ไม่ใช่เพ่ือท่ีเราจะสามารถโอ้อวดได้ “ดสูิ ฉนัไว้วางใจพระเจ้ามากว่าพระองค์จะทรง

รักษาให้หาย” แตเ่พ่ือท่ีพระนามอนัย่ิงใหญ่ของพระองค์จะได้รับการยกขึน้ เราไม่ควรเปิดปากของเราเพ่ือท่ีจะรับความดีความชอบ

ในการมีความเช่ือ ให้เราฟังพระคริสต์ตรัสว่า “ให้เป็นไปตามความเช่ือของเจ้าเถิด” (มทัธิว 9:29) และเม่ือทรงรักษาให้หาย ให้เรา

สรรเสริญพระองค์ไม่ใช่เพราะการรักษาเท่านัน้ แต่เพราะความเช่ือท่ีพระองค์ทรงประทานให้กับเราเพ่ือท่ีจะไว้วางใจพระองค์

สําหรับการรักษาด้วย ดาวิดกลา่ววา่ “จิตใจของข้าพเจ้าโอ้อวดในพระเจ้า” (สดดีุ 34:2) การโอ้อวดท่ีดีต้องเป็นเช่นนัน้ 

.................... 
เทศนาเร่ืองการรักษาแทน 

เร่ืองความรอด 
ถาม 
 ผมเป็นผร้ับใช้หนุ่มู  มีใบอนญุาตท้องถ่ิน เมื่อเร็วๆ นี ้ผร้ับใช้หนุ่มอีกคนหน่ึงมาหาผมและู บอกว่าพระเจ้าทรงเปิดเผยให้

เขาทราบว่าเขาจะต้องรับใช้ใน [การเทศนา] เร่ืองการรักษาแทนเร่ืองความรอด และถ้าเขาทําเช่นนัน้ วิญญาณมากมายจะ

หลัง่ไหลเข้ามาและใหใ้จของพวกเขาต่อพระเจ้าเพราะพวกเขาเห็นการรกัษาเกิดข้ึนทางการรบัใชข้องเขา เขายงับอกผมอีกว่าหมาย

สําคญัอย่างหน่ึงทีแ่สดงให้เห็นว่านีเ่ป็นน้ําพระทยัของพระเจ้าคือว่าเขาจะจําเริญข้ึน และถา้ใครไม่จําเริญข้ึนทางการเงิน แสดงว่า

คนนัน้ไม่ไดอ้ย่ในน้ํู าพระทยัของพระเจ้า ผมตอ้งยอมรับว่าเขาจําเริญข้ึนและฟังดดีสําหรับผม แต่ผมยงัสงสยัู เกี่ยวกบัส่ิงทีเ่ขาบอก

อยู่ คณุช่วยผมหน่อยไดไ้หมครบั ส่ิงนีต้รงกบัคําสอนตามพระคมัภีร์หรือไม่ 

ตอบ 
 คณุมีเหตผุลเหมาะสมท่ีจะสงสยั ถ้าเขาถกูต้องในเร่ืองว่าการจําเริญขึน้เป็นหมายสําคญัของการอยู่ในนํา้พระทยัของ

พระเจ้าแล้ว เปโตรและยอห์นก็ไม่ได้อยู่ในนํา้พระทยัของพระเจ้าอย่างแน่นอน เพราะเปโตรบอกกบัชายง่อยว่า “เงินและทองเราไม่

มี” (กิจการ 3:6) และอคัรสาวกเปาโลผู้ ย่ิงใหญ่ก็คงจะไม่ได้อยู่ในนํา้พระทยัของพระเจ้าหลายครัง้ (ถ้าเพ่ือนของคณุถกู) เพราะเขา

กล่าวว่า “[ข้าพเจ้า] ต้องอดหลบัอดนอนบ่อยๆ ต้องหิวและกระหาย ต้องอดข้าวบ่อยๆ ต้องทนหนาวและเปลือยกาย” (2โครินธ์ 

11:27, TCNT) 

 ก่อนหน้านัน้ในบทเดียวกนั เขากล่าวถึงการขาดแคลน (ข้อ 9) คําภาษากรีกว่า ฮสเทะเระู โอ (hustereo) หมายถึง “ไม่

เพียงพอ ขาด สิน้เนือ้ประดาตวั ขาดแคลน ไม่มี ความขดัสน มีความต้องการ เลวร้ายกว่า “ (สตรองค์) ซึง่แปลออกมาว่า “ข้าพเจ้า

กําลงัขาดสิง่จําเป็นของชีวิต” (มอนท์โกเมอร่ี) “ข้าพเจ้าไมมี่เงิน” (น็อกซ์) และ “ทรัพย์สมบติัของข้าพเจ้าขาดแคลน” (เวย์เมาธ์) 

 เพ่ือนท่ีมีฝ่ายวิญญาณตืน้ของคณุนัน้เข้าร่วมอยู่กบั “ผู้ปลอบโยน” เท็จของโยบ ผู้กล่าวหาโยบว่าทําบาป โดยกล่าวว่า

ความยากลําบากของเขาพิสจูน์วา่เขาต้องทําให้พระเจ้าผิดหวงั ไมเ่ช่นนัน้ก็คงไมต้่องทนทกุข์ ช่างไมจ่ริงเสียเลย 

 ถ้าความจําเริญเป็นหมายสําคญัถึงความโปรดปรานของพระเจ้า คริสตจักรโรมนัคาทอลิกก็คงเป็นคริสตจกัรท่ีแท้จริง 

เพราะเป็นสถาบนัศาสนาท่ีมีความจําเริญทางการเงินมากท่ีสดุบนโลก คณุเคยสงัเกตไหมว่าลทัธิเทียมเท็จมากมายเพียงใดท่ีมี
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ความจําเริญทางการเงิน ทําไมคนบาปมกัจะจําเริญในขณะท่ีธรรมิกชนอาจต้องดิน้รน ไม่ใช่เพราะขาดความเช่ือหรือการดําเนินไป

กบัพระเจ้า ยากอบ 2:5 บอกกบัเราวา่เราอาจยากจนในทรัพย์สมบติัของโลกแตใ่นเวลาเดียวกนันัน้ ร่ํารวยในความเช่ือ 

 เท้าของผู้สดดีุเกือบจะล่ืนเม่ือเขาเห็นความจําเริญของคนชัว่ สดดีุ 73 เปิดเผยให้เห็นว่าเขาเกือบจะสะดดุเพราะปัญหานี ้

อย่างไร แต่ในท่ีสดุเขากลบัคิดได้เม่ือเขา “เข้าไปในสถานนมสัการของพระเจ้า” ณ ท่ีนัน้ พระเจ้าทรงให้เขาได้รู้จดุหมายปลายทาง 

“จึงพิเคราะห์เห็นปลายทางของพวกเขา” (ข้อ 17) เขาสรุปว่า “แต่สว่นข้าพระองค์ ท่ีจะเข้าใกล้พระเจ้านัน้ดี ข้าพเจ้าได้ให้พระเจ้า

เป็นท่ีลีภ้ยัของข้าพระองค์...” (ข้อ 28) 

 “ปลายทาง” ของคนชัว่ท่ีผู้สดดีุเห็นนัน้ พระเยซูตรัสบอกกบัเราในเร่ืองเศรษฐีกบัลาซารัส อบัราฮัมสรุปเม่ือเขาบอกกับ

เศรษฐี ผู้ซึ่งอยู่ในแดนคนตายว่า “ลกูเอ๋ย เจ้าจงระลึกว่าเม่ือเจ้ายงัมีชีวิตอยู่ เจ้าได้ของดีสําหรับตวั และลาซารัสได้ของเลว แต่

เด๋ียวนีเ้ขาได้รับความเล้าโลม แตเ่จ้าได้รับความแสนระทม” (ลกูา 16:25) 

 ถ้าความจําเริญเป็นหมายสําคญัถงึความโปรดปรานของพระเจ้า ผู้ มีความเช่ือในฮีบรู 11 ก็อยูห่่างไกลจากพระเจ้า เพราะ 

“บางคนก็ถกูขว้างด้วยก้อนหิน บางคนก็ถกูเล่ือยเป็นท่อนๆ บางคนก็ถกูฆ่าด้วยคมดาบ บางคนก็นุ่งห่มหนงัแกะหนงัแพะพเนจรไป 

สิน้เนือ้ประดาตวั ตกระกําลําบากและถกูเค่ียวเข็ญ (แผ่นดินโลกไม่สมกบัคนเช่นนัน้เลย) เขาพเนจรไปในถ่ินทรุกนัดาร และตาม

ภเูขาและอยูต่ามถํา้และตามโพรง (ฮีบรู 11:37-38) 

 จริงๆ แล้ว ผมไม่อาจคิดถึงคําสัง่สอนเท็จท่ีมีเล่ห์เหล่ียมใดมากไปกว่าท่ีเพ่ือนของคุณสนับสนุนได้ ความจําเริญอาจ

เกิดขึน้และไม่เกิดขึน้ แต่คณุไม่สามารถทําให้ความโปรดปรานของพระเจ้าเท่ากบัความจําเริญของโลกนีไ้ด้ เปาโลกล่าวเร่ืองนีไ้ว้

ชดัเจนเม่ือกลา่วว่า “ข้าพเจ้ารู้จกัท่ีจะเผชิญกบัความตกต่ํา และรู้จกัที่จะเผชิญกบัความอดุมสมบรูณ์ ไมว่า่ในกรณีใดๆ ข้าพเจ้ารู้จั

เคลด็ลบัท่ีจะเผชิญกบัความอิ่มท้องและความอดอยาก ความสมบรูณ์พนูสขุและความขดัสน” (ฟีลปิปี 4:12) 

 ตอนนี ้ผมอยากจะกล่าวถึงคําอ้างของเพ่ือนคณุว่าพระเจ้าตรัสกบัเขาให้เทศนาเร่ืองการรักษา และไม่ใช่เร่ืองความรอด 

ก่อนอ่ืน ผมขอกลา่ววา่ผมเช่ืออยา่งแรงกล้าวา่พระคมัภีร์สอนวา่พระเยซทูรงเป็นแพทย์ผู้ ย่ิงใหญ่ เม่ือพระเจ้าผู้ ย่ิงใหญ่ทรงอยู่ในเนือ้

หนงั พระองค์ทรงเป็น”พระเยโฮวาห์เป็นผู้ รักษาเจ้าให้หาย” (อพยพ 15:26, พระคมัภีร์ภาษาไทยฉบบัคิงเจมส์) 

 พระเยซูทรงรักษาให้หาย อคัรสาวกรักษาให้หาย และมีของประทานในการรักษาคนป่วยในคริสตจักร (1โครินธ์ 12:9) 

ตามจริงแล้ว การรับใช้ในการรักษาให้หายเป็นสว่นสําคญัในการรับใช้ของคริสตจกัร การรักษาของพระเจ้าสอนอยู่ในข้อพระคมัภีร์

มากมาย เช่น อิสยาห์ 53:5, มาระโก 16:17-18 และยากอบ 5:14-16 

 อย่างไรก็ตาม คําอ้างของเพ่ือนคณุในส่วนท่ีผมคดัค้านเป็นอย่างมากคือว่าเม่ือเขากล่าวว่าองค์พระผู้ เป็นเจ้าตรัสกบัเขา

ให้เป็นผู้ รับใช้ใน [การเทศนา] เร่ืองการรักษาแทนเร่ืองความรอด ไม่มีสิ่งใดสามารถแทนท่ีการเทศนาเร่ืองแผนการแห่งความรอด

ของพระเจ้าได้ ตามจริงแล้ว ถ้าเพ่ือนของคุณเป็นผู้ เทศนาพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ เขาต้องเทศนาเร่ืองความรอด 

วตัถปุระสงค์หลกัของการท่ีพระเยซูเสด็จมาไม่ใช่เพ่ือรักษาให้หาย แต่เพ่ือ “ช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาปของเขา” 

(มทัธิว 1:21) 

 พระกิตติคณุของมาระโกทําให้เข้าใจวตัถปุระสงค์นีไ้ด้ดี เม่ือพระเยซูทรงสง่สาวกของพระองค์ออกไป พระองค์ทรงบญัชา

พวกเขาว่า “เจ้าทัง้หลายจงออกไปทัว่โลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนษุย์ทกุคน ผู้ใดเช่ือและรับบพัติศมาแล้วผู้นัน้จะรอด แต่ผู้ ใด

ไมเ่ช่ือจะต้องปรับโทษ” (มาระโก 16:15-16) 

 เห็นได้ชดัว่าพระกิตติคณุท่ีพระเยซูทรงมอบหมายให้พวกเขาไปเทศนาคือพระกิตติคณุท่ีช่วยคนทัง้หลายให้รอดเม่ือพวก

เขาเช่ือและเช่ือฟัง เปาโลกล่าวว่า “ข่าวประเสริฐนัน้เป็นฤทธิเดชของ์ พระเจ้า เพ่ือให้ทุกคนท่ีเช่ือได้รับความรอด” (โรม 1:16) 

เรียกวา่เป็น”ข่าวประเสริฐเร่ืองความรอดของทา่น” (เอเฟซสั 1:13) หากไม่มีความรอดแล้ว คนทัง้หลายก็หลง พระกิตติคณุเป็นสิ่งท่ี

พระเยซทูรงประทานให้สาวกของพระองค์เทศนา 

 มาระโกกลา่วตอ่ไปอีกวา่ “มีคนเช่ือท่ีไหนหมายสําคญัเหลา่นีจ้ะบงัเกิดขึน้ท่ีนัน้ คือเขาจะขบัผีออกโดยนามของเรา เขาจะ

พูดภาษาแปลกๆ เขาจะจับงูได้ ถ้าเขากินยาพิษอย่างใด จะไม่เป็นอนัตรายแก่เขา และเขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วย แล้วคน
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เหล่านัน้จะหายโรค...พวกสาวกเหล่านัน้จึงออกไปเทศนาสัง่สอนทุกแห่งทุกตําบล และพระเป็นเจ้าทรงร่วมงานกับเขาและทรง

สนบัสนนุคําสอนของเขา โดยหมายสําคญัท่ีประกอบนัน้” (มาระโก 16:17-18, 20) 

 ท่านเห็นหรือไม่ว่าการเทศนาจะต้องเป็นพระกิตติคณุเร่ืองความรอด จากนัน้ หมายสําคญั (รวมทัง้การรักษาให้หาย) จะ

ตามมาเพ่ือยืนยนัถอ้ยคําทีไ่ดเ้ทศนาไป ไมใ่ช่ในทางกลบักนัเหมือนเช่นท่ีเพ่ือนผู้ เขลาของคณุคิด การเทศนาเร่ืองความรอดเกิดก่อน 

จากนัน้ เป็นการรักษาให้หายและหมายสําคญัเพ่ือยืนยนั สนบัสนนุ รับรองการเทศนาพระกิตติคณุ การเช่นนัน้มาจากพระเจ้า 

 ผมไม่เช่ือว่าพระเจ้าตรัสกบัเพ่ือนผู้ เข้าใจผิดของคณุให้เปล่ียนจากเทศนาเร่ืองพระกิตติคณุเป็นเทศนาเร่ืองการรักษา ผม

เกรงว่าเขาเห็นการเทศนาเป็นวิธีในการหาเงิน ผมเห็นเคร่ืองหมายดอลลาร์อยู่ในตาของเขา พระเจ้าของเขาคือทรัพย์สินเงินทอง 

เขากําลงัตามแนวทางของผู้ประกาศทางโทรทศัน์ของโลกนี ้นัน่คือ ทกุสิ่งเป็นเงิน พวกเขาค้ากําไรจากคนทัง้หลาย และน่าเศร้าท่ี

หลายคนถกูหลอกลวง คริสตจกัรท่ีแท้จริงไมมี่ “การรับใช้” ประเภทนี ้

 ในฐานะผู้ รับใช้หนุ่ม คณุต้องตัง้การรับใช้ของคณุบนพระวจนะของพระเจ้า จงเทศนาพระวจนะ ไม่มีสิ่งใดสามารถแทนท่ี

การเทศนาพระวจนะได้ อยา่ดําเนินตามแนวทางการรับใช้ของเลาดีเซียท่ีออ่นน่ิม ลอ่ลวง ตืน้และประนีประนอมซึง่มีอยู่มากมายใน

ปัจจุบันนี ้จงต่อสู้ เพ่ือความจริง และเช่ือว่าพระเจ้าจะทรงยืนยันการเทศนาความจริงด้วยการรักษาให้หายและหมายสําคัญ

อศัจรรย์อ่ืนๆ 

 อย่าให้ตาของคณุอยู่กบัเงินทอง แต่อยู่กบัคนทัง้หลาย อย่าให้อยู่กบัสิ่งดีๆ ท่ีพระเจ้าทรงกระทํา แต่อยู่ท่ีพระเจ้า จากนัน้

เสียงกระซิบท่ีอ่อนหวาน ยัว่ยวนและล่อลวงท่ีน่าคล่ืนเหีย้นของการรับใช้ท่ีประนีประนอมก็จะไม่ทําให้คณุสะทกสะท้าน คณุจะอยู่

บนศิลา ให้โลกนีรู้้วา่คณุยืนอยูท่ี่ไหน ทําไมไมเ่ร่ิมจากเพ่ือนของคณุละ่ 

.................... 
เปิดโปงคาํสอนที่หลอกลวง 

ถาม 
 คณุคิดว่าคําสอนเท็จทีเ่ราตอ้งระวงัเป็นพิเศษมีอะไรบ้าง เราซ่ึงอย่ในสหู คริสตจกัรเพ็นเทคอสต์ผซ่ึ้งมีความจริง ู ตกอย่ในู

อนัตรายของการถกหลอกลวงไหมู  คําสอนเท็จจะเข้ามาได้อย่างไรในเมื่อเราได้รับการสําแดงที่แท้จริงทางพระวจนะของพระเจ้า

เกี่ยวกบัว่าพระเยซเป็นใครู  ศิษยาภิบาลของผมกล่าวว่าคําสอนเท็จสามารถเข้ามาได ้และบางคนในยพีซีจะถกหลอกลวง เราจะรู้ ู ู

ไดอ้ย่างไรว่าอะไรเท็จอะไรจริง 

ตอบ 
 ศิษยภิบาลของคณุเป็นผู้ฉลาดและชอบธรรม และเขาได้บอกความจริงกบัคณุ เป็นสิ่งสําคญัท่ีจะเข้าใจว่าวนัเวลานีเ้ป็น

เวลาสดุท้าย และซาตานตัง้ใจมัน่ท่ีจะทําลายความเช่ือของทกุคนท่ีมนัทําได้ ลกูศรท่ีแหลมท่ีสดุของมนัเลง็ไปท่ีคริสตจกัรท่ีแท้จริง

ของพระเจ้า พระเยซูทรงเตือนเราว่า “ในเวลานัน้ ถ้าผู้ ใดจะบอกพวกท่านว่า ‘แน่ะ พระคริสต์อยู่ท่ีน่ี หรืออยู่ท่ีโน่น อย่าได้เช่ือเลย 

ด้วยว่าจะมีพระคริสต์เทียมเท็จ และผู้ ทํานายเทียมเท็จหลายคนเกิดขึน้ ทําหมายสําคญัอนัใหญ่และการมหศัจรรย์ล่อลวงแม้ผู้ ท่ี

พระเจ้าทรงเลือกสรรให้หลง ถ้าเป็นได้” (มทัธิว 24:23-24) 

 อคัรสาวกเปาโลยงัเขียนด้วยความเข้าใจในการทํานายวา่ “จะมีผู้สอนผิดเกิดขึน้ในพวกทา่นทัง้หลาย ซึง่จะลอบเอามิจฉา

ลทัธิอนัจะให้ถึงความพินาศเข้ามาเสีย้มสอน จนถึงกบัปฏิเสธองค์พระผู้ เป็นเจ้าผู้ ได้ทรงไถ่เขาไว้ ซึง่จะทําให้เขาพินาศโดยเร็วพลนั 

จะมีหลายคนประพฤติชัว่ตามอย่างเขาและเพราะคนเหลา่นัน้เป็นเหต ุทางของสจัจะจะถกูกลา่วร้าย และด้วยใจโลภเขาจะกล่าว

ตลบตะแลงค้ากําไรจากทา่นทัง้หลาย” (2เปโตร 2:1-3) 

 ผู้ ท่ีรู้วา่อะไรกําลงัเกิดขึน้ไมส่ามารถปฏิเสธได้วา่สิง่เหลา่นีเ้ป็นสิ่งท่ีกําลงัเกิดขึน้ในโลกของเราอย่างแท้จริง เม่ือเร็วๆ นี ้ผม

เขียนบทความเก่ียวกบัสถานการณ์นี ้เร่ือง “เปิดโปงคําสอนท่ีหลอกลวง” ซึง่ผมสอนท่ีการประชมุ Apostolic Theological Studies 

ในเมืองฮิวสตนั รัฐเทกซสั ในเดือนสิงหาคม 1990 และพิมพ์ใหม่โดยแก้ไขเลก็น้อยในนิตยสาร Forward ซึ่งเป็นนิตยสารสําหรับ
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ผู้ รับใช้ของสหเพ็นเทคอสต์ ในฉบบัเดือนตลุาคม-ธันวาคม 1990 ต่อไปนีเ้ป็นสําเนาของบทความ ซึง่จะช่วยให้คณุทราบว่าคําสอน

เทจ็ท่ีได้รับการสนบัสนนุในปัจจบุนันีคื้ออะไร และทราบวา่จะทําอยา่งไรกบัคําสอนเหลา่นี ้

****** 

 มีคําสอนเทจ็ดาษด่ืนในโลกปัจจบุนันีเ้หมือนเช่นท่ีพระเยซตูรัสวา่จะมี คําสอนเท็จเหลา่นีม้กัจะมาในลกัษณะความสําเร็จ

ทางฝ่ายวิญญาณท่ีลกึเหมือนเช่น “ทตูแหง่ความสวา่ง“ และฝงูชนโดยทัว่ไปดเูหมือนวา่จะไมต่ระหนกัวา่เป็นคําสอนเทจ็ 

 ดเูหมือนว่าประเทศของเรามีเงินกระดาษปลอมท่ีผลิตขึน้อย่างชํานาญจนคนธรรมดาไม่อาจตรวจพบสิ่งผิดได้ เส้นและ

รอยประทบัเขียนขึน้ดีจนเกือบจะไมส่ามารถแยกแยะจากของจริงได้ แม้กระนัน้ เงินดงักลา่วก็เป็นของปลอม เพราะไม่ได้มาจากโรง

กษาปณ์ของสหรัฐฯ เป็นของปลอมเหมือนเช่นสิง่ท่ีเขียนขึน้อยา่งหยาบๆ และเหน็ได้ง่าย ซึง่ใครๆ ก็บอกได้วา่เป็นของปลอม 

 คําสอนเท็จท่ีดเูหมือนว่าจะได้รับการยอมรับในโลกศาสนาของเราเป็นปรัชญาท่ียัว่ยวนอย่างมาก คณะคาริสเมติกมาก

มายถกูสิ่งเหล่านีจ้บัเป็นเชลยและบ่อยครัง้ฝงูชนจํานวนมากถกูดึงเข้าไป ดงันัน้ สิ่งล่อลวงให้ใช้คําสอนเหลา่นีเ้พ่ือให้จํานวนคนมี

มากขึน้นัน้มีมาก 

 แต่ดเูหมือนว่าฝงูชนมกัจะตามสิ่งท่ีตืน้ สิ่งไร้ประโยชน์และสิ่งท่ีเท็จมากกว่าสิ่งท่ีจริง ฝงูชนไม่ใช่หลกัเกณฑ์ท่ีใช้ตดัสินว่า

ปรัชญาเป็นความจริงหรือความเทจ็ 

 คําสอนเท็จเหล่านีมี้ตัง้แต่เทคนิคท่ีเล่ือนลอย ดไูม่อนัตรายอะไรไปจนถึงปรัชญาท่ีจริงจงั เช่น Positive Confession๖  

ความรอดทางจิตวิทยา การรักตนเอง และ Kingdom Now๗  

 เม่ือผมพยายามท่ีจะวิเคราะห์คําสอนต่างๆ เหล่านี ้ผมรู้สกึประหลาดใจกบัความคิดท่ีคําสอนเหลา่นีมี้เหมือนกนัทัง้หมด 

ซึง่แสดงให้เห็นว่าคําสอนเหลา่นัน้เป็นของปลอม และทําให้เราสามารถตรวจพบและติดป้ายว่าคําสอนเหล่านัน้เป็นคําสัง่สอนเท็จ

และหลอกลวงได้ 

 ความคิดท่ีเหมือนกนันัน้อาจเรียกว่า “การยกตนเอง” หรือ “การยกย่องมนษุย์” การยกพระเยซูแต่ปากอาจเรียกได้ว่าเป็น

เพียงการอําพราง และความคิดในการยกตนเองเป็นแหลง่อธรรมของคําสอนเหลา่นี ้พระเยซูทรงแสดงว่าคําสัง่สอนท่ีหลอกลวงใน

คราบความจริงทางฝ่ายวิญญาณจะมาเหมือนเช่น “หมาป่านุ่งห่มดจุแกะ” ในขณะท่ีปากกล่าวคําซํา้ๆ ที่ดเูหมือนอยูฝ่่ายวิญญาณ

แตใ่นความเป็นจริง เป็นการยกเนือ้หนงั เม่ือใดท่ีตรวจพบสิง่นี ้เรามัน่ใจได้วา่คําสัง่สอนนัน้ไมถ่กูต้องตามพระคมัภีร์ 

 ทัง้นี ้ไม่ใช่ว่าผู้สอนเท็จเหลา่นีล้ะเลยพระคมัภีร์ ไม่ใช่เลย พวกเขาใช้ข้อพระคมัภีร์มากมาย และบางครัง้ใช้อย่างถกูต้อง 

เทคนิคนีอํ้าพรางการหลอกลวง มีคําถามเก่าแก่วา่ “มีอะไรแย่ไปกว่าหนอนตวัหนึ่งในผลแอปเปิล” คําตอบคือ “หนอนคร่ึงตวั” นยัท่ี

ชดัเจนคือวา่คนนัน้ได้กินหนอนอีกคร่ึงตวัไปแล้ว 

 เหตผุลเดียวท่ีคนหนึ่งจะกดัเข้าไปในแอปเปิลท่ีมีหนอนก็คือแอปเปิลนัน้มองดดีูและดไูม่เหมือนว่ามีหนอนอยู่ ดงันัน้การ

ใช้ข้อพระคมัภีร์มากมายไม่ได้ทําให้ข้อผิดพลาดหมดสิน้ไป หนอนหรือคําสอนเท็จมกัจะสอดแทรกอยู่ในท่ามกลางความจริง น่ีเป็น

สิ่งท่ีพระเยซูทรงสอนในอปุมาเร่ืองข้าวสาลีและข้าวละมาน ข้าวสาลีไม่ได้ถกูดึงออก แต่ข้าวละมานถกูหว่านลงไปท่ามกลางข้าว

สาลี และเจ้าของกลา่ววา่ “น่ีเป็นการกระทําของศตัรู” (มทัธิว 13:28) 

 ข้าวละมานดเูหมือนข้าวสาลี เติบโตเหมือนข้าวสาลี และมีลกัษณะเหมือนข้าวสาลี อย่างไรก็ตาม ในเวลาเก็บเก่ียว รวง

ข้าวละมานนัน้วา่งเปลา่และตัง้ชอูยูด้่วยความยโส ในขณะท่ีรวงของข้าวสาลีท่ีแท้จริงโค้งต่ําลงเพราะนํา้หนกัของเมลด็ เมลด็ปลอม

นัน้ยกตนเองในขณะท่ีเมล็ดท่ีแท้จริงโค้งต่ําลงด้วยความถ่อมใจตอ่หน้าพระพกัตร์ขององค์พระผู้ เป็นเจ้า หลกัการแห่งความจริงท่ี

สําคญัคือ “เพ่ือมิให้มนษุย์สกัคนหนึง่อวดตอ่พระเจ้าได้“ (1โครินธ์ 1:29) 

                                                           
๖ Positive Confession คือ การเช่ือว่าจะได้รับเพราะบอกว่าจะได้รับ [ผู้แปล] 
๗ Kingdom Now (ยคุอาณาจกัรในตอนนี)้ เป็นทฤษฎีท่ีเช่ือว่าพระเจ้าทรงเสียอาณาจกัรไปเม่ือมนษุย์ทําบาป และพระองค์กําลงัพยายามท่ีจะเอาอาณาจกัรนัน้คืนมาทางผู้ ท่ีเป็นคริส

เตียน ตอนนีค้ริสเตียนอยู่ในอาณาจักรแล้ว พระเจ้าทรงให้คริสเตียนมีอํานาจท่ีจะค่อยๆ ควบคุมอํานาจทางการปกครองในโลกนีจ้ากผู้ ท่ีไม่ใช่คริสเตียน และในท่ีสุดจะมีอํานาจ

ครอบครองโลกและรัฐบาลของโลกได้ ในเวลานัน้ พระเยซูจะเสด็จกลบัมาบนโลกเพ่ือครองบลัลงัก์กษัตริย์ของอาณาจกัรนี ้ ทฤษฎีนีไ้มเ่ช่ือว่ามีการทรงรับคริสตจกัรขึน้ไป [ผู้แปล]  
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 แตใ่นเวลานี ้ผลลพัธ์ของคําสอนเทจ็ท่ีกําลงักดดนัเราอยูคื่อ การยกเนือ้หนงั ตวัอยา่งเช่น  

1. เราสามารถสัง่พระเจ้าได้ และพระองค์จะต้องทําสิง่ท่ีเราบอกพระองค์ 

2. เราแตล่ะคนเป็นพระเจ้าน้อยๆ และเป็นผู้ นําในปัจจบุนัของทกุสิง่รอบตวัเรา 

3. เรามีสทิธิท่ีจะรวยได้ และความร่ํารวยเป็นหมายสําคญัถงึความโปรดปรานขอ์ งพระเจ้า 

4. คําสัง่ของเรามีอํานาจท่ีจะเปล่ียนแปลงสิง่ตา่งๆ ตามความปรารถนาของเรา 

5. เราต้องมีความเช่ือในความเช่ือของเรา (แทนท่ีจะมีความเช่ือในพระเจ้า) 

6. ท่ีมาของปัญหาของเราทัง้หมดคือการขาดความรักตนเองและความเคารพตนเอง 

7. เม่ือเราประกาศสิง่ใด สิง่นัน้เป็นจริง เราจงึเป็นผู้สร้างเช่นกนั 

8. ถ้อยคําของเรามีฤทธิเดชจนกลายเป็น์ พระวจนะของพระเจ้า (สําคญักวา่พระคมัภีร์) 

 

 เม่ือเรายอมรับแนวความคิดท่ียกยอ่งตนเองเช่นนี ้เราอาจนมสัการ สรรเสริญและให้เกียรติแก่พระเยซูด้วยปากของเรา แต่

ในความเป็นจริง เราได้ยอมรับคําโกหกดัง้เดิมของซาตาน ท่ีว่า “เจ้ากินผลไม้ [คําสอน] นัน้วนัใด ตาของเจ้าจะสว่างขึน้ในวนันัน้ 

แล้วเจ้าจะเป็นเหมือนพระเจ้า” (ปฐมกาล 3:5) 

 เราลงบนัทึกไว้ได้เลยว่า สิ่งใดท่ียกเนือ้หนงัหรือยกย่องมนษุย์เป็นสิ่งผิด สิ่งนีชี้ใ้ห้เห็นว่าเป็นความคิดท่ีผิดและหลอกลวง 

พระกิตติคณุท่ีแท้จริงและคําสอนจากพระวจนะของพระเจ้าทําในสิง่ตรงกนัข้าม [ไมย่กเนือ้หนงัหรือยกยอ่งมนษุย์] 

1. “พระเยซูจึงตรัส...ว่า ‘ถ้าผู้ ใดใคร่ตามเรามาให้ผู้นัน้เอาชนะตวัเอง และรับกางเขนของตนแบกและตามเรามา เพราะว่า

ผู้ใดใคร่จะเอาชีวิตรอด ผู้นัน้จะเสียชีวิต แตผู่้ใดจะเสียชีวิตเพราะเหน็แก่เรา ผู้นัน้จะได้ชีวิตรอด” (มทัธิว 16:24-25) 

2. “ในทํานองเดียวกนั ท่านท่ีอ่อนอาวโุส ก็จงเช่ือฟังคําของพวกผู้ ใหญ่ อนัท่ีจริงให้ท่านทกุคนมีความถ่อมใจในการปฏิบติั

ตอ่กนัและกนั ด้วยวา่ พระเจ้าทรงเป็นปฏิปักษ์กบัคนเหลา่นัน้ท่ีถือตวัจองหอง แตพ่ระองค์ทรงสําแดงพระคณุแก่คนท่ีอ่อนน้อมถ่อม

ตน เหตฉุะนัน้ ทา่นทัง้หลายจงถ่อมใจลงภายใต้พระหตัถ์อนัทรงฤทธ์ิของพระเจ้า เพ่ือว่าพระองค์จะได้ทรงยกท่านขึน้เม่ือถงึเวลาอนั

ควร” (1เปโตร 5:5-6) 

3. “เพราะวา่ทกุคนท่ีได้ยกตวัขึน้จะต้องถกูเหยียดลง และผู้ ท่ีถ่อมตวัลงนัน้จะได้รับการยกขึน้” (ลกูา 14:11) 

4. “ด้วยว่าในตวัข้าพเจ้า คือในเนือ้หนงัของข้าพเจ้า ไม่มีความดีประการใดเลย” (โรม 7:18, พระคมัภีร์ภาษาไทยฉบบัแปล

เก่า) 

5. “ข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ท่านทัง้หลายทกุคนโดยพระคณุ ซึ่งทรงประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วว่า อย่าคิดถือตวัเกินท่ีตนควรจะคิด

นัน้ แตจ่งคิดให้ถ่อมสขุมุสมกบัขนาดความเช่ือท่ีพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่ทา่น” (โรม 12:3) 

6. “ผู้ ท่ีอยูฝ่่ายพระเยซคูริสต์ได้เอาเนือ้หนงักบัความอยาก และตณัหาของเนือ้หนงัตรึงไว้ท่ีกางเขนแล้ว” (กาลาเทีย 5:24) 

7. “แต่พระเจ้าไม่ทรงโปรดให้ข้าพเจ้าอวดตัวนอกจากเร่ืองกางเขนของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้ เป็นเจ้าของเรา ซึ่งโดย

กางเขนนัน้โลกตรึงไว้แล้วจากข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็ตรึงไว้แล้วจากโลก” (กาลาเทีย 6:14, พระคมัภีร์ภาษาไทยฉบบัคิงเจมส์) 

8. “ข้าพเจ้าไม่ได้บ่นถึงเร่ืองความขดัสน เพราะข้าพเจ้าจะมีฐานะอย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าก็เรียนรู้แล้วท่ีจะพอใจอยู่อย่างนัน้ 

ข้าพเจ้ารู้จกัท่ีจะเผชิญกบัความตกต่ํา และรู้จกัท่ีจะเผชิญกบัความอดุมสมบรูณ์” (ฟีลปิปี 4:11-12) 

9. “แตจ่งเข้าใจข้อนี ้คือวา่ในสมยัจะสิน้ยคุนัน้ จะเกิดเหตกุารณ์กลียคุ เพราะมนษุย์จะเหน็แก่ตวั” (2ทิโมธี 3:1-2) 

10. “ท่านจงอย่าเป็นคนเห็นแก่เงิน จงพอใจในสิ่งท่ีท่านมีอยู่ เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่า เราจะไม่ละท่าน หรือทอดทิง้ท่าน

เลย” (ฮีบรู 13:5) 

 พูดกันตรงๆ แล้ว เราไม่ค่อยได้ยินเก่ียวกับความถ่อมใจในปัจจุบนันี ้ไม่ค่อยได้ยินเก่ียวกับการถ่อมลงท่ีพระบาทของ

พระเยซู เก่ียวกบัการตรึงเนือ้หนงั เก่ียวกบัการถวายตวัแด่พระเจ้า เก่ียวกบัการทิง้ความยโสของตน เก่ียวกบัการยอมจํานนต่อนํ ้

พระทยัของพระเจ้า ดเูหมือนวา่ศตัรูได้แทรกซมึจิตใจของคนมากมาย และพวกเขาถกูล้างสมองไมม่ากก็น้อยอยา่งไมรู้่ตวั 
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 เราควรจะทําอย่างไร กลบัไปท่ี “ทางโบราณ ว่าทางดีอยู่ท่ีไหน แล้วจงเดินในทางนัน้” (เยเรมีย์ 6:16) ตรวจสอบการ

เทศนาของเรา การสอนของเรา ความเอนเอียงทางปรัชญาของเรา สิ่งเหลา่นีมี้พืน้ฐานตามพระคมัภีร์หรือเราได้ยอมรับปรัชญาของ

มนษุย์ท่ีฟังดดีู เราจะต้องเตือนตนเองวา่ “มีทางหนึง่ซึง่คนเราคิดวา่ถกู แตม่นัสิน้สดุลงท่ีทางของความมรณา” (สภุาษิต 16:25) 

 เราต้องตรวจสอบใจของเราเพ่ือจะเห็นว่าเป้าหมายของเราคือการหาจํานวนคนหรือไม่ แล้วจึงปรับข้อความของเราให้

พวกเขาพอใจ หรือเป้าหมายของเราคือการทําให้องค์พระผู้ เป็นเจ้าพอพระทยัในทกุสิ่งท่ีเราทําและเตรียมคริสตจกัรให้พร้อมตอ่การ

เสดจ็มารับคริสตจกัรไป 

 เราต้องยึดตามพระคมัภีร์เพ่ือสนับสนนุคําสอนของพระคมัภีร์ท่ีมีหลกั เราต้องไม่กลวัท่ีจะสอนสิ่งท่ีเรียกกนัว่าเป็นการ

เทศนาแทงใจ ซึ่งเป็นการตกัเตือนว่ากลา่ว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีซึ่งมีพืน้ฐานตามพระคมัภีร์ (2ทิโมธี 3:16) ต้องใช้การเทศนา

ทัง้หนนุใจและแทงใจเพ่ือให้แสงสวา่งแก่เรา เราต้องให้โอกาสสําหรับการสอนพระคมัภีร์ในการประชมุ การประชมุค่าย การประชมุ

ปรึกษาหารือ และการสมัมนา เราต้องให้ความสําคญักบัการเป็นมากกว่าการทํา เราต้องมีความสมดลุกนัระหว่างพระวจนะและ

พระวิญญาณในคณะของเรา เราต้องช่วยเหลือผู้ รับใช้และผู้ประกาศของเราให้เข้าใจว่าพวกเขาไม่จําเป็นต้องมีของเลน่กลเพ่ือจะ

ประสบความสําเร็จได้ 

 เราต้องเน้นพระวจนะมากกว่าของประทาน ความจริงมากกว่าศิลปะการพูด และพระคริสต์มากกว่าตนเอง และให้คํา

ขวญัของเราเป็น “เพ่ือพระองค์จะได้ทรงเป็นเอกในสรรพสิง่ทัง้ปวง” (โคโลสี 1:8) 

.................... 
พระเยซไม่ได้เสดจ็กลับมาู ในเวลาเทศกาลเสียงแตร 

ถาม 
 ผมอ่านหนงัสือเร่ือง  88 Reasons Why the Rapture Is in 1988 (เหตุผล 88 ประการว่าทาํไมการเสดจ็มารับ

คริสตจักรจะเกิดขึน้ในปี 1988) และหนงัสือนัน้กล่าวว่าพระเยซจะเู สด็จกลบัมาในเวลาเทศกาลเสียงแตร (Rosh Hash Ana) 

ในวนัที่ 11, 12 หรือ 13 กนัยายน ผมร้สึกกลวั และผมคิดจริงๆ ว่าู พระเยซูจะเสด็จมาในเวลานัน้จริงๆ เพราะหนงัสือแสดงใหเ้ห็น

ว่าวนัเหล่านัน้เป็นวนัที่พระองค์สามารถเสด็จมาได้เท่านัน้ เมื่อพระองค์ไม่ได้เสด็จมา ผมร้สึู กผิดหวงัเป็นอย่างมาก และผมร้สึกู

ท้อถอยและสงสยั ถ้าผู้ที่ศึกษาพระคมัภีร์มากเหมือนเช่นผแ้ต่งยงัผิดได ู้ ผมคงไม่มีโอกาสถกเลยู  บางทีเราทุกคนผิดหมด ผมเร่ิม

สงสยัทกุส่ิง ทําไมองค์พระผเ้ป็นเจ้าทรงอนญุาตหนงัสือทีไ่ม่ถกตอ้งเขียนข้ึนมาทําใหเ้รามีความหวงัมาก และกลายู ู เป็นส่ิงผิด 

 
 
ตอบ 
 ไมเ่ร็วก็ช้า ประสบการณ์เหมือนเช่นประสบการณ์ของคณุเกิดขึน้กบั คริสเตียนทกุคน ตามจริงแล้ว อคัรสาวกเปาโลเขียน

จดหมายฉบบัหนึง่ของเขาเพ่ือโต้ตอบสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ในคริสตจกัรท่ีเธสะโลนิกาซึง่คล้ายคลงึกบัประสบการณ์ของคณุ “ดกู่อน

พ่ีน้องทัง้หลาย ในเร่ืองการซึ่งพระเยซูคริสตเจ้าของเรา ผู้ทรงเป็นพระเมสสิยาห์ จะเสด็จมา และท่ีเราทัง้หลายจะได้รวบรวมเพ่ือ 

(พบ) พระองค์นัน้ เราขอวิงวอนท่านว่า อย่าให้ใจของท่านหวัน่ไหวง่าย หรือว้าวุ่นใจ หรือ ร้อนใจ หรือต่ืนตระหนกัตกใจ ไม่ว่าจะ

เป็นโดยทางการสําแดง (ท่ีไม่ได้เกิดขึน้จริง) ของพระวิญญาณ หรือโดยทางคําพดู หรือโดยทางจดหมาย (เป็นเชิงว่ามา) จากเรา 

อ้างวา่วนัขององค์พระผู้ เป็นเจ้ามาถงึ (แล้ว) และอยูท่ี่น่ี” (2เธสะโลนิกา 2:1-2, Amplified) 

 แม้ว่าจะเห็นชดัว่าชาวเธสะโลนิกาคิดเลยเถิดไปจนคิดว่าพวกเขาอยู่ในเวลาการครอบครองหนึ่งพนัปี (วนัแห่งองค์พระผู้

เป็นเจ้า) แล้ว แต่ก็เห็นได้ชดัเช่นกนัว่าพวกเขาสัน่ไหวเพราะคําสอนเท็จท่ีต้องได้รับการแก้ไข ในกรณีของคณุ ความเช่ือมัน่ของคณุ

อยู่ใน “การสําแดง” ของผู้ชายคนหนึ่งว่าพระเยซูจะเสด็จมาในเวลาหนึ่ง ผมนึกถึงเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ช่วงปลายเดือนสิงหาคมในปี 

1988 ชายหนุ่มคนหนึ่งกล่าวกบัศิษยาภิบาลผู้ มีประสบการณ์ว่า “ผมรู้สกึต่ืนเต้นมาก พระเยซูจะเสด็จมาในสองสปัดาห์” ศิษยาภิ

บาลตอบวา่ “ใครบอกคณุวา่คณุมีเวลามากอยา่งนัน้” 



 34 

 การกําหนดวนัเป็นสิง่ท่ีอนัตรายเสมอ พระเจ้าทรงมีอํานาจสงูสดุและพระองค์จะทรงกระทําตามท่ีพระองค์ทรงเลือก เวลา

อยู่ในพระหตัถ์ของพระองค์ ไม่ใช่ในมือของเรา เม่ือเหล่าสาวกถามพระเยซู “พระองค์จะทรงตัง้ราชอาณาจักรขึน้ใหม่ ให้แก่ชน

อิสราเอลในครัง้นีห้รือ [ซึง่จะเกิดขึน้ในการเสดจ็มาครัง้ท่ีสองของพระองค์]” พระเยซูตรัสตอบว่า “ไม่ใช่ธุระของท่าน ท่ีจะรู้เวลาและ

วาระซึ่งพระบิดาได้ทรงกําหนดไว้ โดยสิทธิอํานาจของพระองค์” (กิจการ 1:6-7) คําแปลฉบบั Williams กล่าวไว้เช่นนี ้“ไม่ใช่ธุระ

ของทา่นท่ีจะรู้เวลาและวนั” 

 คําว่า “เวลา” ในภาษากรีกว่า ฆรอนอส (chronos) ซึ่งเป็นท่ีมาของคําว่า chronology (ลําดับวันเดือนปี) [ใน

ภาษาองักฤษ] คํานีห้มายถึงเวลาท่ีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ ไม่ว่าจะเป็นนาที หรือชั่วโมง หรือวนั หรือสปัดาห์ หรือเดือน หรือปี 

ความเฉลียวฉลาดของมนษุย์ ไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์หรือไม้บรรทดัซึ่งมีท่ีเล่ือนไปมาเพ่ือคํานวณ หรือคอมพิวเตอร์ หรือ ดารา

ศาสตร์ หรือวนัขึน้ค่ํา หรือสะบาโต หรือวิธีอื่นใดที่มนษุย์อาจใช้ ไมอ่าจที่จะคิดคํานวณได้ ความพยายามทกุอยา่งในการคํานว

เวลามีแตล้่มเหลว ไมสํ่าคญัวา่จะดมีูเหตมีุผลมากเพียงใด 

 มีความต่ืนตระหนกัในปี 999 คนนบัพนัๆ กลัน้ลมหายใจของตนเองเม่ือเวลาเท่ียงคืนของวนัท่ี 31 ธันวาคมใกล้เข้ามา คน

ชั่วช้าจัดงานเลีย้งมั่วประเวณีกันเป็นครัง้สุดท้ายซึ่งคนในปัจจุบันกล่าวว่าเป็นสิ่งท่ีเลวร้ายเกินกว่าท่ีจะพูดออกมาเป็นคําได้ 

เยรูซาเล็มเต็มไปด้วยคนท่ีรอคอยพระเยซูเสด็จมาท่ีภเูขาศิโยนและภเูขามะกอกเทศ คนทัว่โลกเฝ้าคอยอยู่ เม่ือพระเยซูไม่ได้เสด็จ

มา คนจํานวนมากผิดหวงัและหนัไปจากศาสนาคริสต์ 

 สิ่งเดียวกนัเกิดขึน้อีกในปี 1843 เม่ือวิลเล่ียม มิลเลอร์ ผู้ ก่อตัง้คริสตจกัรแอ๊ดแวนตีส ประกาศว่าพระเยซูจะเสด็จกลบัมา

ในปีนัน้ เขาพิมพ์หนังสือท่ีมีตารางและการคํานวณท่ีน่าเช่ือถือโดยอ้างหลกัฐานท่ีน่าเช่ือถือว่า 1843 เป็นปีท่ีพระเยซูจะเสด็จ

กลบัมาอยา่งแท้จริง และพระเยซไูมไ่ด้เสดจ็กลบัมา 

 ในปัจจบุนั ผู้ กําหนดวนัยงัคงทํางานอยู่ และพระเจ้าทรงแสดงให้เห็นว่าพระองค์เท่านัน้ทรงเป็นผู้ มีอํานาจสงูสดุ ทศันคติ

ของเราควรจะเป็นเช่นไร 

1. เช่ือพระวจนะของพระเจ้า ไม่ใช่ถ้อยคําของมนษุย์บางคน ในมทัธิว 24 พระเยซูตรัสว่า “ถ้าผู้ ใดจะบอกพวกท่านว่า ‘แน่ะ 

พระคริสต์อยู่ท่ีน่ี’ หรือ ‘อยู่ท่ีโน่น’ อย่าได้เช่ือเลย“ (ข้อ 23) ในข้อ 6 พระเยซูทรงตกัเตือนว่า “อย่าต่ืนตระหนกเลย” ผู้ เผยพระวจนะ

เท็จและครูผู้สอนผิดจะเกิดขึน้ แต่ “อย่าต่ืนตระหนกเลย” ถ้าคณุเช่ือพระวจนะของพระเจ้า คณุจะไม่มีวนัท้อถอย ถ้าคณุเช่ือใจใน

การสําแดงของมนษุย์บางคน คณุจะผิดหวงัแล้วผิดหวงัอีก 

2. เตรียมพร้อมเพ่ือพระเยซูจะเสด็จกลบัมาได้ทุกเวลา “พระองค์จะทรงปรากฏเป็นครัง้ท่ีสอง มิใช่เพ่ือกําจดับาป แต่เพ่ือ

ช่วยบรรดาผู้ ท่ีรอคอยพระองค์ด้วยใจจดจ่อให้ได้รับความรอด“ (ฮีบรู 9:28) พระองค์กําลงัจะเสดจ็มา และเสดจ็มาในเร็ววนัอย่างไม่

ต้องสงสยั 

3. ทํางานอยูจ่นกวา่พระองค์จะเสดจ็มา (ดลูกูา 19:13) ชายผู้ฉลาดคนหนึ่งกลา่วว่า “ดําเนินชีวิตแต่ละวนัของคณุราวกบัว่า

พระเยซจูะเสดจ็กลบัมาภายในชัว่โมงนัน้ และทํางานราวกบัวา่พระองค์จะไมเ่สดจ็กลบัมาในอีกหนึง่ร้อยปี” 

 ท้ายท่ีสดุ ผมขอกลา่วถงึถ้อยคําของพ่ีผู้ เป็นท่ีรักคนหนึง่วา่ 
 

 ผู้ ท่ีเฝ้าดแูละรอคอยการเสด็จกลบัมาในเร็ววนัของพระเยซูนัน้ “ฉวยโอกาส เพราะว่าทกุวนันีเ้ป็นกาลท่ีชัว่” (เอเฟซสั 

5:16) พวกเขาไม่นัง่อยู่หน้าทีวี ไม่หมกตวัอยู่กบัตวัเอง ความฝัน ความทะเยอทะยาน แต่พวกเขายุ่งอยู่กบัการประดบั

ตนเองให้เป็นเจ้าสาวผู้ รอคอยอยู่ พวกเขาทํางานอยู่จนกว่าพระองค์จะเสด็จมา วนันัน้จะไม่ “มาถึง” ผู้ซึ่งเตรียมพร้อม 

[อยา่งฉบัพลนั] พระองค์จะไมเ่สดจ็มาเหมือนเช่นขโมยมาถงึผู้ ท่ีเฝ้าคอย (1เธสะโลนิกา 5:4) 
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 ให้เราต่ืนและคอยอยู่ เพราะในไม่ช้าเราจะได้ยินเสียงแห่งความยินดี “ดเูถิด เจ้าบ่าวมาแล้ว“ (ดมูทัธิว 25:6, พระคมัภีร์

ภาษาไทยฉบบัคิงเจมส์) ในเวลานัน้ สหายท่ีรัก จะคุ้มค่าท่ีคุณรักษาใจของคุณไว้กับพระเยซูและไม่เพียงแต่เตรียมตวัให้พร้อม

เทา่นัน้ แตเ่ตรียมพร้อมอยูเ่สมอสําหรับการเสดจ็กลบัมาของพระเยซ ู

 “พระเยซเูจ้า เชิญเสดจ็มาในเร็วๆ นี ้เถิด” 
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2 
การดาํเนินชีวติคริสเตียน 
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ห้าส่ิงทาํให้ผมทุกข์ใจ 
ถาม 
 ผมเป็นคริสเตียนใหม่ และมีหา้ส่ิงทีทํ่าใหผ้มทกุข์ใจ 

1. เมือ่ผมอารมณ์เสีย ผมพดส่ิงทีทํ่าใหผ้มร้สึกเสียใจู ู  

2. ผมหึงหวงภรรยาของผม 

3. บางครัง้ ผมมีความคิดทีเ่ต็มไปดว้ยตณัหา (จินตนาการ) 

4. ความเชือ่ทางการเมืองของผมเป็นอปุสรรคขดัขวางผม 

5. ผมมีความรกัของพระคริสต์ไม่พอ กรุณาช่วยผมในเร่ืองเหล่านีด้ว้ย 

ตอบ 
 ผมขอชมเชยความซ่ือสตัย์และความถ่อมใจของคณุท่ีตระหนกัและสารภาพความผิดของคณุ เป็นสิ่งสําคญัท่ีคณุยอมรับ

ผิดตอ่การกระทําของคณุและไมพ่ยายามท่ีจะโทษผู้ อ่ืน การกระทําเช่นนีแ้สดงให้เห็นการเติบโตเป็นผู้ ใหญ่และรับรองว่าพระเจ้าจะ

ทรงช่วยคณุให้เอาชนะได้ อย่างไรก็ตาม ไม่บ่อยนกัท่ีคนหนึ่งจะมีชยัชนะเหนือนิสยัท่ีเป็นมาทัง้ชีวิตได้ในเวลาชัว่ข้ามคืน ถึงกระนัน้ 

ไม่ใช่ข้ออ้างท่ีเราจะคงอยู่ในความล้มเหลวและความพ่ายแพ้ต่อไป เพียงแต่หมายความว่าแม้ว่าเราอาจมีชัยชนะเหนือนิสยัท่ี

เป็นมาช้านานในภายนอก แตอ่าจยงัมีความรู้สกึและความปรารถนาภายในท่ีใช้เวลาแก้ไขนานกวา่ท่ีจะเอาชนะได้ 

 ผมขอเร่ิมโดยการกลา่วว่ามีผู้ชนะท่ีแท้จริงเพียงผู้ เดียว คือ พระเยซู พระองค์ทรงเอาชนะมารทกุครัง้ท่ีพระองค์ทรงเผชิญ

กบัมนั ไม่มีข้อยกเว้นใดๆ และพระองค์จะทรงทําเช่นนัน้อีกในคณุถ้าคณุอนญุาตให้พระองค์ครอบครองชีวิตของคณุ ดงันัน้ชยัชนะ

ท่ีสมบรูณ์แท้จริงเพียงอยา่งเดียวท่ีคณุจะรู้จกันัน้เกิดขึน้เม่ือคณุอนญุาตให้พระองค์ควบคมุชีวิตของคณุอย่างแท้จริง คณุอาจคิดว่า

คณุกระทําสิง่นีแ้ล้ว แตเ่หน็ได้ชดัวา่คณุยงัไมไ่ด้ทําเช่นนัน้อยา่งแท้จริง 

 เศษเหลือของชีวิตความบาปเก่าของคณุติดอยู่อย่างเหนียวแน่นจนมารสามารถหวัเราะเยาะคณุและยใุห้คณุคิดว่าจริงๆ 

แล้วคณุยงัไมไ่ด้รับความรอด สิง่เหลา่นีนํ้าคณุให้อยูภ่ายใต้การปรับโทษและเป็นอปุสรรคขดัขวางไม่ให้พระพรของพระเจ้าไหลหลัง่

เข้าสู่ชีวิตของคณุ การปรับโทษทําให้คณุไม่ใช้ความเช่ือ ชีวิตการอธิษฐานของคณุจึงต้องทนทกุข์ ผลลพัธ์คือ คณุอ่อนแอลงและมี

ความสามารถในการทนตอ่การทดลองน้อยลง และจงึกลายเป็นวงจรเส่ือมทราม 

 เช่น ข้อบกพร่องท่ีคณุให้อยู่ในข้อหนึ่ง คณุอารมณ์เสียและคณุทราบถึงความล้มเหลวและความพ่ายแพ้ของคณุ คณุรู้สกึ

ถูกปรับโทษเป็นอย่างมาก ความปีติยินดีหายไป ความเช่ือดูเหมือนจะเล่ือนลอยไป และการอธิษฐานดูเหมือนไม่เกิดผล ฝ่าย

วิญญาณของคณุจึงอ่อนแอลง และเปราะบางต่อความอ่อนแอของเนือ้หนงัมากขึน้ เช่นนีส้่งผลให้เกิดความล้มเหลวครัง้แล้วครัง้

เลา่ ซึง่สง่ผลให้เกิดการปรับโทษมากย่ิงขึน้ และวนเวียนกนัไปอยา่งนัน้ 

 คณุร้องออกมาเหมือนเช่นเปาโลในโรม 7:23-24 “แต่ข้าพเจ้าเห็นมีกฎอีกอย่างหนึ่งอยู่ในกายของข้าพเจ้า ซึง่ต่อสู้กบักฎ

แห่งจิตใจของข้าพเจ้า และชกันําให้ข้าพเจ้าอยู่ใต้บงัคบักฎแห่งบาป ซึง่อยู่ในกายของข้าพเจ้า โอย ข้าพเจ้าเป็นคนน่าสมเพชอะไร

เช่นนี ้ใครจะช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากร่างกายนีซ้ึง่เป็นของความตายได้” 

 มีการช่วยกู้หรือไม่ มีอย่างแน่นอน “ข้าพเจ้าขอบคณุพระเจ้า โดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้ เป็นเจ้าของเรา” (ข้อ 25) 

พระคริสต์นําเราออกจากความพ่ายแพ้ในโรม 7 สู่ชีวิตท่ีประกอบด้วยพระวิญญาณอนัมีชยัชนะในโรม 8 จงฟังว่า “เหตฉุะนัน้การ

ปรับโทษจงึไม่มีแก่คนทัง้หลายท่ีอยู่ในพระเยซูคริสต์ ผู้ ไม่ดําเนินตามฝ่ายเนือ้หนงั แต่ตามฝ่ายพระวิญญาณ“ (โรม 8:1, พระคมัภีร์

ภาษาไทยฉบบัคิงเจมส์)  

 ทําไมจงึไมมี่การปรับโทษ เพราะ “พระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทําให้ข้าพเจ้าพ้นจากกฎแห่งบาปและความ

ตาย” (โรม 8:2) ทําได้อยา่งไร เม่ือเราประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ เราได้รับฤทธิเดชเหนือ์ ์ ความอ่อนแอของมนษุย์และการ

ทดลองของมาร ฤทธิเ์ ดชนีรั้กษาไว้ได้ด้วยชีวิตการอธิษฐาน ยดูา 20 กล่าวว่า “จงสร้างตวัของท่านขึน้บนหลกัคําสอนอนับริสทุธ์ิ
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ของท่านท่ีเช่ือกนัอยู่ และจงอธิษฐานในพระวิญญาณบริสทุธ์ิ” ดงันัน้ ชีวิตแห่งชยัชนะทางฝ่ายวิญญาณของเราก็เป็นวงจรเช่นกนั 

วงจรแหง่ความปีติยินดี ชยัชนะและฤทธิเดชท่ีเพิ่มมากขึน้ๆ์  

 ตอนนี ้เราจะพิจารณารายการสิง่ท่ีทําให้คณุทกุข์ใจกนั 

1. อารมณ์เสีย ชีวิตท่ีประกอบด้วยพระวิญญาณนําเราไปสูช่ยัชนะในด้านนี ้จงฟังเปาโลในเอเฟซสั 4:31-32 “จงให้ใจขมข่ืน 

และใจขดัเคือง และใจโกรธ และการทะเลาะเถียงกนั และการพดูให้ร้าย กบัการคิดปองร้ายทกุอย่างอยู่ห่างไกลจากท่านเถิด และ

ทา่นจงเมตตาตอ่กนั มีใจเอน็ดตูอ่กนั และอภยัโทษให้กนัเหมือนดงัท่ีพระเจ้าได้ทรงโปรดอภยัโทษให้แก่ทา่นในพระคริสต์นัน้”  

 [เรา] ทําเช่นนัน้ได้อย่างไร ข้อพระคัมภีร์ก่อนหน้านัน้  คือข้อ  30 ให้เคล็ดลับกับเรา  ก็โดย “พระวิญญาณนัน้ 

[พระวิญญาณบริสทุธิของ์ พระเจ้า] ทา่นได้ถกูประทบัตราหมายทา่นไว้ เพ่ือวนัท่ีจะทรงไถ่ให้รอด” 

2. ความหึงหวง ความหงึหวงเกิดจากความหย่ิงยโส (1ทิโมธี 6:4) และ “ดเุดือดเหมือนแดนคนตาย” (บทเพลงของซาโลมอน 

8:6) นอกจากนี ้ยงัเรียกวา่ “ความอิจฉา” ในพระคมัภีร์  โรม 13:13-14 บอกกบัเราว่าเรามีชยัชนะเหนือความหงึหวนถ้าเรา “สวม...

พระเยซคูริสตเจ้า และอยา่จดัเตรียมอะไรไว้บํารุงบําเรอตณัหาของเนือ้หนงั” 

3. ความคิดที่เต็มไปดว้ยตณัหา อ่าน 2โครินธ์ 10:3-5 ในท่ีนี ้เราค้นพบว่าชยัชนะไม่ได้เกิดจากความพยายามทางเนือ้หนงั 

(ข้อ 3) แต่ทางพระคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้าของชีวิตเราเพ่ือท่ีเราจะสามารถเร่ิม “ทําลายความคิดท่ีมีเหตผุลจอมปลอม...

และน้อมนําความคิดทกุประการให้เข้าอยูใ่ต้บงัคบัจนถงึรับฟังพระคริสต์” (ข้อ 5) 

4. ความเชื่อทางการเมือง คณุไม่ได้บอกว่าความเช่ือเหล่านีคื้ออะไร แต่ไม่สําคญัว่าสิ่งเหล่านัน้คืออะไร สิ่งเหล่านัน้ไม่ควร

จะควบคมุคณุจนนําคณุไปจากพระคริสต์ และความจริงแห่งพระวจนะของพระองค์ โคโลสี 2 กลา่วว่าเราจะต้อง “หยัง่รากและก่อ

ร่างสร้างขึน้ในพระองค์ และมัน่คงอยู่ในความเช่ือ ตามท่ีท่านได้รับคําสัง่สอนมาแล้ว“ (ข้อ 7) จากนัน้ ข้อ 8-9 เตือนเราเก่ียวกบัสิ่ง

เหลา่นี ้ซึ่งจะ “ทําให้ [เรา] ตกเป็นเหย่ือ” หรือจบัใจและความคิดของเราเป็นเชลย “จงระวงัให้ดี เกรงว่าจะมีผู้ ใดทําให้ท่านตกเป็น

เหย่ือด้วยหลกัปรัชญาและด้วยคําล่อลวงอนัไม่มีสาระ ตามธรรมเนียมของมนุษย์ ตามหลกัการต่างๆ ท่ีเป็นของโลก ไม่ใช่ตาม

พระคริสต์ เพราะวา่ในพระองค์นัน้สภาพของพระเจ้าดํารงอยูอ่ยา่งบริบรูณ์” (พระคมัภีร์ภาษาไทยฉบบัคิงเจมส์) 

 ความเช่ือทางการเมืองรวมอยูใ่นคําวา่ “ปรัชญา ธรรมเนียม และหลกัการตา่งๆ” อยา่งไม่ต้องสงสยั พระคริสต์และพระคํา

ของพระองค์จะต้องสําคญัท่ีสดุ ทกุสิ่งจะเป็นไปตามพระองค์ คณุจะต้องแก้ไขปัญหานีใ้นเวลานี ้จํานนทกุสิ่งต่อองค์พระเยซูคริสต

เจ้า 

5. การขาดความรัก อาการนีแ้สดงถึงการไม่ยอมจํานนต่อพระคริสต์อย่างแท้จริง ความรักคือพระคณุท่ีย่ิงใหญ่ (1โครินธ์ 

13) และเรามีความรักเม่ือเราอนญุาตให้พระวิญญาณขององค์พระผู้ เป็นเจ้าเป็นเจ้านายของเรา เพราะ “ความรักของพระเจ้าได้

หลัง่เข้าสู่จิตใจของเรา โดยทางพระวิญญาณบริสทุธ์ิ” (โรม 5:5) จงใช้ความรักท่ีคณุมีโดยการเช่ือฟังมทัธิว 5:44 “จงรักศตัรูของ

ท่าน และอวยพรแก่ผู้ ท่ีแช่งด่าท่าน จงทําคุณแก่ผู้ ท่ีเกลียดชงัท่าน และจงขอพรให้แก่ผู้ ท่ีประทุษร้ายเค่ียวเข็ญท่าน” เม่ือคุณทํา

เช่นนัน้ และเม่ือคณุอนญุาตให้พระวิญญาณบริสทุธิกระทําการในชีวิตของคณุ ความรักของคณุจะเพิ่มขึน้์  

 ชายหนุ่ม คณุได้บอกกบัเราเก่ียวกบัอาการความเจ็บป่วยของคณุ ความเจ็บป่วยนีไ้ด้รับการวินิจฉยัโดยแพทย์ผู้ ย่ิงใหญ่ใน

วิวรณ์ 2:4 (“เจ้าละทิง้ความรักดัง้เดิมของเจ้า”) และพระองค์ทรงประทานใบสัง่ยาให้คณุในข้อพระคมัภีร์ต่อไป (“จงกลบัใจเสีย

ใหม่”) จากนัน้ มาท่ีบลัลงัก์แห่งพระคณุในห้องยาแห่งสวรรค์อย่างกล้าหาญ รับพระคณุเพ่ือช่วยในเวลาจําเป็น ทานยามากๆ และ

โรคร้ายของคณุจะได้รับการรักษา 

.................... 
“ประสบการณ์ในถิ่นทุรกันดาร” 

ถาม 
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 ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรข้ึนกบัผม ผมไดร้ับพระวิญญาณบริสทุธิไม่ถึงปี์  และประมาณเดือนที่แลว้ ผมไม่มีความร้สึกู อะไรและ

ไม่มีความปีติยินดี ดเหมือนว่าผมไม่สามารถอธิษฐานไดู้  ผมไม่ร้ว่าผมู ทําอะไรผิดไป แต่มารบอกกบัว่าผมไดก้ระทําความบาปทีไ่ม่

อาจใหอ้ภยัได ้ผมกําลงัร้สึกส้ินหวงั ู คณุช่วยผมหน่อยไดไ้หมครบั 

ตอบ 
 คณุกําลงัประสบสิ่งท่ีเรียกว่า “ประสบการณ์ในถ่ินทรุกนัดาร” ซึง่นํามาจากบนัทกึในมทัธิว 4 “ครัง้นัน้ พระวิญญาณทรง

นําพระเยซูเข้าไปในป่า เพ่ือมารจะได้ทดลองพระองค์“ (ข้อ 1, พระคมัภีร์ภาษาไทยฉบบัแปลเก่า) ประสบการณ์นีไ้ม่ใช่สิ่งหายาก 

ตามจริงแล้ว คริสเตียนใหมจํ่านวนมากมีประสบการณ์คล้ายคลงึกนันี ้

 ผมคิดวา่เป็นสิง่สําคญัท่ีผู้ซึง่ได้รับความรอดใหม่ๆ คาดว่าเหตกุารณ์เช่นนัน้จะเกิดขึน้ในชีวิตของพวกเขา และทราบว่าจะ

เผชิญกบัเหตกุารณ์นัน้และเอาชนะได้อย่างไร เราทราบจาก 1เปโตร 4:12 ว่า “ดกู่อนท่านท่ีรัก อย่าประหลาดใจ ท่ีท่านต้องได้รับ

ความทกุข์ยากอยา่งแสนสาหสัเป็นการลองใจ เหมือนหนึง่วา่เหตกุารณ์อนัประหลาดได้เกิดขึน้กบัทา่น” 

 เป็นสิ่งสําคญัท่ีจะเข้าใจว่าการทดลอง การล่อลวง และการทดสอบเป็นประสบการณ์ท่ีจําเป็นสําหรับคริสเตียนทุกคน 

ประสบการณ์ของคณุไม่ใช่ประสบการณ์เฉพาะและแตกต่างจากประสบการณ์ท่ีคนอ่ืนๆ นบัพนัๆ ต้องประสบอยู่เสมอ ตามจริง

แล้ว 1โครินธ์ 10:13 บอกเราว่า “ไม่มีการทดลองใดๆ เกิดขึน้กับท่าน นอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ทัง้หลาย” 

พระเจ้าทรงนําทกุคนผา่นถ่ินทรุกนัดารในบางขัน้ของการดําเนินไปกบัพระเจ้าของเขา 

 บางครัง้ อาจดูเหมือนว่าองค์พระผู้ เป็นเจ้าหันไปจากเราบ้างเป็นบางครัง้ ทัง้นีเ้พ่ือดูว่าเรารักองค์พระผู้ เป็นเจ้าจริงๆ 

หรือไม่ หรือเราเพียงแต่รับใช้พระองค์เพ่ือพระพร เพ่ือขนมปังและปลาท่ีพระองค์ทรงประทานให้กบัเราเท่านัน้ (ดยูอห์น 6:26) น่ี

เป็นการทดลองความเช่ือของเราอย่างแท้จริง (1เปโตร 1:7) ถ้าเรายงัรักและรับใช้พระองค์ต่อไป แม้เม่ือเราไม่รู้สกึถึงพระวิญญาณ

ของพระองค์ องค์พระผู้ เป็นเจ้าทอดพระเนตรเห็นว่าเราตัง้ใจจริง และพระองค์จะทรงนําเราออกจากการทดลองและอวยพรเราอีก

ครัง้ในท่ีสดุ 

 ผมขอยํา้กบัคณุวา่คณุไมไ่ด้กระทํา “ความบาปท่ีไม่อาจให้อภยัได้” แม้ว่ามารจะบอกคณุว่าคณุได้กระทํา พระเยซูตรัส

เก่ียวกบัมารวา่ “มนัเป็นผู้มสุาและเป็นพอ่ของการมสุา“ (ยอห์น 8:44) คณุจะเช่ือผู้ โกหกได้อยา่งไร 

 ถ้าการปรับโทษท่ีซาตานพยายามจะให้กบัคณุเป็นเพราะคณุได้กระทําความบาปบางอย่างและจึงเป็นการปรับโทษท่ีมา

จากองค์พระผู้ เป็นเจ้า พระวิญญาณบริสทุธิจะ์ ทรงให้คณุรู้สึกผิดและด้วยการปรับโทษนัน้ จะทรงชีใ้ห้เห็นสิ่งผิดท่ีคณุได้กระทํา

อย่างชดัเจน เพราะพระเจ้า “ไม่ทรงประสงค์ท่ีจะให้ผู้หนึ่งผู้ ใดพินาศเลย แต่ทรงปรารถนาท่ีจะให้คนทัง้ปวงกลบัใจเสียใหม่” (2เป

โตร 3:9) ดงันัน้ พระองค์จงึชีนิ้ว้พระหตัถ์ของพระองค์ไปท่ีสิง่ผิด เพ่ือท่ีคณุจะรู้วา่จะกลบัใจใหมใ่นเร่ืองอะไร 

 แต่เม่ือการปรับโทษเกิดขึน้ซึง่คณุไม่สามารถเช่ือมโยงกบัการกระทําผิดหรือเป็นบาปใดๆ ในชีวิตของคณุ คณุจะทราบว่า

การปรับโทษนัน้ไม่ได้มาจากพระเจ้าเลย แต่เป็นสิ่งท่ีซาตานพยายามทําให้คณุยอมรับ ถ้าซาตานไม่สามารถทําให้คณุทําบาปได้ 

มนัก็จะพยายามท่ีจะทําให้คณุคิดว่าคณุได้กระทําบาป ถ้าคณุยอมรับการกล่าวหาของมนั คณุก็มีชีวิตอยู่ในความกลวัและความ

สงสยั ความเช่ือของคณุหายไป และคณุไมส่ามารถเช่ือวางใจพระเจ้าได้ และน่ีคือสิง่ท่ีซาตานพยายามท่ีจะทํากบัคณุอยา่งแท้จริง 

 คณุจะต้องทําอย่างไร ต่อไปนีเ้ป็นสิ่งสําคญัมาก ได้แก่ จงปฏิเสธท่ีจะท้อถอย ซาตานเป็นผู้ โกหก จงยอมจํานนตนเองต่อ

พระเจ้า แล้ว “ตอ่สู้กบัมาร และมนัจะหนีท่านไป” (ยากอบ 4:7) อย่าเป็นคนถือตวัเองเป็นใหญ่ อธิษฐานกบัผู้ อ่ืน และในขณะท่ีคณุ

กําลงัอวยพรผู้ อ่ืนนัน้ ในทนัใด คณุจะพบว่าพระเจ้ากําลงัอวยพรคณุอยู่ คณุจะผ่านพ้นการทดลองของคณุไปได้อย่างมีชยัชนะ แต่

จนกวา่จะถงึจดุนัน้ จงสรรเสริญพระเจ้าและบอกกบัพระองค์วา่คณุรักพระองค์เสมอ อยา่สงสยัเลย เพราะชยัชนะจะเกิดขึน้ 

 ผมเข้าใจสิ่งท่ีผมกําลงัพดูถึงอยู่นี ้เพราะผมมีประสบการณ์คล้ายคลงึกนัเม่ือเป็นคริสเตียนใหม่ อย่างไรก็ตาม ผมจะไม่

พดูถึงประสบการณ์ของผม แต่จะกลา่วสัน้ๆ เก่ียวกบัประสบการณ์ของแม่ของผม ซึง่ผมคิดว่า จะอธิบายประเด็นนีไ้ด้ดีกว่าสิ่งใดๆ 

ท่ีผมเคยได้ยิน 
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 เม่ือแม่ของผมเป็นคริสเตีนยได้ไม่นาน ท่านเป็นเหมือนกับคุณ ท่านถูกทรมานโดยมารเป็นระยะเวลาหนึ่งเพราะคํา

กลา่วหาท่ีไม่จริงว่าท่านได้กระทํา “บาปท่ีไม่อาจให้อภยัได้” มาอย่างแน่นอน พระเจ้าจึงทรงหนัหลงัไปจากท่าน เม่ือท่านพยายาม

อธิษฐาน ท่านเย็นชาเหมือนกับหิน และคําพูดของท่านติดอยู่ในลําคอ คําท่ีท่านพูดออกมาดูเหมือนจะไปไกลแค่เพดานและ

กระเด็นกลบัมา ท่านไม่ทราบอะไร จึงเห็นด้วยกบัคําโกหกของมารว่าท่านต้องได้กระทํา “บาปท่ีอาจให้อภยัได้” (จําไว้ว่าท่านเป็น

เป็นคริสเตียนใหมแ่ละไมรู้่วา่จะหนัไปขอความช่วยเหลือจากใคร) 

 หลงัจากเวลาแห่งความกลวัและความทนทกุข์ผ่านไปหลายวนั ท่านจึงตดัสินใจ ท่านร้องออกต่อองค์พระผู้ เป็นเจ้า “องค์

พระผู้ เป็นเจ้า แม้วา่ข้าพระองค์ได้กระทําบาปท่ีไมอ่าจให้อภยัได้ และแม้วา่ข้าพเจ้าองค์จะไมรู้่สกึถงึความรักของพระองค์หรือความ

เมตตาหรือความปีติยินดีของพระองค์อีก ข้าพเจ้ายังคงรักพระองค์และจะรับใช้พระองค์ตลอดวันเวลาในชีวิตของข้าพระองค์ 

ข้าพเจ้ารักพระองค์แม้วา่ข้าพระองค์จะมีจดุจบอยูใ่นนรกก็ตาม” และทา่นตดัสนิใจวา่จะรับใช้องค์พระผู้ เป็นเจ้าแม้ว่าท่านจะเช่ือว่า

ทา่นจะไมรู้่สกึพระเจ้าอีกเลย 

 ท่านไปประชุมฟืน้ฟู แต่ไม่รู้สึกอะไรเลย มีคนมากท่ีแท่นบูชามากมายพร้อมกับนํา้ตาไหลจากใบหน้าของพวกเขา ทา่

ตดัสินใจว่าท่านจะช่วยผู้ อ่ืนให้พบกบัพระเจ้าแม้ว่าท่านจะเช่ือมัน่ว่าท่านเองจะหลง ท่านเร่ิมอธิษฐานกบัคนอ่ืนท่ีแท่นบูชา ช่วย

พวกเขาแสวงหาพระเจ้า ในทนัใดนัน้ ในขณะท่ีทา่นอธิษฐานเพ่ือพวกเขาอยู ่พระวิญญาณขององค์พระผู้ เป็นเจ้าเสด็จมาเหนือท่าน

เป็นครัง้แรกในเวลาหลายเดือน และท่านอยู่ในพระวิญญาณและได้รับการอวยพรอย่างอศัจรรย์ องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงอนญุาตให้

ท่านทราบว่ามารได้โกหกต่อท่าน และพระองค์ทรงประทานอิสยาห์ 54:5-8 เพ่ือให้ความเช่ือมัน่กบัท่าน ท่านไม่เคยสงสยัพระเจ้า

อีกเลย ทา่นผา่นการทดสอบของทา่น 

 ดงันัน้ จงยดึมัน่ไว้บตุรของพระเจ้า อยา่สงสยัพระเจ้า และพระองค์จะทรงนําคณุออกมาสูช่ยัชนะท่ีย่ิงใหญ่ 

 เราจะสรุปดงันี ้

 

1. คริสเตียนทกุคนถกูลอ่ลวง ทดสอบและทดลอง และเราจะต้องไมถื่อวา่เป็นสิง่ท่ีแปลก 

2. บางครัง้ พระเจ้าจะทรงถอนพระวิญญาณของพระองค์เป็นช่วงเวลาหนึ่ง เพ่ือดวู่าคณุตัง้ใจจริงในการรับใช้องค์

พระผู้ เป็นเจ้า หรือคณุจะรับใช้พระองค์เพียงเม่ือพระองค์ทรงกระทําสิง่ตา่งๆ เพ่ือคณุเทา่นัน้ 

3. พระเจ้าจะทรงทดลองดวูา่คณุรักพระองค์มากเพียงใด 

4. ถ้าซาตานไม่สามารถทําให้คุณกระทําบาปได้ อบุายของมนัคือทําให้คุณคิดว่าคุณได้กระทําบาป และมนัจะ

ทรมานคณุด้วยคํากลา่วหา 

5. แน่นอนวา่ คณุต้องตรวจสอบใจของคณุเพ่ือหาวา่คณุได้กระทําบาปหรือไม ่

6. ถ้าคณุไมไ่ด้ทําบาป คณุทราบวา่การปรับโทษนีม้าจากมารเพราะไมมี่พืน้ฐานตามความจริง 

7. จงเร่ิมสรรเสริญพระเจ้า สตัย์ซ่ือในการประชมุ อธิษฐานกบัผู้ อ่ืนท่ีแท่นบชูา ต่อสู้กบัมาร บอกพระเจ้าว่าคณุรัก

พระองค์และจะรับใช้พระองค์แม้พระองค์จะไม่อวยพรคณุอีก บอกกบัพระองค์อยู่เสมอว่าคณุรักพระองค์และสรรเสริญ

พระองค์แม้ในเวลาท่ีคณุไมรู้่สกึอยากจะทํา 

 

 ถ้าคุณจะทําสิ่งเหล่านี ้คุณจะผ่านการทดลองพร้อมด้วยชัยชนะท่ีย่ิงใหญ่กว่าในเวลาก่อนหน้านัน้ คุณจะผ่านออกมา 

เหมือนเช่นพระวจนะของพระเจ้าได้สญัญาไว้วา่ “เรามีชยัเหลือล้น” (โรม 8:37) 

.................... 
ผมไม่ควรดื่มนํา้เม่ืออดอาหารหรือ 

ถาม 
 เมือ่อดอาหาร จําเป็นว่าตอ้งไม่ดืม่น้ําหรือไม่ ผมไดยิ้นทัง้ข้อสนบัสนนุและข้อคา้น ผมจึงร้สึกู สบัสน 
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ตอบ 
 ผมมีความรู้สึกส่วนบุคคลว่าเม่ืออดอาหาร จะด่ืมนํา้ได้เพียงอยา่งเดียว นํา้ไมม่ีคณุคา่ทางอาหารใดๆ และไมก่ระตุ้

ประสาท แต่ป้องกนัไม่ให้ขาดนํา้เทา่นัน้ อยา่งไรก็ตาม อาจมีหลายเหตผุลวา่ทําไมศิษยาภิบาลของคณุต้องการให้คณุงดดื่มนํา้

เวลาอดอาหารสัน้ๆ ให้กระทําตามคําชีแ้นะของศิษยาภิบาลของคณุในเร่ืองนี ้

.................... 
พธีิศีลระลึกมีประโยชน์ 
ต่อธรรมิกชนอย่างไร 

ถาม 
 พิธีศีลระลึกมีประโยชน์ต่อธรรมิกชนอย่างไรกนัแน่ ธรรมิกชนจํานวนมากบอกกบัผมว่าพิธีศีลระลึกมีประโยชน์ต่อธรรมิก

ชนเหมือนเช่นทีก่ารบพัติศมามีประโยชน์ต่อคนบาป ขอความคิดเห็นของคณุดว้ยครบั 

ตอบ 
 การทําพิธีศีลระลึกเป็นการระลึกถึงการตายของพระเยซู พระเยซูตรัสว่า “น่ีเป็นกายของเรา” และ “น่ีเป็นโลหิตของเรา” 

นัน่คือว่า นํา้ผลแหง่เถาองุ่นและขนมปังไร้เชือ้เป็นสญัลกัษณ์ถงึพระกายของพระเยซูท่ีถกูหกัและพระโลหิตของพระองค์ท่ีไหลออก

ท่ีไม้กางเขน (ดมูทัธิว 26:26-28)  พระองค์ตรัสวา่ให้กินและด่ืม “ให้เป็นท่ีระลกึถงึเรา” (ดลูกูา 22:19) 

 คําสัง่นีช้่วยให้เราเข้าใจว่าเม่ือเราระลกึถึงการวายพระชนม์ของพระองค์บนไม้กางเขน เราได้เข้าใกล้ชิดกบัพระองค์ และ

ด้วยความเช่ือ เราสามารถใช้สิง่ท่ีพระองค์ทรงซือ้เพ่ือเราท่ีนัน่กบัตวัเราเองได้ 

 คนจํานวนมากได้รับการรักษาระหวา่งพิธีศีลระลกึเม่ือเขาเห็นพระกายของพระองค์ซึง่ถกูเฆ่ียนตีและระลกึถึงพระสญัญา

ด้วยความเช่ือ  “ท่ีพวกเราหายเป็นปกติได้ก็เพราะรอยแผลเฆ่ียนของเขาผู้นัน้” (อิสยาห์ 53:5, พระคมัภีร์ภาษาไทยฉบบัแปลเก่า) 

การมีสว่นในพิธีศีลระลกึช่วยให้ความเช่ือของพวกเขาเพิ่มขึน้และใช้พระสญัญานัน้กบัตนเอง 

 บางคนไม่เพียงแต่ขอการให้อภยัและได้รับการให้อภยัเท่านัน้ แต่ยงัอ้างฤทธิเดชของ์ พระโลหิตและพระนามของพระองค์

เข้ามาในชีวิตของพวกเขาท่ีมีเนือ้หนงัอ่อนแอซึง่เอาชนะพวกเขามาก่อน นํา้องุ่นหรือขนมปังไมไ่ด้นําการอวยพรเหลา่นีม้าให้กบัพว

เขา เพียงแต่พวกเขา “ระลึกถึงพระเยซู” ในการวายพระชนม์ท่ีไถ่บาปของพระองค์ และความเช่ือของพวกเขาเพ่ิมขึน้จนเข้าใจ

พระสญัญาอนัย่ิงใหญ่ว่าจะทรงให้การรักษา การให้อภยั ธรรมและฤทธิเดช สิ่งเหลา่นีก้ลายเป็นของพวกเขาเม่ือพวกเขามีส่วนใน์

สิง่ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของอาหารมือ้สดุท้าย ด้วยความเช่ือฟังในพระวจนะของพระเจ้า 

 ผมไม่เช่ือว่ามีธรรมหรือการอวยพรท่ีจะได้มาโดยอตัโนมติัจากการมีส่วนในมือ้อาหารขององค์พระผู้ เป็นเจ้า แต่จะต้อง

เกิดขึน้พร้อมกบัความเช่ือและการยอมจํานน และเราต้องระลกึไว้เสมอว่าในการท่ีจะรับการอวยพรได้ เราจะต้อง “พิจารณาตนเอง 

แล้วจงึกินขนมปังและด่ืมจากถ้วยนี“้ (1โครินธ์ 11:28) การตรวจสอบตนเองร่วมกบัทําพิธีศีลระลกึนํามาการอวยพรของพระเจ้าเข้า

มาในชีวิตของเรา 

 มือ้อาหารขององค์พระผู้ เป็นเจ้าช่วยให้เราระลกึถึงไม้กางเขนและส่ิงท่ีพระเยซูทรงกระทําเพ่ือเราท่ีนัน่ จากนัน้ ความเช่ือ

ใช้พระสญัญาของพระเจ้าท่ีทรงซือ้เพ่ือเราโดยร่างกายท่ีแตกหกัและโลหิตท่ีไหลออกของพระเมษโปดกของพระเจ้า 

 ในพิธีศีลระลกึครัง้หน้า ขอให้คณุระลกึถงึการวายพระชนม์ของพระเยซ ูพิจารณาตนเอง และอ้างพระสญัญาและการอวย

พรท่ีพระเยซูทรงซือ้ให้กบัเราในการไถ่ของพระองค์ด้วยความเช่ือ คณุจะพบว่าพิธีศีลระลกึอาจเป็นประสบการณ์ท่ีมีสขุมากท่ีสดุ

อยา่งหนึง่ในชีวิตของคณุ 

ความหมายที่แท้จริงของความบริสุทธ์ิ 
การนมัสการ การฟ้ืนฟและอสิรู ภาพ 
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ถาม 
 ดเหมือนว่าู เรากําลงัเสียความเข้าใจเกี่ยวกบัความหมายที่แท้จริงของคําดีๆ จากพระคมัภีร์หลายคํา เช่น “ความบริสทุธ์ิ 

การนมสัการ การฟ้ืนฟและู อิสรภาพ” “ความบริสทุธ์ิ” กลายเป็นเสือ้แขนยาวหรือไม่สวมแหวน “การนมสัการ” หมายถึงการตะโกน

หรือปรบมือ “การฟ้ืนฟ”ู ตอนนีห้มายถึงการหลัง่ไหลของวิญญาณ และ “อิสรภาพ” หมายถึงการว่ิงไปตามทางเดินในโบสถ์ อคัร

สาวกหมายความเช่นนัน้จริงๆ หรือเมือ่พวกเขาเขียนพระคมัภีร์ใหม่ (หรือพระเจ้าหมายความอย่างไรเมือ่พระองค์ทรงดลใจผเ้ขียนู ) 

ตอบ 
 ผมแน่ใจวา่คณุรู้คําตอบอยูแ่ล้ว มิเช่นนัน้คณุคงไมถ่ามคําถามเหมือนเช่นท่ีคณุถาม อยา่งไรก็ตาม เพ่ือประโยชน์ของผู้ อ่ืน 

โดยเฉพาะผู้ เช่ือใหม ่เราจะอธิบายคําเหลา่นีส้ัน้ๆ 

 ความบริสทุธ์ิ (ภาษากรีก ฮากิอาสม็อส (hagiasmos)) หมายถึงการแยกออกต่อพระเจ้าและสภาพท่ีเป็นผลจากการแยก

นัน้ ความประพฤติของผู้ ท่ีแยกตนดงักลา่ว (ไวน์) ผลของความบริสทุธิมีอิทธิพล์ อย่างมากในชีวิตของธรรมิกชนผู้อทุิศตวัซึง่ “ทําให้

มีความบริสทุธิครบถ้วนโดยความเกรงกลวั์ พระเจ้า“ (2โครินธ์ 7:1) โดยการแยกตนเองออกจากความบาปทกุรูปแบบ ทัง้ภายใน

และภายนอก 

 ความบริสทุธ์ิต้องเร่ิมจากภายใน (มทัธิว 23:25-26) แต่เม่ือใจได้รับการทําให้บริสทุธิและแยกออกต่อ์ พระเจ้าแล้ว จะต้อง

ดําเนินงานต่อไปจนกระทัง่ภายนอกได้รับการชําระให้สะอาดด้วย ทัง้นี ้นอกไปจากสิ่งอ่ืนๆ แล้ว รวมถึงเสือ้ผ้าและการประดบักาย

ของเราด้วย (1ทิโมธี 2:9-10) พระเจ้าทรงประสงค์ให้เราบริสทุธิภายใน์ และภายนอก (1เปโตร 1:15-16) และการแต่งกายภายนอก

ของเราจะเปิดเผยให้เหน็สภาพภายในของใจของเรา 

 หลกัความเช่ือ (Articles of Faith) ของ United Pentecostal Church International (สหคริสตจกัรเพ็นเทคอสต์ระหว่าง

ประเทศ) มีข้อความหมวดหนึ่งเก่ียวกบั “ความบริสทุธ์ิ” ซึง่เร่ิมต้นว่า “บตุรทกุคนขององค์พระผู้ เป็นเจ้าจะต้องดําเนินชีวิตตามชอบ

พระทยัของพระองค์ และดําเนินชีวิตตามแบบและตวัอย่างในพระวจนะของพระเจ้า“ จากนัน้ อ้างข้อพระคมัภีร์ไว้หลายข้อ และมี

ยอ่หน้าสดุท้ายเขียนไว้วา่ 

 

 เราไม่เห็นด้วยอย่างย่ิงท่ีสมาชิกจะกระทํากิจกรรมต่างๆ ท่ีไม่เกิดประโยชน์ต่อการเป็นคริสเตียนท่ีดีและการดําเนิน

ชีวิตอันเป็นท่ีชอบพระทัยพระเจ้า เช่น การไปโรงภาพยนตร์ การเต้นรํา การว่ายนํา้ร่วมกนั การที่ผู้หญิงตดัผม กา

แต่งหน้าและการใส่เสือ้ผ้าท่ีเผยร่างกายอย่างไม่สภุาพ กีฬาและความเพลิดเพลินทางโลกทกุอย่าง รวมทัง้รายการวิทยุ

และดนตรีท่ีเส่ือมเสียศีลธรรม นอกจากนี ้เน่ืองจากโทรทศัน์แสดงสิ่งชัว่ร้ายเหล่านีท้ัง้หมด เราจึงไม่เห็นด้วยกบัการท่ี

สมาชิกมีเคร่ืองรับโทรทัศน์ในบ้านของตน เราเตือนให้สมาชิกทุกคนละเว้นจากการปฏิบัติเหล่านีเ้พ่ือประโยชน์ใน

ความก้าวหน้าทางฝ่ายวิญญาณและการเสดจ็มาขององค์พระผู้ เป็นเจ้าเพ่ือคริสตจกัรของพระองค์ในเวลาเร็ววนันี ้

 

 ความบริสทุธ์ิมีความสําคญัในชีวิตของบตุรของพระเจ้ามากจนเราทราบวา่ ถ้าไมมี่ความบริสทุธิแล้ว ์ “ก็จะไม่มีผู้ ใดได้เห็น

องค์พระผู้ เป็นเจ้าเลย” (ฮีบรู 12:14) 

 การนมสัการ (ภาษากรีก พะรอสคเนะโอู  (proskuneo)) หมายถึงการก้มคํานับ การเคารพ หรือการแสดงคารวะหรือ

ความเคารพ (ไวน์) แต่ไม่อาจจํากดัเพียงการกระทําภายนอก หรือการกระทําบางอย่างท่ีไม่มีทศันคติท่ีถกูต้อง การนมสัการต้องมี

พืน้ฐานอยูบ่นความรักสําหรับพระเจ้า และความรักนัน้จะพยายามแสดงตนเองในการกระทําท่ีแสดงออกถงึการบชูาพระองค์ 

 การกระทําเพียงแค่ภายนอก เช่น การปรบมือโดยไม่มีการนมสัการด้วยใจไม่มีความหมายสําหรับพระเจ้า “พระเจ้าตรัส

ว่า ‘ถึงกระนัน้ก็ดี เจ้าทัง้หลาย จงกลบัมาหาเราเสียเด๋ียวนี ้ด้วยความเต็มใจ ด้วยการอดอาหาร ด้วยการร้องไห้ และด้วยการโอด

ครวญ จงฉีกใจของเจ้า มิใช่ฉีกเสือ้ผ้าของเจ้า’ จงหนักลบัมหาพระเยโฮวาห์ พระเจ้าของท่านทัง้หลาย เพราะว่าพระองค์ทรงกอปร

ด้วยพระคุณและทรงพระกรุณา ทรงกริว้ช้าและบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคง และทรงกลบัพระทัยไม่ลงโทษ“ (โยเอล 2:12-13) 
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“ประชาชนนีใ้ห้เกียรติเราแตป่าก ใจของเขาหา่งไกลจากเรา เขานมสัการเราโดยหาประโยชน์มิได้ ด้วยเอาบทบญัญัติของมนษุย์มา

ตูว่า่เป็นพระดํารัสสอนของพระเจ้า “ (มทัธิว 15:8-9) 

 อิสยาห์กลา่วถงึวิธีการนมสัการในพระคมัภีร์เก่าท่ีพระเจ้าพระองค์เองได้ทรงสถาปนาขึน้และเป็นสิ่งอิสราเอลกระทํา และ

ประกาศว่าสิ่งเหล่านีเ้ป็นสิ่งท่ีพึงรังเกียจและเป็นความชั่วช้าเพราะเป็นการกระทําภายนอกเท่านัน้และไม่ได้กระทําจากใจด้วย

ความรักเพ่ือพระเจ้าและการอทุิศตนตอ่ความชอบธรรมและการดําเนินชีวิตท่ีถกูต้อง (อิสยาห์ 1:11-20) พระเจ้าทรงแสวงหาผู้ ท่ีจะ

นมสัการพระองค์ “ด้วยจิตวิญญาณและความจริง” (ยอห์น 4:24) การแสดงออกถึงการนมสัการดงักล่าว เช่น การตะโกนและการ

ปรบมือ จงึเป็นการนมสัการท่ีแท้จริงและเป็นท่ียอมรับตอ่พระองค์ แตอ่ยา่จํากดัการนมสัการของเราให้เป็นรูปแบบตายตวั และเป็น

การแสดงออกตามความเคยชินเท่านัน้ ถ้าใจของเราถกูต้อง เราจะพยายามแสดงการนมสัการของเราด้วยการกระทําท่ีแสดงถึง

ความรักและการอทุิศตน 

 การฟ้ืนฟ ูมาจากคําว่า ฟ้ืนฟ ู (ภาษาฮีบรู ชายาห์ (chayah) ซึง่หมายถึงการทําให้มีชีวิตชีวา การสร้างใหม่ การกลบัคืนสู่

ชีวิต คํานีเ้ป็นคําจากพระคมัภีร์เก่าใช้เพ่ือแสดงถึงงานของพระเจ้าในการนําประชากรของพระองค์กลบัสู่การคบหากบัพระองค์อีก 

(สดดีุ 85:6; 138:7; อิสยาห์ 57:15; โฮเชยา 6:2; ฮาบากกุ 3:2) ประการแรก การฟืน้ฟใูนปัจจบุนัคือการท่ีพระเจ้าทรงสร้างธรรมิก

ชนของพระองค์ขึน้ใหม่ ให้พวกเขามีชีวิตชีวาและเพิ่มเติมพวกเขาด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิ ผลลพัธ์คือจะมีการนําวิญญาณใหม่ๆ 

เข้ามาหาพระเจ้าเม่ือธรรมิกชนมีความร้อนรนจนอทุิศตนใหมแ่ละเป็นพยานเพ่ือองค์พระผู้ เป็นเจ้า (กิจการ 1:8) 

 คําสดุท้ายท่ีคณุกล่าวถึงคือ อิสรภาพ มาจากคําว่า อิสระ (ภาษากรีก เอลือเธะรอส (eleutheros)) ซึ่งดัง้เดิมหมายถึง

อิสรภาพจากการเป็นทาสและการถกูผกูมดัด้วยบาป (ยอห์น 8:34-36; โรม 6:18-22) นอกจากนี ้ยงัหมายถึงชาวยิวท่ีได้รับการ

ปลอ่ยให้เป็นอิสระจากธรรมบญัญติัเม่ือพวกเขามาหาพระคริสต์อีกด้วย (กาลาเทีย 4:25; 5:1) ดงันัน้ จึงแสดงถึงอิสรภาพท่ีงดงาม

ท่ีเรามีในพระคริสต์เม่ือเราได้เป็นอิสระจากการถกูผกูมดั ทัง้นี ้รวมทัง้อิสรภาพในการแสดงความรู้สกึของเราในการนมสัการโดย

การแสดงออกทางร่างกาย ซึง่เป็นสิ่งท่ีชาวเพ็นเทคอสต์ให้ความสนใจ เช่น การเต้นรํา การตะโกน และการกระโดดเพราะความปีติ

ยินดี 

 อย่างไรก็ตาม อิสรภาพไม่ใช่ใบอนญุาต มีคนบอกกบัชายคนหนึ่งท่ีกําลงัเหว่ียงแขนของตนอยู่ว่า “อิสรภาพของคณุหยดุ

อยู่ท่ีจมกูของผม” อีกคนหนึ่งท่ีแสดงว่าเสรีภาพในการพดูมีขีดจํากดักล่าวว่า อิสรภาพไม่ได้ให้เสรีภาพกบัคนหนึ่งท่ีจะตะโกนว่า 

“ไฟไหม้” ในห้องประชมุท่ีมีคนอยูม่าก 

 เปโตรกล่าวว่า “จงดําเนินชีวิตอย่างคนมีเสรีภาพ แต่อย่าใช้เสรีภาพนัน้ เป็นข้ออ้างเพ่ือจะทําความชัว่ แต่จงดําเนินชีวิต

อยา่งผู้ รับใช้ของพระเจ้า“ (1เปโตร 2:16) เปาโลกลา่วถึงความคิดท่ีคล้ายคลงึกนัว่า “ดกู่อนพ่ีน้องทัง้หลาย ท่ีทรงเรียกท่านก็เพ่ือให้

มีเสรีภาพ อย่าเอาเสรีภาพของท่านเป็นช่องทางท่ีจะปล่อยตวัไปตามเนือ้หนงั แต่จงรับใช้กนัและกนัด้วยความรักเถิด“ (กาลาเทีย 

5:13) ดงันัน้ เราจะต้องใช้อิสรภาพของเราด้วยความรับผิดชอบ โดยใสใ่จผลประโยชน์ของคนอ่ืนๆเสมอ และ กระทําทกุสิ่งเพ่ือให้

คริสตจกัรจําเริญขึน้ (1โครินธ์ 14:26) 

 ใช่แล้ว น้องรักของผม ถ้อยคําเหลา่นีมี้ความหมายท่ีสําคญักว่า ลกึกว่าและเป็นพระพรมากกว่าท่ีเข้าใจกนั และผมแน่ใจ

วา่เราทกุคนสามารถเพิ่มคําเข้าไปในรายการของคณุได้ 

 ไมว่า่คณุจะไมพ่อใจท่ีมีผู้ใช้ถ้อยคําจากพระคมัภีร์ในแบบท่ีจํากดัและบกพร่องอย่างไรก็ตาม แต่จงตระหนกัว่าหลายคนท่ี

ทําสิ่งเหล่านีเ้ป็นบตุรของพระเจ้าท่ีจริงใจและมีความรัก ผู้ซึ่งยงัอยู่ในสถานะทารก แต่ต้องการผู้ ท่ีจะจบัมืดพวกเขาด้วยความรัก

และนําพวกเขาออกจากนํา้ลกึเพียงตาตุม่ ไปยงั “นํา้...ลกึพอท่ีจะวา่ยได้” (เอเสเคียล 47:3-5) 

 และในเวลานัน้ สหายเอย๋ ถ้าคณุตรวจสอบใจของคณุ บางทีคณุอาจจะพบว่าเหตผุลหนึ่งท่ีคณุไม่พอใจท่ีมีการใช้ถ้อยคํา

จากพระคมัภีร์ในทิศทางท่ีใช้กนัคือคณุจะไม่ต้องการท่ีจะให้ใครมาชีใ้ห้คณุเห็นสิ่งท่ีคณุอ่อนแออยู่ก็ได้ เพราะแม้ว่าความหมายท่ี

แท้จริงของถ้อยคําเหล่านัน้จะใหญ่กว่าและสําคญักว่าการใช้ท่ีคณุแสดงถึง แต่การใช้เช่นนัน้ก็ยงัเป็นส่วนหนึ่งของความหมายท่ี

คณุอาจไมอ่ยากท่ีจะยอมรับ 
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 จริงๆ แล้ว เป็นอยา่งนัน้หรือเปลา่ครับ 

.................... 
ผมทาํอะไรผิดไป 

ถาม 
 ประมาณหน่ึงปีก่อน ลกเพียงคนเดียวของู ผมท้ิงผมและคริสตจกัรไป และแต่งงานกบัหญิงสาวทีเ่ป็นคนบาป ตัง้แต่นัน้มา 

แกดืม่เหลา้และสบกญัชา และถกจบัู ู ฐานใชอ้าวธุปล้นทรัพย์ ลกชายของู ผมไดร้ับพระวิญญาณบริสทุธิเมื่ออายนุอ้ย์ แม้ว่าในเวลา

นัน้ผมจะยงัไม่ไดร้ับความรอด (ผมเพ่ิงไดร้ับพระวิญญาณบริสทุธิประมาณสีปี่์ ) ผมเกือบจะส้ินหวงั ผมทําอะไรเลวร้ายจนพระเจ้า

จะอนญุาตใหส่ิ้งนีเ้กิดข้ึนกบัผม 

ตอบ 
 ผมรู้สึกเห็นใจคณุ คณุแน่ใจได้ว่าเพ่ือนคริสเตียนของคณุกําลงัอธิษฐานเพ่ือคณุเพ่ือท่ีความเช่ือของคณุจะไม่อ่อนกําลงั 

เหมือนเช่นพระเยซูทรงอธิษฐานเพ่ือเปโตรหลงัจากตรัสกบัเขาว่าเขาจะถกูซาตานทดลองอย่างหนกัจนเขาจะเป็นเหมือนข้าวสาลี

เม่ือถกูฝัดร่อน (ลกูา 22:31-32)  

 บุตรทุกคนของพระเจ้าประสบการทดลองรุนแรง ตามจริงแล้ว เราทราบว่าจะต้องไม่ประหลาดใจเม่ือ “ความทกุข์ยาก

อย่างแสนสาหัส“ เกิดขึน้ (1เปโตร 4:12) ตามจริงแล้ว การทดลองเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการชําระให้บริสทุธ์ิท่ีพระเจ้าทรง

กําหนดขึน้เพ่ือท่ีจะนําบตุรของพระองค์มาสูค่วามเป็นผู้ใหญ่และความสมบรูณ์ในพระองค์ ไม่ใช่ว่าพระเจ้าทรงนําปัญหาและความ

โศกเศร้าเข้ามาในชีวิตของบุคคลหนึ่ง (ยากอบ 1:13) แต่พระเจ้าทรงอนญุาตให้เกิดขึน้ และเม่ือเกิดขึน้แล้ว พระเจ้าทรงใช้สิ่งนัน้

เพ่ือก่อให้เกิดสิง่ดีในชีวิตของบตุรของพระองค์ 

 ไม่ต้องสงสยัเลยว่าในตอนนี ้ไม่สามารถเห็นได้ว่าพระเจ้าทรงอนญุาตให้การทดลองและความโศกเศร้าท่ีเลวร้ายเกิดขึน้

ในชีวิตของคณุได้อย่างไร แต่ในฐานะคนหนึ่งท่ีได้ผ่านนํา้ลกึแหง่ความโศกเศร้ามาแล้ว ผมขอชีใ้ห้คุณเห็นบางสิ่งท่ีผมหวงัว่าจะ

ช่วยเหลือคณุได้ในเวลานี ้

 ขอให้อ่านเร่ืองบุตรท่ีหลงหายในลกูา 15:11-32 คณุอาจคิดว่าคณุรู้เร่ืองนี ้แต่ให้อ่านข้อพระคมัภีร์ทกุข้ออย่างช้าๆ และ

ละเอียด ให้สงัเกตประเดน็ตอ่ไปนี ้

1. บิดามีบตุรชายท่ีดือ้ดงึคนหนึ่ง เหมือนคณุ น่ีไม่ได้สะท้อนถึงผู้ เป็นพ่อซึ่งเลีย้งลกูชายของตนขึน้มาอย่างดีท่ีสดุเท่าท่ี

ทําได้ อาดมัและเอวาซึ่งเป็นบตุรของพระเจ้าเองยงักบฏและถกูไล่ออกจากสวรรค์ ดงันัน้ คณุไม่ควรถือว่าเป็นการดถูกูตวัคณุหรือ

คิดวา่เพราะลกูชายของคณุจากไป จงึเป็นหลกัฐานวา่คณุล้มเหลว ไมจํ่าเป็นวา่ต้องเป็นเช่นนัน้เลย 

2. บิดาไมไ่ด้ขดัขวางไมใ่ห้บตุรจากไปแม้วา่เขาอาจเอามรดกกลบัมาเพ่ือท่ีชายหนุ่มจะต้องอยูไ่ด้อยา่งไมต้่องสงสยั 

3. บิดาไม่ได้ไปตามบุตรเพ่ือบงัคบัให้เขากลบัมาก่อนท่ีเขาจะพร้อม อย่างไรก็ตาม ผู้ เป็นพ่อรู้สึกเสียใจเพราะลกูชาย

ของเขาเหมือนกบัคณุ และไมเ่คยหยดุรักเขาเลย 

4. พระเจ้าไมท่รงลงโทษคนๆ หนึง่เพราะความบาปของคนอ่ืน ขอให้อา่นเอเสเคียล 18:1-13 อยา่งละเอียด 

5. บคุคลแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบต่อความบาปของตนเอง ผู้ เป็นพ่อไม่เคยรู้สกึผิดเพราะความบาปท่ีลกูชายของเขา

กระทํา (เอเสเคียล 18:20) 

6. บตุรชายทัง้สองมีบิดาคนเดียวกนัและได้รับการเลีย้งดใูนสภาพแวดล้อมเดียวกนั แต่คนหนึ่งเป็นบตุรท่ีฟุ่ มเฟือยและ

ทรยศในขณะท่ีอีกคนสตัย์ซ่ือและอทุิศตน ถ้าบิดาผิดเพราะบตุรชายท่ีกบฏ ทําไมบตุรจึงไม่กบฏทัง้สองคน ผมเห็นเหตกุารณ์เช่นนี ้

หลายครัง้ ในครอบครัวเดียวกนั ภายใต้สถานการณ์เดียวกนั บุตรคนหนึ่งไปทางหนึ่งและอีกคนหนึ่งไปอีกทางหนึ่ง ทําไมจึงเป็น

เช่นนัน้ มีแตพ่ระเจ้าเทา่นัน้ท่ีรู้ และบิดามารดาได้ทําสิง่ท่ีดีท่ีสดุเทา่ท่ีจะทําได้จนไมอ่าจตําหนิพวกเขาเพราะสิง่ท่ีบตุรทําได้ 
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7. ให้สงัเกตผู้ เป็นบิดาและทําตามตวัอย่างของเขา เขารู้ว่าไม่มีประโยชน์ท่ีจะตามหาลกูชายของเขา จนกว่าลกูชายจะ

เปล่ียนทศันคติของตน เขาอธิษฐานเพ่ือลกูชายของเขาทกุวนัอย่างแน่นอน และรอคอยอย่างมีความหวงัและมีความเช่ือว่าลกูชาย

ของเขาจะกลบัมา เขาได้รับรางวลัตอบแทนความเช่ือของตน และลกูชายกลบัใจใหมแ่ละกลบัมา 

8. ให้สงัเกตวา่อะไรทําให้บตุรชายกลบัใจใหมอ่ยา่งแท้จริง (ก) เขาใช้เงินทัง้หมดท่ีเขามี ตามจริงแล้ว เขาเสียเงินไปโดย

เปลา่ประโยชน์ (ข) ความอดอยากเกิดขึน้ในแผน่ดิน บิดาอาจอธิษฐานขอให้พระเจ้าทําให้เกิดสถานการณ์ท่ีจะนําลกูชายของเขาให้

กลบัใจใหม่ และความอดอยากเป็นคําตอบต่อคําอธิษฐานของบิดา เขาอาจจะไม่กลบัมาเลยถ้าพระเจ้าไม่ทรงอนญุาตให้เกิดการ

กนัดารอาหารขึน้ในแผ่นดินนัน้ การแช่งสาปอาจเป็นการอวยพรได้ (ค) เขาจนตรอกเพราะไม่มีอาหารหรือเงิน (ง) เขาเต็มใจท่ีจะ

ทํางานท่ีต่ําต้อยหรือน่าขยะแขยงเพื่อจะมีอาหารกิน [ยอมทํา] แม้แต่งานท่ีต่ําและน่ารังเกียจที่สดุที่ชาวยิวจะทํา นัน่คือ การเลีย้

หม(ูจ) เขามีความหิวมากจนจะกินฝักถัว่ท่ีหมกิูนด้วยความยินดี แตเ่ขาไมก่ล้า และเขาพร้อมท่ีจะ “ตาย...เพราะอดอาหาร” 

9. สิง่เหลา่นีท้ัง้หมดทําให้เขากลบัตวัอยา่งแท้จริง และ “รู้สกึตวั” ทกุสิ่งจําต้องเกิดขึน้ ดงันัน้ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึน้กบัลกู

ชายของคณุ ไมว่า่จะน่าขยะแขยงหรือเลวร้ายเพียงใด ขอให้ตระหนกัว่าพระเจ้าทรงอนญุาตให้เกิดขึน้เพ่ือจะนําเขาไปสูก่ารกลบัใจ

ใหม่ ลกูชายของคณุต้องประสบความทนทกุข์ท่ีจะทําให้เขา “รู้สกึตวั” ผมทราบว่าเป็นเร่ืองยากท่ีคณุยืนอยู่และดลูกูชายของคณุ

ทนทกุข์โดยไมช่่วยเหลืออะไร แตใ่ห้ปฏิบติัตามตวัอยา่งของบิดาของบตุรท่ีหลงหาย นัน่เป็นทางท่ีดีท่ีสดุ 

 ผมจะปิดท้ายด้วยเร่ืองของผมเอง ลกูของผมคนหนึ่งถกูอํานาจของมารโจมตี และในระยะเวลาหนึ่ง ผมไม่ทราบว่าเขาจะ

อยู่รอดหรือไม่ วนัหนึ่งหลงัจากอธิษฐานเผ่ือเขาเป็นเวลานาน พระเจ้าทรงให้ข้อพระคมัภีร์ไว้ในใจของผม และข้อพระคมัภีร์นัน้

สมัผสัใจของผมอย่างมากและผมแน่ใจว่ามาจากพระเจ้า ผมเปิดไปท่ีข้อพระคมัภีร์นัน้และผมวิ่งลงบนัไดไปหาภรรยาและอ่านข้อ

พระคมัภีร์ให้เธอฟังด้วยนํา้ตาไหลรินบนใบหน้า เราร่วมกนัอธิษฐาน อ้างข้อพระคมัภีร์นัน้เป็นของเราเพ่ือลกูชายของเรา ไม่นาน

หลงัจากนัน้ ลกูชายของเราได้รับการช่วยกู้  

 พระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริง ข้อพระคมัภีร์ล่ะ คุณจะพบความจริงในปฐมกาล 19:29 “ดงันัน้ เม่ือพระเจ้าทรง

ทําลายหวัเมืองในลุม่นํา้ พระเจ้าจึงทรงระลกึถึงอบัราฮมั และสง่โลทออกไปจากเมืองท่ีถกูขยี ้เม่ือพระองค์ทรงขยีเ้มืองท่ีโลทอาศยั

อยู“่  

 ไม่ใช่ความดีของโลทท่ีช่วยเขาให้รอดจากการทําลายของโซโดม แต่เขาได้รับการละเว้นไว้เพราะพระเจ้าทรงระลึกถึงอบั

ราฮมัผ้ชอบู พระทยัพระเจ้า และพระเจ้าจะทรงระลึกถึงคุณด้วย จงดําเนินชีวิตท่ีชอบพระทยัพระเจ้า เดินใกล้ชิดกับพระเจ้า ให้

ความเช่ือของคณุจบัศิลาเอาไว้ และอธิษฐานเพ่ือลกูชายของคณุ เหมือนเช่นอบัราฮมั และพระเจ้าจะทรงระลกึคณุ พระองค์จะทรง

ทําการเพ่ือนําบตุรชายของคณุให้กลบัใจใหม ่

 ท้ายท่ีสดุ อา่นและเช่ือข้อพระคมัภีร์ เช่น สดดีุ 30:5; สดดีุ 34:19; อิสยาห์ 43:2; โรม 4:20-21; โรม 8:28; 1โครินธ์ 10:13; 

2โครินธ์ 4:17; ยากอบ 4:7 และ 1 เปโตร 4:19 ความผิดหวงัและสิน้หวงัของคณุจะหายไป ความเช่ือในพระเจ้าจะเต็มอยู่ในใจของ

คณุ และคณุจะทราบวา่พระเจ้าของอบัราฮมัและบิดาของบตุรท่ีหลงหายเป็นพระเจ้าของคณุในวนันี ้

.................... 
ทุกอย่างเลวร้ายไปหมด 

ถาม 
 ตัง้แต่ผมไดร้ับพระวิญญาณบริสทุธิ ์ ทกุอย่างยุ่งเหยิงไปหมด ทกุอย่างเลวร้ายไปหมด ผมตกงาน ทัง้ภรรยาของผมและ

ผมป่วย (เธอยงัคงป่วยอยู่) และลกชายู คนโตของผมถกู จบัฐานเมาแลว้ขบั และแกถกยึดใบขบัขีู่  แกไม่เคยเมาเหลา้มาก่อนในชีวิต 

ลกสาวของผมู ประสบอบุติัเหตใุนขณะทีข่บัรถของผม และประกนัภยัหมดอาย ุผมจะเป็นหนีป้ระมาณ 2,500 เหรียญ ซ่ึงผมไม่อาจ

หามาได้ ผมไม่มีเงินเลย ภรรยาของผมต้องใช้เงิน 2,000 เหรียญเพือ่หาหมอฟัน และผมต้องตดัแว่นตา หลงัคารั่ว โถส้วมแตก 

และเกา้อีน้วมทีห่อ้งรบัแขกพงั มีมากย่ิงกว่านัน้ แต่คณุคงเข้าใจว่าผมหมายความว่าอย่างไร ส่ิงต่างๆ เป็นไปดว้ยดีจนกระทัง่ผมให้
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ใจของผมกบัพระเจ้า และแมแ้ต่ปีแรกทีผ่มรบัใชอ้งค์พระผเ้ป็นเจ้าู  ส่ิงต่างๆ เป็นไปดว้ยดี แต่ปีทีแ่ลว้นี ้ทกุส่ิงกลบัตาลปัตร ผมสตัย์

ซ่ือในการถวายสิบลดและไปโบสถ์ คณุบอกกบัผมหน่อยไดไ้หมว่าทําไมจึงเป็นเช่นนัน้ 

ตอบ 
 ผมไมท่ราบคําตอบทัง้หมด แตบ่างทีผมอาจช่วยคณุได้บ้าง มีเหตผุลตามพระคมัภีร์บางอยา่งสําหรับการทดลองท่ีเราต้อง

ประสบ 

 ประการแรก พระเจ้าไม่เคยสัญญาว่าเราจะมีแสงอาทิตย์โดยไม่มีฝน มีวันโดยไม่มีคืน มีเสียงหัวเราะโดยไม่มีนํา้ตา 

พระองค์ตรัสว่า “เม่ือ [ไม่ใช่ ถ้า] เจ้าลยุข้ามนํา้ เราจะอยูก่บัเจ้า“ (อิสยาห์ 43:2) พระองค์ทรงสญัญาว่าจะอยู่กบัเราในเวลาท่ีมี

ปัญหา (สดดีุ 91:15) ไมใ่ช่ป้องกนัเราจากปัญหาเลย เราทราบอยา่งชดัเจนจาก 1เปโตร 4:12 วา่ “ดกู่อนทา่นท่ีรัก อย่าประหลาดใจ 

ท่ีทา่นต้องได้รับความทกุข์ยากอยา่งแสนสาหสัเป็นการลองใจ เหมือนหนึง่วา่เหตกุารณ์อนัประหลาดได้เกิดขึน้กบัทา่น” 

 พระเจ้าไม่ทรงนําเราออกจากโลกนีเ้ข้าสู่สวรรค์ลีภ้ัยเล็กๆ เม่ือเราได้รับพระวิญญาณบริสุทธ์ิ พระองค์ทรงส่งฝนของ

พระองค์ “แก่คนชอบธรรมและคนอธรรม” (มทัธิว 5:45) สดดีุ 34:19 บอกเราว่า “คนชอบธรรมนัน้ถกูข่มใจหลายอย่าง แต่พระเจ้า

ทรงช่วยกู้ เขาออกมาให้พ้นหมด” และอิสยาห์ 48:10 ประกาศว่าเรา “[ถูก] เลือกสรร...ในเตาของความทุกข์ใจ” (พระคมัภีร์

ภาษาไทยฉบบัคิงเจมส์) 

 พระเจ้าทรงมีวตัถปุระสงค์ท่ีทรงอนญุาตให้เกิดการทดลองร้ายแรงในชีวิตของเรา สิ่งเหลา่นีข้ดัเกลาเรา ชําระเราจากสิ่งไร้

ค่าและความไม่สะอาด และนําทองคําบริสทุธิออกมา จดหมายของเปโตร์ ให้เหตผุลกบัเราว่าทําไม “จําเป็นท่ีท่านจะต้องทนทกุข์

ทรมานชัว่ขณะหนึง่ในการถกูทดลองตา่งๆ [มากมาย] เพ่ือการลองดคูวามเช่ือของท่านอนัประเสริฐย่ิงกว่าทองคํา ซึง่แม้เสียไปได้ก็

ยงัถกูลองด้วยไฟ จะได้เป็นเหตใุห้เกิดความสรรเสริญ เกิดศกัดิศรีและเกียรติ์  ในเวลาท่ีพระเยซูคริสต์จะเสด็จมาปรากฏ“ (1เปโตร 

1:6-7) ยาโคบกลา่ววา่ “เม่ือพระองค์ทรงทดสอบข้าแล้ว ข้าก็จะเป็นอยา่งทองคํา“ (โยบ 23:10) 

 คณุสามารถแน่ใจได้ว่าพระเจ้าจะทรงนําสิ่งท่ีดีออกจากสิ่งนีท้ัง้หมดในเวลาท่ีเหมาะสมและในวิถีทางของพระองค์เอง (ดู

โรม 8:28) เป็นสิ่งยากมากท่ีจะเข้าใจในเวลาท่ีการทดลองร้ายร้ายเกิดขึน้ แต่ขอให้มัน่ใจได้ว่าตลอดเวลา พระเจ้าทรงกระทําการ

และผสมผสานสิง่ตา่งๆ ทัง้หมดท่ีพระองค์ทรงอนญุาตให้เกิดขึน้ในชีวิตของเราเพ่ือให้กลายเป็นสิ่งท่ีดีสําหรับเราและนําสง่าราศีมา

สูพ่ระองค์ 

 ผมขอยกตวัอย่างของโยเซฟ เขาถกูพ่ีชายของตนเองเกลียดชงั และพ่ีชายบางคนต้องการท่ีจะฆ่าเขา พวกเขาขายโยเซฟ

ให้กบัคนขายของเร่ซึง่ต่อมาขายโยเซฟให้เป็นทาสของเจ้านายท่ีไม่เช่ือพระเจ้าในอียิปต์ เน่ืองจากเขามีความรู้สกึผิดท่ีลกึ เขาจึงไม่

ยอมทําบาปกบัภรรยาของเจ้านาย ด้วยความโกรธ เธอจึงกล่าวหาว่าเขาทําสิ่งท่ีเขาไม่ยอมท่ีจะทํา และคําโกหกอนัเลวร้ายนัน้ทํา

ให้เขาต้องถกูขงัอยูใ่นคกุใต้ดินท่ีซึง่เขาถกูลืมเป็นเวลาหลายปี 

 โซแ่หง่การข่มเหง ความยากลําบากและการทดลองท่ีดเูหมือนไม่มีท่ีสิน้สดุนีก้ลายเป็นสิ่งท่ีดีได้อย่างไร แต่ว่าพระเจ้าทรง

กระทําการตลอดเวลา ในทํานองเดียวกนั พระองค์ทรงกระทําการในกรณีของคณุ สหายของผม พระเจ้าทรงเปล่ียนสถานการณ์

ของโยเซฟในเวลาของพระองค์เอง โดยทําให้โยเซฟเป็นผู้ปกครองของอียิปต์รองจากฟาโรห์ เขามีอํานาจตดัสินให้ทกุคนมีชีวิตอยู่

หรือตายไปได้ เพราะเขาควบคมุแหลง่อาหารเดียวในเวลาท่ีทกุคนอดอาหารและหิวโหย 

 พ่ีชายของโยเซฟเองมาเพ่ือเอาอาหารและก้มลงต่อเขา เม่ือเขาเปิดเผยตนเองต่อพวกพ่ีชาย พวกเขารู้สึกตกใจและ

หวาดกลวัว่าเขาจะแก้แค้นตนเพราะสิ่งเลวร้ายท่ีได้กระทําต่อโยเซฟ โยเซฟแสดงถึงความสงูส่งของตนเม่ือกล่าวกบัพวกเขาว่า 

“พวกทา่นคิดร้ายตอ่เราก็จริง แตฝ่่ายพระเจ้าทรงดําริให้เกิดผลดีอยา่งท่ีบงัเกิดขึน้นีแ้ล้ว“ (ปฐมกาล 50:20) 

 พระเจ้าได้ทรงเปล่ียนโซ่แห่งการทดลองทัง้หมดท่ีโยเซฟทนทกุข์เป็นสิ่งท่ีดี และพระองค์จะทรงทําเช่นเดียวกนัเพ่ือคณุ จง

เช่ือวางใจในพระองค์ 

.................... 
ทุกคนบงัคับผม 
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ถาม 
 ทําไมทกุคนตอ้งบงัคบัผมดว้ย พ่อแม่ของผม ผ้นําู อนชุน ครสอนู โรงเรียนวนัอาทิตย์ และศิษยาภิบาลมกัจะไม่พอใจผม

อย่ตลอดเวลาู  ผมถกตําหนิู เพราะทกุส่ิงทีผิ่ดไป ดเหมือนว่าผมไมู่ อาจทําให้ใครพอใจไดเ้ลย ผมตอ้งการรับใช้พระเจ้า แต่ตอ้งไม่มี

ใครมาบงัคบัผม เรากําลงัมีการฟ้ืนฟ ูและเมื่อคืนก่อน ผมไม่ร้สึู กอยากออกไปทีแ่ท่นบชา ผมู ก็เลยนัง่อย่ทีที่น่ ัง่ของผมู  โห อย่างกบั

ว่าผมกระทําความบาปทีไ่ม่อาจใหอ้ภยัไดเ้ลย มีประมาณหกคนมายืนอธิษฐานอย่รอบผมู  ผมไม่มีโอกาสพดอะไรเลยู  ทําไมคนถึง

คิดว่าคนๆ หน่ึงหนัหลงักลบัถา้เขาไม่ร้สึกู อยากอธิษฐาน ทําไมผมถึงเป็นตวัผมเองไม่ได ้และออกไปถา้ผมอยากออกหรือไม่ออกถา้

ผมไม่อยากออก โดยไม่ทําให้ทุกคนร้สึกตื่นเต้นและู กงัวลใจ ผมไม่ได้เลิก [เชื่อ] พระเจ้าหรือคริสตจกัร ผมจะบอกคนเหล่านี้ว่า

อย่างไร  

ตอบ 
 คณุต้องขอบคณุพระเจ้าท่ีคณุมีเพ่ือนท่ีสนใจเก่ียวกบัวิญญาณของคณุจนจะไม่ปลอ่ยให้คณุลอ่งลอยไปเหมือนเช่นท่ีคณุ

ดจูะต้องการ 

 การคิดว่าไม่ว่าคณุจะไปสวรรค์หรือนรกไม่ใช่เร่ืองของคนอ่ืนแต่เป็นเร่ืองของคณุเองนัน้เป็นสิ่งท่ีไม่ถกูต้อง พระวจนะของ

พระเจ้าบอกเราว่า “จงเตือนสติกันและกันทุกวนัตลอดเวลาท่ีเรียกว่า ‘วนันี’้ เพ่ือว่าจะไม่มีผู้ ใดในพวกท่านมีใจแข็งกระด้างไป 

เพราะเล่ห์กลของบาป“ (ฮีบรู 3:13) พ่อแม่ของคณุ เพ่ือนของคณุ ธรรมิกชน รวมทัง้ศิษยาภิบาลของคณุ ทกุคนมีความรับผิดชอบ

ตอ่คณุท่ีจะต้องตกัเตือนคณุทกุวนั คณุไม่เพียงแต่ควรขอบคณุพระเจ้าท่ีคนอ่ืนๆ เป็นห่วงคณุเท่านัน้ แต่คณุควรจะเป็นห่วงคนอ่ืนๆ 

ด้วย และ [สนใจว่า] ทศันคติท่ีขาดความกระตือรือร้นเก่ียวกบัพระเจ้าและคริสตจกัรของพระองค์จะมีสง่อิทธิพลท่ีไม่ดีต่อพวกเขา

อยา่งไร 

 ผมนึกถึงเด็กหนุ่มท่ีตกจากเตียง เม่ือพ่อของเขาได้ยินเสียงตุบ จึงรีบไปท่ีห้องของลกูชายเพ่ือดูว่าเกิดอะไรขึน้ ลกูชาย

อธิบายวา่ “ผมวา่ผมคงอยู่ใกล้กบัขอบ [เตียง] มากเกินไป” คณุอยู่ใกล้กบัขอบของความสมัพนัธ์ทางฝ่ายวิญญาณกบัพระเจ้ามาก

เกินไป พร้อมท่ีจะหลน่ลงมาได้ทกุนาที ทกุคนสามารถเห็นสิ่งนัน้ยกเว้นคณุ และเม่ือพวกเขาพยายามช่วยกระตุ้นคณุให้ไปสถานท่ี

แหง่ชยัชนะท่ีแท้จริง คณุรู้สกึไมพ่อใจ 

 มีผู้กลา่วไว้อยา่งเหมาะสมวา่ไมมี่ใครสามารถอยูไ่ด้โดยลําพงั สิ่งท่ีคณุทําสง่ผลกระทบต่อคนอ่ืน ดงันัน้สถานะของคณุจึง

เป็นสิ่งน่ากังวลใจต่อผู้ ท่ีรักคุณ ทัศนคติของคุณไม่ใช่ทัศนคติของคริสเตียนท่ีแท้จริง คริสเตียนท่ีแท้จริงซึ่งประกอบไปด้วย

พระวิญญาณบริสทุธ์ิ เห็นคณุค่าของการหนนุใจ ทศันคติของเขาคือ “ถ้าคณุเห็นผมทําสิ่งใดท่ีผมไม่ควรทํา หรือไม่ทําสิ่งใดท่ีผม

ควรทํา โปรดบอกผมด้วย ผมต้องการท่ีจะทําไมว่า่จะอยา่งไรก็ตาม” 

 เพ่ือนคนหนึ่งบอกกบัผมครัง้หนึ่งว่า “ถ้าคณุได้กลิ่นปากผม โปรดบอกผมด้วย เพราะผมไม่รู้ว่าผมมีกลิ่นปากหรือไม่ ถ้า

คณุบอกผม ผมจะฉีดสเปรย์ Binaca ใส่ปากของผมเพ่ือท่ีผมจะไม่สร้างความรําคาญให้ผู้ อ่ืน” ถ้าคณุเป็นเพ่ือนท่ีแท้จริง คณุจะ

บอกกบัคนอ่ืนๆ เม่ือเขาต้องรู้บางสิง่ และพวกเขาจะแสดงความขอบคณุ 

 ตามจริงแล้ว คุณควรขอบคุณท่ีคนอ่ืนมีความสนใจในตวัคุณและสวัสดิภาพของคุณ สมมติว่าไม่มีใครสนใจคุณและ

ปลอ่ยคณุให้อยูเ่พียงลําพงัอย่างแท้จริง คณุจะทนทกุข์มากย่ิงกว่าท่ีคณุเป็นตอนนี ้มีผู้กลา่วไว้อย่างเหมาะสมว่าการดถูกูท่ีเลวร้าย

ท่ีสดุคือการละเลย ผมแน่ใจว่าคณุไม่ต้องการเช่นนัน้ ในครัง้หนึ่ง ดาวิดร้องออกมาในความโศกเศร้าของเขาว่า “ไม่มีใครเอาใจใส่

ข้าพระองค์“ (สดดีุ 142:4) คณุควรขอบคณุพระเจ้าท่ีทกุลมหายใจของคณุมีคนเป็นหว่งวิญญาณของคณุ 

 ผมเป็นห่วงทศันคติท่ีเป็นเด็ก เห็นแก่ตวั และอยู่ฝ่ายเนือ้หนงัของคณุ คณุต้องเรียนรู้ท่ีจะรับใช้พระเจ้าด้วยใจทัง้หมดของ

คณุ อธิษฐานเม่ือคณุไม่อยากจะอธิษฐาน ตัง้ใจมัน่ว่าความสมัพนัธ์ของคณุกบัพระเจ้าเป็นสิ่งท่ีสําคญัท่ีสดุในโลก ไม่มีคนใดควร

จะต้องกระตุ้นคณุให้มาโบสถ์หรือไปท่ีแทน่บชูา สิง่นัน้ควรจะเป็นความปีติยินดีท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุในชีวิตของคณุ จะเป็นวนัท่ีมีความสขุ

สําหรับคณุเม่ือคณุเป็นผู้ใหญ่พอท่ีจะรับใช้พระเจ้าเพราะคณุรักพระองค์ และไมร้่อนหรือเยน็ตามความรู้สกึของคณุ 
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 ความจริงท่ีว่าคนอ่ืนๆ รักคุณ เอาใจใส่คุณ คุณมีคริสตจักรและศิษยาภิบาล ท่ีเป็นห่วงสวสัดิภาพของคุณ ควรจะเป็นสิ่ง

กระตุ้นและดลใจคณุ กวีท่ีไมร่ะบช่ืุอเคยเขียนไว้วา่  

 

ฉนัจะเป็นคนจริง เพราะมีผู้ ท่ีไว้วางใจฉนั 

ฉนัจะเป็นคนบริสทุธิ เ์ พราะมีผู้ ท่ีใสใ่จ 

ฉนัจะเป็นคนแข็งแกร่ง เพราะมีสิง่ท่ีต้องทนทกุข์มาก 

ฉนัจะเป็นคนกล้าหาญ เพราะมีสิง่ท่ีต้องท้าทายมาก 

ฉนัจะเป็นเพ่ือนของทกุคน ศตัรู คนท่ีไมมี่เพ่ือน 

ฉนัจะให้ และลืมของขวญั 

ฉนัจะถ่อมใจ เพราะฉนัรู้ข้อด้อยของฉนั 

ฉนัจะมองขึน้ และหวัเราะ และรัก และยกขึน้ 

 

 ท้ายนี ้ผมขอให้คณุมีธรรมชาติท่ีดีขึน้ คณุเป็นชายหนุ่มท่ีมีอนาคตไกล แทนท่ีจะต่อสู้กบัคนเหล่านัน้ท่ีรักคณุและผู้ ท่ีเป็น

เพ่ือนท่ีดีท่ีสดุของคณุ จงหนัความโกรธและเกียดชงัไปหามารซึ่งตัง้ใจมัน่ท่ีจะทําลายคณุ วิธีท่ีดีท่ีสดุท่ีจะให้คนทัง้หลายเลิก “ว่า” 

คุณคือการมีใจร้อนรนเพ่ือพระเจ้า และประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ ์ มีความปีติยินดีในพระเจ้า นมัสการ เป็นพยาน 

อธิษฐานกับผู้ อ่ืน มีส่วนในการรับใช้องค์พระผู้ เป็นเจ้า ความปีติยินดีจะไหลมาในวิญญาณของคุณ และคุณจะพบว่าการรับใช้

พระเจ้าเป็นสิง่ท่ีดีท่ีสดุในชีวิต 

 ลองดสู ิชายหนุ่ม ผมอธิษฐานร่วมกบัคณุ 
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3 
ความบริสุทธ์ิ 
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ดฉัินควรทาํแท้งหรือไม่ 
ถาม 
 ดิฉนัเติบโตมาในครอบครวัเพ็นเทคอสต์ แต่ไม่เคยใหใ้จของดิฉนักบัองค์พระผเ้ป็นเจ้าจนกระทังู่ ไม่ถึงเดือนนี ้เมื่อดิฉนัเร่ิม

เป็นวยัรุ่น ดิฉนัไม่เชื่อฟัง ฟังดนตรีร็อคแอนด์โรลและใชย้าเสพติด และประมาณสองเดือนก่อน ดิฉนัพบว่าดิฉนัตัง้ทอ้ง พ่อแม่ของ

ดิฉนัยงัไม่ร้ และคงจะเป็นส่ิงสดุท้ายที่ทําให้พ่อดิฉนัทนไม่ไดอี้กต่อไปู  ท่านเป็นโรคหวัใจ และเร่ืองนี้อาจทําให้ท่านเสียชีวิตได้ถ้า

ท่านทราบเข้า แม่ของดิฉนัก็ป่วย และดิฉนัยงัเป็นนกัเรียน เราสองคนจึงไม่อาจดแลเด็กทารกได ู้ เพือ่นสนิทที่สดุของดิฉนับอกว่า

ดิฉนัไปทําแท้งทีค่ลินิกวางแผนครอบครัวได ้และพวกเขาจะไม่บอกพ่อแม่ของดิฉนั เธอบอกว่าทารกมีอายแุค่สามเดือน จึงยงัไม่มี

ชีวิต และมนัก็เหมือนกบัเอาก้อนเนือ้หรือหดออกู  ดิฉนักลวัว่าถา้ดิฉนับอกศิษยาภิบาลของดิฉนั เขาจะบอกพ่อแม่ของดิฉนั ในตอนนี้

เมือ่ดิฉนัไดร้บัความรอดแลว้ ดิฉนัตอ้งการทําส่ิงทีถ่กตอ้ง ไดโ้ปรดช่วยดิฉนัดว้ย และบอกว่าจะตอ้งทําอะไรในทนัทีู  

ตอบ 
 ประการแรก หญิงสาว ผมขอยืนยันกับคุณว่า ผมรักคุณและเป็นห่วงคุณเหมือนคุณเป็นลูกสาวของผมเอง ผมเข้าใจ

สถานการณ์ของคณุ แต่ผมมีความยินดีเป็นอย่างมากท่ีคณุได้มายงัองค์พระผู้ เป็นเจ้าและยอมจํานนชีวิตของคณุต่อพระเยซู นัน่

เป็นสิ่งท่ีสําคญัท่ีสดุ ในตอนนีค้ณุมัน่ใจได้ว่าพระเยซูจะทรงนําคณุและช่วยเหลือคณุในสถานการณ์ท่ีความบาปนําเข้าสู่ชีวิตของ

คณุ แต่เป็นสิ่งสําคญัท่ีเราฟังสิ่งท่ีพระเจ้าได้ตรัสกบัเราในพระวจนะของพระองค์ เม่ือเราทําสิ่งท่ีพระองค์ตรัส พระองค์จะทรงช่วย

แก้ไขปัญหาตา่งๆ 

 เน่ืองจากคณุได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ ์ 1โครินธ์ 6:19-20 จึงเป็นข้อพระคมัภีร์สําหรับคณุ “ท่านไม่รู้หรือว่า ร่างกายของ

ทา่นเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสทุธิซึง่สถิ์ ตอยู่ในท่าน ซึง่ท่านได้รับจากพระเจ้า ท่านไม่ใช่เจ้าของตวัท่านเอง พระเจ้าได้ทรงซือ้

ท่านไว้แล้วตามราคา เหตฉุะนัน้ท่านจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่าน และด้วยจิตวิญญาณของท่านซึง่เป็นของ

พระเจ้า” (พระคมัภีร์ภาษาไทยฉบบัคิงเจมส์) 

 พระเยซูทรงจ่ายราคาสงูเพ่ือคณุเม่ือพระองค์ทรงประทานชีวิตเพ่ือคณุบนไม้กางเขน จะไม่ถกูต้องท่ีคณุจะเอาชีวิตของ

คุณซึ่งตอนนีเ้ป็นของพระเจ้าแล้วไปทําสิ่งท่ีขัดกับนํา้พระทัยของพระองค์ คํากล่าวเก่าแก่ท่ีว่า “ความผิดสองอย่างไม่ได้ทําให้

ความผิดอยา่งหนึง่ถกูต้อง” เป็นความจริง คณุได้ทําผิดเม่ือคณุอยูใ่นความบาป และความบาปนัน้สง่ผลให้เกิดการตัง้ครรภ์ของคณุ 

แต่การทําแท้งเป็นสิ่งผิดเท่าเทียมกนั อย่าเพิ่มความบาปให้กบัความบาป จงทําสิ่งท่ีถกูต้อง และพระเจ้าจะทรงกระทําการเพ่ือคณุ

ในวิถีทางท่ีคณุไมเ่ข้าใจในเวลานี ้

 มีข้อพระคมัภีร์มากมายท่ีแสดงว่าการทําแท้งเป็นการฆาตกรรม ว่าพระเจ้าทรงถือว่าทารกในครรภ์ไม่ว่าอายเุท่าใดจริงๆ 

แล้วเป็นมนษุย์ท่ีมีชีวิตอยู ่ให้พิจารณาข้อเทจ็จริงเหลา่นี ้

1. ผลิตผลในครรภ์เป็นของพระเจ้า “น่ีแน่ะ บตุรทัง้หลายเป็นมรดกจากพระเจ้า ผลติผลของครรภ์เป็นรางวลั” (สดดีุ 127:3) 

2. พระเจ้าทรงสร้างเด็กข้ึนในครรภ์ “เจ้าไม่ทราบทางลม [วิญญาณ] ว่าไปทางไหน และกระดกูมีขึน้ในมดลกูของหญิงท่ีมี

ครรภ์อย่างไรฉนัใด เจ้าก็จะไม่ทราบถึงกิจการของพระเจ้าผู้ทรงกระทําสิ่งสารพดัฉนันัน้” (ปัญญาจารย์ 11:5) “พระองค์ผู้ทรงสร้าง

ข้าในครรภ์ มิได้ทรงสร้างเขาหรือ มิใช่พระองค์องค์เดียวเทา่นัน้หรือท่ีทรงสร้างเราทัง้สองในครรภ์” (โยบ 31:15) 

3. พระเจ้าทรงนําเด็กออกจากครรภ์ “ถึงกระนัน้พระองค์ก็ทรงเป็นผู้ นําข้าพระองค์ออกมาจากครรภ์มารดา...” (สดดีุ 22:9) 

“ข้าพระองค์พึ่งพระองค์ตัง้แต่กําเนิด พระองค์ทรงเป็นผู้ นําข้าพระองค์ มาจากครรภ์มารดาข้าพระองค์ ข้าพระองค์สรรเสริญ

พระองค์เสมอ” (สดดีุ 71:6) ดงันัน้ พระเจ้าเทา่นัน้ท่ีมีสทิธิท่ีจะนําเดก็ออจากครรภ์ก่อนถงึเวลา์  

4. พระเจ้าทรงถือว่าเด็กทีย่งัไม่ไดเ้กิดและไม่เจริญในครรภ์เหมือนมีรปร่างสมบรณ์ู ู  “เพราะพระองค์ทรงปัน้ส่วนภายในของ

ข้าพระองค์ พระองค์ทรงทอข้าพระองค์เข้าด้วยกัน ในครรภ์มารดาของข้าพระองค์ ข้าพระองค์โมทนาพระคุณพระองค์เพราะ

พระองค์ทรงกระทําให้ข้าพระองค์แปลกประหลาดอย่างน่ากลวั พระราชกิจของพระองค์อศัจรรย์ พระองค์ทรงทราบข้าพระองค์ดี 

เม่ือข้าพระองค์ถูกสร้างอยู่ในท่ีลับลีป้ระดิษฐ์ขึน้มา ณ ภายในท่ีลึกแห่งโลก โครงร่างของข้าพระองค์ไม่ปิดบังไว้จากพระองค์ 
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พระเนตรของพระองค์ทรงเห็นส่วนประกอบของข้าพระองค์ วันทัง้หลายทุกๆ วันท่ีกําหนดให้ข้าพระองค์นัน้ก็ทรงจารึกไว้ใน

พระตํารับของพระองค์เม่ือครัง้ยงัไมเ่กิดวนันัน้เลย” (สดดีุ 139:13-16) 

5. การแท้งลกโดยธรรมชาติเป็นคําสาปู  “โอ พระเจ้าเจ้าข้า ขอประทานแก่เขา พระองค์จะประทานอะไรแก่เขา ขอประทาน

มดลกูท่ีแท้งบตุร และหวันมท่ีเห่ียวแห้งแก่เขาทัง้หลาย” (โฮเชยา 9:14) ข้อ 13 กลา่วว่าคําสาปนีคื้อ “[การ] นําพงศ์พนัธุ์ของตนไป

มอบให้ผู้ฆา่”  

6. การทําแทง้ทีม่นษุย์ทําใหเ้กิดข้ึนจะตอ้งไดร้บัการลงโทษ แมเ้มือ่เป็นอบุติัเหตก็ุตาม (ดอูพยพ 21:22-25) 

 ผู้หญิงหลายคนถกูหลอกหลอนทัง้วนัทัง้คืนเพราะความรู้สกึผิดอนัเลวร้าย รู้ว่าวนัหนึ่งจะต้องพบกบัพระเจ้าโดยมีเลือด

อยูบ่นมือของตน เลือดของลกูท่ียงัไมไ่ด้เกิดของเธอเอง 

 เม่ือได้กลา่วเช่นนีแ้ล้ว ตอนนีผ้มของชีใ้ห้คณุเห็นว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือคณุให้ทําสิ่งท่ีถกูต้อง พระคณุของพระเจ้ามี

เพียงพอมากมายท่ีจะช่วยทัง้คุณและพ่อแม่ของคุณ (ดู 2โครินธ์ 12:9) คุณจะพบว่าพระเจ้าทรงอยู่ข้างหน้าคุณ เตรียมหนทาง

เพ่ือท่ีผลอนัน่ากลวัท่ีคณุกลวัจะไมเ่กิดขึน้ ให้ปฏิบติัตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้และดพูระเจ้าช่วยแก้ไขสิง่ตา่งๆ เพ่ือคณุ 

 ไปหาศิษยาภิบาลของคณุก่อน หญิงสาวท่ีให้คําแนะนําท่ีไม่ชอบธรรมนัน้ไม่ใช่เพ่ือนท่ีดีท่ีสดุของคณุ ศิษยาภิบาลเป็น

เพ่ือนท่ีดีท่ีสดุของคณุ เขาจะอธิษฐานกบัคณุและช่วยเหลือคณุ 

 จากนัน้ ผมขอแนะนําให้คณุทัง้สองไปหาพอ่แมข่องคณุและบอกกบัพวกเขา พระเจ้าจะทรงเตรียมพ่อแม่ของคณุเพ่ือสิ่งนี ้

คณุได้นํานํา้ตามาให้พวกเขาในเวลาที่หลงหายไปหลายปี แตค่ณุนําความปีติยินดีที่ยิ่งใหญ่มาสูใ่จของเขาเมื่อคณุให้ตนเองแก

พระเจ้า ความปีติยินดีนัน้จะมีมากกว่าข่าวร้ายใดๆ ท่ีคณุมี เช่ือได้เลย พวกเขารู้ว่ามีการเก็บเก่ียวผลของความบาปท่ีไม่สามารถ

หลีกเล่ียงได้เสมอ คณุจะรู้สกึประหลาดใจท่ีจะทราบว่าพวกเขารู้อยู่แล้วหรือสงสยัสถานการณ์ของคณุอยู่แล้ว ความรักของพวก

เขาสําหรับคุณและความรักของคุณสําหรับพวกเขา ร่วมกันต่อพระพักตร์ของพระวิญญาณบริสุทธิจะ์ ประคองและให้ความ

แข็งแกร่งแก่พวกเขา พวกเขาจะไม่ใจแตกสลายเม่ือคุณไปหาพวกเขาในความรักพร้อมกับศิษยาภิบาลของคณุและพระวิญญาณ

บริสทุธ์ิ 

 ท้ายสดุ อนาคตของเด็กจะเป็นอย่างไร ถ้าคณุไม่สามารถเลีย้งลกูของคุณได้ มีคริสเตียนท่ีดีมากมายท่ีจะพิจารณารับ

เลีย้งเดก็และเลีย้งดเูดก็นัน้เหมือนเป็นของขวญัจากสวรรค์ ลกูของคณุจะได้รับความรัก ดแูล และเติบโตในบ้านคริสเตียน และคณุ

จะไมเ่สียใจท่ีให้ของขวญัแหง่รักท่ีไมเ่หน็แก่ตวั นอกจากนี ้ยงัเป็นธรรมเนียมของครอบครัวท่ีรับบตุรบญุธรรมท่ีจะจ่ายค่าใช้จ่ายทกุ

อยา่งด้วย 

 ถ้าคุณจะทําเช่นนี ้แทนท่ีจะทําบาปและมีความรู้สึกผิดหลอกหลอนคุณ คุณจะสามารถปีติยินดีท่ีคุณไม่ต้องพบกับ

พระเจ้าพร้อมกบัมือเปือ้นเลือดของลกูท่ียงัไม่ได้เกิดของคณุ พระเจ้าจะทรงทําทางของคณุให้เรียบ ขอให้พระเจ้าทรงอวยพร หญิง

สาว ผมอธิษฐานร่วมกบัคณุ 

คนชอบยุ่งเร่ืองคนอ่ืนบอกศษิยาภบิาลว่า 
ดฉัินคบหากับคนบาป 

ถาม 
 ชายหนุ่มคนหน่ึง (สมมติว่าชื่อจอห์น) มกัจะแวะมาทีทํ่างานของดิฉนั เรากลายเป็นเพือ่นกนั และบางครั้งเราออกไปดืม่

กาแฟกนัในช่วงพกัของดิฉนั ดิฉนัไม่สนใจเขาในเชิงชู้สาวเลยจริงๆ ดิฉนัสนใจวิญญาณของเขาเท่านัน้ และดิฉนัคิดว่าดิฉนัสามารถ

นําเขามาหาองค์พระผเ้ป็นเจ้าไดู้ ถ้าคนที่มีใจชัว่ร้ายจะหยดุก้าวก่าย คนชอบยุ่งเร่ืองคนอืน่คนหน่ึงบอกศิษยาภิบาลว่าดิฉนัคบหา

กบัคนบาป และศิษยาภิบาลหา้มไม่ใหดิ้ฉนัพบกบัเขาอีกต่อไป ดิฉนัพยายามอธิบายแต่เขาไม่ฟัง และอา้ง 2โครินธ์ 6:14 กบัดิฉนั 

ดิฉนับอกเขาว่าดิฉนัไม่คิดว่าข้อนัน้หมายถึงการนําวิญญาณมาหาพระเจ้า และดิฉนักําลงันําวิญญาณมาหาพระเจ้า เขาบอกว่า

ดิฉนัหลงจอห์น แต่ดิฉนัตอ้งการนําเขามาหาองค์พระผเ้ป็นเจ้าเท่านัน้เอง ดิฉนัจะทําใหศิ้ษยาภิบาลของดิฉนัเชือ่ไดอ้ย่างไรว่าดิฉนัู

สนใจวิญญาณของเขาเท่านัน้ 
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ตอบ 
 พดูตามจริงแล้ว ผมไมคิ่ดวา่คณุสามารถทําให้เขาเช่ือได้ และแม้ว่าคณุได้พดูสิ่งต่างๆ มาทัง้หมดว่าต้องการให้จอห์นรอด

เท่านัน้ แต่คณุไม่ได้ทําให้ผมเช่ือเลย คณุคิดว่าทําไมเขาไปท่ีทํางานของคณุและพาคณุออกไปด่ืมกาแฟ เขาได้อะไร เขาต้องการ

อะไร ใครจ่ายค่ากาแฟ และคุณเคยซ่ือสตัย์กับจอห์นมากพอท่ีจะบอกกับเขาว่าคุณไม่สนใจเขาในทางใดๆ ยกเว้นต้องการให้

วิญญาณของเขาได้รับความรอดหรือไม ่ให้พดูจริงๆ สวิา่คณุเคยซ่ือสตัย์อยา่งนัน้ไหม 

 ผมขอเสริมว่า ถ้าคณุไม่เช่ือฟังศิษยาภิบาลและเลิกคบกบัเขา คณุจะไม่เก่ียวข้องกบัชายหนุ่มคนนีเ้พียงแค่กาแฟ จอห์น

คิดถึงสิ่งอ่ืนอยู่ในใจ และพดูกนัตรงๆ แล้ว แม้ว่าคณุคดัค้านอย่างแข็งขนั คณุก็คิดถึงสิ่งอ่ืนอยู่ในใจเช่นกนั แต่คณุอาจเช่ืออย่าง

จริงใจวา่คณุสนใจแตค่วามรอดของเขาเทา่นัน้ ผมจะให้ข้อพระคมัภีร์ท่ีสําคญัมากท่ีจะช่วยคณุได้ 

 สว่นหลงัของเยเรมีย์ 17:9 ในฉบบั Amplified Bible ถามคําถามนี ้“ผู้ใดจะรู้จกัใจนัน้เลา่ นัน่คือ มองออก เข้าใจ คุ้นเคย

กบัใจและความคิดของตนเอง” คณุอาจคิดว่าคณุรู้ใจของคณุ คณุอาจเช่ือว่าคณุรู้ คณุอาจทําให้ตนเองเช่ือว่าคณุรู้ แต่พระวจนะ

ของพระเจ้ากลา่วว่าคณุไม่อาจรู้ใจของคณุได้อย่างแท้จริง คณุอาจเถียงกลบั แต่พระวจนะของพระเจ้าเป็นจริง คณุไม่อาจรู้ใจของ

คณุเองได้ และจําไว้วา่ ใจเป็นท่ีมาของความต้องการของคณุ 

 ทําไมจงึเป็นไปไมไ่ด้ท่ีคณุจะเข้าใจใจของตนเอง สว่นแรกของข้อพระคมัภีร์นัน้อธิบายไว้ “จิตใจก็เป็นตวัลอ่ลวงเหนือกว่า

สิง่ใดทัง้หมด” คณุถามใจของคณุ “เธอสนใจชายหนุ่มคนนีใ้นทางอ่ืนใดยกเว้นความรอดของวิญญาณของเขาหรือไม่” และใจตอบ

ว่า “ไม่เลย ไม่อย่างแน่นอน เพียงแค่วิญญาณของเขาเท่านัน้ท่ีฉนัสนใจ” แต่ใจท่ีลอ่ลวงได้หลอกหลวงคณุ เพราะเม่ือปากของคณุ

พดูวา่ “ฉนัสนใจในความรอดแห่งวิญญาณของเขาเท่านัน้” ใจของคณุ (ท่ีมาแห่งความต้องการของคณุ) รู้สกึหลงใหล คณุไม่ทราบ 

แตศิ่ษยาภิบาลของคณุทราบ เขารู้วา่ใจมนษุย์นัน้หลอกลวง และเขาทราบวา่ใจของคณุเองไมอ่าจแยกความแตกต่างระหว่างความ

สนใจบคุคลหนึง่กบัการหลงใหลในเขาได้ 

 ผมยงัคงได้ยินเสียงร้องไห้ของหญิงสาวคนหนึ่งในคริสตจกัรของผมเม่ือเธอโทรศพัท์หาผมจากรัฐข้างเคียงท่ีไม่ต้องใช้

เวลาตรวจเลือดหรือรอสามวนัเพ่ือแต่งงาน ผมได้พยายามพดูคยุกบัเธอในวนัอาทิตย์ก่อนหน้านัน้เก่ียวกบัเร่ืองชายหนุ่มซึ่งเป็นคน

บาปท่ีเธอคบหาอยู่ เธอยืนยนั (เหมือนเช่นคณุ) ว่าเธอไม่มีความสนใจในตวัเขาเลยยกเว้นเพ่ือเขาจะได้รับความรอด ในตอนนี ้เธอ

สะอกึสะอืน้ถามผมวา่พระเจ้าจะทรงให้อภยัเธอได้ไหม เธอได้แตง่งานกบัชายหนุ่มคนนัน้ท่ีเธอยืนยนักบัผมไมถ่งึสปัดาห์หนึ่งว่าเธอ

ไม่มีความสนใจเขาในเชิงชู้สาวเลย เธอเช่ือสิ่งท่ีเธอบอกกบัผมอย่างแท้จริง แต่ใจของเธอหลอกลวงเธอ และความเศร้าเป็นผลท่ี

เกิดขึน้ 

 ชายหนุ่มคนนีไ้ม่เคยได้รับความรอด นอกจากนี ้แม้ว่าเธอจะกลบัใจใหม่และยงัคงรับใช้องค์พระผู้ เป็นเจ้าต่อไป เขาไม่

เคยสนบัสนนุเธอหรือลกูๆ ของเขาอย่างเต็มท่ีเลย เร่ืองเศร้าจบลงว่า ในเวลาต่อมา เขาปล้นเคร่ืองบินและถกูขงัอยู่ในโรงพยาบาล

โรคประสาท 

 คณุถามว่า “ดิฉันจะทําให้ศิษยาภิบาลเช่ือได้อย่างไรว่าดิฉันสนใจวิญญาณของเขาเท่านัน้” ผมขอทดสอบความจริงใจ

ของคณุ ลองเลิกคบกบัจอห์นเหมือนท่ีศิษยาภิบาลของคณุแนะนําคณุด ูนัน่คือถ้าคณุต้องการให้เขาได้รับความรอดจริงๆ จากนัน้

สง่เขาต่อให้กบัชายคนหนึ่งในคริสตจกัรท่ีเป็นคนนําวิญญาณมาซึง่ได้รับการพิสจูน์แล้ว ชายผู้ ท่ีศิษยาภิบาลรับรอง ปล่อยให้ชาย

คนนัน้พยายามช่วยเหลือเขา [จอห์น] ชีใ้ห้เขาเห็นข้อพระคมัภีร์และสอนพระคมัภีร์ท่ีบ้าน เขาจะนําเขา [จอห์น] มาหาองค์พระผู้

เป็นเจ้าถ้าจอห์นต้องการรับความรอดจริงๆ อยา่เข้าไปยุง่ 

 ถ้าจอห์นสนใจคณุเทา่นัน้ ไม่นานก็จะปรากฏชดั แต่ถ้าเขาต้องการพระเจ้าจริงๆ ก็จะปรากฏชดัเช่นกนั เพราะโอกาสของ

เขาท่ีจะมีประสบการณ์ท่ีแท้จริงกบัพระเจ้านัน้มีมากเม่ือมีชายคนหนึ่งพยายามช่วยเหลือเขาแทนท่ีจะเป็นการวอกแวกจากหญิง

สาว แม้ว่าคุณอาจคิดว่าเหตุจูงใจของคุณบริสทุธ์ิ แต่คุณแน่ใจได้อย่างไรว่าเหตุจูงใจของเขาบริสทุธ์ิ พูดกันตรงๆ แล้ว เขาอาจ

คิดถงึคณุในเวลาท่ีคณุพยายามทําให้เขาคิดเร่ืองพระเจ้า มนัไมไ่ด้ผลหรอกครับ 
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 ผมหวงัว่าคณุจะมีความจริงใจเหมือนเช่นท่ีคณุต้องการให้ผมเช่ือ ถ้าคณุมีความจริงใจและคณุส่งเขาต่อไปให้ผู้ชายอีก

คนหนึง่ช่วยเหลือ เขาอาจได้มาหาองค์พระผู้ เป็นเจ้า ถ้าคณุไมทํ่าเช่นนัน้ โอกาสท่ีเขาจะรอดมีน้อย และความไมเ่ช่ือฟังของคณุอาจ

จบลงด้วยความเศร้าใจ จงเช่ือศิษยาภิบาลของคณุ 

 ท้ายนี ้ผมขอเตือนเพิ่มเติม คณุต้องระมดัระวงัอย่างมากในการตีตราว่าคนท่ีรักคณุพอท่ีจะเป็นห่วงเก่ียวกบัการกระทําท่ี

ไม่ฉลาดของคณุนัน้เป็นคน “ใจชัว่ร้าย” และ “คนชอบยุ่งเร่ืองคนอ่ืน” การแจ้งให้ศิษยาภิบาลทราบว่าแกะตวัหนึ่งนัน้กําลงัหลงผิด

นัน้ไม่ใช่การมีใจชั่วหรือชอบยุ่งเร่ืองคนอ่ืนเลย แต่เป็นการกระทําท่ีฉลาด เป็นวิธีตามพระคัมภีร์ซึ่งเปาโลยอมรับและใช้เพ่ือ

ช่วยเหลือสมาชิกคริสตจกัรท่ีโครินธ์ซึง่มีใจทางเนือ้หนงั (ด ู1โครินธ์ 1:11) บอ่ยครัง้ศิษยาภิบาลไม่พบว่าแกะหลงไปจนสายเกินกว่า

ท่ีจะช่วยแกะนัน้ไว้ได้ สตัว์ร้ายได้ทําร้ายแกะนัน้หรือฆา่และกลืนกินแกะนัน้ไปแล้ว 

 ผมแน่ใจว่าจะถึงเวลาท่ีคณุมีความยินดีท่ีมีบางคนใส่ใจคณุมากพอท่ีจะแจ้งศิษยาภิบาลเก่ียวกบักบัดกัท่ีคณุกําลงัเดิน

เข้าไป เม่ือเวลานัน้มากถงึ จงขอบคณุพวกเขาท่ีพวกเขาเป็นหว่ง จงขอบคณุศิษยาภิบาลของคณุท่ีดแูลจิตวิญญาณของคณุ ใครจะ

ไปรู้ จอห์นอาจจะขอบคณุเขาด้วยก็ได้ 

.................... 
บางครัง้ คาํสบถหลุดออกมา 

ถาม 
 ผมเป็นคริสเตียนใหม่ ประมาณห้าเดือนก่อน ผมได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ ผม์ เคยใช้ภาษาที่แย่มากและบางครั้ง คํา

สบถจะหลุดออกมา ผมขอให้พระเจ้าให้อภัยผมในทนัที แต่ผมยงัร้สึกแยู่  ถึงอย่างนัน้ ผมได้ยินผ้ที่เป็นคริสเตียนู มานานกว่า

บางครั้งกล่าวพระนามขององค์พระผเ้ป็นเจ้าเมื่อพวกเขาไม่ไดพ้ดเกีู่ ู ยวกบัพระองค์อย่างแท้จริง ดว้ยคําอทุานเช่น “For Christ’s 

sake” หรือ “My Lord” หรือ “My God” ผมไม่เข้าใจว่าทําไมผมจึงร้สึกถกปรับโทษู ู ในการกล่าวส่ิงเหล่านี ้และคริสเตียนคนอืน่ๆ ดู

เหมือนจะพดโดยไม่รู้ ูสึกถกู ปรบัโทษเลย เป็นส่ิงผิดสําหรบัผมและไม่ผิดสําหรบัพวกเขาหรือ 

 
ตอบ 
 ผมมีความยินดีท่ีคณุมีจิตสํานึกท่ีระวงั และผมหวงัว่าคณุจะระวงัท่ีจะตรวจสอบพระวิญญาณทางจิตสํานึกของคณุไม่ว่า

คนอ่ืนจะทําอะไร เพียงเพราะบางคนเป็นคริสเตียนมานานกว่า ไม่ได้ทําให้พวกเขาเป็นแนวทางท่ีเช่ือถือได้ท่ีจะปฏิบัติตาม 

พระวจนะของพระเจ้าบอกเราวา่สิง่ใดถกูต้องท่ีเราจะทําและสิง่ใดผิด 

 ในพระคมัภีร์เก่า พระนามขององค์พระผู้ เป็นเจ้าได้รับการประกาศว่าบริสทุธิ และ์ การใช้อย่างไม่ระมดัระวงัถือเป็นความ

บาปท่ีร้ายแรง ร้ายแรงมากจนเม่ือองค์พระผู้ เป็นเจ้าให้หลกัความประพฤติพืน้ฐานสําหรับคนอิสราเอลแก่โมเสสท่ีภเูขาซีนาย ซึ่ง

เรียกว่าธรรมบญัญัติสิบประการนัน้ พระองค์ได้รวมการห้ามไม่ให้ใช้พระนามของพระองค์เปล่าๆ เอาไว้ ในบญัญัติท่ีห้ามการล่วง

ประเวณี การฆาตกรรม การขโมย การโกหกและการเป็นชู้นัน้ พระเจ้าทรงรวมข้อนีไ้ว้ “อย่าออกพระนามพระเจ้าของเจ้าอย่างไม่

สมควร เพราะผู้ ท่ีออกพระนามพระองค์อย่างไม่สมควรนัน้ (นัน่คือ อย่างไม่จริงจงัหรือไม่มีความหมาย ในถ้อยคําท่ีไม่ถกูต้องหรือ

หยาบคาย) พระเจ้าจะทรงถือวา่ไมมี่โทษก็หามิได้“ (อพยพ 20:7, Amplified) 

 ถ้าชาวยิวคนหนึ่งซึง่ไม่มีพระวิญญาณบริสทุธิ ไม่กล้า์ ออกพระนามขององค์พระผู้ เป็นเจ้าอย่างไม่ระมดัระวงัหรือไม่ใสใ่จ 

เราซึ่งมีพระวิญญาณบริสทุธิไม่ควรจะ์ ลดตวัลงไปพดูเช่นนัน้เช่นกนั ตามจริงแล้ว เราได้รับคําเตือนให้ “ปฏิบติัพระเจ้าตามชอบ

พระทยัของพระองค์ ด้วยความเคารพและยําเกรง“ (ฮีบรู 12:28) และ “จงอตุสา่ห์ประพฤติ เพ่ือให้ได้ความรอด ด้วยความเกรงกลวั

และตวัสัน่ฉนันัน้“ (ฟีลปิปี 2:12) ผมสงสยัวา่ เราตวัสัน่กนัมากแคไ่หนในปัจจบุนั 

 พระเยซูทรงสอนสิ่งสําคญัเก่ียวกบัคําพดูของเรา “ฝ่ายเราบอกท่านทัง้หลายว่า อย่าสาบานเลย โดยอ้างถึงสวรรค์ก็อย่า

สาบาน เพราะสวรรค์เป็นท่ีประทับของพระเจ้า หรือโดยอ้างถึงแผ่นดินก็อย่าสาบาน เพราะแผ่นดินโลกเป็นท่ีรองพระบาทของ

พระเจ้า หรือโดยอ้างถึงแผ่นดินโลกก็อย่าสาบาน เพราะกรุงเยรูซาเล็มเป็นราชธานีของพระมหากษัตริย์ อย่าสาบานโดยอ้างถึง
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ศีรษะของตน เพราะท่านจะกระทําให้ผมขาว หรือดําไปสกัเส้นหนึ่งก็ไม่ได้ จริงก็จงว่าจริง ไม่ก็ว่าไม่ [“ใช่เป็นเพียงใช่ และไม่เป็น

เพียงไม”่ – Amplified] พดูแตเ่พียงนีก็้พอ คําพดูเกินนีไ้ป มาจากความชัว่” (มทัธิว 5:34-37) 

 คณุไม่จําเป็นต้องสนบัสนนุคําพดูของคุณด้วยคําสบถใดๆ ท่ีจะทําให้คนทัง้หลายเช่ือสิ่งท่ีคุณพดู ถ้าคณุเป็นคริสเตียน 

คนท่ีพดูจริง คณุไม่จําเป็นต้องเรียกพระเจ้าหรือสวรรค์ให้สนบัสนนุคําพดูของคณุ คําพดูง่ายๆ ของคณุก็เพียงพอแล้ว ในฐานะคริส

เตียน เราต้องไม่ใช้คําสบถหรือสาบาน เรายืนยนัและถ้อยคําของเรายืนหยดัเพราะเราพดูความจริงเสมอ ไม่มีความจําเป็นเลยท่ีจะ

พดูในบทสนทนาว่า “My Lord” “My God” “For Christ’s sake”๘ หรือคําหยาบคายอ่ืนๆ บคุคลท่ีใช้คําพดูเช่นนีจ้ะพบว่าตวัเองถกู

ปรับโทษตอ่หน้าพระพกัตร์พระเจ้า 

 ตามจริงแล้ว นัน่คือสิ่งท่ีพระเยซูตรัสในมทัธิว 12:37 “เหตวุ่าท่ีเจ้าจะพ้นโทษได้ หรือจะต้องถกูปรับโทษนัน้ ก็เพราะวาจา

ของเจ้า” และพระเยซูตรัสไว้ในข้อ 36 ว่าคําประเภทใดจะปรับโทษเรา “ฝ่ายเราบอกเจ้าทัง้หลายว่า คําท่ีไม่เป็นสาระทุกคนซึ่ง

มนษุย์พดูนัน้ มนษุย์จะต้องรับผิดในถ้อยคําเหลา่นัน้ ในวนัพิพากษา” 

 “คําท่ีไม่เป็นสาระ” มีความหมายตามตวัอกัษรว่า “ไม่ระมดัระวงัหรือไม่มีประโยชน์” ถ้อยคําท่ีเราพดูจะถกูนํากลบัมาใน

การพิพากษาเพ่ือแสดงความบริสทุธ์ิของเราหรือปรับโทษเรา 

 ช่างเป็นสิง่สําคญัจริงๆ ท่ีเราระวงัไมใ่ห้ลิน้ของเราพดูคําท่ีไมมี่คา่หรือไมเ่กิดประโยชน์ใดๆ ตามจริงแล้ว ทกุสิง่ท่ีเราพดูควร

จะเป็นสิ่งดีหรือเกิดประโยชน์ต่อผู้ ฟัง อคัรสาวกเปาโลสนบัสนนุประเด็นท่ีสําคญัมากนีเ้ม่ือเขากลา่วไว้ในเอเฟซสั 4:29 “อย่าให้คํา

หยาบคายออกมาจากปากทา่นเลย แตจ่งกลา่วคําท่ีดีและเป็นประโยชน์ให้เหมาะสมกบัความต้องการ เพ่ือจะได้เป็นคณุแก่คนท่ีได้

ยินได้ฟัง“  

 อคัรสาวกยากอบรับพระคําของพระเยซู และได้รับการดลใจจากพระวิญญาณบริสทุธ์ิ จึงกล่าวซํา้และยํา้ความส ําคญัว่า 

“ดกู่อนพ่ีน้องของข้าพเจ้า ท่ีสําคญัย่ิงกว่าสิ่งอ่ืนใดก็คือ จงอย่าสบถสาบาน อย่างอ้างฟ้าสวรรค์หรือแผ่นดินโลก หรือสิ่งอ่ืนๆ แต่ท่ี

ควรวา่ใช่ก็จงวา่ใช่ ท่ีควรวา่ไมก็่จงวา่ไม ่[“ใช่เป็นเพียงใช่ และไมเ่ป็นเพียงไม”่] เพ่ือทา่นจะไมถ่กูลงโทษ“ (ยากอบ 5:12) 

 ข้อพระคมัภีร์เหล่านีค้วรจะเพียงพอท่ีจะทําให้คริสเตียนท่ีซ่ือสตัย์และจริงใจเช่ือว่า ถ้อยคําหยาบคาย คําสบถหรือคํา

สาบานทกุประเภท รวมทัง้การอ้างถงึพระเจ้าในแบบใดๆ ไม่ควรจะอยู่ในบทสนทนา ถ้อยคําท่ีไม่มีความหมายใดๆ ควรจะตดัทิง้ไป

เสีย 

 คริสเตียนควรจะระวงัภาษาของตนและไม่มีความผิดเพราะใช้ “คําสบถท่ีอ่อนนุ่ม” ถ้อยคําท่ีฟังคล้ายถ้อยคําหยาบคาย 

แต่พดูขึน้แทนคําหยาบคายจริง “Gosh, golly, gee, darn, shoot”๙ และถ้อยคําท่ีคล้ายคลงึกนัเป็นเพียง “คําสบถ” ท่ีลดความ

รุนแรงลง จงทําความสะอาดคําพดูของคณุ 

 ท้ายนี ้สหายหนุ่มของผม ผมขอแนะนําว่ามีอีกบทเรียนท่ีคณุต้องเรียนรู้ คณุต้องเรียนรู้ท่ีจะเอาตาของคณุออกจากผู้ อ่ืน

และให้อยู่ท่ีองค์พระผู้ เป็นเจ้า ธรรมิกชนเป็นเพียงมนษุย์ ไม่สําคญัว่ามีอายมุากหรือน้อยเพียงใด และอาจผิดพลาดได้ แต่พระเยซู

ไมเ่คยผิดพลาด 

 หากว่าคุณมองดูมนุษย์ คุณจะสะดุดและล้มลงอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ บางทีองค์พระผู้ เป็นเจ้าได้อนุญาตให้คุณเห็น

ความผิดของคนอ่ืนๆ ในกรณีนีเ้พ่ือท่ีคณุอาจเรียนรู้ท่ีจะให้ตาอยูก่บัพระเยซ ูเม่ือเปโตรถามวา่ยอห์นจะทําอะไร พระเยซูตรัสตอบว่า 

“จะเป็นเร่ืองอะไรของเจ้าเล่า เจ้าจงตามเรามาเถิด” (ยอห์น 21:20-22) อีกนยัหนึ่ง อย่าปล่อยให้สิ่งท่ีคนอ่ืนทําหรือกลา่วทําให้คณุ

สะเทือน งานของคณุคือติดตามพระเยซแูละพระวจนะของพระองค์ 

 พระวจนะของพระเจ้าเปล่ียนแปลงอยา่งแท้จริงและกลา่วกบัคณุวา่ “จงเป็นแบบอยา่ง“ (1ทิโมธี 4:12) 

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

                                                           
๘ คําเหลา่นีแ้ปลได้ว่า “โอ้ องค์พระผู้ เป็นเจ้า” “โอ้ พระเจ้า” “เห็นแก่พระเจ้าเถอะ” ตามลําดบั เป็นคําท่ีใช้เพ่ือกลา่วสบถ กลา่วโทษพระเจ้า [ผู้แปล] 
๙ คําเหลา่นีเ้ป็นคําสบถเช่นกนั แม้จะไมก่ลา่วออกมาเต็มๆ แต่ก็กลา่วโทษพระเจ้า 
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ผ้หญิงู ไม่ควรตดัผมหรือ 
ถาม 
 มีข้อพระคมัภีร์ทีก่ล่าวว่ากรรไกรจะตอ้งไม่สมัผสัผมของผห้ญิงู แมแ้ต่จะเล็มออกเพียงคร่ึงน้ิวหรือไม่ 

ตอบ 
 ข้อพระคมัภีร์ท่ีคณุอ้างถงึคงจะเป็น 1โครินธ์ 11:15 “แต่ถ้าผู้หญิงไว้ผมยาวก็เป็นสง่า เพราะว่าผมเป็นสิ่งท่ีประทานให้แก่

เขาเพ่ือคลมุศีรษะ” ในภาษากรีก คําว่า “ผมยาว” คือ คอมาโอ (komao) ซึ่งมีความหมายตามตวัอกัษรว่า “ปล่อยให้ผมยาว” (เธ

เยอร์, บลูลงิเจอร์) ความคิดท่ีแฝงอยูคื่อการท่ีผมจะไมถ่กูตดัเลย เพราะถ้าผมถกูเลม็แล้ว ก็แสดงว่าเราไม่ปลอ่ยให้ผมนัน้ยาวตามท่ี

พระเจ้าแหง่ธรรมชาติทรงอนญุาตให้ผมนัน้ยาว พระเจ้าได้ทรงประทานผมท่ีไมต่ดัให้แก่ผู้หญิงเพ่ือคลมุศีรษะ 

 ขอให้สงัเกตข้อท่ี 6 “ถ้าผู้หญิงจะไมค่ลมุศีรษะ“ นัน่คือวา่ ถ้าเธอไมมี่ผมท่ีไมต่ดัคลมุศีรษะ เพราะถกูเลม็ “ก็ควรจะโกนผม

เสีย แต่ถ้าการท่ีผู้หญิงจะตดัผมหรือโกนผมนัน้ เป็นสิ่งท่ีน่าอบัอาย จงเอาผ้าคลมุศีรษะเสีย“ สิ่งท่ีองค์พระผู้ เป็นเจ้าตรัสคือว่าการ

เลม็ผมนัน้ก็เหมือนกบัการโกนผมออกทัง้หมด พระเจ้าทรงถือวา่การเลม็ผมของเธอเป็นสิง่ผิดเหมือนเช่นตดัผมและโกนผม 

 ผมแน่ใจว่าคณุตระหนกัว่าการท่ีคณุจะโกนผมและพยายามท่ีจะนมสัการพระเจ้าด้วยศีรษะอนัเกลีย้งเกลาเหมือนกบัลกู

บิลเลียดเป็นสิง่ผิด พระเจ้าทรงรู้สกึเช่นเดียวกนันัน้เก่ียวกบัการเลม็ผม แม้แคค่ร่ึงนิว้ก็ตาม 

.................... 
ตอบหนังสือ 

“Woman’s Adornment” 
 

ถาม 
 เมื่อเร็วๆ นี ้หนงัสือเร่ือง Women’s Adornment – What does the Bible Really Say (พระคัมภีร์กล่าวไว้อย่างไรแน่

เกียวกับการประดับกายของผ้หญิง่ ู ) โดยราล์ฟ วด้โรลู  เป็นหนงัสือทีอ่่านกนัในกลุ่มคนหนุ่มสาวและผเ้ชือ่ใหมู่  วตัถปุระสงค์ของ

หนงัสือเล่มนี้คือ หกัล้างมาตรฐานของเราทัง้หมดเกี่ยวกบัเคร่ืองแต่งกาย ผม เคร่ืองประดบัและเคร่ืองสําอาง และอ้างว่าข้อ

พระคมัภีร์ที่เราใช้ เช่น เฉลยธรรมบญัญติั 22:5 และ 1โครินธ์ 11:1-5 ใช้ไม่ไดก้บัเราในปัจจุบนั หนงัสือเล่มนีทํ้าให้ความเชื่อของ

บางคนสัน่คลอน และศิษยาภิบาลของเราร้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างมากู  คณุเคยเห็นหนงัสือเล่มนีไ้หม คณุช่วยเราไดไ้หม 

ตอบ 
 ผมเคยเห็นหนงัสือเลม่นัน้และได้อ่านทัง้เลม่ ผมสามารถเข้าใจได้ว่าทําไมบางคน โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ ท่ีเช่ือใหม่ และคน

อ่ืนๆ ท่ีหาข้ออ้างท่ีจะประนีประนอมในเร่ืองเหล่านีจ้ึงได้รับอิทธิพลจากหนงัสือเล่มนี ้ผมมีท่ีไม่พอท่ีจะหกัล้างทกุประเด็นเก่ียวกบั

หวัข้อทัง้หมดท่ีหนังสือกล่าวถึง แต่ผมจะให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับบทท่ีหนึ่งในหนังสือเล่มนัน้ และแสดงให้คณุเห็นถึงการบิดเบือน

พระคมัภีร์ การแปลอย่างไม่ถกูต้อง และถ้อยคําท่ีไม่เป็นความจริงของผู้แต่งเก่ียวกบัผู้หญิงท่ีใส่เสือ้ผ้าของผู้ชาย ผมขอยืนยนักบั

คณุวา่หนงัสือเลม่ดงักลา่วผิดและหลอกลวงในทกุบทเหมือนกนัหมดในเร่ืองผมของผู้หญิง เคร่ืองประดบัและเคร่ืองสําอาง 

 บทที 1 มีหวัข้อว่า “ผู้หญิงควรใส่กางเกงสแลค (กางเกงหลวม) หรือไม่” ในการสนบัสนนุคําโต้แย้งว่าผู้หญิงสามารถใส่

กางเกงสแลคได้ ผู้ เขียนพยายามทําลายความน่าเช่ือถือของเฉลยธรรมบญัญติั 22:5 

 เขาใช้ข้อโต้แย้งห้าประการด้วยกนั ประการแรกคือว่าข้อพระคมัภีร์นีห้มายถึงเวลานมสัการเท่านัน้ ไม่ใช่ทกุวนั ประการท่ี

สอง เขาแปลคําภาษาฮีบรูสําหรับผู้ชายว่า เกเบอร์ (geber) เป็นนกัรบหรือทหารเพ่ือท่ีเฉลยธรรมบญัญัติ 22:5 จะเป็น “อย่าให้

ผู้หญิงใช้เคร่ืองแต่งกายของผู้ชาย [ทหาร] และอย่าให้ผู้ชาย [ทหาร] แต่งกายด้วยเคร่ืองของผู้หญิง“ ประการท่ีสามเขากลา่วว่าข้อ

พระคมัภีร์รอบข้างไม่มีผลในปัจจบุนั ดงันัน้ ข้อ 5 จึงไม่มีผลอีกต่อไป จากนัน้ เขาอ้างว่าในสมยัพระคมัภีร์ ทัง้ผู้ชายและผู้หญิงใส่

เสือ้คลมุ จึงมีความแตกต่างในเคร่ืองแต่งกายเพียงเลก็น้อย เขาอ้างว่าแม้ว่ากางเกงสแลคมีลกัษณะเหมือนกางเกงผู้ชาย แต่ก็เป็น
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เคร่ืองแต่งกายของผู้หญิง ท้ายสดุ เขายืนยนัว่าการใส่กางเกงสแลคในหลายสถานการณ์มีความสภุาพมากกว่าชุดกระโปรง เขา

ยกตวัอยา่งวิชาพละในโรงเรียน กิจกรรมการกีฬาและผู้หญิงท่ีทํางานบางอยา่ง 

 ฟังดูมีเหตุผลใช่ไหม แต่มีเพียงปัญหาเดียว นั่นคือ เฉลยธรรมบัญญัติ 22:5 ยังคงอยู่ในพระคัมภีร์และพระเจ้าทรง

หมายความตามท่ีพระองค์ตรัส “อย่าให้ผู้หญิงใช้เคร่ืองแต่งกายของผู้ชาย และอย่าให้ผู้ชายแต่งกายด้วยเคร่ืองของผู้หญิง เพราะ

ผู้ใดกระทําสิง่เหลา่นีก็้เป็นท่ีพงึรังเกียจแดพ่ระเยโฮวาห์พระเจ้าของทา่น“ 

 เราจะกลา่วถึงประเด็นต่างๆ ในบทท่ี 1 ของหนงัสือนัน้ทีละประเด็น และดวู่าข้อโต้แย้งเหล่านัน้ผิดอย่างไร ไม่สอดคล้อง 

ไมถ่กูต้องตามพระคมัภีร์และไมถ่กูต้องเลยอยา่งไร 

 ข้อโต้แย้งแรกของหนงัสือคือ การใส่เสือ้ผ้าของเพศตรงข้ามเป็นสิ่งท่ีห้ามกนัในเวลานมสัการเท่านัน้ ผู้ เขียนไม่ได้บอกว่า

เขาได้ความคิดนีม้าจากไหน เขาไม่ได้จากพระคมัภีร์แน่เพราะไม่มีการกล่าวถึงการนมสัการในข้อพระคมัภีร์ท่ีใช้ หรือแม้แต่ใน

บริบท เขาเพียงแตเ่พิ่มเข้าไปจากจินตนาการของเขาเอง ฟังสิง่ท่ีพระเจ้าตรัสเก่ียวกบัผู้ ท่ีเปล่ียนแปลงพระวจนะของพระองค์เช่นนัน้ 

“ข้าพเจ้าเตือนทุกคนท่ีได้ยินคําพยากรณ์ในหนงัสือนีว้่า ถ้าผู้ ใดจะเพิ่มเติมคําเข้าไปในหนังสือนี ้พระเจ้าก็จะทรงเพิ่มภัยพิบติัท่ี

เขียนไว้ในหนงัสือเลม่นีแ้ก่ผู้นัน้ และถ้าผู้ใดตดัข้อความออกจากหนงัสือพยากรณ์นี ้พระเจ้าก็จะทรงเอาสว่นแบ่งของผู้นัน้ ท่ีมีอยู่ใน

ต้นไม้แห่งชีวิตและท่ีมีอยู่ในวิสทุธนครนัน้ ซึ่งบรรยายไว้ในหนงัสือเล่มนีไ้ปเสีย” (วิวรณ์ 22:18-19) เป็นเร่ืองเลวร้ายท่ีจะยุ่งกบั

พระวจนะของพระเจ้า การเพิ่มหรือตดัออกจากพระวจนะขององค์พระผู้ เป็นเจ้าสง่ผลให้วิญญาณถกูทําลาย 

 จากนัน้ หนงัสือกลา่ววา่ข้อพระคมัภีร์อ้างถึงทหาร ว่าเขาจะต้องไม่ใสเ่สือ้ผ้าของผู้หญิงในการต่อสู้ ผู้ เขียนเพิ่งจะกลา่วว่า

ข้อพระคมัภีร์นัน้หมายถึงประชากรของพระเจ้าในการนมสัการ การตีความใดถูกต้อง ถ้าการตีความหนึ่งถูก อีกอย่างหนึ่งก็ไม่

ถูกต้อง คุณจะเช่ือสิ่งใดท่ีผู้ เขียนกล่าวได้ไหม ทําไมเราต้องเช่ือการตีความอย่างหนึ่งอย่างใด ทําไมไม่เช่ือสิ่งท่ีพระคมัภีร์กล่าว

เหมือนท่ีเขียนไว้ 

 ตามจริงแล้ว คําวา่ เกเบอร์ ไมไ่ด้หมายถงึทหาร เป็นคําท่ีใช้เพ่ือหมายถึงเด็กทารกท่ียงัไม่เกิดในโยบ 3:3 Hebrew-Greek 

Key Study Bible กลา่วว่า เกเบอร์ (geber) หมายถึง “ผู้ชาย ผู้ชายกล้าหาญ ผู้ เป็นเพศชาย เด็กชาย สามี นกัรบ ทกุคน แต่ละ

คน…มีลกัษณะท่าทางของเพศชาย” มีลกัษณะของเพศชาย (virile) หมายถึง “การมีลกัษณะท่าทางของผู้ชาย ตรงข้ามกบัการมี

ลกัษณะทา่ทางเหมือนผู้หญิง” 

 พระเจ้าตรัสอะไรในเฉลยธรรมบญัญติั 22:5 คือวา่ ผู้ชายท่ีแท้จริงและเข้มแข็งไม่ควรจะใสเ่สือ้ผ้าของผู้หญิง และผู้หญิงท่ี

แท้จริงและออ่นโยนไมค่วรใสเ่สือ้ผ้าท่ีเป็นของผู้ชาย พระเจ้าทรงประสงค์ผู้ชายให้เป็นผู้ชายท่ีแท้จริง และผู้หญิงเป็นผู้หญิงท่ีแท้จริง 

อาเมน 

 เท่านีค้วรจะพอแล้วท่ีจะเห็นข้อผิดของหนังสือเล่มนี ้อย่างไรก็ตาม เราจะดูประเด็นอ่ืนๆ ท่ีผู้ เขียนแต่งขึน้มา ประเด็น

ตอ่มาอ้างถงึบริบท หนงัสือเลม่นีก้ลา่ววา่ เน่ืองจากข้อพระคมัภีร์รอบข้างไมอ่าจใช้ได้กบัเราในปัจจบุนั ข้อพระคมัภีร์นีก็้ไม่ควรใช้ได้

กบัเราในปัจจบุนัด้วย 

 เราต้องเข้าใจว่า ในเฉลยธรรมบัญญัติ หลังจากกําหนดธรรมบัญญัติแก่อิสราเอลในเร่ืองการเป็นพยานในศาล กฎ

เก่ียวกับการต่อสู้  ฆาตกรรมท่ีไม่ได้รับการแก้ปัญหา และเร่ืองครอบครัว เรามาถึงจุดท่ีซึ่งพระเจ้าทรงแสดงธรรมบัญญัติต่างๆ 

นานา โดยมีข้อพระคมัภีร์หนึง่ข้อหรือสองข้อเก่ียวกบัหวัข้อท่ีแตกตา่งกนัอยา่งสิน้เชิง ไมมี่ข้อใดสนบัสนนุข้ออ่ืนๆ ข้อ 4 กลา่วถึงการ

ช่วยพยงุสตัว์ท่ีล้มให้ลกุขึน้มา และข้อ 6 ห้ามไม่ให้จบัแม่นกซึ่งอยู่ในรังดแูลไข่หรือลกูนก ข้อพระคมัภีร์เหล่านีไ้ม่เก่ียวข้องกนัหรือ

เก่ียวข้องกบัข้อ 5 ธรรมบญัญติัสําหรับชาวอิสราเอลแตล่ะข้อเหลา่นีเ้ป็นอิสระในตวัเอง และไมส่นบัสนนุข้ออ่ืนๆ  

 แต่มีบางสิ่งในข้อ 5 ท่ีแตกต่างอย่างสิน้เชิง ซึ่งทําให้เราทราบว่าสิ่งท่ีข้อห้ากล่าวถึงนัน้ใช้ได้ตลอดเวลาและกบัคนทกุรุ่น 

ไม่สําคญัว่าธรรมบญัญัติในข้อข้างเคียงนัน้จะยงัมีผลกบัเราหรือไม่ วลีสดุท้ายของข้อ 5 ทําให้ข้อนีต้่างจากข้ออ่ืนๆ ทัง้หมด เพราะ

กลา่วเก่ียวกบัผู้ ท่ีใสเ่สือ้ผ้าของเพศตรงข้ามวา่ “เพราะผู้ใดกระทําสิง่เหลา่นีก็้เป็นท่ีพงึรังเกียจแดพ่ระเยโฮวาห์พระเจ้าของทา่น“ 
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 มีข้อพระคมัภีร์สิบเอ็ดข้อท่ีกล่าวถึงสิ่งท่ี “เป็นท่ีพึงรังเกียจแด่พระเยโฮวาห์” ทุกข้อนัน้มีผลในปัจจุบนั เพราะแต่ละข้อ

เปิดเผยถงึสิง่ท่ีพระเจ้าทรงคิดและรู้สกึเก่ียวกบัความบาปนัน้ และพระองค์ไม่เคยเปล่ียนแปลง พระองค์ทรงเหมือนเดิมในเวลาวาน

นี ้เวลาวนันี ้และต่อๆ ไปเป็นนิจกาล และถ้าพระเจ้าทรงเกลียดชงัสิ่งหนึ่งเม่ือวานนี ้พระองค์จะทรงเกลียดชงัสิ่งนัน้ในวนันี ้และจะ

เกลียดสิง่นัน้พรุ่งนี ้ตวัอยา่ง เช่น สภุาษิต 6:16-19 

 ข้อโต้แย้งสองข้อสดุท้ายในบทท่ี 1 ของหนงัสือเล่มดงักล่าว คือ ทัง้สองเพศสวมเสือ้คลมุในสมยัพระคมัภีร์และกางเกงส

แลคมีความเรียบร้อยมากกวา่ชดุกระโปรงในหลายสถานการณ์ ข้อโต้แย้งสองข้อนีด้ไูม่คุ้มกบัการตอบ สัน้ๆ ก็คือ เป็นจริงว่าทัง้สอง

เพศสวมเสือ้คลมุ แต่เสือ้คลุมนัน้แตกต่างกนัอย่างสิน้เชิง และพระเจ้าทรงประสงค์ท่ีจะรักษาความแตกต่างนัน้ไว้ ท่ีว่ากางเกงนัน้

สภุาพไม่จําเป็นว่าถกูต้อง ในปัจจุบนันี ้กางเกงมีลกัษณะรัดรูปสําหรับทัง้ผู้ชายและผู้หญิงและเรียกว่าเป็นเสือ้ผ้า “ท่ีไม่แบ่งแยก

ชายหญิง” กิจกรรมและงานใดท่ีผู้หญิงทําโดยใส่กระโปรงแล้วเป็นการไม่สภุาพไม่ควรจะเป็นสิ่งท่ีผู้หญิงท่ีชอบพระทยัพระเจ้า

กระทําในเวลาท่ีมีคนทัง้สองเพศอยูด้่วย ในกิจกรรมเกือบทกุอยา่ง ชดุกระโปรงเปิดเผยให้เหน็น้อยกวา่กางเกงสแลคมาก 

 คํากล่าวท่ีว่ากางเกงสแลคเป็นเสือ้ผ้าของผู้ หญิงนัน้ไม่เป็นความจริง สองปีก่อน ผมเห็นโฆษณาขนาดใหญ่ใน

หนงัสือพิมพ์ท่ีพดูกบัผู้หญิง คําบรรยายใต้ภาพกลา่ววา่ “ในตอนนีเ้ม่ือคณุผู้หญิงได้ใช้กางเกงของผู้ชายแล้ว คณุควรทํางานให้เสร็จ 

ใส่เสือ้และเนคไทของผู้ชายเสีย เพราะมนัเข้ากบักางเกงของคณุดี” โฆษณาแสดงราคาเสือ้และเนคไทของผู้ชายเพ่ือให้ผู้หญิงใส ่

และภาพประกอบเป็นภาพผู้หญิงใส่กางเกง เสือ้และเนคไทของผู้ชาย บางครัง้โลกนีมี้ความซ่ือสตัย์มากกว่า คริสเตียนบางคนท่ี

ต้องการประนีประนอมเสียอีก พวกเขารู้ว่ากางเกงของผู้หญิงจริงๆ แล้วนํามาจากกางเกงของผู้ชาย แม้ว่าคริสเตียนท่ีมีใจทางฝ่าย

เนือ้หนงับางคนจะไมเ่หน็ด้วยก็ตาม 

 ทัง้หมดนีมี้ความสําคญัอย่างไร วิวรณ์ 12:8 ประกาศว่าผู้ ท่ีพึงรังเกียจ นัน่คือ ผู้ ท่ีทําสิ่งท่ีพึงรังเกียจต่อองค์พระผู้ เป็นเจ้า 

จะถกูทิง้ลงในบึงไฟร่วมกบัคนฆ่ามนษุย์ คนล่วงประเวณี คนใช้เวทมนตร์ คนไหว้รูปเคารพ และคนโกหก พระเจ้าทรงถือว่าการใส่

เสือ้ผ้าของเพศตรงข้ามเป็นสิง่สําคญัมากเพราะพระองค์ทรงเรียกวา่เป็นสิง่ท่ีพงึรังเกียจตอ่พระองค์ 

 ถ้ามีคนท่ีใส่เสือ้ผ้าของเพศตรงข้ามโต้แย้งและกลา่วว่า “แต่ฉนัจะได้ไปสวรรค์” ผมขอเรียกให้คณุทราบสิ่งท่ีพระเจ้าตรัส

ในวิวรณ์ 21:27 “สิ่งใดเป็นมลทิน หรือผู้ ใดท่ีประพฤติเป็นท่ีน่าสะอิดสะเอียน หรือพดูมสุาจะเข้าไปในนครไม่ได้เลย เฉพาะคนท่ีมี

ช่ือจดไว้ในหนงัสือชีวิตตของพระเมษโปดกเทา่นัน้จงึจะเข้าไปได้“ 

 หนังสือเล่มใดท่ีนําคนทัง้หลายให้หลงไปควรถูกปฏิเสธ มิฉะนัน้ วิญญาณท่ีเช่ือง่ายและไม่มัน่คงจะได้รับอิทธิพลจาก

หนงัสือนัน้ได้ เราควรช่วยผู้ ท่ีอ่อนแอโดยหนนุใจพวกเขาให้เช่ือฟังพระวจนะของพระเจ้า นัน่เป็นทางแคบ แต่สรรเสริญพระเจ้าท่ี

ทางนัน้นําไปสูก่รุงเยรูซาเลม็ใหม ่ซึง่คือ สวรรค์นัน่เอง 

 ผมขอสรุปโดยกลา่วอีกครัง้หนึง่วา่ข้อโต้แย้งท่ีหนงัสือกลา่วเพ่ือตอ่ต้านมาตรฐานของเราท่ีเก่ียวข้องกบัผมของผู้หญิง และ

การใส่เคร่ืองประดบัและเคร่ืองสําอาง ก็ผิด หลอกลวง และหกัล้างได้ง่ายเหมือนเช่นสิ่งเหล่านัน้ในบทนี ้ให้เราเช่ือพระคมัภีร์ เช่ือ

พระคมัภีร์ด้วยสดุใจของคณุ และรักพระคมัภีร์และคําสัง่สอนของพระคมัภีร์ เพราะถ้าเราไม่รักพระคมัภีร์ พระวจนะของพระเจ้า

เตือนเราว่าเราจะหนัไปฟังเร่ืองนิยายต่างๆ เราจะเช่ือคําโกหก และเราจะถกูแช่งสาปให้ตกในบึงไฟ ผมเลือกสิ่งท่ีพระวจนะของ

พระเจ้าเขียนไว้ทกุครัง้ 
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การเงนิ 
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ผมไม่สามารถถวายสิบลดได้ 
ถาม 
 ศิษยาภิบาลของผมเทศนาเร่ืองการถวายสิบลดในวนัอาทิตย์ที่แล้ว และผมไม่เคยร้สึกแย่อยู่ างนัน้มาก่อนในชีวิตของผม 

ผมไม่ไดถ้วายสิบลดมากว่าสามเดือนแล้ว และไม่ใช่เพราะผมไม่ตอ้งการ ผมเพียงแต่ไม่สามารถทําได ้ผมเป็นหนีเ้ยอะจนอายไม่

กล้าโผล่หน้าไปที่ประตเพราะกลัวว่าจะเป็นคนเก็บเงินอีกคนหน่ึงู  ผมมีงานทํา แต่เพราะมีลกสี่คนู  เงินจึงไม่พอ [มีบิลตาม

มากมาย] ผมร้สึกู เจ็บปวดจริงๆ เพราะผมไม่สามารถถวายสิบลดได ้ผมควรจะไปหาศิษยาภิบาลและอธิบายกบัเขาว่าทําไมผมไม่

สามารถถวายสิบลดได ้หรือผมควรจะทําอย่างไร 

ตอบ 
 สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดอย่างหนึ่งท่ีคริสเตียนใหม่ควรจะเรียนรู้คือ “ปรึกษาศิษยาภิบาลเสมอ” ถ้าคุณพบว่าตนเองอยู่ใน

สถานการณ์หนึ่งท่ีคณุรู้สึกว่าคุณไม่สามารถปฏิบติัตามหน้าท่ีทางฝ่ายวิญญาณใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการถวายสิบลด สอนชัน้เรียน 

หรือเข้าร่วมประชุมคริสตจักร คุณไม่ควรรอให้ศิษยาภิบาลติดต่อคุณ แต่ให้ติดต่อกับเขาให้เร็วท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได้ บอกเขาให้

ชดัเจนว่าปัญหาคืออะไร และอนญุาตให้เขาช่วยคณุแก้ไขปัญหา และมีทางแก้ไขปัญหาเสมอไม่ว่าสถานการณ์จะดเูป็นเช่นใดก็

ตาม 

 ศิษยาภิบาลของคณุเป็นเพ่ือนท่ีดีท่ีสดุของคณุ แม้ว่าคนอ่ืนๆ อาจแนะนําคณุด้วยเหตผุลตามธรรมชาติ พระวจนะของ

พระเจ้าบอกกบัเราวา่ผู้ ท่ีไมเ่ดิน “ตามคําแนะนําของคนอธรรม” จะได้รับการอวยพรจากพระจ้า (สดดีุ 1:1) แม้แต่เหตผุลของตวัคณุ

เองอาจผิดได้ สภุาษิต 3:5 เตือนเราว่า “อย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง” เป็นไปไม่ได้ท่ีคณุจะเข้าใจสิ่งท่ีมีค่าทางฝ่ายวิญญาณ

ด้วยเหตผุลเพียงอย่างเดียว “บุคคลท่ีวางใจในความคิดของตวัเป็นคนโง่“ (สภุาษิต 28:26) ใจท่ีอยู่ฝ่ายธรรมชาติหรือเนือ้หนงัไม่

สามารถเข้าใจการกระทําเหนือธรรมชาติและอศัจรรย์ท่ีพระวิญญาณบริสทุธิจะทรงกระทําเม่ือเราไว้วางใจ์ พระเจ้าอย่างแท้จริงได้ 

(ดโูรม 8:6-8) ศิษยาภิบาลสามารถพดูคยุกบัคณุถงึสิง่ตา่งๆ เหลา่นีแ้ละช่วยเหลือคณุได้ 

 จงจําไว้เสมอวา่ “เพราะเราดําเนินโดยความเช่ือ มิใช่ตามท่ีตามองเห็น” (2โครินธ์ 5:7) เพราะความไม่เป็นผู้ ใหญ่ทางฝ่าย

วิญญาณ มกัจะเป็นเร่ืองยากสําหรับคริสเตียนใหมท่ี่จะเรียนรู้ความจริงนี ้ตวัอย่างท่ีชดัเจนคือในเร่ืองการถวายสิบลด การถวายสิบ

ลดเป็นการกระทําท่ีแสดงออกถึงความเช่ือในพระเจ้าเป็นอย่างแรกและสําคญัท่ีสดุ เราจะศึกษาตวัอย่างของคณุกนั พระเจ้าทรง

ประทานเงินไว้ในมือของคณุ นัน่คือค่าจ้างท่ีคณุได้รับ และพระองค์ตรัสกบัคณุว่า “หนึ่งสว่นในสิบส่วนของเงินนัน้เป็นของเรา เรา

จะไว้ใจเจ้าให้คืนสว่นของเราให้กบัเราโดยท่ีเจ้าไม่เอาไป (จริงๆ แล้ว ถือเป็นการขโมยจากพระเจ้า ตามมาลาคี 3:8) และใช้กบัตวั

เจ้าเองได้ไหม” ดงันัน้เม่ือคณุนําสว่นท่ีสบิของพระเจ้าไปยงันิเวศของพระเจ้า และคืนให้กบัพระองค์ คณุทําเช่นนัน้ด้วยความเช่ือว่า

พระองค์จะทรงขยายส่วนนัน้ให้พอกบัความจําเป็นของคณุ พระองค์ทรงประทานให้คณุเก้าเท่าของสิ่งท่ีพระองค์ทรงได้รับ แม้ว่า

ทัง้หมดจะมาจากพระองค์ก็ตาม 

 จากนัน้ พระองค์ทรงท้าคณุเม่ือคณุถวายสบิลดวา่ “จงลองดเูราในเร่ืองนีด้ทีูหรือวา่ เราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้า 

และเทพรอยา่งล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม“่ (มาลาคี 3:10) 

 สหาย พระองค์กําลงัตรัสถงึการตอบสนองความจําเป็นของคณุ การเทของประทานเหนือธรรมชาติจากคลงัท่ีใหญ่ย่ิงของ

พระองค์ซึง่จะไมใ่ช่แคช่ดเชยสว่นท่ีสบิซึง่คณุคืนให้กบัพระองค์เทา่นัน้ 

 ข้อพระคมัภีร์ต่อมาเน้นสญัญานี ้เม่ือเดิม พระเจ้าตรัสกบัอิสราเอลซึง่เป็นชนชาติท่ีทําเกษตรกรรมเป็นหลกั พระองค์ทรง

ให้การรับรองอนัน่าอศัจรรย์นี ้“เราจะขนาบตวัท่ีทําลายให้แก่เจ้า เพ่ือว่ามนัจะไม่ทําลายผลแห่งพืน้ดินของเจ้า และผลองุ่นในไร่นา

ของเจ้าจะไมร่่วง พระเจ้าจอมโยธาตรัสดงันีแ้หละ“ (มาลาคี 3:11) 

 สําหรับพวกเราท่ีไม่ได้เป็นชาวนา สญัญานีห้มายถึงพระองค์จะทรงช่วยป้องกนัเราจากอบุติัเหตแุละรถเสีย ทําให้ยางรถ

และรองเท้าของลูกๆ ใช้ได้นานขึน้ กันความเจ็บป่วยจากประตูบ้านของเรา และให้พบของลดราคาท่ีจะทําให้เราประหลาดใจ 
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พระเจ้าตรัสวา่ “จงพิสจูน์เราในตอนนี ้เราจะทําให้เก้าสว่นของเจ้าขยายออกไปมากเกินกว่าท่ีสิบสว่นสามารถทําได้ถ้าเจ้าปล้นจาก

เราด้วยสบิลดซึง่เป็นของเราและใช้สว่นนัน้เพ่ือตวัของเจ้าเอง” 

 เหน็ได้ชดัเจนจากจดหมายของคณุวา่ คณุเป็นหนี ้การท่ีคณุเอาเงินของพระเจ้าไปนัน้ไมไ่ด้แก้ปัญหาของคณุเลย ตามจริง

แล้ว ในตอนนีค้ณุแย่กว่าเม่ือคณุหยดุถวายสิบลดเม่ือสามเดือนก่อนเสียอีก “การพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง” ไม่เกิดผล คณุต้อง

เร่ิมดํารงชีวิตแหง่ความเช่ือในพระเจ้าและเช่ือฟังพระวจนะของพระองค์ 

 ผมขอยกตวัอย่าง หลายปีก่อน มีสามีภรรยาคู่หนึ่งมาท่ีโบสถ์ของเรา ได้รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซู และได้รับ

พระวิญญาณบริสุทธิ วันหนึ่งไม่นานหลังจากนัน้์  ชายหนุ่มมาหาผมพร้อมกับคิว้ขมวดและผมเห็นว่าเขามีความกังวลใจมาก 

“อาจารย์เกรย์ครับ” เขาพดูขึน้ “เม่ือผมอยู่ในความบาป ผมสร้างหนีไ้ว้มากท่ีผมต้องจ่ายในตอนนี ้และพดูกนัตรงๆ แล้ว เงินเดือน

ของผมถกูใช้ไปหมดก่อนท่ีผมจะได้รับเสียอีก ไม่มีทางท่ีผมจะสามารถถวายสิบลดได้เลย ผมอยากจะถวายสิบลด ผมรู้ว่าผมควร

จะถวาย แต่เป็นไปไม่ได้เลย” เขาเตรียมรายการหนีข้องเขามา คล้ายๆ กับรายการท่ีคุณส่งมาให้ผม และจากนัน้ เขียนจํานวน

เงินเดือนของเขา แน่ทีเดียววา่หนีแ้ละคา่ใช้จ่ายของเขาเกินเงินเดือน แม้เม่ือพวกเขาประหยดัเป็นอยา่งมากก็ตาม 

 ผมอธิษฐานในใจ “พระองค์เจ้าข้า ขอทรงช่วยข้าพระองค์ท่ีจะช่วยเหลือชายคนนี ”้ และผมรู้สึกการดลใจจาก

พระวิญญาณบริสทุธ์ิ ผมเรียกช่ือของเขาและกลา่ววา่ “ผมจะท้าคณุและในเวลาเดียวกนัทําให้ตวัผมเองเส่ียง” และคําท้าทายคือว่า 

“อนญุาตให้พระเจ้าจดัการเงินของคณุและถวายสิบลดอย่างสตัย์ซ่ือเป็นเวลาสามเดือน ถ้าในตอนท้ายของเวลานัน้ พระเจ้าไม่ได้

ทําสิ่งท่ีพระองค์ตรัสว่าจะทรงกระทําแล้ว และทําให้เก้าส่วนสิบนัน้เพิ่มพนูเหมือนเช่นท่ีพระองค์ทรงทําให้ขนมปังและปลาเพิ่มพนู

ขึน้เม่ือสิง่เหลา่นัน้อยูใ่นพระหตัถ์ของพระองค์ เพ่ือท่ีจะจ่ายบิลทัง้หมดของคณุ ผมก็จะรับผิดชอบต่อพระพกัตร์พระเจ้า และคณุจะ

ไมต้่องถวายสบิลด” ผมรู้วา่การกระทําเช่นนีเ้ส่ียง แตผ่มก็ทราบวา่พระเจ้าไมท่รงทําให้ผิดหวงั เขามองดผูมอย่างประหลาด จากนัน้ 

ย่ืนมือของเขาออกมาหาผม บอกวา่ “ได้ครับ ผมจะทําอยา่งนัน้” 

 เวลาผ่านไป เดือนหนึ่ง สองเดือน สามเดือน จากนัน้ส่ีและห้าเดือน เขาไม่ได้มาพดูอะไรกบัผม แต่สิบลดของเขาก็เข้ามา

เร่ือยๆ วันหนึ่งผมพบเขาท่ีคริสตจักร จับมือกับเขา และถามว่า “เร่ืองการเงินของคุณเป็นยังไงบ้าง” เขาหัวเราะและกล่าวว่า 

“อาจารย์เกรย์ครับ ผมไม่เข้าใจ ภรรยาผมไม่เข้าใจ แต่ผมจ่ายบิลทัง้หมดได้ตรงเวลา เรามีความเป็นอยู่ท่ีดี และผมมีเงินเหลือ 

ตอนนีผ้มจะไมเ่ลกิถวายสบิลดแล้วไมว่า่จะเกิดอะไรขึน้ มนัได้ผลดีครับ” 

 สหาย คุณสร้างปัญหาให้กับตัวเองเม่ือเร่ิม “พึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง” แทนท่ีจะไปหาศิษยาภิบาลของคุณและ

อนญุาตให้เขาชีใ้ห้คณุเหน็วา่จะนําฤทธิของ์ พระเจ้าเข้ามาในสถานการณ์ของคณุอย่างไร คณุจะเป็นหนีอ้ยู่เสมอจนกว่าจะเรียนรู้ท่ี

จะให้ทกุสิง่อยูใ่นพระหตัถ์ของพระเจ้า ถวายสบิลดของคณุ และ “ดําเนินโดยความเช่ือ มิใช่ตามท่ีตามองเหน็” 

 จากนัน้ จงฟังอยา่งตัง้ใจ เสียงคลิก๊ท่ีคณุได้ยินนัน้เป็นเสียงเปิดหน้าตา่งสวรรค์ พระเจ้าทรงพร้อมแล้ว คณุละ่ 

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

ศษิยาภบิาลรับสิบลด 
ไม่ถกต้องตามู พระคัมภร์ีหรือ 

ถาม 
 ผมไดยิ้นว่า ศิษยาภิบาลทีเ่ก็บสิบลดจากสมาชิกมีความผิดในการใชอํ้านาจฝ่ายเนือ้หนงัเหนือพวกเขาและเป็น “เจ้านาย

ที่ข่มขี่ผ้ที่อย่ใต้อํานาจู ู ” พี่คนหน่ึงบอกว่าผ้รับใชู้ แบบนัน้ปล้นจากคริสตจักรและปล้นจากพระเจ้า บอกว่าไม่มีข้อพระคมัภีร์ใด

สนบัสนนุระบบดงักล่าว และบอกว่าผที้่ยอมู และทําเช่นนีมี้ “ความขี้ขลาด” พระคมัภีร์สอนเกี่ยวกบัการทีศิ่ษยาภิบาลรับสิบลดไว้

ว่าอย่างไร 

ตอบ 
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 ผมขออธิบายสัน้ๆ เก่ียวกบัประเดน็ท่ีสําคญั 

1. สบิลดเป็นขององค์พระผู้ เป็นเจ้า พระองค์ทรงประกาศว่าสิบลดเป็นของพระองค์ “ทศางค์ทัง้สิน้ท่ีได้จากแผ่นดินเป็น

พืชท่ีได้จากแผ่นดินก็ดี หรือผลจากต้นไม้ก็ดี เป็นของพระเจ้า เป็นสิ่งบริสทุธิแด่์ พระเจ้า...และทศางค์ท่ีได้มาจากฝงูววั หรือฝงูแพะ

แกะ คือสตัว์หนึง่ในสบิตวัท่ีลอดใต้ไม้เท้าของผู้ เลีย้ง เป็นสตัว์บริสทุธิแด่์ พระเจ้า” (เลวีนิติ 27:30, 32) 

2. พระเจ้าทรงประทานสิบลดให้กบัเผ่าเลวี (เผ่าท่ีเป็นปโุรหิต) เพ่ือเป็นมรดกของพวกเขา “เราให้ทศางค์ ในอิสราเอล

แก่คนเลวีเป็นมรดก เป็นคา่ตอบแทนงานท่ีเขาปฏิบติั คืองานปฏิบติัท่ีเตน็ท์นดัพบ“ (กนัดารวิถี 18:21) 

3. ห้องหรือคลงัถกูสร้างขึน้ในพระวิหารเพ่ือเก็บสิบลดจนกว่าชาวเลวีจะใช้ (2พงศาวดาร 31:4-12) คลงัเหล่านีไ้ด้รับ

การเก็บรักษาโดยชาวเลวีเอง 

4. พระเจ้าทรงถือว่าเป็นการปล้นจากพระองค์เม่ือประชากรของพระองค์ไม่นําสิบลดเข้าสู่คลงั (มาลาคี 3:8-10) ไม่มี

โจรคนใดสามารถรับแผน่ดินสวรรค์ได้ (1โครินธ์ 6:10) 

5. พระเจ้าทรงนําระบบสิบลดท่ีพระองค์ทรงใช้ก่อนและระหว่างธรรมบญัญัติ มาใช้กับเราภายใต้พระคุณ (1โครินธ์ 

9:8-14) พระองค์ทรงเน้นวา่ผู้ ท่ีเทศนาพระกิตติคณุ (ผู้ รับใช้) เป็นผู้ ท่ีได้รับการสนบัสนนุโดยระบบนีใ้นปัจจบุนั 

6. พวกฉวยหาเงินท่ีโลภไม่ใช่ผู้ เทศนาแต่เป็นคนธรรมดาท่ีเก็บสว่นเงินได้ของตนท่ีพระเจ้าประกาศว่าเป็นของพระองค์

เพ่ือสนบัสนนุผู้ รับใช้ (ดยูากอบ 5:1, 4) 

 ผมขอชีใ้ห้คณุเห็นว่าศิษยาภิบาลของคณุไม่ได้ “เก็บ” สิบลด แต่สมาชิกต้อง “นําทศางค์เต็มขนาดมาไว้ในคลงั” (มาลาคี 

3:10) แม้แตเ่คร่ืองบชูาก็จะต้อง “เก็บ [ไว้ในคลงั]“ เปาโลกลา่ว “เพ่ือจะไมต้่องเก็บเร่ียไรเม่ือข้าพเจ้ามา“ (1โครินธ์ 16:2) 

 ไม่ถกูต้องท่ีว่าการท่ีศิษยาภิบาลรับสิบลดทําให้พวกเขามี “อํานาจฝ่ายเนือ้หนงั” เหนือธรรมิกชน สิบลดไม่ใช่สิ่งท่ีธรรมิก

ชนให้กบัผู้ รับใช้โดยตรง แตส่บิลดเป็นขององค์พระผู้ เป็นเจ้า และองค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงประทานสิบลดให้กบัผู้ รับใช้ สมาชิกต้องนํา

สบิลดของตนไปถวายองค์พระผู้ เป็นเจ้า และศิษยาภิบาลได้รับสบิลดเหลา่นีจ้ากองค์พระผู้ เป็นเจ้า 

 ข้อโต้แย้งเกิดขึน้วา่เม่ือคริสตจกัรเติบโตขึน้ ศิษยาภิบาลอาจไมจํ่าเป็นต้องได้รับเงินสบิลดทัง้หมดเพ่ือตนเอง ซึง่เป็นความ

จริง อย่างไรก็ตาม เม่ือคริสตจกัรมีขนาดใหญ่ขึน้ ก็ต้องมีผู้ ทําการมากขึน้เพ่ือช่วยเหลือศิษยาภิบาลในโครงการของคริสตจกัร เช่น 

ผู้ช่วยศิษยาภิบาลหรือศิษยาภิบาลร่วม ผู้ อํานวยการแผนกอนชุน แผนกประกาศ และแผนกดนตรี และเลขานกุารเต็มเวลา ภารโรง

และอ่ืนๆ ทัง้หมดนีอ้าจได้รับการดูแลทางการเงินจากสิบลด เม่ือคริสตจักรเติบโตขึน้ พนักงานท่ีจําเป็นต่อการรับใช้ตามความ

จําเป็นของคริสตจกัรก็มีมากขึน้ด้วย และสบิลดเพิ่มเติมเข้ามาทําให้คริสตจกัรสามารถดแูลเร่ืองการเงินของผู้ ทําการเหลา่นีไ้ด้ 

 แต่เราสามารถไว้วางใจศิษยาภิบาลให้ดแูลเงินสิบลดจํานวนมากได้หรือไม่ จงจําไว้ว่า ไม่ใช่ธรรมิกชนท่ีให้สิบลดแก่เขา 

พระเจ้าทรงเป็นผู้ประทานให้แก่เขา ธรรมิกชนท่ีคิดว่าศิษยาภิบาลไม่สามารถใช้เงินสิบลดได้อย่างฉลาดจะสามารถฝากวิญญาณ

ของตนและวิญญาณของภรรยาและลกูๆ ซึง่มีคา่เหลือคณานบัไว้ในมือของเขาได้อยา่งไร 

 เราจะต้องยอมรับว่า สิบลดเป็นของพระเจ้า ธรรมิกชนต้องนําสิบลดของตนมาให้พระเจ้าและเอามือของตนออก จากนัน้ 

พระเจ้าทรงประทานสิบลดให้กับผู้ รับใช้ของพระองค์ แน่นอน ผู้ รับใช้ต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้าว่าเขาใช้สิบลดอย่างไร เขาต้อง

ตระหนกัว่าสิบลดเป็นเงินของพระเจ้าและต้องใช้อย่างระมดัระวงัด้วยความเกรงกลวัพระเจ้า ถ้าเขาใช้อย่างไม่ถกูต้องหรือใช้เพ่ือ

ประโยชน์ของตนเองมากเกินไป เขาต้องรับผิดชอบตอ่พระเจ้าผู้บริสทุธิอยา่งแน่นอน์  

 ท้ายนี ้ผมอยากจะบอกกบัคณุว่าแผนการของพระเจ้าสมบรูณ์แบบ แผนการนัน้ได้ผลและเป็นแผนการเดียวท่ีได้ผลจริงๆ 

เพราะพระเจ้าจะทรงให้แน่ใจวา่เป็นเช่นนัน้ 

 นอกจากนี ้พระองค์ยังทรงเปิดหน้าต่างสวรรค์ของพระองค์ และเทพระพรจนมีท่ีไม่พอท่ีจะรับได้ (มาลาคี 3:10) ดู

เหมือนวา่มีบางสิง่ท่ีแม้แตค่นท่ีมี “ความขีข้ลาด” ก็สามารถเหน็ได้ 
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5 
การสมรส 

และ 
ชีวติครอบครัว 
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เรามีความสัมพนัธ์ก่อนแต่งงานได้ไหม 
ถ้าเราแต่งงานกัน [ในภายหลัง] 

ถาม 
 มีคนบอกผมว่า 1โครินธ์ 7:36 หมายถึงเรามีความสมัพนัธ์ก่อนแต่งงานไดแ้ละไม่ใช่ความบาปถา้เราแต่งงานกนัในเวลา

ต่อมา ผมยงัไม่ยอม แต่คนหนุ่มสาวจํานวนมากดเหมือนว่าจะคิดเช่นนี ้และข้อู พระคมัภีร์นีด้เหมือนจะสอนว่าู เรามีความสมัพนัธ์

ก่อนแต่งงานได ้แต่ถา้เป็นอย่างนัน้จริง ทําไมคริสตจกัรของเราจึงสอนไม่ใหทํ้าเช่นนัน้ 

ตอบ 
 ผมดีใจท่ีคุณยงัไม่ยอม เพราะประการแรก ข้อพระคมัภีร์ท่ีคุณอ้างถึงและเราจะศึกษากันต่อไป คือ 1โครินธ์ 7:36 นัน้

ไม่ได้สอนคําสัง่สอนท่ีไม่บริสทุธิและไม่พอ์ พระทยัพระเจ้าอย่างแน่นอน และประการท่ีสอง เน่ืองจากจริงๆ แล้ว พระคมัภีร์สอนใน

สิง่ท่ีตรงกนัข้าม ความสมัพนัธ์ทางเพศก่อนการแตง่งานจงึเป็นความบาป และเป็นความสมัพนัธ์ท่ีเป็นมลทิน 

 ก่อนเราจะศึกษาข้อพระคมัภีร์นี ้ผมขอชีใ้ห้คณุเห็นคําสอนจากพระคมัภีร์เก่ียวกับความสมัพนัธ์ก่อนแต่งงาน ประการ

แรก เตียงสมรสเท่านัน้ท่ีปราศจากมลทิน “จงให้การสมรสนัน้เป็นท่ีนบัถือแก่คนทัง้ปวง และให้ท่ีนอนปราศจากมลทิน ด้วยว่าคน

เหลา่นัน้ท่ีเลน่ชู้กนัและคนลว่งประเวณี พระเจ้าจะทรงพิพากษา” (ฮีบรู 13:4, พระคมัภีร์ภาษาไทยฉบบัแปลเก่า) 

 “พระเจ้าจะทรงพิพากษาโทษผู้ ท่ีทําบาปทางเพศไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนแต่งงานแล้ว” เป็นคําแปลส่วนสดุท้ายของ

ฉบับ Beck Version เราไม่พบในข้อพระคัมภีร์เลยว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อนและแต่งงานในภายหลังสามารถกระทําได้ แต่

พระคมัภีร์สอนในสิง่ตรงกนัข้าม  

 ใน 1ทิโมธี เปาโลชีแ้นะบตุรของเขาในองค์พระผู้ เป็นเจ้าว่าควรจะประพฤติตนกบัสตรีอย่างไร เขาแนะนําว่าให้ปฏิบติัต่อ 

“ผู้หญิงผู้ มีอาวุโสเป็นเสมือนมารดา และส่วนหญิงสาวๆ ก็ให้เป็นเสมือนพ่ีสาวน้องสาว มีใจบริสทุธิต่อเขา์  [คิดแต่ความคิดท่ีไร้

มลทินเก่ียวกบัพวกเขาเท่านัน้ – Taylor Version]” (1ทิโมธี 5:2) ภายหลงัในบทเดียวกนั เขาสนบัสนนุถ้อยคํานีโ้ดยเสริมว่า “จง

รักษาใจให้บริสทุธ์ิ” (1ทิโมธี 5:22) 

 ในจดหมายฉบบัท่ีสองถงึทิโมธี เปาโลเสริมถ้อยคําตกัเตือนเหลา่นี ้“จงหลีกหนีเสียจากราคะตณัหาของคนหนุ่ม“ (2ทิโมธี 

2:22) ฉบบัถอดความหนึ่งเขียนว่า “อย่าปล่อยให้ตณัหาของคนหนุ่มของท่านเอาชนะความสํานึกท่ีดีของท่าน แต่รักษาตนให้ไร้

มลทิน” ไม่มีสิ่งใดจะชัดเจนไปกว่าคําสอนว่าชายและหญิงโสดไม่ควรปล่อยตนเองให้หมกมุ่นในกิจกรรมทางเพศประเภทใดๆ 

ก่อนท่ีจะแตง่งาน 

 การตักเตือนจากพระคัมภีร์ไม่ให้มีความสมัพันธ์ก่อนแต่งงานมีเหตุผลท่ีแน่นอน เปาโลกล่าวด้วยความแน่ใจว่า “จง

หลีกเล่ียงเสียจากการล่วงประเวณี บาปอย่างอ่ืนท่ีมนษุย์กระทํานัน้เป็นบาปนอกกาย แต่คนท่ีล่วงประเวณีนัน้ ทําผิดต่อร่างกาย

ของตนเอง“ (1โครินธ์ 6:18) 

 ทําไมความบาปท่ีเป็นความมลทินทางเพศถูกแยกออกว่าเป็นสิ่งท่ีล่วงละเมิดต่อพระเจ้าเป็นพิเศษ คําตอบมีอยู่ในข้อ

ต่อมา “ท่านไม่รู้หรือว่า ร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสทุธิซึง่สถิตอยู่ในท่าน ซึ่งท่านได้รับจาก์ พระเจ้า ท่านไม่ใช่

เจ้าของตวัท่านเอง“ (1โครินธ์ 6:19) การทําให้วิหารของพระวิญญาณบริสทุธ์ิเป็นมลทินด้วยการล่วงประเวณีเป็นความบาปต่อ

พระองค์ในสายพระเนตรของพระองค์ เพราะสถานท่ีสถิตของพระองค์ถกูทําให้เป็นมลทิน พระเจ้าทรงสงวนความใกล้ชิดทางเพศไว้

สําหรับการสมรสเทา่นัน้ การกระทําอยา่งอ่ืนนัน้เป็นการไมน่บัถือพระเจ้า 

 เม่ือพิจารณาถึงข้อเท็จจริงนี ้พระวจนะของพระเจ้าชีแ้นะให้คนโสดครองตนให้บริสทุธิและแยกจาก์ ความบาปทางเพศ 

หรือถ้าเขาไม่สามารถยบัยัง้ตนเองได้ ก็ให้แต่งงานเสีย “ข้าพเจ้าขอกล่าวแก่คนท่ียงัเป็นโสดและพวกแม่ม่ายว่า การท่ีเขาจะอยู่

เหมือนข้าพเจ้าก็ดีแล้ว แต่ถ้าเขายัง้ใจไม่อยู่ ก็จงแต่งงานเสียเถิด เพราะแต่งงานเสียก็ดีกว่ามีใจเร่าร้อนด้วยกามราคะ [ด้วยกาม

ราคะ – RSV]“ (1โครินธ์ 7:8-9) หลงัจากท่ีคนหนึ่งแต่งงานแล้วเท่านัน้ ความสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวข้องกับความใกล้ชิดจึงบริสทุธิและ์

ปราศจากมลทิน (ฮีบรู 13:4) 
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 ตอนนี ้เราจะมาด1ูโครินธ์ 7:36 กนั ก่อนอ่ืน ให้สงัเกตสถานการณ์ ผู้ เช่ียวชาญด้านพระคมัภีร์ทุกคนเห็นพ้องว่าเปาโล

ประสบกบัสถานการณ์ท่ีแตกต่างจากสถานการณ์ท่ีเราประสบอยู่ในปัจจุบนัเป็นอย่างมาก เปาโลเปิดเผยข้อเท็จจริงนีใ้นข้อ 26 

“เพราะเหตคุวามยากลําบากท่ีจะมาถึงอยู่ในเวลานี ้ข้าพเจ้าเห็นว่า ทกุคนควรจะอยู่อย่างท่ีเขาเป็นอยู่เด๋ียวนี“้ [นัน่คือ เหมือนเช่น

เขา ไม่แต่งงาน ข้อ 7-8] คําแนะนําของเปาโลในข้อพระคมัภีร์เหล่านีเ้ก่ียวข้องกบัผู้ ท่ีประสบ “ความยากลําบากท่ีจะมาถึงอยู่ใน

เวลานี”้ ซึ่งเป็นสภาพท่ีเกิดขึน้อยู่ในเวลานัน้ เน่ืองจากสภาพท่ีผิดปกตินี ้เขาแนะนําว่าผู้ ท่ีสามารถครองตวัเป็นโสดได้โดยไม่มี

ตณัหาก็ให้ครองตวัเป็นโสด (ข้อ 8-9) คําว่า “ความยากลําบาก” (ภาษากรีก อานางเค (anagke)) เป็นคําเดียวกบัท่ีใช้เพ่ือบรรยาย

ความทกุข์ร้อนใหญ่หลวงใน ลกูา 21:23 และชีถ้ึงภยัพิบติั การข่มเหง ความยากลําบาก การข่มเหงคริสเตียนอนัเลวร้ายของนีโรได้

เร่ิมต้นขึน้ 

 อดมั คลาร์ก กลา่วถงึการอ้างอิงของเปาโลเก่ียวกบั “ความยากลําบากท่ีจะมาถงึอยูใ่นเวลานี”้ ไว้วา่ 

 

 ในเวลานัน้ เม่ือประชากรของพระเจ้าไม่มีสถานท่ีอยู่อาศยัแน่นอน เม่ือพวกเขาอยู่ภายใต้อํานาจของศตัรู โดยไม่มี

การปกป้องใดๆ จากรัฐบาล บอ่ยครัง้ รัฐบาลเองเป็นผู้ข่มเหง ผู้ซึง่มีครอบครัวจะต้องดแูล จะพบว่าตนเองจะรู้สกึอบัอาย

มาก เพราะดแูลรักษาตวัเองให้ปลอดภยันัน้ง่ายกว่าดแูลเอาใจใส่ใจภรรยาและลกูๆ มาก ในเร่ืองนี ้ดีกว่าท่ีคนซึ่งยงัไม่

แตง่งานจะครองตวัเป็นโสดในเวลาปัจจบุนันี ้

 

 Barnes’ Commentary เสริมวา่ “เขาไมไ่ด้หมายความวา่จะเป็นสถานการณ์ถาวรในคริสตจกัรเลย” 

 ข้อพระคมัภีร์ท่ีคณุอ้างถึง ซึ่งคือข้อ 36 นัน้เขียนขึน้ในบริบทนี ้ไม่ใช่ในสภาพการดําเนินชีวิตปกติอนัเป็นเวลาท่ีพระเจ้า

ทรงมีแผนการให้ทกุคนแตง่งาน (ดสูภุาษิต 18:22; ฮีบรู 13:4; 1โครินธ์ 7:2) 

 1 โครินธ์ 7:36 เขียนไว้วา่ 

 

 แต่ถ้าชายใดมีค่หมัน้เป็นสาวพรหมจารี และร้สึกว่าตนจะปฏิบติัต่อค่หมัน้อย่างสมควรไม่ไดู้ ู ู  มีความรักร้อนแรง และ

ตอ้งทําอย่างใดอย่างหน่ึงก็ใหเ้ขาทําตามปรารถนา คือใหเ้ขาแต่งงานเสีย ไม่มีความผิดอนัใด” 

 

 ผมขอสารภาพว่าฉบบั King James Version ไม่ชดัเจนในข้อนีเ้หมือนเช่นท่ีผมอยากให้ชดัเจน อย่างไรก็ตาม เม่ือศกึษา

อีกนิด จะเข้าใจความหมายได้ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือเราตระหนักถึงสถานการณ์พิเศษของเวลานัน้ ซึ่งเปาโลเรียกว่า 

“ความยากลําบากท่ีจะมาถึงอยู่ในเวลานี”้ ฉบบั New International Version เขียนไว้ชดัเจนย่ิงขึน้ว่า “ถ้าคนใดคิดว่าเขาประพฤติ

ตนไมเ่หมาะสมตอ่สาวพรหมจารีท่ีเขาได้หมัน้ไว้ และถ้าเธอมีอายมุากขึน้ และเขารู้สกึว่าเขาต้องแต่งงาน เขาควรจะแต่งงานตามท่ี

ปรารถนา เขาไมไ่ด้ทําบาป พวกเขาควรจะแตง่งานกนั“  

 จงสงัเกตให้ดีว่า จะต้องรักษาพรหมจรรย์ไว้จนกว่าจะแต่งงาน ประเด็นนีไ้ม่ใช่ว่าพวกเขามีความสมัพนัธ์ก่อนแต่งงานได้

หรือไม่ เพราะพวกเขาเป็นคริสเตียนท่ีแท้จริง ประเด็นคือว่าเขาควรจะแต่งงานหรือไม่ เพราะสภาพอันเลวร้ายของ “ความ

ยากลําบากท่ีจะมาถงึอยูใ่นเวลานี”้ 

 แนวคิดท่ีเพ่ือของคณุกล่าวถึงอย่างไม่ถูกต้องเป็นการหมิ่นประมาทพระเจ้า เพราะแนวคิดนัน้ยอมรับการใช้พระวิหาร

บริสทุธิของ์ พระเจ้า นัน่คือ ร่างกายของเราเพ่ือการลว่งประเวณี การสอนเช่นนีพ้ระเจ้าทรงเรียกว่า “ความลํา้ลกึของซาตาน” ของ

ผู้หญิงช่ือเยเซเบลในคริสตจกัรท่ีเมืองธิยาทิรา คําแช่งสาปอนัเลวร้ายท่ีพระเจ้าทรงประกาศต่อหญิงคนนัน้และผู้ ติดตามเธออยู่ใน

วิวรณ์ 2:20-24 
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 ผมหวังว่าคุณจะเข้าใจว่าทําไมคริสตจักรของคุณเทศนาไม่ให้มีความสมัพันธ์ก่อนแต่งงาน คริสตจักรของพระเจ้าจะ

เทศนาไมใ่ห้ทําบาปนีจ้นกวา่พระเยซจูะเสดจ็มารับเจ้าสาวของพระองค์ ผู้ลว่งประเวณีท่ีไม่กลบัใจใหม่จะไม่อยู่ในกลุม่คนท่ีบริสทุธ์ิ

นัน้ 

 ถ้าคณุต้องการจะรู้ว่าพระเจ้าทรงเกลียดชงัความบาปนัน้เพียงใด ให้อ่าน 1โครินธ์ 6:9-10 พระวจนะของพระเจ้ากลา่วว่า

ผู้ลว่งประเวณีจะไมไ่ด้รับแผน่ดินของพระเจ้า สถานท่ีเดียวท่ีพวกเขาสามารถไปได้คือบงึไฟ พวกเขาจะต้องอาศยัอยู่ในนรกเดียวกนั

กบัคนรักร่วมเพศและคนเป็นชู้ตลอดชัว่นิรันดร์ ผมไมต้่องการท่ีจะอยูใ่นนรกเช่นนัน้ คณุล่ะ 

.................... 
ค่หมันู้ ของผ้เทศนาหนุ่มู  
ไม่ค่อยจะอธิษฐาน 

ถาม 
 ผมได้รับความรอดมาประมาณปีคร่ึง และผมร้สึกว่าู ได้รับการทรงเรียกให้เป็นผ้รับใช้ ผมู หมัน้อย่กัู บหญิงสาวน่ารักคน

หน่ึงซ่ึงเติบโตข้ึนมาในครอบครวัทีเ่ป็นคริสเตียน แต่ผมไม่ค่อยเห็นเธออธิษฐาน ส่วนใหญ่ เธอจะอย่ทีห่อ้งโถงู พดคยุและหวัเราะู ใน

ระหว่างการอธิษฐานทีแ่ท่นบชา เธอู บอกว่าเธอรักผมและอยากจะเป็นภรรยาของผู้เทศนา แต่การที่เธอไม่อธิษฐานและไม่มีภาระ

หนกัสําหรบัคนทีห่ลงทําใหผ้มไม่สบายใจ คณุคิดว่าอย่างไรครบั 

ตอบ 
 ผมคิดว่าคณุมีสิทธิท่ีจะ์ กงัวลเก่ียวกบัความบกพร่องทางฝ่ายวิญญาณของผู้ ท่ีคณุตัง้ใจท่ีจะแต่งงานด้วย หญิงสาวคนนี ้

น่ารัก มีพรสวรรค์และมัน่คงในความเช่ืออยา่งแท้จริง เหมือนเช่นท่ีคณุบอกไว้ 

 อยา่งไรก็ตาม สิง่อ่ืนๆ ก็มีความสําคญัเทา่เทียมกนัหรือมีความสําคญัมากกว่า โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือคณุกําลงัเตรียมตวั

ท่ีจะเป็นผู้ รับใช้ สิ่งท่ีน่าเศร้าคือว่าหนุ่มสาวมากมายท่ีเติบโตขึน้มาในครอบครัวคริสเตียนไม่มีใจอยู่ทางฝ่ายวิญญาณ ผมดีใจท่ี

ไมใ่ช่ทกุคนเป็นแบบนัน้ แตน่่าเศร้าท่ีมีจํานวนมากท่ีเป็นเช่นนัน้ และดเูหมือนวา่คูห่มัน้ของคณุจะเป็นหนึง่ในจํานวนนัน้ 

 ภรรยาของผู้ รับใช้จะต้องเป็นผู้ ท่ีอยู่ฝ่ายวิญญาณเหนือสิ่งอ่ืนใด คณุจะต่อสู้กบัวิญญาณชัว่ทกุวนั และเธอจะต้องอยู่ข้าง

คณุ ร่วมต่อสู้กบัคณุด้วย เธอต้องมีความรู้สกึกบัคนทัง้หลายเหมือนเช่นท่ีคณุรู้สกึ พร้อมท่ีจะใช้เวลาอนัยาวนานในการอธิษฐาน

ร่วมกบัพวกเขาและช่วยเหลือพวกเขาให้พบกบัพระเจ้า ในการเป็นคู่อปุถมัภ์ของคณุ เธอจะต้องช่วยเหลือคณุ ไม่ทําให้คณุกงัวลใจ

และดงึคณุลงไป 

 ในการรับใช้ ภรรยาอาจเป็นพรอนัย่ิงใหญ่ท่ีพระเจ้าทรงประทานให้กบัผู้ชายคนหนึ่งหรือเป็นหินหนกัอยู่รอบคอของเขาก็

ได้ เธออาจเป็นแหลง่ของความปีติยินดีท่ีย่ิงใหญ่หรือในทางตรงกนัข้าม เป็นตวัถ่วงวิญญาณของเขาท่ีทําให้เขาท้อถอย 

 ถึงเวลาท่ีคณุจะต้องตดัสินใจว่าหญิงคนนีจ้ะเป็นพรสําหรับคณุและการรับใช้ท่ีพระเจ้าทรงประสงค์ให้ภรรยาเป็นหรือไม ่

ผมขอแนะนําให้คุณพูดคุยกับเธอในเร่ืองนีด้้วยความรักแต่ชัดเจน ให้เธอทราบว่าคุณคาดหวังอะไรและต้องการให้ภรรยาเป็น

อย่างไรในทางฝ่ายวิญญาณ และสงัเกตปฏิกิริยาของเธอ อาจเป็นได้ว่าเธอจะตระหนกัว่าเธอจําเป็นต้องอยู่ทางฝ่ายวิญญาณมาก

ย่ิงขึน้และเป็นหุ้นสว่นทางฝ่ายวิญญาณกบัคณุ 

 ถ้าเธอไม่ทําเช่นนัน้ ผมเห็นภาพเส้นทางท่ียากลําบากรอคอยคณุอยู่ ความท้อถอยอาจจะเกิดขึน้และคณุจะทิง้แผนการ

เพ่ือการรับใช้ของคุณ หรือจะมีการโต้เถียงกันอยู่เสมอในความสมัพนัธ์ของคุณ ซึ่งจะทําให้คุณอยู่ในความตึงเครียดท่ีเกือบจะ

เหลือทน 

 ในทางตรงกนัข้าม ถ้าเธออทุิศตนให้การอธิษฐาน และมีภาระหนกัสําหรับคนท่ีหลง คณุจะช่วยเธอให้กลายเป็นทหารแห่ง

ไม้กางเขนท่ีแท้จริงและเป็นคูอ่ปุถมัภ์ท่ีเหมาะสมสําหรับคณุ 
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 ถ้าเธอไม่เปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึน้ ผมขอแนะนําให้คณุแสวงหานํา้พระทยัของพระเจ้าในเร่ืองการแต่งงานของคณุใหม ่

พระเจ้าทรงมีทรงมีคูสํ่าหรับคณุซึง่จะเป็นคู่อปุถมัภ์ท่ีแท้จริง อย่ายอมกบัสิ่งท่ีด้อยกว่า อนาคตของคณุสําคญัต่อคณุมากเกินกว่าท่ี

จะยอมเส่ียงรับผู้ ท่ีไมมี่ภาระหนกัเหมือนกบัคณุมาเป็นภรรยา 

 สเปอร์จนัอ้างสดดีุ 37:23 “พระเยโฮวาห์ทรงนํายา่งเท้าของคนดี และพระองค์ทรงพอพระทยัในทางของเขา“ และกลา่วว่า 

“ใช่แล้ว และ [นอกจากยา่งเท้าแล้ว] ก็การยบัยัง้ด้วย” 

.................... 
ค่หมัน้ของู ดฉัินไม่สนใจดฉัิน 

ถาม 
 ดิฉนัไปสหคริสตจกัรเพ็นเทคอสต์แห่งหน่ึงไดปี้กว่าแล้ว และมีชายคนหน่ึงที่คริสตจกัรขอดิฉนัแต่งงาน เราสองคนไดร้ับ

บพัติศมาในพระนามพระเยซ ไดร้ับู พระวิญญาณบริสทุธิและมีส่วนร่วมในการนําวิญญาณมาหา์ พระเจ้าเป็นอย่างมาก ปัญหาคือ

ว่า ดิฉนัร้สึกว่าดิฉนัรักเขา แต่ดิฉนัู ไม่ชอบวิธีที่เขาปฏิบติักบัดิฉนั เมื่อพดคยุกนัู ตามลําพงั เราเข้ากนัไดดี้ แต่เมื่อเราอย่กบัคนอืน่ๆ ู

เขาไม่ใส่ใจดิฉนั ราวกบัว่าเขาไม่ตอ้งการให้ใครร้ว่าเขาชอบดิฉนั เขาบอกว่าเขารักดิฉนัู  และดิฉนับอกเขาว่าดิฉนัรักเขา บางครั้ง 

ดิฉนัร้สึกว่าดิฉนัู มองข้ามวิธีที่เขาปฏิบติัต่อดิฉนัได ้แต่บางครั้งดิฉนัอยากจะพดู ว่า “ลืมไปเลยดีกว่า” ดิฉนัควรจะพิจารณาเร่ืองนี้

ก่อนทีจ่ะหมัน้หรือไม่ 

ตอบ 
 ครับ คณุควรพิจารณาเร่ืองนี ้รวมทัง้เร่ืองอ่ืนๆ อีกมากมายก่อนท่ีคณุจะหมัน้ 

 นอกจากเร่ืองความรอดแล้ว การแต่งงานเป็นก้าวท่ีสําคญัท่ีสดุในชีวิตนี ้การสมรสเป็นสิ่งท่ีพระเจ้าทรงสถาปนาขึน้และ

เป็นความสมัพนัธ์ท่ีศกัดิสิทธิ ผกูพนัและมีความถาวร์ ์  การสมรสไม่ใช่เพียงความคิดของมนษุย์ท่ีเกิดขึน้เพราะความสะดวกเท่านัน้ 

แตเ่ป็นสิง่ท่ีพระเจ้าทรงวางแผนเพ่ือประโยชน์ของมนษุย์ (ปฐมกาล 2:18) 

 ไมมี่ความสมัพนัธ์ใดใกล้ชิดและผกูพนักนัมากไปกว่าการสมรส สําหรับบตุรของพระเจ้าแล้ว การสมรสเป็นความสมัพนัธ์

จนถงึความตาย ไมค่วรจะพิจารณาถงึการหยา่ร้างเลย พระเจ้าทรงเกลียดชงัการหยา่ร้าง (มาลาคี 2:16) 

 ดงันัน้ เม่ือคริสเตียนคิดว่าจะแต่งงาน ควรจะพิจารณาปัจจยัทกุประการ คณุจะต้องไม่เข้าเทียมแอกกบัคนท่ีไม่เช่ือ (2โค

รินธ์ 6:14) แตค่ณุต้องแสวงหานํา้พระทยัของพระเจ้าอยา่งจริงจงั 

 นอกจากนี ้จะต้องมีความรักท่ีแท้จริงระหว่างสองฝ่าย ความรักท่ีแท้จริง “ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว“ (1โครินธ์ 13:5) 

นัน่คือ ความรักไม่เห็นแก่ตวั โดยธรรมชาติแล้ว เรามีแนวโน้มท่ีจะเห็นแก่ตวั แต่เม่ือคนๆ หนึ่งรักอีกคนหนึ่งอย่างแท้จริง แนวโน้ม

นัน้ก็เปล่ียนไป 

 ผู้ชายหลายคนพยายามท่ีจะรักษาภาพลกัษณ์ “ชายชาตรี” เอาไว้เม่ืออยู่ต่อหน้าคนอ่ืนๆ สําหรับพวกเขา การรักหรือเอา

ใส่ใจคนอ่ืนเป็นความอ่อนแอ และพวกเขาไม่พร้อมท่ีจะทิง้ภาพลกัษณ์ “ชายชาตรี” ไปเป็นคนท่ีมีความอ่อนโยน เอาใจใส่และมี

ความรัก ในความเป็นจริง ผู้ชายท่ีเป็นเช่นนัน้มีความรู้สกึไมม่ัน่คงและด้อยคา่ เขาต้องปกป้องตนเองจากการมีลกัษณะท่ีเปราะบาง 

แต่คนท่ีรักอย่างแท้จริงจะกลายเป็นผู้ ท่ีเปราะบาง เพราะเขาใส่ใจบคุคลอีกคนหนึ่งมากจนเขาใสใ่จเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของตนเอง

น้อยกวา่ท่ีเขาใสใ่จเธอ 

 เห็นได้ชดัว่าเพ่ือนของคณุยงัมีความรู้สึกสําหรับคณุยงัไม่ถึงจดุนัน้ เขายงัไม่พร้อมท่ีจะแต่งงานเพราะเขาพยายามท่ีจะ

ปกป้องตนเองจากสิ่งท่ีเขาคิดว่าเป็นความอ่อนแอเม่ือเขาอยู่ต่อหน้าผู้ อ่ืน ทัง้นี ้ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่สามารถมีความรักท่ี

แท้จริงสําหรับคณุได้ เพียงแตเ่ขายงัไมมี่เทา่นัน้เอง 

 มาตรฐานของพระเจ้าสําหรับการสมรสคือว่าผู้ชายควรจะรักภรรยาของเขาเหมือนกบัร่างกายของตนเอง (เอเฟซสั 5:28) 

ผู้ชายคนหนึ่งไม่ละเลยร่างกายของตนเองแต่ “เลีย้งดูและทนุถนอม เหมือนพระคริสต์ทรงกระทําแก่คริสตจักร“ (เอเฟซสั 5:29) 

เพ่ือนของคณุอาจยงัไมถ่งึจดุนัน้ ซึง่จําเป็นตอ่การสมรสท่ีดี เขายงัจะต้องก้าวตอ่ไปอีก  
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 ผมขอแนะนําในตอนนีว้่าคณุยงัไม่พร้อมท่ีจะหมัน้กบัชายคนนี ้ก่อนท่ีคณุจะตกลงท่ีจะหมัน้กบัเขา ผมคิดว่ามีหลายสิ่งท่ี

จะต้องทํา 

 สิ่งท่ีสําคญัมากอย่างหนึ่งคือการมีความสมัพนัธ์ท่ีมีความซ่ือสตัย์ต่อกนัอย่างแท้จริง นัน่คือ ความสมัพนัธ์ท่ีคณุสามารถ

พดูถงึสิง่ท่ีทําให้คณุไมส่บายใจได้อยา่งง่ายๆ และเขาสามารถทําเช่นเดียวกนัได้ ถ้าความสมัพนัธ์ของคณุไม่อาจมีความซ่ือสตัย์ต่อ

กนัได้ ก็จะไมส่ามารถทนความกดดนัของการสมรสได้ 

 สิ่งสําคญัประการท่ีสองคือว่าจะต้องส่ือสารกนัได้อย่างเปิดเผยและไม่เกรงใจกนั และใช้เวลามากท่ีจะส่ือสารกนัเช่นนัน้

ได้ การส่ือสารเช่นนีจ้ะต้องดําเนินตอ่ไปในการสมรส 

 เวลาเป็นปัจจยัสําคญัอีกอย่างหนึ่ง จงให้ความสมัพนัธ์ของคณุได้รับการพิสจูน์ อย่ารีบร้อนและอย่าปลอ่ยให้เขาเร่งคณุ 

ถ้าคุณปฏิบัติตามคําแนะนําข้างต้นและให้เวลาเพ่ือท่ีความสัมพันธ์จะเติบโตขึน้ได้ อาจเป็นได้ว่าความรักท่ีคุณแสวงหาและ

ปรารถนาจะออกผลในชีวิตของเขา ความรักต้องเติบโตขึน้และเป็นผู้ ใหญ่ โดยเปล่ียนจากสิ่งท่ีเห็นแก่ตวัในตอนแรก (“ฉนัได้อะไร

จากความรักนี”้) เป็นความรักท่ีลกึซึง้และไมเ่หน็แก่ตวั (“ฉนัให้คูข่องฉนัได้มากแค่ไหน”) กระบวนการนีอ้าจใช้เวลานานในกรณีของ

เพ่ือนคณุ 

 ท้ายนี ้เพ่ือท่ีจะแสดงให้เหน็ความแตกตา่งระหว่างความรักของเพ่ือนคณุท่ีมีให้กบัคณุ ซึง่เราอาจเรียกว่าเป็น “ความรักโร

แมนติก” และความรักท่ีลกึซึง้และมีความผกูพนั และจําเป็นตอ่การสมรสท่ีดีและยาวนาน ซึง่เรียกว่า “ความรักของสามีภรรยา” ผม

ขอยกตวัอยา่งง่ายๆ 

 โดยปกติ ใต้กระโปรงรถจะมีเคร่ืองยนต์สองเคร่ือง ไม่ใช่เคร่ืองเดียวอย่างท่ีเรามกัจะคิดกนั มีเคร่ืองยนต์ขนาดเล็กเคร่ือง

หนึง่และเคร่ืองยนต์ขนาดใหญ่เคร่ืองหนึง่ ถ้าใช้แตเ่คร่ืองยนต์ขนาดเลก็ รถจะไปไหนไม่ได้ไกล แต่เคร่ืองยนต์ขนาดใหญ่จะนํารถไป

ได้ทกุท่ีท่ีเราต้องการจะไป ตามจริงแล้วหน้าท่ีของเคร่ืองยนต์ขนาดเล็กไม่ใช่เป็นการทําให้รถวิ่งไปตามถนน แต่ช่วยให้เคร่ืองยนต์

ขนาดใหญ่ติดขึน้มา เคร่ืองยนต์ขนาดเลก็นัน้เรียกวา่สตาร์ทเตอร์ 

 เราจะเรียกเคร่ืองยนต์ขนาดเล็กซึ่งคือสตาร์ทเตอร์นีว้่า ความรักโรแมนติก ความรักนีเ้ป็นความรักท่ีไม่เป็นผู้ ใหญ่ เป็น

ความสนใจทางร่างกาย ซึง่อาจเร่ิมความสมัพนัธ์ได้ แต่ถ้าเคร่ืองยนต์ขนาดใหญ่ ซึง่คือความรักของสามีภรรยา ไม่ติดขึน้มา ความ

รักใคร่ก็จะตายไปในเร็ววนั ดงันัน้ถ้าคู่หนุ่มสาวมีแต่ความรักโรแมนติก ชีวิตสมรสของพวกเขาก็จะอยู่ได้ไม่ยืด การสมรสของดารา

ฮอลลีวดูสว่นใหญ่เป็นประเภทเคร่ืองยนต์ขนาดเลก็ และแตกสลายลงเม่ือความงดงามของใบหน้าและรูปร่างจางหายไป เพราะไม่

เคยมีความรักท่ีแท้จริงอยู ่

 ความรักของสามีภรรยาซึ่งคือเคร่ืองยนต์ขนาดใหญ่ไม่ได้มีพืน้ฐานอยู่บนความรักใคร่เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่มี

รากฐานอยู่บนความสนใจกนัทัง้สองฝ่าย ความเป็นเพ่ือนกนั ความเคารพกนั ความช่ืนชมกนั การใสใ่จอย่างไม่เห็นแก่ตวั การเป็น

หว่ง และแนวคิดเก่ียวกบัการสมรสตามพระคมัภีร์ 

 ดเูหมือนว่าเพ่ือนของคณุจะมีเคร่ืองยนต์ขนาดเล็กทํางานอยู่ และจะเป็นการฉลาดสําหรับคณุท่ีจะรอจนกว่าจะแน่ใจว่า

คณุทัง้สองคนมีเคร่ืองยนต์ขนาดใหญ่ท่ีติดและทํางานอยู ่และมีเชือ้เพลงิท่ีดีคือพระวิญญาณบริสทุธิอยู่ในถงั์ นํา้มนัทางฝ่ายวิญญา

ของคณุ เม่ือนัน้ คณุจะมีความมัน่ใจวา่เป็นการปลอดภยัท่ีคณุจะเดินทางไปในชีวิตสมรสร่วมกนั 

.................... 
สามีปฏบิตักัิบภรรยาเหมือนเป็นเดก็ 

ถาม 
 สามีของดิฉนัมีพระวิญญาณบริสทุธิ แต่เขาเป็นคนชอบเผด็จการมาก ์ เขาปฏิบติักบัดิฉนัเหมือนเป็นเด็ก เขาเคยข่ว่าจะตีู

ดิฉนัถ้าดิฉนัไม่เชื่อฟังเขา เขาจดัการเร่ืองเงินและซ้ือของต่างๆ ที่ตอ้งการเพือ่ตนเอง แต่ดิฉนัตอ้งขอเงินเพือ่ซ้ือของใช้ส่วนตวั เขา

บอกว่าพระเจ้าทรงวางแผนให้เป็นเช่นนี ้และอ้างเอเฟซสั 5:24 เมื่อใดก็ตามที่ดิฉนัพยายามพดคุยกบัเขาอย่างมีเหตผุลู  อาจารย์

เกรย์คะ ข้อพระคมัภีร์นัน้มีความหมายอย่างนี้หรือคะ ดิฉนัเต็มใจที่จะเป็นส่ิงที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้ดิฉนัเป็น แต่ดิฉนัร้สึู ก
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เหมือนว่าการปฏิบติัเช่นนีเ้ป็นการทําใหส้ญเสียความเป็นู มนษุย์ และดิฉนัเสียความเคารพตนเองในฐานะภรรยา ดิฉนัพบว่าตนเอง

ไม่พอใจเขาและยงัไม่พอใจพระเจ้าถา้พระเจ้าทรงวางแผนใหชี้วิตสมรสเป็นแบบนี ้คณุช่วยดิฉนัหน่อยไดไ้หม 

ตอบ 
 ก่อนอ่ืน ผมขอยืนยนักบัคณุว่าพระเจ้าไม่ได้วางแผนให้สามีทํากบัภรรยาราวกบัว่าภรรยาเป็นเด็ก หรือเป็นทรัพย์สมบติัท่ี

จะทําอะไรก็ได้ตามอําเภอใจ ผมเห็นผู้ชายหลายคนปฏิบติักบัสตัว์ด้วยความเห็นใจมากย่ิงกว่าท่ีปฏิบติักบัภรรยาผู้ เป็นท่ีรักของตน 

การนําข้อพระคมัภีร์หนึ่งออกจากข้อพระคมัภีร์แวดล้อมและใช้ข้อพระคมัภีร์นัน้เพ่ือสร้างพืน้ฐานอํานาจเพ่ือทําให้อตัตาทางเนือ้

หนงัพอใจนัน้เป็นการบิดเบือนแนวคิดของพระคมัภีร์ เราจะต้องใช้บริบททัง้หมดเพ่ือเข้าใจข้อ 24 ได่อย่างถูกต้อง เราจะอ้างข้อ

พระคมัภีร์เอเฟซสัท่ีเก่ียวข้องกบัความสมัพนัธ์ในชีวิตสมรสทัง้หมด 

 

 จงยอมฟังกนัและกนัด้วยความเคารพในพระคริสต์ [ความเกรงกลวัพระเจ้า] ฝ่ายภรรยา จงยอมฟังสามีของตน

เหมือนยอมฟังองค์พระผเ้ป็นเจ้า เพราะว่าสามีเป็นศีรษะของภรรยา เหมือนู พระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจกัร (ซ่ึง

เป็นพระกายของพระองค์) และพระองค์ทรงเป็นพระผ้ช่วยให้รอดของคริสตจักรู  คริสตจักรยอมฟังพระคริสต์ฉนัใด 

ภรรยาก็ควรยอมฟังสามีทกุประการฉนันัน้ ฝ่ายสามีก็จงรกัภรรยาของตน เหมือนอย่างทีพ่ระคริสต์ทรงรักคริสตจกัร และ

ทรงประทานพระองค์เองเพือ่คริสตจกัร...เช่นนัน้แหละ สามีจึงควรรักภรรยาของตนเหมือนกบัรักกายของตนเอง ผที้่รักู

ภรรยาของตนก็รักตนเอง เพราะว่าไม่มีผ้ใดเกลียดชงัเนื้อหนงัของตนเองู  มีแต่เลี้ยงดและทนถุู นอม เหมือนพระคริสต์

ทรงกระทําแก่คริสตจกัร เพราะว่าเราเป็นอวยัวะแห่งพระกายของพระองค์ เพราะเหตนีุ ้ผช้ายจึงละบิดามารดาของตน ู

ไปผกพนัอย่กบัภรรยา และเขาทัง้สองจะเป็นเนื้ออนัเดียวกนั ความจริงที่ฝังอย่ในข้อนี้สําคญั ส่วนข้าพเจ้า ข้าพเจ้าู ู ู

เข้าใจว่าหมายถึงพระคริสต์และคริสตจักร ถึงอย่างไรก็ดี ท่านทุกคนจงต่างก็รักภรรยาของตนเหมือนรักตนเอง และ

ภรรยาก็จงยําเกรงสามีของตน (เอเฟซสั 5:21-25, 28-33) 

 

 ทศันคติของสามีต่อภรรยาของตนท่ีพระเจ้าทรงให้ความสําคญันัน้ไม่ใช่การเผด็จการ แต่เป็นความรัก (ข้อ 25, 28, 29, 

33) ตวัอย่างท่ีพระเจ้าทรงประทานแก่มนษุย์เพ่ือเป็นแบบแผนความรักเพ่ือภรรยาของตนนัน้คือความรักท่ีพระคริสต์ทรงมีให้แก่

คริสตจกัร พระองค์ทรงประทานพระองค์เองบนไม้กางเขนเพ่ือคริสตจกัร และผู้ชายต้องรักภรรยาของตนเหมือนเช่นนัน้ (ข้อ 25) 

พระเยซไูมเ่คยเผดจ็การกบัคริสตจกัรของพระองค์หรือบงัคบัฝืนใจมนษุย์ 

 นอกจากนี ้ผู้ชายจะต้องรักภรรยาของตนมากเท่ากบัท่ีรักตนเองและร่างกายของตนเอง (ข้อ 28-29) ถ้าผู้ชายรักภรรยา

เช่นนี ้เขาจะไม่ใช้เงินมากมายกบัตนเองและขีเ้หนียวกบัภรรยา สามีและภรรยา “ทายาทร่วม” (1เปโตร 3:7, พระคมัภีร์ภาษาไทย

ฉบบัมาตรฐาน 2002) ดงันัน้ ทรัพย์สิง่ของของพวกเขารวมทัง้เงินของพวกเขาก็ควรจะแบง่ปันอยา่งเทา่เทียมกนั 

 แน่นอนว่าสามีเป็นผู้ นํา และเขาต้องเป็นศีรษะของภรรยา เหมือนเช่นพระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักร (เอเฟซสั 

5:23) แต่เหมือนเช่น พระคริสต์ทรงเป็นผู้ นําด้วยความรัก สามีก็จะต้องเป็นเช่นนัน้เหมือนกัน ไม่ใช่เป็นผู้ นําท่ีอยู่ฝ่ายเนือ้หนัง 

รุนแรงและเผด็จการ แต่เป็นผู้ นําท่ีอยู่ฝ่ายวิญญาณและมีความรัก ช่วยเหลือภรรยาให้เป็นคนท่ีดีขึน้ บริสทุธิขึน้และมีความสขุขึน้ ์

เหมือนเช่นท่ีพระคริสต์นําคริสตจกัรของพระองค์ ทําให้คริสตจกัรเป็นคริสตจกัรท่ีมีสง่าราศี (เอเฟซสั 5:27) เป็นการนําท่ีมีพืน้ฐาน

อยูบ่นความรัก ไมว่า่เธอ [ภรรยา] จะรักเขาหรือไม ่สามีจะต้องรักภรรยา (ดโูรม 5:8; 1ยอห์น 4:19) 

 ปัญหาจะไม่เกิดขึน้ ถ้าภรรยาผู้ชอบธรรมยอมจํานนต่อการนําของสามีผู้ซึ่งรักเธอเหมือนเช่นพระคริสต์ทรงรักคริสตจกัร 

การยอมจํานนของเธอจะเป็นเหมือนกบัการยอมจํานนของคริสตจกัรต่อพระคริสต์ (เอเฟซสั 5:22, 24) ไม่ใช่เร่ืองยากท่ีคริสตจกัร

จะติดตามพระคริสต์ เพราะพระองค์ได้ทรงพิสจูน์ความรักของพระองค์ต่อคริสตจกัร และพระองค์จะทรงนําคริสตจกัรไปสู่ชีวิตท่ีดี

ขึน้ บริสทุธิขึน้และมีสขุย่ิงขึน้์ กวา่ท่ีคริสตจกัรเคยรู้มาก่อน ความสมัพนัธ์ท่ีสวยงามนีเ้ป็นตวัอยา่งของการสมรสของคริสเตียน 
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 มีอีกสิ่งหนึ่งท่ีพระคมัภีร์สอนในเร่ืองการยอมจํานน แม้ว่าภรรยาจะต้องยอมจํานนต่อสามีของตน (เอเฟซสั 5:24) แต่ก็มี

ความหมายหนึ่งว่าสามีจะต้องยอมจํานนต่อภรรยาเช่นกัน (เอเฟซสั 5:21) สามีผู้ชอบธรรมซึ่งรักภรรยาของตนอย่างแท้จริงจะ

แสวงหาทางท่ีจะทําให้เธอพอใจ อัครสาวกเปาโลกล่าวถึงหลักการนีใ้น 1โครินธ์ 7:33 และเราแน่ใจได้ว่าเขาไม่ได้กล่าวโทษ

หลกัการนี ้ “แตค่นท่ีมีภรรยาแล้ว ก็สาละวนในการงานของโลกนี ้[นัน่คือ การหาเงินให้เพียงพอ] เพ่ือจะทําสิง่ท่ีพอใจของภรรยา” 

 ความรักทําให้เกิดความรัก ความรักเป็นพระคุณอนัสูงสุด ความรักจะผูกพันสามีและภรรยาไว้ด้วยกันโดยไม่มีสิ่งใด

เหมือน จะทําให้ความขรุขระราบเรียบ จะนําความปีติยินดีและความสขุมายงัคนทัง้สอง จะยกสามีขึน้เป็นราชาและภรรยาขึน้เป็น

ราชินี และความรักจะผกูพนัพวกเขาไว้ด้วยกนัจนพวกเขาไมอ่าจถกูแยกออกจากกนัได้เลย 

 ผมจะปิดท้ายด้วยข้อความจากพิธีสมรสท่ีผมชอบข้อความหนึง่ 

 

 พระคมัภีร์กลา่วไว้ว่า ในการทรงสร้าง อาดมั ผู้ชายนัน้ได้ถกูปัน้ขึน้ก่อน จากนัน้ ก็เป็นผู้หญิง คือเอวา เพ่ือผู้หญิงจะ

เพ่ือผู้ชาย แสดงถงึความถ่อมใจ สภุาพและออ่นโยนซึง่เป็นลกัษณะของผู้หญิง 

 แตผู่้ชายซึง่เป็นสิง่สดุท้ายท่ีพระเจ้าทรงสร้างนัน้ แสดงถงึงานท่ีดีท่ีสดุและเป็นเลศิท่ีสดุท่ีพระเจ้าทรงสร้างขึน้ทัง้หมด 

 ดงันัน้การท่ีเอวาถกูสร้างจากอาดมัและออกจากเขา เป็นเกียรติแก่ผู้หญิงในฐานะสง่าราศีของผู้ชาย 

 ถ้าผู้ชายเป็นศีรษะ เธอก็เป็นมงกฎุ มงกฎุแก่สามีของเธอ ผู้ชายเป็นผงคลีดินท่ีได้รับการขดัเกลา แต่ผู้หญิงได้รับการ

ขดัเกลาเป็นสองเทา่ เป็นอีกขัน้หา่งจากพืน้ดิน 

 เธอสร้างขึน้จากผู้ชายหรือออกจากผู้ชาย ไม่ได้ออกจากศีรษะของเขาเพ่ือเผด็จการหรืออยู่เหนือเขา ไม่ได้ออกจาก

เท้าของเขาเพ่ืออยู่ใต้เขาหรือถกูเขาเหยียบ แต่ออกจากซ่ีโครงของเขาเพ่ือจะเท่าเทียมกนักบัเขา จากใต้แขนของเขาเพ่ือ

ได้รับการปกป้องจากเขา และใกล้หวัใจของเขาเพ่ือจะรับความรัก 

 

 ผู้ชายนัน้เป็นสขุและภรรยาของเขาก็เป็นสขุ เม่ือดําเนินชีวิตอยู่ในความงามและความกลมกลืนแห่งการสมรสของคริส

เตียน 
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6 
ความประพฤตแิละความสัมพนัธ์ในคริสตจกัร 
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สมาชิกคริสตจักรทาํธุรกจิขีโ้กง 
ถาม 
 ผมทํางานกบัชายคนหน่ึงในคริสตจกัรของเรา เมื่อเร็วๆ นี้ เขาบอกให้ผมพดส่ิงที่ไม่ใช่ความจริงและบอกว่าไม่เสียหายู

อะไร แล้วเขาก็ขยิบตาและบอกว่า “เราทัง้สองคนจะได้มีสิบลดให้กบัโบสถ์มากข้ึน” ครั้งนี้เป็นการทําธุรกิจขี้โกงครั้งล่าสุดที่ผม

สงัเกตเห็นเขาทํา ผมควรจะทําอย่างไรดี ทําไม่ร้ไม่เห็นู  บอกกบัศิษยาภิบาล ลาออก หรือทําอะไรดี 

ตอบ 
 ผมคิดวา่คณุจะพบคําตอบสําหรับคําถามของคณุในมทัธิว 18:15-17 

 

 หากว่าพีน่อ้งของท่านผห้น่ึงทําผิดบาปต่อท่านู  จงไปแจ้งความผิดบาปนัน้แก่เขา สองต่อสองเท่านัน้ ถา้เขาฟังท่าน 

ท่านจะไดพี้น่อ้งคืนมา แต่ถา้เขาไม่ฟังท่าน จงนําคนหน่ึงหรือสองคนไปดว้ย ใหเ้ป็นพยานสองสามปากเพือ่ทกุคําจะเป็น

หลกัฐานได้ ถ้าเขาไม่ฟังคนเหล่านัน้ จงไปแจ้งความต่อคริสตจกัร ถ้าเขายงัไม่ฟังคริสตจกัรอีก ก็ให้ถือเสียว่าเขาเป็น

เหมือนคนต่างชาติหรือคนเก็บภาษี 

 

 ดงัท่ีคณุเห็นได้จากข้อความนีว้่า คณุไม่อาจทําไม่รู้ไม่เห็นสิ่งท่ีเจ้านายของคณุทําได้ และยงัไม่ถึงเวลาท่ีคณุจะลาออก

หรือบอกให้ศิษยาภิบาลเข้ามาเก่ียวข้อง 

 ถ้าคณุจะวา่พ่ีน้องคนท่ีคณุทํางานให้กบัเขาไมไ่ด้ละเมิดตอ่คณุ คณุต้องเข้าใจวา่ไมเ่ป็นความจริง เพราะเขาละเมิดต่อคณุ

เม่ือเขาขอให้คณุบอกสิ่งท่ีไม่เป็นความจริง เราจะใช้ถ้อยคําท่ีชดัเจนว่า สิ่งท่ีเขาขอให้คณุบอกนัน้เป็นการโกหก ถ้าคณุได้ทําสิ่งท่ี

เขาขอให้คณุทํา คณุได้มีส่วนกบัเขาในการทําธุรกิจขีโ้กง วตัถปุระสงค์ของการดําเนินการทัง้หมดคือเพ่ือให้ “ได้พ่ีน้องคืนมา” ซึ่ง

ไม่ได้หมายความว่าคณุจะรักษาสมัพนัธภาพกบัเขาได้เท่านัน้ แต่ยงัหมายความว่าด้วยการท่ีคณุพดูกบัเขา คณุช่วยเขาให้กลบัใจ

ใหม่และช่วยวิญญาณเขาจากการหลงไป หนงัสือยากอบกล่าวถึงเร่ืองนีไ้ว้ชดัเจนมาก “พ่ีน้องของข้าพเจ้า ถ้าคนใดในพวกท่าน

หลงผิดไปจากความจริง และผู้ ใดชกัจงูเขาให้เขากลบัใจเสียใหม่ จงให้ผู้นัน้รู้เถิดว่า ผู้ ท่ีช่วยคนบาปคนหนึ่งให้พ้นจากทางผิดของ

เขานัน้ ก็ได้ช่วยจิตวิญญาณของเขาให้รอดพ้นจากความตาย และได้กําจดับาปเสียมากมาย” (ยากอบ 5:19-20) 

 ดงันัน้ ขัน้ตอนแรกของคณุคือ ไปหาเขาเพียงลําพงั ตวัต่อตวั พ่ีน้องคนหนึ่งในองค์พระผู้ เป็นเจ้าไปหาพ่ีน้องอีกคนหนึ่งใน

องค์พระผู้ เป็นเจ้า เข้าหาเขาเหมือนเช่นกาลาเทีย 6:1 บอกกบัคณุให้ทํา “ด้วยใจอ่อนสภุาพ” ให้แน่ใจว่า “คิดถึงตวัเอง เกรงว่าท่าน

จะถกูชกัจงูให้หลงไปด้วย” ถ้าเขาฟังคณุ กลบัใจใหม่และเลิกทํางานโดยไม่ซ่ือสตัย์ คณุก็ “ได้พ่ีน้องคืนมา” คณุก็ควรทิง้สิ่งนัน้ไว้

เบือ้งหลงัและไมก่ลา่วถงึอีกหรือพดูกบัใครๆ  

 ถ้าเขาไม่ยอมฟัง โกรธ หรือปฏิเสธคําวิงวอนของคณุ คณุก็ต้องดําเนินขัน้ตอนต่อไปตามท่ีกลา่วถึงในมทัธิว 18:16 ในจดุ

นี ้ผมขอแนะนําให้คณุไปหาศิษยาภิบาลของคณุ และถามเขาว่าคณุควรจะพาใครไปกบัคณุเพ่ือดําเนินการขัน้ต่อไป “คนหนึ่งหรือ

สองคน” ควรจะเป็นคนท่ีมีช่ือเสียงดีในคริสตจักร เป็นผู้อยู่ฝ่ายวิญญาณซึ่งรู้ว่าจะต้องปิดปากของตนไว้เงียบ พวกเขาควรจะมี

วิญญาณท่ีถ่อมใจและอ่อนโยน และควรจะพดูกบัเขาเก่ียวกบัสภาพทางวิญญาณของเขา โดยให้เขาทราบว่าถ้าเขาปฏิเสธไม่ฟัง 

ขัน้ตอนต่อไปจะจริงจังย่ิงขึน้ พวกเขาควรจะอ่านมทัธิว 18:15-17 ให้เขาฟังและให้เขาทราบว่าถ้าเขากลบัใจใหม่ จะไม่มีการ

ดําเนินการขัน้ตอ่ไป 

 ถ้าเขาปฏิเสธไมฟั่งอีก ก็ขึน้อยูก่บัศิษยาภิบาลท่ีจะดําเนินการในข้อ 17 ความหมายของการ “แจ้งความต่อคริสตจกัร” นัน้

ไม่ได้อธิบายเอาไว้ บางคนเช่ือว่าควรจะเรียกให้มีการประชุมธรรมิกชนและประกาศเร่ืองทัง้หมดต่อหน้าสมาชิกทุกคนของ

คริสตจกัร อย่างไรก็ตาม ผมมีความเช่ือถือว่าการกระทําในแบบนีไ้ม่ค่อยจะเป็นวิธีท่ีดีท่ีสดุ เหมือนเช่นผู้อาวโุสย่ีสิบส่ีคนในวิวรณ์ 

4:4 เป็นตวัแทนของคริสตจกัรท่ีได้รับการไถ่ทัง้หมด (ดวูิวรณ์ 5:9) ศิษยาภิบาลและผู้อาวโุสหรือผู้ นําทางฝ่ายวิญญาณในคริสตจกัร
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ท้องถ่ินก็เป็นตวัแทนของคริสตจกัรนัน้ การบอกพวกเขาคือการ “แจ้งความต่อคริสตจกัร” และเป็นการดีท่ีพวกเขาจะดําเนินการขัน้

ตอ่ไปตามท่ีเขียนไว้ในข้อ 17 

 จงจําไว้ว่าวัตถุประสงค์คือ “ได้พ่ีน้องคืนมา” เพ่ือช่วยเขาให้รอด เขาไม่ควรจะถูกกดข่ีหรือไล่ออกจากคริสตจักรโดย

ปราศจากความรักและความเมตตา เขาต้องได้รับโอกาสท่ีจะกลบัใจใหมเ่พ่ือท่ีเขาจะได้กลบัคืนสูส่ภาพเดิมและได้รับความรอด 

 คณุอาจลงัเลท่ีจะดําเนินการดงักล่าวเพราะกลวัว่าเขาจะโกรธและไลค่ณุออกจากงาน แน่นอนว่าอาจเป็นไปได้ แต่จงจํา

ไว้ว่าทางเลือกหนึ่งท่ีคณุเสนอขึน้มาคือว่าคณุลาออก ซึ่งไม่ใช่สิ่งท่ีควรจะทํา พระเจ้าทรงอยู่ข้างคณุถ้าคณุทําตามนํา้พระทยัของ

พระองค์ จงจําสิง่ท่ีเอเสเคียล 33:8 เขียนไว้ “ถ้าเรากลา่วแก่คนอธรรมว่า โอ คนอธรรมเอ๋ย เจ้าจะต้องตายแน่ แต่เจ้าก็มิได้กลา่วคํา

ตกัเตือนให้คนอธรรมกลบัจากทางของเขา คนอธรรมนัน้จะต้องตายเพราะความบาปชัว่ของเขา แต่เราจะลงโทษเจ้าเพราะความ

ตายของเขา“ 

 ผมไม่ต้องการท่ีจะมีโทษ และคณุก็ไม่ต้องการเช่นนัน้เหมือนกนั สหาย ถ้าคณุไม่เอ่ยปากเตือนเขา (และหวงัเป็นอย่างย่ิง

วา่ จะช่วยเขาให้รอด) คณุก็ผิดเพราะทําธุรกิจขีโ้กงเหมือนกนั 

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

ชายผ้น่ารังเกียจู กวนใจทุกคน 
ถาม 
 มีผช้าู ยคนหน่ึงในคริสตจกัรทีผ่มเข้าร่วมประชมุอยู่ ซ่ึงเป็นคนน่ารงัเกียจมาก และดเหมือนว่าศิษยาภิบาลู ไม่ตอ้งการทีจ่ะ

ยุ่งเกีย่วกบัเขา เขาหยาบคายและไม่มีมารยาท และเขากวนใจทกุคน ผมร้สึกกลวัมากเวลาทีเ่ขาเป็นพยาน เขาทําใหท้กุคนขุ่นเคืองู

และผมแน่ใจว่าเขาทําใหห้ลายคนหนัไปจากคริสตจกัรของเรา ทําไมเราตอ้งทนกบัเขาดว้ย ผมควรบอกศิษยาภิบาลไหมว่าธรรมิก

ชนทกุคนร้สึกกบัเขาอย่างไร และขอใหู้ ศิษยาภิบาลไล่เขาออกไปหรืออย่างนอ้ยใหเ้ขาน่ิงเงียบ 

ตอบ 
 มกัจะมีอย่างน้อยคนหนึ่งท่ีเป็นแบบนัน้ในคริสตจกัรทกุแห่ง และผมคิดว่าอาจเป็นสิ่งท่ีพระเจ้าทรงประสงค์ ผู้ชายคนนี ้

เป็น “ผู้พฒันาความเมตตา” และคณุต้องมีเขามากกวา่ท่ีคณุคิด ผมจะอธิบายให้ฟัง 

 โยบกลา่ววา่ “เม่ือพระองค์ทรงทดสอบข้าแล้ว ข้าก็จะเป็นอย่างทองคํา” (โยบ 23:10) เราต้องมีสิ่งท่ีขดักบัทางของเรา เรา

ต้องมีการทดลองและสิ่งท่ียากลําบาก และเวลาท่ียากลําบากท่ีจะชําระเราและพฒันาเราให้มีภาพลกัษณ์เหมือนเช่นท่ีพระเจ้าทรง

ประสงค์ ทัง้หมดนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของสิง่ท่ีพระเจ้ากําลงักระทํา 

 เปาโลเขียนถงึทิโมธีหนุ่มว่า “จงเข้มแข็งขึน้ในพระคณุซึง่มีอยู่ในพระเยซูคริสต์...จงทนการยากลําบากด้วยกนักบัทหารท่ีดี

ของพระเยซคูริสต์“ (2ทิโมธี 2:1, 3) 

 การทนการยากลําบากหมายถึงการทนทกุข์กบัความลําบาก คําภาษากรีกคือ คาคอพาเธะโอ (kakopatheo) ซึ่งนํามา

จาก คาโคส (kakos) ซึง่หมายถงึเลวร้าย และ พาสโฆ (pascho) ซึง่หมายถงึทนทกุข์ เป็นคําท่ีใช้ในพระคมัภีร์เพียงห้าครัง้ ส่ีครัง้อยู่

ใน 2ทิโมธี ในท่ีนีแ้ละใน 1:8; 2:9 และ 4:5 ความหมายแฝงของคําดงักลา่วไม่ใช่เพียงแค่การประสบกบัการทดลองสัน้ๆ หรือการ

ทนทกุข์เป็นครัง้คราว แต่เป็นการรับภาระหรือทนทกุข์ ความชัว่ร้ายหรือความทกุข์ทรมานตราบเท่าท่ีสิ่งเหล่านีดํ้าเนินต่อไป ตาม

จริงแล้ว ตราบเทา่ท่ีพระเจ้าทรงอนญุาตให้สิง่รบกวน การทนทกุข์ หรือการทดลองดงักลา่วให้คงอยูแ่ละยืดยาวตอ่ไป 

 เปาโลเองประสบกบัสิ่งท่ีเขาเตือนให้ทิโมธีทน สามครัง้เขาขอพระเจ้าให้นําสิ่งรบกวนและความทกุข์ทรมานอนัร้ายแรงท่ี

เขาเรียกว่า “เสีย้นหนามในเนือ้หนงั” นัน้ออกไปเพราะสิ่งนัน้รบกวนเขาเป็นอย่างมาก (อาจจะเลวร้ายกว่าท่ีเพ่ือนของคณุรบกวน
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คณุมากนกั) อยา่งไรก็ตาม พระเยซทูรงปฏิเสธท่ีจะให้เขาได้รับความบรรเทาจากสิ่งนัน้ และตรัสกบัเขาว่า “การท่ีมีคณุของเราก็พอ

แก่เจ้าแล้ว เพราะความออ่นแอมีท่ีไหน เดชของเราก็มีฤทธิขึน้เตม็ขนาดท่ีนัน่์ ” (2โครินธ์ 12:7-9) 

 ในเวลานัน้ เปาโลจึงตระหนกัว่าหนามนัน้เป็นสิ่งท่ีดีสําหรับเขาและทําให้เขาใกล้ชิดกบัพระคริสต์มากย่ิงขึน้และพระคณุ

ของพระองค์อุดมย่ิงขึน้ เพราะเขาตอบว่า “เหตุฉะนัน้ ข้าพเจ้าจึงภูมิใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้า เพ่ือฤทธ์ิเดชของ

พระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้า“ (2โครินธ์ 12:9) จากนัน้ เขาสรุปว่า (เป็นการถอดความ) “เพราะข้าพเจ้ารู้ว่าทัง้หมดเพ่ือประโยชน์

ของพระคริสต์ ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างมากเก่ียวกบั ‘หนาม’ และเก่ียวกบัการดถูกูและความยากลําบาก การข่มเหงและอปุสรรค 

เพราะเม่ือข้าพเจ้าออ่นแอ ข้าพเจ้าก็แข็งแกร่ง ย่ิงข้าพเจ้ามีน้อย ข้าพเจ้าก็ย่ิงพึง่พาพระองค์” (2โครินธ์ 12:10, Living Bible) 

 ถ้าเราดําเนินชีวิตอยู่เพ่ือพระเจ้าและประกอบด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิอย่างแท้จริง การทําให้ขุ่นเคืองและการต่อสู้ ก็มี

ประโยชน์ในการทําให้เราแข็งแกร่งขึน้เท่านัน้ ลมท่ีพัดแรงไม่ได้ทําให้ต้นสนท่ีโดดเด่ียวและมีลําต้นตะปุ่ มตะป่ําซึง่อยูต่ิดกบัหิ

ธรรมดาท่ีด้านข้างสงูชนัของภเูขาล้มลง ในขณะท่ีต้นไม้สวยงาม สงูเด่นและใหญ่ล้มลงมา เหตผุลคืออะไร ต้นไม้ท่ีล้มได้รับปกป้อง

จากพายแุละลมแรงจดัโดยบรรดาต้นไม้ใกล้เคียง ดงันัน้จงึเติบโตขึน้สงูโดยไมมี่รากท่ีหยัง่ลกึ เม่ือต้นไม้ท่ีปกป้องรอบข้างถกูถอนไป 

ลมแรกท่ีพดัมาจึงทําให้ต้นไม้นัน้ล้ม ในทางตรงกนัข้าม ต้นสนเล็กท่ีมีลําต้นตะปุ่ มตะป่ําที่ด้านข้างของภเูขาต้องประสบกบัลมแร

ตัง้แตเ่ร่ิมหยัง่ราก พายแุละลมแรงในหน้าหนาวทําให้มนัหยัง่รากลกึลงไปในรอยแยกของหิน จงึไมมี่ลมใดๆ ทําให้มนัล้มลงได้ 

 คริสเตียนก็เป็นเช่นนัน้ การต่อสู้ การทดลอง ความลําบาก การรบกวน และความกดดนัจะทําให้เราแข็งแกร่งขึน้ถ้าเราจะ

ยืนหยดัในพระนามขององค์พระผู้ เป็นเจ้าโดยไม่บ่น สิ่งเหล่านีก้ลายเป็นผู้พฒันาความเมตตา แทนท่ีจะเป็นคนขดุหลมุฝังศพเพ่ือ

เรา และเป็นก้อนหินสําหรับก้าวตอ่ไป แทนท่ีจะเป็นหินทําให้สะดดุ 

 เพลงเก่าเพลงหนึง่มีเนือ้ร้องวา่ 

 

ถ้าทกุสิง่ง่าย ถ้าทกุสิง่สวา่งสดใส 

ไม้กางเขนจะอยูท่ี่ไหน การตอ่สู้จะอยูท่ี่ไหน 

แตใ่นสถานการณ์ยากลําบาก พระเจ้าทรงประทาน 

โอกาสเพ่ือพิสจูน์วา่พระองค์ทรงสามารถทําอะไรได้ 

 

 มีเหตผุลมากมายวา่ทําไมคณุต้องทนกบัผู้ชายคนนี ้แตใ่นการท่ีจะได้รับประโยชน์จากสิ่งท่ีพระเจ้าทรงพยายามกระทําใน

ชีวิตของคณุให้ได้มากท่ีสดุ จงขอให้พระเจ้าประทานความรักแก่พ่ีน้องคนนี ้พระเยซูทรงวายพระชนม์เพ่ือเขาเหมือนเช่นท่ีพระองค์

ทรงวายพระชนม์เพ่ือคณุ จงอธิษฐานเพ่ือเขา มองเขาด้วยดวงตาแห่งความรักและมีความห่วงใยวิญญาณของเขา จงหาสิ่งท่ีคณุ

สามารถทําเพ่ือเขาได้ ถามศิษยาภิบาลว่าคณุสามารถเป็นพรแก่เขาได้อย่างไร อย่าพดูไม่ดีเก่ียวกบัเขา หวัเราะเยาะเขา หรือเล่า

เร่ืองโกหกเก่ียวกบัเขา ท่ีสําคญั อยา่ไปมีสว่นในการวางแผนท่ีจะกําจดัเขา เขาเป็นพ่ีน้องของคณุ 

 แท้จริง ศิษยาภิบาลทราบส่ิงท่ีเกิดขึน้มากกว่าท่ีคุณคิดว่าเขารู้ เขาทราบความรู้สึกท่ีบางคนอาจมีเก่ียวกับผู้ชายคนนี ้

อย่างแน่นอน เขายงัทราบว่าสิ่งท่ีดีท่ีสดุสําหรับเขาและสําหรับคริสตจกัรคืออะไร อย่าพยายามบอกกบัศิษยาภิบาลว่าเขาต้องทํา

อะไร เขาได้รับคําสัง่จากพระเจ้าไม่ใช่จากสมาชิก ไม่ต้องสงสยัเลยว่าเขาอธิษฐานหลายครัง้เพ่ือคณุ และเพ่ือพ่ีน้องคนนีด้้วย เขา

อาจพดูคยุกบัเขาและช่วยเหลือเขาให้เอาชนะและเป็นคริสเตียนท่ีแท้จริงได้ เหมือนเช่นท่ีเขาพดูคยุและช่วยเหลือคณุ งานของคณุ

คือให้แน่ใจวา่คณุเป็นสิง่ท่ีคณุควรจะเป็นและพร้อมสําหรับการเสดจ็กลบัมารับคริสตจกัร 

 ท้ายสดุ คณุต้องตระหนกัว่าแม้แต่ในกลุม่ประชากรของพระเจ้าท่ีดีท่ีสดุ นิสยัของมนษุย์ก็มีแตกต่างกนั จะมีคนท่ีมีบคุลิก

ท่ีเข้ากบัคณุได้ยาก และบางคนท่ีคณุเข้ากบัเขาไม่ได้ งานของมารคือการขยายและทําให้ความแตกต่างเหล่านีเ้ลวร้ายมากย่ิงขึน้ 

และนําความแตกแยกเข้ามาในพระกาย ย่ิงคุณคิดถึงสิ่งเหล่านีม้ากเท่าใด ก็จะดูเหมือนว่าแย่มากขึน้เท่านัน้ จงคิดถึงแต่สิ่งท่ีดี

เทา่นัน้ (ดฟีูลปิปี 4:8) 
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 คณุเคยคิดไหมวา่คณุอาจเป็น “ผู้พฒันาความเมตตา” ของคนอ่ืนก็ได้ 

.................... 
ทาํไมเราถงึไม่ช่วยคนยากจน 

ถาม 
 ทําไมคริสตจกัรของเราถึงไม่มีส่วนในการช่วยเหลือคนยากจน คริสตจกัรของเราไม่ช่วยเหลือคนยากจนเลย แต่เราควร

ช่วยเหลือคนยากจนไม่ใช่หรือ มทัธิว 25:35-40 กล่าวว่าเมื่อเราให้อาหารแก่คนหิวโหย เสือ้ผา้แก่คนที่เปลือยเปล่า ที่อย่อาศยัแกู่

คนทีไ่ร้บ้าน และเอาใจใส่คนทีเ่จ็บป่วย เราไดทํ้าส่ิงนีต่้อพระเจ้าไม่ใช่หรือ เราควรจะมีส่วนในโครงการของชมุชนเพือ่ช่วยเหลือคน

ยากจนและคนทีท่นทกุข์หรือเปล่า ทําไมคริสตจกัรของเราทกุแห่งไม่ใหก้ารช่วยเหลือนีเ้ป็นการรบัใชอ้ย่างหน่ึง 

 
ตอบ 
 ผ ม ไ ม่ เ ห็ น ว่ า ทํ า ไ ม เ ร า จึ ง ไ ม่ ค ว ร ช่ ว ย เ ห ลื อ ค น ย า ก จ น เ ม่ื อ เ ร า ส า ม า ร ถ ทํ า 

ไ ด้  พ ร ะ คั ม ภี ร์ ส อ น ว่ า  “บุ ค ค ล ท่ี เ อ็ น ดู ค น ย า ก จ น ก็ ใ ห้ พ ร ะ เ จ้ า ท ร ง ยื ม  แ ล ะ พ ร ะ อ ง ค์ 

จ ะ ท ร ง ต อ บ แ ท น แ ก่ ก า ร ก ร ะ ทํ า ข อ ง เ ข า “ ( สุ ภ า ษิ ต  19:17)  ดู อ พ ย พ  23:11;  

เฉลยธรรมบญัญติั 15:7; สดดีุ 41:1; กาลาเทีย 2:10 

 พระเยซูตรัสถึงเร่ืองราวสะเทือนอารมณ์เก่ียวกบัคนขอทานซึ่งนอนอยู่ท่ีประตขูองเศรษฐี มีสนุขัเลียแผลของเขา เศรษฐี

คนนัน้ไม่ให้แม้แต่ขอบขนมปังของเขา แต่คนขอทานรักองค์พระผู้ เป็นเจ้าและได้ไปเมืองบรมสขุเกษมเม่ือเขาเสียชีวิต ในขณะท่ี

เศรษฐีมีจดุจบอยูใ่นแดนมรณา ดงันัน้จงึไมต้่องสงสยัวา่เราต้องให้และและช่วยเหลือคนยากจน 

 เม่ือได้กล่าวเช่นนัน้แล้ว ผมจะขอชีใ้ห้เห็นประเด็นสําคญัเพ่ือการพิจารณาเก่ียวกับการท่ีคริสตจักรมีส่วนเก่ียวข้องใน

โครงการการกุศลท่ีช่วยเหลือคนยากจน งานหลักของคริสตจักรคือความรอดของวิญญาณทัง้หลายเสมอ นั่นเป็นเหตุผลท่ี

คริสตจักรมีอยู่ บรรดาคริสตจักรท่ีมีส่วนร่วมในงานการกุศลเป็นอย่างมาก ให้เงิน อาหาร เสือ้ผ้า หรือท่ีอยู่อาศยักับคนยากจน

มกัจะพบว่าตนทํางานนีเ้ป็นสําคญั และงานท่ีสําคญักว่าในการนําวิญญาณมาหาพระเจ้านัน้กลายเป็นงานรองหรือไม่มีอยู่เลย 

กลุม่กองทพัแห่งความรอด (Salvation Army) เป็นตวัอย่างในเร่ืองนี ้พวกเขาเร่ิมต้นโดยเป็นคริสตจกัรเทศนาพระกิตติคณุเพ่ือช่วย

ให้รอด (เหมือนเช่นช่ือได้กลา่วไว้) แตต่อนนีง้านหลกัของพวกเขากลายเป็นการกศุล 

 คนท่ีไม่มีความรอดสนใจเร่ืองร่างกายมากกว่าในขณะท่ีคนท่ีมีความรอดสนใจเร่ืองวิญญาณของมนษุย์มากกว่า คนนบั

พนัๆ ให้กบัสถาบนัการกุศลและดแูลเร่ืองความขาดแคลนทางกาย ในขณะท่ีสมาชิกของคริสตจกัรเท่านัน้ท่ีให้เพ่ือความรอดของ

วิญญาณ คริสตจกัรของเราไม่ควรยอมจํานนต่อเสียงดึงดดูใจของการให้เงินเพ่ือความขาดแคลนทางร่างกายหรือวตัถสุิ่งของเป็น

สําคญั (มีสถาบนัอ่ืนๆ มากมายท่ีทําเช่นนัน้) แตใ่ห้เป้าหมายของคริสตจกัรเป็นการช่วยเหลือคนทัง้หลายให้ไปถงึสวรรค์ 

 ดงันัน้ ผมมีความเช่ือมัน่ว่าคริสตจกัรต้องปฏิบติัตามคําสัง่ของพระเจ้า นําวิญญาณมาหาพระเจ้าเป็นหลกั และมีความ

พยายามในเร่ืองนีโ้ดยไม่วอกแวก แต่ธรรมิกชนควรจะช่วยเหลือผู้ อ่ืนเม่ือเป็นไปได้ “เหตฉุะนัน้เม่ือเรามีโอกาส ให้เราทําดีต่อคนทัง้

ปวง และเฉพาะอย่างย่ิงต่อครอบครัวท่ีมีความเช่ือ“ (กาลาเทีย 6:10) เปาโลเขียนถึงธรรมิกชนในโครินธ์ขอให้พวกเขาช่วยเหลือพ่ี

น้องท่ีทนทกุข์ในเยรูซาเลม็ และพวกเขาก็ให้ความช่วยเหลือ 

 ขอให้เราคิดถึงรางวลัท่ีมีอยู่ตลอดไป จะมีประโยชน์ชัว่นิรันดร์อะไรในการให้อาหารและเสือ้ผ้าแก่มนษุย์ถ้าเขาคงอยู่ใน

ความบาปและตายในสภาพนัน้ แตถ้่าใช้เงินเดียวกนันีเ้พ่ือนําวิญญาณมาหาพระเจ้า ประโยชน์ก็จะมีมากในชีวิตนิรันดร์ น่ีเป็นงาน

หลกัท่ีคริสตจกัรควรจะมีสว่นร่วม โดยพยายามอยา่งสดุความสามารถเพ่ือจะปฏิบติังานท่ีย่ิงใหญ่ขององค์พระผู้ เป็นเจ้าให้สําเร็จได้ 

 ท้ายนี ้จงช่วยเหลือคนทัง้หลาย ทัง้ทางร่างกายและวตัถสุิ่งของ แต่อย่าให้การช่วยเหลือนัน้กลายเป็นวตัถปุระสงค์หรือ

เป้าหมายหลกัของคณุ อย่าให้คริสตจกัรของเรากลายเป็นสถานีบริการอาหาร แต่ให้เป็นสถานีช่วยคนให้รอด จงให้การช่วยคนให้
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รอดเป็นงานหลกัของเรา ช่วยเหลือคนท่ีต้องการความช่วยเหลือเม่ือเราดําเนินการต่อไป แต่อย่านําเงินจากการนําวิญญาณมาหา

พระเจ้าไปใช้เพ่ือทําให้ท้องอิ่ม ให้เราจดัลําดบัความสําคญัอยา่งถกูต้อง 
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7 
ความสัมพันธ์ระหว่าง 

ศิษยาภบิาลและธรรมกิชน 
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พวกเขาต้องการให้ผมลงช่ือ 
ในหนังสือร้องเรียน 

ถาม 
 คริสตจกัรของเรากําลงัเกิดความยุ่งเหยิง และหลายคนกล่าวโทษศิษยาภิบาล สมาชิกไม่มีสิทธิเลือกศิษยาภิบาลของตน ์

เขาไดร้ับการแต่งตัง้มาและเราทําไดเ้พียงแค่รับรองเท่านัน้ ตอนนีเ้พือ่นสนิทของผมตอ้งการใหผ้มลงชื่อในหนงัสือร้องเรียนเพือ่ให้

เขาออกไป เขาบอกว่าสมาชิกมีสิทธิทีจ่ะ์ ไดค้นทีพ่วกเขาตอ้งการ และเขาควรจะไดร้ับเงินเดือนเหมือนกบัคนอืน่ๆ ทําไมเขาตอ้งมา

บอกเราว่าตอ้งทําอะไรด้วย เราจ่ายเงินให้เขา ดงันัน้เราควรจะเป็นคนบอกเขาว่าเราตอ้งการอะไร [ที่เขาพดู ] ฟังดถกตอ้งู ู แต่ผม

ร้สึกู แย่มาก ผมควรจะทําอย่างไรดี ผมไม่อยากจะเสียเพือ่นของผม ผมเพ่ิงเป็นคริสเตียนมาไดปี้กว่า 

ตอบ 
 คณุมีสิทธิท่ีจะรู้สึกแย่์  คุณต้องเติบโตขึน้อย่างรวดเร็วในตอนนีแ้ละมีความเข้มแข็งพอท่ีจะตอบโต้ “เพ่ือน” ของคุณได้ 

และบอกเขาว่าคณุจะไม่มีส่วนในแผนการทางเนือ้หนงัท่ีน่ารังเกียจเช่นนี ้ไม่มีสิ่งใดท่ีพระเจ้าทรงเกลียดชงัมากไปกว่าวิญญาณท่ี 

“เพ่ือน” ของคณุแสดงออกมา 

 คณุอาจเป็นคริสเตียนใหม่ แต่คณุจะเป็นเพ่ือนของเขาถ้าคณุเตือนเขาว่าเขาอยู่ในฐานะเส่ียงภยัต่อการพิพากษาของ

พระเจ้า 

 คณุต้องเข้าใจว่าพระเจ้าทรงเรียก ฝึกฝน ส่ง [ผู้ รับใช้] ออกไปและให้ผู้ รับใช้แก่คริสตจกัร โดยให้พวกเขาอยู่ในท่ีซึ่ง

พระองค์ทรงประสงค์ ศิษยาภิบาลท่ีแท้จริงไม่ใช่คนรับจ้างแต่เป็นผู้ เลีย้งแกะ คนรับจ้างคือผู้ ท่ีได้รับจ้างและได้รับเงินจากสมาชิก

เท่านัน้ แต่ผู้ เลีย้งแกะท่ีแท้จริงเป็นผู้ ท่ีพระเจ้าทรงเรียกและส่งออกไป และเขาจะต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้า เขาไม่ได้รับจ้างจาก

สมาชิก เขาเป็นของพระเจ้า ในกนัดารวิถี 3:12 เขียนเอาไว้วา่ “ดเูถิด เราเองได้เลือกคนเลวี [เผ่าท่ีรับใช้] จากคนอิสราเอล…คนเลวี

เป็นของเรา “ ผู้ รับใช้ของพระเจ้าในปัจจบุนัเป็นเหมือนคนเลวีในพระคมัภีร์เก่า พวกเขาเป็นของพระเจ้า 

 พระเจ้าทรงเป็นผู้จ่ายให้กบัผู้ รับใช้ของพระองค์ ไม่ใช่สมาชิก แน่นอนว่าสมาชิกต้องถวายสิบลดแก่พระเจ้า เพราะสิบลด 

“บริสทุธิแด่์ พระเจ้า“ (เลวีนิติ 27:32) เน่ืองจากสิบลดเป็นของพระเจ้า การไม่ถวายสิบลดจึงเป็นการปล้นจากพระเจ้า (ดมูาลาคี 

3:8) เราจะต้องถวายสิบลดแด่พระเจ้า และพระเจ้าจะทรงให้สิบลดนัน้แก่ผู้ รับใช้ พระเจ้าตรัสไว้ในกนัดารวิถี 18:24 ว่า “เพราะว่า

สว่นทศางค์ของคนอิสราเอล...เราได้ให้แก่คนเลวี [ผู้ รับใช้] “ 

 ดงันัน้เม่ือ “เพ่ือน” ของคณุบอกคณุว่าคริสตจกัรจ่ายเงินให้กบัศิษยาภิบาล แสดงให้เห็นถึงความเขลาของเขา และการคิด

ว่าเขาหรือคนกลุ่มใดในคริสตจกัรสามารถบอกศิษยาภิบาลว่าต้องทําอะไรนัน้ไม่เพียงแต่ผิดเท่านัน้ แต่ยงัเป็นอนัตรายอีกด้วย คํา

ว่า ศิษยาภิบาล (pastor) หมายถึงผู้ เลีย้งแกะ ดงันัน้ สิ่งท่ีเขาสนบัสนนุคือให้แกะลกุขึน้มาและบอกผู้ เลีย้งแกะว่าจะต้องทําอะไร 

แกะท่ีทําเช่นนัน้ไมใ่ช่แกะเลย แตเ่ป็นแพะ 

 คณุถามว่า “ทําไมเขา [ศิษยาภิบาล] ต้องมาบอกเราว่าต้องทําอะไรด้วย” คําตอบคือเพราะพระเจ้าตรัสให้เขาทําเช่นนัน้ 

จงฟังเปาโลพดูโดยพระวิญญาณบริสทุธิใน ์ 2ทิโมธี 4:1-4 “ข้าพเจ้ากําชบัท่านต่อพระพกัตร์พระเจ้าและพระเยซูคริสต์...ให้ประกาศ

พระวจนะ ให้ขะมกัเขม้นท่ีจะทําการทัง้ในขณะท่ีมีโอกาสและไม่มีโอกาส ให้ชกัชวนด้วยเหตผุล เตือนสติและตกัเตือนให้อดทนอยู่

เสมอในการสัง่สอน เพราะจะถึงเวลาท่ีคนจะทนต่อคําสอนท่ีมีหลกัไม่ได้ แต่เขาจะรวบรวมครูไว้ให้สอนในสิ่งท่ีเขาชอบฟัง เพ่ือ

บรรเทาความอยาก เขาจะเลกิฟังความจริง และจะหนัไปฟังเร่ืองนิยายตา่งๆ” 

 ดเูหมือนวา่ “เพ่ือน” ของคณุ มีหท่ีูคนัและหนัไปฟังเร่ืองนิยายตา่งๆ 

 องค์พระผู้ เป็นเจ้าจะทรงปกป้องผู้ รับใช้ของพระองค์ เม่ือโคราห์กบฏตอ่โมเสส แผน่ดินเปิดออกและกลืนเขาไป และทกุคน

ท่ีอยูด้่วยกนักบัเขา (ดกูนัดารวิถี 16) จงฟังคําเตือนจากพระวจนะของพระเจ้า “พระองค์มิได้ทรงยอมให้ผู้ ใดบีบบงัคบัเขา พระองค์

ทรงขนาบพระราชาหลายองค์ด้วยเห็นแก่เขาว่า “อย่าแตะต้องบรรดาผู้ ท่ีเราเจิมไว้ อย่าทําอนัตรายแก่ผู้ เผยพระวจนะทัง้หลายของ

เรา” (1พงศาวดาร 16:21-22) “เพราะวา่ผู้ใดได้แตะต้องเจ้า ก็ได้แตะต้องแก้วพระเนตรของพระองค์” (เศคาริยาห์ 2:8) 
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 ถ้าใครมีข้อข้องใจ เขาควรจะไปหาศิษยาภิบาลเป็นการส่วนตวัและโดยตรง แต่เขาต้องแน่ใจว่าเขาไปด้วยวิญญาณท่ี

ถกูต้อง ไม่ใช่เพ่ือว่ากล่าวเขาหรือบอกเขาว่าจะต้องทําอะไร โดยตระหนกัว่าเขาเป็นผู้ ท่ีพระเจ้าทรงเจิม 1ทิโมธี 5:1 เตือนเราว่า ”

อยา่ตําหนิชายผู้ มีอาวโุส แตจ่งขอร้องเขาเสมือนเป็นบิดา” 

 สมาชิกท่ีปล่อยให้ตนเองมีวิญญาณต่อต้านศิษยาภิบาลของตนจะเผชิญกบัพระพิโรธของพระเจ้าผู้บริสทุธ์ิ ผมเคยเห็น

คริสตจกัรมีขนาดเล็กลงและตายไปเม่ือพวกเขาลกุขึน้ต่อสู้ ศิษยาภิบาล ถ้าคณุมีอํานาจโน้มนาวใดๆ และผมแน่ใจว่าคณุมี จงยืน

หยดัเคียงข้างผู้ รับใช้ของพระเจ้า และใช้อํานาจโน้มนาวของคณุเพ่ือช่วยสมาชิกให้มาอยู่ฝ่ายเขา แม้คณุจะเป็นคริสเตียนใหม่ แต่

พระเจ้าทรงใช้คณุเพ่ือหยดุกระแสนํา้ และนําความสงบและพระพรมายงัคริสตจกัรของคณุได้ จํายากอบ 3:13-18 ใส่ใจไว้และ

สงัเกตความแตกต่างระหว่างสติปัญญาทางโลก เน้นความรู้สกึและเลวร้ายของ “เพ่ือน” ของคณุและเพ่ือนของเขา กบัสติปัญญา

ท่ีมาจากเบือ้งบน จงเป็นคนท่ีมีสติปัญญาท่ีไร้มลทินและสงบสขุ และพระเจ้าจะทรงใช้คณุ 

 ท้ายสดุ “เพ่ือน” ของคณุ ไม่ใช่เพ่ือนท่ีแท้จริงเลย และถ้าเขาไม่กลบัใจใหม่และภกัดีต่อศิษยาภิบาลของคณุ คณุจะต้อง

ตดัขาดจากเขา เราทราบจากโรม 16:17-18 ว่า “พ่ีน้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่าน ให้สงัเกตดคูนเหล่านัน้ท่ีก่อเหตวุิวาทและ

ทําให้คนอ่ืนหลง ซึ่งเป็นการผิดคําสอนท่ีท่านทัง้หลายได้เรียนมา จงเมินหน้าจากคนเหลา่นัน้ เพราะว่าคนเหล่านัน้ ไม่ได้ปรนนิบติั

พระคริสต์องค์พระผู้ เป็นเจ้าของเรา แตไ่ด้ปรนนิบติัท้องของตวัเอง และได้ลอ่ลวงคนซ่ือให้หลงด้วยคําดีคําออ่นหวาน” 

 ถ้าคณุจะมัน่คงในความเช่ือและต้องเลิกคบกบั “เพ่ือน” ของคณุ พระเจ้าจะทรงประทานรางวลัให้กบัคณุโดยให้เพ่ือนท่ี

แท้จริงกบัคณุมากมาย จงเข้าใจวา่ เสีย “เพ่ือน” ของคณุดีกวา่เสียวิญญาณของคณุ 

.................... 
ศษิยาภบิาลคนก่อนและจรรยาของผ้รับใชู้  

ถาม 
 เรามีศิษยาภิบาลคนใหม่ เรารักเขาแต่เรายงัรักศิษยาภิบาลคนก่อนอย่ เมื่อผมขอู ใหศิ้ษยาภิบาลคนก่อนมาเยีย่มเราบ้าง 

เขากล่าวว่า “จรรยาของผ้รับใช้ทําให้ผมต้องตดัขาดจากคริสตจักรู ในทุกด้าน” คุณช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมว่าทําไมจรรยาถึง

เข้มงวดนกั 

ตอบ 
 ศิษยาภิบาลคนก่อนของคณุเป็นชายผู้ มีคณุธรรมและมีเกียรติ ผมเสียใจท่ีไม่ใช่ผู้ รับใช้ทกุคนจะปฏิบติัตามมาตรฐานท่ี

เขาแสดงออกมานี ้ความเสียหาย ความเจ็บปวดและการขายหน้าท่ีเกิดกบัคริสตจกัรของพระเจ้าอย่างมากมายเกิดจากผู้ ท่ีปล่อย

ให้ความรู้สกึสว่นตวัของตนครอบงําหน้าท่ีในการปฏิบติัตามมาตรฐานจรรยาของผู้ รับใช้ 

 ศิษยาภิบาลคนก่อนของคณุไมใ่ช่ผู้ เลีย้งแกะของคณุอีกตอ่ไป ความสมัพนัธ์ของคณุกบัเขาก่อนหน้านัน้เป็นความสมัพนัธ์

ของแกะในฝงูของเขา แตผู่้ เลีย้งอีกคนได้มาดแูลฝงูแกะและตอนนีเ้ขาเป็นศิษยาภิบาลของคณุ 

 อาจมีบ้างครัง้ท่ีศิษยาภิบาลคนปัจจบุนัของคณุอาจไม่ทําเหมือนเช่นท่ีคณุคุ้นเคย เน่ืองจากคณุเคารพศิษยาภิยบาลคน

ก่อนเป็นอย่างมาก จึงเป็นเร่ืองง่ายท่ีจะไปหาเขาเพ่ือขอคําแนะนําหรือคําปรึกษา แต่ผู้ รับใช้ท่ีมีคุณธรรมจะต้องตัดขาด

ความสมัพนัธ์ทกุประการกบัสมาชิกในอดีตของเขาเพ่ือท่ีผู้ซึ่งทําหน้าท่ีต่อจากเขาจะสามารถเป็นศิษยาภิบาลหรือเลีย้งฝงูแกะได้

อยา่งเหมาะสม การไมทํ่าเช่นนัน้ทําให้โอกาสท่ีศิษยาภิบาลคนตอ่มาจะประสบความสําเร็จนัน้น้อยลงไปและเป็นอปุสรรคต่อสวสัดิ

ภาพของธรรมิกชน 

 ผมขอยกตวัอย่างจากปัญหาการสมรสท่ีมีอยู่แพร่หลาย (แต่ไม่ควรจะเป็นเช่นนัน้) ในวนัเวลาการใช้ชีวิตเสเพลนี ้ชายคน

หนึ่งและภรรยาของเขาตดัสินใจท่ีจะแยกจากกนั และพวกเขาหย่าขาดจากกนั ภรรยาแต่งงานกบัชายอีกคนหนึ่ง แต่สามีคนก่อน

ของผู้หญิงพยายามอย่างย่ิงท่ีจะให้ได้ภรรยาคนก่อนของเขามา และวนัหนึ่งสามีคนปัจจุบนัของเธอพบว่าเธอนดัพบกบัสามีคน

ก่อนของเธอ แน่นอนว่าเขามีสิทธิท่ีจะโกรธ เพราะภรรยาของเขาและสามีคนก่อนของเธอได้ละเมิด์ ความไว้วางใจท่ีศักดิสิทธิ ์ ์
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ผู้หญิงไม่ควรก้าวลํา้ขอบเขตของเธอโดยการคบกบัผู้ชายอีกคนหนึง่ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง สามีคนก่อนของเธอ เพราะเธอไมไ่ด้เป็

ภรรยาของเขาอีกตอ่ไป 

 ดงันัน้จงยอมรับข้อเท็จจริงว่าศิษยาภิบาลคนก่อนของคุณต้องตัดขาดความสมัพันธ์ของเขากับคุณ นั่นเป็นทศันคติท่ี

เหมาะสม มีเกียรติและถกูต้องสําหรับเขา อยา่ขอการชีนํ้าจากศิษยาภิบาลคนก่อนของคณุไมว่า่ในทางใดๆ ทะนถุนอมความทรงจํา

ท่ีคณุมีเก่ียวกบัเขา แตต่ระหนกัวา่การรับใช้ของเขาเป็นอดีตไปแล้วสําหรับคณุ 

 จงเข้าใจด้วยว่า แม้ว่าศิษยาภิบาลคนปัจจบุนัของคณุอาจไม่ทําเหมือนเช่นศิษยาภิบาลคนก่อนทําทกุประการ (ไม่มีใคร

เหมือนกนัทกุอยา่ง) คณุควรจะยอมรับเขาและการรับใช้ของเขา ทํางานร่วมกบัเขา อธิษฐานเพ่ือเขา และเหนือสิ่งอ่ืนใด จงภกัดีต่อ

เขาในฐานะผู้ รับใช้ของพระเจ้าท่ีพระองค์ทรงประทานให้ปกครองคณุ 

.................... 
ศษิยาภบิาลรับตาํแหน่งของพระเจ้าหรือ 

ถาม 
 ทําไมศิษยาภิบาลบางคนดเหมือนว่าจะู รับตําแหน่งของพระเจ้าในการบอกธรรมิกชนว่าต้องทําอะไร แต่งกายอย่างไร 

ดําเนินชีวิตอย่างไร ฯลฯ เราได้รับพระวิญญาณบริสทุธิเพือ่ที่จะทําให้เราเป็นคนดีรอบคอบ นําเรา ์ ไม่ใช่ศิษยาภิบาลบางคนวาง

กฎเกณฑ์ใหเ้ราปฏิบติัตามไม่ใช่หรือ ควรจะบงัคบัผที้เ่ชือ่ใหม่ให้ปฏิบติัตามมาตรฐานของคริสตจกัรหรือู  หรือพระเจ้าควรจะทําให้

เขาไดร้้สึกผิดเพือ่ทีเ่ขาู จะเลิกทําส่ิงต่างๆ และเชือ่ฟังดว้ยตวัเอง 

ตอบ 
 ถ้าสิ่งท่ีจําเป็นสําหรับการทําให้คนๆ หนึ่งเป็นคนดีรอบคอบในความเช่ือคือการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ ์

พระคมัภีร์ใหมส่ว่นใหญ่คงไมต้่องเขียนขึน้มา 

 มีวิญญาณไร้กฎระเบียบท่ีไมต้่องการยอมจํานนตอ่ผู้ นําท่ีพระเจ้าทรงสถาปนาขึน้ วิญญาณนีก้ลา่วกบัผู้ รับใช้ท่ีสตัย์ซ่ือใน

เวลาของเรา เหมือนเช่นท่ีโคราห์กลา่วกบัโมเสสและอาโรนว่า “ท่านทําเกินเหตไุปเพราะว่าชมุนมุชนทัง้หมดก็บริสทุธิทกุๆ คน และ์

พระเจ้าทรงสถิตทา่มกลางเขา เหตใุดทา่นจงึผยองขึน้เหนือท่ีประชมุแหง่พระเจ้า“ (กนัดารวิถี 16:3) 

 ในปัจจบุนั เราก็มีผู้ ท่ีอยู่ฝ่ายเนือ้หนงั เต็มไปด้วยตณัหาท่ีกลา่วกบัศิษยาภิบาลว่า “เรามีพระวิญญาณบริสทุธิเหมือนคณุ ์

เราไม่จําเป็นต้องให้คณุบอกเราว่าต้องทําอะไร เราจะไม่สนใจคณุ และรับการนําของเราจากพระวิญญาณบริสทุธิโดยตรง์ ” เช่นนี ้

เป็นวิญญาณของโคราห์ท่ียดูาเตือนเรา (ยดูา 11) ในทํานองเดียวกนั อคัรสาวกเปโตรกลา่วถึงผู้ ท่ี “ปลอ่ยตวัหลงระเริงไปตามกิเลศ

ตณัหา และหม่ินประมาทอํานาจของผู้ใหญ่ คนเหลา่นีก้ล้าและประพฤติตามอําเภอใจ เขาไมส่ะทกสะท้านท่ีจะกลา่วประณามศกัด์ิ

สริิเทพ“ (2เปโตร 2:10) 

 พระเจ้าทรงประทานอํานาจปกครองคริสตจักรของพระองค์ให้แก่ผู้ รับใช้ของพระองค์ (กิจการ 20:28) [พระเจ้า] ประ

ทานศิษยาภิบาลและผู้ นําอ่ืนๆ ให้แก่คริสตจกัรเพ่ือทําให้คริสตจกัรดีรอบคอบ (เอเฟซสั 4:11-12) นัน่คือ นําคริสตจกัรจากความไม่

เป็นผู้ ใหญ่ไปสู่สภาพความเป็นผู้ ใหญ่ และเติบโตในพระเจ้า ในการท่ีจะทําเช่นนีไ้ด้ พวกเขาได้รับคําสัง่ “ให้ประกาศพระวจนะ ให้

ขะมกัเขม้นท่ีจะทําการทัง้ในขณะท่ีมีโอกาสและไมมี่โอกาส ให้ชกัชวนด้วยเหตผุล เตือนสติและตกัเตือนให้อดทนอยู่เสมอในการสัง่

สอน“ (2ทิโมธี 4:2) 

 ผู้ รับใช้ของคริสตจักรยุคแรกระมัดระวังในเร่ืองนี ้ด้วยความเกรงกลัวพระเจ้า เขาพบปะกันและกําหนดมาตรฐานท่ี

เก่ียวข้องกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ในสมยัของเขา (กิจการ 15) อคัรสาวกสง่คําสัง่เหลา่นีอ้อกไปยงัธรรมิกชนในคริสตจกัรทกุแหง่ 

 ถ้าแผนการของพระเจ้าคือว่าพระองค์จะทรงส่ือสารกบัคริสเตียนแต่ละคนโดยตรงเพ่ือกําหนดมาตรฐานทุกอย่าง การ

ประชมุสภาในเยรูซาเลม็และคําสัง่ของสภานัน้ก็ไมจํ่าเป็นเลยและไมอ่ยูใ่นระเบียบของพระเจ้า แต่พระคมัภีร์ไม่ได้สอนเช่นนัน้ และ

แสดงให้เหน็วา่เป็นแผนการของพระเจ้าท่ีผู้ รับใช้นําธรรมิกชนในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินชีวิตคริสเตียน 
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 เราอ่านจากกิจการ 16:4-5 ว่า “เม่ือท่านเหล่านัน้ได้เท่ียวไปตามเมืองต่างๆ ก็ได้ส่งหนังสือข้อตกลงของอัครทูต และ

ผู้ปกครองในกรุงเยรูซาเล็ม มอบให้คนทัง้หลายทกุเมือง เพ่ือให้ประพฤติตาม คริสตจกัรทัง้ปวงจึงเข้มแข็งในความเช่ือ และคริสต

สมาชิกได้ทวีขึน้ทกุๆ วนั” 

 ในภายหลงั เปาโลเขียนถงึธรรมิกชนชาวโครินธ์ว่า “ข้าพเจ้าขอชมท่านทัง้หลายเพราะท่านได้ระลกึถึงข้าพเจ้าทกุประการ 

และทา่นได้รักษาธรรมวตัรท่ีข้าพเจ้าได้มอบไว้กบัทา่น“ (1โครินธ์ 11:2) 

 พระเจ้าทรงกระทําการผ่านทางผู้ นําท่ีพระองค์ทรงแต่งตัง้ ผู้ รับใช้ของพระองค์ เพ่ือสอนและชีนํ้าประชากรสู่นํา้พระทยัของ

พระเจ้า และกําหนดหลักการแห่งความชอบธรรมในคริสตจักรแต่ละแห่ง เป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของศิษยาภิบาล 

ในการนําผู้ ท่ีเช่ือใหมเ่ข้าสูห่ลกัการและมาตรฐานเหลา่นี ้พระเจ้าจะทรงชีนํ้าผู้ รับใช้ในงานนี ้

 ผมเกรงว่าคณุจะอยู่ฝ่ายเดียวกนักบัโคราห์ ศิษยาภิบาลของคณุดแูลจิตวิญญาณของคณุ คณุต้องเช่ือฟังเขา และยอม

จํานนตนเอง (ฮีบรู 13:17) ในเวลานัน้เทา่นัน้ท่ีคณุจะถกูต้องกบัพระเจ้าจริงๆ และมีความสงบในจิตใจ 

 จําโคราห์คนท่ีบอกว่าเขาบริสทุธิเหมือนเช่นโมเสสและไม่ต้องมีโมเสสนําเขาได้ไหม ์ พระเจ้าทรงพิพากษาเขาให้ถึงแก่

ความตาย และแผน่ดินเปิดออกและกลืนเขาลงไป (กนัดารวิถี 16) ถ้าพระเจ้าจะทรงนําการพิพากษาเช่นนัน้มาใช้กบัคนท่ีมีทศันคติ

เหมือนเช่นโคราห์ พืน้โลกในปัจจบุนัคงจะปวดท้องเป็นแน่แท้ 

.................... 
ศษิยาภบิาลและชีวติการอธิษฐานของเขา 

ถาม 
 เรามีศิษยาภิบาลใหม่ไม่นานมานี้ และเรารักเขาเป็นอย่างมาก แต่เขากบัภรรยาไม่เคยนัง่ลงอธิษฐานเลย เขาจะแจ้ง

ประชมุอธิษฐานสามสิบนาทีก่อนประชมุ และพวกเขาไม่ปรากฏตวัจนกระทัง่อาจจะสิบห้านาทีก่อนประชมุ และจากนัน้ เธอก็จะ

ไปที่ออร์แกน สามีของดิฉนัและดิฉนัตอ้งการอธิษฐานดว้ยความตรากตรํา ศิษยาภิบาลคนก่อนและภรรยาของเขาเป็นผอ้ธิษฐู าน

มาก เราผิดทีร้่สึกแบบู นีห้รือเปล่าคะ 

ตอบ 
 เป็นความจริงว่าพวกเราน้อยคนอธิษฐานมากเท่าท่ีควรจะอธิษฐาน ทัง้ผู้ รับใช้และสมาชิก เป็นเร่ืองง่ายท่ีจะยุ่งอยู่กับ

กิจกรรมของคริสตจกัรจนเราไมใ่ช้เวลากบัพระเจ้า และรักษาเวลาการอธิษฐานสว่นตวัของเรา เราอาจยุ่งในการทํางานเพือ่พระเจ้า

จนความสมัพนัธ์ของเรากบัพระเจ้าทนทกุข์ เช่นนีเ้ป็นอนัตรายท่ีโจมตีผู้ ทําการของคริสตจกัรอยา่งไมห่ยดุยัง้ 

 ไม่มีสิ่งใดสําคญัเท่ากับการอธิษฐาน ไม่มีสิ่งใดดําเนินไปอย่างถูกต้องหรือประสบผลตามศกัยภาพของมนัถ้าไม่มีการ

อธิษฐาน กิจกรรมไม่ใช่สิ่งทดแทนการอทุิศตน พวกเราในปัจจุบนัต้องเห็นความสําคญัเก่ียวกบัเร่ืองของมารธาและมารีย์ ผู้ รับใช้

ควรเป็นแบบอยา่งในการอธิษฐานสําหรับสมาชิกของตน 

 เม่ือได้กล่าวเช่นนัน้แล้ว ผมจะเปล่ียนมาอีกด้านหนึ่งและพดูกบัคณุสกัเล็กน้อย คณุไม่ทราบเวลาท่ีศิษยาภิบาลของคณุ

และภรรยาของเขาใช้ในการอธิษฐานเป็นการส่วนตวั เขาอาจอธิษฐานชัว่โมงหนึ่งหรือมากกว่า และคาดหวงัให้คณุอธิษฐานเป็น

เวลาสามสิบนาทีเพ่ือช่วยเขารับภาระ เสียงออร์แกนมกัจะมีส่วนช่วยในการอธิษฐาน และผมไม่เห็นว่าเป็นสิ่งผิดท่ีมีผู้ เล่นดนตรี

อยา่งเหมาะสมโดยท่ีอธิษฐานและเลน่เบาๆ ในระหวา่งการประชมุอธิษฐาน 

 วิธีท่ีศิษยาภิบาลและภรรยาของเขาเลือกเพ่ือนําการประชุมอธิษฐานไม่ควรจะเป็นอปุสรรคต่อการอธิษฐานด้วยความ

ตรากตรําท่ีพระเจ้าทรงปรารถนาให้คณุอธิษฐาน คณุอาจคิดถึงการนําท่ีคณุคุ้นเคยในการอธิษฐานประเภทนี ้แต่ไม่ได้เป็นข้ออ้าง

ให้คณุไมต้่องอธิษฐานเผ่ือคนอ่ืนๆ อย่างแท้จริงด้วยตวัของคณุเอง ผมแน่ใจว่าถ้าคณุอธิษฐานอย่างท่ีคณุควร พระเจ้าจะทรงใช้คณุ

เพ่ือ “ยืนอยูใ่นช่องโหว“่ บางทีพระเจ้าทรงคาดหวงัคณุให้ทําเช่นนัน้ในขณะท่ีคณุคาดหวงัให้ศิษยาภิบาลทําเช่นนัน้ 

 ท้ า ย สุ ด  คุ ณ ผิ ด ท่ี เ ป รี ย บ เ ที ย บ ศิ ษ ย า ภิ บ า ล ค น ห นึ่ ง กั บ อี ก ค น ห นึ่ ง  ใ ห้ อ่ า น  

1โครินธ์ 1:12-13 และ 3:4-8 แตล่ะคนมีการรับใช้ของตนเอง และต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้าสําหรับสิ่งท่ีเขาทํา คณุไม่ใช่ผู้พิพากษา
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ของเขา พระเจ้าทรงให้เขามีอํานาจปกครองคณุ จงสตัย์ซ่ือในตําแหน่งของคณุและมอบศิษยาภิบาลให้อยู่ในพระหตัถ์ของพระเจ้า 

อย่าวิจารณ์เขา แต่เช่ือฟังเขาและอธิษฐานเพ่ือเขา พระเจ้าทรงทราบว่าจะช่วยเขาให้เป็นศิษยาภิบาลอย่างท่ีเขาควรจะเป็นได้

อยา่งไร โดยปราศจากการวิจารณ์ของคณุ 

.................... 
ศษิยาภบิาลเล่นดนตรีดงัเกนิไป 

ถาม 
 เรามีศิษยาภิบาลทีดี่ทีส่ดุในโลก ผู้ซ่ึงเราไม่ตอ้งการทีจ่ะทําร้าย มีส่ิงหน่ึงทีร่บกวนใจเรา นัน่คือดนตรีเสียงดงัของศิษยาภิ

บาล ดนตรีนัน้กลบเพลงและเคร่ืองดนตรีอื่นๆ ไปหมด เรามีแขกหลายคนที่เดินออกไปบอกว่าเขาปวดหวั และไม่เคยกลบัมาอีก

เลย เราพยายามทีจ่ะหาเหตผุลมาอธิบายแต่พวกเขาไม่เข้าใจ เราจะบอกศิษยาภิบาลของเราอย่างไรโดยไม่ทําร้ายจิตใจเขา เราได้

บอกเป็นนยัๆ หลายครัง้แลว้ 

ตอบ 
 ศิษยาภิบาลของคณุอาจไม่รู้ตวัว่าดนตรีของเขานัน้ดงั บ่อยครัง้เคร่ืองขยายเสียงอยู่ในตําแหน่งท่ีคนเล่นดนตรีไม่ได้ยิน

เสียงเตม็ๆ ในขณะท่ีผู้ ฟังจะได้ยิน บางทีอาจปรับเคร่ืองขยายเสียงไปทางของเขาโดยตรงเพ่ือท่ีเขาจะทราบวา่เสียงดนตรีของเขานัน้

ดงั 

 ถ้าคนภายนอกพดูกบัคณุว่าพวกเขารําคาญดนตรีเสียงดงั คณุควรจะแนะให้เขาบอกกบัศิษยาภิบาลโดยตรง ไม่ว่าจะ

ด้วยตนเอง ทางโทรศพัท์หรือทางจดหมาย 

 ธรรมิกชนควรจะระลกึถึงฐานะของตนเสมอในการประพฤติตวักบัศิษยาภิบาล เปาโลให้กฎสําคญัท่ีจะปฏิบติัตามใน 1ทิ

โมธี 5:1 “อย่าตําหนิชายผู้ มีอาวโุส แต่จงขอร้องเขาเสมือนเป็นบิดา” ผมไม่คิดว่าศิษยาภิบาลควรจะขุ่นเคืองเม่ือมีคนเข้าหาเขาใน

วิธีการเช่นนี ้ผมแน่ใจวา่เขาต้องการให้ดนตรีของเขาเป็นพร ไมใ่ช่สิง่รบกวนและน่ารําคาญ 

.................... 
ความประพฤตขิองลกๆ ของศษิยาภบิาลู  

ถาม 
 ผมเสียความเชื่อมัน่ในตวัศิษยาภิบาลของผม เขาอนญุาตให้ลกๆ ของเขาทําส่ิงที่เขาเทศนาไม่ให้เราทําู  นี่ไม่ใช่ข่าวลือ 

แต่เป็นส่ิงทีผ่มเห็นหลายครั้ง ไม่มีทางทีผ่มจะคยุกบัเขาเกี่ยวกบัเร่ืองนีไ้ดเ้ลย ผมตอ้งการย้ายไปสหคริสตจกัรเพ็นเทคอสต์อีกแห่ง

หน่ึง แต่เมือ่มีใครไปหาเขาเพือ่ขอยา้ย เขามกัจะปฏิเสธเสมอ ผมร้สึกู หมดกําลงัใจ ผมร้สึกว่าความขมขื่นู กําลงัเข้ามาในใจของผม 

และผมไม่มีความต้องการที่จะไปโบสถ์ด้วย ผมร้ว่าเรามีความจริง และในู องค์การของเรา ก็มีผ้รับใช้ที่ดีที่สดุู ในโลก แต่ศิษยาภิ

บาลของผมเป็นข้อยกเวน้จริงๆ ผมควรจะทําอย่างไรดี ผมสามารถทําอะไรไดบ้า้งครบั 

ตอบ 
 ศิษยาภิบาลมกัจะได้รับการยกย่องและคาดหวงัไม่ให้มีความผิดและมีความสมบรูณ์แบบจนเป็นไปไม่ได้เลยท่ีจะมีใคร

ดําเนินชีวิตได้ตามความคาดหวงัเหล่านัน้ ยอมให้ศิษยาภิบาลของคณุเป็นมนษุย์ อย่ายกย่องเขาหรือครอบครัวของเขาราวกบัว่า

เขาสมบรูณ์แบบ เป็นไปได้ท่ีคณุจะคาดหวงัจากเขาและครอบครัวของเขามากกว่าท่ีคณุคาดหวงัจากคนอ่ืนๆ ในคริสตจกัร ซึง่เป็น

การไมย่ติุธรรม 

 ในฐานะศิษยาภิบาลและพ่อคนหนึ่ง ผมได้แต่หวงัว่าลกูๆ ของผมจะเป็นแบบอย่างให้เด็กคนอ่ืนๆ ในคริสตจักรปฏิบติั

ตาม แต่ไม่ยติุธรรมท่ีผมจะให้ภาระหนกัแก่พวกเขา ผมพยายามและพ่อผู้ เป็นศิษยาภิบาลคนอ่ืนๆ ทกุคนท่ีผมรู้จกัก็พยายามท่ีจะ

เลีย้งลกูๆ ให้มีความเกรงกลวัพระเจ้าเพ่ือเป็นผู้ชอบธรรมและเป็นคริสเตียนในทศันคติและการกระทําทกุอย่างของพวกเขา แต่ผมรู้
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ว่าพวกเขาไม่ใช่ทตูสวรรค์ เป็นเพียงมนษุย์และเด็กเหมือนเช่นคนอ่ืนๆ และบางครัง้พวกเขาก็ไม่เช่ือฟังเหมือนเช่นลกูๆ ของธรรมิก

ชน 

 เคยมีคนบอกผมวา่ลกูๆ ของผู้ เทศนาเป็นเดก็ท่ีแยท่ี่สดุในคริสตจกัร แต่บางคนบอกว่า ก็เป็นเพราะว่าพวกเขาเลน่กบัลกูๆ 

ของธรรมิกชน พูดตามตรงแล้ว ผมไม่คิดว่ามีความแตกต่างกันมากนกั เด็กทกุคนมีธรรมชาติบาป พวกเขาต้องบงัเกิดใหม่ และ

พวกเขาต้องได้รับการชีแ้นะจากพอ่แมอ่ยา่งถกูต้อง 

 ดงันัน้ อย่ากล่าวโทษศิษยาภิบาลสําหรับสิ่งผิดท่ีลกูๆ ของเขาอาจทําในบางครัง้ คณุอาจคิดว่าเด็กๆ เหล่านัน้ไม่ถกูทํา

โทษและเขามองข้ามไป แต่แม้ว่าเขาอาจไม่ลงโทษลกูๆ ต่อหน้าคนอ่ืน คณุแน่ใจได้เลยว่าพวกเขาถกูลงโทษตามที่เขารู้สกึว่าต้อง

ลงโทษ ถ้าเขารู้สึกว่าต้องลงโทษ และเม่ือเขารู้สึกว่าเขาต้องลงโทษ แต่อย่าคาดหวงัให้ลกูๆ ของเขาเป็นตวัอย่างสําหรับทกุคนท่ี

เหลือ และระวงัอยา่งมากอยา่วิจารณ์ศิษยาภิบาลในเร่ืองการกระทําของลกูๆ ของเขา ไม่ว่าเขาจะจดัการกบัพวกเขาในวิธีท่ีคณุคิด

ว่าเขาควรจะทําหรือไม่ ไม่ใช่ธุระของคณุ ไม่ใช่เร่ืองของคณุท่ีจะบอกเขาว่าจะเลีย้งลกูๆ ของเขาอย่างไร อย่าให้คณุต้องกงัวลใน

เร่ืองนีแ้ละคณุจะรู้สกึดีขึน้ 

 ทําไมคณุจะต้องหมดกําลงัใจและขมข่ืนเพราะสิ่งท่ีไม่เก่ียวข้องกบัคณุด้วย จงจําโรม 14:4 ไว้ให้ดี “ท่านเป็นใครเล่า จึง

กลา่วโทษบ่าวของคนอ่ืน บ่าวคนนัน้จะได้ดีหรือจะลม่จมก็สดุแล้วแต่นายของเขา และเขาก็จะได้ดีแน่นอน เพราะว่าองค์พระผู้ เป็น

เจ้าทรงฤทธิอาจให้เขาได้ดีได้์ ” 

 ในการใช้ข้อพระคมัภีร์นี ้ให้สงัเกตว่าศิษยาภิบาลของคณุเรียกว่าเป็น “บ่าวของคนอ่ืน” นัน่คือ เขาเป็นคนรับใช้ขององค์

พระผู้ เป็นเจ้า และในฐานะผู้ รับใช้ของพระเจ้า พระเจ้าจะทรงจดัการกบัเขาถ้าเขาทําผิด ปล่อยเขาให้อยู่ในพระหตัถ์ของพระเจ้า 

กดัลิน้ของคณุก่อนท่ีคณุจะวิจารณ์เขา ยอมจํานนตวัคณุเอง เช่ือฟังคําเทศนาของเขา และปลอ่ยให้เขาเลีย้งลกูๆ ของเขาในวิธีท่ีเขา

คิดวา่ดีท่ีสดุ 

 ท่ีสําคญัท่ีสดุ อยา่วิจารณ์เขาแม้แตคํ่าเดียวกบัใครในคริสตจกัร อยา่ต้องมีความผิดเพราะนินทาหรือลอบกดัหรือแตะต้อง

ผู้ทรงเจิมของพระเจ้า เพราะเป็นสิง่ท่ีอนัตรายท่ีสดุอยา่งหนึง่ พระเจ้าทรงเกลียดชงัการกระทําเช่นนัน้ (สดดีุ 105:15; สภุาษิต 6:16-

19) 

 แน่นอนวา่คณุสามารถเปล่ียนคริสตจกัรได้ คูมื่อของเรากลา่ววา่ 

 

ทกุคนท่ีต้องการถอนสมาชิกภาพจะได้รับจดหมายรับรองสมาชิกภาพนอกจากว่าจะได้รับการพิสจูน์ว่ามีความผิดฐานมี

ความประพฤติไม่เหมาะสม โดยการสารภาพหรือการตดัสินว่าผิด เม่ือบุคคลดงักล่าวได้แก้ไขตนอย่างน่าพึงพอใจแก่

คริสตจกัรท่ีเขาจะออกไปแล้ว เขาจะไร้ผิดจากสิ่งท่ีเกิดขึน้ในอดีตทัง้หมด และพร้อมท่ีจะได้รับการยอมรับเข้าสู่การเป็น

สมาชิกของสหคริสตจกัรเพน็เทคอสต์ท้องถ่ินแหง่หนึง่ (UPC Manual ฉบบัปี 1992 หน้า 109) 

 

 จริงๆ แล้ว ถ้าคุณอยู่ในคริสตจักรของผม ผมจะต้องการให้คุณย้ายไปแทนท่ีจะให้คุณเข้าประชุมด้วยวิญญาณ

วิพากษ์วิจารณ์ต่อไป ผมไม่ต้องการเส่ียงกบัการท่ีคณุจะทําให้คนอ่ืนติดเชือ้ไปด้วย ดงันัน้ นอกจากว่าคณุจะกําจดัเชือ้โรคในการ

ชอบจบัผิดและความขมข่ืนออกไป ก็ดีกวา่ท่ีคณุจะจากไป แตค่ณุจะไปท่ีไหน ท่ีไหนท่ีคณุไป คณุจะทําให้คนอ่ืนติดเช่ือ 

 ดงันัน้ คําแนะนําของผมคือ จงอธิษฐานจนเอาชนะปัญหาได้ ขอให้พระเจ้าและศิษยาภิบาลให้อภยัคณุ ให้ตาของคณุอยู่

กบัองค์พระผู้ เป็นเจ้า และปล่อยศิษยาภิบาลไว้กบัพระองค์ และไม่ยอมตนเองให้มีวิญญาณวิพากษ์วิจารณ์ ภาระหนกัจะถกูยก

ออกจากบา่ของคณุ และ (ใครจะไปรู้) การฟืน้ฟอูาจเร่ิมต้นท่ีคณุก็ได้ 
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ผมจะร้ได้อย่างไรว่าผมได้รับู  
การทรงเรียกให้เทศนา 

ถาม 
 ผมคิดว่าผมอาจไดร้บัการทรงเรียกจากพระเจ้าใหเ้ป็นผร้บัใช ้แต่ผมไม่แน่ใจู  ผมจะร้ไดอ้ย่างไรว่าู ผมไดร้ับการทรงเรียกให้

เป็นผเ้ทศนาหรือไม่ ู บคุคลคนๆ หน่ึงมาเป็นผเ้ทศนาไดอ้ย่างไรู  

ตอบ 
 เป็นสิ่งท่ีสําคญัท่ีคุณจะแน่ใจว่าพระเจ้าได้ทรงเรียกคุณให้เป็นผู้ รับใช้ก่อนท่ีคุณจะพยายามกระโดดเข้าไปเป็นผู้ รับใช้ 

พระวจนะของพระเจ้ากล่าวถึงปโุรหิตในพระคมัภีร์เก่าว่า “และไม่มีผู้ ใดตัง้ตนเองเป็นปโุรหิตได้ แต่พระเจ้าทรงเรียกเหมือนอย่าง

ทรงเรียกอาโรน“ (ฮีบรู 5:4) เหตผุลอยู่ในยากอบ 3:1 ซึ่งถอดความออกมาได้ว่า “อย่าปรารถนาตําแหน่งผู้ นําทางฝ่ายวิญญาณ 

(อยา่งไมเ่หมาะสม) เพราะในการดํารงตําแหน่งนัน้ จะได้รับการทรงพิพากษาท่ีเข้มงวดกว่า” พระเจ้าจะเรียกเอาจากผู้ ท่ีพระองค์ให้

ดํารงตําแหน่งผู้ นําในคริสตจกัรของพระองค์มากกว่าผู้ ท่ีเป็นเพียงผู้ตามเท่านัน้ เป็นเร่ืองสําคญัท่ีคนๆ หนึ่งจะตระหนกัในสิ่งนีเ้ม่ือ

ต้องการเป็นผู้ รับใช้ ถ้าไมไ่ด้รับการทรงเรียก ก็ดีกวา่ท่ีจะเป็นผู้ รับใช้แตนํ่าการติเตียนมายงัพระคริสต์ 

 คณุต้องทราบแน่นอนว่าพระเจ้าทรงประสงค์ให้คณุเป็นผู้ รับใช้หรือไม่ มีการสญูเสียมากมายเกินขึน้เพราะมีคนเป็นผู้ รับ

ใช้โดยท่ีไม่ได้รับการทรงเรียกหรือไม่มีความพร้อมสําหรับงานนี ้ความกระตือรือร้นของพวกเขาทําลายพวกเขาเพราะพวกเขาไม่

ทราบนํา้พระทยัของพระเจ้า 

 ผมนกึถึงเร่ืองของเด็กหนุ่มท่ีไถไร่ข้าวโพด เขามองขึน้มาและสงัเกตเห็นเมฆเป็นรูปตวัอกัษร “PC” เขาถือว่าหมายความ

ว่า “Preach Christ” (เทศนาพระคริสต์) จึงเลิกทําไร่ และเร่ิมเทศนา ความผิดหวงั ความท้อถอยและความหดหู่ตามมาหลงัจาก

ความพยายามในการรับใช้ของเขาล้มเหลว เขารู้สึกสบัสน จึงเล่าเร่ืองของเขาให้ผู้ รับใช้อาวโุสท่ีมีประสบการณ์ฟัง ทหารแห่งไม้

กางเขนผู้อาวโุสและมีปัญญาคนนีต้อบว่า “น้องชาย ตวัอกัษร P และ C ในก้อนเมฆไม่ได้หมายถึง ‘Preach Christ’ แต่หมายถึง 

‘Plow Corn’ (ปลกูข้าวโพด)” 

 อย่าพึ่งการนํา ความฝัน การพยากรณ์ หรือการพดูภาษาแปลกๆ และการแปลท่ีทึกทกัเอาเองเพ่ือหานํา้พระทยัพระเจ้า

สําหรับชีวิตของคุณ พระเจ้าจะทรงยืนยันนํา้พระทัยของพระองค์กับคุณถ้าพระองค์ทรงเรียกคุณอย่างแท้จริง และคุณเดินกับ

พระองค์อยา่งใกล้ชิด 

 พระเจ้าทรงประทาน “ของประทาน” ให้คู่กบั “การทรงเรียก” (ดโูรม 11:29) และส่ิงท่ีพระเจ้าได้ทรงผกูพนักนัแล้ว อยา่ให้

มนษุย์ทําให้พรากจากกนัเลย เม่ือพระเจ้าทรงเรียก พระองค์จะทรงประทานให้มีคณุสมบติัและความสามารถท่ีจะทําให้การทรง

เรียกสําเร็จในเวลาของพระเจ้าเอง นอกจากนี ้ถ้าพระเจ้าได้ทรงประทานของประทานให้แก่คณุในด้านนัน้ร่วมกบัการทรงเจิมซึ่ง

เป็นหลกัฐานแก่คนมากมาย พระองค์ทรงคาดหวงัให้คณุใช้ของประทานนัน้ และไม่ให้เสียเปล่าไป ถ้าคณุแยกตนเองออกเหมือน

เช่นท่ีคุณควรจะทําและได้รับของประทานในการเป็นผู้ รับใช้ การทรงเรียกจะปรากฏเพ่ือท่ีคุณจะใช้ของประทานท่ีพระองค์ทรง

ประทานให้แก่คณุอย่างไม่ต้องสงสยั พระองค์จะไม่ทรงเรียกคณุให้ดํารงตําแหน่งท่ีพระองค์จะไม่จดัเตรียมให้กบัคณุและให้คณุมี

ความสามารถ 

 ผมขอเตือนคณุในท่ีนีว้่า มีความแตกต่างอย่างชดัเจนระหว่าง “การทรงเรียก” และ “การทรงใช้ไป” (ดกิูจการ 13:1-3) มี

หลายปีคัน่กลางระหวา่งสองสิง่ ช่วงเวลานีเ้ป็นเวลาในการเตรียมตวัสําหรับเวลาท่ีพระเจ้าจะทรงสง่คณุออกไป 

 คณุจะสงัเกตว่าผู้ ทําการในกิจการ 13 ได้รับการทรงเรียกทกุคน แต่พวกเขาไม่ได้ออกไปจนกระทัง่พระวิญญาณบริสทุธ์ิ

แสดงว่าถึงเวลาสําหรับพวกเขาท่ีจะเข้าสู ่“การซึง่เราเรียกให้เขาทํานัน้“ (ข้อ 2) ไม่ต้องสงสยัเลยว่าพวกเขาทดสอบและพิสจูน์การ

ทรงเรียกของพวกเขาเม่ือพวกเขา “นมสัการองค์พระผู้ เป็นเจ้า”๑๐ ในอนัทิโอก (ข้อ 2) เม่ือเวลาสําหรับการทรงส่งออกไปมาถึง เห็น

                                                           
๑๐ วลี “นมสัการองค์พระผู้ เป็นเจ้า” ในท่ีนี ้มาจากภาษาองักฤษว่า “ministered to the Lord” ซึง่แปลได้ว่า “รับใช้องค์พระผู้ เป็นเจ้า” [ผู้แปล] 
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ได้ชดัต่อผู้ นําของคริสตจกัรและพวกเขาทําการกบัพระวิญญาณบริสทุธิในการส่งพวกเขาออกไป์  เป็นคริสตจกัรท่ีอนัทิโอกท่ีด้วย

การรับใช้ของพวกเขา ได้ “วางมือบนบารนาบัสกับเซาโล” และ “ใช้ท่านไป” (ข้อ 3) แต่ “พระวิญญาณบริสุทธิทรงใช้์ ” (ข้อ 4, 

พระคมัภีร์ภาษาไทยฉบบัมาตรฐาน 2002) เน่ืองจากพระเจ้าทรงกระทําการทางผู้ รับใช้ของพระองค์ในการพฒันา ฝึกอบรม และสง่

ผู้ ท่ีพระองค์ทรงเรียกออกไป 

 ผมขอเตือนให้คุณทํางานอย่างใกล้ชิดกับศิษยาภิบาลของคุณ เขาจะทราบว่าเม่ือใดจะเป็นถึงเวลาสําหรับคุณจะท่ี

ออกไปเพ่ือทําให้การทรงเรียกของพระเจ้าสําเร็จ จงอดทนและอย่าทําลายแผนการของพระองค์สําหรับชีวิตของคุณเพราะการ

กระทําท่ีหนุหนัพลนัแลน่และใจร้อน 

 ต่อไปนีเ้ป็นคําแนะนําบางอย่าง ให้สดดีุ 37:5 และสภุาษิต 3:5-6 เป็นของคณุ อย่าพยายามบงัคบัเปิดประต ูถ้าเป็นนํ ้

พระทยัของพระเจ้า พระองค์จะทรงเปิดประต ูถ้าพระองค์ไม่เปิดประต ูก็ให้ทําสิ่งท่ีคณุกําลงัทําอยู่ต่อไปจนกระทัง่ประตเูปิดออก 

อยา่กระโดดจากสถานท่ีหนึง่หรือสิง่หนึง่ไปอีกสถานท่ีหนึง่หรืออีกสิง่หนึง่ แตจ่งมอบทกุสิง่แดพ่ระองค์ ในเวลาอนัเหมาะสม ประตท่ีู

พระองค์จะให้คณุเข้าไปก็จะเปิดออกให้กบัคณุ จงรักษาชีวิตการอธิษฐานให้แข็งแกร่งและมีภาระหนกัสําหรับวิญญาณทัง้หลาย จง

รับใช้ทกุครัง้ท่ีมีโอกาส ไมว่า่จะเป็นงานต่ําต้อยหรือเลก็น้อยเพียงใด 

 คณุอาจเป็นผู้ นําวิญญาณมาหาพระเจ้าในเวลานี ้ซึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นการรับใช้จากธรรมาสน์ อย่าเล่ือนการรับใช้องค์

พระผู้ เป็นเจ้าอย่างแข็งขนัออกไปจนกว่าจะมีโอกาสรับใช้จากธรรมาสน์ การรับใช้นัน้จะไม่เปิดให้กบัคณุเลยถ้าคณุไม่ให้ทกุสิ่งใน

การรับใช้พระองค์ในสิ่งเลก็ๆ ในตอนนี ้จงจําไว้ว่า “คนท่ีซ่ือสตัย์ในของเล็กน้อยจะซ่ือสตัย์ในของมากด้วย“ (ลกูา 16:10) คณุสมบติั

ของเอลีชาในฐานะผู้พยากรณ์คือว่าเขา “เทนํา้ใสม่ือเอลียาห์“ (2พงศ์กษัตริย์ 3:11) [นัน่คือ เอลีชามีคณุสมบติัเหมาะสมเพราะเขา

ถ่อมใจลงและช่วยเหลือผู้ รับใช้ของพระเจ้า] 

 จงคาดหวงัท่ีจะเสียสละ จงอทุิศตวัเพ่ือการเสียสละ อย่าคาดหวงัว่าธรรมาสน์จะเปิดให้กบัคณุโดยอตัโนมติั จงดําเนิน

ชีวิตตาม 1ทิโมธี 4 โดยเฉพาะอย่างย่ิงห้าข้อสดุท้าย เม่ือเห็นชดัว่า “ความเจริญของท่านจะได้ปรากฏแก่คนทัง้ปวง“ (ข้อ 15) ว่า

การอวยพรของพระเจ้าอยูใ่นการรับใช้ของคณุ ประตจูะเปิดออก ถ้าหลกัฐานเหลา่นีไ้มป่รากฏ ประตจูะไมเ่ปิดให้กบัคณุ แม้ในเวลา

ท่ีประตูเปิดออก คุณต้องอดทนและจําไว้เสมอว่าถ้าพระองค์ทรงเรียกคุณอย่างแท้จริง พระองค์จะทรงสนับสนุนคุณให้อยู่ใน

ตําแหน่งท่ีทําการทรงเรียกนัน้ให้สําเร็จได้เช่นกัน สดุดี 75:6-7 กล่าวว่า “เพราะการยกขึน้นัน้มิได้มาจากทิศตะวันออกหรือทิศ

ตะวนัตก และมิใช่มาจากถ่ินทรุกนัดาร แตเ่ป็นพระเจ้าผู้ทรงกระทําการพิพากษาทรงให้คนหนึง่ลง และทรงยกอีกคนหนึง่ขึน้” 

 คณุต้องเรียนรู้ท่ีจะ “ปรนนิบติั“ (โรม 12:7) สิ่งหนึ่งเก่ียวกบัพระเจ้าคือว่า แม้ว่าพระองค์อาจไม่เสด็จมาเร็วเท่าท่ีเราคิดว่า

พระองค์ควร แตพ่ระองค์ไมเ่คยลา่ช้าในการทําให้นํา้พระทยัของพระองค์สําเร็จ 

.................... 
กลัวที่จะเร่ิมเทศนา 

ถาม 
 ผมร้ว่าผมได้รับกู ารทรงเรียกให้เทศนา แต่ผมไม่ได้ทําอะไรเพื่อคงชีวิตฝ่ายวิญญาณของผมเอาไว้ และผมไม่สามารถ

เข้าใจจริงๆ [ว่าทําไมผมถึงไม่คงชีวิตฝ่ายวิญญาณของผมเอาไว]้ ผมกลวัทีจ่ะเข้าส่การรับใช ้แต่ผมไม่ร้ว่าทําไมู ู  ผมอยากจะเป็นผู้

เทศนา แต่ผมกลวัทีจ่ะพยายามทีจ่ะเป็นผเ้ทศนาู ต่อไป โปรดช่วยผมดว้ยเพือ่ทีจ่ะร้ว่าจะทําอย่างไรู  

ตอบ 
 การรับใช้เป็นการทรงเรียกท่ีบริสทุธิท่ี์ สดุในโลก คณุบอกว่าคณุรู้ว่าคณุได้รับการทรงเรียกนี ้ถ้าเป็นเช่นนัน้ พระเจ้าก็ทรง

ให้เกียรติคณุด้วยเกียรติสงูสดุท่ีมนษุย์จะรู้จกัได้ จะเป็นเร่ืองเศร้าถ้าคณุจะเสียตําแหน่งของคณุในพระเจ้าไป 

 แต่เม่ือคณุไม่คงชีวิตทางฝ่ายวิญญาณของคณุเอาไว้ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีคณุกําลงัทําอยู่นี ้คณุไม่อาจคาดหวงัท่ีว่าจะทําให้การ

ทรงเรียกของพระเจ้าสําหรับคณุสําเร็จได้นอกจากวา่คณุจะมีคณุสมบติัเหมาะสม คณุจะมีชีวิตอยู่ด้วยความเสียใจไปตลอดเหมือน

เช่นเอซาวผู้ขายสทิธิบตุรหวัปีเพ่ืออาหารชามหนึง่ 
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 คณุเป็นธรรมิกชนเป็นอย่างแรก และเป็นผู้ เทศนาเป็นอย่างท่ีสอง คณุอาจเป็นธรรมิกชนได้โดยไม่ต้องเป็นผู้ เทศนา แต่

คณุไม่อาจเป็นผู้ เทศนาได้หากคณุไม่เป็นธรรมิกชน ภายในคณุจะต้องมีความปรารถนาเดียวกนักบัท่ีเผาไหม้อยู่ในเปาโลเม่ือเขา

กลา่ววา่ “ข้าพเจ้ากําลงับากบัน่มุง่ไปสูห่ลกัชยั เพ่ือจะได้รับรางวลั ซึง่ในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบือ้งบนให้เราไปรับ“ 

(ฟีลปิปี 3:14) 

 ความเกียจคร้านทางฝ่ายวิญญาณของคณุต้องได้รับการแก้ไข เปาโลมีนิสยัมนษุย์บางอย่างท่ีเป็นอปุสรรคขดัขวางเขา 

แทนท่ีจะปล่อยให้สิ่งเหล่านีเ้อาชนะเขาได้ เขาจดัการกบัสิ่งเหล่านีอ้ย่างไร้ความปรานี เขากล่าวว่า “แต่ข้าพเจ้าก็ทบุตีร่างกายให้

มนัแข็งจนอยูมื่อ เพราะเกรงวา่เม่ือข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอ่ืนแล้ว ตวัข้าพเจ้าเองจะเป็นคนท่ีใช้การไม่ได้“ (1โครินธ์ 

9:27) ไมมี่ใครสามารถแก้ไขการขาดการบงัคบัตนได้นอกจากตวัของคณุเอง 

 อย่างไรก็ตาม ผู้ รับใช้ทกุคนต้องเป็นแบบอย่างของผู้ ท่ีเช่ือ (1ทิโมธี 4:12) ถ้าคณุไม่เป็นแบบอย่างของความสําเร็จทาง

ฝ่ายวิญญาณในพระเจ้าแล้ว พระองค์จะเพิกถอนการรับใช้ของคณุ ความกลวัของคณุเกิดจากการท่ีคณุทราบว่าคณุกําลงัทําให้

พระเจ้าผิดหวงัเพราะไม่ปฏิบติัตนตามมาตรฐานของผู้ รับใช้ เม่ือคณุอยู่ในทางฝ่ายวิญญาณเหมือนเช่นท่ีคณุควรจะอยู่ ความกลวั

จะหายไป 

 วิธีเดียวท่ีคณุสามารถดํารงตําแหน่งในการทรงเรียกของคณุคือการท่ีคณุจะบงัคบัตนเอง ทําสิ่งคณุรู้ว่าจะช่วยให้เติบโต

ขึน้ทางฝ่ายวิญญาณ และอนญุาตให้พระเจ้านําคณุเข้าสู่การรับใช้ พระเจ้าได้ทรงวางแผนเพ่ือคณุ จงแสวงหาพระเจ้าด้วยสดุใจ

ของคณุ การอธิษฐาน การอดอาหารและความขยนัหมัน่เพียรในการนมสัการและกิจกรรมทางฝ่ายวิญญาณแบบเก่าๆ จะพฒันา

คณุจนคณุสามารถทําให้แผนการของพระเจ้าสําหรับชีวิตของคณุสําเร็จได้ ถ้าคณุได้รับการทรงเรียกอยา่งแท้จริงและปรารถนาท่ีจะ

ทําให้การทรงเรียกนัน้สมบรูณ์ คณุจะปฏิบติัตนเช่นนัน้ 

 ความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งคือว่าคณุไม่ได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าให้เป็นผู้ รับใช้เลย ซึ่งเป็นไปได้อย่างมาก แต่คณุ

จะได้รับการยืนยนัในเร่ืองนีเ้ช่นกนัเม่ือคณุแสวงหาพระพกัตร์ของพระเจ้า 

 คณุไม่อาจมีความสขุได้ ไม่ว่าจะต่อสู้ ท่ีจะดํารงตําแหน่งท่ีพระเจ้าไม่ทรงวางแผนให้กบัคณุ หรือไม่มีคณุสมบติัเหมาะสม

กับตําแหน่งท่ีพระเจ้าทรงประสงค์เพ่ือคุณ ไม่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใด ก็ไม่เหมาะสม จงแสวงหาพระเจ้าด้วยสุดใจของคุณและ

อนญุาตให้พระองค์ยืนยนันํา้พระทยัของพระองค์เพ่ือชีวิตของคณุกบัคณุ 

.................... 
ความปรารถนาที่จะเป็นผ้รับู ใช้ 

ถาม 
 พีช่ายของผมมีความปรารถนาอย่างแรงกลา้ทีจ่ะเป็นผร้บัใช ้เขาู ไดร้ับคําเชิญใหเ้ทศนาในหลายที ่ศิษยาภิบาลของเขาไม่

ยอมใหเ้ขาไปนอกจากว่าคนอืน่จะติดต่อผ่านทางเขา ทําไมครบั 

 
 
ตอบ 
 พ่ีชายของคุณและผู้ เทศนาหนุ่มคนอ่ืนๆ ทกุคนเป็นธรรมิกชนภายใต้การดแูลของศิษยาภิบาลเป็นอย่างแรกและเป็นผู้

เทศนาเป็นอย่างท่ีสอง ในฐานะธรรมิกชน เขาต้องตระหนักว่าศิษยาภิบาลมีอํานาจปกครองเขาเหมือนเช่นผู้ เลีย้งแกะมีอํานาจ

เหนือฝงูแกะ พระเจ้าจะทรงเรียกเอารายงานของศิษยาภิบาลสําหรับวิญญาณทัง้หลายท่ีพระองค์ได้ทรงให้ไว้อยู่ภายใต้การดแูล

ของเขา (ฮีบรู 13:17) การฝึกอบรมและการเตรียมผู้ เทศนาหนุ่มเพ่ือการรับใช้เป็นงานอย่างหนึ่งของศิษยาภิบาล เขาต้องดแูลคน

เหล่านีด้้วยความเอาใจใส่ โดยเปิดโอกาสให้พวกเขารับใช้ รวมทัง้ชีนํ้าและให้คําปรึกษาแก่พวกเขาตามท่ีเห็นจําเป็น เขาต้องไม่

อนญุาตให้พวกเขาถกูกดดนัมากเกินไป และต้องไมก่กัการฝึกอบรมใดๆ จากพวกเขา 
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 นอกจากนี ้ผู้ รับใช้หนุ่มต้องมีการบงัคบัตนและการพฒันาในหน้าท่ีความรับผิดชอบต่างๆ เขาต้องมีโอกาสอ่ืนๆ นอกจาก

การเทศนา พวกเขาต้องมีสิ่งอ่ืนๆ มากมาย เช่น การทํางานท่ีมีความรับผิดชอบและดแูลโครงงานต่างๆ รวมทัง้การเป็นผู้ นําในงาน

ด้านตา่งๆ ด้วย 

 นอกจากนี ้ศิษยาภิบาลต้องมอบหมายความรับผิดชอบเหล่านีใ้ห้กับผู้ ทําการหนุ่มของเขาและตรวจตราว่าพวกเขา

สามารถทํางานเหล่านัน้ได้สําเร็จ ทัง้นี ้ผู้ ทําการหนุ่มจะต้องใส่ใจคําชีแ้นะของศิษยาภิบาลอย่างมาก เป็นการไม่ถกูต้องท่ีศิษยาภิ

บาลอีกคนหนึ่งจะแทรกแซงการฝึกอบรมท่ีมีความสมดลุนี ้โดยเชิญผู้ เทศนาหนุ่มให้เทศนา การเชิญนัน้ควรจะกระทําผ่านทางศิษ

ยาภิบาล 

 ถ้าคณุเป็นพ่อแม่ คณุจะรู้สกึอย่างไรถ้ามีคนเชิญลกูๆ ของคณุไปบ้านของพวกเขาเพ่ือทานอาหารเย็นหรือเลน่เกมโดยไม่

ขออนุญาตจากคุณก่อน คุณอาจวางแผนอย่างอ่ืนไว้อยู่แล้ว เป็นการผิดจรรยาท่ีศิษยาภิบาลอีกคนหนึ่งจะเชิญผู้ รับใช้หนุ่มให้

เทศนาสําหรับเขาโดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากศิษยาภิบาลก่อน 

 บางครัง้ ผู้ เทศนาหนุ่มอาจต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุง ถ้าศิษยาภิบาลอีกคนหนึ่งซึง่ไม่ทราบปัญหาเชิญคนหนุ่มโดยตรง 

ก็อาจทําให้งานท่ีศิษยาภิบาลกําลงัพยายามทําในชีวิตของผู้ รับใช้หนุ่มเสียไปได้ 

 ผู้ ทําการหนุ่มทกุคนควรจะเข้าใจว่าพวกเขายงัอยู่ภายใต้การชีนํ้าของ ศิษยาภิบาลของตนตลอดเวลา และศิษยาภิบาล

ทกุคนควรจะเคารพการดแูลของ ศิษยาภิบาลท่ีมีต่อผู้ ทําการของพวกเขาและไม่เชิญผู้ เทศนาหนุ่มโดยตรง แต่ไปขออนญุาตศิษ

ยาภิบาลก่อนท่ีจะถามผู้ ทําการเสมอ 

.................... 
ผ้เทศนาู ตามสมัยนิยม 

ถาม 
 ผมไดร้ับการสอนมาตลอดทัง้ชีวิตให้เคารพผ้รับใช้ของู พระเจ้า และได้ปฏิบติัตามคําสอนนัน้ด้วยความปีติยินดี แต่เมื่อ

เร็วๆ นี ้ผมสงัเกตเห็นว่าผร้บัใชบ้างคนเร่ิมทีจ่ะู มีลกัษณะเหมือนกบัคนของโลกนีม้ากเข้าไปทกุทีๆ ผมเห็นบางคนมีผมยาวและสวม

รองเทา้สน้สงู  ดเหมือนว่าพวกเขาู กําลงัพยายามนําขบวนแฟชัน่ของโลกนี ้โปรดอย่าคิดว่าผมอยากใหค้นโกโรโกโสเป็นตวัแทนของ

พระเจ้าของผม แต่เมือ่กลุ่มพยานพระยะโฮวาและมอร์มอนซ่ึงมาทีป่ระตบา้นู ของผมแต่งกายเรียบร้อยและสะอาดหมดจดกว่าผร้ับู

ใชข้องพระเจ้า ผมร้สึกกงัวลใจ ขอความคิดเห็นดว้ยครบัู  

ตอบ 
 ผมแน่ใจวา่คณุกําลงัพาดพิงถงึผู้ เทศนากลุม่เลก็ๆ ในสหคริสตจกัรเพน็เทคอสต์ ในฐานะคณะ ผมเช่ือว่าพระเจ้ากําลงัทรง

ช่วยเหลือเราให้จดัระเบียบความบริสทุธิในการแต่งกาย และผู้ รับใช้เอง์ และภรรยาของพวกเขาต้องเป็นแบบอย่างของรสนิยมท่ีดี 

ความสภุาพเรียบร้อย ความเป็นระเบียบและความชอบธรรม 

 มกัจะมีบางคนท่ีพยายามแต่งกายเหมือนโลก โอ้อวดและราคาแพงมากเท่าท่ีเป็นไปได้ และผมเช่ือว่าจะมีคนเหล่านีอ้ยู่

เสมอ เหมือนเช่นคนยากจนจะมีอยู่กบัเราเสมอไป แต่อย่าลืมว่าคริสตจกัรเป็นของพระคริสต์ พระองค์ทรงมีพลัว่ของพระองค์ใน

พระหตัถ์ของพระองค์ และพระองค์จะทรงชําระพืน้ของพระองค์อย่างถ่ีถ้วน (มทัธิว 3:12) พระเจ้าทรงประทานโอกาสให้กบัผู้ ท่ีลุ่ม

หลงในโลก เหมือนเช่นท่ีพระองค์ทรงให้โอกาสกบัคริสตจกัรท่ีประนีประนอมในวิวรณ์ 2 และ 3 แต่คนเหลา่นัน้ซึง่ปฏิบติัตามอย่าง

โลกนี ้แทนท่ีจะได้รับการเปล่ียนแปลงด้วยฤทธิเดชของ์ พระเจ้า จะถูกกําจดัออกไปในท่ีสดุ พวกเขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มคนท่ีมีความ

ตัง้ใจจริงกบัพระเจ้า หลายคนเป็นเหมือนกบัเรือท่ีอยูใ่กล้กบัฝ่ังเกินไป ไมอ่อกไปในท่ีลกึ จงึอบัปางลง 

 ในเวลาเดียวกนั พ่ีน้องผู้ เป็นสมาชิก ไม่ถกูต้องท่ีคณุจะชีนิ้ว้และวิจารณ์ผู้ รับใช้ของพระเจ้า พวกเขาอยู่ในพระหตัถ์ของ

พระเจ้า และพระเจ้าทรงทราบว่าจะจดัการกบัคนของพระองค์อย่างไร แม้ว่าซาอลูจะทําให้พระเจ้าผิดหวงัเป็นอย่างมาก แต่ดาวิด

ไมย่อมแตะต้องเขา โดยเรียกเขาวา่เป็น “ผู้ ท่ีพระเจ้าทรงเจิม” เขาทราบวา่พระเจ้าจะทรงดแูลเขาในเวลาของพระองค์เอง 
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 คุณควรจะจําคําสอนในวัยเยาว์ของคุณเอาไว้ จงดําเนินไปกับพระเจ้าเพ่ือตัวของคุณเอง และปล่อยให้ผู้ รับใช้ไว้กับ

พระองค์ หน้าท่ีของคณุคือ “เช่ือฟังและยอมอยู่ในโอวาทของหวัหน้าของท่าน“ (ฮีบรู 13:17) การกล้าแตะต้องผู้ ท่ีพระเจ้าทรงเจิม

อาจเป็นสิง่ท่ีผิดในสายพระเนตรของพระเจ้ามากกวา่รองเท้าส้นสงูของผู้ เทศนาได้ 

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

การวจิารณ์ของผ้ประกาศู  
ถาม 
 มีผที้ไ่ม่ใชู่ ศิษยาภิบาลของเราบอกกบัคริสตจกัรของเราจากธรรมาสน์ว่าผป้ระกาศู หลายคนบอกว่าพวกเราผิดปกติเพราะ

ไม่มีการฟ้ืนฟทีย่ิ่งใหญ่เหมือนกบัคริสตจกัรอืน่ๆ คณุคิดว่าอย่างไรู ครบั 

ตอบ 
 ผมแน่ใจว่าใครก็ตามท่ีกล่าวเช่นนัน้กล่าวไปด้วยความตัง้ใจดี เขาอาจต้องการท่ีจะทําให้คริสตจกัรรู้สึกอบัอายในความ

เย็นชา หรือการขาดการอธิษฐาน หรือการไม่เอาใจใส่คนท่ีหลง อย่างไรก็ตาม ผมคิดว่าการกล่าวเช่นนัน้ไม่ใช่วิธีท่ีดีในการทําให้

บรรลผุล 

 งานของผู้ เทศนาคือเทศนาพระวจนะ เติมความเช่ือและกระตุ้นคนทัง้หลายให้ย่ืนออกไปหาสิ่งท่ีย่ิงใหญ่กว่า ไม่ใช่เฆ่ียนตี

คนทัง้หลายด้วยกลยทุธ์เช่นนี ้เม่ือสมาชิกได้รับการกระตุ้นให้อธิษฐาน อดอาหาร นมสัการและแสวงหาพระเจ้า การฟืน้ฟจูะเกิดขึน้ 

แม้ว่าจะเป็นความจริงว่าในบางครัง้ ฝ่ายวิญญาณของคริสตจักรอาจอยู่ในจุดต่ําและอาจสง่ผลกระทบตอ่ความพยายามในกา

ฟืน้ฟ ูแตผ่มไมเ่ช่ือวา่เป็นการฉลาดท่ีผู้ประกาศจะประเมินคา่หรือเปรียบเทียบคริสตจกัรหนึง่กบัอีกคริสตจกัรหนึง่ 

 ผู้ประกาศท่ีดีจะไม่พดูไม่ดีเก่ียวกบัคริสตจกัรท่ีเขาไปเทศนามา อาจมีเหตผุลต่างๆ มากมายว่าทําไมการประชมุฟืน้ฟูไม่

เกิดผลในบางครัง้ ผู้ประกาศไม่ควรจะรู้สึกว่าเขาต้องปกป้องตนเองโดยโยนความผิดให้คริสตจักร และคริสตจักรไม่ควรโยน

ความผิดให้ผู้ประกาศ มีบางสิง่อยูใ่นพระหตัถ์อนัทรงอํานาจของพระเจ้า 

 ผู้ประกาศท่ีดีท่ีสดุของเราไม่เคยพดูไม่ดีเก่ียวกบัคริสตจกัรแห่งหนึ่งหรือศิษยาภิบาลคนหนึ่งลบัหลงั ผมจะไม่เช่ือเร่ืองท่ี

ผมได้ยินมาในลกัษณะนี ้เพราะใครก็ตามท่ีพดูเช่นนีไ้ม่ใช่ผู้ประกาศท่ีผมจะต้องการสําหรับการฟืน้ฟู การรับใช้หรือความสมัพนัธ์

ของเขาเองบกพร่องอยา่งไมต้่องสงสยั 

.................... 
ผ้รับใชู้ ดถกภรรยาู ู  

ถาม 
 ดิฉนัเป็นผ้หญิงทํางานู  แต่ดิฉนัไม่เคยเข้าข้างขบวนการเรียกร้องสิทธิสตรี อย่างไรก็ตาม มีบางส่ิงรบกวนใจดิฉนั ดู

เหมือนว่าหลงัๆ มานี้ ดิฉนัสงัเกตเห็นการยกตวัอย่างในการเทศนาที่ดเหู มือนลดค่าของผ้หญิง เช่น เมื่อบรรยายถึงผ้ทีู่ ู อารมณ์

เปลี่ยนแปลงง่าย ขี้เกียจ ดื้อ เห็นแก่ตวั หรือฟุ่ มเฟือย มีการใช้ตวัอย่างเป็นผ้หญิงหรือบางทีภรรยาู  และต่อมาค่อยเพ่ิมเติมว่า 

“ผช้ายอาจเป็นเช่นนัน้ดว้ยู ” 

 ดิฉนัร้สึกเจ็บปวดที่ได้ยินศิษยาภิบาลของดิฉนัใช้ภรรู ยาของตนเป็นตวัอย่างสําหรับส่ิงที่ไม่ควรเป็น การรุกรานปัญหา

ส่วนตวัของเธอนีเ้ป็นผลเสียต่อเธอในฐานะผนํ้าู ในกลุ่มสตรีในคริสตจกัรและส่งผลเสียต่อเขาไม่ใช่หรือ ดิฉนัไม่ตอ้งการให้ปัญหา

ของดิฉนัถกประกาศจากธรรมาสน์อย่างแน่นอนู  น่ายินดีทีส่ามีของดิฉนัจะไม่ใชร้สนิยมทีแ่ย่เช่นนัน้แมแ้ต่กบัเพือ่นสนิท ดเหมือนว่าู

บางครัง้ ผเ้ทศนาู ตอ้งเรียนร้มารยาททัว่ไปบา้งู  ดิฉนัอยากจะทราบความเห็นของคณุค่ะ 
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ตอบ 
 กลา่วได้ดีทีเดียว 

 คิดไมถ่งึเลยวา่ผู้ รับใช้จะตัง้ใจดถูกูภรรยาต่อหน้าผู้ อ่ืน ตามจริงแล้ว ผมไม่เช่ือว่าผู้ รับใช้ของพระเยซูคริสต์ควรจะดถูกูใคร

ทัง้สิน้ “คําสรรเสริญและคําแช่งดา่ก็ออกมาจากปากอนัเดียวกนั ดกู่อนพ่ีน้องของข้าพเจ้า ไมค่วรให้เป็นเช่นนัน้“ (ยากอบ 3:10) 

 ผู้ รับใช้ท่ีแท้จริงปกป้องช่ือเสียง บคุคลและความออ่นแอสว่นตวัของคนอ่ืน และไม่เปิดเผยสิ่งเหลา่นัน้ เขาควรจะดแูลและ

ปกป้องภรรยาผู้ เป็นท่ีรักของเขามากย่ิงกว่านัน้มาก เขาไม่เพียงแต่ไม่ควรดถูกูเธอต่อหน้าคนอ่ืน แต่เขาไม่ควรอนญุาตให้คนอ่ืน

เยาะเย้ยเธอด้วย ในทางตรงกนัข้าม เขาควรจะเป็นนกัต่อสู้ของเธอ ผู้ปกป้องเธอ เขาไม่ควรบอกความล้มเหลวและความอ่อนแอ

ของเธอกบัใคร และเธอก็ไมค่วรทําอยา่งนัน้กบัเขาเช่นกนั 

 ดเูหมือนวา่ผู้ รับใช้ท่ีทําสิง่เหลา่นีจ้ริงๆ แล้ว มีความรู้สกึไม่มัน่คงและคงจะมีความอิจฉาภรรยาของตน เขาอาจกลวัว่าเธอ

จะได้รับความรักและความเคารพมากกวา่เขา หรือเธอดีกวา่เขาในทางหนึง่ทางใด 

 เพ่ือนผู้ รับใช้ ผมขอร้องคณุให้อยู่ใกล้ชิดกบัภรรยาของคณุ จงรักเธอ ทะนถุนอมเธอ ปกป้องเธอ เห็นคณุค่าของเธอ และ

ไม่ปล่อยให้การถากถางหรือดูถูกแม้แต่น้อยออกมาจากปากของคุณ ถ้าคุณและภรรยาของคุณมีปัญหากัน ก็จงแก้ไขปัญหา

เหล่านัน้ท่ีบ้านอย่างชายชาตรีด้วยความเคารพกนั และอย่านําสิ่งเหล่านีม้าท่ีธรรมาสน์ ทกุคําท่ีคณุพดูเก่ียวกบัภรรยาของคณุจะ

ทําให้ผู้ ท่ีได้ยินเสียความนบัถือในตวัคณุไป 

.................... 
ความประพฤตขิองผ้รับใช้บนเวทีู  

ถาม 
 มีบางส่ิงกวนใจผมนบัตัง้แต่ผมมาหาองค์พระผ้เป็นเจ้าู  นัน่คือ ท่าทางการวางตวัของผร้ับใช้ของเราบางคนบนเวทีเมื่อู

พวกเขาไม่ไดอ้ย่ที่ธรรมาสน์ ในระหว่างการประชุมู บางทีในขณะที่ผ้เทศนาคนอื่นกําลงัเทศนาอย่ ศิษยาภิบาลหรือผ้ช่วยศิษยาภิู ู ู

บาลอาจพดูคยุกนั ดเบือ่และง่วงนอนู  หรือแมแ้ต่เหม่อลอย อะไรก็ตามแต่ไม่สนใจคําเทศนา 

 ผมเห็นว่าเป็นอย่างนัน้มากกบัผป้ระกาศู  ดเหมือนว่าู การประชมุไม่มีความสําคญัต่อพวกเขาจนกว่าจะถึงเวลาทีพ่วกเขา

จะรบัผิดชอบ และในทนัใด พวกเขามีชีวิตข้ึนมา มีชีวิตชีวาข้ึนมาอย่างเต็มที ่

 อีกเร่ืองหน่ึง ในระหว่างการพบปะกนัและการประชมุ ดเหมือนู ว่าผร้ับใชร้้สึกว่าการประชมุเหล่านีู้ ู เป็นการประชมุสําหรับ

ผที้เ่ข้าร่วมเหล่านัน้และธรรมิกชนู เท่านัน้ เพราะว่าถา้คณุมองออกไปทีห่อ้งโถงจะเห็นว่าเต็มไปดว้ยผร้ับใชู้  และถา้คณุเกิดไปไดยิ้น

บทสนทนาเข้า (เหมือนทีผ่มเพ่ิงจะไดยิ้นมาเร็วๆ นี)้ ก็จะเกีย่วกบัทกุอย่างตัง้แต่ดิสนีย์แลนด์จนถึงวิทยสืุอ่สาร 

 ผมเพียงแต่สงสยัว่าถ้าเราซ่ึงเป็นธรรมิกชนตอ้งปฏิบติัตามแบบอย่างของผ้รับใช้ของเราและประพฤติู ตวัเหมือนกบัพวก

เขา อะไรจะเกิดข้ึนกบัคริสตจกัรของเรา 

ตอบ 
 ผมแน่ใจว่าสิ่งท่ีคณุพดูนัน้เป็นความจริง เพราะผมสงัเกตเห็นความประพฤติท่ีคล้ายคลงึกนันัน้บ้าง ผมเสียใจเม่ือผู้ รับใช้

ของเราไมรั่กษาเกียรติแหง่การทรงเรียกจากเบือ้งบนและไมเ่ป็นแบบอยา่งท่ีดีสําหรับธรรมิกชน 

 ผู้ รับใช้ของเราสว่นใหญ่รู้ดีกวา่นี ้แตเ่ป็นเร่ืองง่ายท่ีจะลอ่งลอยเข้าไปในความไมร่ะมดัระวงัในเร่ืองประเภทนี ้บางครัง้ เป็น

สิ่งจําเป็นท่ีศิษยาภิบาลและผู้ประกาศหรือผู้ช่วยของเขาจะปรึกษาหารือกนับนเวที อย่างไรก็ตาม ควรจะกระทําเช่นนีใ้ห้น้อยท่ีสดุ 

ไม่ควรจะมีการพดูคยุกันนอกจากจะจําเป็น บ่อยครัง้ การพดูคยุกนักลายเป็นนิสยัและอปุสรรคขดัขวางธรรมิกชนท่ีต้องการร้อง

เพลงและนมสัการ และได้รับคําเตือนไมใ่ห้พดูคยุกนั 

 เปาโลถามอย่างชดัเจน “ฉะนัน้ท่านซึ่งเป็นผู้สอนคนอ่ืนจะไม่สอนตวัเองหรือ เม่ือท่านเทศนาว่าไม่ควรลกัทรัพย์ ตวัท่าน

เองลกัหรือเปล่า...ท่านผู้ โอ้อวดในธรรมบญัญัติ ตวัท่านเองยังลบหลู่พระเจ้าด้วยการประพฤติผิดธรรมบญัญัติหรือเปล่า” (โรม 

2:21, 23) พ่ีน้องทัง้หลาย การวางตวัของเราควรจะเป็นแบบอยา่ง เราซึง่เป็นภาชนะท่ีบริสทุธิขององค์์ พระผู้ เป็นเจ้า 
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 หลกัการแรกๆ เก่ียวกบัความประพฤติของผู้ รับใช้คือ ผู้ รับใช้ควรจะเป็นแบบอย่างแก่ธรรมิกชน แม้แต่ผู้ รับใช้ท่ีอายนุ้อย

ท่ีสดุก็ไม่ควรจะลืมคําตกัเตือนนี ้“อย่าให้ผู้ ใดหม่ินประมาทความหนุ่มแน่นของท่าน แต่จงเป็นแบบอย่างแก่คนท่ีเช่ือทัง้ปวง ทัง้

ในทางวาจาและการประพฤติ ในความรัก ในความเช่ือ และในความบริสทุธ์ิ“ (1ทิโมธี 4:12) เปาโลยงัอธิบายต่อไปว่าการกระทํา

ภายนอกของผู้ รับใช้เป็นสิง่สําคญัมากเพราะพวกเขา “ปรากฏแก่คนทัง้ปวง“ (ข้อ 15) นัน่คือวา่ ทกุคนมองเหน็พวกเขา 

 ผู้ รับใช้ ความไมใ่สใ่จของคณุกําลงัแสดงออกมา อย่าคิดว่าคณุเป็นผู้ ได้รับสิทธิพิเศษ ว่าคณุสามารถปลอ่ยตวัในสิ่งท่ีคณุ

กล่าวโทษคนอ่ืนและรอดตวัไปได้ ผมคิดว่าคณุจะสงัเกตว่าผู้ รับใช้ท่ีปล่อยตวัในเร่ืองเช่นนีม้กัจะเป็นดแูลคริสตจกัรท่ีเล็ก ไม่เจริญ

และไม่อยู่ทางฝ่ายวิญญาณ เพราะถ้าเขาไม่ระมดัระวงัในเร่ืองเหล่านี ้เขาก็ไม่ระมดัระวงัในเร่ืองอ่ืนๆ ด้วย และไม่อาจได้รับความ

เคารพและความเช่ือมัน่จากสมาชิกของเขา 

 บางครัง้ ผมเกรงวา่พ่ีน้องของเราต้องมีการฟืน้ฟใูนการถ่อมใจ ความเคารพ ความเกรงกลวัอย่างชอบพระทยัพระเจ้า และ

ความเข้าใจทางฝ่ายวิญญาณในแบบเก่าๆ 

 ท้ายสดุ การเป็น “จิง้จกประจําห้องโถง” นัน้เป็นสิ่งไม่อาจให้อภัยได้ การกระทําของคุณสําคญักว่าคําพูดของคุณ สิ่ง

เหลา่นีไ้ม่เหมาะกบัผู้ รับใช้ คณุจะต้องเป็นธรรมิกชนเป็นอย่างแรก และเป็นผู้ รับใช้เป็นอย่างท่ีสอง “จงฝึกตนในทางธรรม“ (1ทิโมธี 

4:7) 

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

รับสมาชิกของอีกคริสตจักรหน่ึง 
ถาม 
 ธรรมิกชนในอีกเมืองหน่ึงต้องการมาโบสถ์ที่เมืองของเรา เธอไม่พอใจ ศิษยาภิบาลของเธอเป็นอย่างมาก จะเป็นอะไร

ไหมถา้เรารบัเธอเข้ามา 

ตอบ 
 เป็นการไม่ถกูต้องหรือไม่ถกูต้องตามจรรยาท่ีศิษยาภิบาลคนหนึ่งหรือคริสตจกัรแห่งหนึ่งจะเชิญผู้ อ่ืนซึ่งเป็นแกะภายใต้

การดแูลของผู้ เลีย้งแกะท่ีประกาศความจริงอีกคนหนึ่งนัน้เปล่ียนคริสตจกัร นัน่จะเป็นการขโมยลกูแกะ ถ้าพระเจ้าทรงประสงค์ให้

คนนัน้มาท่ีคริสตจกัรของคณุ พระองค์จะทรงจดัเตรียมหนทาง และกระทําทกุสิง่อยา่งเหมาะสมและเป็นระเบียบ 

 จงบอกให้ธรรมิกชนคนนัน้ไปหาศิษยาภิบาลของเธอ ถ้าเธอต้องการเปล่ียนสมาชิกภาพ เธอควรจะพดูคยุกบัศิษยาภิบาล

ของเธอและขอจดหมายสง่ตวัจากเขา มิฉะนัน้ คณุไมค่วรจะรับเธอ 

 คณุไม่ต้องรับผิดชอบต่อธรรมิกชนคนนัน้หรือสิ่งท่ีศิษยาภิบาลของเธอกระทํา แต่คณุต้องรับผิดชอบต่อการกระทําของ

คณุเอง และการกระทําเหลา่นัน้ไม่ควรจะเห็นแก่ตวัและมีเกียรติ อย่ายอมรับคํากล่าวหาเพ่ือนผู้ รับใช้ นอกจากว่ามีพยานสองหรือ

สามปาก (1ทิโมธี 5:19) จากนัน้ ให้สง่เร่ืองตอ่ให้กบัเจ้าหน้าท่ีผู้ เก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการ อยา่เข้าไปเก่ียวข้อง 

 ผมไมเ่คยเหน็คริสตจกัรใดจําเริญได้นานซึง่ไมไ่ด้ปฏิบติัตามขัน้ตอนท่ีถกูต้องในการรับสมาชิกใหม ่


