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 แด่หลานทัง้สามคนของผม จอห์น ฮาร์ว่ี เบอร์โรวส์ท่ีสาม, มินดี ้เกรย์ เบอร์โรว์ส และเอ็มมิล่ี บาร์บารา โจนส์ ผมขออทุิศ

หนงัสือเล่มนี ้พร้อมด้วยการอธิษฐานอย่างตัง้ใจจริง เพ่ือท่ีพวกเขาจะได้รู้จกัและมีชีวิตท่ีดีของผู้ ท่ีเช่ือแบบเพ็นเทคอสต์ท่ีอทุิศตน

อยา่งแท้จริง 
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เก่ียวกับผ้เขียนู  
เดวิด เอฟ เกรย์ เกิดจากบิดามารดาผู้ เป็นมิชชนันารีในเมืองโยโกฮามา ประเทศญ่ีปุ่ น และเดินทางมาท่ีสหรัฐฯ เม่ืออายไุด้สอง

ขวบ จบการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายเม่ืออายุสิบห้าปีและเข้าศึกษาในวิทยาลยัหลกัสตูรประกาศนียบตัร เกือบจะทนัที

หลงัจากสมรสกบัเอม็มิล่ีเบล บทัเลอร์ ในเมือง ออ็กแลนด์ รัฐแคลฟิอร์เนีย เขาดํารงตําแหน่งศิษยาภิบาลเป็นครัง้แรกในเมืองปาซา

เดน่า รัฐแคลฟิอร์เนีย 

 ครอบครัวเกรย์เดินทางประกาศในรัฐอิลลินอยส์ แคนซสั โอไฮโอ มิชิแกน เพนซิลวาเนีย อินเดียนา และประเทศแคนาดา 

จนกระทัง่องค์พระผู้ เป็นเจ้าตรัสกบัเขาเก่ียวกบัการตัง้คริสตจกัรแหง่หนึง่ขึน้ในเมืองซานดิเอโก ในปี 1945 นอกจากนี ้อาจารย์เกรย์

ยงัดํารงตําแหน่งประธานอนชุนคนแรกของสหคริสตจกัรเพน็เทคอสต์อีกด้วย 

 ภายใต้การนําของอาจารย์เกรย์ คริสตจกัร Revival Tabernacle ในเมืองซานดิเอโกเติบโตขึน้จนมีผู้ เข้าเรียนโรงเรียนวนั

อาทิตย์มากกว่าหกร้อยคน มีมิชชันนารีมากกว่าส่ีสิบห้าคนออกมาจากคริสตจักรดังกล่าว ครัง้หนึ่ง มีมิชชันนารีเจ็ดท่านจาก

คริสตจกัรทํางานอยูใ่นตา่งประเทศในเวลาเดียวกนั 

 ในเวลาท่ีเสียชีวิต เดวิด เกรย์ดํารงตําแหน่งศิษยาภิบาลอาวโุสของคริสตจกัร Revival Tabernacle และเป็นสมาชิก

คณะกรรมการส่ือสิง่พิมพ์ (Board of Publication) ของสหคริสตจกัรเพน็เทคอสต์ 
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คาํนํา 
 “ในคราวนัน้ มีคนเนฟิล (คือ พวกมนษุย์ยกัษ์) อยูบ่นแผน่ดิน” (ปฐมกาล 6:4) 

 

 พวกมนษุย์ยกัษ์ มนษุย์ซึง่เป็นผู้ กําลงัหาท่ีเปรียบมิได้ ตวัสงูใหญ่ ไหลก่ว้าง หน้าอกลกึ มนษุย์ผู้ดตูวัใหญ่กว่าคนอ่ืนๆ ทกุ

คนเหน็ได้ชดัเจน เพียงแคม่องแวบเดียวก็รู้วา่เขาไมเ่หมือนใคร เขาเป็นมนษุย์ยกัษ์ 

 มนษุย์ยกัษ์ไม่มีปัญหาในการมองเม่ืออยู่ในกลุม่ฝงูชน วิสยัทศัน์ของพวกเขาไม่ถกูขดัขวางเพราะอปุสรรคทัว่ไป พวกเขา

เห็นได้ชดัเจนในกลุ่มฝงูชนเหมือนเช่นเวลาท่ีเราเห็นเม่ืออยู่ลําพงั พวกมนษุย์ยกัษ์มีลกัษณะพิเศษ มนษุย์ยกัษ์มีน้อย เราจะเห็น

เพียงไมก่ี่คนในชีวิตของเรา (ถ้าได้เหน็อยูบ้่าง) 

 สําหรับชีวิตของผมและคนในยคุของผม เดวิด เอฟ เกรย์ เป็นมนษุย์ยกัษ์ ไม่ใช่ทางร่างกาย แต่ทางวิญญาณ ตวัสงูใหญ่

ทางฝ่ายวิญญาณ ไหล่กว้างทางฝ่ายวิญญาณและวิญญาณลกึ เขาดใูหญ่ในงานของพระเจ้า ทกุคนท่ีรู้จกัเขาเห็นสิ่งนีไ้ด้ชดั ไม่มี

มนษุย์ตวัเลก็หรือใจเลก็ๆ ชายผู้ มีวิสยัทศัน์ เขาไมเ่คยมีปัญหาในการมองดเูม่ืออยูใ่นกลุม่ฝงูชน เป็นมนษุย์ท่ีหายากสําหรับยคุนี ้

 คณุจะได้รับการอวยพรเพราะคําตอบท่ีตอบคําถามด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ หลายครัง้ ผมได้รับการอวยพรเพราะ

คําตอบของเขา เขาได้ให้คําแนะนําท่ีมีสติปัญญา สมดุลและมีหลกั นอกจากนี ้ผมยงัได้รับการอวยพรเพราะวิญญาณของเขา 

คําสัง่สอนของเขา และชีวิตของเขา ผมรู้สกึเป็นเกียรติและสิทธิพิเศษท่ีได้ทํางานร่วมกบัยกัษ์ทางฝ่ายวิญญาณท่านนี ้เขาเป็นคริส

เตียน ชายผู้ มีหลกัการและเพ่ือนใกล้ชิดคนหนึง่ 

 

 ตัง้แต่ไกล หรือแค่มอบแวบๆ เม่ือคณุอ่านงานของเขา และรู้สกึวิญญาณของเขา คณุจะทราบว่าพระเจ้ายงัทรงมีมนษุย์

ยกัษ์บ้างในแผน่ดินของเรา 

เคนเนธ โบว์ 

บรรณาธิการ Gospel Tiding 
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คาํอุทศิ 
 ผมขอแสดงความขอบคณุอย่างจริงใจและสดุซึง้แก่คนจํานวนมากมายท่ีแสดงความขอบคณุสําหรับการตีพิมพ์หนงัสือ 

คําถามจากชาวเพ็นเทคอสต์ เลม่ 1 และ 2 ของผม ด้วยถ้อยคํา จดหมายและโทรศพัท์ให้กําลงัใจ และต้องการให้มีหนงัสือเลม่นีต้่อ 

โดยเฉพาะอยา่งย่ิง ดร. นาโอมิ เอ็ม เบอร์โรวส์ ลกูสาวของผมผู้ ทํางานกบัคอมพิวเตอร์อย่างไม่รู้จกัเหน็ดเหน่ือย เพ่ือเตรียมและจดั

ดชันีสําหรับหนงัสือเลม่นี ้
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พระเจ้าแห่งความรัก 
ทรงส่งมนุษย์ไปนรกได้หรือ 

ถาม 
 ผมเป็นนกัศึกษาปีที่ 1 ในวิทยาลยั และผมคิดว่าคณุคงเรียกผมไดว่้ากบฎ แต่จริงๆ แลว้ ผมไม่ไดเ้ป็นอย่างนัน้ เพียงแต่

ว่าผมไม่อาจยอมรบัทกุส่ิงไดเ้หมือนทีเ่คยยอมรบัได ้เช่น [พระคมัภีร์บอกว่า] พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรัก แต่พระคมัภีร์ยงั

บอกกบัเราอีกว่าพระเจ้าทรงส่งทกุคนทีไ่ม่รับใชพ้ระองค์ลงนรก แลว้อย่างนัน้จะต่างอะไรกบัพระเจ้าของคนนอกศาสนา ผซ่ึ้งเหล่าู

สาวกของพระเจ้านัน้เชือ่ว่าจะทําลายบ้านของพวกเขาหรือทําลายพืชผลของพวกเขาถา้พวกเขาไม่รับใชพ้ระเจ้านัน้ ความแตกต่าง

นัน้อย่ทีไ่หนกนัครบัู  

ตอบ 
 สหายหนุ่มของผม ความแตกต่างนัน้มากเหมือนความมหึมาของจกัรวาล ความเขลาของคณุเผยออกมาให้เห็น ทัง้ใน

เร่ืองความคิดของคณุเก่ียวกบัพระเจ้าและความเข้าใจของคณุเก่ียวกบัข้อพระคมัภีร์ 

 ก่อนอ่ืน ผมขอพดูถึงเร่ืองความรักและความยติุธรรมของพระเจ้า ผมทําเช่นนีก็้เพ่ือช่วยให้คณุเห็นเอกลกัษณ์ของศาสนา

คริสต์ท่ีแตกต่างจากศาสนาอ่ืนๆ ทัง้หมดในโลก ไม่มีศาสนาอ่ืนใดท่ีมีพระเจ้าซึ่งรักมนษุย์มากพอท่ีจะเสด็จลงมาบนโลกนี ้คลมุ

พระองค์เองในเนือ้หนงัของมนษุย์ และจากนัน้ให้พระองค์เองอยูใ่นมือของมนษุย์ชัว่และอนญุาตให้พวกเขาทําสิ่งท่ีพวกเขาต้องการ

กบัพระองค์ พวกเขาเฆ่ียนตีพระองค์ ถ่มนํา้ลายใสพ่ระองค์ หวัเราะเยาะเย้ยพระองค์ เย้ยหยนัพระองค์ ดหูม่ินพระองค์ และเหยียด

หยามพระองค์ พระองค์ผู้ทรงรักทกุคนท่ีพระองค์ทรงสร้าง ผู้ทรงรักษาพวกเขา อวยพรพวกเขาและปลอบโยนพวกเขา ให้พระองค์

เองกบัความตายเพ่ือพวกเขา ไมมี่ศาสนาอ่ืนใดในโลกนีท่ี้มีพระเจ้าเหมือนอย่างนัน้ พระเจ้าแห่งความรักและความเมตตาอนัไม่มีท่ี

สิน้สดุผู้ ท่ีรักบตุรซึง่ทําผิดพลาดของพระองค์เพียงพอท่ีจะวายพระชนม์เพ่ือพวกเขา ไมมี่ศาสนาใดเหมือนกบัศาสนาคริสต์ เรามีข่าว

ดีท่ีจะบอกกบัโลกนี ้

 ผมอยากจะพดูถงึหญิงนอกศาสนาท่ีไมสํ่าคญัอะไรคนหนึง่ท่ีโยนลกูสาวซึง่เป็นทารกให้กบัจระเข้ พร้อมกบันํา้ตาและใจที

แตกสลาย เพ่ือสนองความโกรธเกรีย้วของพระเจ้าของเธอ พระเจ้าท่ีเธอรังเกียจ แต่เธอยงัต้องรับใช้ด้วยวิธีนีเ้พราะเป็นการลงโทษ

ของพระเจ้าท่ีกระหายเลือด พระเจ้าของเธอทําให้เธอมีความสขุและอิ่มอกอิ่มใจเหมือนพระเจ้าของเราหรือเปล่า ไม่ใช่เลย เธอมี

ชีวิตอยูใ่นความหวาดกลวัอยา่งนา่สงัเวชใจ หวงัวา่เธอจะสนองความโกรธเกรีย้วของพระเจ้านัน้ได้ชัว่คราว 

 คณุกล่าวว่าพระเจ้าของเราจะทิง้พวกเราลงในนรกถ้าเราไม่รับใช้พระองค์ และกล้าท่ีจะเปรียบเทียบกบัพระเจ้าของคน

นอกรีตท่ีชัว่ร้าย 

 การเปรียบเทียบของคณุนัน้ไมส่มเหตสุมผลเลย อยา่งแรก พระเจ้า “ไม่ทรงประสงค์ท่ีจะให้ผู้หนึ่งผู้ ใดพินาศเลย” (2เปโตร 

3:9) มารเป็นผู้ ท่ีต้องการนํามนษุย์ไปนรกกบัมนั ไม่ใช่พระเจ้า พระคมัภีร์บอกกบัเราไว้ชดัเจนว่านรกนัน้สร้างขึน้เพ่ือมารและทตู

ของมนั ไมใ่ช่เพ่ือมนษุย์ (มทัธิว 25:41) พระเจ้าทรงกระทําทกุสิ่งท่ีพระองค์ทรงสามารถกระทําได้เพ่ือกู้คนทัง้หลายจากซาตานและ

นรก แม้แตว่ายพระชนม์บนไม้กางเขนเพ่ือพวกเขา การคนๆ หนึง่จะไปนรกนัน้ เขาจะต้องถ่มนํา้ลายใสพ่ระพกัตร์ของพระเยซูคริสต์

ผู้ทรงวายพระชนม์เพ่ือเขา ถ้าคนหนึง่จะไมรั่บใช้พระคริสต์ เขาก็เป็นทาสของซาตานและจะไปในท่ีซึง่ซาตานไป นัน่คือ บงึไฟ 

 ตอนนี ้ผมขอชีใ้ห้คณุเห็นข้อเท็จจริงท่ีสําคญัมาก คือ พระเจ้าของเรา มีแต่พระองค์เท่านัน้ท่ีสามารถพิพากษาได้อย่าง

แท้จริงและแน่นอนแก่บุคคลทุกคน พระคมัภีร์กล่าวว่าทุกคนท่ีถูกทิง้ลงในบึงไฟถูกพิพากษา “ตามการกระทําของตน” (วิวรณ์ 

20:11-15) ซึ่งหมายความว่าใครทําอะไรไป ก็จะได้รับผลตามการกระทําของตวั เราทุกคนจะได้รับความยุติธรรมท่ีแน่นอนและ

ละเอียดอยา่งแท้จริง สิง่ท่ีไมย่ติุธรรมในชีวิตนีจ้ะถกูทําให้ยติุธรรมในชีวิตหลงัความตาย 

 ตวัอย่างเช่น อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ เขาเป็นคนท่ีโหดร้าย ชั่วร้ายและไม่มีคณุธรรมมากท่ีสดุท่ีเคยมีมา อย่างน้อยท่ีสดุก็เท่า

เทียมกับนีโรและสตาลิน กองทัพของเขาในเยอรมนีทําให้คนนับล้านๆ ถูกทรมานและฆ่าตาย ครอบครัวกระจัดกระจายกันไป 
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ผู้หญิงและเด็กๆ ถกูฆ่าอย่างทารุณ เขาทําให้เกิดความเจ็บปวดใจและความเศร้าใจมายงัชีวิตและครอบครัวนบัล้านๆ ทัว่โลก เขา

คงมีอํานาจอยู่จนกระทัง่วนัท่ีเขาตายเม่ือเขายิงปืนเข้าท่ีศีรษะของตน เขาไม่เคยทนทกุข์กบัการลงโทษนาทีเดียวหรือการตอบแทน

สําหรับการทนทกุข์และทรมานทกุอย่างท่ีเขานําเข้าสูชี่วิตของคนและประเทศชาติต่างๆ ทัว่โลก คณุอาจจะกลา่วว่า “เขารอดตวัไป 

เขาทําตวัเป็นราชา ดําเนินชีวิตอย่างหรูหรา นําความทนทกุข์ท่ีเลวร้ายท่ีสดุท่ีเคยมีมายงัโลกนี ้และจากนัน้แวบ หายไปเลย เหย่ือ

ของเขาหลายชัว่อายคุนต้องทนทกุข์จนถงึทกุวนันี ้และเขาไมต้่องจ่ายหนีน้ัน้เลย ความยติุธรรมอยูท่ี่ไหนกนั” 

 ถ้าไมมี่นรก ไมมี่บงึไฟ ไมมี่การพิพากษาหลงัความตาย คณุก็คงจะถกู ถ้าเป็นอยา่งนัน้ คนเราก็ใช้ชีวิตอย่างหย่ิงยโส ผลกั

คนท่ีขวางทางออกไป และฉวยโอกาสทัง้หมดท่ีมีเพ่ือประโยชน์ของตวัเอง ก็คงจะดีกว่าเพราะชีวิตนีมี้อยู่แค่นี ้และไม่มีใครจะต้อง

ชดใช้ความบาปของตน 

 แตค่วามจริงคือว่าวนัหนึ่ง พระเจ้าจะทรงทําให้ตราชัง่นัน้สมดลุ ฮิตเลอร์จะถกูพิพากษาเหมือนเช่นทกุๆ คน ความจริงคือ

ว่าจะต้องมีนรกเพ่ือท่ีคนซึ่งทําบาปอนัเลวร้ายสามารถได้รับการพิพากษาของตน ฮิตเลอร์เป็นตวัอย่างหนึ่ง เขาจะไม่รอดตวัไปได้

เลย 

 พระเยซทูรงยืนยนัความจริงเก่ียวกบัการพิพากษาอนัสงูสดุในเร่ืองราวของเศรษฐีและลาซารัส ให้อ่านจากลกูา 16:19-31 

เศรษฐีไม่ยอมให้เศษขนมปังจากโต๊ะของเขา คนทัง้สองเสียชีวิตคน และเศรษฐีพบลาซารัสและอบัราฮมัในเมืองบรมสขุเกษม เขา

เรียกอบัราฮมัเพ่ือให้ลาซารัสนํานํา้มาแตะลิน้ของเขาให้เยน็ในนรก อบัราฮมัตอบวา่ “ลกูเอ๋ย เจ้าจงระลกึว่าเม่ือเจ้ายงัมีชีวิตอยู่ เจ้า

ได้ของดีสําหรับตัว และลาซารัสได้ของเลว แต่เด๋ียวนีเ้ขาได้รับความเล้าโลม แต่เจ้าได้รับความแสนระทม” เศรษฐีได้รับการ

ตอบสนองท่ียติุธรรม เร่ืองราวกลบัตาลปัตรไป เพราะการพิพากษา จึงมีความยติุธรรมอย่างแท้จริง อ่านปัญญาจารย์ 12:14; ฮีบรู 

2:2; 9:27 

 นรกไมไ่ด้นําความทนทกุข์มาให้กบัใจของคนท่ีดี ชอบพระทยัพระเจ้าและชอบธรรม พวกเขารู้วา่พระเจ้าทรงวดัตาชัง่ และ

วดัการพิพากษาตามงานของพวกเขาแก่คนท่ีชัว่ร้ายและไม่ชอบธรรม 1ทิโมธี 1:9-10 กล่าวว่า “คือโดยรู้ว่าธรรมบญัญัตินัน้ มิได้

ทรงบญัญัติไว้สําหรับคนชอบธรรม แต่ทรงบญัญัติไว้สําหรับคนอธรรมและคนดือ้ด้าน คนผิดและคนบาป คนไม่นบัถือพระเจ้าและ

คนหม่ินประมาท คนฆ่าพ่อ คนฆ่าแม่ คนฆ่าคน คนลว่งประเวณี ชายรักร่วมเพศ ผู้ ร้ายลกัคน คนโกหก คนทวนสบถ และอะไรๆ ท่ี

ขดักบัคําสอนอนัมีหลกั” 

 พระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าท่ีไม่แน่นอนและมีใจพยาบาทเหมือนเช่นท่ีบางคนบอก แต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าท่ีมีใจปรานี 

เมตตาและมีความรัก และเป็นพระเจ้าท่ียติุธรรมและซ่ือสตัย์อย่างแน่นอน พระองค์เท่านัน้ทรงสามารถพิพากษาอย่างถกูต้อง และ

นํามาซึง่ความเท่ียงธรรมและความยติุธรรมจากความยุง่เหยิงท่ีคนทัง้หลายก่อขึน้ 

 มีบางสิ่งท่ีคณุไม่อาจเข้าใจทัง้หมดเก่ียวกบัพระเจ้า แต่คณุสามารถมัน่ใจได้สิ่งหนึ่งว่า พระองค์ทรงรักคณุ คณุสามารถ

ไว้วางใจพระองค์ผู้วายพระชนม์เพ่ือคณุได้ คณุควรตอบสนองตอ่ความรักของพระองค์ ขอให้พระองค์ให้อภยัคณุสําหรับความเขลา

ท่ีเหลวไหล เช่ือฟังกิจการ 2:38 ให้พระองค์ทรงอยู่ในใจของคณุด้วยพระวิญญาณของพระองค์ เม่ือพระองค์ทรงอยู่ในใจของคณุ

แล้ว คณุจะไมส่งสยัพระวิญญาณท่ีรักและทรงพระชนม์อยูอี่กเลย 

.................... 
การหมิ่นประมาทต่อพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

ถาม 
 การหม่ินประมาทต่อพระวิญญาณบริสทุธิทีจ่ะทรงโปรดยกโทษใหไ้ม่ไดคื้ออะไร์  (ลกา ู 12:10) 

ตอบ 
 ข้อพระคมัภีร์ท่ีคณุอ้างถงึกลา่ววา่  
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 ผใ้ดจะกล่าวร้ายบตุรมนษุย์จะทรงโปรดยกโทษให้ผน้ัน้ได ้แต่ถา้ผใ้ดจะกล่าวหม่ินประมาทต่อู ู ู พระวิญญาณบริสทุธ์ิ

จะทรงโปรดยกโทษใหผ้น้ัน้ไม่ไดู้  

 

 พระกิตติคณุของมทัธิวกลา่วเพิ่มเติมวา่ “จะทรงโปรดยกให้ผู้นัน้ไม่ได้ ทัง้ยคุนีย้คุหน้า” (มทัธิว 12:32) บนัทกึของมาระโก

กลา่ววา่พระเยซตูรัสถ้อยคําเหลา่นี ้“ท่ีตรัสอยา่งนัน้ก็เพราะเขาทัง้หลายวา่ พระองค์ [พระเยซ]ู มีผีโสโครกเข้าสงิ” (มาระโก 3:30) 

 เราจะต้องเข้าใจก่อนว่าพระเยซูทรงกล่าว (ในสมยัของพระองค์) ถึงผู้ ท่ีกล่าวหาว่าพระองค์ทําการอศัจรรย์ด้วยอํานาจ

ของมาร (มาระโก 3:22) และจงึจะเข้าใจวา่มีความหมายอยา่งไรตอ่เราในปัจจบุนั 

 คณุจะสงัเกตเห็นจากบนัทกึของลกูาว่า “ผู้ ใดจะกล่าวร้ายบตุรมนษุย์จะทรงโปรดยกโทษให้ผู้นัน้ได้” คําว่า “บตุรมนษุย์” 

ตามท่ีพระเยซูทรงใช้ในท่ีนีห้มายถึงลกัษณะมนุษย์ของพระองค์ หมายถึงสิ่งท่ีเกิดขึน้จากทางมนุษย์ คํานีห้มายถึงร่างกายของ

พระองค์ ซึ่งเป็นพระวิหารท่ีพระเยซูตรัสว่าจะถูกทําลายและซึ่งพระองค์จะทรงยกขึน้อีกในสามวนั (ยอห์น 2:19-21) พลบัพลาม

นษุย์ของพระคริสต์ถกูหม่ินประมาทนบัครัง้ไมถ้่วน แตก็่ทรงโปรดยกโทษให้ในเวลานัน้ (และในเวลานี)้ 

 เปาโลใช้คําว่า “คนหลู่พระเกียรติ” ซึ่งเป็นคําท่ีเลวร้ายกบัตวัเอง (1ทิโมธี 1:13) ไม่ต้องสงสยัเลยว่าสาเหตเุป็นเพราะเขา

ได้พดูสิ่งชัว่เก่ียวกบัพระเยซู (กิจการ 9:4-5) ก่อนท่ีเขาจะพบกบัพระเยซูบนถนนไปสู่เมืองดามสักสั เขาถือว่าพระเยซูทรงเป็นเพียง

มนษุย์คนหนึง่ และเขาจงึพดูไมดี่ต่อ “บตุรมนษุย์” แต่หลงัจากเขาถ่อมใจสารภาพการหม่ินประมาทก่อนหน้านัน้ของเขา และได้รับ

การให้อภยั “เพราะวา่ท่ีข้าพเจ้าได้กระทําอยา่งนัน้ ก็ได้กระทําไปด้วยความเช่ืออยา่งโฉดเขลา” (1ทิโมธี 1:13) 

 ผู้ ท่ีเช่ือตรีเอกานภุาพจะพยายามทําให้เราเช่ือว่าเป็นไปได้ท่ีจะกลา่วไม่ดีต่อบคุคลหนึ่งใน “ตรีเอกานภุาพ” และได้รับการ

ให้อภัย แต่การพูดไม่ดีต่ออีกบุคคลหนึ่งใน “ตรีเอกานุภาพ” เป็นการหมิ่นประมาทซึ่งไม่สามารถรับการให้อภัย ช่างไม่จริงเอา

เสียเลย 

 เหมือนเช่นท่ีเราได้เห็นไปแล้วว่า “บตุรมนษุย์” หมายถึงลกัษณะมนษุย์ของพระคริสต์เม่ือพระองค์ทรงดําเนินอยู่บนโลกนี ้

“ขณะเม่ือพระองค์ทรงเป็นมนุษย์อยู่นัน้” (ฮีบรู 5:7) เช่นนัน้แล้ว ”พระวิญญาณบริสุทธ์ิ” หมายถึงใครหรืออะไร พระวิญญาณ

บริสทุธิไม่อาจหมายถึง์ บคุคลอ่ืนใดนอกไปจากพระเยซู เพราะ “ในพระองค์นัน้ สภาพของพระเจ้าดํารงอยู่อย่างบริบรูณ์” (โคโลสี 

2:9) จําไว้ว่าพระเยซูตรัสถ้อยคําเหล่านี ้“ท่ีตรัสอย่างนัน้ก็เพราะเขาทัง้หลายว่า พระองค์มีผีโสโครกเข้าสิง” มาระโก 3:22 แสดงให้

เห็นว่าผู้ นําทางศาสนาบางคนกล่าวถึงพระเยซูเช่นนัน้เม่ือพระองค์ทรงไลม่ารออก “พวกธรรมาจารย์ซึ่งได้ลงมาจากกรุงเยรูซาเล็ม

ได้กล่าวว่า ‘ผู้ นีมี้ผีเบเอลเซบลูเข้า และท่ีเขาขบัผีออกได้ก็เพราะใช้อํานาจนายผีนัน้” ในเวลานัน้เองท่ีพระเยซูให้คําเตือนท่ีน่ากลวั

ไมใ่ห้หม่ินประมาทพระวิญญาณบริสทุธ์ิ (มาระโก 3:29) 

 สิ่งท่ีพระเยซูกลา่วถึงไว้อย่างชดัเจนในข้อนัน้กบัผู้ ท่ีกลา่วหาว่าพระองค์ไลผี่ออกด้วยอํานาจของซาตานคือ เจ้าอาจกลา่ว

ไมดี่ตอ่เราในฐานะมนษุย์ แตเ่ม่ือเจ้ากลา่วไมดี่ตอ่ลกัษณะพระเจ้าของเรา ความเป็นพระเจ้าของเรา อํานาจท่ีเราไลผี่ออก เจ้าก็เป็น

อนัตรายเพราะการหม่ินประมาทตอ่พระวิญญาณบริสทุธ์ิ 

 คณุเหน็ไหมวา่ ลกัษณะพระเจ้าของพระคริสต์เป็นสิ่งท่ีทําให้ผู้ นําชาวยิวสะดดุ พวกเขาบอกพระองค์ว่า “เราจะขว้างท่าน

มิใช่เพราะการกระทําดี แต่เพราะการพดูหม่ินประมาทพระเจ้า เพราะท่านเป็นเพียงมนษุย์แต่ตัง้ตวัเป็นพระเจ้า” (ยอห์น 10:33) 

จริงๆ แล้ว การกลา่วหานัน้ไม่ถกูต้อง ความจริงคือว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าซึง่ทรงทําให้ตนเองเป็นพระมนษุย์ ดงันัน้ เหมือนเช่น

ท่ีอลัเบิร์ต บาร์นสชีใ้ห้เหน็ในคําอธิบายข้อพระคมัภีร์ของเขาถงึความหมายของข้อความทัง้หมดดงันี ้

 

 ผู้ ท่ีกล่าวไม่ดีต่อเราในฐานะชายคนหนึ่งแห่งนาซาเร็ธ ท่ีกล่าวดถูกูการบงัเกิดท่ีต่ําต้อยของเรา ฯลฯ อาจได้รับการ

อภยั แตผู่้ ท่ีตอ่วา่ลกัษณะพระเจ้าของเรา กลา่วหาวา่อยูใ่นพวกเดียวกนักบัซาตาน และหม่ินประมาทฤทธิเดชของ์ พระเจ้า

ท่ีสําแดงโดยเรา ไมส่ามารถท่ีจะได้รับการให้อภยัได้เลย 
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 ลกัษณะพระเจ้าท่ีเด็ดขาดของพระคริสต์เป็นประเด็นการโต้เถียงในเวลานัน้ เหมือนเช่นในปัจจุบนั ในการท่ีจะปฏิเสธ

ลกัษณะพระเจ้าท่ีเด็ดขาดของพระองค์และถือว่าพระวิญญาณของพระคริสต์เหมือนกบัซาตาน คือการตดัตนเองออกจากพระเจ้า 

พระเยซตูรัสวา่ “ไมมี่ผู้ใดมาถงึพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา” (ยอห์น 14:6) 

 เป็นสิ่งสําคญัท่ีจะเข้าใจว่าพระเยซูอ้างถึงผู้ ท่ีปฏิเสธลกัษณะพระเจ้าของพระคริสต์ไม่ใช่เพียงเวลาท่ีพระเยซูอยู่บนโลก

เทา่นัน้ แตใ่น “ยคุหน้า” ด้วย (มทัธิว 12:32) พระเยซตูรัสถ้อยคําเหลา่นีก่้อนท่ีจะวายพระชนม์บนไม้กางเขนและก่อนหน้าวนัเพ็นเท

คอสต์ เม่ือยุคใหม่เร่ิมต้นขึน้ ดังนัน้ยุคท่ีจะมาถึงหมายถึงยุคท่ีเราอาศัยอยู่นี ้ซึ่งเร่ิมต้นในวันเพ็นเทคอสต์และจะดําเนินต่อไป

จนกระทัง่ถงึการทรงรับคริสตจกัรขึน้ไป 

 เป็นเร่ืองร้ายแรงท่ีจะปฏิเสธลกัษณะพระเจ้าของพระคริสต์ และแม้แต่ทําให้พระองค์เป็นเพียงหนึ่งในสามของตรีเอกานุ

ภาพในสภาพของพระเจ้า พระเยซูไม่เพียงแต่อ้างว่าพระวิญญาณบริสทุธ์ิเป็นลกัษณะพระเจ้าของพระองค์ท่ีไล่ผีออกเท่านัน้ แต่

พระองค์ยงัตรัสในยอห์น 14:10 อีกว่าพระบิดาทรงสถิตอยู่ในพระองค์ซึ่งทําการอศัจรรย์ กญุแจสู่ความเข้าใจลกัษณะของพระเยซู

คือโคโลสี 2:9 ว่า “เพราะว่าในพระองค์ [พระเยซู] นัน้ สภาพของพระเจ้าดํารงอยู่อย่างบริบรูณ์” มนษุย์พบพระวิญญาณบริสทุธ์ิ

และพระบิดาได้ในพระเยซคูริสต์ 

 คําสัง่สอนเก่ียวกับลกัษณะท่ีสมบูรณ์ของพระเยซูคริสต์ ว่าพระองค์ทรงเป็นบุคคลเดียวของพระเจ้า และว่ามนุษย์ไม่

สามารถพบหรือรู้จกัพระเจ้าได้นอกไปจากพระองค์ เป็นพืน้ฐานสู่ความเช่ือท่ีแท้จริง ขึน้อยู่กบัเราท่ีจะ “ต่อสู้ เพ่ือหลกัคําสอนท่ีเช่ือ

กนัอยู ่ท่ีได้ทรงโปรดมอบไว้แก่ธรรมิกชนครัง้เดียวเป็นพอนัน้” (ยดูา 3) 

 ถ้าคณุคิดวา่ผมใจแคบและพดูแรงไปนิด ขอผมเตือนคณุเก่ียวกบั 2ยอห์น 7-11 ว่า “เพราะว่ามีผู้ลอ่ลวงเป็นอนัมากเท่ียว

จาริกไปในโลก คนไหนไม่รับว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมนษุย์ คนนัน้แหละเป็นผู้ล่อลวงและเป็นปฏิปักษ์กบัพระคริสต์ ท่าน

ทัง้หลายจงระวงัตวัให้ดี เพ่ือท่านจะได้ไม่สญูเสียสิ่งท่ีท่านได้กระทํามาแล้ว แต่อาจจะได้รับบําเหน็จเต็มท่ี ผู้ใดลอ่ลวงและไม่อยู่ใน

พระโอวาทของพระคริสต์ ผู้นัน้ก็ไมมี่พระเจ้า ผู้ใดอยูใ่นพระโอวาทของพระคริสต์ [ท่ีว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าปรากฏเป็นเนือ้หนงั 

1ทิโมธี 3:16] ผู้นัน้ก็มีทัง้พระบิดาและพระบุตร ถ้าผู้ ใดมาหาท่านและไม่นําพระโอวาทนีม้าด้วย อย่ารับเขาไว้ในเรือน และอย่า

สวสัดีกบัเขา เพราะวา่ผู้ ท่ีสวสัดีกบัเขา ก็เข้าสว่นในการกระทําชัว่ของเขานัน้” 

 คณุไมส่ามารถพดูแรงไปกวา่นัน้ได้ใช่ไหม 

.................... 
พระคัมภร์ีสอนให้ดื่มเหล้าองุ่น 

อย่างพอประมาณหรือไม่ 
ถาม 
 ตอนแรกเพื่อนที่โรงเรียนของผมคนหน่ึงเป็นพยานกับผมเกี่ยวกับพระเจ้า แต่เมื่อผมได้รับบพัติศมาในพระนามของ

พระเยซและได้รับู พระวิญญาณบริสทุธิ เขาพดว่าผมเข้าไปเชื่อคําสัง่สอนที่ผิด ผมร้ว่าส่ิงที่ผมมีเป็นของ์ ู ู พระเจ้าและเป็นไปตาม

พระคมัภีร์ และเขาไม่สามารถทําให้ผมหวัน่ไหวได้ แต่เขายงัพดอีกว่าเราทําผิดที่เทศนาไม่ให้ดื่มเหล้าองุ่นู  พดว่าู มีการสอนเร่ือง

การดืม่เหลา้องุ่นอย่างพอประมาณในพระคมัภีร์ เขาบอกว่าเหลา้องุ่นเป็นอาหารธรรมชาติอย่างแทจ้ริงและดีสําหรับเรา เขาอา้ง 1

ทิโมธี 5:23 และกล่าวว่าพระเยซูทรงดื่มเหล้าองุ่น ศิษยาภิบาลของผมไม่สามารถให้คําตอบจากพระคมัภีร์ได้อย่างชดัเจน และ

แนะนําใหผ้มเขียนมาหาคณุ คณุจะช่วยผมไดไ้หมครบั 

ตอบ 
 คําสอนท่ีวา่คริสเตียนสามารถด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ได้ ไมว่่าจะเรียกว่าเป็นเหล้าองุ่นหรืออ่ืนๆ มีรากฐานท่ีไม่มัน่คง

มาก 
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 ประการแรก คําท่ีแปลวา่ “เหล้าองุ่น” ในข้อพระคมัภีร์ (ยายิน (yayin) ทีรอส (tiyros) ฯลฯ) ในตวัของมนัเองไม่ได้แสดงถึง

เคร่ืองด่ืมท่ีทําให้มนึเมาหรือผสมแอลกอฮอล์ แต่ใช้แทนกนัได้ระหว่างนํา้องุ่นที่สดและไมไ่ด้หมกักบัเหล้าองุ่นที่ผา่นการหมกั เราจ

ทราบได้วา่เหล้าองุ่นท่ีกลา่วถงึผา่นการหมกัและมีแอลกอฮอล์ หรือไม่ได้หมกัและไม่มีแอลกอฮอล์จากการอ่านบริบท อิสยาห์ 65:8 

กล่าวถึงเหล้าองุ่นได้จาก “พวงองุ่น” ซึ่งสดและไม่ได้ผ่านการหมกั ท่ีอ่ืนๆ ซึ่งกล่าวถึงเหล้าองุ่นแบบท่ีไม่มีแอลกอฮอล์คือ อิสยาห์ 

16:10 เยเรมีย์ 48:33 โยเอล 3:18 อาโมส 9:13 

 ทุกท่ีในพระคัมภีร์ซึ่งบริบทแสดงให้เห็นว่าเหล้าองุ่นถูกกล่าวถึงว่าได้ผ่านการหมักหรือมีแอลกอฮอล์ ถูกกล่าวโทษ 

หนงัสือสภุาษิตแสดงตวัอยา่งไว้วา่ 

 

 เหล้าองุ่นให้เกิดการเยาะเย้ย และสรุาก็ใหเ้กิดเป็นพาลเกเร ผใ้ดยอมใหม้นัพาเจ่ินไป ก็ไม่เป็นคนฉลาดู ...ใครที่ร้อง

โอย ใครทีร้่องอยุ ใครทีมี่การวิวาท ใครทีมี่การร้องคราง ใครทีมี่บาดแผลปราศจากเหต ุใครทีมี่ตาแดง คือบรรดาผที้น่ัง่แชู่

อย่กบัเหลา้องุ่น บรรดาผที้ไ่ปทดลองเหล้าประสมู ู  อย่ามองดเหลา้องุ่นเมื่อมนัมีสีแดง เมื่อเป็นประกายในถ้วย และลงไปู

คล่องๆ ณ ทีส่ดุมนักดัเหมือนง และมนัฉกเอาเหมือนงทบัทางู ู ” (สภุาษิต 20:1; 23:29-32) 

 

 ปโุรหิต (ซึง่เป็นแบบของคริสเตียนในปัจจบุนั ตาม 1เปโตร 2:5, 9) ถกูห้ามไม่ให้ด่ืมเหล้าองุ่นท่ีผ่านการหมกัเม่ือพวกเขา

รับใช้ต่อหน้าพระพกัตร์พระเจ้า “เกลือกว่าเจ้าจะต้องตาย” (เลวีนิติ 10:9) ชาวนาศีร์ไม่สามารถด่ืมเหล้าองุ่นหมกั (กนัดารวิถี 6:3) 

พวกเขาเป็นประชากรท่ีแยกตนเองออกต่อพระเจ้า (อีกแบบของคริสเตียน 2โครินธ์ 6:17) กษัตริย์ซึง่จําเป็นต้องมีความคิดท่ีชดัเจน

เพ่ือทํางานอยา่งถกูต้อง ได้รับคําเตือนไมใ่ห้ด่ืมเหล้าองุ่นเช่นกนั (สภุาษิต 31:4) 

 ครัง้แรกท่ีมีการกลา่วถงึเหล้าองุ่นในสภาพท่ีมีแอลกอฮอล์ในพระคมัภีร์คือเม่ือโนอาห์เมาเหล้า (ปฐมกาล 9:21-24) ครัง้ท่ี

สองเป็นเร่ืองท่ีน่าอายของลกูสาวของโลทท่ีทําให้เขาเมาเหล้าเพ่ือพวกเขาจะได้มีลกูจากโลท (ปฐมกาล 18:32-35) ข้อพระคมัภีร์

อ่ืนๆ ท่ีเตือนเร่ืองเหล้าองุ่นในสภาพท่ีผา่นการหมกัคือ ปฐมกาล 49:12; อิสยาห์ 5:11; 28:1, 7; เยเรมีย์ 23:9) 

 สําหรับเร่ืองท่ีว่าเหล้าซึง่ผ่านการหมกัเป็นอาหารตามธรรมชาตินัน้ ไม่จริงเลย แบคทีเรียจากภายนอกองุ่นต้องเข้าไปเพ่ือ

ทําให้เกิดการหมกัขึน้ ถ้าผิวองุ่นซึง่เป็นสิ่งป้องกนัไม่แตกจนทําให้เชือ้โรคภายนอกเข้าไปสมัผสักบัเนือ้ท่ีมีนํา้อยูภ่ายใน ขัน้ตอนนีจ้

ไม่สามารถเกิดขึน้ได้ ถ้าผิวไม่แตก องุ่นจะเห่ียวลงในท่ีสดุและกลายเป็นลกูเกด น่ีเป็นขัน้ตอนตามธรรมชาติ ไม่ใช่การอนญุาตให้

แบคทีเรียภายนอกเข้าไปสมัผสักบันํา้องุ่นบริสทุธิ ทําให้เกิดแอลกอฮอล์ขึน้์  

 พระเจ้าไม่ทรงทําให้เกิดเหล้าองุ่นท่ีผ่านการหมกัและมีแอลกอฮอล์ ขัน้ตอนของการหมกัเป็นขัน้ตอนการเน่าเป่ือยจาก

สภาพธรรมชาติเดิมของนํา้องุ่น 

 ผู้ ท่ีศึกษาพระคมัภีร์ทราบว่าชาวยิวรักษาเหล้าองุ่นท่ีไม่ผ่านการหมกัอย่างเช่ียวชาญเพ่ือท่ีจะได้รับการปกป้องจากการ

เจือปนกบัแบคทีเรีย และสามารถเก็บได้เป็นระยะเวลานาน ขัน้ตอนนีเ้ป็นท่ีรู้จกักนัตัง้แต่สมยัโบราณมา และประชากรของพระเจ้า 

คือชาวยิว ได้ใช้ 

 แม้แตเ่หล้าองุ่นท่ีผา่นการหมกัในสมยัพระคมัภีร์มีสว่นผสมแอลกอฮอล์น้อยกว่าเหล้าองุ่นท่ีใช้ในปัจจบุนัมาก เหล้าองุ่นท่ี

ผ่านการหมกัสว่นใหญ่ท่ีขายกนัในปัจจบุนั “แรง” นัน่คือ การจดัให้กบัความอยากท่ีเส่ือมทรามของคนสมยัใหม่ คนทําเหล้าองุ่นไม่

พอใจกบัปริมาณของแอลกอฮอล์ท่ีเกิดขึน้จากขัน้ตอนการหมกั แต่เพิ่มแอลกอฮอล์ดิบเข้าไปในสิ่งท่ีเกิดขึน้จากการหมกั เป็นเร่ือง

ยากท่ีจะซือ้เหล้าองุ่นในร้านค้าทุกวันนีซ้ึ่งคล้ายคลึงกับเหล้าองุ่นท่ีผ่านการหมักในสมัยพระคัมภีร์ เน่ืองจากการทําให้ “แรง” 

นอกจากนี ้คนในสมยัพระคมัภีร์จะผสมนํา้ลงในเหล้าองุ่นกนั 

 ตอนนีผ้มขอกลา่วถงึ 1ทิโมธี 5:23 ข้อพระคมัภีร์ท่ีเพ่ือนของคณุอ้างถงึ ซึง่เปาโลแนะนําทิโมธีไม่ให้ด่ืมนํา้และให้ใช้ “เหล้า

องุ่นบ้างเล็กน้อย เพ่ือประโยชน์แก่กระเพาะอาหารของท่านและโรคท่ีบังเกิดแก่ท่านเนืองๆ” เห็นได้ชัดเจนว่าทิโมธีมีปัญหา
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กระเพาะ น่าจะเป็นโรคกระเพาะ และไม่ต้องสงสยัเลยว่านํา้ในที่ที่เขาอาศยัอยูน่ัน้เป็นนํา้ที่ไม่ดี เปาโลไมไ่ด้แนะนาให้ทิโมธีใช้เหลํ

องุ่นท่ีผา่นการหมกัเพราะเหล้าองุ่นหมกัอาจเป็นสิง่ท่ีแยท่ี่สดุท่ีคนซึง่มีปัญหาโรคกระเพาะจะด่ืมเข้าไป แทนท่ีจะทําให้หาย จะทําให้

ปัญหาเลวร้ายไปกวา่เดิม 

 อีกนยัหนึ่ง นํา้องุ่นบริสทุธิมีแนวโน้มที่จ์ ะผอ่นคลายและบรรเทาเนือ้เยื่อที่อกัเสบ จําไว้ว่าในพระคมัภีร์ คําว่า เหล้าองุ่น 

อาจหมายถึงประเภทท่ีหมกัหรือไม่หมกั ในท่ีนี ้เปาโลสนบัสนนุเหล้าองุ่นเพ่ือบรรเทาอาการเจ็บปวดท้อง เขาไม่ได้สนบัสนนุให้ใช้

เคร่ืองด่ืมท่ีผา่นการหมกัและมีแอลกอฮอล์ แตใ่ห้ใช้เหล้าองุ่นท่ีไมผ่า่นการหมกัและไมมี่แอลกอฮอล์ 

 ไมต้่องสงสยัเลยเป็นเช่นเดียวกนันัน้กบัเหล้าองุ่นท่ีพระเยซูทําขึน้จากนํา้ในงานเลีย้งสมรสที่คานา ไม่น่าเช่ือว่าพระเยซูจะ

ให้เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์กบัผู้ ท่ีไม่รอด โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเวลาท่ีพวกเขาเฉลิมฉลองและความอยากท่ีมนึเมาจะควบคมุพวก

เขา ถ้าพระองค์ทรงทําเช่นนัน้ ก็ดเูหมือนวา่พระองค์ทรงขดัพระวจนะของพระองค์เองในข้อความเช่นสภุาษิต 20:1 

 ผมขอสรุปด้วยเอเฟซสั 5:18 “และอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทําให้เสียคน แต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณ” เห็นได้ชดัว่า

เหล้าองุ่นหมายถึงในท่ีนีคื้อท่ีผ่านการหมกัและมีแอลกอฮอล์ ให้สงัเกตว่าเหล้าองุ่นเองท่ีทําให้ “เสียคน” และการด่ืมเหล้าองุ่นเป็น

การขดักบัมาตรฐานของพระเจ้าสําหรับประชากรของพระองค์ 

 เม่ือคนในตระกลูเรคาบในเยเรมีย์ 35 ได้รับเหล้าองุ่นท่ีผา่นการหมกัเพ่ือด่ืม พวกเขาปฏิเสธ พระเจ้าทรงให้เกียรติพวกเขา

เพราะเหตผุลดงักลา่วและให้รางวลักบัพวกเขาด้วยสญัญาท่ียอดเย่ียม เน่ืองจากจดุยืนของพวกเขา พระองค์จึงสญัญากบัพวกเขา

วา่ตระกลูเคคาบ จะมีผู้ ท่ียืนอยูต่อ่หน้าพระพกัตร์ของพระเจ้าเสมอ เพ่ือนหนุ่มของผมครับ ขอให้คณุเป็นคนท่ีฉลาด 

.................... 
คนปัญญาอ่อนได้รับความรอดได้หรือไม่ 

ถาม 
 จะเกิดอะไรข้ึนกบัคนปัญญาอ่อนซ่ึงไม่เข้าใจเกี่ยวกบัการกลบัใจใหม่และคําสอนอื่นๆ ที่จําเป็นต่อการไปสวรรค์ได้ ผม

เคยไดยิ้นว่าพวกเขามีวิญญาณชัว่ จริงหรือครบั 

ตอบ 
 เดิมพระเจ้าทรงสร้างมนษุย์ขึน้มาให้ดีสมบรูณ์แบบ และพระเจ้าตรัสหลงัจากท่ีพระองค์สร้างมนษุย์ว่าสิ่งท่ีพระองค์ทรง

สร้างดีนัก (ปฐมกาล 1:27, 31) ไม่มีความผิดปกติ ความเจ็บป่วยหรือโรคภัยไข้เจ็บใดๆ จนกระทัง่มนษุย์ได้ทําบาป ดงันัน้ สิ่ง

เหลา่นีเ้กิดขึน้กบัมนษุยชาติเน่ืองจากความบาปและงานของซาตาน พระเยซตูรัสวา่ “ขโมยนัน้ยอ่มมาเพ่ือจะลกัและฆ่าและทําลาย

เสีย เราได้มาเพ่ือเขาทัง้หลายจะได้ชีวิตและจะได้อยา่งครบบริบรูณ์” (ยอห์น 10:10) 

 ผมแน่ใจวา่ความผิดปกติบางอย่าง รวมทัง้ความผิดปกติทางสมอง ความเจ็บป่วยและโรคภยัไข้เจ็บ เกิดจากวิญญาณชัว่

ท่ีอยู่ภายในบคุคลนัน้ (ลกูา 7:21; 8:2; กิจการ 19:12-16) แต่ก็ไม่ได้เป็นอย่างนัน้เสมอไป เรามีบนัทกึเก่ียวกบัความเจ็บป่วยและ

ความบกพร่องทางเนือ้หนงัซึง่มีหลกัฐานว่าไม่มีมารเก่ียวข้อง เช่น ในกาลาเทีย 4:13, 1ทิโมธี 5:23 และ 2ทิโมธี 4:20 ควรจะจําไว้

เสมอว่าร่างกายของเราไม่อาจเป็นท่ีสถิตของพระเจ้า (โดยพระวิญญาณของพระองค์ซึ่งสถิตอยู่ภายใน) และเป็นท่ีสถิตของ

วิญญาณชัว่ได้ในเวลาเดียวกนั 

 แม้วา่ความปัญญาอ่อนและโรคทางพนัธุกรรมอาจมีสาเหตมุาจากวิญญาณชัว่ แต่ก็ไม่ได้เป็นเช่นนัน้เสมอไป โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงในกรณีของผู้ ท่ีมีปัญหาทางสมองเน่ืองมาจากสาเหตทุางกายบางอย่าง ความบกพร่องตัง้แต่กําเนิด หรือความเสียหาย

บางอยา่งท่ีเกิดขึน้กบัสมอง ผมเช่ือวา่คนปัญญาออ่นสว่นใหญ่จดัอยูใ่นประเภทนี ้

 ผมเช่ือว่าพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมให้กับคนเหล่านี ้เหมือนเช่นท่ีพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมให้กบัเด็กเล็กๆ ก่อนท่ีจะโต

พอท่ีจะรับผิดชอบตอ่ความบาปของตนเอง (ดอูิสยาห์ 7:15-16) ไม่ใช่เป็นเพราะว่าพวกเขาดี เพราะเด็กเลก็ๆ มากมายเป็นเด็กไม่ดี 

พวกเขาเป็นคนบาป และ “ตามสนัดาน...ควรแก่พระอาชญา” (เอเฟซสั 2:3) แต่เด็กเลก็ๆ ได้รับความรอดได้เพราะพระเยซูทรงวาย
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พระชนม์ให้กบัทกุคน และพวกเขารวมอยู่ในงานแห่งการไถ่ของพระคริสต์บนไม้กางเขน พวกเขาได้รับการไถ่บาปเพราะพระโลหิต 

และปลอดภยัอยู่ภายใต้โลหิตจนกระทัง่ถึงเวลาท่ีพวกเขามีความรับผิดชอบทางศีลธรรมต่อพระเจ้า พระเยซูตรัสว่า “เพราะว่าชาว

แผ่นดินสวรรค์เป็นของคนเช่นเด็กเหล่านัน้” (มทัธิว 19:14) (ดมูาระโก 10:14; ลกูา 18:16) เม่ือถึงเวลาต้องรับผิดชอบ ในเวลานัน้

พวกเขาต้องมาหาพระคริสต์และเช่ือฟังแผนการแหง่ความรอดเพ่ือท่ีจะได้รับความรอด 

 คนปัญญาอ่อนเป็นเหมือนกับเด็กท่ีไม่เคยโต ไม่เคยถึงอายุท่ีต้องรับผิดชอบ และจึงไม่มีความรับผิดชอบทางศีลธรรม

ส่วนตัวต่อพระเจ้า พระเจ้าจะไม่ถือว่าเขาต้องรับผิดชอบในสิ่งท่ีเขาไม่สามารถทําได้ พระเจ้าทรงสัตย์ซ่ือและเท่ียงธรรม และ

เน่ืองจากคนปัญญาออ่นไมเ่คยมาถงึจดุท่ีพวกเขาสามารถรับผิดชอบทางศีลธรรมได้ พระองค์จงึไมถื่อเอาผิดจากพวกเขา 

 ประการสดุท้าย ผมเคยเห็นเด็กเล็กๆ สาม ส่ี หรือห้าขวบ ซึ่งแน่นอนว่ายงัเป็นอายท่ีุไม่ต้องรับผิดชอบ ร้องเรียกพระเจ้า 

อธิษฐานและได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ ์ “พระเจ้าทรงกระทําให้สําเร็จได้ทกุสิ่ง” (มทัธิว 19:26) ดงันัน้ เราควรหนนุใจคนปัญญา

อ่อนให้แสวงหาพระเจ้า และเราควรอธิษฐานเผ่ือพวกเขา พระเจ้าทรงมีการดแูลพิเศษสําหรับเด็กเลก็ๆ และผู้ ท่ีไม่สามารถตามคน

อ่ืนๆ ได้ทนั และรวบรวมพวกเขาไว้ในพระหตัถ์ของพระองค์ (อิสยาห์ 40:11) พระองค์ตรัสว่า “และจะมีทางหลวงท่ีนัน่ และเขาจะ

เรียกทางนัน้ว่า วิสทุธิมรรค คนไม่สะอาดจะไม่เดินทางนัน้ แม้คนโง่ก็จะไม่หลงในนัน้” (อิสยาห์ 35:8) ใครจะรู้ “คนปัญญาอ่อน” 

บางคนอาจเข้าในแผน่ดินสวรรค์ก่อนบางคนท่ีโอ้อวดซึง่มีสติปัญญาดีก็ได้ (ด ู1โครินธ์ 1:26-29) 

.................... 
โหราศาสตร์และดวงชะตาราศี 

ถาม 
 หนเติบโตข้ึนมาในครอบครัวเพ็นเทคอสต์ และไดร้ับการสอนว่าโหราศาสตร์ู และโชคชะตาราศีเป็นส่ิงผิด เมื่อไม่นานมานี ้

มีเด็กผห้ญิงคนหน่ึงที่โรงเรียนซ่ึงเป็นคนชอบเร่ืองโหราู ศาสตร์มากได้รับบพัติศมา และเขาไม่เห็นว่าโหราศาสตร์เป็นเร่ืองผิด เขา

เห็นว่าเป็นงานอดิเรกที่ไม่มีภยัอะไร แต่เขาเชื่อเร่ืองราศีและตดัสินใจตามการอ่านดวงชะตา เขาซ้ือหนงัสือและนิตยสารเกี่ยวกบั

เร่ืองนี ้หนไม่ร้จะคยุกบัเขาู ู อย่างไรหรือว่าทําไมหนไดร้บัการสอนว่าเป็นู ส่ิงผิดทีจ่ะใชโ้หราศาสตร์ คณุช่วยหนหน่อยไดไ้หมคะู  

ตอบ 
 ก่อนท่ีเราจะพดูถึงเร่ืองโหราศาสตร์จากมมุมองของพระคมัภีร์ ผมอยากจะเน้นว่าโหราศาสตร์ต่างจากดาราศาสตร์ ซึ่ง

มกัจะเป็นสิง่ท่ีสบัสนกนับอ่ย พจนานกุรม Comprehensive Desk Dictionary ของผมนิยามสองคําดงักลา่วไว้ดงันี ้
 
ดาราศาสตร์: ศาสตร์ของดวงอาทิตย์ ดวงจนัทร์ ดาวเคราะห์ ดวงดาว และส่ิงทีอ่ย่บนทอ้งฟ้าอื่นๆ องค์ประกอบ การู

เคลือ่นไหว ตําแหน่ง ขนาด ระยะทางของส่ิงต่างๆ เหล่านัน้ ฯลฯ 

 

โหราศาสตร์: ศาสตร์ทีผิ่ดๆ ซ่ึงอา้งการตีความอิทธิพลของดวงดาวและดาวเคราะห์ต่อบคุคล เหตกุารณ์ต่างๆ ฯลฯ 

 

 พระคมัภีร์ไม่ได้กลา่วโทษดาราศาสตร์ แต่โหราศาสตร์นัน้เป็นอีกเร่ืองหนึ่งเลยทีเดียว ผู้ซึง่ปฏิบติัตามโหราศาสตร์เช่ือว่า

ชีวิตของบคุคลหนึ่งถกูกําหนดโดยตําแหน่งของดวงดาวและดาวเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในวนัเกิดของบคุคลนัน้ คาดคะเนกนั

วา่ดวงชะตาให้ทางชีแ้นะแก่ผู้ ท่ีเกิดอยู่ราศีต่างๆ กนัว่าควรจะทําอะไรและไมทํ่าอะไรในวนับางวนัของปี โดยขึน้อยู่กบัตําแหน่งของ

สิง่ท่ีอยูบ่นท้องฟ้า เช่นนี ้แสดงวา่เราได้รับการชีนํ้าวา่ควรทําสิง่ใดหรือไมค่วรทําสิง่ใดเน่ืองจากบางสิ่งจะปรากฏขึน้ตามดวงดาว ใน

พระคมัภีร์เรียกสิง่นีว้า่ “การจบัยามดเูหตกุารณ์” (divination) 

 นกัเรียนท่ีศึกษาประวติัศาสตร์จะทราบว่าโหราศาสตร์สมยัใหม่เป็นการปรับเปล่ียนของศาสนาของเคลเดียหรือบาบิโลน 

และก่ิงก้านสาขาของศาสนานัน้ ในสมยัพระคมัภีร์ ได้พฒันาไปสู่การนมสัการพระโมเลค ซึง่ความโกรธจะถกูระงบัได้ด้วยการโยน
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ลกูของคนๆ หนึง่ลงในท้องของพระเจ้านี ้ซึง่ถกูทําให้ร้อน ข้อพระคมัภีร์หลายแห่งเช่ือมโยงโหราศาสตร์และการจบัยามดเูหตกุารณ์ 

กบัการนมสัการพระโมเลค (2พงศ์กษัตริย์ 17:16-17; กิจการ 7:41-43) พระเจ้าทรงเตือนอิสราเอลในเร่ืองการจบัยามดเูหตกุารณ์ 

ซึ่งตามพจนานกุรมคือ “การกระทําซึ่งคาดการณ์ถึงอนาคตหรือพยากรณ์ถึงสิ่งท่ีไม่รู้จกั” โหราศาสตร์อ้างว่าสามารถทําเช่นนัน้ได้ 

จงฟังสิง่ท่ีพระวจนะของพระเจ้ากลา่วไว้เก่ียวกบัผู้ ท่ีปฏิบติังานท่ีชัว่ร้ายนีว้า่ 

 

เมื่อท่านทัง้หลายเข้าไปในแผ่นดินซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน ท่านอย่าเรียนร้ที่จะกระทําส่ิง พึงรังู

เกียตามประชาชาติเหล่านัน้ อย่าใหมี้คนหน่ึงคนใดในหม่พวกท่านซ่ึงใหบ้ตุรชาย หรือบตุรหญิงของเขาลยุไฟ อย่าใหผ้ใ้ดู ู

เป็นคนทํานาย เป็นหมอด เป็นหมอจบัยามดเหตกุารณ์ หรือเป็นนกัวิทยาคม เป็นหมอผี เป็นคนทรง เป็นพู่ ู อมด แม่มด 

หรือเป็นหมอพราย ผ้ใดกระทําอย่างนี้ย่อมเป็นที่รังเกียจแดู่ พระเจ้า เพราะกระทําส่ิงพึงรังเกียจเหล่านี้ พระเยโฮวาห์

พระเจ้าของท่านทัง้หลาย จึงทรงขบัไล่เขาเสียจากท่าน (เฉลยธรรมบญัญติั 18:9-12) 

 

 ให้สงัเกตว่าพระเจ้าทรงเทียบการจบัยามดเูหตกุารณ์ กบัการบูชารูปเคารพท่ีเป็นสิ่งน่ารังเกียจมากท่ีสดุ เช่น การบูชา

มนษุย์ การใช้เวทมนตร์ และการนมสัการผีมาร ทัง้หมดนีม้าจากแหลง่เดียวกนั โหราศาสตร์มีความเก่ียวข้องกบัชนชาติท่ีไม่ได้เช่ือ

พระเจ้า และเก่ียวข้องกบัอิสราเอลเม่ือหนัไปจากพระเจ้า 

 พระเจ้าบอกกบับาบิโลนวา่การกระทําท่ีไมเ่ช่ือพระเจ้าของเขาไมส่ามารถช่วยพวกเขาได้ในเวลาแหง่การพิพากษา “ให้เขา

ลกุขึน้ออกมาและช่วยเจ้าให้รอด คือบรรดาผู้ ท่ีแบง่ฟ้าสวรรค์ และเพง่ดดูวงดาว ผู้ซึง่ทํานายให้เจ้าในวนัขึน้ค่ํา วา่จะเกิดอะไรขึน้แก

เจ้า ดเูถิด เขาจะเป็นเหมือนตอข้าว ไฟจะเผาผลาญเขา” (อิสยาห์ 47:13-14) 

 ในสมยัของดาเนียล กษัตริย์บาบิโลน (เคลเดีย) ทรงพระสบุิน ดาเนียล 2:2 บอกกบัเราว่า “แล้วพระราชาจึงทรงบญัชาให้

มีหมายเรียกพวกโหร พวกหมอด ูพวกนกัวิทยาคม และคนเคลเดียเข้าทลูพระราชาให้รู้เร่ืองพระสบุิน” 

 สารานกุรม Encyclopedia Americana แสดงให้เห็นว่าชาวเคลเดียเป็นผู้ คิดค้นราศีประมาณ 2,100 ก่อนคริสตกาล แต่

นกัโหราศาสตร์เหลา่นีพ้ร้อมกบัการจบัยามดเูหตกุารณ์ท่ีชัว่ร้าย ราศีของพวกเขา ดวงชะตาของพวกเขา และอํานาจวิเศษของพวก

เขา ไมส่ามารถให้คําตอบกบักษัตริย์ได้ มีเพียงพระเจ้าเท่านัน้ท่ีมีคําตอบ และพระองค์ทรงใช้ดาเนียลให้เปิดเผยคําตอบกบักษัตริย์ 

โหราศาสตร์ไมมี่คําตอบท่ีถกูต้อง พระเจ้าเทา่นัน้ท่ีสามารถให้คําตอบท่ีถกูต้องได้ 

 ตลอดทัง้พระคมัภีร์ (โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ) เม่ือใดก็ตามท่ีมีการกล่าวถึงโหราศาสตร์ในรูปแบบใดๆ ก็ตาม โหราศาสตร์

นัน้ถกูกล่าวโทษ เม่ือใดก็ตามท่ีอิสราเอลรับใช้พระเจ้า พวกเขาละทิง้โหราศาสตร์ ตวัอย่างเช่น เม่ือโยสิยาห์  ผู้ซึ่งชอบธรรมได้ขึน้

เป็นกษัตริย์ พระเจ้าทรงอวยพรพระองค์เพราะหนึ่งในการกระทําอนัชอบธรรมของพระองค์คือ “...ทรงกําจดัปฏิมากรปโุรหิต ผู้ซึง่...

เผาเคร่ืองหอมถวายพระบาอลั ถวายดวงอาทิตย์ ดวงจนัทร์ และหมูด่าวประจําราศี และบริวารทัง้สิน้ของฟ้าสวรรค์” (2พงศ์กษัตริย์ 

23:5) 

 เม่ืออิสราเอลหนัไปจากพระเจ้า และเข้าไปสู่การบูชารูปเคารพ พวกเขาปฏิบติัตามโหราศาสตร์ พระเจ้าทรงเกลียดชัง

โหราศาสตร์มากจนผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในโหราศาสตร์ถกูประหารให้ตาย (เฉลยธรรมบญัยติั 17:2-5) 

 เพ่ือนของคณุอาจโต้เถียงว่าเขาไม่ได้นมสัการดวงดาว อย่างไรก็ตาม ถ้าเขาหาคําแนะนําและการชีแ้นวทางจากดวงดาว 

ดวงดาวก็กลายเป็นพระเจ้าของเขา เพราะดวงดาวเข้ามาแทนท่ีพระเจ้าเท่ียงแท้และทรงพระชนม์อยู่ ผู้ซึ่งเราควรจะพึง่พาสําหรับ

คําแนะนําและการชีนํ้าในชีวิตของเรา (ดสูภุาษิต 3:5-6; อิสยาห์ 8:19-20; 31:1; สดดีุ 1:1; 32:8; 73:24; ยอห์น 16:13) 

 พระเจ้าต้องการแนะนําเรา และชีนํ้าทางของเรา การทรงนําของพระองค์คือสิ่งท่ีเราจําเป็นต้องมี ไม่ใช่ราศีท่ีปลอม ผิดๆ 

บชูารูปเคารพและเป็นคนท่ีไม่เช่ือพระเจ้า ไม่ใช่ดวงอาทิตย์ ดวงจนัทร์ ดาวเคราะห์ หรือดวงดาว แต่พระองค์ผู้ซึ่งสร้างสิ่งเหล่านัน้ 
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บอกกบัเพ่ือนของคณุนะครับว่าให้มองท่ีพระเยซูและเผาหนงัสือนิตยสารโหราศาสตร์และการทํานายของเขาเสีย แล้วก็พวกดวง

ชะตาราศีทัง้หลายด้วยครับ 

.................... 
ความจริงเปล่ียนแปลงอย่เสมอหรือไมู่  

ถาม 
 ศิษยาภิบาลของผมเทศนาอย่างหวัรั้น แต่วิทยาศาสตร์คน้พบส่ิงใหม่ๆ อย่เสมอ ซ่ึงทําให้ส่ิงที่เราคิดว่าเป็นจริงไม่ไดเ้ป็นู

จริงอีกต่อไป คําถามของผมก็คือ ผเ้ทศนาของเราสามารถประกาศความจริงไดอ้ย่างไรในเมือ่ความจริู งเปลีย่นแปลงอย่เสมอู  

 
 
ตอบ 
 ดเูหมือนว่าคณุได้ซึมซบัเอาปรัชญามนษุย์เข้ามามากจนคณุไม่สามารถเห็นความแตกต่างระหว่างความจริงนิรันดร์แห่ง

พระวจนะของพระเจ้าและข้อสรุปท่ีไมแ่น่นอนของ “ความเหน็ซึง่สําคญัผิดวา่เป็นความรู้” (1ทิโมธี 6:20) 

 เราไม่เทศนานิทาน เหตผุลของมนษุย์ มลูฐานของโลก หรือการคาดเดาของเนือ้หนงัตามทฤษฎีของมนษุย์ แต่เราเทศนา

ความจริงนิรันดร์ของพระเจ้า ตามท่ี “พระเจ้าตรัสดงันี”้ 

 ความจริงของพระเจ้าเช่ือถือได้ ไมมี่ข้อผิดพลาด และมัน่คงอยู่ชัว่นิรันดร์ แน่นอนย่ิงกว่าดวงดาวในวงโคจรของมนัเสียอีก 

“ฟ้าและดินจะลว่งไป แตถ้่อยคําของเราจะสญูหายไปหามิได้เลย” (ลกูา 21:33) 

 เม่ือผู้ รับใช้ท่ีแท้จริงของพระกิตติคุณเทศนาพระวจนะของพระเจ้า เขาเทศนาด้วยอํานาจ เหมือนเช่นพระเยซูเม่ือ 

“พระองค์ได้ทรงสัง่สอนเขาด้วยสทิธิอํานาจ หาเหมือนพวกธรรมาจารย์ของเขาไม”่ (มทัธิว 7:29) 

 วิทยาศาสตร์ท่ีแท้จริงไม่เคยเปล่ียนแปลงแม้แต่คําหนึ่งแห่งความจริงของพระเจ้า “พระวจนะของพระองค์ปักแน่นอยู่ใน

สวรรค์เป็นนิตย์” (สดดีุ 119:89) เราไม่เคยกลวัท่ีจะพดูด้วยความเช่ือมัน่อย่างมากเม่ือเราเทศนาพระวจนะของพระเจ้า ไม่มีใคร

สามารถโต้แย้งพระวจนะของพระเจ้าได้สําเร็จ 

 นําพวกนกัวิจารณ์ของคณุ ศาสตราจารย์ด้าน “วิทยาศาสตร์” ท่ีเป็นพวกมนษุย์นิยมของคณุมาเลย พระวจนะของพระเจ้า

จะกลืนกินพวกเขา เหมือนเช่นท่ีไม้ท่ีกลายเป็นงขูองโมเสสกลืนกินไม้ท่ีกลายเป็นงขูองพวกนกัปราชญ์ของอียิปต์ 

 

 

 

เราอย่ในอาณาจักรพัู นปี  
โดยที่มารถกผกมัดอย่หรือไมู่ ู ู  

 
ถาม 
 ผมไดยิ้นมาว่าผร้ับใช้คนหน่ึงทีผ่มเคยร้จกัเทศนาว่าเรากําลงัอย่ในอาณาจกัรพนัปี และมารถกผกมดัู ู ู ู ู อยู่ และเขาเทศนา

ว่าการบพัติศมาไม่มีความจําเป็น และความบริสทุธิของการแต่งกายหรือผมไม่จําเป็นอีกต่อไป เขาเคยอย่ในสหเพ็นเทค์ ู อสต์ แต่

ตอนนี้เขาอ้างว่าเขาได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระเพราะตาของเขาเปิดออกส่คําสัง่สอนใหม่เหล่านี้ คุณช่วยอธิบายู เร่ืองการ

สอนนีเ้กีย่วกบัการอย่ในู อาณาจกัรหน่ึงพนัปีและมารถกผกมดัไดห้รือไมู่ ู  

ตอบ 
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 ผมแน่ใจว่าเหตผุลท่ีผู้ รับใช้ท่ีคณุอ้างถึงออกจากสหคริสตจกัรเพ็นเทคอสต์ ระหว่างประเทศไปเพราะคําสัง่สอนของเขาคดั

กบัพระคมัภีร์และหลกัความเช่ือของ UPCI หลกัความเช่ือของเรา ในหวัข้อ “อาณาจกัรพนัปี” กลา่ววา่ “ 

 

ช่วงเวลาแห่ง “ความทกุข์เวทนา” ช่วงเวลาท่ีดีขึน้จะมีขึน้บนโลก และเป็นเวลาหนึ่งพนัปี “บนแผ่นดินโลก สนัติสขุจงมี

ท่ามกลางมนษุย์ทัง้ปวง ซึง่พระองค์ทรงโปรดปรานนัน้” (วิวรณ์ 20:1-5; อิสยาห์ 65:17-25; มทัธิว 5:5; ดาเนียล 7:27; มี

คาห์ 4:1-2; ฮีบรู 2:14; โรม 11:25-27) 

 

 สิ่งท่ีผู้ รับใช้คนนีส้อนเป็นข้อผิดพลาดของทัศนะไม่มีพันปี (Amillennialism) ซึ่งหมายความว่าไม่มีอาณาจักรพันปีใน

อนาคต ซึง่ไม่เพียงแต่ไม่ถกูต้องตามพระคมัภีร์เท่านัน้ ยงัเป็นอนัตรายอีกด้วย เพราะผลอาจทําลายผู้ ท่ีโดนหลอกง่ายท่ีจะรับเอา

คําสัง่สอนนัน้ คําสอนท่ีมีพืน้ฐานบนการปฏิเสธการตีความพระคมัภีร์ในเร่ืองคําพยากรณ์ตามตวัอกัษร ราวกบัว่าพระเจ้าไม่ทรง

หมายความตามสิ่งท่ีพระตรัสหรือตรัสสิ่งท่ีพระองค์ตัง้ใจ คําสอนดงักล่าวยอมรับ “การตีความทางวิญญาณ” ท่ีไม่เป็นจริง เป็น

ความหมายเก่ียวกบัช่วงเวลาหนึง่พนัปีในวิวรณ์ 20:1-7 

 ผลลพัธ์คือพวกท่ีเช่ือทศันะไม่มีพนัปี ต้องอยู่ในจดุยืนท่ีปฏิเสธความจริงตามพระคมัภีร์ท่ีมีการสอนอย่างชดัเจนเช่นเร่ือง

การกู้ชาติอิสราเอล ความสบัสนระหว่างชาติอิสราเอลกบัคริสตจกัรละเมิดการแยกแยะพระคมัภีร์ เช่น ใน 1โครินธ์ 10:32 พวกเขา

ไมส่ามารถพบข้อพระคมัภีร์ซึง่มีการตีความตามตวัอกัษรท่ีสอนเก่ียวกบัการสนันิษฐานท่ีไมถ่กูต้องของพวกเขาได้ จึงถือเอาคําสอน

ของพวกเขาตามพืน้ฐานท่ีไมแ่ข็งแรงดงัตอ่ไปนี ้

1. การนําข้อพระคมัภีร์ท่ีเก่ียวข้องกบัการกู้ชนชาติอิสราเอลและใช้ข้อพระคมัภีร์เหลา่นัน้กบัคริสตจกัรเพียงอยา่งเดียว 

2. การกําหนดโครงสร้างคําสัง่สอนตามการตีความแบบและเงาในพระคมัภีร์เก่าอยา่งเพ้อฝันและไมต่รงตามความเป็นจริง 

3. การตีความคําอปุมาของพระเยซเูพ่ือสอนสิง่ตา่งๆ ท่ีขดักบัข้อพระคมัภีร์อ่ืนๆ ท่ีเหลือ 

 

 ตวัอย่างของการตีความข้อพระคัมภีร์ท่ีไม่ถูกต้องของคนเหล่านีคื้อการใช้อุปมาเก่ียวกับเชือ้ในมัทธิว 13:33 พวกเขา

ตีความเชือ้ว่าเป็นพระกิตติคุณและผู้หญิงว่าเป็นศาสนาคริสต์ซึ่งนําเอาพระกิตติคุณออกไปสู่โลกจนกระทั่งทัง้โลกเต็มไปด้วย

พระกิตติคณุ และเม่ือโลกมีความดีพอ องค์พระผู้ เป็นเจ้าก็จะเสด็จมา ความจริงคือว่าเชือ้ในพระคมัภีร์บ่งชีถ้ึงความชัว่ร้ายเสมอ 

(ดมูทัธิว 16:6, 12; มาระโก 8:15; 1โครินธ์ 5:6-8; กาลาเทีย 5:9) ไม่มีใครมีสิทธิท่ีจะตีความ์ พระคมัภีร์ในแบบท่ีพระวจนะของ

พระเจ้าไมรั่บรองได้ 

 ทศันะก่อนพนัปี (Premillennialism)(ซึง่เราเช่ือ) เป็นความเช่ือทัว่ไปของคริสตจกัรเป็นเวลา 250 ปีหลงัจากพระคริสต์ ไม่

มีคําใดในงานเขียนของอคัรสาวก หรือจดหมายอ่ืนๆ หลงัจากนัน้ หรือในคริสตจกัรยคุแรก ท่ีกล่าวว่าคริสตจกัรยคุแรกเช่ือสิ่งอ่ืน

จนกระทัง่หลงัจาก ค.ศ. 250 เม่ือทศันะไม่มีพนัปีเกิดขึน้เป็นครัง้แรก ก็ถกูประกาศว่าเป็นความเห็นนอกรีต แต่เม่ือออกสัติน (ค.ศ. 

354-430) สนบัสนนุในเร่ืองนี ้จึงกลายมาเป็นความเช่ือในกลุ่มคริสเตียน ผลของการสนบัสนนุทศันะไม่มีพนัปีของออกสัตินคือ 

ความเช่ือดงักลา่วกลายเป็นคําสัง่สอนท่ีใช้กนัในคริสตจกัรโรมนัคาทอลิก ซึง่เป็นเช่นนัน้มาจนถึงทกุวนันี ้ในเวลาการปฏิรูป หลาย

คนซึง่ออกจากคริสตจกัรโรมนัคาทอลกินําคําสัง่สอนนีม้าด้วย และเป็นคําสอนท่ีนิยมกนัในปัจจบุนัในกลุม่คริสตจกัรสมยัใหม ่

 เหตุผลท่ีหลายคนซึ่งสอนคําสัง่สอนนีม้ักจะละหลวมในคําสัง่สอนตามพระคัมภีร์อ่ืนๆ เช่น การบงัเกิดใหม่และความ

บริสทุธิ มีสองประการด้วยกนั์  

1. พวกเขาปฏิเสธการตีความตามตวัอกัษรของข้อพระคมัภีร์ท่ีเป็นคําพยากรณ์ จึงทําให้ปฏิเสธคําสัง่สอนอ่ืนๆ ด้วย และ

กลายเป็นเร่ืองง่ายท่ีพวกเขาจะปฏิเสธการตีความตามตวัอกัษรของข้อพระคมัภีร์ เช่น ยอห์น 3:3-5 กิจการ 2:38 และฮีบรู 12:14 

ตวัอยา่งเช่น พวกเขาชอบพดูวา่ใน 1โครินธ์ 11 เปาโลกําลงัเผชิญกบัปัญหาและวฒันธรรมเฉพาะท้องถ่ินเท่านัน้ ซึง่ไม่เก่ียวกบัสว่น
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ท่ีเหลือของคริสตจกัร หรือเก่ียวข้องกบัเรา แตค่วามคิดเหน็นีข้ดักบั 1โครินธ์ 1:2 และ 11:16 จดหมายเหลา่นีถ้กูสง่จากคริสตจกัรไป

ยงัคริสตจกัร และอา่นกนัไปทัว่ชมุชนคริสเตียนทัง้หมด (ดโูคโลสี 4:16) 

2. พวกเขาตีความมทัธิว 13:33 วา่ ผู้หญิงคือศาสนาคริสต์ซึง่นําพระกิตติคณุไปในโลกจนกระทัง่ทัง้โลกเต็มไปด้วยพระกิตติ

คณุ จึงทําให้พวกเขายอมรับกลุม่อ่ืนๆ ซึง่ไม่ได้บพัติศมาในพระนามของพระเยซูหรือรับพระวิญญาณบริสทุธิ การกระทําเช่นนีใ้กล้์

เข้าไปสูก่ารประนีประนอมท่ีวา่สิง่เหลา่นีไ้มจํ่าเป็นตอ่ความรอด 

 พวกท่ีเช่ือทศันะไม่มีพนัปีปฏิเสธความจริงตามข้อพระคมัภีร์ต่อไปนีซ้ึ่งเรายึดถือปฏิบติัตามทัง้หมด ได้แก่ หลงัจากเกิด

ความทกุข์เวทนาครัง้ใหญ่ และองค์พระเยซูเจ้าเสด็จมา ปฏิปักษ์ของพระคริสต์จะถกูทําลาย (2เธสะโลนิกา 2:8) พระเยซูจะทรง

ประทบับนบลัลงัก์ของพระองค์ (มทัธิว 25:31; วิวรณ์ 5:13) จากนัน้ทกุชนชาติจะถกูรวบรวมต่อหน้าพระองค์เพ่ือการพิพากษา 

(มทัธิว 25:32) พระคริสต์จะทรงครอบครองบลัลงัก์ของดาวิด (อิสยาห์ 9:6-7; ลกูา 1:32; เอเสเคียล 21:25-27) ซึง่จะอยู่บนโลก 

(เยเรมีย์ 23:5-6) พระองค์จะทรงมีอาณาจกัรและปกครองเหนืออาณาจกัรนัน้ร่วมกบัธรรมิกชนของพระองค์ (ดาเนียล 7:13-14, 

18-27; วิวรณ์ 5:10) กษัตริย์ทกุองค์และชนทกุชาติจะรับใช้พระองค์ (สดดีุ 72:11; อิสยาห์ 49:6-7; วิวรณ์ 15:4) และแผ่นดินต่างๆ 

ของโลกนีจ้ะกลายเป็นอาณาจกัรของพระองค์ (เศคาริยาห์ 9:10; วิวรณ์ 11:15) คนทัง้หลายจะถกูรวบรวมมาให้กบัพระองค์ (ปฐม

กาล 49:10) และทกุเข่าจะคกุลงต่อพระองค์ (อิสยาห์ 45:23) พวกเขาจะมาและนมสัการองค์กษัตริย์ (เศคาริยาห์ 14:16; สดดีุ 

86:9) และพระองค์จะทรงสร้างศิโยน (สดดีุ 102:16) 

 บลัลงัก์ของดาวิดจะอยู่ในเยรูซาเลม็ (เยเรมียห์ 3:17; อิสยาห์ 33:20-21) และอคัรสาวกจะนัง่อยู่บนท่ีนัง่สิบสองท่ีนัง่และ

พิพากษาชนเผ่าสิบสองเผ่าของอิสราเอล (มทัธิว 19:28; ลกูา 22:28-30) พระคริสต์จะครอบครองทกุชาติ (สดดีุ 2:8-9; วิวรณ์ 

2:27) ด้วยการพิพากษาและความเท่ียงธรรม (สดุดี 9:7-8) พระวิหารในเยรูซาเล็มจะถูกสร้างขึน้ใหม่ (เอเสเคียล 40-48) และ

พระสริิของพระเจ้าจะมายงัวิหารนัน้ (เอเสเคียล 43:2-5; 44:4) 

 ถ่ินทุรกันดารจะเป็นทุ่งอุดม (อิสยาห์ 32:15) ทะเลทรายจะเบ่งบานไปด้วยดอกกุหลาบ (อิสยาห์ 35:1-2) และการ

พกัผ่อนของพระองค์จะเต็มไปด้วยพระสิริ (อิสยาห์ 11:10) สิ่งต่างๆ เหล่านีท้ัง้หมดและสิ่งอ่ืนๆ อีกมากมายจะเกิดขึน้ในช่วงหนึ่ง

พนัปี 

 สว่นเร่ืองท่ีมารถกูผกูมดันัน้ มารจะถกูผกูมดัในตอนนีไ้ด้อย่างไรถ้าพิจารณาตาม มทัธิว 24:3-13, 24,37; 2โครินธ์ 4:4; 1

เปโตร 5:8-9; 1ยอห์น 4:4 ลองมองดูรอบๆ คุณสิครับ สหาย โลกนีส้ับสนอลหม่าน ชาติต่างๆ คอยจะต่อสู้กัน ความบาป 

อาชญากรรม และความรุนแรงมีอยู่มากตลอดเวลา เวทมนตร์และการนมสัการมารมีมากขึน้ ถ้ามารถกูผกูมดัอยู่ตอนนี ้แล้วมนัทํา

เช่นนีไ้ด้อยา่งไร ถ้าอยา่งนัน้แล้วตอนท่ีมนัไมถ่กูผกูมดั จะเป็นอยา่งไร 

 ตอนนีม้นัยงัไม่ได้ถกูผกูมดั และอยู่ในเหวลึก แม้ว่าเวลานัน้กําลงัจะมาถึง แต่ตอนนีค้ณุและผมมีอํานาจเหนือมนัได้ใน

พระนามของพระเยซ ู(มาระโก 16:17; ลกูา 10:19; ยากอบ 4:7) 

.................... 
ววิัฒนาการหรือการทรงสร้าง 

ถาม 
 ผมเพ่ิงจะเข้ามาใน [คริสตจกัร] เพ็นเทคอสต์ไม่นานมานี ้ผมร้ว่าเพ็นู เทคอสต์นัน้จริง แต่ผมไดร้ับการสอนมาทัง้ชีวิตว่า

วิวฒันาการเป็นความจริงทางวิทยาศาสตร์ในขณะทีก่ารทรงสร้างเป็นส่ิงทีค่นบ้าศาสนาทีโ่ง่เขลาเชือ่กนั ผมจะบอกกบัเพือ่นๆ ของ

ผมไดอ้ย่างไรว่าตัง้แต่ผมไดร้ับความรอด ผมปิดตาไม่สนใจหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ทัง้หมด และหลบัหหลบัตายอมรับเร่ืองการู

ทรงสร้างเพราะความเชือ่ 

 
ตอบ 
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 เม่ือคณุเข้ามาในคริสตจกัรเพ็นเทคอสต์ คณุได้รับไข่มกุราคาแพง เน่ืองจากการอศัจรรย์ซึ่งเกิดขึน้ในชีวิตของคณุ ตอนนี ้

คณุรู้ว่าพระเจ้าทรงสามารถทําอะไรได้บ้าง พระองค์ทรงพิสจูน์ให้คณุเห็นถึงฤทธิเดชในการสร้างกบัคณุด้วยการทําให้คณุเป็นคน์

ใหมใ่นพระเยซคูริสต์ ซึง่เป็นฤทธิเดชเดียวกบัท่ีตรัสให้เกิดโลกขึน้ และสร้างมนษุย์ในตอนต้น์  

 ไม่ว่าคณุจะสามารถทําให้เพ่ือนของคณุเช่ือว่าการทรงสร้างเป็นความจริงและวิวฒันาการนัน้เป็นสิ่งท่ีผิดได้หรือไม่ก็ตาม 

หลกัฐานท่ีสําคญัท่ีสดุคือประสบการณ์กบัพระเจ้าเหมือนเช่นท่ีคณุมี จงเป็นพยานกบัเพ่ือนๆ ถึงประสบการณ์นี ้และแสดงให้พวก

เขาเห็นความปีติยินดีและสนัติสุข และความเป็นสขุจากความรอดด้วยชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไปของคุณ นั่นเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด ไม่ใช่

การโต้เถียงเก่ียวกบัเร่ืองวิวฒันาการ 

 อยา่งไรก็ตาม ขอให้ผมชีใ้ห้คณุเหน็ถงึปัญหาท่ีคิดไมต่กและความไม่เสมอต้นเสมอปลายของทฤษฎีวิวฒันาการสกัหน่อย 

ความจริงทําให้เราต้องพูดว่า แม้ว่าคนจะพดูกนัว่าวิวฒันาการเป็นทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่วิทยาศาสตร์เลย 

เพราะวิทยาศาสตร์เป็นเร่ืองเก่ียวกบัข้อเท็จจริงเท่านัน้ วิวฒันาการเป็นปรัชญาท่ีไม่แน่นอน และวตัถปุระสงค์ของทฤษฎีนีคื้อการ

เสนอทฤษฎีท่ีจะให้ทางเลือกนอกไปจากคําสัง่สอนตามพระคมัภีร์ในเร่ืองพระเจ้าผู้ทรงสร้าง “อนัไมส่ามารถจินตนาการได้”  

 นกัวิวฒันาการยงัคงไมเ่หน็ความไมเ่สมอต้นเสมอปลายท่ีเหน็ได้ชดั และการสรุปท่ีไมเ่ป็นวิทยาสาสตร์ท่ีพวกเขาถกูบงัคบั

ให้ยอมรับ และท่ีพวกเขาไมส่ามารถอธิบายได้อยา่งมีเหตผุล ยกตวัอยา่งเช่น 

1. ช่องว่างทีไ่ม่สามารถเชือ่มต่อไดร้ะหว่าส่ิงมีชีวิตและส่ิงไร้ชีวิต ทฤษฎีวิวฒันาการท่ีไม่เช่ือว่ามีพระเจ้าสอนว่า สิ่งมีชีวิตทกุ

อย่างบนโลกพฒันามาจากสารอนินทรีย์ ไม่มีหลกัฐานพิสจูน์เลยว่าเป็นเช่นนัน้จริง ไม่มีร่องรอยของกระบวนการท่ีน่าอศัจรรย์นีอ้ยู ่

และสิ่งไร้ชีวิตในปัจจบุนัไม่ได้ดเูหมือนว่าจะมีการจดัการท่ีจะพยายามท่ีจะทําการอศัจรรย์นัน้อีก การเช่ือว่าชีวิตมาจากสิ่งท่ีไม่มี

ชีวิตจริงๆ จะต้องใช้ความเช่ือมากย่ิงกวา่คริสเตียนสว่นใหญ่ท่ีมีในการเช่ือเร่ืองการทรงสร้าง 

2. ช่องว่างใหญ่ระหว่างอาณาจกัรของพืชและสตัว์ ทฤษฎีวิวฒันาการยืนกรานว่าสิ่งมีชีวิตท่ีเป็นสตัว์ทัง้หมดพฒันาขึน้ทีละ

น้อยจากอาณาจักรพืช แต่ก็นั่นแหละ กระบวนการท่ีมหศัจรรย์เช่นนีไ้ม่มีพืน้ฐานตามความเป็นจริงทางวิทยาศาสตร์ หรือมีนัก

วิวัฒนาการคนใด เคยประสบความสําเร็จในการจําลองการอัศจรรย์นีไ้ม่ว่าในระดับใดๆ ก็ตาม การเป็นนักวิวัฒนาการเม่ือ

พิจารณาตามช่องวา่งท่ีไมส่ามารถเช่ือมตอ่ได้นีแ้สดงถงึความเช่ืออนัมหาศาล 

3. ช่องว่างใหญ่ระหว่างสตัว์ทีมี่กระดกสนัหลงัและสตัว์ทีไ่ม่มีกระดกสนัหลงัในอาณาจกัรสตัว์ู ู  นกัวิวฒันาการสว่นใหญ่ยืน

กรานว่าสตัว์มีกระดกูสนัหลงัวิวฒันาการมาจากสตัว์ไม่มีกระดกูสนัหลงั หรือชีวิตพืชสองอย่างท่ีแตกต่างกนัทําให้เกิดชีวิตสตัว์ท่ี

แตกตา่งกนัอยา่งมาก อีกครัง้ท่ีนกัวิวฒันาการจะต้องเช่ือความคิดนีโ้ดยไมมี่แม้แตคํ่าบอกใบ้เก่ียวกบักระบวนการดงักลา่ววา่มีอยู ่

4. ช่องว่างที่มโหฬารระหว่างสตัว์เลี้ยงลกด้วยนมและสตัว์มีกระดกสนัหลงัอื่นๆ ู ู ไม่มีหลกัฐานว่าเคยมีการผสมข้ามพนัธุ์

ระหวา่งสตัว์ทัง้สองประเภท 

5. ช่องว่างมากมายระหว่างส่ิงมีชีวิตพนัธุ์ ต่างๆ มากมายอย่างเหลือเชื่อ แทนท่ีจะมี “ตวัเช่ือมท่ีขาดหายไป” หนึ่งตวั ซึ่งถ้า

พบจะแก้ปัญหาการขดัจงัหวะของโซว่ิวฒันาการ มีตวัเช่ือมท่ีขาดหายไปนบัล้านๆ ตวั ถ้าวิวฒันาการเป็นจริง ไม่มีการระบท่ีุอยู่ของ

ตวัเช่ือมใดๆ เลย นักวิวฒันาการจะต้องเป็นชายและหญิงผู้ มีความเช่ือมากท่ีจะเช่ือว่าวิวฒันาการเป็นความจริง โดยท่ีไม่มีการ

พิสจูน์หรือหลกัฐานใดๆ เลย 

6. ช่องว่างมหึมาระหว่างมนษุย์และครอบครัวสตัว์ที่สงสดุู  ในการท่ีจะปรับใช้ทฤษฎีของพวกเขา พวกนกัวิวฒันาการเรียก

มนุษย์ว่าเป็น “ลิงเปลือย” ซึ่งเป็นสัตว์ชัน้สูงท่ีได้วิวัฒนาการจนถึงจุดท่ีจะต้องใส่เสือ้ผ้า นักวิวัฒนาการยืนกรานว่ามนุษย์

วิวฒันาการขึน้มา แต่ยงัคงเป็นเพียงแค่ “ลิง” ทฤษฎีนีไ้ม่ให้อนาคตท่ีมนษุย์จะมุ่งหวงัได้เลย เพราะเม่ือเขาตาย เขาก็ตายเหมือน

เช่นสตัว์อ่ืน เช่น สนุขัหรือหน ูเขาไมมี่วิญญาณ ความหวงั และพระเจ้า นกัวิวฒันาการเป็นคนท่ีมองโลกในแง่ร้ายมากท่ีสดุในโลก 

 ช่องว่างนีไ้ม่มีข้อพิสูจน์มากไปกว่าห้าข้อก่อนหน้านี  ้“สิ่งเช่ือมท่ีหายไป” ยังคงหายไป และไม่มีหลักสําคัญทาง

วิทยาศาสตร์สําหรับการวิวฒันาการของสตัว์เป็นมนษุย์ 
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 นกัวิวฒันาการถกูบงัคบัให้เปล่ียนลกัษณะของทฤษฎีท่ีมีโครงสร้างอย่างระมดัระวงัมากมายหลายครัง้เม่ือมีการค้นพบท่ี

ขัดกับแนวคิดเดิมของพวกเขา คนเหล่านัน้ซึ่งเช่ือคําสอนของพระคัมภีร์เก่ียวกับการทรงสร้างของพระเจ้าไม่ต้องเปล่ียนแปลง

มมุมองสําคญันีเ้พ่ือให้สอดคล้องกบัการค้นพบใหม่ทางวิทยาศาสตร์ การทรงสร้างตามพระคมัภีร์และวิทยาศาสตร์ท่ีแท้จริงนัน้ลง

รอยกนั 

 การทรงสร้างยกมนษุย์ขึน้จากการเป็นเพียงสตัว์ชัน้สงูเป็นสิง่มีชีวิตท่ีพระเจ้าทรงสร้างขึน้ตามพระฉายของพระองค์ แม้ว่า

ความบาปทําให้ลกัษณะนัน้เสียหายไป แผนการแห่งความรอดของพระเจ้าก็แก้ไขได้ พระเจ้าทรงสร้างเราขึน้เพ่ือมีลกัษณะของ

พระองค์ ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตท่ีวิวฒันาการมาจากความลึกท่ีมืดมวักลายเป็นสตัว์อีกชนิดเท่านัน้ “ท่านท่ีรักทัง้หลาย บดันีเ้ราทัง้หลาย

เป็นบุตรของพระเจ้า และยงัไม่ปรากฏว่าต่อไปเบือ้งหน้านัน้เราจะเป็นอย่างไร แต่เรารู้ว่าเม่ือพระองค์จะเสด็จมาปรากฏนัน้ เรา

ทัง้หลายจะเป็นเหมือนพระองค์ เพราะวา่เราจะเหน็พระองค์อยา่งท่ีพระองค์ทรงเป็นอยูน่ัน้” (1ยอห์น 3:2) 

.................... 
ปรัชญาผิดตรงไหน 

ถาม 
 ดิฉนัร้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างมากู เพราะชายหนุ่มคนหน่ึงทีดิ่ฉนัร้จกักําลงัศึกษาู ศาสนาและปรัชญาตะวนัออก ดิฉนัไม่รู้

ว่าจะช่วยเขาไดอ้ย่างไร (เขาคิดว่าดิฉนัไม่ร้เร่ืองร้ราวู ู ) คณุมีคําแนะนําอะไรบา้งคะ 

ตอบ 
 มีคนกล่าวว่า “ความรู้เพียงเล็กน้อยเป็นสิ่งอนัตราย” เปาโลกล่าวไว้มากกว่านัน้ใน 1โครินธ์ 8:1 ว่า “ความรู้นัน้ทําให้

ลําพอง” จึงเป็นเหตผุลว่าทําไมบางครัง้จึงเป็นเร่ืองยากท่ีจะเข้าถึงคนท่ีฉลาดเฉียบแหลมซึ่งศึกษาแนวความคิดทางศาสนาและ

ปรัชญาท่ีลกึลบั พวกเขาหลงไปกบัการหาเหตผุลและความคิดท่ีลกึลบัซึ่งเก่ียวข้องกบัศีลธรรมและความคิด และปฏิเสธเร่ืองราว

แห่งความรักและการเสียสละของพระเจ้าท่ีไม้กางเขนท่ีเรียบง่ายและสวยงาม แม้ว่าความรอดเป็นสิ่งท่ีสมเหตุสมผล แต่เราไม่

สามารถรับได้ด้วยเหตผุลเพียงอยา่งเดียว เราจะต้องรับด้วยความเช่ือ 

 ผู้ ท่ีสร้างพระเจ้าจากการศกึษา การเรียนรู้ และปรัชญานัน้ปฏิเสธพระเจ้าแห่งข้อพระคมัภีร์เป็นอย่างมาก เปาโลอ้างอิงถึง

ข้อเท็จจริงนีเ้ม่ือเขากล่าวใน 1โครินธ์ 2:14 ว่า “แต่มนุษย์ธรรมดาจะรับสิ่งเหล่านัน้ ซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าไม่ได้ 

เพราะเขาเหน็วา่เป็นสิง่โง่เขลา และเขาไมส่ามารถเข้าใจได้ เพราะวา่จะเข้าใจสิง่เหลา่นัน้ได้ก็ต้องสงัเกตด้วยวิญญาณ” 

 ในสมยัของเปาโล ปรัชญากรีกถึงจดุสงู เม่ือเปาโลไปยงัเมืองเอเธนส์ในกิจการ 17 เปาโลเข้าไปสูแ่หลง่เพาะผู้ซึง่ “ฟังทกุ

คนท่ีพดู แต่ไม่อาจท่ีจะเข้าถึงหลกัแห่งความจริงได้เลย” (2ทิโมธี 3:7) โดยเฉพาะสโตอิกและเอปิคเูรียน (กิจการ 17:18) กิจการ 

17:21 บอกเราวา่ “เพราะชาวเอเธนส์กบัชาวตา่งประเทศซึง่อาศยัอยูท่ี่นัน่ ไมส่นใจในอะไรอ่ืน นอกจากจะกลา่วหรือฟังสิง่ใหม่ๆ ” 

 เปาโลเทศนาพระกิตติคณุท่ีง่ายแก่คนเหลา่นีใ้นกิจการ 17:22-31 โดยสรุปด้วยการฟืน้คืนพระชนม์ขององค์พระเยซูคริสต์

เจ้าและการพิพากษา นกัปรัชญาผู้ มีปัญญาฟัง แต่ “ครัน้คนทัง้หลายได้ยินถึงเร่ืองการซึ่งเป็นขึน้มาจากความตายแล้ว บางคนก็

เยาะเย้ย แตบ่างคนวา่ ‘ข้าพเจ้าจะคอยฟังทา่นกลา่วเร่ืองนีอี้กตอ่ไป’ ” (กิจการ 17:32) 

 เปาโลอ้างถึงนกัปรัชญาและปรัชญาในหลายท่ีในงานเขียนของเขาโดยแสดงว่าการติดตามปรัชญาของโลกนีแ้ทนความ

จริงตามพระคมัภีร์ จะนํามนษุย์ไปจากพระคริสต์และความรอด 

 

 คนทัง้หลายที่กําลงัจะพินาศก็เห็นว่าเร่ืองกางเขนเป็นเร่ืองโง่ แต่พวกเราที่กําลงัจะรอดเห็นว่าเป็นฤทธานภุาพของ

พระเจ้า เพราะมีคําเขียนไว้ในพระคมัภีร์ว่า เราจะทําลายสติปัญญาของคนมีปัญญา และจะทําให้ความฉลาดของคน

ฉลาดสญส้ินไป คนมีปัญญาแห่งยุคนี้อย่ที่ไหน บณัฑิตแห่งยุคนี้อย่ที่ไหน นกัโต้ปัญหาแห่งยุคนี้อย่ที่ไหน ู ู ู ู พระเจ้าได้

ทรงกระทําปัญญาของโลกให้โฉดเขลาไปแล้ว เพราะตามที่ทรงกําหนดไว้ตามพระสติปัญญาของพระเจ้า โลกไม่ร้จักู
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พระเจ้าไดโ้ดยปัญญาของตน พระเจ้าจึงทรงโปรดช่วยคนทีเ่ชือ่ใหร้อดโดยคําเทศนาเร่ืองโง่ๆ พวกยิวขอเห็นหมายสําคญั 

และพวกกรีกเสาะหาปัญญา แต่พวกเราประกาศเร่ืองพระคริสต์ผ้ทรงถกตรึงที่กางเขนนัน้ ู ู อนัเป็นส่ิงที่ให้พวกยิวสะดุด 

และใหพ้วกต่างชาติถือว่าเป็นเร่ืองโง่ แต่สําหรับผทีู้่ พระเจ้าทรงเรียกนัน้ ทัง้พวกยิวและพวกกรีก ต่างถือว่า พระคริสต์ทรง

เป็นฤทธานภุาพและพระปัญญาของพระเจ้า เพราะความเขลาของพระเจ้ายงัมีปัญญาย่ิงกว่าปัญญาของมนุษย์ และ

ความอ่อนแอของพระเจ้าก็ยงัเข้มแข็งย่ิงกว่ากําลงัของมนษุย์ (1โครินธ์ 3:19-20) 

 

ตัง้แต่เร่ิมสร้างโลกมาแล้ว สภาพที่ไม่ปรากฏของพระเจ้านัน้ คือฤทธานุภาพอนัถาวรและเทวสภาพของพระองค์ ก็ได้

ปรากฏชดัในสรรพส่ิงที่พระองค์ได้ทรงสร้าง ฉะนัน้เขาทัง้หลายจึงไม่มีข้อแก้ตวัเลย เพราะถึงแม้ว่าเขาทัง้หลายได้ร้จักู

พระเจ้าแลว้ เขาก็มิไดถ้วายพระเกียรติแด่พระองค์ใหส้มกบัทีท่รงเป็นพระเจ้า หรือหาไดข้อบพระคณุไม่ แต่เขากลบัคิดใน

ส่ิงที่ไม่เป็นสาระ และจิตใจโง่เขลาของเขาก็มืดมวัไป เขาอ้างตวัว่าเป็นคนมีปัญญา เขาจึงกลายเป็นคนโง่เขลาไป...และ

เพราะเขาไม่เห็นสมควรทีจ่ะร้จกัู พระเจ้า พระองค์จึงทรงปล่อยใหเ้ขามีใจชัว่และประพฤติส่ิงทีไ่ม่เหมาะสม (โรม 1:20-22, 

28) 

 

จงระวงัให้ดี อย่าให้ผ้ใดทําให้ท่านตกเป็นเหยื่อู ดว้ยหลกัปรัชญา และดว้ยคําล่อลวงอนัเหลวไหลตามตํานานของมนษุย์ 

ตามวิญญาณต่างๆ แห่งสากลจักรวาล ไม่ใช่ตามพระคริสต์ เพราะว่าในพระองค์นัน้ สภาพของพระเจ้าดํารงอยู่อย่าง

บริบรณ์ู  และท่านไดบ้รรลถึุงความครบบริบรณ์ู ในพระองค์ ผเ้ป็นศีรษะแห่งปวงเทพผค้รองและศกัดิเทพู ู  (โคโลสี 2:8-10) 

 ท้ายนี ้ขอให้ผมได้อ้างจากจดหมายท่ีเขียนโดยศิษยาภิบาลคนหนึ่งท่ีเช่ือพระเจ้าดีซึ่งเขียนไปหาหลานชายของเขาซึ่ง

ประทบัใจกบัความรู้ “ระดบัสงู” และแนวความคิดท่ีหาเหตผุลแห่งนกัปรัชญาและผู้ ติดตามศาสนาตะวนัออก หลงัจากเขียนเร่ือง

สว่นตวัไป เขากลา่ววา่ เขาได้ศกึษาในเวลาท่ีเขาเรียนหนงัสือในวิทยาลยัและอ้างถงึแนวความคิดปรัชญา แล้วจากนัน้เขียนวา่ 

 

 จอห์น สิ่งหนึ่งท่ีปู่ รู้สึกซาบซึง้ก็คือ การฝึกอบรมในตอนต้นเก่ียวกับหลกัการคริสเตียน เม่ือปู่ ศึกษาอย่างละเอียด

เก่ียวกบัความยุ่งเหยิงของแนวความคิดปรัชญา ปู่ จะค้นหาแนวความคิดอนัน่าดึงดดูใจแนวความคิดแล้วแนวความคิด

เลา่ตามท่ีนกัคิดผู้ มีช่ือเสียงคนหนึ่งอธิบายไว้ แต่ดเูหมือนว่าความคิดของเขามกัจะทรยศตวัเองเพราะการสนบัสนนุและ

การตรวจสอบความถกูต้อง เช่น “ก” ต้องเป็นความจริง เพราะเป็นการขยายออกมาอย่างมีเหตผุลของ “ข” และ “ค” และ 

“ง” ถกูต้อง เน่ืองจากพึง่อยู่ในแนวความคิดของ “ค” และ “ก” และ “ค” ต้องถกูต้องเพราะตัง้ขึน้ตามสิ่งซึง่ประกาศไว้ใน 

“ก” และ “ข” หลานเหน็ไหมวา่ปู่ หมายถงึอะไร 

 แตค่วามคิดอยา่งนีไ้มใ่ช่แนวความคิดคริสเตียนท่ีถกูต้อง เม่ือมองเหน็เหตผุลท่ีประหลาด ขดัแย้งกนั และบางครัง้ก็โง่

เขลาของพวกปราชญ์ทัง้หลายแล้ว ศาสนาคริสต์เป็นเหมือนกบัการได้สดูอากาศท่ีสะอาดและสดช่ืน และเป็นนํา้ด่ืมที่เย็

เป็นประกาย แต่ปู่ ไม่ได้หมายความว่าปรัชญาทกุอย่างโง่ทัง้หมด บางครัง้ความคิดบางอย่างนํามาซึ่งความคิดท่ีลึกซึง้

จริงๆ ซึ่งเป็นความคิดท่ีดีและยืนหยดัผ่านการทดสอบของกาลเวลา เม่ือเป็นอย่างนัน้ ปู่ รู้สึกตะลึงท่ีค้นพบว่าบ่อยครัง้

ความจริงนัน้ตัง้อยูบ่นพระคมัภีร์อยูแ่ล้ว 

 จอห์น ปู่ หมายความว่า “เหตุผลท่ีปู่ เป็นคริสเตียนไม่ใช่เพราะพ่อแม่ของปู่ เป็นคริสเตียนเท่านัน้ แต่เป็นเพราะ

หลงัจากท่ีปู่ ศึกษาจริยศาสตร์ของปรัชญา และศาสนาอ่ืนๆ ไม่มีสิ่งใดท่ีใกล้เคียงกับความพึงพอใจอนัเหลือเช่ือ และ

ความเช่ือมัน่ท่ีสมบูรณ์ของศาสนาคริสต์ท่ีแท้จริง ในขณะท่ีแนวความคิดทางปรัชญาหมุนเวียนและเปลี่ยนแปลงอยู่

เสมอ กลบัสู่ทางเดิมและเร่ิมใหม่อีกครัง้ หลกัการของคริสเตียนมีอยู่ชั่วนิรันดร์ หลกัการเหล่านัน้เป็นความจริง ถาวร

เหมือนเช่นดวงดาวในวงโคจรของตน ไมเ่ปล่ียนแปลงและมีอยูต่ลอดไป 



25 

 

 ความจริงไม่ใช่สิ่งท่ีสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความต้องการตามอําเภอใจของใครบางคน งานของเราคือ หาและ

ค้นพบมนั เพราะความจริงมีอยู่แล้ว รอคอยเราอยู่ และไม่มีสิ่งใดในโลกนีท่ี้น่าพึงพอใจเท่ากบัการรู้จกัความจริง เป็นสิ่ง

แข็งเหมือนกบัหินของยิบรอลต้า 

 

 เขาลงท้ายจดหมายด้วยคําวิงวอนให้หลานชายฟังศาสนาคริสต์ท่ีแท้จริงและพระคมัภีร์ สิ่งนัน้สามารถเกิดขึน้ได้โดย

อนญุาตให้พระเยซคูริสต์เข้ามาภายในใจและชีวิตของคณุโดยเช่ือฟังแผนการแห่งความรอดตามพระกิตติคณุ จงแน่ใจว่าคณุได้นํา

แผนการแห่งความรอดไปให้สหายหนุ่มของคณุ ให้พระคริสต์ในใจของคณุ และไม่มีท่ีว่างสําหรับปรัชญาของมนษุย์ท่ีขดักบัความ

จริงตามพระคมัภีร์ 

 

 

 

คริสเตยีนต่อต้านมลพษิหรือไม่ 
ถาม 
 ผมมีเพือ่นทีค่ลัง่ไคลส่ิ้งทีผ่มเรียกว่า “ธรรมชาติ” นัน่คือ เขาร้สึกว่าู เขามีหนา้ทีต่่อโลกนีใ้นการปกป้องไม่ใหเ้กิดมลพิษทาง

อากาศและน้ํา การสญเสียขอู งแหล่งธรรมชาติของโลก การที่มนษุย์ใช้สตัว์อย่างไม่ถกตอ้ง ฯลฯู  เขาเกือบจะทําให้มนักลายเป็น

ศาสนา และกล่าวว่า เขาจะเป็นคริสเตียนถ้าศาสนาของเราสอนเร่ืองการต่อต้านมลพิษ พระคมัภีร์กล่าวถึงเร่ืองเช่นนี้หรือไม่ 

พระเจ้าทรงประสงค์ใหเ้ราใส่ใจโลกนี ้สตัว์ต่างๆ และแหล่งทรพัยากรของโลกหรือเปล่า 

ตอบ 
 จดุยืนของเพ่ือนคณุมีส่วนดีจากมมุมองของพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์ และมีส่วนท่ีไม่ดี เราจะมาดสู่วนท่ีดีกนั

ก่อน 

 ถ้าเพ่ือนของคณุคิดวา่เขาใสใ่จสิง่ท่ีพระเจ้าทรงสร้างแล้วละ่ก็ พระเจ้าทรงใสใ่จมากย่ิงกว่านัน้ พระเจ้าตรัสถึงนกกระจอก

ว่า “นกนัน้แม้สกัตวัเดียวจะตกลงถึงดินก็ไม่ได้” (มทัธิว 10:29) ลกูาเสริมว่า “นกนัน้แม้สกัตวัเดียวพระเจ้ามิได้ทรงลืมเลย” (ลกูา 

12:6) ถ้าพระเจ้าทรงใส่ใจนกกระจอกตวัเล็กๆ มาก คณุแน่ใจได้ว่าพระองค์ทรงใส่ใจสตัว์อ่ืนๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นปลาวาฬ แมวนํา้

สตัว์เลือ้ยคลาน ปลา สตัว์เลีย้งลกูด้วยม นก หรือแม้แตแ่มลง สิง่เหลา่นีเ้ป็นสิง่ท่ีพระเจ้าทรงสร้าง และพระองค์ทรงใสใ่จสิง่เหลา่นัน้ 

 เม่ือพระเจ้าทรงสร้างโลกนีแ้ละให้มนษุย์อยู่ในโลก พระองค์ทรงให้มนษุย์มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดแูลสิ่งท่ีพระองค์ทรง

สร้าง พระองค์ทรงสร้างสวนสําหรับมนษุย์ให้อยู่อาศยั และสัง่เขา “ให้ทําและรักษาสวน” (ปฐมกาล 2:15) พระเจ้าให้สตัว์มาอยู่ต่อ

หน้าอาดมัเพ่ือท่ีอาดมัจะตัง้ช่ือสตัว์แต่ละตวั (ปฐมกาล 2:19-20) พระองค์ทรงให้บตุรซึ่งเป็นมนษุย์ของพระองค์นัน้ใส่ใจดแูลสิ่งท่ี

พระองค์ทรงสร้างขึน้ 

 ในเวลาต่อมา มนษุย์เส่ือมทรามและปล่อยให้โลกเป็นมลทินด้วยการกระทําท่ีชัว่ร้ายและความรุนแรง (ปฐมกาล 6:11-

12) ความรุนแรงและการฆ่าอย่างไร้เหตผุลเป็นสิ่งท่ีน่ารังเกียจต่อพระเจ้า ดงันัน้ พระองค์จึงทรงลงโทษมนษุย์ด้วยนํา้ทว่มสําหรั

การกระทําผิดของมนษุย์ มีเพียงครอบครัวเดียวเทา่นัน้ท่ีสมควรท่ีจะได้รับความรอด นัน่คือ ครอบครัวของโนอาห์ 

 แต่พระเจ้าทรงตัดสินพระทัยท่ีจะช่วยสตัว์ท่ีพระองค์ทรงสร้างด้วย พระองค์จึงทรงให้โนอาห์สร้างนาวาท่ีมีท่ีว่างพอ

สําหรับสตัว์ทกุชนิดบนโลก ด้วยการทํางานถึง 120 ปี โนอาห์ก็สร้างนาวานัน้สําเร็จไม่ใช่เพียงเพ่ือช่วยตวัเองและครอบครัวของตน

เท่านัน้ แต่ยงัช่วยสตัว์ท่ีทรงสร้างด้วย ไม่มีสตัว์ชนิดใดท่ีถูกทิง้ไว้เลย! การเช่นนีแ้สดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงรักเอาใจใส่ต่อสิ่งท่ี

พระองค์ทรงสร้าง 
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 การฆาตกรรม ความรุนแรงและสงครามครอบงําโลกของเราในปัจจบุนัเพราะธรรมชาติความบาปของมนษุย์ท่ีหลงไป ซึง่

มนษุย์ได้รับเม่ือเขาทําบาป ยากอบกล่าวถึงความจริงนีไ้ว้ว่า “อะไรเป็นสาเหตขุองสงคราม และอะไรเป็นสาเหตขุองการทะเลาะ

วิวาทกนัในพวกท่าน มิใช่กิเลสตณัหาของท่านหรือ ท่ีทําให้ท่านต่อสู้กนั ท่านทัง้หลายอยากได้ แต่ไม่ได้ ท่านก็ฆ่ากนั ท่านโลภแต่

ไมไ่ด้ ทา่นก็ทะเลาะและทําสงครามกนั ทา่นไมมี่เพราะทา่นไมไ่ด้ขอ” (ยากอบ 4:1-2) 

 ความบาปของมนษุย์ในสวนเอเดนไมไ่ด้สง่ผลกระทบตอ่มนษุย์เทา่นัน้ แตส่ง่ผลตอ่สิง่ท่ีพระเจ้าทรงสร้างทัง้หมดด้วย สตัว์

บางชนิดท่ีเคยกินแตผ่กักลายเป็นสตัว์ท่ีกินเนือ้ ดงันัน้ จึงต้องฆ่าสตัว์อ่ืน สถานการณ์เช่นนีจ้ะดําเนินต่อไปจนกระทัง่คริสตจกัรของ

พระเจ้าสมบรูณ์ พระคมัภีร์กลา่วว่า “บรรดาสรรพสิ่งท่ีทรงสร้างนัน้กําลงัคร่ําครวญ และผจญความทกุข์ยากด้วยกนัมาจนทกุวนันี”้ 

(โรม 8:22) รอคอยเวลาท่ีคริสตจกัรของพระเจ้าจะเสร็จสิน้และปรากฏ (โรม 8:19) ในเวลานัน้ แผนการและความฝันของพระเจ้า

สําหรับสิ่งท่ีพระองค์ทรงสร้างทัง้ปวงนัน้จะเป็นจริง และสิ่งท่ีพระองค์ทรงสร้างทัง้หมดรวมทัง้สตัว์จะได้รับการช่วยกู้จากการแช่ง

สาปท่ีความบาปของมนุษย์ก่อให้เกิดขึน้กับพวกมัน (โรม 8:21) อิสยาห์อธิบายถึงวิธีท่ีธรรมชาติทัง้ปวงจะเปล่ียนไปสู่สภาพท่ี

สวยงามท่ีพระเจ้าได้ทรงวางแผนไว้ 

 

 สนุขัป่าจะอย่กบัลกแกะ และเสือดาวจะนอนอย่กบัลกแพะ ลกโคกบัสิงห์หนุ่มจะหากินอย่ดว้ยกนั และเด็กเล็กๆ จะู ู ู ู ู ู

นํามนัไป แม่โคกบัหมีจะกินด้วยกนั ลกของู มนัก็จะนอนอย่ดว้ยกนั และสิงห์จะกินฟางเหมือนววัผ้ และทารกกินนมจะู ู

เล่นอย่ทีป่ากรงเห่า และเด็กทีห่ย่านมจะเอามือวางบนรงัของงทบัทาง สตัว์เหล่านัน้จะไม่ทําใหเ้จ็บหรือจะทําลายทัว่ภเขาู ู ู ู ู

ศกัดิสิทธิของเรา เพราะว่าแผ่นดินโลกจะเต็มไปดว้ยความร้เร่ืองของ์ ์ ู พระเจ้าดัง่น้ําปกคลมุทะเลอย่นัน้ ู (อิสยาห์ 11:6-9) 

 

 พระเจ้าทรงรักสิง่ท่ีพระองค์ทรงสร้างเพียงใดท่ีทรงมีแผนการท่ีดีเลิศเช่นนีสํ้าหรับสิ่งท่ีพระองค์ทรงสร้าง! ถ้าเพ่ือนของคณุ

คิดว่าเขาใส่ใจ ก็ให้เขาทราบเถิดว่าพระเจ้าทรงใส่ใจมากยิ่งกว่า พระองค์ไม่เพียงแต่ใส่ใจเท่านัน้ แต่พระองค์จะทรงเปล่ียนแปลง

ธรรมชาติของทัง้มนษุย์และสตัว์ร้ายเพ่ือให้เกิดเวลาซึง่ความบาป ซาตาน และความตายจะไม่ครอบงําและสาปแช่งสิ่งท่ีทรงสร้าง

อีกตอ่ไป 

 ความพยายามทัง้หมดท่ีเพ่ือนของคณุสามารถทําได้จะไมเ่ปล่ียนแปลงธรรมชาติของมนษุย์หรือสตัว์แม้แต่น้อย มีเพียงแต่

พระเจ้าเทา่นัน้ท่ีทรงสามารถทําได้ และในเวลาท่ีเหมาะสม ก็จะเกิดขึน้ แตข่ึน้อยูก่บัการสมบรูณ์ของคริสตจกัร (โรม 8:19) สิ่งนีค้วร

จะได้รับความสนใจจากเรามากท่ีสดุ เพ่ือนของคุณกําลงัแสวงหา “แผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน” 

(มทัธิว 6:33) หรือไม ่ถ้าหากวา่ไมแ่ล้ว ความพยายามทัง้หมดของเขาจะล้มเหลว และสิน้สดุลงด้วยความพ่ายแพ้ แต่ถ้าหากว่าเป็น

เช่นนัน้ “พระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทัง้ปวงเหล่านีใ้ห้” แก่เขา และเขาจะอยู่ข้างพระคริสต์เม่ือพระองค์ทรงขยายความอศัจรรย์แห่ง

การไถ่สูส่ิง่ท่ีพระองค์ทรงสร้างทัง้ปวงนัน้ในช่วงเวลาการครอบครองหนึง่พนัปี 

 เราซึ่งเป็นคริสเตียนควรจะมีทศันคติเช่นไร เราต้องรักสิ่งท่ีพระเจ้าทรงสร้างเหมือนเช่นท่ีพระองค์ทรงรัก เราควรจะใส่ใจ

เหมือนเช่นท่ีพระองค์ทรงใส่ใจในสิ่งท่ีพระองค์ทรงสร้างและสิ่งแวดล้อม แม้ว่าการใส่ใจตัวสิ่งท่ีพระองค์ทรงสร้างนัน้ไม่สําคัญ

เท่ากบัความรอดของวิญญาณ แต่ก็เป็นหน้าท่ีส่วนหนึ่งของคริสเตียน คริสเตียนควรจะมีความห่วงใยต่อสิ่งท่ีพระเจ้าทรงสร้างนัน้

อยา่งมาก 

 ตอนนีเ้ราจะกลา่วถึงลกัษณะทางลบของความพยายามของเพ่ือนของคณุ คณุกลา่วถึงในจดหมายของคณุเม่ือคณุกลา่ว

ว่า “เขาเกือบจะทําให้มนักลายเป็นศาสนา” พระวจนะของพระเจ้าเตือนว่าบางคนจะนมสัการและรับใช้ “สิ่งท่ีพระองค์ได้ทรงสร้าง

ไว้ แทนพระองค์ผู้ทรงสร้าง” (โรม 1:25) น่ีเป็นความคิดของลทัธิพระเจ้าคือจกัรวาล ซึ่งยืนยนัว่าพระเจ้าทรงอยู่ในธรรมชาติและ

วตัถธุรรมชาติทัง้ปวง วา่พระองค์ทรงอยูภ่ายในธรรมชาติ ความคิดเช่นนีบ้อกวา่เม่ือเรานมสัการธรรมชาติ เราก็นมสัการพระเจ้า แต่
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พระเจ้าไม่ได้อยู่ภายในจิตใจเท่านัน้ แต่พระองค์ทรงอยู่เหนือธรรมชาติ คนทํานาฬกาิ ไมได้อยู่ในนาฬกาิ  และก่อนท่ีนาฬกาจะมีอยู ่ิ

คนทํานาฬกาก็ิ มีอยูก่่อน 

 พระเยซูทรงเป็นผู้ เดียวท่ีมีคําตอบ ความสนใจของเราจะต้องมีศนูย์กลางอยู่ท่ีพระองค์ พระองค์ทรงเป็นผู้ เดียวเท่านัน้ท่ี

สามารถรักษาความเจ็บป่วยของโลกนีไ้ด้ และพระองค์ก็จะทรงรักษา ความพยายามโดยปราศจากพระองค์นัน้ไร้ผล 

 พระเยซูตรัสว่า “ท่านทัง้หลายต้องบงัเกิดใหม่” (ยอห์น 3:7) และพระองค์ทรงวายพระชนม์เพ่ือให้ชีวิตใหม่นีแ้ก่เรา ช่าง

เป็นความรักท่ีย่ิงใหญ่เหลือเกิน! ขอให้คณุนําเพ่ือนคณุให้มีประสบการณ์นี ้และเม่ือนัน้ เขาจะทราบวิธีการทํางานร่วมกบัพระเจ้า

เพ่ือท่ี “ให้เป็นไปตามพระทยัของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอยา่งไร ก็ให้เป็นไปอยา่งนัน้ในแผน่ดินโลก” (มทัธิว 6:10) 

 ความพยายามของมนษุย์ทัง้หมดไม่สามารถทําให้เสือดาวเปล่ียนลายของมนัได้ (เยเรมีย์ 13:23) หรือทําให้ธรรมชาติใน

การทําลายของมนัเช่ืองลงได้ ความพยายามของมนษุย์ไม่สามารถทําให้เกิดโลกท่ีไร้ความรุนแรงได้ แต่พระเยซูทรงสามารถทําได้ 

และทัง้หมดเร่ิมขึน้ภายในเราเม่ือพระเยซพูระองค์เองทรงย้ายเข้ามาในเราเม่ือเราบงัเกิดใหม ่

.................... 
ประสบการณ์ชีวติหลังความตาย 

ถาม 
 คําถามนีเ้กี่ยวข้องกบัหนงัสือทีเ่พ่ิงจะตีพิมพ์ไม่นานนีชื้อ่ว่า Life After Life (ชีวิตหลังชีวิต) โดย ดร. เรย์มอนด์ เอ มดีู่ ย์ 

จเนียร์ู  M.D. หนงัสือเล่มนี้มีใจความที่แสดงประสบการณ์จริงของหลายคนที่เสียชีวิตบนเตียงคนไข้ และรอดชีวิตมาเพือ่บอก

ประสบการณ์ของตน ผเ้ขียนอ้างว่าู ประสบการณ์เหล่านีมี้ความเหมือนกนัคือในระหว่างช่วงเวลาแห่ง “ความตาย” นัน้ แต่ละคน

เห็นแสงสว่างมาก พบกบั “ความสว่าง” และร้สึกสนัติสุขและความอบอุ่นอย่างมาก ู ซ่ึงยอดเยี่ยมจนบุคคลนัน้ไม่ต้องการที่จะ

กลบัมาส่ร่างกายของตน แต่ไดร้บัการบอกใหู้ ใหทํ้าเช่นนัน้ เร่ืองนีเ้ป็นจริงไดห้รือเปล่า 

ตอบ 
 เร่ืองราวเช่นนีไ้มใ่ช่เร่ืองใหม ่ผมเคยอา่นเร่ืองราวท่ีคล้ายคลงึกนันีห้ลายครัง้ในช่วงเวลาหลายปี ความแตกต่างเพียงอย่าง

เดียวท่ีผมเห็นระหว่างเร่ืองราวก่อนหน้านีท่ี้ผมอ่านพบมาและหนงัสือเล่มนีคื้อว่าเร่ืองราวท่ีนีอ้้างว่าเป็น “ประสบการณ์จริง” ผม

แน่ใจว่าความตัง้ใจคือเพ่ือท่ีจะก่อให้เกิดความสงสยัคําสอนตามพระคมัภีร์เก่ียวกบันรกสําหรับผู้ ท่ียงัไม่ได้รับความรอดตามแบบ

แผนของอคัรสาวก 

 เม่ือใดก็ตามท่ีผมพบกบัสิ่งท่ีมีลกัษณะเช่นนี ้ข้อพระคมัภีร์เกิดขึน้มาในใจของผม “ถึงแม้ทกุคนจะอสตัย์ ก็ขอให้พระเจ้า

ทรงสจัจะเถิด” (โรม 3:4) เร่ืองราวของประสบการณ์ท่ีทึกทกัเอาซึ่งไม่สอดคล้องกบัพระวจนะและความจริงของพระเจ้าจะต้องถกู

ปฏิเสธ 

 ถ้าบคุคลเหล่านีมี้ประสบการณ์เช่นนีจ้ริง ในระหว่างเวลาเม่ือวิญญาณของพวกเขาออกจากร่างกายของพวกเขา ผมเช่ือ

วา่วิญญาณของซาตานนําพวกเขาเพ่ือให้พวกเขากลา่วเหมือนเช่นท่ีพวกเขากลา่วกนัเม่ือกลบัมา ซึง่รู้ว่า พวกเขาจะกลบัมา “ความ

สวา่ง” ก็คือวิญญาณดงักลา่ว (2โครินธ์ 11:14) 

 อยา่งไรก็ตาม ผมอยากจะเช่ือวา่พวกเขาไมไ่ด้ตายเลย และวิญญาณของพวกเขาไม่ได้ออกจากร่าง แต่ประสบการณ์ของ

พวกเขาเกิดขึน้ขณะท่ีพวกเขาอยู่ในอาการโคม่าหรือสภาพเหมือนฝัน เน่ืองจากคนเหล่านีเ้ป็นคนท่ีไม่ได้รับความรอดซึ่งมีใจท่ีอยู่

ภายใต้การควบคมุของซาตาน เหตกุารณ์เหล่านีถ้กูสอดแทรกเข้าไปในใจของพวกเขา และพวกเขามาถึงสิ่งท่ีพวกเขาเช่ือว่าพวก

เขาได้ประสบกบัเหตกุารณ์เหลา่นีจ้ริงๆ 

 ซาตานเป็นผู้หลอกลวงท่ีร้ายกาจ 1ยอห์น 5:19 กลา่ววา่ “ชาวโลกทัง้สิน้อยู่ใต้อานภุาพของมารร้าย” หรือ “ในอํานาจของ

ผู้ชัว่ร้าย” (คําแปลจาก Weymouth) มนัมีวตัถปุระสงค์ในการหลอกลวง 2เธสะโลนิกา 2:9-10 บอกกบัเราว่า ปฏิปักษ์กบัพระคริสต์
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จะมา “โดยการดลบนัดาลของซาตาน พร้อมกบัการอิทธิฤทธิต่างๆ และหมายสําคญั และการอศัจรรย์แห่งความเท็จ และอบุาย์

อธรรมตา่งๆ สําหรับคนเหลา่นัน้ท่ีจะต้องพินาศ เพราะเขาทัง้หลายไมไ่ด้รักความจริงเพ่ือจะรอดได้” 

 ตัง้แต่ตอนนีจ้นถึงเวลาท่ีพระเยซูเสด็จมารับคริสตจกัรของพระองค์ ไม่นานหลงัจากนัน้ปฏิปักษ์ของพระคริสต์จะเปิดเผย

ตวั (2เธสะโลนิกา 2:7-8) โลกนีแ้ละคริสตจกัรจะถกูโจมตีด้วยการหลอกหลวงเหมือนเช่นท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน จงจําสิ่งท่ีพระเยซู

ตรัสไว้ในมทัธิว 24:24 ไว้ให้ดีว่า “ด้วยว่าจะมีพระคริสต์เทียมเท็จ และผู้ ทํานายเทียมเท็จหลายคนเกิดขึน้ ทําหมายสําคญัอนัใหญ่

และการมหศัจรรย์ล่อลวงแม้ผู้ ท่ีพระเจ้าทรงเลือกสรรให้หลง ถ้าเป็นได้” แต่ผู้ ท่ีได้รับการเลือกอย่างแท้จริงของพระเจ้าจะไม่ถูก

หลอกลวงเลย 

.................... 
วญิญาณของคนชอบธรรมที่ตายแล้ว 
สามารถช่วยเราในปัจจุบนันีไ้ด้หรือไม่ 

ถาม 
 เมื่อเร็วๆ นี ้ผมไปงานศพมา และมีผ้รับใช้คนหน่ึงกล่าวคําสรรเสริญู ในข้อคิดเห็นของเขาว่าเนือ่งจากผ้ที่เสียชีวิู ตไปนัน้

เป็นผ้ที่ได้รับความรอด เราสามารถติดต่อคบหากบัวิญญาณของเขาได้ เขากล่าวถึงฮีบร ู ู 12:23 เขาบอกกบัเราไม่ให้ตกใจถ้า

วิญญาณของเขาพดกบัเราเป็นบางครัง้ และเพราะว่าเขาได ู้ “ถึงความสมบรณ์แลวู้ ” เขาจึงสามารถช่วยพวกเราในการดําเนินชีวิตค

ริสเตียนได ้เร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองทีผ่มไม่เข้าใจเลย แต่ดเหมือนว่ามีคนมากมายที่เชือ่เช่นนีู้  เป็นความจริงเช่นนัน้ไดห้รือไม่ว่าเราสามารถ

ติดต่อกบัผที้ต่ายไปแลว้ในความเชือ่ หรือว่าพวกเขาสามารถติดต่อกบัเราไดจ้ริงหรือู  

 
 
ตอบ 
 ถ้าคณุเข้าใจสิ่งท่ีผู้ รับใช้พดูอย่างถกูต้อง ก็ดเูหมือนว่าสิ่งท่ีเขาสนบัสนนุนัน้ใกล้เคียงกบัการใช้เวทมนตร์คาถาเหลือเกิน 

และเป็นสิง่ท่ีพระคมัภีร์กลา่วโทษอยา่งมาก 

 

 อย่าใหมี้คนหน่ึงคนใดในหม่พวกท่านซ่ึงใหบ้ตุรชาย หรือบตุรหญิงของเขาลยุไฟ ู อย่าใหผ้ใ้ดเป็นคนทํานาย เป็นหมอู

ด เป็นหมอจบัยามดเหตกุารณ์ หรือเป็นนกัวิทยาคม เป็นหมอู ู ผี เป็นคนทรง เป็นพ่อมด แม่มด หรือเป็นหมอพราย ผใ้ดู

ทีก่ระทําอย่างนีย่้อมเป็นทีร่ังเกียจแด่พระเจ้า เพราะกระทําส่ิงพึงรังเกียจเหล่านี ้พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้หลาย 

จึงทรงขบัไล่เขาเสียจากท่าน (เฉลยธรรมบญัญติั 18:10-12) 

 

 คําในภาษาฮีบรูสําหรับ “หมอพราย” คือ darash (ถาม) muth (ตาย) ซึง่หมายถึง “ผู้ ท่ีถามคนตาย” สิ่งท่ีน่าเกลียดชงันีซ้ึง่

พระเจ้าทรงถือว่าเป็นสิ่งน่ารังเกียจต่อพระองค์มีกลา่วถึงอยู่ในอพยพ 22:18 “สําหรับหญิงแม่มด เจ้าอย่าให้รอดชีวิตอยู่เลย” หมอ

พรายก็เป็นพวกแมม่ด 

 การมีส่วนร่วมในการใช้เวทมนตร์คือการมีส่วนร่วมในการนมสัการมาร เน่ืองจากเหล่ามารมกัจะเสแสร้งทําเป็นคนตาย 

และถกูนํามาติดตอ่กบัผู้ ท่ีโง่เขลาพอท่ีจะพยายามติดต่อกบัคนรักท่ีตายไปแล้ว ซึง่น่าจะเป็นกรณีเดียวกบัของกษัตริย์ซาอลูเม่ือสิน้

หวงั จงึพยายามท่ีจะติดตอ่กบัวิญญาณของซามเูอลท่ีตายไปแล้วเพ่ือให้คําแนะนํากบัเขาเม่ือเขาไมส่ามารถติดต่อกบัพระเจ้าได้อีก

ต่อไป (ด ู1ซามเูอล 28) แน่นอนว่าแม่มดไม่สามารถติดต่อกบัซามเูอลผู้ชอบธรรมได้ หากว่าวิญญาณท่ีปรากฏไม่ใช่มารท่ีแสร้งมา

เป็นซามเูอลแล้ว ก็แสดงว่าพระเจ้าทรงอนญุาตให้วิญญาณของซามเูอลปรากฏแก่ซาอลูเพ่ือท่ีเขาจะประกาศถึงความหายนะของ

ซาอลู และไมใ่ช่แมม่ดท่ีกระทําเช่นนัน้ เพราะเม่ือวิญญาณปรากฏขึน้ แมม่ดเกิดความกลวั (ข้อ 12) 
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 พระเจ้าทรงบอกกบัเราในอิสยาห์ 8:19-22 วา่เหตใุดการใช้เวทมนตร์คาถาจงึเป็นสิง่ท่ีเลวร้ายและอนัตราย 

 

และเมื่อเขาทัง้หลายกล่าวแก่พวกท่านว่า “จงปรึกษากบัคนทรงและพ่อมดแม่มดผร้้องเสียงจ้อกแจ้กและเสียงพึมพําู ” 

ไม่ควรที่ประชาชนจะปรึกษากบัพระเจ้าของเขาหรือ ควรเขาจะไปปรึกษาคนตายเพือ่คนเป็นหรือ ไปคน้พระโอวาทและ

ถ้อยคําพยาน ดเถิด แน่นอนทีเดียวคนที่ไปพดเช่นนี้ ก็เป็นคนที่ไม่มีรุ่งอรุณเสียเลยู ู ...หรือจะมองดที่แผ่นดินโลก แต่ดู ู

เถิดความทกุข์ใจและความมืด ความกลุม้แห่งความแสนระทม และเขาจะถกผลกัไสเข้าไปในความมืดทึบู  

 

 เราไม่สามารถแสวงหาพระเจ้าและวิญญาณของคนตายในเวลาเดียวกนัได้ เหมือนเช่นท่ีเราได้เห็นแล้วว่าตามจริง การ

ปรึกษากบัวิญญาณของคนตายเป็นการนมสัการมาร 1โครินธ์ 10:21 บอกกบัเราว่า “ท่านจะด่ืมจากถ้วยขององค์พระผู้ เป็นเจ้าและ

จากถ้วยของปีศาจด้วยไมไ่ด้ จะรับประทานท่ีสํารับขององค์พระผู้ เป็นเจ้า และท่ีสํารับของปีศาจด้วยก็ไมไ่ด้” 

 ข้อพระคมัภีร์ไมมี่การขดัแย้งกนัเลย พระเจ้าไมไ่ด้ทรงตรัสในท่ีหนึง่วา่สิง่หนึง่เป็นท่ีน่ารังเกียจต่อพระองค์ และตรัสในอีกท่ี

หนึ่งว่าสิ่งนัน้เป็นสิ่งท่ียอมรับได้ ดังนัน้ จึงไม่อาจเป็นความจริงว่าฮีบรู 12:23 สนับสนุนการติดต่อกับวิญญาณของคนตาย 

เน่ืองจากการกระทําเช่นนีเ้ป็นสิ่งท่ีไม่ยอมรับ และมีการกล่าวโทษอย่างชดัเจนและแข็งขนัในทกุท่ีในพระคมัภีร์ เม่ือพิจารณาข้อ

พระคมัภีร์นีอ้ย่างละเอียด จะเห็นได้ชดัเจนว่าไม่มีทางเลยท่ีข้อพระคมัภีร์จะบอกกบัเราว่าเราสามารถคบหาสมาคมกบัวิญญาณ

ของคนชอบธรรมท่ีตายไปแล้วได้ เราจะพิจารณาข้อพระคมัภีร์นีใ้นบริบทของมนั 

 

มิใช่เช่นนัน้ แต่ท่านทัง้หลายได้มาถึงภเขาศิโยน และมาถึงนครของู พระเจ้าผ้ทรงดํารงู พระชนม์ คือเทพนครเยรซาเล็ม ู

และมาถึงที่ชุมนมุทตสวรรค์มากมายเหลือที่จะนบัได้ และมาถึงที่ชมุนมุอนัร่าเริงของบุตรหวัปี ผมี้ชื่อจารึกไว้ในสวรรค์ู ู

แล้ว และมาถึงพระเจ้าผท้รงพิพากษาคนทัง้ปวง และมาถึงวิญญาณจิตของคู นชอบธรรม ซ่ึงถึงความสมบรณ์แลว้ และู

มาถึงพระเยซผ้กลางแห่งพนัธสญัญาใหม่ และมาถึงู ู พระโลหิตประพรมที่มีเสียงร้องอนัเป่ียมด้วยคุณ ไม่เหมือนเสียง

โลหิตของอาเบล 

 

 ข้อพระคมัภีร์ท่ีน่าประหลาดใจเหล่านีแ้สดงว่าตอนนีเ้ราเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นพ่ีน้อง การคบหาสมคม และการเป็น

ประชากรร่วมกบัคนเหลา่นัน้ในอดีต ปัจจบุนั และอนาคตท่ีเป็นพลเมืองของสวรรค์ ข้อพระคมัภีร์เหลา่นีอ้ธิบายถงึสว่นประกอบของ

กลุ่มท่ีย่ิงใหญ่นี ้รวมทัง้ภูเขาศิโยน เมืองแห่งพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ทตูสวรรค์ คริสตจกัรของบุตรหวัปี พระเจ้า ธรรมิกชนท่ีดี

รอบคอบ และพระเยซบูตุรมนษุย์ ซึง่เป็นศีรษะของคริสตจกัรท่ีพระองค์ทรงซือ้มาด้วยพระโลหิตของพระองค์เอง 

 แม้ในขณะท่ีเราอยูบ่นโลกเราเป็นสว่นหนึง่ของการเป็นพ่ีน้องท่ีย่ิงใหญ่นี ้แตไ่มมี่วิธีใดสรุปวา่เราได้ร่วมกบัพวกเขาทัง้หมด

ในทางกายหรือโดยสว่นตวั เปาโลกลา่วว่า “เราทัง้หลายเองด้วย ผู้ ได้รับพระวิญญาณเป็นผลแรก ตวัเราเองก็ยงัคร่ําครวญคอยกา

ท่ีพระเจ้าทรงให้เป็นบตุร คือท่ีจะทรงให้กายของเราทัง้หลายรอดตาย” (โรม 8:23) และเขากล่าวอีกว่า “แต่บ้านเมืองของเรานัน้อยู่

ท่ีสวรรค์ เรารอคอยผู้ช่วยให้รอด ซึง่จะเสดจ็มาจากสวรรค์คือพระเยซคูริสตเจ้า” (ฟีลปิปี 3:20) 

 การสมบรูณ์ท่ีแท้จริงของข้อพระคมัภีร์เหลา่นี ้เม่ือเราจะได้เข้าร่วมกบัผู้ ท่ีได้รับการไถ่ทัง้หมดในสวรรค์ (รวมทัง้วิญญาณ

ของผู้ชอบธรรมท่ีได้รับการทําให้ดีสมบรูณ์แบบ) ยงัคงเป็นเร่ืองในอนาคต ดงัท่ีเหน็ได้จากข้อเทจ็จริงท่ีสําคญัหลายประการ 

 ประการแรก วลีท่ีว่า “มาถึงท่ีชมุนมุอนัร่าเริงของบตุรหวัปี” มีความหมายตามตวัอกัษรถึง กลุม่ของคริสตจกัรในสภาพท่ี

สมบรูณ์ พระคมัภีร์ฉบบั New English แปลวา่ “ชมุนมุชนและท่ีประชมุท่ีสมบรูณ์ของบตุรหวัปี” ฉบบั Conybeare แปลไว้ว่า “ในท่ี

ประชมุและกลุ่มท่ีสมบรูณ์ของบตุรหวัปี” คริสตจกัรยงัไม่เป็นท่ีประชมุท่ีสมบรูณ์ จนกว่าวิญญาณสดุท้ายจะได้รับความรอดและ

การฟืน้ขึน้ครัง้แรกเกิดขึน้ 
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 ข้อเท็จจริงท่ีสําคญัประการท่ีสองมีอยู่ในวลีว่า “และมาถึงพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาคนทัง้ปวง” ในปัจจบุนัพระเจ้าทรงเป็น

พระผู้ช่วยให้รอดของเรา ไมใ่ช่ผู้พิพากษาของเรา แต่หลงัจากคริสตจกัรสมบรูณ์และได้รับกลบับ้านแล้ว พระองค์จะเป็นผู้พิพากษา 

“ข้าพเจ้ากําชบัทา่นตอ่พระพกัตร์พระเจ้า และพระเยซคูริสต์ผู้จะทรงพิพากษาคนเป็นและคนตาย โดยอ้างถึงการท่ีพระองค์จะเสด็จ

มาปรากฏและแผน่ดินของพระเจ้า” (2ทิโมธี 4:1) (ดสูดดีุ 96:13; กิจการ 17:31; โรม 2:16; 2ทิโมธี 4:8) 

 ในท้ายท่ีสดุ ข้อเท็จจริงว่าฮีบรู 12:23 เป็นการกลา่วถึงวนัในอนาคตมีอยู่ในวลีว่า “มาถึงวิญญาณจิตของคนชอบธรม ซึง่

ถึงความสมบูรณ์แล้ว” ในการฟื้นจากความตาย เม่ือองค์ผู้พิพากษาทรงปรากฏ วิญญาณของผู้ ชอบธรรมจะได้รับการทําให้

สมบรูณ์โดยการได้กายท่ีฟืน้ขึน้และได้รับสง่าราศี (โรม 8:20-23; 1เธสะโลนิกา 4:14-16) ในเวลานัน้ ผู้ชอบธรรมท่ีมีชีวิตอยู่และ

ตายไปแล้วจะได้รับการทําให้สมบรูณ์และได้รับสง่าราศี (1เธสะโลนิกา 4:17; ฮีบรู 11:40) ไม่มีข้อพระคมัภีร์ใดเลยท่ีสอนว่าผู้ชอบ

ธรรมได้รับการทําให้สมบรูณ์ก่อนท่ีจะฟืน้คืนชีวิต และก่อนท่ีผู้ ท่ีได้รับการเลือกทัง้หมดจะครบถ้วน 

 การใช้ฮีบรู 12:23 เพ่ือบอกว่าเราอาจติดต่อกับผู้ ท่ีตายไปแล้วนัน้เป็นการบิดเบือนความจริงของข้อพระคมัภีร์อย่าง

ร้ายแรง การแปลความหมายท่ีตืน้และไร้เหตผุลเป็นการปล้นข้อพระคมัภีร์ท่ีสวยงามเก่ียวกบัความหมายท่ีแท้จริง ลกึซึง้และยอด

เย่ียม การฟืน้จากความตายเกิดขึน้เม่ือสิ่งท่ีดีๆ เหล่านีท้ัง้หมดเกิดขึน้ น่ีเป็นความหวงัของคริสตจักร “ความหวงัท่ีเรายึดนัน้เป็น

เสมือนสมอท่ีแน่และมัน่คงของจิตใจ ความหวงันัน้ท่ีนําไปสู่อภิสทุธิสถานข้างหลงัม่าน” [“การเช่ือมต่อเรากบัพระเจ้าพระองค์เอง

ภายหลงัมา่นท่ีศกัดิสทิธิแหง่สวรรค์์ ์ ” ถอดความจากฉบบั Living Bible] (ฮีบรู 6:19) 

 มีสิง่ใดท่ีจะดีไปกวา่นีไ้หม 

.................... 
การทรงรับคริสตจักรขึน้ไป 

เป็นส่ิงที่ตรงตามพระคัมภร์ีหรือไม่ 
ถาม 
 การทรงรับคริสตจกัรข้ึนไปคืออะไร มีคนบอกผมว่าคําว่า การทรงรับคริสตจักรขึนไป้  เป็นเหมือนกบัคําว่า ตรีเอกานุ

ภาพ คือเป็นส่ิงที่มนษุย์แต่งข้ึน และเป็นคําที่เป็นต้นตอของความคิดที่ผิดๆ เพราะคําทัง้สองไม่มีอย่ในู พระคมัภีร์ฉบบั King 

James ผมร้สึกสบัสนู  การทรงรับคริสตจกัรข้ึนไปคืออะไร คริสเตียนทีจ่ะไดร้ับข้ึนไปเป็นคริสเตียนประเภทใด แล้วที่ไม่ไดร้ับข้ึนไป

เป็นประเภทใด ขอบคณุสําหรบัความช่วยเหลือในเร่ืองทีน่่ากลุม้ ลึกลบั และมีการโตแ้ยง้กนันี ้

ตอบ 
 พจนานกุรม New Practical Standard Dictionary ของ Funk and Wagnall นิยามคําว่า การทรงรับคริสตจกัรขึน้ไป ไว้

ดงันี ้

1. สภาพของการลืมตวัหรือถกูนําไป ความปิติยินดีอยา่งมาก ความเคลบิเคลิม้ 

2. การย้ายบคุคลหนึง่จากสถานท่ีหนึง่ไปอีกสถานท่ีหนึง่ เช่น การทรงรบัเยลียาห์ขึน้ไปบนสวรรค์ 

3. การกระทําหรือการแสดงออกถงึความยินดีอยา่งมากเกินความจําเป็น 

4. (เลกิใช้แล้ว) การคว้าไป การยดึอยา่งรุนแรง 

 

 พจนานกุรม Webster’s Dictionary เพิ่มเติมวา่คํานัน้มาจากภาษาละตินวา่ rapere, raptum, การคว้าไป 

 จริงแท้แน่นอนว่าคําว่า การทรงรับคริสตจกัรข้ึนไป ไม่ได้ปรากฏอยู่ในพระคมัภีร์ฉบบั King James แต่ก็เป็นความจริง

เช่นกันว่าคํานีอ้ธิบายถึงประสบการณ์ของผู้ ท่ีได้รับขึน้ไปเม่ือเจ้าบ่าวแห่งสวรรค์เสด็จมาเพ่ือเจ้าสาวของพระองค์ และหมายถึง

เหตกุารณ์นัน้ ซึง่มีการอธิบายอยูใ่น 1เธสะโลนิกา 4:16-17 
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ด้วยว่าองค์พระผ้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยู พระดํารัสสัง่ ด้วยสําเนียงเรียกของเทพบดีและด้วยเสียงแตรของ

พระเจ้า และคนทัง้ปวงในพระคริสต์ทีต่ายแลว้จะเป็นข้ึนมาก่อน หลงัจากนัน้เราทัง้หลายซ่ึงยงัเป็นอย่ จะถกรับข้ึนไปในู ู

เมฆพร้อมกบัคนเหล่านัน้ และจะไดพ้บองค์พระผเ้ป็นเจ้าในฟ้าอากาศ อย่างนัน้แหละ เราก็จะอย่กบัองู ู ค์พระผ้เป็นเจ้าู

เป็นนิตย์ 

 

 “ถกูรับขึน้ไป” ในข้อท่ี 17 มาจากภาษากรีกว่า harpazo ซึง่ Lexicon to the New Testament โดย Zodhiates กลา่วว่า 

“ใช้เป็นพิเศษหมายถึงการทรงรับขึน้ไป” (กิจการ 8:39; 2โครินธ์ 12:2, 4; 1เธสะโลนิกา 4:17; วิวรณ์ 12:5)” เห็นได้ชดัว่า “การทรง

รับขึน้ไป” กลา่วถึงไว้อย่างสวยงามและเป็นความจริงถึงการสอนตามพระคมัภีร์ท่ีว่าคริสตจกัรจะ “ถกูรับขึน้” เม่ือพระเยซูเสด็จมา 

ดงันัน้ เราจงึสามารถกลา่วได้วา่คริสตจกัรจะได้ทรงรับขึน้ไป เพราะเป็นความหมายของคํานัน้ 

 ในขณะท่ีหลกัความเช่ือ ของสหคริสตจักรเพ็นเทคอสต์ระหว่างประเทศ ไม่ได้ใช้คําว่า การทรงรับคริสตจักรข้ึนไป แต่

เหตกุารณ์นีก็้มีการอธิบายไว้อยูใ่นหวัข้อ “การเปล่ียนแปลงของธรรมิกชน” ดงันี ้

 

เราเช่ือว่าเวลาท่ีองค์พระผู้ เป็นเจ้าจะเสด็จมาใกล้เข้ามาแล้ว เม่ือนัน้คนทัง้ปวงในพระคริสต์ท่ีตายแล้วจะเป็นขึน้มา และ

เราทัง้หลายซึ่งยงัเป็นอยู่ จะถกูรับขึน้ไปในเมฆพร้อมกบัคนเหล่านัน้เพ่ือพบองค์พระผู้ เป็นเจ้าในอากาศ (1เธสะโลนิกา 

4:13-17; 1โครินธ์ 15:51-54; ฟีลปิปี 3:20-21) 

 

 ทกุคนท่ีเช่ือว่าพระคมัภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้าต้องเช่ือในการรับขึน้ไปหรือการทรงรับคริสตจักรขึน้ไป การทรงรับ

คริสตจกัรขึน้ไปในตวัของมนัเองนัน้ไม่ใช่สิ่งท่ีถกเถียงกนั แต่เวลาของการทรงรับคริสตจกัรขึน้ไปเป็นสิ่งท่ีถกเถียงกนั บางคนเช่ือใน

การทรงรับขึน้ไปก่อนการทกุข์เวทนาครัง้ใหญ่ บางครัง้เช่ือในการทรงรับขึน้ไปหลงัการทกุข์เวทนาครัง้ใหญ่ ในขณะท่ีคนอ่ืนๆ ยงัคง

เช่ือวา่การรับขึน้ไปจะเกิดขึน้ในขณะเกิดความทกุข์เวทนาครัง้ใหญ่ (ตอนกลางของความทกุข์เวทนาครัง้ใหญ่) 

 แม้วา่เราอาจจะไมเ่หน็พ้องต้องกนัในเร่ืองเวลาท่ีแน่นอนของการทรงรับคริสตจกัรขึน้ไปนัน้ แต่เป็นสิ่งท่ีสําคญัท่ีเราทกุคน

ต้องพร้อมสําหรับการทรงรับคริสตจกัรขึน้ไป สภาพท่ีปลอดภยัท่ีสดุอย่างแท้จริงนัน้คือการพร้อมตลอดเวลา เพราะพระคมัภีร์ของ

พระเจ้าเขียนไว้ชดัเจนว่า “เหตฉุะนัน้ท่านทัง้หลายจงเตรียมพร้อมไว้ เพราะในโมงท่ีท่านไม่คิดไม่ฝันนัน้ บุตรมนษุย์จะเสด็จมา” 

(มทัธิว 24:44) 

 ตอ่มาคณุถามวา่ “ใครจะได้รับขึน้ไป และใครจะพลาดการรับขึน้ไปนัน้” 

 โรม 8:11 กล่าวว่า พระวิญญาณเดียวกบัท่ีให้พระเยซูฟืน้ขึน้จากความตายจะรับเราขึน้ไปเม่ือพระเยซูเสด็จกลบัมา นัน่

คือพระวิญญาณบริสทุธ์ิ และเป็นสิ่งท่ีชดัเจนว่าเราต้องรับพระนามของพระเยซูในการบพัติศมาเหมือนเช่นท่ีเจ้าสาวรับเอาช่ือของ

เจ้าบา่วมาไว้กบัตนเอง ดงันัน้ในการท่ีเราจะเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์และพร้อมท่ีจะได้ทรงรับขึน้ไปยงังานเลีย้งสมรสของพระเมษ

โปดก เราต้องเช่ือฟังแผนการแห่งความรอดของพระเจ้าเหมือนเช่นท่ีประกาศในวนัเพ็นเทคอสต์ในเยรูซาเล็มโดยอคัรสาวกเปโตร

โดยการสนบัสนนุของอคัรสาวกอ่ืนๆ คือ “จงกลบัใจใหม่ และรับบพัติศมาในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์สิน้ทกุคน เพ่ือพระเจ้าจะ

ทรงยกความผิดบาปของทา่นเสีย แล้วทา่นจะได้รับพระราชทานพระวิญญาณบริสทุธ์ิ” (กิจการ 2:38) 

 ประสบการณ์นีจ้ะต้องตามด้วยชีวิตแหง่ความรักและความบริสทุธ์ิ การเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ และการดําเนิน์

ชีวิตท่ีมีชยัชนะ เราสามารถท่ีจะทําเช่นนีไ้ด้ด้วยชีวิตการอธิษฐานท่ีมัน่คง การอ่านพระคมัภีร์ และการเข้าประชมุในพระนิเวศของ

พระเจ้า 

 ลําดบัของเหตกุารณ์ในการทรงรับคริสตจกัรขึน้ไปจะเป็นไปดงันี ้(1) พระเยซูจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยเสียงโห่ร้อง (1เธ

สะโลนิกา 4:16) และนําวิญญาณของธรรมิกชนท่ีตายไปในความเช่ือนัน้มากบัพระองค์ (ข้อ 14) (2) เสียงแตรจะดงัขึน้และผู้ ท่ีตาย
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ไปแล้วในพระคริสต์จะเป็นขึน้มาจากหลมุฝังศพของพวกเขาด้วยร่างกายท่ีได้รับสง่าราศีและไม่เส่ือมเสียท่ีจะได้ร่วมกบัวิญญาณ

ของพวกเขา (1เธสะโลนิกา 4:16; 1โครินธ์ 15:52) (3) เราซึง่มีชีวิตอยู่และพร้อมในเวลานัน้จะถกูเปล่ียนในทนัทีจากสภาพมตะสู่

สภาพอมตะ และร่างกายของเราจะได้เปล่ียนเป็นเหมือนกบัพระกายท่ีได้รับสง่าราศีของพระเยซู (1โครินธ์ 15:49; 52-53; ฟีลิปปี 

3:21) (4) ทัง้คนท่ีตายไปแล้วซึง่ฟืน้ขึน้มาและผู้ ท่ียงัมีชีวิตอยูจ่ะได้รับขึน้ไปร่วมกบัเพ่ือพบกบัองค์พระผู้ เป็นเจ้าในอากาศ (1เธสะโล

นิกา 4:17) (5) ทัง้หมดนีเ้กิดขึน้เกือบจะพร้อมกนัและในทนัที ในชัว่เวลา “พริบตาเดียว” (1โครินธ์ 15:52) (6) จากเวลานีเ้ป็นต้นไป 

คนของพระเจ้าจะได้อยูก่บัพระองค์ตลอดไป (1เธสะโลนิกา 4:17) 

 เหตกุารณ์นีเ้รียกวา่ “การให้กายรอดตาย” (โรม 8:23) ซึง่เป็นสิ่งท่ีเราปรารถนา และ “ความสขุซึง่จะได้รับตามความหวงั” 

(ทิตสั 2:13) ซึ่งทําให้เราได้รับความรอด (โรม 8:24) อย่าปล่อยให้ผู้ ใดปล้นความหวงัในการทรงรับคริสตจกัรขึน้ไปนัน้ไปจากคณุ 

เพราะเป็นสมอของเรา ท่ียดึศิลาแหง่ยคุท่ีได้รับพรในสวรรค์ (ฮีบรู 6:19) 

 

 

 

 

อะไรจะเกิดขึน้กับเดก็ทารก 
เม่ือพระเจ้าทรงรับคริสตจักรขึน้ไป 

ถาม 
 เด็กทีต่ายโดยทีย่งัไม่มีประสบการณ์ตามกิจการ 2:38 เด็กทีเ่ล็กเกินกว่าทีจ่ะร้จกัความบาปตามยากอบ ู 4:17 จะไปทีไ่หน 

แลว้จะเกิดอะไรข้ึนกบัเด็กทีมี่ลกัษณะเช่นนีซ่ึ้งยงัมีชีวิตอย่เมือ่องค์ู พระผเ้ป็นเจ้าเสด็จมา ู พวกเขาจะไดท้รงรบัข้ึนไปหรือไม่ 

ตอบ 
 ผมขออ้างอิงจากหน้า 46-47 ในหนงัสือของผม คําถามจากชาวเพ็นเทคอสต์ เลม่ 1 ซึง่จะเป็นพืน้ฐานตามพระคมัภีร์ของ

เรา 

 

 เด็กทุกคนเกิดมาพร้อมกับธรรมชาติท่ีหลงและเต็มไปด้วยบาป ไม่ต้องมีใครสอนให้เด็กคนหนึ่งโกหก อารมณ์เสีย

หรือขโมย อย่างไรก็ตาม ไม่ถือว่าเด็กต้องรับผิดชอบต่อความบาปของตนจนกว่าจะมีอายท่ีุรู้ว่าสิ่งใดถกูสิ่งใดผิด และจะ

ปฏิเสธสิง่หนึง่และเลือกอีกสิง่หนึง่ได้อยา่งไร  (ดอูิสยาห์ 7:16) 

 คริสตจกัรโรมนัคาทอลกิถือวา่อายซุึง่มกัจะเรียกกนัวา่ “อายตุ้องรับผิดชอบตวัเอง” นีคื้ออายสุบิสองปี คริสตจกัรอ่ืนๆ 

กําหนดไว้แตกต่างกันไป แต่ผมไม่เช่ือว่าเป็นอายุเดียวกนัสําหรับเด็กทกุคน ตามจริงแล้ว ผมเคยเห็นเด็กอายส่ีุหรือห้า

ขวบร้องต่อพระเจ้าโดยรู้ถึงความบาปของตนและกลบัใจใหม่จากความบาปของตน และรับพระราชทานพระวิญญาณ

บริสทุธิ พวกเขาไมส่ามารถกลบัใจใหมแ่ละหนัจากความบาปได้โดยไมรู้่์  วา่สิ่งใดถกูสิ่งใดผิด อย่างไรก็ตาม โดยสว่นใหญ่ 

น่าจะอายรุะหว่างเจ็ดถึงสิบขวบท่ีเด็กคนหนึ่งสามารถรับผิดชอบต่อความบาปของตนได้ จึงอาจหลงไปได้หากว่าไม่เช่ือ

ฟังแผนการแหง่ความรอด 

 เราจะกลา่วถึงรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้าพวกเขาได้รับความรอดก่อนท่ีจะถึงอายตุ้องรับผิดชอบตนเอง ทําไมจึงเป็นเช่นนัน้ 

เหตผุลไม่ใช่เพราะพวกเขาดี แต่เพราะพวกเขา “ตามสนัดาน...เป็นคนควรแก่พระอาชญา” (เอเฟซสั 2:3) พวกเขาได้รับความรอด

เพราะพวกเขาได้รวมอยู่ในงานแห่งการไถ่ของพระคริสต์บนไม้กางเขน พระเยซูตรัสว่า “เพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นของคน

เช่นเด็กอย่างนัน้” (มาระโก 10:14) พระเยซูทรงวายพระชนม์เพ่ือโลก พระองค์ทรงไถ่บาปสําหรับพวกเขา และพวกเขาปลอดภยั

ภายใต้พระโลหิตของพระองค์จนกวา่จะถงึเวลาท่ีพวกเขาต้องรับผิดชอบทางศีลธรรมตอ่พระเจ้า (ดมูทัธิว 18:3) 
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 ดเูหมือนว่าพระเจ้าประทานทตูสวรรค์แก่เด็กแต่ละคนเพ่ือดแูลพวกเขา ทตูสวรรค์เหล่านีส้ามารถเข้าไปถึงพระบลัลงัก์

ของพระเจ้าในสวรรค์ได้ (มัทธิว 18:10) จึงแสดงว่าถ้าเด็กตายก่อนท่ีพวกเขาจะต้องรับผิดชอบต่อความบาปของตน เขาจะไป

สวรรค์และเห็นพระพกัตร์ของพระเจ้า เม่ือถึงอายตุ้องรับผิดชอบตนเองและเขารู้ว่าจะต้องทําดี ถ้าเขาไม่ทํา ก็เป็นความบาป (ยาก

อบ 4:17) ในเวลานัน้ ถ้าเขาไมก่ลบัใจใหมแ่ละเช่ือฟังแผนการของพระเจ้า เขาก็จะหลง 

 คําถามข้อท่ีสองของคณุนําเราไปสู่สถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัอย่างสิน้เชิง ตอนนีค้ณุกําลงัพดูถึงเด็กเล็กๆ ท่ีอาศอัยู่บน

โลกในเวลาท่ีพระเจ้าทรงรับคริสตจักรขึน้ไป ในขณะท่ีคําถามแรกเป็นสถานการณ์ท่ีว่าพวกเขาเสียชีวิตลงก่อนท่ีจะถึงอายุต้อง

รับผิดชอบตนเอง 

 พระเจ้าทรงประทานพ่อแม่เพ่ือเลีย้งดูเด็กนัน้ให้กับพระองค์ ข้อพระคมัภีร์เต็มไปด้วยคําสัง่แก่พ่อแม่ว่าควรจะเลีย้งด ู

อบรม และสร้างวินยัให้กบัลกูๆ ของพวกเขาอยา่งไร ความรับผิดชอบอยูท่ี่พวกเขาจนกวา่เดก็นัน้จะเสียชีวิตหรือเดก็เติบโตขึน้ 

 การทรงรับคริสตจกัรขึน้ไปเป็นการรับเอาคริสตจกัรไปอยู่กบัองค์พระผู้ เป็นเจ้าตลอดนิรันดร์ คือผู้ ท่ีเช่ือฟังกิจการ 2:38 

และจงึ “ได้รับบพัติศมาโดยพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกนั” (1โครินธ์ 12:13) ธรรมิกชนขึน้ไปพบกบัองค์พระผู้ เป็นเจ้า

ในอากาศ รวมทัง้พ่อแม่ท่ีพร้อม อะไรจะเกิดขึน้กบัลกูๆ ท่ีอายยุงัไม่ถึงอายตุ้องรับผิดชอบตนเอง เด็กท่ียงัไม่เสียชีวิตหรือยงัไม่มี

ความเป็นผู้ ใหญ่ ดเูหมือนว่าเด็กเหล่านีจ้ะคงอยู่กบัพ่อแม่ของพวกเขา และพวกเขาจะขึน้ไปอยู่กบัองค์พระผู้ เป็นเจ้าด้วยกนั 1โค

รินธ์ 7:14 บอกกบัเราวา่ลกูๆ ของพอ่แมท่ี่มีความชอบธรรมนัน้บริสทุธ์ิ ช่างเป็นพรเหลือเกินท่ีเด็กคนหนึ่งได้เกิดมาจากพ่อแม่ท่ีชอบ

ธรรม 

 อะไรจะเกิดขึน้กบัเด็กท่ีเกิดขึน้กบัพ่อแม่ท่ีไม่ชอบธรรม ซึง่ถกูทิง้ไว้หลงัจากพระเจ้าทรงรับคริสตจกัรขึน้ไป แม้ว่าพวกเขา

อาจจะยงัมีอายไุม่ถึงอายตุ้องรับผิดชอบตนเอง 1โครินธ์ 7:14 กล่าวว่าพวกเขาเป็นมลทิน แม้ว่าถ้าพวกเขาตายพวกเขาจะได้รับ

ความรอด แตเ่พราะพวกเขามีชีวิตอยู ่พวกเขาไมมี่คณุสมบติัพอท่ีจะได้รับขึน้ไป ซึง่สงวนไว้สําหรับผู้ ท่ี “เป็นสขุและบริสทุธ์ิ” (วิวรณ์ 

20:6) และพวกเขาจะอยู่กบัพ่อแม่ของพวกเขาต่อไป ถ้าหลงัจากการทรงรับคริสตจกัรขึน้ไป พวกเขาเสียชีวิตก่อนท่ีจะถึงอายตุ้อง

รับผิดชอบตนเอง พวกเขาจะรอดเหมือนเช่นวา่พวกเขาตายก่อนการทรงรับคริสตจกัรขึน้ไป 

 หลงัจากพวกเขาถึงอายตุ้องรับผิดชอบตนเองแล้ว พวกเขาต้องมีคณุสมบติัตามแผนการแห่งความรอดสําหรับคนในยคุ

นัน้ เพราะพระเจ้าทรงมีแผนการแห่งความรอดสําหรับทกุยคุหากมนษุย์จะเช่ือฟังแผนการนัน้ ไม่ต้องสงสยัเลยว่าเด็กในวนันัน้จะ

รับความรอดได้ง่ายกวา่พอ่แมข่องพวกเขาผู้ ท่ีพลาดการทรงรับคริสตจกัรขึน้ไป 

 เด็กๆ ท่ีเกิดมาในครอบครัวคริสเตียนเพ็นเทคอสต์ ท่ีเช่ือพระนามของพระเยซูนัน้ช่างเป็นสิทธิพิเศษจริงๆ และเป็นสิ่ง

สําคญัท่ีพ่อแม่ชาวเพ็นเทคอสต์จะพร้อมอยู่เสมอสําหรับการทรงรับคริสตจกัรขึน้ไป เพราะมนัอาจไม่ได้หมายถึงแค่ความรอดของ

คณุเทา่นัน้ แตห่มายถงึความรอดของลกูเลก็ๆ ของคณุด้วย 

.................... 
อะไรกันแน่ระหว่างการฟ้ืนฟู 
และการทรงรับคริสตจักรขึน้ 

ถาม 
 ในช่วงสองสามเดือนทีผ่่านมา ผมไดยิ้นคํากล่าวทีข่ดัแยง้กนัอย่างส้ินเชิงมาจากผเ้ทศนาทีค่ริสตจกัรของเรา ู คํากล่าวหน่ึง

คือว่าพระเยซอาจเสด็จมาในเวลาใดก็ได ้และว่าเราควรจะมองหาและรอคอยการเสด็จกลบัมาของู พระองค์ และอีกคํากล่าวหน่ึง

คือว่าเราจะมีการฟ้ืนฟที่ย่ิงใหญ่ในู วนัเวลาสดุท้ายก่อนที่พระเยซจะเสด็จมาอีกครั้ง อนัไหนถกตอ้งกนัแนู่ ู  เห็นไดช้ดัว่าคําสอนทัง้

สองนีไ้ม่อาจถกตอ้งทัง้สองอนัได ู้ เพราะมีความหมายในตวัของมนัเองทัง้สองคําสอน คําตอบของคณุคืออะไรครับ หรือคณุก็สบัสน

ดว้ยเหมือนกนั เหมือนกบัผร้บัใชู้ และธรรมิกชนทีผ่มพดคยุดว้ยู  

 



34 

 

 
ตอบ 
 พระคมัภีร์กลา่วไว้ชดัเจนเก่ียวกบัทัง้สองเร่ืองท่ีคณุอ้างถึง คือ การเสด็จมาครัง้ท่ีสองขององค์พระผู้ เป็นเจ้า และการฟืน้ฟู

ในวนัเวลาสดุท้าย ผมไมส่บัสนครับ และผมเช่ือในทัง้สองอยา่ง ทัง้สองเร่ืองนัน้ไมข่ดัแย้งกนัและกนั ขอให้ผมได้อธิบายนะครับ 

 วลีว่า “เวลาสดุท้าย” ตามท่ีใช้กบัการฟืน้ฟ ูหรือการเคล่ือนไหวอย่างเหนือธรรมชาติขององค์พระผู้ เป็นเจ้าในชีวิตของคน

ทัง้หลาย มีอยูใ่นการเทศนาของอคัรสาวกเปโตรในวนัเพน็เทคอสต์ในกิจการ 2:17-18 วา่ 

 

พระเจ้าตรัสว่าในวาระสดุท้าย เราจะเทฤทธิเดช์ แห่งพระวิญญาณของเราโปรดประทานแก่มนษุย์ทัง้ปวง บุตรบุตรีของ

ท่านทัง้หลายจะกล่าวคําพยากรณ์ คนหนุ่มของท่านจะเห็นนิมิต และคนแก่จะฝันเห็น ในคราวนัน้ เราจะเทฤทธิเดชแห่ง์

พระวิญญาณของเราบนทาสทาสีของเรา และคนเหล่านัน้จะกล่าวคําพยากรณ์ 

 

 เปโตรกําลงัตอบคําถามของชาวยิวท่ีได้ยินการพดูภาษาต่างๆ ของสาวกท่ีเพิ่งจะได้รับพระวิญญาณ แล้วร้องออกมาว่า 

“น่ีอะไรกนั” (ข้อ 12) คําตอบของเขาคือ “เหตกุารณ์นีเ้กิดขึน้” ตามคําซึ่งโยเอลได้พยากรณ์ไว้ (ข้อ 16) ว่าในวาระสดุท้าย พระเจ้า

จะทรงเทพระวิญญาณของพระองค์ให้กบัมนษุย์ทัง้ปวง 

 ความจริงคือว่าวันเพ็นเทคอสต์นําไปสู่ “วาระสุดท้าย” หากพูดตามคําพยากรณ์แล้ว เราอยู่ใน “วาระสุดท้าย” ตัง้แต่

วนัเพ็นเทคอสต์เป็นต้นมา น่ีเป็นยคุของพระวิญญาณบริสทุธ์ิ พระเจ้าทรงสงวนประสบการณ์วนัเพ็นเทคอสต์นีใ้ห้กบัยคุนีเ้ท่านัน้ 

ตัง้แต่เวลาท่ีมนษุย์ทําบาปในสวนเอเดน ไม่มีคนใดได้บพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิจนกระทัง่วนัเพ็นเทคอสต์ ์ พระเจ้าทรง

สงวนไว้นบัตัง้แต่เวลาเร่ิมต้นจนกระทัง่ “วาระสดุท้าย” มาถึง และเม่ือพระองค์ทรงเทพระวิญญาณของพระองค์ และทรงเทให้กบั

มนษุย์ตัง้แตน่ัน้มา ฮีบรู 1:2 ยืนยนัวา่ “วาระสดุท้าย” ได้มาถงึแล้ว 

 สิง่ท่ีเกิดขึน้พร้อมกบัการเทศนาพระกิตติคณุในวนัเวลานัน้คือ การเป็นพยานของพระเจ้า “โดยทรงแสดงหมายสําคญัและ

การอศัจรรย์ และโดยการอิทธิฤทธิต่างๆ และโดยของประทานจาก์ พระวิญญาณบริสทุธ์” (ฮีบรู 2:4) พระเจ้าทรงยืนยนัการเทศนา

พระวจนะของพระองค์ด้วยหมายสําคญัท่ีย่ิงใหญ่และเหนือธรรมชาติ (มาระโก 16:20) เราอยู่ในยคุเดียวกนั และสญัญาเดียวกนั

นัน้เป็นสญัญาของเราด้วย (ดมูาระโก 16:16-18) 

 การสําแดงท่ีเหนือธรรมชาติเป็นสิ่งปกติสําหรับคริสตจกัรท่ีประกอบด้วยพระวิญญาณ หมายสําคญัจะเกิดขึน้ การรักษา

และการอศัจรรย์จะเกิดขึน้พร้อมกบัการเทศนาพระวจนะ ของประทานของพระวิญญาณจะดําเนินการในคริสตจกัรของพระองค์ สิ่ง

เหล่านีเ้ป็นสิ่งท่ีมีอยู่อย่างแพร่หลายในคริสตจกัรยคุแรก และควรเป็นสิ่งปกติและมีอยู่อย่างแพร่ในคริสตจกัรปัจจบุนั แต่เน่ืองจาก

ในปัจจบุนั ไม่มีสิ่งเหล่านีอ้ย่างแพร่หลาย คนท่ีอยู่ฝ่ายวิญญาณกําลงัร้องเรียกเรียกให้มีการฟืน้ฟู ในปัจจบุนั มีความรู้สึกว่าพวก

เขาจะมีสิง่เหลา่นีท้ัง้หมดอีกครัง้ เรายงัคงอยูใ่น “วาระสดุท้าย” และสิง่เหลา่นีเ้ป็นของพวกเรา 

 ผมดีใจท่ีเราไมอ่ยูน่ิ่งและไฟแหง่การฟืน้ฟกํูาลงัลกุอยู ่ผู้ ท่ีมีคณุสมบติัสําหรับการฟืน้ฟจูะได้รับการฟืน้ฟ ูพระเจ้าไม่เห็นแก่

หน้าผู้ ใด วนัเวลานีเ้ป็นวนัเวลาแห่งการฟืน้ฟู และจะดําเนินต่อไปจนกว่าพระเยซูจะเสด็จมาอีกครัง้ คริสตจกัรของเราหลายแห่ง

กําลงัมีการฟืน้ฟ ูและสิง่อศัจรรย์กําลงัเกิดขึน้เม่ือคนทัง้หลายยอมจํานนตอ่พระวิญญาณของพระเจ้า 

 แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งท่ีเราต้องไม่ทําในความกระตือรือร้นของพวกเขา และนัน่คือการท่ีจะพดูว่าองค์พระผู้ เป็นเจ้าไม่สามารถ

เสดจ็มาจนกวา่สิง่นัน้สิง่นีจ้ะเกิดขึน้ก่อน การเสดจ็มาของพระองค์เป็น “ความสขุซึง่จะได้รับตามความหวงั” ของเรา และเราควรจะ

ดําเนินชีวิตอยูใ่นความคาดหวงัท่ีมีความช่ืนชมยินดีถงึการเสดจ็กลบัมาท่ีใกล้เข้ามาของพระองค์ อย่าให้เราเป็นเหมือนกบัคนรับใช้

โง่เหลา่นัน้ท่ีพดูวา่ “นายของข้ามาช้า [เล่ือนการมาของท่านออกไป]” (มทัธิว 24:48) เม่ือใดท่ีเราพดูว่าพระองค์ไม่สามารถเสด็จมา

จนกวา่พระองค์จะทําสิง่อ่ืนๆ บางอยา่งนัน้ เราก็ตกอยูใ่นอนัตรายอยา่งมาก 
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 เราควรจะมีทัศนคติท่ีเฝ้าระวังอยู่เสมอ มีความคาดหวังและมีความปรารถนาอย่างร้อนรนต่อการเสด็จกลบัมาของ

พระองค์ พระองค์สามารถเสด็จมาได้ทุกเวลานาที ดงันัน้เราต้องไม่หลบัอยู่ พระองค์จะเสด็จมาในเวลาท่ีเราไม่คาดคิด (มทัธิว 

24:44, 50) พระเยซูตรัสกบัสาวกของพระองค์ว่า “เหตฉุะนัน้ท่านทัง้หลายจงเฝ้าระวงัอยู่ เพราะท่านไม่รู้ว่า องค์พระผู้ เป็นเจ้าของ

ทา่นจะเสดจ็มาเวลาไหน” (มทัธิว 24:42) ถ้าพระองค์ไมส่ามารถเสดจ็มาได้จนกวา่พระองค์ได้ทําบางสิ่งบางอย่าง ข้อพระคมัภีร์นัน้

ก็คงไมอ่ยูใ่นพระคมัภีร์ของคณุ 

 วนัเวลานีเ้ป็นวนัเวลาแห่งการฟืน้ฟู ตราบเท่าท่ีพระเยซูยงัคงไม่เสด็จมา เราก็สามารถมีการฟืน้ฟูได้ อย่าให้เราต้องผิด

เพราะพดูวา่พระเยซไูมส่ามารถเสดจ็มาได้จนกวา่เราจะมีการฟืน้ฟ ูแต่ให้เรารอคอยพระองค์ท่ีจะเสด็จมารับคริสตจกัรของพระองค์

ไมว่า่ในเวลาใดก็ตาม และในเวลาเดียวกนั เช่ือพระเจ้าวา่จะมีการฟืน้ฟตูอนนีแ้ละการฟืน้ฟจูนกวา่พระเยซจูะเสดจ็กลบัมา 

.................... 
ผ้เผยู พระวจนะเทจ็ในเวลาสุดท้าย 

ถาม 
 (คําถามนีสื้บเนือ่งมาจากคอลมัน์ทีแ่ลว้) คณุพดไดอ้ย่างไรว่าผเู้ ู ทศนาทีมี่ชือ่เสียงบางคนไม่ไดม้าจากพระเจ้า ลองคิดถึง

คนอีกนบัลา้นๆ ทีผ่เ้ทศนาเหล่านีเ้ข้าไปหาเพือู่ พระคริสต์ แน่นอนว่าพวกเขามีข้อเสีย แต่ยอห์นผใ้หบ้พัติศมาก็มีข้อเสียเช่นกนั แตู่

ผมเชื่อว่าคนเหล่านี้เป็นผ้รับใช้ที่ย่ิงใหญ่ของู พระเจ้า เป็นผ้ทีู่ พระองค์ทรงเจิม และไม่ดีเลยที่คนต่ําตอ้ยอย่างเช่นเราๆ จ

วิพากษ์วิจารณ์ผเ้ผยู พระวจนะทีย่ิ่งใหญ่ของพระเจ้า อย่าใหเ้ราลืมสดดีุ 105:15 “อย่าแตะตอ้งบรรดาผที้เ่ราเจิมไว ้อย่าทําอนัตรายู

แก่ผเ้ผยู พระวจนะทัง้หลายของเรา” 

ตอบ 
 ไม่แปลกหรือครับท่ีไม่มีท่ีใดเลยในพระคมัภีร์ท่ีประกาศว่าผู้ เผยพระวจนะพิเศษจากพระเจ้าจะมีขึน้มาในวาระสดุท้าย

และเราจะต้องติดตามพวกเขา แต่พระเยซูทรงเตือนเรา “ผู้ เผยพระวจนะปลอมหลายคนจะเกิดมีขึน้ และล่อลวงคนเป็นอนัมากให้

หลงไป” (มทัธิว 24:11) และเปาโลกล่าวว่า “ขณะเม่ือคนชัว่และคนเจ้าเล่ห์จะเลวลง ทัง้ล่อลวงคนอ่ืนและถกูคนอ่ืนล่อลวงด้วย” 

(2ทิโมธี 3:13) 

 “ดาวเด่น” ท่ีตัง้ตนเองขึน้และยกตวัเองส่องแสงกะพริบเหมือนเช่นดาวหางบนท้องฟ้า จากนัน้ก็ค่อยๆ หายไปจากความ

ทรงจํา คริสตจักรท่ีแท้จริงของพระเจ้าจะไม่ถูกหลอกโดยคนเหล่านัน้ บางคนตายอย่างน่าอปัยศอดส ูถูกเปิดโปงและเส่ือมเสีย

ช่ือเสียง และผู้ ติดตามพวกเขาก็กระจดักระจายกนัไป ถกูหลอกลวงและรังเกียจศาสนา บางคนได้รับการบชูาเหมือนเป็นพระเจ้า

แม้ว่าพวกเขาจะตายไปแล้ว และผู้ ติดตามท่ีถกูหลอกลวงของพวกเขาต่อสู้ เหมือนกบัแมวกบัสนุขั คนอ่ืนๆ เกิดขึน้มา บินอยู่สงูสกั

พกัหนึง่ แล้วก็มีจดุจบท่ีน่าอบัอายเช่นเดียวกนั 

 บางคนอาจถามว่า “แล้วผิดตรงไหนท่ีจะติดตามผู้ นําท่ีอยู่ฝ่ายวิญญาณและอทุิศตน ถ้าเขาแสดงหมายสําคญัและการ

อศัจรรย์ ก็แสดงว่าเขามาจากพระเจ้าอย่างแน่นอน” ผู้ เทศนาดาวเด่นคนหนึ่งท่ีเส่ือมเสียช่ือเสียงมากท่ีสดุคนหนึ่งชอบอ้างจากคํา

กล่าวของนิโคเดมสัในยอห์น 3:2 เพ่ือปกป้องการรับใช้ของตนเองว่า “ไม่มีผู้ ใดกระทําหมายสําคญั...ได้นอกจากว่า พระเจ้าทรง

สถิตอยูด้่วย” 

 จริงอยูว่า่นิโคเดมสักลา่วเช่นนัน้ แต่ประการแรก เขากลา่วเช่นนัน้เก่ียวกบัพระเยซู ไม่ใช่เก่ียวกบัมนษุย์ธรรมดาๆ คนหนึ่ง 

และประการท่ีสอง เราไม่รู้ว่านิโคเดมสันัน้ได้รับความรอดหรือไม่ด้วยซํา้ ผมจะไมถื่อเอาคํากลา่วของคนบาปท่ีไมไ่ด้รับการดลใจม

เป็นพืน้ฐานของคําสอน การอศัจรรย์เพียงอยา่งเดียวไมใ่ช่หลกัฐานวา่พระเจ้าทรงพอพระทยั (มทัธิว 7:22-23) 

 ในปัจจบุนั เราได้รับความบนัเทิงจากการด ู“อคัรสาวก” และ “ผู้ เผยพระวจนะ” ท่ียกตนเองขึน้มากมาย ผู้ซึง่ “แอบไปตาม

บ้าน” (มกัจะโดยทางวิทยแุละโทรทศัน์) และ “ลวงหญิงท่ีเบาปัญญาหนาด้วยบาป” (2ทิโมธี 3: 6, 8) ผู้ เผยพระวจนะปลอมเหลา่นี ้
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ดไูม่เหมือนว่าเป็นผู้ เผยพระวจนะปลอม พวกเขามาอย่างเช่ืองและอ่อนโยนในหนงัแกะ แต่พระเยซูตรัสว่า “ภายในเขาร้ายกาจดจุ

หมาป่า” (มทัธิว 7:15) 

 คําเตือนอีกอยา่งหนึง่ของพระเยซเูก่ียวกบักาลเวลาสดุท้ายคือวา่ “ด้วยวา่จะมีพระคริสต์เทียมเท็จ และผู้ ทํานายเทียมเท็จ

หลายคนเกิดขึน้ ทําหมายสําคญัอนัใหญ่และการมหศัจรรย์ล่อลวงแม้ผู้ ท่ีพระเจ้าทรงเลือกสรรให้หลง ถ้าเป็นได้” (มทัธิว 24:24) 

อคัรสาวกเปโตรซึ่งได้รับการดลใจ ได้บรรยายถึงแรงจงูใจของคนท่ีหลอกลวงเหล่านี ้“จะมีผู้สอนผิดเกิดขึน้ในพวกท่านทัง้หลาย...

จะมีหลายคนประพฤติชัว่ตามอย่างเขาและเพราะคนเหลา่นัน้เป็นเหต ุทางของสจัจะจะถกูกล่าวร้าย และด้วยใจโลภเขาจะกล่าว

ตลบตะแลงค้ากําไรจากทา่นทัง้หลาย” (2เปโตร 2:1-3) เงินทองอยา่งนัน้หรือ ใช่แล้ว บางคนเป็นเศรษฐีเงินล้านด้วยซํา้ 

 การประณามท่ีเปิดเผยและรุนแรงท่ีสดุอาจจะมาจากงานเขียนท่ีได้รับการดลใจของอคัรสาวกเปาโลว่า “เพราะคนอย่าง

นัน้เป็นอัครทูตเทียม เป็นคนงานท่ีหลอกลวงปลอมตวัเป็นอคัรทูตของพระคริสต์ การกระทําเช่นนัน้ไม่แปลกประหลาดเลย ถึง

ซาตานเองก็ยงัปลอมตวัเป็นทตูแห่งความสว่างได้ เหตฉุะนัน้จึงไม่เป็นการแปลกอะไรท่ีคนรับใช้ของซาตาน จะปลอมตวัเป็นคนรับ

ใช้ของความชอบธรรม ท้ายท่ีสดุของเขาจะเป็นไปตามการกระทําของเขา” (2โครินธ์ 11:13-15) 

 ผู้ ท่ีตัง้ตวัเองขึน้อย่างไม่ถกูต้องเพ่ือเป็นผู้ ท่ีบริสทุธิเป็นพิเศษ มีของประทานเหนือธรรมชาติมากมาย ซึ่ง์ ปรากฏเป็น “ทตู

แห่งความสว่าง” อาจเป็นผู้หลอกลวงท่ีชัว่ร้ายและเลวทรามมากท่ีสดุก็ได้ เพราะพวกเขามีแรงกระตุ้นท่ีมาจากซาตาน เปาโลกลา่ว

ว่า “แม้แต่เราเองหรือทูตสวรรค์ ถ้าประกาศข่าวประเสริฐอ่ืนแก่ท่านซึ่งขัดกับข่าวประเสริฐท่ีเราได้ประกาศแก่ท่านไปแล้วนัน้ ก็

จะต้องถกูแช่งสาป” (กาลาเทีย 1:8) 

 เม่ือผมเรียกให้ระวงัคําสอนท่ีผิดๆ ของผู้ เผยพระวจนะปลอมเหล่านีบ้างคน คําตอบของผู้ ติดตามท่ีถกูหลอกลวงของคน

เหลา่นีคื้อ “คณุต้องไมแ่ตะต้องผู้ ท่ีพระจ้าทรงเจิม ดกูารอศัจรรย์ท่ีผู้ เผยพระวจนะเหลา่นีก้ระทําสิ และคนนบัพนัๆ ท่ีได้รับการรักษา

ให้หาย” แต่กระนัน้ “คนนบัพนัๆ” ส่วนใหญ่ไม่ได้รับความรอด พวกเขาถกูหลอก ถ้าคนเหล่านัน้ไม่เทศนาความจริง พระเจ้าผู้ทรง

บริสทุธ์ิตรัสวา่พวกเขาก็ถกูแช่งสาป 

 การเป็นสาวกของมนษุย์ การหลงระเริงไปเพราะมีคนอ้างว่ามีของประทานท่ียอดเย่ียมย่ิงใหญ่นัน้เป็นสิ่งท่ีอนัตราย ผม

อยากจะเป็นธรรมิกชนท่ีถ่อมใจในคริสตจกัรท่ีถ่อมใจ ซึง่ยกพระเยซูคริสต์ขึน้และรักความจริงแทนท่ีจะถกูพดัพาไปกบัห้วงมหาภยั

แหง่การหลอกลวงในเวลาสดุท้าย โดยการติดตามผู้ นําท่ีคล้ายพระเจ้า ซึง่ในท้ายท่ีสดุก็จะไร้ซึง่ทกุสิง่เหมือนเช่นคนอ่ืนๆ ไม่มีใครจะ

หลอกลวงพระเจ้าได้ และพระองค์จะไมท่รงให้สง่าราศีของพระองค์แก่ผู้ อ่ืน 

 การติดตามผู้ เผยพระวจนะปลอมท่ีทําการอศัจรรย์ในปัจจุบนัเป็นการทําให้คนทัง้หลายพร้อมท่ีจะติดตามมนุษย์แห่ง

ความบาปท่ีทําการอศัจรรย์ ซึง่ก็คือ ปฏิปักษ์ของพระคริสต์ เม่ือมนัปรากฏตวัขึน้ 

 ท้ายนี ้ขอเตือนว่า อย่าให้คําเตือนท่ีสอนไว้อย่างแข็งขันในข้อพระคมัภีร์ ขดัขวางเราจากการต่อสู้ เพ่ือการเคล่ือนไหวท่ี

ย่ิงใหญ่และเหนือธรรมชาติของพระวิญญาณของพระเจ้าในฤทธิเดชท่ีอศัจรรย์ท่ามกลางพวกเ์ รา พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งการ

อศัจรรย์ และเราต้องไม่ลดละจากการต่อสู้ เพ่ือการสําแดงท่ีย่ิงใหญ่ถึงฤทธิเดชของ์ พระเจ้าเพียงเพราะผู้ เผยพระวจนะปลอมได้

ประโยชน์และค้ากําไรจากสิง่เหลา่นี ้แตอ่ยา่ให้เราคนใดติดตาม “ลทัธิบคุคล” ซึง่เป็นอปุกรณ์ของซาตานในการหลอกลวงประชากร

ของพระเจ้า 

.................... 
พระเยซจะทรงรับคริสตจักรู  
ที่ไม่แข็งแรงขึน้ไปหรือไม่ 

ถาม 
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 ผมไดยิ้นผป้ระกาศคนหน่ึงกล่าวว่าู พระเยซไม่สามารถทีจ่ะเสด็จมาไดจ้นกว่าคริสตจกัรจะมีการฟ้ืนฟเนือู่ ู งจากคริสตจกัร

ยงัไม่พร้อม และองค์พระผเ้ป็นเจ้าู จะไม่รับคริสตจกัรที่ไม่แข็งแรงข้ึนไป หรือท้ิงแขนหรือขาไว้เบื้องหลงั ผมคิดว่าเราควรจะพร้อม

เสมอเนือ่งจากองค์พระผเ้ป็นเจ้าสามารถเสด็จมาู ไดต้ลอดเวลา โปรดช่วยผมดว้ย อะไรเป็นความจริงกนัแน่ 

 
ตอบ 
 เป็นความจริงว่าองค์พระผู้ เป็นเจ้าจะไม่ทรงรับคริสตจกัรท่ีไม่แข็งแรง หรือเพียงแค่แขนหรือขา แต่ก็ไม่เป็นความจริงว่า

พระองค์ต้องรอจนกวา่การฟืน้ฟจูะเตรียมคริสตจกัรสําหรับการเสดจ็มาของพระองค์ ผมจะขออธิบายนะครับ 

 องค์พระผู้ เป็นเจ้าจะไม่ทรงรับท่ีประชุมหรือกลุ่มคน แต่จะรับบุคคลขึน้ไป การท่ีจะคิดว่าองค์พระผู้ เป็นเจ้าจะต้องรับท่ี

ประชมุทัง้ท่ีประชมุหรือองค์การทัง้องค์การ หรือแม้แต่ทัง้ครอบครัวนัน้ เป็นสิ่งท่ีไม่ถกูต้องตามพระคมัภีร์ ตามจริงแล้ว ตรงกนัข้าม

กนัตา่งหาก 

แต่วนันัน้ โมงนัน้ ไม่มีใครร้ ถึงู บรรดาทตสวรรค์ หรือู พระบุตรก็ไม่ร้ ร้แตู่ ู พระบิดาองค์เดียว...เมื่อนัน้ชายสองคนอย่ที่ทุ่งู

นา จะทรงรับคนหน่ึง ทรงละคนหน่ึง หญิงสองคนโม่แห้งอย่ที่โรงโม่ จะทรงรับคนหน่ึง ทรงละคนหน่ึง เหตฉุะนัน้ ท่านู

ทัง้หลายจงเฝ้าระวงัอย่ เพราะท่านไม่ร้ว่า องค์ู ู พระผเ้ป็นเจ้าของท่านจะเสด็จมาเวลาไู หน (มทัธิว 24:36, 40-42) 

 คริสตจกัรท่ีแท้จริงประกอบไปด้วยผู้ซึง่มีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้ว ท่ีจะได้รับขึน้ไปเม่ือพระเยซูเสด็จมา ในทนัทีทนัใด จะมี

การแยกเกิดขึน้ ผู้ ท่ีไมพ่ร้อมจะถกูทิง้ไว้เบือ้งหลงั “องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงรู้จกัคนเหลา่นัน้ท่ีเป็นของพระองค์” และ “ให้ทกุคนซึง่ออก

พระนามขององค์พระผู้ เป็นเจ้าละทิง้ความชัว่เสีย” (2ทิโมธี 2:19) 

 มีผู้ ท่ีอยูใ่นคริสตจกัรซึง่พร้อมจะไป อยูเ่สมอมาและจะมีอยูเ่สมอไป ในทํานองเดียวกนั ก็มีผู้ ท่ีประกาศตวัว่าเป็นคริสเตียน

ซึง่ไม่พร้อม เสมอมาและจะมีอยู่เสมอไปด้วยเช่นกนั เน่ืองจากเราไม่ทราบว่าองค์พระผู้ เป็นเจ้าจะเสด็จมาเม่ือใด เราจึงต้องพร้อม

อยูต่ลอดเวลา 

 เท่าท่ีผมจําความได้ ผมได้ยินคํากล่าวท่ีว่า “องค์พระผู้ เป็นเจ้าจะต้องทําให้คริสตจักรดีสมบูรณ์แบบก่อนท่ีพระองค์จะ

เสด็จมา” บางคนสอนว่าการข่มเหงหรือความทกุข์เวทนาครัง้ใหญ่จะต้องเกิดขึน้เพ่ือท่ีจะทําให้คริสตจกัรดีสมบูรณ์แบบ บางคน

กล่าวว่าจะต้องมีการฟืน้ฟูท่ีย่ิงใหญ่เพ่ือนําคริสตจกัรไปสูค่วามดีสมบรูณ์แบบ คําสอนทัง้สองประการนีเ้กิดขึน้จากสมมติุฐานท่ีไม่

ถกูต้อง 

 ประการแรก เศษเก้าส่วนสิบของคริสตจักรอยู่ในหลุมศพแล้ว คนเหล่านีจ้ะได้รับการทําให้ดีสมบูรณ์แบบได้อย่างไร 

ประการท่ีสอง พระเจ้าไม่ต้องทําสิ่งท่ีพระองค์ได้ทรงสัง่ให้คณุทํา ให้กบัคณุและเพ่ือคณุ การรอคอยให้เกิดการฟืน้ฟูเพ่ือท่ีคณุจะ

พร้อมหรือให้เกิดการข่มเหงเพ่ือผลกัดนัคณุเป็นสูพ่ระเจ้านัน้เป็นอนัตราย เพราะคณุจะหลงไป 

 พระเยซูตรัสคําอปุมาเร่ืองหญิงพรหมจารีมีปัญญาห้าคนและโง่ห้าคนเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเวลาท่ีพระองค์จะเสด็จมานัน้

เป็นสิ่งท่ีไม่คาดคิด และจะไม่มีเวลาในการท่ีจะเตรียมตวั เม่ือเสียงร้องว่า “เจ้าบ่าวมาแล้ว จงออกมารับทา่นเถิด” ก็จะสายเกินไป

แล้วสําหรับพรหมจารีโง่ท่ีจะเตรียมตวัได้ทนั (ดมูทัธิว 25:1-3) 

 สิ่งใดก็ตามท่ีทําให้คณุไม่มองหาหรือรอคอยการเสด็จมาขององค์พระผู้ เป็นเจ้านัน้เป็นสิ่งท่ีหลอกลวง “พระองค์จะทรง

ปรากฏเป็นครัง้ท่ีสอง มิใช่เพ่ือกําจดับาป แตเ่พ่ือช่วยบรรดาผู้ ท่ีรอคอยพระองค์ด้วยใจจดจ่อให้ได้รับความรอด” (ฮีบรู 9:28) 

 เป็นความจริงว่าเราต้องถกูทดลอง แต่การทดลองเกิดขึน้ในหลายรูปแบบ ไม่ใช่การข่มเหงหรือความทกุข์เวทนาเท่านัน้ 

การทดลองท่ีคริสตจักรประสบในทุกวนันี ้อย่างน้อยก็คริสตจักรในอเมริกา ก็คือ การเป็นเพียงแต่อุ่นๆ ความไม่สนใจ ความพึง

พอใจ ความไมจ่ริงจงั ความร่ํารวย สิง่เหลา่นีทํ้าให้เกิดการทดลองได้มากเทา่ๆ กบัความยากลําบากหรือการข่มเหงที่ยิ่งใหญ่ และจ

มีผลในการทําลายมากเทา่ๆ กนัด้วย องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงทราบว่าสิ่งนีจ้ะเป็นการทดสอบพวกเขา จึงทรงเตือนเราว่า “แต่จงระวงั

ตวัให้ดี เกลือวา่ใจของทา่นจะล้นไปด้วยอาการด่ืมเหล้าองุ่นมาก และด้วยการเมา และด้วยคิดกงัวลถงึชีวิตนี ้แล้วเวลานัน้ จะมาถึง
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ท่านดจุบ่วงแร้วอย่างกะทนัหนั เพราะว่าวนันัน้จะมาถึงคนทัง้ปวงท่ีอยู่ทัว่แผ่นดินโลก เหตฉุะนัน้จงเฝ้าอยู่ทกุเวลา จงอธิษฐานเพ่ือ

ทา่นทัง้หลายจะมีกําลงัท่ีพ้นเหตกุารณ์ทัง้ปวงซึง่จะบงัเกิดมานัน้ และจะยืนอยูต่อ่หน้าบตุรมนษุย์ได้” (ลกูา 21:34-36) 

 ไม่มีครัง้ใดเลยท่ีเราได้รับคําสัง่ให้รอคอยการทกุข์เวทนาหรือการฟืน้ฟูท่ีย่ิงใหญ่เพ่ือเตรียมคริสตจกัรสําหรับการเสด็จมา

ของพระองค์ แตเ่ราได้รับคําเตือน แนะนําและสนบัสนนุให้ต่อสู้กบัวิญญาณแห่งยคุนี ้และระวงัรวมทัง้รอคอยการเสด็จกลบัมาของ

พระองค์ 

จงเฝ้าระวงัและอธิษฐานอย่ เพราะท่านไม่ร้ว่าเวลาวนันัน้จะมาถึงเมื่อไรู ู ...เหตฉุะนัน้ท่านทัง้หลายจงเฝ้าระวงัอย่ เพราะู

ท่านไม่ร้ว่าเจ้าของบ้านจะมาเมื่อไร จะมาเวลาค่ํา หรือเทีย่งคืน หรือเวลาไก่ขนั หรือรุ่งเชา้ จงเฝ้าระวงัอย่ กลวัว่าจู ู ะม

ฉบัพลนัและจะพบท่านนอนหลบัอย่ ซ่ึงเราบอกพวกท่าน เราก็บอกคนทัง้ปวงดว้ยว่าจงเฝ้าระวงัอย่เถิดู ู  (มาระโก 13:33, 

35-37) 

 ในตอนท้ายนี ้ผมขอกลา่วว่า เรากําลงัมีชีวิตอยู่ในปัจจบุนัในเวลาท่ีวิเศษ คริสตจกัรท่ีแท้จริงของพระเจ้ากําลงัมีการฟืน้ฟ ู

และการเคล่ือนไหวท่ีแท้จริงของพระวิญญาณบริสทุธิทรงอยู่ท่ามกลางคริสตจกัร ในเวลาเดียวกนั บางคนเข้าใกล้ชิดกบั์ พระเจ้า

มากขึน้ ในขณะท่ีคนอ่ืนๆ ถอยกลบัไปและกลายเป็นแต่อุ่นๆ และอยู่ในทางโลก ถ้าพระเจ้าทรงรอคอย เส้นการแบ่งเขตจะชดัเจน

ขึน้เร่ือยๆ เร่ือยๆ 

 ในครอบครัวเดียวกนั ท่ีประชมุเดียวกนั หรือองค์การเดียวกนั จะมีบคุคลทัง้สองประเภท แต่เม่ือพระเยซูเสด็จมาและทรง

รับคริสตจกัรขึน้ไป มีเพียงผู้ ท่ีพร้อมเท่านัน้ ผู้ ท่ีมีตะเกียงท่ีเตรียมไว้และไฟลกุอยู่ท่ีจะได้ไป พวกเขาจะเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์ 

หญิงพรหมจารีท่ีโง่จะไมไ่ด้ไปในการเลีย้งสมรส 

 “พระวิญญาณและเจ้าสาวตรัสว่า ‘เชิญมาเถิด’ ” (วิวรณ์ 22:17) ผมเช่ือว่าพระวิญญาณและเจ้าสาวจะตรัสด้วยว่า “เหตุ

ฉะนัน้ทา่นทัง้หลายจงเตรียมพร้อมไว้ เพราะในโมงท่ีทา่นไมคิ่ดไมฝั่นนัน้ บตุรมนษุย์จะเสดจ็มา” (มทัธิว 24:44) 

 
 
 
 
 

เราสามารถออกคาํส่ังกับทตสวรรค์ได้หู รือไม่ 
ถาม 
 เพื่อนของผมเป็นสมาชิกของคริสตจักรที่สอนว่าเราสามารถสัง่ทตสวรรค์ให้ทําธุระต่างๆ ใหู้ เราได้ เราสามารถสัง่ทตู

สวรรค์ใหผ้กมดัวิญญาณชัว่และทําส่ิงต่างๆ ทีเ่ราสัง่ได ้จริงหรือเปล่าครบัู  

ตอบ 
 มีคําสอนท่ีแปลกประหลาด เพ้อฝัน และไม่เป็นไปตามพระคมัภีร์อยู่มากมายในปัจจุบนั และคําสอนนีก็้เป็นหนึ่งในนัน้ 

แนวความคิดท่ีไมถ่กูต้องนีม้าจากการตีความท่ีบิดเบือนเก่ียวกบัข้อพระคมัภีร์เช่น ฮีบรู 1:14: 

 

ทตสวรรค์ทัง้ปวงเป็นแต่เพียงวิญญาณผป้รนนิบติั ทีู่ ู พระองค์ทรงส่งไปช่วยเหลือบรรดาผที้่จะไดร้ับความรอดกระนัน้มิใชู่

หรือ 
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 ทตูสวรรค์เป็นสิง่ท่ีพระเจ้าทรงสร้างขึน้ และมีการรับใช้ท่ีดีและยอดเย่ียม แต่เราจะต้องไม่เปล่ียนและบิดเบือนความจริงท่ี

สําคญันีใ้ห้กลายเป็นสิง่ท่ีตรงข้ามกบัพระคมัภีร์ 

 ไม่มีข้อความใดในพระวจนะของพระเจ้าท่ีบอกเป็นนยัว่าเรามีสิทธิหรืออํานาจท่ีจะสัง่ทตู์ สวรรค์ให้ทําสิ่งท่ีเราต้องการให้

พวกเขาทําได้ ตามจริงแล้ว เราทราบวา่พระเจ้าทรงสร้างมนษุย์ “ให้...ต่ํากวา่เหลา่ทตูสวรรค์เพียงชัว่ระยะหนึง่” ไม่ใช่อยู่เหนือเหลา่

ทตูสวรรค์เพ่ือสัง่พวกเขา แม้แต่ในเวลาท่ีพระเยซูทรงเป็นเนือ้หนงั พระองค์ทรง “ต่ํากวา่เหลา่ทตูสวรรค์เพียงชัว่ระยะหนึง่” (ฮีบรู 

2:7, 9) 

 พระเจ้าทรงเป็นผู้ ท่ีสัง่ทตูสวรรค์และสง่พวกเขาออกไปทําตามคําสัง่ของพระองค์ (สดดีุ 103:20) เราไมมี่อํานาจนัน้ แทนท่ี

เราจะเป็นผู้ ท่ีสัง่พวกเขา พระเจ้าทรงให้ทตูสวรรค์ดแูลเรา (สดดีุ 91:11) เราจะเห็นตวัอย่างนีไ้ด้ในดาเนียล 6:22 และกิจการ 12:7-

10 

 คําสอนของคริสตจักรของเพ่ือนคุณเป็นตัวอย่างทั่วไปของคําสัง่สอนท่ีไม่ถูกต้องท่ีดึงดูดผู้ ท่ีอยู่ทางเนือ้หนัง เพราะมี

แนวโน้มท่ีจะยกย่องและสรรเสริญเนือ้หนงั ผู้ เผยพระวจนะท่ีผิดๆ บางคนจะอ้างอํานาจเหนือดวงอาทิตย์ ดวงจนัทร์ และดวงดาว

หากว่าพวกเขาคิดว่าจะสามารถทําได้ แต่ก็เป็นของปลอมเหมือนกบัพวกแบงค์กาโม่ นอกจากนีย้งัมีความใกล้เคียงกบัสิ่งลึกลบั

และการยุง่เก่ียวกบัพวกวิญญาณท่ีคล้ายคลงึกนันัน้ 

 ถ้าเรากลืนคําสอนนีล้งไป เราจะพบว่าไม่นานเราจะอยู่ในงานของพวกคนทรง นําวิญญาณเข้ามาภายในและติดต่อกบั

วิญญาณเหลา่นัน้ สิง่เหลา่นีเ้ป็นสิง่ท่ีน่าเกลียดน่าชงัสําหรับพระองค์ (ดเูลวีนิติ 19:31; 20:6; อพยพ 22:18) 

 เราจะต้องยําเกรงพระวจนะของพระเจ้าวา่เป็นสิง่ท่ีมีอํานาจสงูสดุ เป็น “คําพยากรณ์ท่ีแน่นอนย่ิงกว่านัน้” (2เปโตร 1:19) 

เป็นสิง่ท่ีเราใช้ตดัสินและทดสอบทกุสิ่ง เม่ือเราได้ยินคําสอนท่ีเพ้อฝันเช่นนี ้เราควรจะจดจําสิ่งท่ีองค์พระผู้ เป็นเจ้าตรัสกบัอิสราเอล

ในอิสยาห์ 8:19-20 วา่ 

 

และเมื่อเขาทัง้หลายกล่าวแก่พวกท่านว่า ‘จงปรึกษากบัคนทรงและพ่อมดแม่มดผร้้องเสียงจ้อกแจ้กและเสียงพึมพําู ’ ไม่

ควรที่ประชาชนจะปรึกษากบัพระเจ้าของเขาหรือ ควรเขาจะไปปรึกษาคนตายเพื่อคนเป็นหรือ ไปค้นพระโอวาทและ

ถอ้ยคําพยาน ดเถิด แน่นอนทีเดียวคนทีไ่ปพดเช่นนี ้ก็เป็นคนทีไ่ม่มีรุ่งอรุณเสียเลยู ู  

 

 
พระเจ้าจะทรงสร้าง 

อาณาจักรของพระองค์บนโลกที่ใด 
ถาม 
 ถา้พระเจ้าจะทรงตัง้แผ่นดินข้ึนบนโลก พระองค์จะทรงทําไดอ้ย่างไรถ้าโลกนีถ้กทําลายไปแล้ว ู (2เปโตร 3:10) และถ้าน่ี

เป็นสถานท่ีซึง่พระเจ้าจะทรงตัง้แผน่ดินขึน้ เราจะใช้ชีวิตนิรันดร์ของเราอยูท่ี่น่ีหรือเปลา่ 

ตอบ 
 ข้อพระคมัภีร์ท่ีคณุอ้างถงึคือ 2เปโตร 3:10 ซึง่กลา่วไว้วา่  

 

แต่ว่าวนัขององค์พระผเ้ป็นเจ้านัน้ จู ะมาถึงเหมือนอย่างขโมยแอบย่องมา และในวนันัน้ ทอ้งฟ้าจะล่วงเสียไปดว้ยเสียงที่

ดงักึกกอ้ง และโลกธาตจุะสลายไปดว้ยไฟ และแผ่นดินโลกกบัส่ิงสารพดัทีมี่อย่ในโลกนัน้ จะตอ้งไหมเ้สียส้ินู  
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 คําว่า “และในวนันัน้” หมายถึงตอนปลายของวนัเวลาแห่งองค์พระผู้ เป็นเจ้าในตอนท้ายของยคุอาณาจกัร หรือยคุพนัปี 

เม่ือการทําลายท้องฟ้าและโลกจะเกิดขึน้ในเวลาแหง่การพิพากษาท่ีพระท่ีนัง่ใหญ่สีขาว (วิวรณ์ 20:6-15) 

 ในยคุอาณาจกัรนี ้ซาตานจะถกูขงัไว้ (วิวรณ์ 20:1-3) และพระคริสต์จะทรงครอบครองโลก มีการพดูถึงช่วงเวลานีห้กครัง้

ในวิวรณ์ 20:1-7 และโดยทัว่ไปเรียกวา่ ยคุพนัปี (มิลเลนเนียม) จากภาษาละตินวา่ mille (พนั) และ annum (ปี) แต่พระคมัภีร์เรียก

ช่วงเวลานีง้่ายๆ ว่า อาณาจกัร ซึง่จะเป็นอาณาจกัรท่ีตามองเห็นได้บนโลกนี ้และการปกครองของอาณาจกัรจะเป็นการปกครองท่ี

มีพระเจ้าเป็นใหญ่ นัน่คือการปกครองของพระเจ้า 

 ข้อความต่อไปนีใ้นพระคมัภีร์จะช่วยให้คณุเข้าใจได้ คือ มทัธิว 25:31-34; ลกูา 1:30-33; ดาเนียล 7:13-14; วิวรณ์ 

19:11-15; อิสยาห์ 24:23 

 เม่ือพระเยซูทรงตัง้อาณาจกัรของพระองค์ขึน้ และซาตานถกูขงัไว้ในบาดาล (วิวรณ์ 20:1-3) คําสาปแช่งจะถกูยกออก

จากโลก ธรรมชาติของสตัว์ท่ีดรุ้ายจะกลบัสู่สภาพเดิมท่ีพระเจ้าทรงสร้างพวกมนัในตอนต้น คือไม่มีอนัตรายและกินพืช (อิสยาห์ 

11:6-9) ชีวิตของมนษุย์จะยืดยาวออกไป (อิสยาห์ 65:20, 22; เศคาริยาห์ 8:4) แผ่นดินจะก่อให้เกิดผลเหมือนเช่นสวนเอเดน (อา

โมส 9:13; อิสยาห์ 35:11; 55:13; โยเอล 2:24-26; 3:18) 

 อิสราเอลจะเป็นศีรษะของชาติทัง้ปวงบนโลก (เฉลยธรรมบัญญัติ 28:13; อิสยาห์ 60:12) และธรรมิกชนจะนั่งอยู่กับ

พระเยซแูละปกครองโลกกบัพระองค์ (มทัธิว 19:28; วิวรณ์ 20:6) 

 อย่างไรก็ตาม โลกนีไ้ม่ใช่ท่ีซึง่เราจะใช้เวลาชัว่นิรันดร์อยู่กบัพระเยซู เพราะในตอนท้ายของเวลาพนัปี โลกนีจ้ะถกูทําลาย 

จะมีฟ้าใหมแ่ละแผน่ดินโลกใหม ่“ท่ีซึง่ความชอบธรรมจะดํารงอยู”่ (2เปโตร 3:13; วิวรณ์ 21:1) 

 พระเจ้าทรงมีสถานท่ีพิเศษสําหรับเรา ซึง่เป็นเจ้าสาวของพระองค์ 1เปโตร 1:3-4 บอกกบัเราว่าพระเจ้าทรง “ให้เราบงัเกิด

ใหมเ่ข้าสูค่วามหวงัใจอนัมีชีวิตอยู่...เพ่ือให้ได้รับมรดกซึง่ไม่รู้เป่ือยเน่า ปราศจากมลทิน และไม่ร่วงโรยซึง่ได้เตรียมไว้ในสวรรค์เพ่ือ

ทา่นทัง้หลาย” พระเยซตูรัสวา่ “ในพระนิเวศของพระบิดาเรามีท่ีอยูเ่ป็นอนัมาก ถ้าไมมี่เราคงได้บอกทา่นแล้ว เพราะเราไปจดัเตรียม

ท่ีไว้สําหรับท่านทัง้หลาย เม่ือเราไปจดัเตรียมท่ีไว้สําหรับท่านแล้ว เราจะกลบัมาอีกรับท่านไปอยู่กบัเรา เพ่ือว่าเราอยู่ท่ีไหนท่าน

ทัง้หลายจะได้อยูท่ี่นัน่ด้วย” (ยอห์น 14:2-3) 

 สถานท่ีนีเ้รียกว่า “วิสทุธนคร คือนครเยรูซาเล็มใหม่ เล่ือนลอยลงมาจากสวรรค์และจากพระเจ้า นครนีไ้ด้จดัเตรียมไว้

พร้อมแล้ว เหมือนอย่างเจ้าสาวแต่งตวัไว้สําหรับสามี” (วิวรณ์ 21:2) มีการบรรยายถึงเมืองท่ีสวยงามนีอ้ย่างละเอียดในวิวรณ์ 

21:9-27 และเมืองนีจ้ะเป็นบ้านของเราไปชัว่นิจนิรันดร์ พระเยซูทรงอยู่ท่ีนัน่ และพระองค์ทรงเป็นแสงสว่างของเมืองนัน้ (วิวรณ์ 

21:23) เราจะมีร่างกายท่ีได้รับสง่าราศีเหมือนเช่นพระกายของพระคริสต์หลงัจากฟืน้คืนพระชนม์ “แต่บ้านเมืองของเรานัน้อยู่ท่ี

สวรรค์ เรารอคอยผู้ช่วยให้รอด ซึ่งจะเสด็จมาจากสวรรค์คือพระเยซูคริสตเจ้า พระองค์จะทรงเปล่ียนแปลงกายอนัต่ําต้อยของเรา

ให้เหมือนพระกายอนัทรงพระสิริของพระองค์ ด้วยฤทธานภุาพซึ่งทําให้พระองค์ปราบสิ่งสารพดัลงใต้อํานาจของพระองค์ (ฟีลิปปี 

3:20-21) 

 แตเ่รายงัไม่ได้อยู่ท่ีนัน่ เรายงัคงอยู่ท่ีน่ี งานของเราในตอนนีคื้อการเตรียมพร้อมสําหรับการกลบัมาของพระองค์ และช่วย

คนอ่ืนๆ ให้เตรียมพร้อมสําหรับการกลบัมาของพระองค์ให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะทําได้ ผมตัง้ใจวา่จะเข้าไปให้ได้ แล้วคณุละ่ 

.................... 
ความจริงที่แน่นอนมีหรือเปล่า 

ถาม 
 เราเรียนในโรงเรียนว่า ไม่มีส่ิงใดเป็นความจริงที่แท้จริง เพราะเราไดร้ับความร้ทุกวนั ดงันัน้เราจู ะสามารถร้ความจริงทีู่

สมบรณ์ได้อย่างไร ส่ิงที่เราเรียกว่าเป็นความจริงในวนันี้อาจเป็นส่ิงที่ผิดเมื่อร้อยปีก่อน หรือู ส่ิงที่ผิดเมื่อร้อยปีก่อนอาจเป็นความ

จริงในวนันี ้แต่ศิษยาภิบาลของผมยงัเทศนาราวกบัว่าเขาเป็นคนเดียวที่ถก เราแน่ใจได้อย่างไรว่าตนเองถก อีกปีหน่ึู ู ง หรือสิบปี 
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หรือร้อยปีหลงัจากนี ้ทกุส่ิงทีเ่ขาเทศนาจะเปลี่ยนแปลงไป ดงันัน้แล้วทําไมผมตอ้งเชื่อฟังเขา ตอนนีผ้มอายสิุบหก และแม่ของผม

บอกใหผ้มเขียนมาหาคณุ 

 
ตอบ 
 คําสอนอยา่งหนึง่ของปรัชญาชีวิตแบบ New Age (เน้นหลีกเล่ียงวตัถนิุยมของทางตะวนัตกและสง่เสริมความสําคญัของ

จิตใจ) คือว่าไม่เพียงแต่มนุษย์เท่านัน้ท่ีมีวิวฒันาการและเปล่ียนแปลงไป แต่ความจริงก็มีวิวฒันาการและเปล่ียนแปลงไปด้วย 

ดงันัน้ตามปรัชญาซึง่ได้รับอิทธิพลของมารนี ้จึงไม่มีสิ่งใดแน่นอนแท้จริง ไม่มีสิ่งใดท่ีเราสามารถกลา่วได้ว่าถกูต้องหรือถกูทัง้หมด 

หรือผิดหรือไมถ่กูต้องทัง้หมด 

 สิ่งท่ีน่าเศร้าคือว่าคําสอนท่ีเป็นอนัตรายนีไ้ม่เพียงแต่มีอยู่ในระบบโรงเรียนในอเมริกาเท่านัน้ แต่ยงัจู่โจมประชากรของ

พระเจ้าอยา่งร้ายกาจอีกด้วย ความคิดเช่นนีป้รากฏตวัขึน้ในคริสตจกัรในหลายทางด้วยกนั 

 แม้วา่จะเรียกวา่เป็นปรัชญา “New Age” [ความหมายตามตวัวา่ ยคุใหม ่– ผู้แปล] แต่จริงๆ แล้วเป็นการปฏิรูปคําโกหกท่ี

เก่าแก่ท่ีสดุท่ีมีการกลา่วมา ซาตานบอกกบัเอวาว่า “จริงหรือท่ีพระเจ้าตรัส” (ปฐมกาล 3:1) อีกนยัหนึ่งคือ คณุไม่สามารถเช่ือสิ่งท่ี

พระเจ้าตรัสเป็นความจริงท่ีแน่นอนได้ และดงันัน้ คณุก็เป็นเหมือนกบัเอวาท่ีถกูหลอกด้วยเล่ห์เหล่ียมของซาตาน (2โครินธ์ 11:3) 

อยูภ่ายใต้การควบคมุความคิดด้วยพลงัของมาร และถกูทําให้เช่ือวา่การเทศนาพระวจนะของพระเจ้าอยูใ่ต้ฤทธิเดชและอํานาจของ์

พระวิญญาณบริสทุธิไมเ่ป็นท่ียอมรับในสมยัใหมนี่ ้์  

 ผมอยากจะกล่าวถึงข้อความท่ีเรียบง่ายในพระวจนะของพระเจ้า ประการแรก พระคมัภีร์ไม่ได้เป็นเพียงงานของมนษุย์ 

แต่ “พระคมัภีร์ทกุตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตกัเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี 

และการอบรมในทางธรรม” (2ทิโมธี 3:16) ซึ่งหมายความว่าพระคมัภีร์มาจากพระเจ้าผู้ทรง “เหมือนเดิมในเวลาวานนี ้และเวลา

วนันี ้และต่อๆ ไปเป็นนิจกาล” (ฮีบรู 13:8) ดงันัน้ เราทราบจากสดดีุ 119:160 ว่า “สาระสําคญัแห่งพระวจนะของพระองค์ คือ

ความจริง และกฎหมายอนัชอบธรรมของพระองค์ทกุข้อ ดํารงอยูเ่ป็นนิตย์” 

 มนษุย์ไม่ได้อยู่ในกระบวนการของวิวฒันาการ แต่ธรรมชาติของมนษุย์เป็นเหมือนเดิมอย่างท่ีเคยเป็นมา สิ่งท่ีแตกต่าง

ของมนุษย์ในปัจจุบันและผู้ ท่ีมีชีวิตอยู่หนึ่งพันปีหรือห้าฟันปีก่อนคือปริมาณความรู้ท่ีเราสะสมในหลายศตวรรษ ความรอดท่ี

พระเยซูทรงซือ้เพ่ือเราท่ีไม้กางเขนเหมาะกบัความจําเป็นของมนษุย์ในปัจจุบนั เหมือนเช่นในสมยัของอคัรสาวก พระวจนะของ

พระเจ้า ซึง่คือพระคมัภีร์นัน้ ยงัคงเหมาะกบัความจําเป็นของมนษุย์ในทกุยคุ ทกุสมยั ทกุวฒันธรรม ทกุเชือ้ชาติ ทกุสถานะ และทกุ

ระดบัการศกึษา เป็นความจริงท่ีแน่นอนและไมส่ามารถเปล่ียนแปลงได้ เพราะ “ปักแน่นอยูใ่นสวรรค์เป็นนิตย์” (สดดีุ 119:89) 

 พระคมัภีร์ไม่มีข้อผิดใดๆ เลย พระคมัภีร์เป็นความจริงอย่างแท้จริง เป็นพืน้ฐานแห่งความเช่ือของเรา พระเยซูตรัสว่า 

“พระวจนะของพระองค์เป็นความจริง” (ยอห์น 17:17) พระองค์ยงัตรัสอีกว่า “ตราบใดท่ีฟ้าและดินดํารงอยู่ แม้อกัษรหนึ่งหรือขีดๆ 

หนึง่ก็จะไมส่ญูไปจากธรรมบญัญติั จนกวา่สิง่ท่ีจะต้องเกิด ได้เกิดขึน้แล้ว” (มทัธิว 5:18) และพระองค์ตรัสว่า “ฟ้าและดินจะลว่งไป 

แต่ถ้อยคําของเราจะสญูหายไปหามิได้เลย” (ลกูา 21:33) (ดสูภุาษิต 30:5-6; กาลาเทีย 1:11-12; 1เปโตร 1:25; 2เปโตร 1:20-21; 

วิวรณ์ 22:18-19) 

 ความจริงปักแน่นอยู่เป็นนิตย์ ความจริงไม่สามารถถกูเปล่ียนแปลง บิดเบือน ละเลย ทําให้อ่อนลง ทําให้ลดน้อยลง หรือ

ขยายโดยท่ีไม่ต้องทนทกุข์กบัผลลพัธ์ท่ีเลวร้ายท่ีสดุ การเปลี่ยนแปลงความจริงของพระคมัภีร์เป็นการทําให้เกิดพระพิโรธและการ

แช่งสาปของพระเจ้า พระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวถึงเร่ืองนีอ้ย่างชดัเจนในหลายๆ แห่ง โดยเฉพาะอย่างย่ิงในโรม 1:18-25 โปรด

อา่นในข้อพระคมัภีร์นัน้ แล้วคณุจะรู้สกึตกใจกบัความหมายของข้อพระคมัภีร์ นอกจากนี ้ผมอยากแนะนําให้คณุอ่านข้อพระคมัภีร์

ท่ีเหลือในโรม 1 ด้วย คณุจะเห็นว่าความเส่ือมโทรมของอเมริกาท่ีเลวร้ายในปัจจบุนัสว่นใหญ่เกิดจากการท่ีมนษุย์หนัไปจากความ

จริงแหง่พระวจนะของพระเจ้า  
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 ความจริงคงอยู่ตลอดไป และไม่มีการเปล่ียนแปลงเหมือนเช่นดวงดาวในวงโคจรของมนั นอกจากนี ้เรายงัต้องเทศนา

ความจริง และเทศนาด้วยอํานาจ พระเยซูเทศนาด้วยฤทธิอํานาจ ์ (มทัธิว 7:29) และพวกอคัรสาวกด้วยเช่นกนั (กิจการ 4:8-14) 

ผู้ รับใช้ในปัจจบุนัต้องเทศนาด้วยความกล้าหาญและด้วยอํานาจ (ทิตสั 2:15) 

 ความคิดของหลายคนท่ีว่าแต่ละยคุต้องประเมินความจริงใหม่สําหรับตนเองเป็นสิ่งท่ีมาจากหนงัสือของพวก New Age 

เช่นกนั แหลง่ของความจริงทัง้ปวงคือพระเจ้าพระองค์เอง พระองค์ “ไม่มีการแปรปรวน หรือไม่มีเงาอนัเน่ืองจากการเปล่ียนแปลง” 

(ยากอบ 1:17) “คลงัสติปัญญาและความรู้ทกุอยา่งทรงปิดซอ่นไว้ในพระองค์” (โคโลสี 2:3) พระวจนะของพระองค์เด็ดขาด เหมือน

เช่นท่ีเราเห็นไปแล้วว่า พระวจนะของพระองค์ปักแน่นอยู่ในสวรรค์เป็นนิตย์ พระองค์จะไม่ทรงเปิดเผยสิ่งหนึ่งกบับคุคลหนึ่ง และ

เปิดเผยสิ่งตรงกันข้ามกับอีกคนหนึ่ง ถ้าคุณไปท่ีแหล่งเดียวกับท่ีผมไปเพ่ือหาความจริง คุณก็ควรจะกลบัออกมาด้วยข้อความ

เดียวกบัท่ีผมได้ ไมใ่ช่มีมาตรฐานหนึง่สําหรับคนยคุหนึง่ และอีกมาตรฐานหนึง่สําหรับคนอีกยคุหนึง่ 

 ศิษยาภิบาลของคณุเป็นผู้ รับใช้ของพระเจ้าท่ีเทศนาพระวจนะของพระเจ้าด้วยการทรงเจิมของพระวิญญาณบริสทุธิ และ์

ด้วยฤทธิอํานาจท่ี์ พระเจ้าทรงประทานให้กบัเขา ถ้าคณุคาดหวงัว่าจะได้รับความรอด คณุต้องฟังพระวจนะขององค์พระผู้ เป็นเจ้า 

และเช่ือฟังพระวจนะนัน้ พระเจ้าจะไมท่รงเปล่ียนพระวจนะของพระองค์เพ่ือคณุหรือเพ่ือผมหรือเพ่ือคนอ่ืนใด ถ้าองค์พระผู้ เป็นเจ้า

ทรงลา่ช้าออกไป (แน่นอนว่าผมไม่เช่ือว่าพระองค์จะทรงทําเช่นนัน้) ก็จะมีบางคนเทศนาพระวจนะเดียวกนันีอี้กหนึ่งร้อยปีนบัจาก

นีไ้ป 

 นรกจะเป็นสถานท่ีอนัเลวร้ายท่ีคุณจะต้องใช้เวลาชัว่นิรันดร์อยู่ท่ีนั่น ถ้าผมเป็นคณุ ผมจะฟังผู้ เทศนาและขอบคณุเขา

สําหรับการเทศนาท่ีตรงเพ่ือท่ีคณุจะได้รับความรอด 
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การดาํเนินชีวติคริสเตียน 
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ศษิยาภบิาลของดฉัินไม่ยอมให้ดฉัินมีแฟน 
ถาม 
 ดิฉนัไดร้ับบพัติศมาดว้ยพระวิญญาณบริสทุธิประมาณหน่ึงปีมาแลว้ ตอนนีมี้ชายหนุ่มในคริสตจกัรอยากจะเป็นแฟนกบั์

ดิฉนั เขาแสวงหาพระวิญญาณบริสทุธิอย่างจริงจงัมาเป็นเวลาประมาณสามเดือน และดิฉนัชอบเขามาก ศิษ์ ยาภิบาลของดิฉนัไม่

อยากใหเ้ราออกไปเทีย่วดว้ยกนั และเราสามารถออกไปเทีย่วกนัเป็นกลุ่มเท่านัน้ ดิฉนัร้สึกอึดอดัมากเพราะเราไม่สามารถไปเทีย่วู

ดว้ยกนัได ้และดิฉนัคิดว่าไม่ยติุธรรมเลย ดิฉนัเชื่อฟังศิษยาภิบาลของดิฉนั แต่ดิฉนักําลงัร้สึกขมขื่นและทอ้ถอย และอยากจะออกู

จากคริสตจกัรนีแ้ละไปทีอื่น่ซ่ึงศิษยาภิบาลจะไม่กดเรามากจนเกินไป มีอะไรทีดิ่ฉนัทําไดบ้า้งไหม ดิฉนัอายสิุบหกปีค่ะ 

ตอบ 
 มีครับ มีบางสิง่ท่ีคณุสามารถทําได้ อยา่งแรกท่ีคณุสามารถทําได้หากวา่คณุเป็นห่วงชายหนุ่มคนนีจ้ริงๆ คือ อย่าไปยุ่งกบั

เขา เพ่ือท่ีเขาจะสามารถให้ความสนใจทัง้หมดของเขาอยู่กับสิ่งเดียวท่ีสําคญัท่ีสดุสําหรับเขา และนั่นคือการรับพระวิญญาณ

บริสทุธ์ิ ความสนใจของคณุท่ีมีต่อเขาในเวลาท่ีสําคญัในชีวิตของเขานีเ้ป็นการทําให้เขาวอกแวกและเป็นอปุสรรคของเขาต่อการ

ยอมจํานนต่อองค์พระผู้ เป็นเจ้าอย่างแท้จริง พระคมัภีร์กลา่วว่า “เขาเป็นคนสองใจไม่มัน่คงในบรรดาทางท่ีตนประพฤตินัน้” (ยาก

อบ 1:8) และข้อพระคมัภีร์ก่อนหน้านัน้เตือนวา่ “ผู้นัน้จงอยา่คิดวา่จะได้รับสิง่ใดจากพระเจ้าเลย” 

 ตราบใดท่ีคณุยงัดึงรัง้เขาอยู่ ยงัเกีย้วพาราสีกบัเขาและพยายามท่ีจะสร้างความสมัพนัธ์แบบชายหญิงกบัเขาในเวลานี ้

เขาไม่สามารถให้ตนเองกบัการแสวงหาพระเจ้าได้อย่างเต็มท่ี และผลลพัธ์คือเขากําลงัพยายามทําสองสิ่งในเวลาเดียวกนั ดงันัน้ 

เขาจึงเป็น “คนสองใจ” และไม่สามารถยอมจํานนต่อพระเจ้าได้อย่างแท้จริงและรับพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ตามจริงแล้ว คุณ

กลายเป็นอปุสรรคท่ีเลวร้ายท่ีสดุสําหรับเขา จงก้าวออกมา และอย่าไปยุ่งกบัเขา นัน่เป็นสิ่งท่ีดีท่ีสดุท่ีคณุสามารถทําได้เพ่ือเขาใน

เวลานี ้

 อย่างท่ีสองท่ีคณุสามารถทําได้คือการตระหนกัว่าศิษยาภิบาลของคณุเป็นเพ่ือนท่ีดีท่ีสดุของคณุ และกฎของคริสตจกัร

นัน้ก็เพ่ือประโยชน์ของคณุ ดงัท่ีองค์พระผู้ เป็นเจ้าบอกกบัเซาโลท่ีถนนไปยงัดามสักสัว่า “ซึง่เจ้าถีบประตกัก็เจ็บตวัเจ้าเอง” (กิจการ 

9:5) คณุรู้ในใจของคณุว่าเป็นสิ่งผิดท่ีคณุจะไม่เช่ือฟังศิษยาภิบาลและกฎของคริสตจกัร คณุกําลงัดําเนินชีวิตอยู่ในการกลา่วโทษ

และความรู้สกึผิด พระเจ้าไม่สามารถท่ีจะอวยพรแก่คณุได้ จงให้ทกุสิ่งทกุอย่างท่ีแท่นบชูา รวมทัง้ความรู้สกึของคณุท่ีมีให้กบัชาย

หนุ่มคนนี ้และอธิษฐานจนเข้าไปถึงท่ีใหม่ในพระเจ้า ได้รับการเพ่ิมเติมในพระวิญญาณบริสทุธ์ิ ความปีติยินดีขององค์พระผู้ เป็น

เจ้าจะเกิดขึน้และจะตอบแทนสิง่ท่ีคณุได้ยอมจํานนตอ่พระเจ้านัน้มากย่ิงกวา่ 

 ให้คุณไปหาศิษยาภิบาลของคุณและบอกกับเขาว่าคุณขอบคุณความห่วงใยของเขาท่ีมีต่อคุณ และขอบคุณสําหรับ

สติปัญญาของเขาในการชีนํ้าและกฎท่ีจะช่วยเหลือคนหนุ่มสาวให้ประพฤติตนเองอย่างถกูต้องและสอดคล้องกบัพระวจนะและนํ ้

พระทยัของพระเจ้า บอกกบัเขาว่าคณุจะยอมจํานนต่อกฎเหล่านัน้ และคณุต้องการให้เขาบอกกบัคณุหากว่าคณุก้าวลํา้ไป จงม

ความจริงใจเม่ือคณุบอกกบัเขา จงจําไว้วา่ เขาเป็นเพ่ือนท่ีดีท่ีสดุของคณุ เพราะเขาดแูลจิตวิญญาณของคณุ (ฮีบร 13:17) และเม่ือ

คณุยอมจํานนตอ่การชีนํ้าของศิษยาภิบาลท่ีชอบพระทยัพระเจ้า คณุก็จะได้รับความรอด 

 อยา่ปลอ่ยให้มารเข้ามาปลกูฝังความคิดไว้ในจิตใจของคณุว่าคณุสามารถออกจากคริสตจกัรไป โลกนีเ้ต็มไปด้วยศาสนา

ปลอมๆ ท่ีหลอกลวง “ไม่มีไม้กางเขน” ง่ายสําหรับเนือ้หนัง แต่มีคริสตจักรท่ีแท้จริงเพียงคริสตจักรเดียว และคุณควรขอบคุณ

พระเจ้าทกุลมหายใจท่ีคณุหายใจเข้าไปวา่คณุอยู่ในคริสตจกัรท่ีแท้จริงนัน้ ถ้าคณุออกไป คณุอาจจะได้ตามใจของคณุ แต่ชีวิตของ

คณุจะเป็นชีวิตท่ีทกุข์ท่ีสดุ และคณุจะหลงไป 

 ในตอนนี ้คณุอาจจะรู้สกึว่าผมขอให้คณุเลิกคิดหรือหวงัสําหรับความสมัพนัธ์ในอนาคตกบัชายหนุ่มคนนี ้ผมไม่ได้กล่าว

เช่นนัน้ สิ่งท่ีผมกําลงัพดูอยู่นีคื้อให้คณุซึง่เป็นบตุรของพระเจ้าซึง่ได้บงัเกิดใหม่แล้วยอมจํานนความคิดในการมีแฟน หรือพิจารณา

ท่ีจะมีแฟนซึง่ยงัไม่ได้บงัเกิดใหม่ แม้ว่าเขาจะแสวงหาพระวิญญาณบริสทุธิ แต่เขายงัไม่ได้บงัเกิดใหม่นอกจากว่าและจนกว่าท่ีเขา์
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จะได้รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซแูละได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ โดยมีหมาย์ สําคญัคือการพดูภาษาต่างๆ เหมือนเช่นท่ีศิษ

ยาภิบาลของคณุบอก คือจะต้องไมมี่การเป็นแฟนกนัระหวา่งสองคนท่ีคนหนึง่บงัเกิดใหมแ่ตอี่กคนยงัไม่ได้บงัเกิดใหม่ หลกัการของ 

2โครินธ์ 6:14 เป็นหลกัการท่ีมีความเข้มแข็งมาก 

 หากวา่ชายหนุ่มคนนีไ้มไ่ด้รับพระวิญญาณบริสทุธิ ก็ไมมี่ทางใดท่ีเขาจะเป็นผู้ชายสําหรับคณุได้ในนํ ้์ าพระทยัของพระเจ้า 

และหากว่าเขาได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ ในเวลาอนัเหมาะสม ศิษยาภิบาลของคุณอาจอนุญาตให้คุณ์ ออกไปเท่ียวกับเขาได้ 

อยา่งไรก็ตาม ไมจํ่าเป็นวา่คณุทัง้สองเกิดมาเพ่ือกนัและกนั ในเวลานัน้ คณุต้องแสวงหาพระพกัตร์ของพระเจ้าสําหรับการชีนํ้าและ

การทรงนําของพระองค์สําหรับชีวิตของคณุ และไมว่า่ชายหนุ่มคนนีเ้ป็นผู้ ท่ีพระเจ้าวางแผนให้กบัคณุหรือไม ่

 แตน่ัน่ก็เป็นอีกเร่ืองหนึง่ ตอนนี ้ขอให้คณุทําอยา่งท่ีผมบอกกบัคณุนี ้และใครจะไปรู้วา่ ในอนาคต อีกเร่ืองหนึง่อาจจะเป็น

จริงสําหรับคณุก็ได้ 

 

แฟนไม่ใช่ชาวเพน็เทคอสต์ 
ถาม 
 แฟนของดิฉนัเป็นคนหลกัแหลมมาก และเขาอยากจะแต่งงานกบัดิฉนั แมว่้าเขาจะไม่ไดเ้ป็นชาวเพ็นเทคอสต์ แต่เขาก็รัก

พระเจ้าจริงๆ และมาโบสถ์ของเราบ่อยครั้ง มีคนบอกดิฉนัว่าดิฉนัไม่สามารถแต่งงานกบัเขาได้เพราะเขาไม่ได้รับบพัติศมาใน

พระนามของพระเยซและไม่ไดร้ับู พระวิญญาณบริสทุธิ ดิฉนัคิดว่าไม่ยุติธรรมเลยเพราะเขาก็เป็นคริสเตียนและดําเนินชีวิตดีกว่า์

ชาวเพ็นเทคอสต์หลายคน ฉนัรกัเขาและเขารกัฉนั ดงันัน้พระเจ้าคงจะตอ้งการใหเ้ราเป็นค่กนั ทําไมคนอืู่ นถึงไดใ้จแคบและจ้จ้ีนกัู  

ตอบ 
 คณุไม่ได้บอกกับผมว่าใครบอกกับคุณว่าคณุไม่ควรแต่งงานกับชายหนุ่มท่ีคณุบอกว่าคุณหลงรักเขา แต่คงจะเป็นศิษ

ยาภิบาลของคณุ ขอผมกล่าวไว้ตัง้แต่ตอนนีเ้ลยว่าผมไม่มีทางเลือกอ่ืนนอกจากท่ีจะเห็นด้วยอย่างแท้จริง เพ่ือตวัของคณุเองและ

ตัวของชายหนุ่มคนนัน้ด้วย จงยุติความสัมพันธ์นีเ้สีย คุณไม่ควรท่ีจะแม้แต่ให้ชายคนนัน้เกีย้วคุณเลย ไม่ต้องพูดถึงเร่ืองท่ีจะ

แตง่งานอยา่งท่ีพระเจ้าทรงกลา่วโทษไว้ในพระวจนะของพระองค์อยา่งชดัเจน 

 ก่อนท่ีจะกล่าวถึงคําสอนตามพระคมัภีร์ ผมอยากจะเตือนคณุว่าหากว่าคณุแต่งงานกบัชายหนุ่มคนนี ้คณุคงจะมีชีวิตท่ี

ไมมี่ความสขุ ไม่ได้แต่งงานกบัคนท่ีพระเจ้าทรงเลือกให้กบัคณุและผู้ ท่ีจะทําให้คณุมีความสขุอย่างแท้จริง และต้องทกุข์และเสียใจ

อยา่งไมมี่ท่ีสิน้สดุ 

 ผมขออ้างคําพดูของผู้ มีความสําคญัทางฝ่ายวิญญาณท่านหนึ่ง คือศิษยาภิบาลไคลด์ เจ เฮน่ีย์ผู้ลว่งลบั ซึง่ตอบคําถามท่ี

คล้ายคลงึกนันีว้า่ 

 

 พระคมัภีร์ห้ามไม่ให้ “เข้าเทียมแอกกบัคนท่ีไม่เช่ือ” (2โครินธ์ 6:14) การตอบสนองต่อข้อพระคมัภีร์นีม้กัจะเป็น “แต่

เขาไมใ่ช่คนท่ีไมเ่ช่ือเพราะเขาได้กลบัใจใหมแ่ล้ว ฯลฯ” แต่มาระโก 16:17 กลา่วว่า “มีคนเช่ือท่ีไหนหมายสําคญัเหลา่นีจ้ะ

บงัเกิดขึน้ท่ีนัน้...เขาจะพดูภาษาแปลกๆ” และกิจการ 5:32 บอกกบัเราว่าพระวิญญาณบริสทุธ์ินัน้ทรงประทานให้แก่ผู้ ท่ี

เช่ือฟัง ดงันัน้ หากยงัไมไ่ด้รับพระวิญญาณบริสทุธิ ก็แสดงว่ายงัไม่มีการเช่ือฟังหรือความเช่ืออย่างแท้จริง และสิ่งท่ี์ ทําให้

คนๆ หนึ่งไม่ได้รับพระวิญญาณบริสทุธิเป็นสิ่งท่ีผู้์ ซึ่งมีพระวิญญาณบริสทุธินัน้จะไม่สามารถอยู่ร่วมได้ด้วยโดยมีความ์

สงบสขุ เราเช่ือเหมือนกบัอคัรทตูวา่คนๆ หนึง่ยงัไมไ่ด้บงัเกิดใหมจ่นกวา่จะได้รับบพัติศมาในนํา้และพระวิญญาณ เป็นสิ่ง

ผิดอยา่งแน่นอนและไมค่วรท่ีผู้ซึง่บงัเกิดใหมจ่ะแตง่งานกบัผู้ซึง่ไมไ่ด้บงัเกิดใหม.่.. 

 ดูเหมือนว่าจํานวนชายหนุ่มท่ีประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ จะไม่พอต่อความต้องการของหญิงสาวท่ี

ประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ หญิงสาวหลายคนเกิดความตระหนกเพราะกลวัว่าจะกลายเป็นหญิงแก่ท่ีไม่ได้์
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แตง่งาน จงึแตง่งานกบัคนบาปไป มีบางสิง่ท่ีเลวร้ายย่ิงกวา่การเป็นหญิงแก่ท่ีไมไ่ด้แตง่งาน นัน่คือการแต่งงานกบัคนท่ีชัว่

ร้าย 

 ข้าพเจ้าขอกล่าวปกป้องหญิงโสดเสียหน่อย เม่ือดจูากจํานวนประชากรท่ีเป็นชายและหญิงแล้ว แสดงให้เห็นว่าหา

กว่าหญิงสาวบางคนจะคงรอดอยู่ได้ พวกเขาอาจต้องอทุิศตนในการใช้ชีวิตโสด เพราะเราไม่เช่ือเร่ืองการมีภรรยาหลาย

คน ผู้ ทําการท่ีดีท่ีสดุจํานวนหนึ่งท่ีข้าพเจ้ารู้จกัได้มอบปัญหาดงักลา่วให้กบัองค์พระผู้ เป็นเจ้า และเหมือนเช่นเปาโล พวก

เขาได้เลือกท่ีจะให้พระเจ้าเป็นท่ีหนึ่ง แม้ว่าจะหมายถึงการใช้ชีวิตโสด และพวกเขาก็ทําได้เป็นอย่างดีทีเดียว อย่างไรก็

ตาม เปาโลกล่าวว่าไม่ใช่ว่าทุกคนมีของประทานนี ้และเม่ือเทียบกับของประทานทัง้หลายท่ีคนแสวงหากันในทุกวนันี ้

ประตสููข่องประทานนีด้เูหมือนวา่จะมีลกูค้าน้อยเหลือเกิน... 

 สําหรับคนส่วนใหญ่แล้ว เป็นนํา้พระทยัของพระเจ้าท่ีจะแต่งงาน เม่ือเป็นกรณีเช่นนัน้ พระเจ้าทรงมีคนท่ีอยู่ในนํ ้

พระทยันัน้สําหรับชีวิตของทา่น และคนๆ นัน้ จะเป็นผู้ ท่ีเทา่เทียมกบัทา่นในสิง่ทางฝ่ายวิญญาณ 

 

 ผมขอประยุกต์สิ่งต่างๆ เหล่านีก้ับกรณีของคุณ ไม่ว่าคุณจะมีข้อโต้เถียงเพียงใดก็ไม่สามารถเปล่ียนพระวจนะของ

พระเจ้า ไม่แม้แต่ตวัอกัษรตวัเดียว คณุได้บงัเกิดใหม่โดยการรับบพัติศมาในพระนามของพระเยซูและได้รับพระวิญญาณบริสทุธ์ิ

โดยมีหมายสําคญัคือการพดูภาษาต่างๆ ตามยอห์น 3:3-5 และกิจการ 2:38 ในขณะท่ีแฟนของคณุไม่ได้บงัเกิดใหม่ ดงันัน้ใน

ความหมายทางฝ่ายวิญญาณแล้ว คณุจึงเป็นผู้ ท่ีเช่ือในขณะท่ีเขาไม่ได้เป็นผู้ ท่ีเช่ือ การแต่งงานกบับคุคลดงักล่าวจะนํามาซึ่งการ

กลา่วโทษและความไมช่อบพระทยัของพระเจ้า อาจทําให้คณุต้องเสียวิญญาณของคณุเองไป รวมทัง้อาจทําลายโอกาสท่ีแฟนของ

คณุจะได้รับความรอดด้วย 

 ทําไมคณุถงึไมบ่อกเขาละ่วา่คณุไมอ่าจท่ีจะไมเ่ช่ือฟังพระเจ้าได้ด้วยการแตง่งานกบัเขา คณุบอกกวา่คณุจะเสียเขาไป แต่

หากว่าเขาเป็นคู่ของคณุจริงๆ แล้ว การพดูเช่นนัน้ก็จะทําให้เขาแสวงหาพระเจ้าอย่างจริงจงัและเช่ือฟังพระวจนะของพระองค์ เขา

จะมีสิทธิแต่งงานกบัคณุอย่างถกูต้องตาม์ พระวจนะของพระเจ้าก็ต่อเม่ือเขากลบัใจใหม่ รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซู และ

ได้รับพระวิญญาณบริสทุธิเทา่นัน้์  

 หากเขาปฏิเสธท่ีจะเอาใจใสพ่ระวจนะของพระเจ้า และยอมรับและเช่ือฟังแผนการแห่งความรอดของพระเจ้า และคณุตดั

ความสมัพนัธ์ของคณุกบัเขา (ซึ่งคณุจะต้องทําในกรณีเช่นนัน้) คณุมัน่ใจได้เลยว่าเขาไม่ใช่ “คนหลกัแหลม” เท่าไรนกั เพราะเขา

เองเป็นคนท่ี “จู้ จี”้ เกินไป เขาได้เลือก “ทางกว้าง” ท่ีนําไปสูน่รก ในขณะท่ีคณุได้เลือก “ทางแคบ” ท่ีนําไปสูส่วรรค์ 

.................... 
คนที่นําผมมาหาองค์พระผ้เป็นู เจ้า 

หนัหลังไปจากพระองค์แล้ว 
ถาม 
 ผมร้สึกทอ้ถอยและสบัสนมาก ผมเป็นคริสเตียนใหม่ เพ่ิงจะเกินปีมานิดหน่อยเท่านัน้ และคนทีนํ่าผมมาหาู พระเจ้าไดห้นั

หลงัไปจากพระองค์แลว้ เขาเป็นคนทีร้่อนรนและมีความสขุมากในองค์พระผเ้ป็นเจ้า และู ทนัทีทนัใด เขาก็หนัไปทางอืน่ และบอก

กบัผมว่าเขาไม่สนใจทีจ่ะรบัใชอ้งค์พระผเ้ป็นเจ้าอีกต่อไป คณุช่วยอธิบายใหผ้มเข้าใจหน่อยไดไ้หม ผมร้ว่าส่ิงทีผ่มมีนัน้เป็นจริงู ู  

ตอบ 
 ผมดีใจท่ีคณุกลา่วประโยคสดุท้ายนัน้ หากคณุได้รับพระวิญญาณบริสทุธิอยา่งแท้จริงแล้วละ่ก็ สิ่งท่ีมีนัน้ก็จริง เพราะเป็น์

ประสบการณ์ท่ีดีและจริงท่ีสดุในโลก อยา่ปลอ่ยให้มารปล้นเอาความแน่ใจนีไ้ปหรือปล้นเอาความเช่ือของคณุในพระเจ้าไป 

 ผมรู้วา่คณุรู้สกึเจ็บปวดและสบัสนมาก แต่คริสเตียนทกุคนต้องเรียนรู้ และไม่เร็วก็ช้า เขาจะรู้ว่าต้องไม่มองดท่ีูมนษุย์ แต่

มองดท่ีูองค์พระผู้ เป็นเจ้า น่ีเป็นบทเรียนท่ีสําคญั และองค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงพยายามท่ีจะสอนบทเรียนนีก้บัคณุ 
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 ดาวิดมีความเจ็บปวดเช่นเดียวกบัคณุ ไม่ต้องสงสยัเลยว่าเขาคงจะเจ็บปวดมากย่ิงกว่าเม่ืออาหิโธเฟล ท่ีปรึกษาของเขา 

สมคบคิดกบัอบัซาโลมตอ่สู้กบัเขา เขากลา่วไว้ในสดดีุ 55:12-14 ว่า “มิใช่ศตัรูผู้ เยาะเย้ยข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะได้ทนได้...แต่เป็นท่าน 

เสมอบ่าเสมอไหล่กับข้าพเจ้า เป็นเกลอของข้าพเจ้า เป็นมิตรรู้จักมกัคุ้นกับข้าพเจ้า เราเคยสนทนาปราศรัยกันอย่างช่ืนใจ เรา

ดําเนินในพระนิเวศของพระเจ้าฉนัมิตรสนิท” 

 ความเจ็บปวดของพระเยซูเม่ือพระองค์ถูกทรยศด้วยจูบจากยูดา สาวกท่ีพระองค์ทรงเลือก มีความรุนแรงเพราะ

ความสมัพนัธ์ท่ีสนิทใกล้ชิดของพระองค์กบัเขา ผู้สดุดีประกาศว่า “แม้ว่าเพ่ือนในอกของข้าพระองค์ ผู้ซึ่งข้าพระองค์ไว้วางใจ ผู้

รับประทานอาหารของข้าพเจ้าก็ยกส้นเท้าใส่ข้าพระองค์” (สดดีุ 41:9) (ดูยอห์น 13:18) ดงันัน้พระเยซูจึงทราบและเข้าใจความ

เจ็บปวดของคณุ 

 บ่อยครัง้ ผู้ ท่ีเช่ือพระเจ้าใหม่เข้ามาในคริสตจกัรโดยคิดว่าธรรมิกชนทกุคนเป็นทตูสวรรค์ เป็นความผิดหวงัท่ีน่าเศร้าเม่ือ

พวกเขาพบว่าคนเหล่านัน้เป็นมนษุย์มีความอ่อนแอ บางครัง้ บางคนก็ล้มเหลว และเพราะความไม่รู้ ผู้ ท่ีเช่ือพระเจ้าใหม่ก็สะดดุ

เพราะความล้มเหลวนัน้ 

 เราทกุคนต้องเข้าใจวา่คนท่ีดเูหมือนวา่แข็งแกร่งท่ีสดุในทา่มกลางพวกเขาอาจล้มลงหากเขาหยดุเดินในพระวิญญาณ ใน

บางครัง้ วิญญาณของความมัน่ใจเกินไปหรือการสนันิษฐานอาจโจมตีคนๆ หนึง่ได้ เปาโลเตือนไว้ใน 1โครินธ์ 10:12 ว่า “เหตฉุะนัน้

คนท่ีคิดวา่ตวัเองมัน่คงดีแล้ว ก็จงระวงัให้ดี กลวัวา่จะล้มลง” 

 นอกจากนีแ้ล้ว เราต้องเข้าใจว่าไม่มีใครหนัหลงัไปจากพระเจ้าในทนัที แต่เป็นผลสดุท้ายของกระบวนการท่ีเกิดขึน้ใน

บคุคลคนหนึง่มาระยะเวลาหนึง่แล้ว การไมอ่ธิษฐาน การไมเ่อาใจใส ่การไมดํ่าเนินอยา่งออ่นโยน การไม่เช่ือฟัง และอ่ืนๆ ทัง้หมดนี ้

เป็นสิง่ท่ีเกิดขึน้ก่อนท่ีจะมีการหนัหลงัไปจากพระเจ้า จริงอยู่ว่าบคุคลนัน้อาจตบตาคนอ่ืนได้ชัว่เวลาหนึ่ง แต่มะเร็งท่ีซ่อนอยู่ภายใน

จะกดักินไปจนถึงผิวนอกในท่ีสดุ และไม่สามารถท่ีจะปิดบงัได้อีกต่อไป การหนัหลงักลบัท่ี “ทนัทีทนัใด” ของเพ่ือนคณุเร่ิมต้นมา

เป็นช่วงเวลาหนึง่แล้ว และหากเขาซ่ือสตัย์ เขาก็จะยอมรับเช่นนัน้ 

 เราต้องพึ่งพระเยซู ไม่ใช่คนหนึ่งคนใด ในการท่ีจะให้กําลงัแก่เราและนําพาเราให้ผ่านพ้นไปได้ ผมนึกถึงท่อนเพลงหนึ่ง

จากบทเพลงในวยัเดก็ท่ีวา่ 

 

แขนของมนษุย์จะทําให้เธอล้มลง 

เธออยา่ได้ไว้ใจแขนของเธอเอง 

 

 อิสยาห์ผู้พยากรณ์กล่าวถึงสภาพของผู้ ท่ีไว้วางใจมนษุย์ แต่ไม่ได้ไว้วางใจในองค์พระผู้ เป็นเจ้า “วิบติัแก่คนเหล่านัน้ผู้ลง

ไปท่ีอียิปต์ เพ่ือขอความช่วยเหลือ และหมายพึง่ม้า ผู้ ท่ีวางใจในรถรบเพราะมีมาก และวางใจในพลม้า เพราะเขาทัง้หลายแข็งแรง

นกั แต่มิได้หมายถึงองค์บริสทุธิของอิสราเอล์ ...คนอียิปต์เป็นคน และไม่ใช่พระเจ้า และม้าทัง้หลายของเขาเป็นเนือ้หนงั และไม่ใช่

วิญญาณ เม่ือพระเจ้าทรงเหยียดพระหัตถ์ของพระองค์ออก ผู้ ช่วยเหลือก็จะสะดุด และผู้ ท่ีรับการช่วยเหลือก็จะล้ม และเขา

ทัง้หลายจะพินาศเสียด้วยกนั” (อิสยาห์ 31:1, 3) 

 เราจะต้องมองดท่ีูพระเยซู พึง่พากําลงัและการชีนํ้าจากพระองค์เสมอ การเติบโตขึน้เป็นผู้ ใหญ่จริงๆ แล้วคือ การเรียนรู้ท่ี

จะพึง่พาพระองค์ คณุจะเป็นทารกตลอดไป เป็นคนอ่อนแอผอมกะหร่องทางฝ่ายวิญญาณเหมือนกบัเด็ก ตราบเท่าท่ีคณุพึง่พาคน

อ่ืนสําหรับชีวิตฝ่ายวิญญาณของคณุ จงรักคนทัง้หลาย แตไ่ว้ใจอยา่งเตม็ท่ีในองค์พระผู้ เป็นเจ้าแตเ่พียงผู้ เดียว 

 คุณจะต้องเรียนรู้ท่ีจะเดินไปกับพระเจ้า ลงไปลึกในความสมัพนัธ์ท่ีเป็นส่วนตวัใกล้ชิดกับพระเยซู ใช้เวลามากในการ

อธิษฐานกบัพระองค์เพียงลําพงั อนญุาตให้พระองค์ประทานนิมิตแก่คณุ ค้นหาความเพลิดเพลินในการเดินไปกบัพระเจ้า นกัเขียน

เพลงคนหนึง่กลา่วไว้วา่ 
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บนถนนเมืองเยรีโค มีท่ีวา่งสําหรับสองคนเทา่นัน้ 

ไมม่าก ไมน้่อยไปกวา่นี ้เพียงแคพ่ระเยซแูละคณุเทา่นัน้ 

พระองค์จะทรงแบกภาระ พระองค์จะทรงร่วมทนทกุข์ 

ไมต้่องมีความกงัวลใจใดๆ เพราะพระเยซทูรงอยูด้่วย 

 

 ในตอนท้ายนี ้ผมอยากจะกลา่วว่าผมมัน่ใจว่าการสญูเสียเพ่ือนของคณุเป็นความเสียหายท่ีร้ายแรง แต่หากว่าคณุเรียนรู้

ท่ีจะมองดท่ีูพระเยซูแม้จะเกิดเหตกุารณ์เช่นนี ้คณุจะได้เรียนรู้บทเรียนท่ีมีค่ามาก พระองค์ทรงเป็นผู้ เดียวท่ีไร้ซึ่งความบาป และ

เป็นแบบอยา่งเดียวสําหรับชีวิตของคณุ คณุจะไมผิ่ดหวงัอีกเลยเม่ือคณุเรียนรู้ท่ีจะมองดท่ีูพระองค์เสมอ 

 

 

 

 

 

รําคาญใจเพราะคาํพดของธรรมิกชนทีู่ อาวุโสกว่า 
ถาม 
 ดิฉนัเป็นคริสเตียนใหม่ และส่ิงที่รบกวนใจของดิฉนัคือคําพดของพวกธรรมิกชนทีู่ อาวุโสกว่า พวกเขาอยากจะพดแตู่

เกี่ยวกบัเสือ้ผา้และหวัเราะเยาะผห้ญิงคนอืน่ในคริสตจกัร พวกเขาคิดว่าดิฉนักระตือรือร้นมากเกินเพราะดิฉนัอยากจะพดเกี่ยวกบัู ู

พระเจ้าและพระคมัภีร์ ดิฉนัเคยคิดว่าพวกเขาทุกคนบริสทุธิ แต่ตอนนี้เมื่อดิฉนั์ อย่ในคริสตจกัรแล้ว ดิฉนัเห็นว่าพวกเขาเกือบจะู

เหมือนผห้ญิงของโลกนีู้  ยกเวน้ว่าไม่ไดน้อกใจสามี หรืออะไรพวกนัน้ ดิฉนัสบัสนจริงๆ ดิฉนัผิดปกติหรือเปล่า หรือว่าเป็นพวกเขา 

หรืออะไรกนัแน่ 

ตอบ 
 ผมเข้าใจความสบัสนของคณุครับ ประสบการณ์ของคณุเป็นเร่ืองปกติ หลายคนมีความคิดสงูสง่ว่าคริสเตียนจะต้องเป็น

อย่างไรจนมีเพียงไม่ก่ีคนเท่านัน้ท่ีสามารถทําได้ตามอดุมคติท่ีเขาคิดขึน้ในใจของตวัเอง ผมไม่ได้หมายความว่า คริสเตียนไม่ควร

จะดําเนินชีวิตบริสทุธิ ไมใ่ช่เลย แตผ่มหมายความวา่คริสเตียนทกุคนก็เป็นมนษุย์ และมีความอ่อนแอเหมือนเช่นท่ีมนุ์ ษย์คนอ่ืนๆ มี 

แม้วา่เขาจะได้รับพระวิญญาณบริสทุธิแล้วก็ตาม์  

 ผมขออธิบายโดยกลา่วว่าคริสเตียนมีฐานะประชากรสองฐานะด้วยกนั พระคมัภีร์กล่าวว่า “ซึง่บงัเกิดจากเนือ้หนงัก็เป็น

เนือ้หนงั และซึ่งบงัเกิดจากพระวิญญาณก็เป็นวิญญาณ” (ยอห์น 3:6) คริสเตียนบงัเกิดสองครัง้ ครัง้แรกคือจากเนือ้หนงั และเขา

จงึเป็นเนือ้หนงั และครัง้ท่ีสองจากพระวิญญาณ และเขาจงึเป็นวิญญาณ เขาไมใ่ช่เนือ้หนงัทัง้หมดหรือวิญญาณทัง้หมด แต่เป็นทัง้

เนือ้หนงัและวิญญาณ 

 เราจะต้องไม่ดําเนินชีวิตของเราในเนือ้หนงัหรือตามเนือ้หนงั “เพราะว่าถ้าท่านทัง้หลายดําเนินชีวิตตามฝ่ายเนือ้หนงัแล้ว 

ทา่นจะต้องตาย แตถ้่าโดยฝ่ายพระวิญญาณ ทา่นได้ทําลายการของฝ่ายกายเสียทา่นก็จะดํารงชีวิตได้” (โรม 8:13) 

 ดงันัน้คริสเตียนจึงอยู่ในสองโลก แม้ว่าเราได้บงัเกิดใหม่และทกุสิ่งได้เป็นสิ่งใหม่ เรายงัต้องทานอาหาร ด่ืมนํา้ ทําควา

สะอาดบ้าน ตดัหญ้า ทํางาน เป็นพลเมืองและเพ่ือนบ้านท่ีดี และทําหน้าท่ีรับผิดชอบเป็นสมาชิกของครอบครัวทางโลกท่ีดี ในขณะ

ท่ีเราทําสิง่ตา่งๆ เหลา่นีท้ัง้หมด เราก็ยงัเป็นบตุรของพระเจ้า 
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 ข้อพระคัมภีร์สอนว่าในขณะท่ีดําเนินชีวิตในโลกนี ้เราต้องทําหน้าท่ีมนุษย์ของเราอย่างสัตย์ซ่ือเพ่ือถวายเกียรติแด่

พระเจ้า คนๆ หนึ่งกล่าวว่า “บางคนคิดถึงสวรรค์มากจนไม่มีประโยชน์ในโลก” อีกคนกลา่วไว้อย่างเหมาะสมว่า “และทรงโปรดให้

เรานั่งในสวรรคสถานกับพระเยซูคริสต์” (เอเฟซสั 2:6) เท้าของเราต้องตัง้มัน่อยู่ในโลกนีเ้พ่ือทํางานของเราท่ีน่ีเพ่ือองค์พระเยซู

คริสต์เจ้า 

 ใน 1ทิโมธี 5:14 เปาโลกล่าวกบับรรดาหญิงสาว และให้เราสงัเกตหน้าท่ีรับผิดชอบสองด้านท่ีเขาเน้น ดงันี ้“เหตฉุะนัน้ 

ข้าพเจ้าปรารถนาในพวกแมม่า่ยสาวๆ นัน้มีสามี มีบตุรและดแูลบ้านเรือน เพ่ือมิให้ศตัรูมีช่องทางนินทาได้” ประการแรก เขาพดูถึง

หน้าท่ีทางธรรมชาติ อนัได้แก่ แต่งงาน มีบุตร ดแูลบ้านเรือน จากนัน้พดูถึงหน้าท่ีทางวิญญาณ คือ ไม่ให้ศตัรูมีช่องทางนินทาได้ 

อาจเป็นได้ว่าเม่ือเราเป็นคริสเตียนใหม่ เรายงัไม่พบสมดลุตรงนี ้คณุอาจไม่มีโอกาสท่ีจะดําเนินชีวิตท่ีต้องรับผิดชอบทํางานทาง

โลก 

 คณุอาจเป็นเหมือนหญิงสาวคนหนึ่งท่ีมาท่ีคริสตจกัรของเราหลายปีก่อน เธอมีสามีท่ีไม่เช่ือและลกูเล็กๆ หลายคน หาก

เราอนญุาต เธอคงจะอยู่ท่ีคริสตจกัรของเราทัง้วนัทัง้คืน ผมต้องปิดไฟแล้วบอกเธอให้กลบับ้านไปเสีย ไม่อย่างนัน้เธอก็ไม่ยอมไป

ไหน เธอไม่มีเวลาหรือแนวโน้มท่ีจะทําอาหารให้สามีและลกูๆ ล้างจาน ทําความสะอาดบ้าน หรือซ่อมหรือรีดเสือ้ผ้า ด้วยเหตนุัน้ 

เพ่ือนบ้านจึงโทรแจ้งเจ้าหน้าท่ีซึง่มาพบว่าลกูๆ ถกูละเลยอย่างสิน้เชิงและสกปรกอย่างมาก บ้านสกปรกเหมือนเล้าหม ูมีดินสะสม

เป็นสปัดาห์ๆ ในขณะท่ีสิ่งท่ีเธอทําคืออ่านพระคมัภีร์และอธิษฐาน เพราะเธอละเลยหน้าท่ีทางโลก จึงทํา “ให้ศตัรูมีช่องทางนินทา

ได้” และนําเอาความเส่ือมเสียมายงัองค์พระผู้ เป็นเจ้า 

 แม้จะได้กล่าวไปเช่นนัน้ กรุณาอย่าคิดว่าผมเห็นด้วยกับการพดูท่ีไร้ศีลธรรมเช่นท่ีคุณอ้างถึง สิ่งนัน้เป็นสิ่งตรงกันข้าม

อยา่งสิน้เชิง และพระคมัภีร์ก็กลา่วโทษเช่นกนั ในข้อพระคมัภีร์ก่อนหน้าสว่นท่ีอ้างมาลา่สดุ เปาโลกลา่วถึงหญิงสาวท่ี “เกียจคร้าน 

เท่ียวไปบ้านนีบ้้านนัน้ และมิใช่แต่เกียจคร้านเท่านัน้ แต่ปากบอนด้วย และเท่ียวยุ่งกบัเร่ืองของผู้ อ่ืน พดูสิ่งซึ่งไม่ควรจะพดู” (1ทิ

โมธี 5:13) หนงัสือยากอบ บทท่ีสามทัง้หมดเขียนขึน้เพ่ือให้เราทราบถึงความชัว่ร้ายอนัร้ายกาจของลิน้ท่ีไม่ชอบธรรมและควบคมุ

ไมไ่ด้ 

 เม่ือคนเร่ิมท่ีจะไมใ่สใ่จในชีวิตฝ่ายวิญญาณภายในและการดําเนินไปกบัพระเจ้า พวกเขาจะเร่ิมแสดงออกมาภายนอก ซึง่

สิ่งท่ีพบบ่อยท่ีสดุคือการพดูจาโดยไม่ระมดัระวงั พวกเขาอาจอ้างว่าเป็นคริสเตียนท่ีจริงใจ แต่คําพดูของพวกเขาจะทรยศพวกเขา 

เพราะแสดงให้เห็นว่าความสนใจของพวกเขาไม่ใช่เร่ืองทางฝ่ายวิญญาณเลย แต่เป็นเพียงทางธรรมชาติ ผลท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ของ

การขาดการอธิษฐานและการแยกตัวออก และการพูดจาในทางเนือ้หนังทําร้าย เป็นยาพิษ และทําลายคนอ่ืน ครอบครัวและ

คริสตจกัร บางครัง้มากเกินกวา่ท่ีจะเยียวยาได้ 

 ผู้คนท่ีพูดจาในทางเนือ้หนังเช่นนีก้ลายเป็นสิ่งท่ีทําให้คริสเตียนใหม่ๆ เช่นคณุสะดดุ คณุครับ สิ่งท่ีคณุจะต้องทําคือให้

มองดท่ีูพระเยซ ูและไมไ่ปมองท่ีคนอ่ืน บทเรียนนีเ้ป็นบทเรียนท่ีสําคญัสําหรับคณุ เพราะหากคณุไม่จ้องมองท่ีพระเยซูแล้ว คณุก็จะ

สะดดุและล้มลงในท่ีสดุ 

 อนัตรายอีกอยา่งหนึง่ในการมองดคูนอ่ืนคือคณุจะกลายเป็นคนท่ีตดัสินผู้ อ่ืน กลา่วโทษผู้ อ่ืน และหน้าไหว้หลงัหลอก เม่ือ

กลา่วโทษผู้ อ่ืน คณุก็จะทําสิง่เดียวกนักบัท่ีคณุวิจารณ์วา่พวกเขาทํา 

 จงรักษาสมดลุทางฝ่ายวิญญาณในชีวิตของคณุ อยา่ปลอ่ยให้สิง่ท่ีคนอ่ืนทํามาทําให้คณุสะดดุ และระวงัเพ่ือท่ีคณุจะไม่ติ

เตียนและกลา่วโทษผู้ อ่ืน จงจําบทเพลงนีไ้ว้ 

 

หนัมามองพระเยซ ู

มองดพูระพกัตร์อนังดงามของพระองค์ 

และสิง่ตา่งๆ บนโลกนีจ้ะหมองลงไปอยา่งประหลาด 



50 

 

ในแสงสวา่งแหง่พระสริิและพระคณุของพระองค์ 

.................... 
การตอบคาํถามคณะอ่ืน 

ถาม 
 ผมเป็นคริสเตียนมาไดเ้พียงแค่ประมาณเจ็ดเดือนเท่านัน้ ผมร้สึกสบัสนเกี่ยวกบัเร่ืองที่คนในคริสตจกัรอืน่ๆ คิดว่าตนเองู

ถกต้อง ผมมีเพื่อนสนิทสองคนที่ทํางาน คนหน่ึงเป็นแบ็ู บติสต์ อีกคนเป็นพวกเซเว่นเดย์ แอดเวนทิสต์ ทั้งสองคนมีความ

กระตือรือร้นมาก และพวกเขาทัง้สองยืนยนัว่าคริสตจกัรของตนเท่านัน้ทีส่อนคําสัง่สอนที่ถกตอ้งู  ผมจะตอบเขาว่าอย่างไรดี พวก

เขาทัง้ค่รู้ ูพระคมัภีร์มากกว่าผม และพวกเขาบอกข้อพระคมัภีร์ที่ผมไม่สามารถตอบได ้ผมร้สึกอึดอดัใจและดอ้ยกว่า เพรู าะผมไม่

สามารถตอบคําโตแ้ยง้ของพวกเขา แต่ผมร้ในใจว่าส่ิงทีผ่มมีเป็นของู พระเจ้า กรุณาช่วยผมใหร้้ว่าจะตอ้งทําอย่างไรดว้ยู  

 
ตอบ 
 มารพยายามท่ีจะทําให้คุณต้องตัง้รับ เพ่ือให้คุณรู้สึกด้อยกว่าและสับสนเพราะคุณอ่อนกว่าในพระเจ้าและไม่ทราบ

คําตอบทัง้หมด ท้ายท่ีสดุ เม่ือคณุดําเนินต่อไป คณุจะทราบว่าจะตอบคําถามและคําโต้แย้งเก่ียวกบัพระคมัภีร์อย่างไร แต่ถึงอย่าง

นัน้ก็ไมจํ่าเป็นเสมอไป คณุไมต้่องรู้สกึวา่จะต้องตอบทกุคําถามและคําโต้แย้งท่ีเกิดขึน้กบัคณุ พระเยซเูองไม่ทรงทําเช่นนัน้ (ดมูทัธิว 

21:23-27) 

 คณุบอกว่าคณุทราบว่าสิ่งท่ีคณุมีเป็นของพระเจ้า นัน่เป็นสิ่งท่ีสําคญั พยานสว่นตวัของคณุเป็นสิ่งท่ีฤทธิเดช ไม่สามารถ์

ท่ีจะปฏิเสธได้ คนอ่ืนๆ อาจโต้เถียงกนัเร่ืองคําสัง่สอนท่ีคณุอาจยงัไม่สามารถตอบได้ แต่ไม่มีใครสามารถแย้งสิ่งท่ีบุคคลคนหนึ่ง

ประสบเป็นการส่วนตวัได้ น่ีเป็นอาวุธท่ีมีประสิทธิภาพมาก และเป็นสิ่งท่ีชายตาบอดซึ่งพระเยซูทรงรักษานัน้ได้ใช้เม่ือพวกยิว

โต้แย้งกบัเขา ให้อ่านบนัทึกในยอห์น 9:24-33 ผู้ นําทางศาสนาไม่สามารถตอบเขาได้เม่ือเขาบอกถึงประสบการณ์ส่วนตวัของเขา 

เปาโตกล่าวถึงประสบการณ์ของตนบนถนนดามัสกัสซํา้แล้วซํา้เลา่ ในท ํานองเดียวกนั ประสบการณ์ของคณุก็เป็นอาวธุท่ี

ประสทิธิภาพอยา่งมาก 

 ผมขอยืนยนักบัคณุว่าคณุมีเหตผุลสนบัสนนุมากกว่าเพ่ือนสองคนของคณุมากนกั ไม่สําคญัว่าพวกเขาจะกล่าวอ้างข้อ

พระคมัภีร์มากเพียงใด หรือคําโต้แย้งของพวกเขาอาจฟังดมีูเหตผุลมากเพียงใด คณุอยู่ในความจริง แต่พวกเขาไม่ได้อยู่ในความ

จริง ไม่ใช่ว่าข้อความพระคมัภีร์ท่ีพวกเขาพดูถึงเป็นสิ่งผิด ข้อพระคมัภีร์ทกุข้อเป็นของพระเจ้าและเป็นความจริง แต่การแปลข้อ

พระคมัภีร์ของพวกเขาเป็นสิ่งท่ีผิด ในเวลานี ้คณุอาจไม่เข้าใจและคําโต้แย้งของพวกเขาอาจฟังดมีูเหตมีุผล แต่จงมีความมัน่คง 

อย่าหวั่นไหวไป ความเข้าใจจะเกิดขึน้ในเวลาท่ีเหมาะสมเม่ือพระคัมภีร์เปิดออกต่อคุณ จนกว่าเวลานัน้จะมาถึง จงปล่อยให้

ความเช่ือของคณุจบัพระศิลาไว้ และไม่ยอมท่ีจะถกูเคล่ือนย้ายไป คณุจะมีความยินดีท่ีคณุทําเช่นนัน้ เพราะสิ่งท่ีเรามีจะคงทนทกุ

การทดสอบ แตส่ิง่ท่ีพวกเขามีจะไมท่นอยูไ่ด้ 

 สดุท้าย จงอยู่ในทางฝ่ายวิญญาณอยู่เสมอ จงอธิษฐานอย่างมาก ประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิ จงสตัย์ซ่ือต่อ

การประชมุของคริสตจกัร จงศกึษาพระวจนะ ความเข้าใจจะเกิดขึน้ คณุมีมกุท่ีมีราคา เพ่ือนของคณุจําเป็นต้องมีสิ่งท่ีคณุมี คณุไม่

จําเป็นต้องรู้สกึด้อยกวา่เลย 

 ตามจริงแล้ว คณุอาจจะสนใจท่ีจะใช้เทคนิคของเปาโลเม่ือเขาต้องมีคดีกบัพวกธรรมาจารย์ สภาของยิวท่ีประกอบไปด้วย

กลุ่มท่ีแตกต่างกนัสองกลุ่ม คือพวกฟาริสีและสะดสีู เขากล่าวถึงเร่ืองท่ีพวกเขาไม่เห็นพ้องกนัอย่างมาก คือ การฟืน้ขึน้จากความ

ตาย ผลท่ีเกิดขึน้คือ เปาโลสามารถยืนอยูต่า่งหากในขณะท่ีคนเหลา่นัน้โต้เถียงกนั (ดกิูจการ 23:6-10) 
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 เพ่ือนทัง้สองคนของคุณมีความขัดแย้งกันในหลายๆ เร่ืองอย่างแน่นอน แทนท่ีจะเป็นคุณท่ีพวกเขาทัง้สองโจมตี ก็ให้

กล่าวถึงเร่ืองท่ีพวกเขาไม่เห็นพ้องกนัอย่างมาก และปล่อยให้พวกเขาเถียงกนัในขณะท่ีคณุอยู่เฉยๆ และสรรเสริญพระเจ้าสําหรับ

พระวิญญาณบริสทุธิและไฟ์  ความจริงท่ีดีเลศิเก่ียวกบัการบงัเกิดใหม ่และพระนามของพระเยซคูริสต์ 

 จงแสดงถึงวิญญาณท่ีอ่อนหวานของพระคริสต์ และปฏิเสธท่ีจะเป็นคนชอบโต้เถียงหรือขุ่นเคือง ให้พวกเขาได้รู้ว่าคณุ

มัน่คงในสิง่ท่ีคณุได้รับจากพระเจ้า จงอธิษฐานเผ่ือเพ่ือนของคณุ คําพยานของคณุร่วมกบัพระวิญญาณของพระเจ้าในชีวิตของคณุ

จะมีฤทธิเดชมากกว่าคําโต้เถียงของพวกเขาทัง้หมด จงตัง้มัน่อยู่ และคณุ์ จะมีความปีติยินดีในการนําเพ่ือนทัง้สองของคุณมาสู่

แทน่บชูาเพน็เทคอสต์ 

 
รับใช้พระเจ้าเฉพาะเวลาที่มีปัญหา 

ถาม 
 ทําไมเวลาทีส่ามีของดิฉนัและดิฉนัดีกนั ดิฉนัจึงเย็นชาและห่างไปจากคริสตจกัร แต่เมื่อสามีของดิฉนั (เขาไม่ไดร้ับความ

รอด) ออกจากงานหรือท้ิงดิฉนัไป หรือทําใหเ้กิดปัญหา ดิฉนัจึงกลบัเข้ามาและรับใชอ้งค์พระผเ้ป็นเจ้า และอธิษฐาู น ตอนนีเ้ขาท้ิง

ดิฉนัไป และดิฉนัอธิษฐานเต็มล้นและรับใช้พระเจ้า แต่ดิฉนักลวัว่าเมื่อเขากลบัมา ดิฉนัจะหนัไปจากพระเจ้าเหมือนก่อนหน้านี ้

คณุช่วยดิฉนัหน่อยไดไ้หม 

ตอบ 
 ปัญหาของคณุคือ คณุไมไ่ด้รักพระเยซูอย่างแท้จริง ถ้าคณุรักพระองค์อย่างแท้จริงเหมือนเช่นท่ีคณุควรจะรัก พระองค์จะ

เป็นท่ีหนึ่งในชีวิตของคณุ และคณุจะรับใช้พระองค์ไม่ว่าจะทกุข์หรือสขุ มีเงินหรือไม่มีเงิน มีสามีหรือไม่มีสามี พระองค์จะทรงเป็น

ทกุสิง่ทกุอยา่ง และไมมี่ใครหรือสถานการณ์ใดๆ ในชีวิตท่ีจะมาขวางกัน้คณุกบัพระองค์ได้ 

 ในเวลานี ้คณุไมมี่ความเป็นผู้ใหญ่เป็นอยา่งมาก เป็นคนท่ีคํานึงถึงแต่ตนเอง อธิษฐานและรับใช้องค์พระผู้ เป็นเจ้าเฉพาะ

เม่ือคณุมีปัญหาเท่านัน้ คณุยงัไม่ยอมจํานนอย่างแท้จริงต่อองค์พระผู้ เป็นเจ้า ผมอยากจะให้คณุอ่านข้อความในย่อหน้าถดัๆ ไป 

และดวู่าคณุเป็นอย่างนัน้หรือไม่ เพราะสิ่งเหล่านัน้เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ในเวลาเดียวกบัสภาพจิตใจท่ีเป็นเหมือน

เช่นคณุ 

1. คณุไม่ได้เข้าประชมุอย่างสตัย์ซ่ือ ปล่อยให้ความต้องการของเนือ้หนงั เช่น การไปเท่ียวภูเขา ไปเท่ียวชายทะเล ไป

ตกปลา ไปสวนสนกุดิสนีย์แลนด์ หรือไปหาเพ่ือนมีความสําคญัมากกวา่การท่ีจะเข้าในพระนิเวศของพระเจ้าและนมสัการพระองค์ 

2. คณุไม่ถวายสิบลดอย่างสตัย์ซ่ือ คณุถวายสิบลดเฉพาะหลงัจากท่ีจ่ายหนีต้่างๆ และซือ้สิ่งท่ีคณุต้องการแล้วเท่านัน้ 

ถ้าคณุมีเงินเหลือ คณุก็ถวายสบิลด โดยท่ีลืมหรือไมใ่สใ่จข้อพระคมัภีร์เช่น สภุาษิต 3:9-10; มาลาคี 3:8-11; ลกูา 16:9-13 

3. ชีวิตการอธิษฐานของคุณไม่มีระเบียบอย่างแท้จริง คุณไม่ได้อธิษฐานกับพระเจ้าท่ีบ้านของคุณ คุณไม่มีความ

ปรารถนาท่ีจะอธิษฐานทุกวนั และสําหรับการอดอาหาร คุณจะบอกว่าคุณ “ปวดหวัมาก” คุณจึงไม่มีความสมัพนัธ์ส่วนตวักับ

พระเจ้า พระเจ้าไมใ่ช่สิง่แท้จริงสําหรับคณุ 

4. คณุไมมี่ภาระหนกัสําหรับคนหลง วิญญาณกําลงัตายลงอยูร่อบตวัคณุ แตค่ณุยงัไม่ได้เปิดปากบอกพวกเขาเก่ียวกบั

พระเยซ ูคณุสามารถพดูคยุกบัพวกเขาได้อยา่งง่ายดายในเร่ืองไมเ่ป็นเร่ือง แต่คณุรู้สกึอายท่ีจะกลา่วถึงองค์พระผู้ เป็นเจ้า และหาก

คณุได้พดูขึน้มา คณุก็พดูโดยท่ีรู้สกึอายและรู้สกึผิด 

5. ลึกๆ คุณไม่อยากท่ีจะปฏิบัติตามมาตรฐานเร่ืองความบริสุทธิ ์ ในช่วงระยะเวลาท่ีคุณ “เย็นชาและห่างไปจาก

คริสตจักร” คุณกลบัไปทํานิสยัชาวโลกแบบเดิมๆ ของคณุ เช่น ตดัผม สวมเคร่ืองประดบั และแต่งหน้า ดทีูวีหรือวิดีโอ หรือไปดู

ภาพยนตร์ แม้เม่ือเวลาท่ีคณุ “อธิษฐานเตม็ล้นและรับใช้พระเจ้า” คณุหวงัวา่คริสตจกัรจะไมเ่คร่งครัดเกินไป 
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6. คุณไม่รักท่ีจะอ่านพระคัมภีร์ หรือฟังคําเทศนาหรือคําสอนพระวจนะท่ีดีและถูกต้อง คุณอยากฟังเร่ืองราวหรือ

ประสบการณ์ สิ่งท่ีไม่จริงจงั สดใส สัน้ๆ และเหมือนพ่ีเหมือนน้อง อย่างมากท่ีสดุคณุฟังได้แต่ “คําเทศนาเล็กๆ สําหรับ คริสเตียน

น้อยๆ ” ท้องท่ีอ่อนแอและบอบบางของคณุทนได้แค่นมแห่งพระวจนะและแถมเป็นนมไร้ไขมนัเสียด้วย คําเทศนาท่ีเป็นคําสัง่สอน

จริงๆ จงัๆ ทําให้คณุเบ่ือเกือบตาย 

7. คุณไม่ได้ไปในการประชุมคริสตจักรเพ่ือนมัสการพระเจ้า แต่คุณไปเพ่ือจะได้รับความบันเทิง คุณนั่งอยู่ท่ีโบสถ์

เหมือนกบัเด็กเหลือขอเอาแต่ใจตวัเอง คอยแต่จะรอให้คนป้อน คณุไม่ได้ “เข้าประตขูองพระองค์ด้วยการโมทนา” หรือเข้าไปใน 

“บริเวณพระนิเวศของพระองค์ด้วยการสรรเสริญ” แน่นอนว่า คณุต้องการได้รับการอวยพร แต่คณุไม่ต้องการสรรเสริญพระองค์ 

คณุขยบัเขยือ้นก็ตอ่เม่ือในการประชมุ มีคนอ่ืนนมสัการพระเจ้า เม่ือพระวิญญาณทรงเคล่ือนไหว คณุอาจจะยอมให้ตวัเองบีบนํา้ต

หนึง่หรือสองหยดออกมา เพ่ือท่ีคณุจะได้การอวยพรท่ีเกิดจากการอธิษฐานของคนอ่ืนๆ 

 คณุอาจรู้สึกว่าผมว่าคณุแรงเกินไป และอาจเป็นได้ว่าคณุไม่ได้ห่างจากสิ่งท่ีพระเจ้าทรงประสงค์ให้คณุเป็นมากเกินไป 

อย่างไรก็ตาม ผมแน่ใจว่าท่ีว่ามานีค้งจะเหมือนคณุบ้าง และตราบใดท่ีข้อใดข้อหนึ่งตรงกบัคณุ ก็แสดงว่าคณุเป็นคริสเตียนท่ีไม่

เป็นผู้ใหญ่และไมม่ัน่คง 

 คณุควรจะทําอะไร ก่อนอ่ืนซึ่งเป็นสิ่งท่ีสําคญัท่ีสดุ คณุจะต้องรักพระเยซู ให้พระองค์เป็นท่ีหนึ่งในชีวิตของคณุ เข้าร่วม

ประชุมทุกครัง้ นมสัการพระเจ้าเม่ือไปโบสถ์ คิดถึงพระองค์ เร่ิมท่ีจะอธิษฐานอย่างสม่ําเสมอ “อธิษฐานจนทะลทุกุอย่างและได้

สมัผสักบัพระเจ้า” ทกุวนั ถวายสิบลดเป็นสิ่งแรกหลงัจากได้รับเงินมา เป็นพยานในทกุโอกาส ขอให้พระเจ้าทรงประทานความรัก

ในความบริสทุธ์ ทัง้ภายในและภายนอก เร่ิมอ่านพระวจนะเป็นประจําทกุวนั (โปรแกรมอ่านพระคมัภีร์ทกุวนั (BREAD) สามารถ

ช่วยได้) กนัเวลาในการอดอาหารและอธิษฐาน ฟังเม่ือมีการเทศนาพระวจนะ เพราะเป็นข่าวสารของพระเจ้ามาถึงคณุ เข้าร่วม

การศกึษาพระคมัภีร์ทกุครัง้ มีสว่นร่วมในทกุกิจกรรมของคริสตจกัร 

 ไปหาศิษยาภิบาลและบอกกบัเขาถึงสิ่งท่ีคณุบอกกบัผม ให้เขาช่วยเหลือคณุในการเดินไปกบัพระเจ้าใหม่ แน่นอนว่าเขา

ไมส่ามารถท่ีจะทําให้คณุได้ คณุจะต้องตัง้ใจ อย่ารอให้สิ่งท่ีไม่ดีเกิดขึน้ก่อนท่ีคณุจะแสวงหาพระเจ้า ให้เร่ิมตอนนี ้เหมือนเช่นท่ีผม

ได้บอกไป และให้ยืนหยดัอยู ่ผมหวงัวา่สามีของคณุจะกลบัมาหาคณุ และถ้าเขากลบัมาหาคณุ ก็แนะนําให้เขารู้จกัคณุคนใหม่ คน

ท่ีรับใช้พระเจ้าตลอดเวลา 

 ท้ายนี ้คณุเคยหยดุคิดไหมว่าบางที เหตผุลหนึ่งท่ีสามีของคณุไม่เช่ือพระเจ้า อาจเป็นเพราะคณุไม่ได้แสดงให้เขาเห็นว่า 

ชีวิตคริสเตียนท่ีสม่ําเสมออยา่งแท้จริงมีความชื่นชมยินดีเพียงใด เขาเหน็คณุในการเป็นคริสเตียนแบบขึน้ๆ ลงๆ บางครัง้ร้อน

บางครัง้เย็น และเขาไม่มีความเช่ือมัน่ในการดําเนินชีวิตคริสเตียนแบบนัน้ คณุควรให้เขาได้เห็นว่าการมีชีวิตท่ีมีความสขุและอทุิศ

ตนอย่างแท้จริง อทุิศตนต่อพระเจ้าอย่างแท้จริง เป็นอย่างไร จงปฏิบติัตาม 1เปโตร 3:1-2 แล้วจะได้ผล และคณุจะทราบว่าการมี

บ้านท่ีมีความสขุเป็นหนึง่ในพระคริสต์เป็นอยา่งไร 

.................... 
ผมควรจะคืนส่ิงของที่ขโมยมา 
เม่ือครัง้เป็นคนบาปหรือไม่ 

ถาม 
 ผมเพ่ิงจะไดร้บัความรอดเมือ่ไม่นานมานี ้เมือ่ผมอย่ในกองทพัเรือหลายปีก่อน ผมขโมยเคร่ืองมือและอปุกรณ์บางอย่างทีู่

มีค่าประมาณสองพนัดอลล่าร์ ทกุคนก็ทําอย่างนัน้กนั และพวกเจ้าหนา้นีก็้ทําเป็นไม่เห็น มีคนบอกผมว่าผมไม่ตอ้งนําทรัพย์สินนี้

ไปคืนเพราะพระคมัภีร์เขียนไวว่้า “การพิพากษาจะตอ้งเร่ิมตน้ทีค่รอบครวัของพระเจ้า” ซ่ึงหมายความว่า พระเจ้าทรงใหอ้ภยัความ

บาปในอดีตของผมแลว้ ผมจะไม่ถกตดัสินเพราะความผิดบาปใดๆ ทีก่ระทําไปก่อนทีจ่ะไดร้ับความู รอด ผมร้สึกไม่ดีเกี่ยวู กบัเร่ืองนี ้

และพีค่นนัน้ยืนยนัว่านีคื่อส่ิงทีพ่ระคมัภีร์สอน เขาพดถกไหมครบั หรือผมควรจะนําส่ิงเหล่านีที้เ่อามาคืนไปเสียู ู  
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ตอบ 
 มีส่วนท่ีถกูอยู่ก็คือเราจะไม่ถกูตดัสินเพราะความผิดบาปท่ีเรากระทําไปก่อนท่ีจะได้รับความรอด สิ่งเหล่านัน้อยู่ภายใต้

พระโลหิตของพระเยซ ูขอบคณุพระเจ้าสําหรับพระคณุและพระเมตตาของพระองค์ ซึง่เป็นสิง่ท่ีไมคิ่ดมลูคา่และไร้ขอบเขต 

 อย่างไรก็ตาม ในอีกด้านหนึ่ง ถ้าคณุขโมยของก่อนท่ีจะได้รับความรอด ในตอนนีค้ณุได้รับความรอดแล้ว คณุก็ทําความ

บาปทกุวนัท่ีคณุเก็บสิ่งท่ีคณุเคยขโมยเอาไว้ ไม่มีทางเลยท่ีคณุจะสามารถพดูได้ว่าเคร่ืองมือและอปุกรณ์เหลา่นัน้เป็นของคณุโดย

ชอบธรรม สิ่งของเหลา่นัน้เป็นของกองทพัเรือ ดงันัน้การท่ีคณุเก็บของเหลา่นัน้ไว้ทําให้คณุเป็นขโมย การเก็บสิ่งท่ีคณุขโมยก่อนท่ี

คณุจะได้รับความรอด เป็นการท่ีคณุขโมยจากผู้ ท่ีเป็นเจ้าของทรัพย์สินเหลา่นัน้อย่างแท้จริง และนัน่คือส่ิงที่คณุกําลงัทําอย่ตอนนีู้  

คณุควรจะคืนทรัพย์สิง่ของท่ีคณุขโมยมานัน้เสีย ผมขออธิบายถงึเร่ืองนีอี้กนิด 

 ผมเช่ือเป็นอย่างย่ิงว่าหนีย้งัคงเป็นหนีท่ี้จะต้องจ่ายคืนไม่ว่าเราจะเป็นหนีก่้อนหรือหลงัจากท่ีได้รับความรอดแล้ว ถ้า 

“การพิพากษาจะต้องเร่ิมต้นท่ีครอบครัวของพระเจ้า” (1เปโตร 4:17) หมายความว่าเราไม่มีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อการกระทําของเรา

ก่อนท่ีจะได้รับความรอด ก็จะหมายความว่าเราเป็นอิสระจากหนี ้เป็นอิสระจากสญัญาท่ีเราได้ทําไว้ก่อนหน้านี ้หลดุจากหน้าท่ี

รับผิดชอบใดๆ ท่ีเรามีต่อครอบครัวของเรา คนอ่ืน สถาบนั หรือรัฐบาลของเรา ก่อนหน้าท่ีเราจะได้รับความรอด เราก็ควรจะฉีก

หนงัสือสญัญาของเรา ทะเบียนสมรส และเอกสารจํานองของเรา และทกุสิง่จะเร่ิมต้นใหมห่ลงัจากความรอดของเรา แต่นัน่เป็นการ

แปล 1เปโตร 4:17 ท่ีไมถ่กูต้อง 

 ข้อพระคมัภีร์นัน้หมายความว่า พระเจ้าจะทรงจดัการกบัความบาปในชีวิตของคริสเตียน และถ้าพระเจ้าไม่ละเลยบุตร

ของพระองค์เองและปล่อยให้พวกเขารอดไปได้พร้อมกบัความบาป อย่างนัน้ลองคิดถึงว่าการพิพากษาจะเลวร้ายเพียงใดในผู้ ท่ี

ปฏิเสธพระกิตติคุณ ในส่วนสุดท้ายของข้อพระคัมภีร์นัน้กล่าวว่า “ถ้าการพิพากษานัน้เร่ิมต้นท่ีพวกเราก่อน ปลายทางของคน

เหลา่นัน้ ท่ีไมเ่ช่ือฟังข่าวประเสริฐของพระเจ้าจะเป็นอยา่งไร” 

 การใช้คืนเป็นคําสอนท่ีสําคญัของคริสตจกัรของพระเจ้า อาจจะดเูหมือนล้าสมยัสําหรับบางคน แต่เป็นสิ่งท่ีแน่นอนใน

พระวจนะของพระเจ้า (ดเูลวีนิติ 6:1-5; เอเสเคียล 33:14-16) 

 ศกัเคียสทูลพระเยซูว่า “ถ้าข้าพระองค์ได้ฉ้อโกงของของผู้ ใด ข้าพระองค์ยอมคืนให้เขาส่ีเท่า” ซึ่งพระเยซูตรัสตอบคํา

สญัญาท่ีจะชดใช้คืนนัน้ว่า “วนันีค้วามรอดมาถึงครอบครัวนีแ้ล้ว” (ลกูา 19:8-9) การกลบัใจใหม่อย่างแท้จริงรวมถึงการชดใช้ทกุ

สิง่ท่ีสามารถจะเอามาคืนได้ 

 ผมจําได้วา่หลายปีก่อนเม่ืออาจารย์ดบัเบิลย ูอี คิดสนั เป็นเลขาธิการของ Pentecostal Church Incorporated (ก่อนท่ี

จะรวมเข้าเป็นสหคริสตจกัรเพ็นเทคอสต์) ผมได้ยินคําพยานของเขาเก่ียวกบัก่อนท่ีเขาจะเป็นคริสเตียน เขาเป็นเจ้าของร้านเฟอร์นิ

จอร์ในมิสซูรี ตอนนัน้เป็นเวลาท่ีเลวร้าย และเขาเสียร้านไปและต้องล้มละลาย ในความยากลําบากทางการเงินนัน้ เขาพบกบัองค์

พระผู้ เป็นเจ้าและยอมจํานนตอ่พระองค์อยา่งแท้จริง จากนัน้ เขาตกลงใจท่ีจะจ่ายเงินคืนแก่ผู้ ท่ีเสียเงินไปเพราะการล้มละลายของ

เขา ในทางกฎหมาย เขาไม่ต้องทําเช่นนัน้ แต่เขารู้สกึว่าเป็นสิ่งท่ีพระเจ้าทรงประสงค์ให้เขาทําในฐานะคริสเตียน เขาต้องใช้เวลา

หลายปี แต่ก็จ่ายเงินคืนได้ทกุสตางค์ พระเจ้าทรงให้เขาได้รุ่งเรืองขึน้ด้วยร้านเฟอร์นิเจอร์ท่ีใหญ่ขึน้และดีขึน้กว่าก่อนท่ีจะมาเป็น

ผู้ รับใช้ 

 คนๆ หนึ่งจะแก้ตวัอย่างไรท่ีมีเคร่ืองตดัหญ้าของเพ่ือนบ้านอยู่ในโรงรถของตวัแล้วพดูว่า “ฉันเก็บเคร่ืองตดัหญ้านีไ้ว้ได้ 

ฉนัได้รับความรอดหลงัจากท่ีได้ยืมมา” ช่างเป็นเร่ืองไร้สาระสิน้ดี แตก็่เป็นเหตผุลเดียวกนักบัท่ีเพ่ือนของคณุใช้ 

 ในทํานองเดียวกัน คนๆ หนึ่งโกงเงินภาษีก่อนท่ีจะได้รับความรอดควรจะจ่ายเงินให้กับกรมสรรพากรหลงัจากท่ีได้รับ

ความรอดแล้ว เงินนัน้ไมใ่ช่ของเขา เขาเป็นหนีก้รมสรรพากร 
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 คนท่ีโกงภาษีเงินได้จะถกูจบัได้ไม่เร็วก็ช้า ไม่ว่าจะทําก่อนหรือหลงัจากได้รับความรอดก็ไม่แตกต่าง การโกงของเขาจะ

นํามาซึง่การตําหนิตอ่ตวัเขาเองและตอ่คริสตจกัร ความบาปจะถกูเปิดโปง และย่ิงคนๆ หนึง่ซอ่นมนัไว้นานแค่ไหน โทษก็จะมากขึน้

เทา่นัน้ 

 ผมไมคิ่ดวา่คนๆ หนึง่จะถกูต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าได้ถ้าไม่ทําทกุสิ่งท่ีทําได้เพ่ือจ่ายหนีข้องตนคืนและใช้คืนสิ่งท่ี

เขาเอามาอยา่งไมถ่กูต้อง ผมไมอ่ยากจะพบกบัพระเจ้าโดยท่ีมีทรัพย์สนิของผู้ อ่ืนอยูใ่นจิตสํานกึของผม 

 จริงครับ พระคณุของพระเจ้าย่ิงใหญ่ สามารถปกคลมุอดีต และให้อภยัความบาปทัง้หมดของเรา แต่เป็นสิ่งสําคญัท่ีเรา

เหน็ทัง้สองด้าน และเข้าใจว่าถ้าคนๆ หนึ่งไม่กลบัใจใหม่ เขาจะไม่ได้รับการให้อภยั และการชดใช้เป็นผลของการกลบัใจใหม่อย่าง

แท้จริง 

 

 

 

 

 

 

ผมควรจะอย่ห่างจากสมาชิกแก๊งไหมู  
ถาม 
 เป็นส่ิงทีผิ่ดหรือไม่ทีค่นๆ หน่ึงซ่ึงไดร้บัการช่วยกจ้ากแก๊งู  จะไปในสถานทีซ่ึ่งอาจมีสมาชิกแก๊งทีบ่คุคลนัน้เคยร้จกัู  

ตอบ 

 แม้แตก่บัคนท่ีประกอบด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิ การท่ีตัง้ใจเปิดตนเองตอ่สภาพแวดล้อมและความกดดนัแบบเดียวกบัท่ี

เอาชนะเขามาได้นัน้เป็นสิ่งท่ีโง่เขลา เป็นเร่ืองเศร้าแต่เป็นความจริงท่ีคนมากมายถกูเพ่ือนฝงูในอดีตล่อใจให้กลบัไปใช้ชีวิตท่ีเต็ม

ด้วยความบาป อนัเป็นสิง่ท่ีพระเจ้าทรงกู้ เขาออกมา  

 เหน็ได้ชดัวา่ตวัธรรมชาติของคณุถกูดงึดดูด้วยบรรยากาศของแก๊ง ความกดดนัในกลุม่เพ่ือนเป็นปัจจยัสง่เสริมท่ีทําให้คณุ

เข้าไปมีสว่นร่วมตัง้แตต่อนแรกอยา่งไมต้่องสงสยั พระเจ้าทรงดีตอ่คณุในการช่วยกู้คณุและให้ชีวิตใหมแ่ก่คณุ 

 ความกดดนัในกลุ่มเพ่ือนเป็นสิ่งท่ีมีอํานาจมาก การเห็นชอบและยอมรับจากคนอ่ืนๆ เป็นพลงัท่ีย่ิงใหญ่ และมกัจะเป็น

เพ่ือการชัว่ร้าย มีอํานาจท่ีดงึดดูซึง่มีพลงัเหมือนกบัเหล้าท่ีมีตอ่คนติดเหล้า 

 ผมอยากจะกลา่วถงึข้อพระคมัภีร์ท่ีถกูละเลยกนั ซึง่เตือนเก่ียวกบัการเก่ียวข้องกบัสิ่งชัว่ “อย่าหลงเลย ‘การคบคนชัว่ย่อม

เสียนิสยั’ ” (1โครินธ์ 15:33) น่ีเป็นกฎท่ีแน่นอนของพระเจ้า คณุไมส่ามารถท่ีจะหลีกหนีมนัไปได้ ถ้าคณุเก่ียวข้องกบัเพ่ือนท่ีชัว่ ก็จะ

เป็นการทําลายคณุ 

 เป็นการฉลาดท่ีจะหลีกเล่ียงคนท่ีคณุไม่ควรจะไปเก่ียวข้อง ให้เลือกเพ่ือนของคณุอย่างระมดัระวงั อย่าไปยุ่งกบัสิ่งท่ีจะ

ลอ่ลวงคณุ คนท่ีมีปัญหาจะกลา่ววา่ “อย่าเข้าไปในวิถีของคนชัว่ร้าย และอย่าเดินในทางของคนอธรรม จงหลีกเสีย อย่าเดินบนนัน้ 

เลีย้วออกไปเสีย และจงผา่นไป” (สภุาษิต 4:14-15) 
 คณุจงเป็นคนฉลาด 

เราสอนอนุชนของเราถกต้องหรือเปล่าู  
ถาม 
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 เมื่อเร็วๆ นี ้ผมได้ยินเด็กหนุ่มคนหน่ึง (ที่คาดว่ามีพระวิญญาณบริสทุธ์ิ) บอกกบัเพือ่นบ้านว่า “ตอนผมไปเที่ยว ผมลืม

เกีย่วกบัโบสถ์ และทําทกุอย่างทีอ่ยากทํา” เป็นส่ิงทีร่บกวนใจผมจริงๆ เราสอนอนชุนของเราว่าพวกเขาจะมาจะไปอย่างไรก็ไดต้าม

ตอ้งการอย่างนัน้หรือ 

ตอบ 
 เด็กหนุ่มคนนีมี้ปัญหาหวัใจ พระเยซูตรัสว่า “พวกท่านจงรักพระเจ้าด้วยสดุจิตสดุใจของท่าน ด้วยสดุความคิดและด้วย

สิน้สดุกําลงัของทา่น” (มาระโก 12:30) 

 เราไม่สามารถลืมสิ่งท่ีเรารักด้วยสดุใจของเราได้ เป็นสิ่งวดัว่าชายคนนีรั้กพระเจ้าน้อยเพียงใดถ้าเขาสามารถนําสิ่งต่างๆ 

ทางฝ่ายวิญญาณออกไปจากความคิดของเขาได้ บคุคลท่ีดําเนินไปในความรักของพระเจ้าจะไม่สามารถคิดว่าจะพกัร้อนจากองค์

พระผู้ เป็นเจ้า 

 ผมหวงัว่าเราคงไม่สอนอนชุนของเราเท่านัน้ แต่ช่วยพวกเขาให้พบประสบการณ์ในพระเจ้า ซึ่งมีความลกึซึง้จนสามารถ

อธิบายได้ด้วยเพียงคําๆ เดียวนัน่คือ ความรัก 

 

 

 

 

 

คนๆ หน่ึงได้รับการอวยพรจากพระวญิญาณ 
และทาํส่ิงต่างๆ ของโลกนีไ้ด้อย่างไร 

ถาม 
 เพื่อนของผมเป็นคนที่มีใจอย่ทางฝ่ายโลก ู เขาไปดการแสดงต่างๆ และเป็นแฟนกบัคนบาป แต่เขาสามารถมาโบสถ์ู

หลงัจากไปชมการแสดงหรือไปเที่ยวกบัคนบาป หลบัตา ยกมือข้ึน พดภาษาต่างๆ ู โห่ร้องและเตน้รําระหว่างทางเดินในโบสถ์ ผม

พดกบัเู ขาเกี่ยวกบัเร่ืองนีแ้ละเขากล่าวว่า “ถา้ผมไดร้ับการอวยพรและพดภาษาต่างๆ และเตน้รําู  นัน่ก็เป็นส่ิงพิสจน์ว่าผมถกตอ้งู ู

ในสายพระเนตรพระเจ้าอย่างแน่นอน” ผมไม่ทราบว่าจะตอบเขาอย่างไร เป็นอย่างนัน้จริงๆ หรือครบั 

ตอบ 
 ตอบคําเดียวคือ ไม่ ไม่ใช่อย่างนัน้เลย สิ่งเหลา่นัน้ไม่ได้พิสจูน์ว่าคนๆ หนึ่งถกูต้องในสายพระเนตรของพระเจ้า ความคิด

ท่ีว่าถ้าคณุสามารถทําให้คนๆ หนึ่งเต้นรํา หรือตะโกน หรือพดูภาษาต่างๆ ได้ แสดงว่าทกุสิ่งทกุอย่างดีแล้วนัน้ เป็นสิ่งท่ีเหมาะกบั

การก่อให้เกิดคนหน้าไหว้หลงัหลอกขึน้เทา่นัน้ ผมจะขออธิบายในเร่ืองนี ้

 ผมเห็นด้วยกบัเสรีภาพในการนมสัการ กบัการเต้นรําต่อพระพกัตร์องค์พระผู้ เป็นเจ้า และกบัการพดูภาษาต่างๆ ผมเช่ือ

วา่ประชากรของพระเจ้าควรจะทําเช่นนัน้ แตส่ิง่เหลา่นีไ้มใ่ช่เคร่ืองพิสจูน์ถงึการอยูท่างฝ่ายวิญญาณของคนๆ หนึ่ง เพราะสิ่งเหลา่นี ้

ทัง้หมดอาจเสแสร้งกนัได้ ในวนัเวลาสดุท้าย มีกิจกรรมท่ีจอมปลอมมากมาย 

 เราได้รับคําเตือนในพระคมัภีร์ว่ามีการหน้าซ่ือใจคดในคริสตจกัรในวนัเวลาสดุท้าย (1ทิโมธี 4:1-2) ผู้ ทําการชัว่ช้าจะอ้าง

หมายสําคญัและการอศัจรรย์ (มทัธิว 7:22-23) และวิญญาณท่ีหลอกลวงจะปลอมตนเองเป็นผู้ รับใช้ของพระเจ้า (2โครินธ์ 11:13-

15) เราได้รับคําเตือนท่ีได้รับการดลใจจากพระวิญญาณสทุธ์ิเก่ียวกบัการสําแดงทางฝ่ายวิญญาณและหมายสําคญัท่ีปลอม เพ่ือท่ี

เราจะทราบว่าไม่ใช่ว่าการสําแดงหรือเหตกุารณ์เหนือธรรมชาติทกุอย่างมาจากพระเจ้า ถ้ามีคนพดูภาษาต่างๆ ท่ีไม่ได้อทุิศตวัต่อ

องค์พระเยซูคริสต์เจ้าอย่างแท้จริง และไม่ได้ดําเนินในความเช่ือฟังพระวจนะของพระเจ้า คุณแน่ใจได้เลยว่าการสําแดงท่ีเขา

อาจจะแสดงนัน้ไมไ่ด้รับการยอมรับจากพระเจ้า (ด ู1ยอห์น 3:6-10; 4:1-3; มทัธิว 24:11, 24) 
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 น่ีไมใ่ช่การพดูวา่ ในระดบันีเ้พ่ือนของคณุเป็นผู้หลอกลวงท่ีถกูมารควบคมุ อยา่งไรก็ตาม ถ้าเขายงัคงเป็นเหมือนกบัท่ีคณุ

พดูมา เขาก็อยูใ่นอนัตรายร้ายแรง มีเพียงทางเดียวท่ีจะกําจดัความบาปในชีวิตของคนๆ หนึง่ไปได้ และนัน่คือโดยการสารภาพและ

กลบัใจใหม่ คณุเห็นไหมว่าเขาหลอกตวัเองและทําให้ตวัเองเช่ือว่าเขาถกูต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าโดยไม่กลบัใจใหม่ และ

ตอนนีเ้ขาพยายามท่ีจะหลอกคณุโดยการทําให้คณุเช่ือในสิง่เดียวกนั จงศกึษา 2ทิโมธี 3:13 อยา่งละเอียด และคณุจะเห็นว่าถ้าเขา

ไมก่ลบัใจใหมแ่ละแก้ไขชีวิตของตนให้ดีขึน้ เขาจะลงเหวไปอยา่งรวดเร็ว 

 ความบาปท่ีไม่สารภาพและไม่กลบัใจเป็นสิ่งท่ีเลวร้ายอยู่แล้ว แต่เป็นสิ่งท่ีแย่ย่ิงกว่าท่ีจะปกปิดความบาปโดยการแสดง

ถึงการกระทําท่ีแสร้งว่าถกูต้อง พระเยซูตรัสไว้ในมทัธิว 23:14 ว่า “วิบติัแก่เจ้าพวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริสี คนหน้าซ่ือใจคด 

ด้วยพวกเจ้าริบเอาเรือนของหญิงม่าย และแสร้งอธิษฐานเสียยืดยาว เพราะฉะนัน้พวกเจ้าจะต้องมีโทษมากย่ิงขึน้” ดงันัน้การซ่อน

ความบาปของคนๆ หนึง่ภายใต้กิจกรรม “ทางฝ่ายวิญญาณ” บางอยา่งเป็นการหน้าซ่ือใจคด และเป็นเกมท่ีอนัตราย 

 จงสงัเกตวา่พระเยซตูรัสไว้ในมทัธิว 7:21 วา่ “มิใชท่กุคนท่ีเรียกเราวา่ ‘พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า’ จะได้เข้าในแผ่นดิน

สวรรค์ แต่ผู้ ท่ีปฏิบติัตามพระทยัพระบิดาของเรา ผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้” คณุเห็นไหมว่ามนัไม่ได้อยู่ท่ีการพดู แต่อยู่ท่ีการ

กระทําว่าคนๆ หนึ่งเป็นสาวกหรือไม่ ไม่ใช่ในการอ้างตนแต่ในการเช่ือฟัง ไม่ใช่ในการแสดงตวัแต่ในการยอมจํานนต่อพระเจ้าและ

พระวจนะของพระองค์ และนัน่คือสิง่ท่ีเพ่ือนของคณุไมไ่ด้ทํา พระวจนะของพระเจ้ากลา่วโทษการดําเนินชีวิตท่ีไม่ชอบธรรมของเขา 

แตเ่ขาไมย่อมรับความบาปหรือสารภาพและกลบัใจจากการกระทําท่ีผิดของตน แม้วา่พระเจ้าจะทรงเมตตาและอดทนนาน แต่หาก

เขายงัคงทําสิง่นีต้อ่ไป ในท้ายท่ีสดุเขาจะถกูตดัออกจากพระเจ้า 

 ผมได้เรียนรู้บทเรียนนีใ้นช่วงชีวิตคริสเตียนช่วงแรก ผู้ประกาศคนหนึ่งท่ีมีฤทธิเดชของ์ พระเจ้าอย่างเด่นชดั และมีของ

ประทานมากมายท่ีเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติได้จดัการประชมุฟืน้ฟขูึน้ในคริสตจกัรท่ีผมเป็นสมาชิกอยู่ เขาถกูจบัได้ว่าไปทําลามกกบั

เดก็ชายเลก็ๆ ผู้ รับใช้ท่ีชอบธรรมและมีประสบการณ์คนหนึง่ไปพบกบัเขาในเร่ืองความบาปของเขา เขาตอบว่า “พระเจ้าไม่สามารถ

ใช้ภาชนะท่ีไม่สะอาดได้ และพระองค์ทรงใช้ผม เพราะฉะนัน้ สิ่งท่ีผมทําไม่ใช่สิ่งบาป” เขาถกูหลอกอย่างมาก จงฟังถ้อยคําเหลา่นี ้

ของพระเยซวูา่ 

 

เมือ่ถึงวนันัน้จะมีคนเป็นอนัมากร้องแก่เราว่า ‘พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์กล่าวพระวจนะในพระนามของ

พระองค์ และไดข้บัผีออกในพระนามของพระองค์ และไดก้ระทําการมหศัจรรย์เป็นอนัมากในพระนามของพระองค์ มิใช่

หรือ’ เมือ่นัน้เราจะไดก้ล่าวแก่เขาว่า ‘เราไม่เคยร้จกัเจ้าเลย เจ้าผก้ระทําความชัว่ จงไปเสียใหพ้น้หนา้เราู ู ’ ” (มทัธิว 7:22-

23) 

 

 ในขณะท่ีพระเจ้าทรงอดทนนาน พระองค์จะไม่ทนกบัความบาปตลอดไป แม้ว่าพระองค์อาจจะอนญุาตให้บคุคลๆ หนึ่ง

ได้รับการอวยพรเป็นระยะหนึ่ง ของประทานอาจดําเนินการเป็นเวลาชัว่คราว แต่ความบาปท่ีไม่กลบัใจใหม่ จะทําลายคนๆ นัน้ 

และการรับใช้ของเขา แม้แตผู่้ประกาศทางโทรทศัน์ท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลกและเป็นท่ีช่ืนชอบของผู้คนก็ไม่สามารถท่ีจะหลีกหนีได้ แต่

ถกูเปิดโปง ให้เราดําเนินไปด้วยความเกรงกลวัองค์พระผู้ เป็นเจ้า ไมอ่ยา่งนัน้เราเองก็คิดวา่เราสามารถรอดไปได้ 

 จงเรียนรู้บทเรียนนีเ้สียชายหนุ่มเอ๋ย และอยู่ท่ีพระบาทของพระเยซู จงเตือนเพ่ือนของคณุอย่างซ่ือสตัย์ แม้ว่าเขาอาจไม่

ฟังคณุ แตค่ณุอาจสามารถสง่ผลตอ่คนอ่ืนท่ียงัไมไ่ด้ถล่ําลกึเข้าไปในทางนัน้ 
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ผมมีความบาปที่กลุ้มรุมอย่างไม่หยุดยัง้ 
ถาม 
 ทกุคนคิดว่าผมเป็นคริสเตียนทีดี่เลิศ ศิษยาภิบาลของผมมกัจะยกย่องผมและอยากใหผ้มทํางานมากข้ึนในคริสตจกัร มนั

ไม่ใช่ว่าผมไม่สามารถทําส่ิงเหล่านัน้ได้ ผมสามารถทําได้ แต่ส่ิงหน่ึงคือว่า ผมมีความบาปที่กลุ้มรุมผมอย่างไม่หยุดยัง้ ศิษยาภิ

บาลไม่ทราบ จริงๆ แลว้ ไม่มีใครร้เลย ผมพยายามแลว้พยายามเล่าทีจ่ะเอาชนะ แต่ยงัไม่ทนัร้ตวั ผมก็ลม้เหลวอีกแลว้ มนัไม่ใช่ส่ิงู ู

ทีผ่มสามารถเล่าใหใ้ครฟังได ้ผมร้สึกผิดและไม่สะอาด ผมไม่อยากจะเป็นคนหนา้ซ่ือใจคด ผมควรจะทําอย่างไรดีครบัู  

ตอบ 
 ผมดีใจท่ีคณุมีจิตสํานกึท่ีดีท่ีจะไมป่ลอ่ยให้คณุได้รับการยกย่องในขณะท่ีตลอดเวลาคณุทําความบาป ผมหวงัว่าคณุจะมี

จิตสํานกึเช่นนัน้ตลอดไป 

 ในเวลาเดียวกนั คณุไมค่วรจะคงอยู่ต่อไปในทางเช่นนัน้ ความบาปและการดําเนินชีวิตอยู่ภายใต้การกลา่วโทษในขณะท่ี

ศิษยาภิบาลของคณุสงสยัว่าทําไมคณุจึงไม่ต้องการท่ีจะก้าวหน้าต่อไปในการรับใช้องค์พระผู้ เป็นเจ้า เขาอาจสงสยัว่ามีบางสิ่งไม่

ถกูต้องในชีวิตของคณุ หรือเขาอาจคิดว่าคณุขีอ้ายและขีเ้กียจหรืออาจจะไม่มีใจทางฝ่ายวิญญาณพอท่ีจะเห็นค่าของโอกาสท่ีเขา

ให้กบัคณุ ไมว่า่เขาจะรู้สกึกบัคณุอยา่งไร เขารักคณุอย่างแน่นอน และต้องการให้คณุได้รับสิ่งท่ีดีท่ีสดุจากพระเจ้า ในขณะท่ีคณุไม่

ซ่ือสตัย์พอหรือไมมี่ความกล้าพอท่ีจะบอกให้เขารู้ถงึเหตผุลท่ีแท้จริงท่ีคณุลงัเลท่ีจะมีสว่นร่วมในคริสตจกัรมากขึน้ 

 ตามจริงแล้ว คณุไม่ยติุธรรมกบัเขา และก็ไม่ยติุธรรมกบัตวัเองด้วย การท่ีคณุซ่อนความบาปของคณุต่อไปเป็นการท่ีคณุ

ทําให้ความบาปนั่นน่าสนใจมากย่ิงขึน้สําหรับคุณ ย่ิงซ่อนมันมากเท่าไร มันย่ิงมีแข็งแกร่งขึน้ในชีวิตของคุณ เพราะคุณกําลัง

ปกป้องมนัโดยไมเ่ปิดเผยมนัออกมา และมนัจะมีอํานาจเหนือคณุตราบเทา่ท่ีคณุปกป้องมนั 

 สภุาษิต 28:13 บอกกบัเราว่า “บคุคลท่ีซ่อนการละเมิดของตนจะไม่จําเริญ แต่บคุคลท่ีสารภาพและทิง้ความชัว่เสียจะได้

ความกรุณา” สิ่งท่ีคุณจะต้องทําคือ สารภาพและละทิง้ การละทิง้ไม่ยากนักเม่ือคุณเลิกปกป้องความบาปและเปิดเผยมันโดย

สารภาพเสีย 

 ตอ่มาคือสญัญายอดเย่ียมสําหรับทกุคนท่ีเหมือนกบัคณุ คือผู้ ท่ีเจ็บปวดเพราะความบาปในชีวิตของตน 1ยอห์น 1:9 “ถ้า

เราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสตัย์ซ่ือและเท่ียงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชําระเราให้พ้นจากการอธรรม

ทัง้สิน้” การชําระเป็นสิ่งจําเป็นและสิ่งท่ีคณุต้องการ แต่คณุไม่สามารถท่ีจะมีได้นอกจากจะสารภาพความบาปของคณุ คณุควรจะ

สารภาพความบาปตอ่พระเจ้าในการอธิษฐานโดยไม่มีข้อยกเว้น บอกทกุสิ่งกบัพระองค์ พระองค์ทรงทราบทกุอย่างอยู่แล้ว แต่การ

สารภาพเป็นสิ่งสําคญัท่ีจะช่วยคณุให้ยอมรับความบาปนัน้ ซึง่เป็นส่วนจําเป็นต่อการกลบัใจใหม่ (ดเูยเรมีย์ 3:13) น่ีคือสิ่งท่ีดาวิด

ทํา (สดดีุ 51:3) และเขาก็ได้รับการให้อภยั 

 ในกรณีของคณุ คณุต้องไปให้ไกลอีกหนึ่งก้าว เพราะความบาปของคณุไม่ใช่การล่ืนเพียงครัง้เดียวหรือสองครัง้ แต่เป็น

นิสยั เพราะคุณเรียกว่าเป็น “ความบาปท่ีกลุ้มรุมอย่างไม่หยุดยัง้” และคุณบอกว่าคุณล้มเหลวครัง้แล้วครัง้เล่า ดังนัน้ขัน้ตอน

เพิ่มเติมจงึเป็นสิง่จําเป็นเพ่ือท่ีคณุจะได้รับชยัชนะเหนือความบาป และรักษาชยัชนะไว้ ผมอยากจะอธิบายในเร่ืองนี ้

 สมมติวา่ในท่ีทํางานของคณุ คณุกําลงัถือของเหลวท่ีมีคา่มากในเหยือกใบหนึ่ง และคณุสะดดุและทําเหยือกหลน่ และทํา

ให้สิง่ท่ีมีคา่นัน้หก คณุสารภาพกบัเจ้านาย และเขายกโทษให้กบัคณุและให้โอกาสกบัคณุอีกครัง้ แต่คณุสะดดุอีกในท่ีเดียวกนัและ

ของเหลวนัน้ก็หกอีก และก็ได้รับการให้อภยัอีก สิ่งเหลา่นีเ้กิดขึน้อย่างต่อเน่ือง และทกุครัง้เจ้านายของคณุก็ให้อภยัคณุและให้คณุ

ลองใหม ่

 หลงัจากสกัพกั หลงัจากท่ีทําผิดหลายครัง้ คณุสงัเกตเห็นว่าเหยือกดินเผามีรอยแตกเพราะหล่นบ่อยครัง้ และสิ่งท่ีบรรจุ

อยู่ภายในร่ัวออกมาจากรอยแตกนัน้ ซึ่งทําให้ปัญหาเพิ่มขึน้ และคณุตระหนกัว่ารอยแตก หรือข้อผิดพลาด ในเหยือกจําเป็นต้อง

ได้รับการซอ่มแซมก่อนท่ีคณุจะใช้มนัอีกครัง้ การเพียงแคข่อให้เจ้านายให้อภยัและขอโอกาสอีกครัง้ไมเ่พียงพอ 



59 

 

 เราเป็นเหยือกดินเผา (2โครินธ์ 4:7) และสิง่ท่ีบรรจอุยูภ่ายในท่ีมีคา่นัน้คือพระวิญญาณบริสทุธ์ิ เม่ือคณุสะดดุและทําบาป

เป็นครัง้แรก คณุรีบไปหาองค์พระผู้ เป็นเจ้าและพระองค์ให้อภยัคณุ คณุได้รับการเพิ่มเติมในพระวิญญาณบริสทุธิแล์ ะได้รับโอกาส

ท่ีจะพยายามอีกครัง้ อย่างไรก็ตาม แทนท่ีจะเอาชนะได้ คณุกลบัทําความบาปเดิมซํา้แล้วซํา้อีก ดงันัน้ข้อผิดพลาดหรือรอยแตกท

เกิดขึน้ และตอนนีค้วามบาปท่ีเกิดขึน้ในชีวิตของคณุกลายเป็นนิสยั ราวกบัว่าพระวิญญาณบริสทุธ์ิไหลออกไปโดยง่ายผ่านทาง

รอยแตกนัน้ เพียงแคข่อให้องค์พระผู้ เป็นเจ้าให้อภยัจะไมช่่วยซอ่มแซมข้อผิดพลาดนัน้ 

 พระเจ้าได้ทรงสัง่เราถึงสิ่งท่ีต้องทําในกรณีเช่นนี ้“เหตฉุะนัน้ท่านทัง้หลายจงสารภาพต่อกนัและกนั และจงอธิษฐานเพ่ือ

กนัและกนั เพ่ือทา่นทัง้หลายจะพ้นโรคภยั คําอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนัน้มีพลงัทําให้เกิดผล” (ยากอบ 5:16) 

 ในการแก้ไขข้อผิดพลาด คณุควรจะไปหาศิษยาภิบาลของคณุและสารภาพความผิดของคณุกบัเขา คณุควรจะทําอย่าง

นัน้นานมาแล้ว แต่ตอนนีค้ณุจําเป็นต้องทําเพ่ือทําลายอํานาจของความบาปนีใ้นชีวิตของคณุ ผมทราบว่าคณุอายและกลวัว่าเขา

จะคิดว่าคณุไม่ดี ตามจริงแล้ว เขาจะคิดถึงคณุดีกว่าเดิมถ้าคณุไปหาเขา ขอความกล้าหาญจากพระเจ้าเพราะน่ีเป็นทางท่ีคณุจะ

ได้รับการช่วยกู้และได้รับชยัชนะ จงเปิดเผยสิ่งนัน้ออกมา ศิษยาภิบาลของคณุคงจะเคยได้ยินสิ่งท่ีเลวร้ายกว่านัน้มากหากเขาเป็น

ผู้ รับใช้มานาน และเขาจะให้เกียรติคณุท่ีซ่ือสตัย์กบัเขา “คําอธิษฐาน...มีพลงัทําให้เกิดผล” ของเขาเพ่ือคณุนัน้จะเกิดผล 

 พระคมัภีร์กล่าวว่า จงทําสิ่งนี ้“เพ่ือท่านทัง้หลายจะพ้นโรคภยั” ในกรณีของคณุ การรักษาให้หายนัน้เพ่ือวิญญาณของ

คณุจะได้รับการชําระจากความบาปซึง่ทําให้คณุป่วยทางฝ่ายวิญญาณ และมีผลถึงตายเหมือนเช่นมะเร็ง สหายเอ๋ย การบําบดันี ้

จะได้ผล มนัจะได้ผลแน่นอน และคณุสามารถกลบัคืนและได้รับการเพิ่มเติมใหมใ่นพระเจ้า 

 จงตดัสินใจท่ีออกจากความชัว่ร้าย ข้อผิดพลาดอาจแก้ไขได้ และเม่ือคณุจะ “เป็นภาชนะท่ีมีค่า ซึ่งชําระให้บริสทุธิแล้ว ์

เหมาะท่ีเจ้าของเรือนจะใช้ให้เป็นประโยชน์ พร้อมกบัการดีทกุอยา่ง” (2ทิโมธี 2:21) และไมใ่ช่ภาชนะท่ีไร้คา่หรือหม้อท่ีมีรอยแตก 

.................... 
มารเยาะเย้ยผมทัง้วันทัง้คืน 

ถาม 
 มารเยาะเยย้ผมเกือบทัง้วนัและคืน ผมมีชีวิตอย่ในความกลวัและความู ทกุข์ และในการกล่าวโทษอย่างต่อเนือ่ง ถา้สาว

สวยเดินผ่านมา ผมหลบัตาของผมเพือ่ทีจ่ะไม่มีความคิดทีกํ่าหนดั ถา้ผมเห็นรถคนังาม ผมกลวัว่าผมจะทําบาปโดยการโลภ เมื่อมี

คนถามคําถาม ผมมกัจะตอบดว้ยคําว่า “อาจจะ” “กําลงัจะ” “อาจจะอย่างนัน้” หรือ “ผมคิดว่า” เพราะกลวัว่าถา้ผมกล่าวถอ้ยคํา

ทีไ่ม่เหมาะสม จะกลายเป็นคําโกหก ดว้ยเหตผุลเดียวกนั ผมจึงไม่สามารถบอกเวลากบัคนอื่นไดเ้พราะเข็มยาวเคลื่อนที่อย่เสมอ ู

ฉะนัน้ผมจึงไม่สามารถให้คําตอบทีถ่กตอ้งอย่างแท้จริงได ้ผมขอโทษสําหรับทกุส่ิงที่ผมทํา จนทําให้เพือ่นๆ ไม่อยากให้ผมอย่ใกลู้ ู

เพราะผมขอใหพ้วกเขาใหอ้ภยัอย่เสมอๆ ผมแทบจะไม่มีเพือ่นเหลือเลย ผมไม่มีควาู มสขุเลย คณุช่วยผมหน่อยไดไ้หมครบั 

ตอบ 
 ผมเข้าใจวา่คณุได้รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซแูละได้รับพระวิญญาณบริสทุธิแล้ว ดงันัน้ คําตอบของผมจะไม่พดู์

ถงึเร่ืองดงักลา่ว 

 แม้ว่าเราจะสนบัสนนุให้สิทธิชนมีความรู้สกึผิดชอบท่ีว่องไว ขอการให้อภยัสําหรับทกุสิ่งท่ีทําผิดอยู่เสมอ และเป็นผู้ ท่ีให้

อภยั แต่ดเูหมือนว่าคณุจะถือเอาคําเตือนนัน้จนสดุโต่งอย่างไม่จําเป็น คณุเห็นไหมครับว่า ถ้ามารไม่สามารถทําให้คณุทําบาปได้ 

มนัก็จะพยายามทําให้คณุคิดว่าคณุได้ทําบาปเพ่ือท่ีจะทําให้คณุอยู่ภายใต้การกล่าวโทษ ซึ่งเป็นการกล่าวโทษอย่างผิดๆ และใน

กรณีของคณุ ก็เหน็ชดัวา่มนัทําสําเร็จในเร่ืองนัน้ 

 ชีวิตคริสเตียนปกติเป็นชีวิตท่ีมีความสขุ “เจ้าจะโพงนํา้ด้วยความช่ืนบาน จากบอ่แหง่ความรอด” (อิสยาห์ 12:3) (ด ู1เป

โตร 1:8; เนหะมีย์ 8:10) ชีวิตคริสเตียนปกติเป็นชีวิตท่ีปราศจากการกลา่วโทษ “เหตฉุะนัน้การลงโทษจงึไมมี่แก่คนทัง้หลาย ท่ีอยู่ใน

พระเยซคูริสต์” (โรม 8:1) 
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 อย่างไรก็ตาม มารเป็นโจรปล้นความช่ืนชมยินดี มนัอยากให้คณุมีชีวิตท่ีเต็มไปด้วยความทนทกุข์ พระเยซูตรัสว่า “ขโมย

นัน้ [ซาตาน] ย่อมมาเพ่ือจะลกัและฆ่าและทําลายเสีย เราได้มาเพ่ือเขาทัง้หลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์” (ยอห์น 

10:10) 

 ซาตานเป็น “ผู้ ท่ีกลา่วโทษพวกพ่ีน้องของเรา” (วิวรณ์ 12:10) การกลา่วโทษ เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งท่ีมนัชอบใช้ มนัพอใจท่ีทํา

ให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนบาปท่ีไม่ได้รับการให้อภัย รู้สึกผิด ต่ําต้อย ใจแคบ และไมม่ีคณุคา่ มนัไมเ่พียงแตจ่ะกลา่วโทษคณุต่

พระเจ้าและคนอ่ืนๆ เท่านัน้ แต่ถ้าคณุฟังมนั มนัจะกลา่วโทษคณุกบัตวัคณุเอง ในการยอมรับการกลา่วโทษท่ีมนับีบบงัคบัต่อคณุ 

คณุจงึถกูปล้นความช่ืนชมยินดี ความเช่ือ และความกล้าหาญท่ีจะเข้าไปอยูต่อ่หน้าพระพกัตร์ของพระเจ้าในการอธิษฐาน 

 ข้อพระคมัภีร์ท่ีเข้าใจผิดกนัอย่างมากจะช่วยคณุได้ “ผู้ใดไม่มีเหตท่ีุจะติเตียนตวัเองในสิ่งท่ีตนเห็นชอบแล้วนัน้ ก็เป็นสขุ” 

(โรม 14:22) ความหมายก็คือว่า ถ้าพระเจ้าไม่กล่าวโทษคณุ คณุก็ไม่ควรจะกล่าวโทษตนเอง และผมขอเสริมว่า คณุไม่ควรท่ีจะ

ยอมรับการกลา่วโทษจากมารด้วย 

 ในตวัของเราเอง ไม่มีเราคนใดมีคณุค่า ถ้าไม่ใช่เพราะพระคณุของพระเจ้าและพระเมตตาของพระองค์และพระโลหิตท่ี

ไหลออกมาของพระองค์ เราทุกคนจะรู้สึกเหมือนเช่นท่ีคุณรู้สึก คือ ทนทุกข์ แต่เพราะพระคุณและพระเมตตาของพระองค์ท่ี

พระโลหิตของพระองค์นําเข้ามาในชีวิตของเราโดยพระวิญญาณท่ีสถิตภายในเรา เราได้รับการช่วยกู้ และเป็นอิสระจากการ

กลา่วโทษ (โรม 8:1) ผมขอพดูถงึเร่ืองนีจ้าก 1ยอห์น 1 

 ข้อ 7 พระโลหิตของพระเยซู “ชําระเราทัง้หลายให้ปราศจากบาปทัง้สิน้” เม่ือเรา “ดําเนินอยู่ในความสว่าง” คําว่า “ชําระ” 

แสดงถงึการทํางานท่ีตอ่เน่ืองในชีวิตของเรา ฉบบัแปล Williams กลา่ววา่ “ชําระเราทัง้หลายให้ปราศจากบาปทัง้สิน้อยา่งตอ่เน่ือง” 

 ข้อ 8 คําว่า “บาป” หมายถึงธรรมชาติความบาปภายในเรา ไม่ใช่การกระทําบาป ความหมายของข้อนีคื้อว่า เราทกุคนมี

ธรรมชาติความบาปภายในเราด้วยการเกิดครัง้แรกของเรา 

 ข้อ 9 ช่างเป็นข้อท่ีดีเหลือเกิน นาทีท่ีเรายอมรับหรือสารภาพความบาปท่ีกระทํา เราก็ได้รับการให้อภยั เราได้รับการชําระ

และกู้ คืนมาด้วยพระโลหิตของพระองค์ (ข้อ 7) เม่ือเราดําเนินไปกบัพระเจ้า 

 สหายเอย๋ ความจริงนีค้วรจะทําให้คณุเช่ือมัน่ 

 ความคิดนีนํ้าเราไปสูข้่อท่ียอดเย่ียมสามข้อใน 1ยอห์น 3 ว่า “ถ้าใจของเรากลา่วโทษตวัเราเม่ือไร เราก็จะรู้ว่า เราอยู่ฝ่าย

สจัจะและใจเราจะหมดกงัวลจําเพาะพระองค์ เพราะพระเจ้าทรงเป็นใหญ่กว่าใจของเรา และพระองค์ทรงทราบทกุสิ่ง ท่านท่ีรัก

ทัง้หลาย ถ้าใจของเราไมไ่ด้กลา่วโทษเรา เราก็มีความมัน่ใจท่ีจะเข้าเฝ้าพระเจ้า” (1ยอห์น 3:19-21) 

 คณุเหน็ไหมครับวา่เม่ือคณุสารภาพ คณุก็ได้รับการชําระ เม่ือคณุได้รับการชําระ คณุก็มีความเช่ือมัน่ และคณุก็เป็นอิสระ

จากการกลา่วโทษ ความระทมทกุข์หายไปเพราะคณุทราบวา่พระเจ้าทรงรักคณุและได้ให้อภยัคณุ 

 เม่ือทราบความจริงนีแ้ล้ว เราจะกลา่วถึงสิ่งท่ีผมเช่ือว่าเป็นรากของปัญหาของคณุ คณุบอกว่าคณุทําความบาปอยู่เสมอ 

และคณุกลวัวา่คณุจะเหน็บางสิง่ซึง่จะทําให้คณุเกิดตณัหาหรือความโลภ หรือคณุจะพดูสิง่ท่ีอาจถือวา่เป็นคําโกหก 

 ก่อนอ่ืน ผมขอยืนยนักับคณุก่อนว่าการทดลองในตวัของมนัเองไม่ใช่ความบาป พระเยซู “ได้ทรงถูกทดลองใจเหมือน

อยา่งเราทกุประการ ถงึกระนัน้พระองค์ก็ยงัปราศจากบาป” (ฮีบรู 4:15) ดงันัน้ การทดลองให้เกิดตณัหาหรือความโลภได้ซึง่เกิดขึน้

ในใจของคณุไม่ได้หมายความว่าคณุได้ทําบาปในการมีตณัหาหรือความโลภ ความคิดอาจจะเกิดขึน้ แต่ถ้าคณุปฏิเสธมนั คณุก็

ไม่ได้ทําบาป ตามจริงแล้ว คณุทําในสิ่งตรงกนัข้าม คือคณุได้เอาชนะการทดลอง แต่หากว่าคุณพอใจกับความคิดนัน้ ปล่อยให้

ความคิดของคณุคิดถึงสิ่งนัน้และปรารถนาอยากได้ คณุก็ได้ยอมต่อการทดลองและอนญุาตให้ความบาปเข้ามาในความคิดของ

คณุ สภุาษิตในอดีตบอกไว้ว่า “คณุไม่อาจป้องกนัไม่ให้นกมาบินอยู่เหนือศีรษะคณุได้ แต่คณุสามารถป้องกนัไม่ให้มนัมาทํารังใน

ผมของคณุได้” 
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 ตรงนีเ้องท่ีคณุสบัสน คณุเห็นว่าการทดลองเหมือนกบัความบาป แต่ทัง้สองอย่างนัน้ไม่เหมือนกนั คณุกล่าวโทษตวัเอง

เพราะถูกทดลอง แทนท่ีจะช่ืนชมยินดีท่ีคุณเอาชนะการทดลองได้โดยฤทธิเดชของ์ พระวิญญาณท่ีอยู่ภายใน ซึ่งทําให้คุณไม่ให้

ความเพลดิเพลนิกบัความคิดชัว่ร้ายท่ีซาตานนํามายงัคณุ 

 ในท้ายท่ีสดุ เราจะพดูกนัถงึเร่ืองความกลวัท่ีจะโกหกของคณุ เป็นท่ีเข้าใจกนัอย่างกว้างขวางอยู่แล้วว่าสิ่งท่ีเราพดูไม่อาจ

เป็นสิ่งท่ีแน่นอนท่ีสดุอย่างแท้จริงและเคร่งครัด ตวัอย่างเช่น ไม่มีทางเป็นไปได้เลยท่ีจะบอกเวลาท่ีแท้จริง ในเวลาท่ีเราพดูออกมา 

เวลาก็ได้เปล่ียนไปแล้ว ทกุคนเข้าใจในเร่ืองนีดี้ ดงันัน้ถ้ามีคนถามคณุว่าเวลาเท่าไร และคณุตอบว่า “สองโมงคร่ึง” ผู้ถามทราบว่า

คณุได้บอกเวลาโดยประมาณ เขาไม่ได้คาดหวงัว่าคณุจะต้องให้เวลามาตรฐานกรีนิชท่ีแน่นอนทกุวินาที เน่ืองจากคณุเข้าใจกนัทัง้

สองฝ่าย และไม่มีการหลอกลวงเก่ียวข้อง คณุจึงไม่ได้โกหก แม้ว่าคณุอาจจะบอกเวลาพลาดไปหนึ่งหรือสองนาที เพราะคําโกหก

คือคําพดูท่ีตัง้ใจให้ไมถ่กูต้อง มีเจตนาท่ีจะหลอกลวง 

 เรามีโอกาสท่ีจะทําผิดพลาดเสมอ การทําผิดพลาดไม่ใช่ความบาป เราเป็นมนุษย์ และการทําผิดพลาดนัน้เป็นเร่ือง

ธรรมดาสําหรับเราทกุคน เราอาจลืมรายละเอียดท่ีแน่นอน เราอาจอ่านผิด เข้าใจผิด หรือมีข้อมลูท่ีผิด เราอาจพดูสิ่งเหลา่นี ้แต่เรา

ไม่ได้ทําบาปแม้ว่าเรามาทราบในภายหลงัว่าเราเข้าใจผิดไป แน่นอนว่าเราต้องระมดัระวังท่ีสดุเท่าท่ีเราจะทําได้ แต่เราไม่ควร

กลา่วโทษตวัเองวา่ทําบาปถ้าในเวลานัน้ เราเช่ืออยา่งแท้จริงวา่เรากําลงับอกความจริง อยา่งไรก็ตาม เราอาจเสริมว่า ทางท่ีดีคือให้

เราแก้ไขคํากลา่วผิดๆ ท่ีเราพดูออกไปเม่ือเราทราบวา่คําพดูเหลา่นัน้ผิด หากวา่เป็นไปได้ 

 ท้ายนี ้ผมอยากจะเลา่เหตกุารณ์จริงให้ฟัง ผมไม่ได้พบกบัลงุจิม และป้าฟรานเซสมาสองปี ดงันัน้เม่ือมีโอกาส ผมจึงแวะ

ไปหาท่ีบ้านหลงัเลก็ๆ ของท่านในเมืองโพโมนาในวนัหนึ่ง พวกเขาดีใจท่ีได้พบผม แต่แปลกท่ีป้าฟรานเซสไม่ได้พดูกบัผมเลยสกัคํา 

เม่ือท่านเดินออกจากห้องไป ลุงจิมอธิบายให้ผมฟัง วิญญาณแห่งการกล่าวโทษได้เกิดขึน้กับป้าจนท่านถูกมารทรมานเม่ือพูด

ออกมา มารบอกกบัทา่นวา่ไมมี่ทางท่ีทา่นจะพดูความจริงได้และไมถ่กูกลา่วโทษ 

 ถ้าทา่นบอกกบัเพ่ือนวา่ “ฉนัดีใจจงัท่ีได้เจอเธอ” มารจะพดูว่า “แกโกหกกบัเพ่ือน แกไม่ได้ดีใจท่ีเจอเขาจริงๆ หรอก” ถ้ามี

คนถามท่านว่าอีกไกลไหมกว่าจะถึงร้านขายของชํา และท่านบอกว่าอีกห้าช่วงตึก มารจะบอกว่า “แกโกหก ห้าช่วงตึกกบัสามสิบ

สองก้าวตา่งหาก” ถ้าทา่นพดูแก้ตวัเองและตอบแบบนัน้ มารจะบอกว่า “แกยงัโกหกอยู่ ก้าวของเพ่ือนมีขนาดไม่เท่ากบัก้าวของแก 

แกบอกความจริงไมไ่ด้เลย” ดงันัน้ทา่นจงึปิดปากเงียบและไมพ่ดูคยุเลย ไมพ่ดูแม้แตก่บัสามีของตวัเอง 

 ช่างเป็นเร่ืองน่าเศร้าจริงๆ ช่างไกลจากชีวิตแห่งความช่ืนชมยินดีและชยัชนะท่ีพระเจ้าทรงประสงค์ให้เรามี และช่างเป็น

เร่ืองท่ีไมจํ่าเป็นเลย แม้กระนัน้ สหายเอย๋ คณุพบวา่ตวัเองอยูใ่นสถานการณ์แบบเดียวกบัคณุป้าของผม 

 คณุเห็นไหมครับว่าคุณถูกมารหลอกลวง จงลกุขึน้และประกาศว่า “ฉันเป็นบุตรของพระเจ้า ฉันได้รับการปกคลุมด้วย

พระโลหิตของพระเยซ ูฉนัได้รับการปลดปลอ่ยให้เป็นอิสระจากฤทธิอํานาจทัง้ปวงของมาร ขอบคณุ์ พระเยซูท่ีปลดปลอ่ยให้ฉนัเป็น

อิสระ” แล้วหนัไปหามารและบอกกับมันว่า “ซาตาน ฉันเป็นอิสระจากแกในพระนามของพระเยซูคริสต์ ฉันต่อต้านแกและการ

กลา่วหาท่ีโกหกของแก ฉนัจะไมย่อมรับคําพดูของแกอีกแล้ว ฉนัมีอํานาจเหนือแกในพระนามของพระเยซ”ู 

 จงเป็นคริสเตียนท่ีมีความสขุและมีชยัชนะเพราะคณุเป็นอยา่งนัน้จริงๆ 

 

ทุกข์ใจกับความคดิช่ัว 
ถาม 
 ผมมีปัญหาเกี่ยวกบัความคิดชัว่ที่เกิดข้ึนในใจผมอย่เร่ือยๆ ผมพยายามทีจ่ะไล่มนัออกไป แต่ความคิดเหล่านีก้ลบัมาหาู

ผมตลอด ผมอย่ภายใต้การู กล่าวโทษตลอดเวลาเพราะส่ิงนี ้ผมอยากจะได้รับความรอด แต่ผมกลวัว่าผมจะหลงไป คุณช่วยผม

หน่อยไดไ้หม 

ตอบ 
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 ปัญหาของคุณไม่ใช่ปัญหาพิเศษอะไรเลย คริสเตียนใหม่ๆ หลายคน (และคริสเตียนเก่าด้วย) มีการต่อสู้ เช่นนีอ้ยู่เป็น

ประจํา ผมเช่ือว่าน่ีจะช่วยคณุได้ เป็นสิ่งผิดปกติทางฝ่ายวิญญาณท่ีจะอยู่ภายใต้การกลา่วโทษเหมือนเช่นคณุ ในโรม 8:1 ชีใ้ห้เห็น

วา่ถ้าคณุดําเนินชีวิตอยูใ่นพระวิญญาณ คณุจะมีชีวิตอยู่อย่างเป็นอิสระจากการกลา่วโทษ เช่ือผมเถอะว่า คณุสามารถดําเนินชีวิต

อยูใ่นสถานท่ีนีไ้ด้ ผมขออธิบายบางสิง่และชีใ้ห้คณุเหน็ชยัชนะท่ีคณุสามารถประสบได้ในด้านนีข้องชีวิต 

 ประการแรก พระเจ้าทรงประทานกลไกท่ีพิเศษให้กบัจิตใจ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีสร้างขึน้ให้คิด หาเหตผุล จินตนาการ ฝัน จดจํา 

จิตใจทํางานอยู่เสมอ และไม่พกัผ่อน มนัไม่จําเป็นต้องถกูบงัคบัให้ทํางาน มนัทํางานตลอดเวลา ทัง้วนัและคืน พระเจ้าทรง “ให้ข้า

พระองค์แปลกประหลาดอยา่งน่ากลวั” (สดดีุ 139:14) 

 จิตใจนีมี้แนวโน้มท่ีจะคิดถงึสิง่ท่ีเราป้อนเข้าไปข้างใน ในลกัษณะนัน้ มนัเป็นเหมือนกบัคอมพิวเตอร์ มนัคิดเก่ียวกบัสิ่งใด

ก็ตามท่ีเราป้อนเขาไป พระเยซูตรัสว่า “คนดีก็ย่อมเอาของดีออกจากคลงัดีแห่งใจของตน และคนชัว่ก็ย่อมเอาของชัว่จากคลงัชัว่

แหง่ใจของตน ด้วยใจเตม็ด้วยอะไรปากก็พดูออกมาอยา่งนัน้” (ลกูา 6:45) 

 เรามีทรัพย์สมบัติทัง้หมด บ้านท่ีจัดเก็บสิ่งท่ีเราฝากเข้าไปและจัดเก็บสิ่งใดก็ตามท่ีเราต้องการ ในฐานะคนบาป เรา

จดัเก็บสิ่งชัว่เอาไว้ เม่ือเราเป็นคริสเตียน เราก็จดัเก็บสิ่งท่ีดี จิตใจย้อนกลบัไปในคลงัทรัพย์นี ้นําเอาสิ่งท่ีเราใส่ไว้ท่ีนัน่มาและคิดถึง

มนั 

 เม่ือเราบงัเกิดใหม่จากนํา้และพระวิญญาณอย่างแท้จริง ความบาปของเราถกูชําระออกไปและพระเจ้าทรงลืมสิ่งชัว่ทัง้

ปวงท่ีเราได้ทํา (ฮีบรู 10:16-17) แต่จิตใจของเราไม่ลืม เน่ืองจากในวนัเวลาท่ีเราทําบาป เราจดัเก็บทกุสิ่งท่ีชัว่ในคลงัทรัพย์ของเรา 

จิตใจสามารถกลบัไปท่ีนัน่ได้ ขดุสิ่งท่ีโสมมขึน้มา และคิดเก่ียวกบัสิ่งนัน้ ถ้าจิตใจคิดความคิดชัว่อยู่อย่างต่อเน่ือง ก็จะกลายเป็นท่ี

มัน่ เป็นป้อมแหง่ความชัว่ ในจิตใจของคนท่ีต้องการจะเป็นคริสเตียนท่ีมีชยัชนะ 

 เราไม่ได้ถูกทิง้ไว้ให้ไร้ความช่วยเหลือในการต่อสู้ นี ้ถ้าเรามีพระวิญญาณบริสทุธิ เรา์ ก็มีอาวุธทางฝ่ายวิญญาณท่ีคุณ

สามารถใช้เพ่ือเอาชนะศตัรูนีไ้ด้ 2โครินธ์ 10:4-5 กลา่ววา่  

 

เพราะว่าศาสตราวุธของเราไม่เป็นฝ่ายโลกียวิสยั แต่มีฤทธิเดชจาก์ พระเจ้า อาจทําลายป้อมได ้คือทําลายความคิดที่มี

เหตผุลจอมปลอม และทิฐิมานะทกุประการทีต่ัง้ตวัข้ึนขดัขวางความร้ของู พระเจ้า และนอ้มนําความคิดทกุประการใหเ้ข้า

อย่ใตบ้งัคบัจนถึงรบัฟังู พระคริสต์ 

 

 คณุอาจจะถามวา่ จะทําได้อยา่งไร ก่อนอ่ืน จิตใจของเราต้องได้รับการสร้างใหม่อย่างต่อเน่ืองโดยการใช้ชีวิตของเราโดย

ยอมจํานนต่อองค์พระเยซูเจ้า “...ให้ถวายตวัของท่านแด่พระองค์ เพ่ือเป็นเคร่ืองบชูาท่ีมีชีวิต...จงรับการเปล่ียนแปลงจิตใจ” (โรม 

12:1-2) เราทําเช่นนัน้โดยฤทธิเดชของ์ พระวิญญาณบริสุทธ์ิ และด้วยการทําเช่นนัน้เท่านัน้ เราจึงสามารถ “มีพระทัยของ

พระคริสต์” ได้ (1โครินธ์ 2:16) 

 และเน่ืองจากจิตใจของเราจะยงัคงคิดอย่างต่อเน่ือง เราต้องให้สิ่งท่ีดีและยอดเย่ียมให้มนัคิด ดาวิดกลา่วว่า “ข้าพระองค์

ได้สะสมพระดํารัสของพระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์ เพ่ือข้าพระองค์จะไม่ทําบาปต่อพระองค์” (สดดีุ 119:11) เปาโลแนะนําในฟี

ลิปปี 4:8 ว่า “ดกู่อนพ่ีน้องทัง้หลาย ในท่ีสดุนีข้อจงใคร่ครวญถึงสิ่งท่ีจริง สิ่งท่ีน่านบัถือ สิ่งท่ียติุธรรม สิ่งท่ีบริสทุธิ สิ่งท่ีน่ารัก สิ่งท่ี์

ทรงคณุ คือถ้ามีสิ่งใดท่ีลํา้เลศิ สิง่ใดท่ีควรแก่การสรรเสริญ ก็ขอจงใคร่ครวญด”ู การเติมจิตใจของเราด้วยสิ่งท่ียอดเย่ียมเหล่านีจ้ะ

ทําให้ใจคิดถึงสิ่งเหลา่นัน้ อย่างไรก็ตาม ถ้าเราไม่ป้อนสิ่งเหลา่นีใ้ห้จิตใจของเราอย่างต่อเน่ือง มนัก็จะกลบัไปสูชี่วิตในอดีตของเรา 

และดงึเอาความคิดชัว่ออกมาคิด 

 ผมจะอธิบายให้ฟัง สมมติว่าผมมีแก้ว “เปล่า” ในมือของผม จริงๆ แล้วมนัไม่ได้ว่างเลย มนัเต็มไปด้วยอากาศ และผม

ต้องการท่ีจะเอาอากาศท่ีเต็มอยู่ในแก้วออกไป แต่ธรรมชาติไม่ชอบสุญญากาศ ดังนัน้หากผมจะพยายามท่ีจะปัม้เอาอากาศ
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ออกไป ก็จะทําให้แก้วแตกละเอียด แล้วอยา่งนัน้ ผมจะเอาอากาศออกไปจากแก้วได้อยา่งไร ง่ายมาก ก็โดยการเติมนํา้เข้าไปในแก้ว

จงึไมมี่อากาศอยูใ่นแก้ว 

 เราไมส่ามารถทําให้จิตใจของเราว่างได้อย่างแท้จริง จิตใจของเราต้องคิด ดงันัน้วิธีท่ีจะกําจดัความคิดชัว่ออกไปได้ ไม่ใช่

แค่พยายามท่ีจะบงัคบัให้มนัออกไปเท่านัน้ แต่ต้องเติมใจของเราด้วยความคิดท่ีดี ความคิดท่ีสะอาด ความคิดท่ีบริสทุธิ ความคิด์

ของพระเจ้า เช่นนัน้แล้ว ความคิดท่ีชัว่จะต้องออกไป 

 ถ้าเราอ่านหนงัสือไร้สาระ ดทีูวี ฟังคําหยาบโลนและการนินทา เราก็ป้อนความชัว่เข้าในจิตใจของเรา และความคิดชัว่จะ

ครอบงําคณุ แต่ถ้าคณุซ่อนพระวจนะไว้ในใจของคณุ เข้าในพระนิเวศของพระเจ้าอย่างสตัย์ซ่ือ อ่านพระวจนะ ฟังดนตรีและคํา

เทศนาท่ีชอบพระทยัพระเจ้า คณุก็ป้อนความสะอาดเข้าในจิตใจของคณุ และความคิดท่ีถกูต้องก็จะเต็มอยู่ในใจของคณุ น่ีเองเป็น

วิธีท่ีคณุนํา “ความคิดทกุประการให้เข้าอยูใ่ต้บงัคบัจนถงึรับฟังพระคริสต์” 

 ผมอยากปิดท้ายด้วยการบอกว่า แม้จะเป็นเช่นนัน้ แต่ความคิดท่ีชัว่อาจโผล่ขึน้มาบ้างในจิตใจของคณุ ผมคิดว่าจะเป็น

เช่นนีไ้ปตราบใดท่ีเรายงัมีชีวิตอยู่ในร่างกายท่ีเป็นเนือ้หนังนี ้ตวัอย่างเช่น เม่ือเด็กหนุ่มเดินไปตามถนน เขาเห็นหญิงสาวท่ีสวม

เสือ้ผ้าน้อยชิน้ และก่อนท่ีจะมีเวลาหนัหน้าหนีไป ความคิดท่ีเป็นตณัหาก็แวบเข้ามาในจิตใจของเขา เขาจะต้องทําอย่างไร ถ้าเขา

ให้ความเพลิดเพลินกบัความคิดนัน้ ก็จะกลายเป็นความบาปต่อเขา และเนือ้หนงัของเขาจะตอบสนองต่อการทดลอง อย่างไรก็

ตาม หากเขาป้อนความคิดท่ีชอบพระทยัพระเจ้าลงในจิตใจของเขา เขาสามารถปฏิเสธท่ีจะให้ใจของเขาคิดอยู่กบัสิ่งท่ีเป็นตณัหา 

และเขาสามารถมีชยัชนะได้ 

 เหมือนเช่นคํากล่าวเก่าแก่ท่ีว่า “คณุไม่อาจป้องกนัไม่ให้นกมาบินอยู่เหนือศีรษะคณุได้ แต่คณุสามารถป้องกนัไม่ให้มนั

มาทํารังในผมของคณุได้” และด้วยฤทธิเดชของ์ พระวิญญาณ คณุจึงสามารถป้องกนัไม่ให้ซาตานชัว่ทํารังแห่งความคิดชัว่ในจิตใจ

ของคณุได้ 

.................... 
ทาํไมเราจงึแตกต่างจากคนอ่ืนเหลือเกนิ 

ถาม 
 ส่ิงที่กวนใจของผมคือว่า ดเหมือนว่าทุกอย่างเกี่ยวกบัคริสตจักรของเราช่างแตกต่างจากคนอื่นๆ จนผมถกมองว่าเป็นู ู

พวกบ้าศาสนา ตวัอย่างเช่น การนมสัการของเราดงัและหนวกหเหลือเกิน และทกุคนเตน้รําและกระโดดโลดเตน้ และว่ิงไปรอบๆ ู

ในเวลาเดียวกนั จนเหมือนกบัโรงพยาบาลบ้าในบางครั้ง ถา้ผมเชิญเพือ่นมา เขาจะคิดว่าเราเป็นบ้าไปแลว้ คริสตจกัรทกุแห่งบอก

ว่าเราผิดในเร่ืองคําสัง่สอนของเรา เพราะเราเป็นพวกเดียวทีเ่ชือ่ในเร่ืองพระเจ้าองค์เดียว พวกเขาทัง้หมดผิดแลว้เราถกไดห้รือ แลวู้

ทกุคนยงัหวัเราะเยาะเราในเร่ืองมาตรฐานความบริสทุธิในการแต่งกาย เราตอ้งแต่งกายต่างจากคนอืน่ๆ ทกุคนยกเวน้เรามีทีวี และ์

พวกเขาดปกติ แต่คริสตจกัรของเราเป็นคริสตจกัรเดียวทีต่่อตา้นทีวี ทําไมเราถึงตอ้งต่างจากคนอืน่ๆ เหลือเกินในหลายๆ ทาง ผมู

เบือ่กบัการทีค่นอืน่เห็นว่าผมเป็นบา้ ผมแทบไม่อยากเงยหนา้ข้ึนมาเลย 

ตอบ 
 คริสตจกัรของพระเจ้าถกูโลกดถูกูมาเสมอ ข้อความของเราถือว่าเป็นเร่ืองโง่ (1โครินธ์ 1:18, 23) ตามจริงแล้ว “มนษุย์

ธรรมดาจะรับสิ่งเหล่านัน้ ซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าไม่ได้ เพราะเขาเห็นว่าเป็นสิ่งโง่เขลา และเขาไม่สามารถเข้าใจได้ 

เพราะว่าจะเข้าใจสิ่งเหลา่นัน้ได้ก็ต้องสงัเกตด้วยวิญญาณ” (1โครินธ์ 2:14) ถ้าอย่างนัน้ ทําไมเราจึงมองหาการเห็นชอบจากผู้ ท่ีไม่

สามารถเข้าใจสิง่ตา่งๆ ทางวิญญาณได้ และผู้ซึง่เรียกสิง่เหลา่นัน้วา่เป็นสิง่โง่เขลา 

 พระเจ้าได้ทรงเรียกคริสตจักรของพระองค์ให้แตกต่างจากสิ่งใดๆ ในโลกท่ีกว้างใหญ่นีอ้ย่างแท้จริง เราเป็นชนชาติ 

“เฉพาะ” หรือไม่เหมือนใคร (1เปโตร 2:9) และสําหรับโลก ทกุสิ่งท่ีเราทํานัน้แตกต่าง คริสตจกัรท่ีแท้จริงของพระเจ้าดําเนินตาม
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พระวจนะของพระเจ้า และไม่ได้มีผลแม้แต่น้อยว่าโลกนีจ้ะคิดอะไร ไม่ว่าพวกเขาจะชอบหรือไม่ก็ตาม หรือว่ามีใครเห็นด้วยกบัเรา

หรือไม ่

 ทําไมคณุจึงต้องการการเห็นชอบจากโลก โลกนีทํ้าอะไรให้กบัคณุบ้าง เราไม่ได้เป็นหนีส้ิ่งใดกบัโลกนีเ้ลย นอกจากท่ีจะ

นําข่าวประเสริฐมาให้กบัพวกเขา แตเ่ราเป็นหนีพ้ระเยซทูกุสิง่ เราจะใสใ่จทําไมวา่โลกนีคิ้ดอะไรถ้าเราทําให้พระเยซพูอพระทยั 

 ถ้าคณุมองหาการเหน็ชอบจากโลกนี ้คณุจะผิดหวงัอย่างช่วยไม่ได้ เพราะพวกเขาจะเห็นชอบแต่สิ่งท่ีเป็นของพวกเขาเอง

เทา่นัน้ และเช่ือผมเถอะวา่ ความแตกต่างอย่างหนึ่งของคริสตจกัรท่ีแท้จริงของพระเจ้าคือว่า คริสตจกัรนัน้จะถกูเกลียดและชงัโดย

โลก (มทัธิว 24:9) ตามจริงแล้ว พระเยซทูรงเตือนวา่ “วิบติัแก่เจ้าทัง้หลาย เม่ือคนทัง้หลายจะยอวา่เจ้าดี” (ลกูา 6:26) 

 พระเยซูเองทรง “ถกูมนษุย์ดหูม่ินและทอดทิง้” (อิสยาห์ 53:3) พระองค์ถกูเกลียดชงั ถกูถ่มนํา้ลายใส ่ถกูหาวา่บ้า และถู

กล่าวหาว่ามีมารอยู่ พระคมัภีร์กล่าวว่า ผู้คนเยาะเย้ยพระองค์ หยาบคายต่อพระองค์ และต่อว่าพระองค์ พระองค์ทรงทําให้คํา

พยากรณ์ในพระคมัภีร์เก่าสมบูรณ์ในเร่ืองนี ้“ผู้ ท่ีเห็นข้าพระองค์ก็เย้ยหยนั เขาบุ้ยปากและสัน่ศีรษะใส่ข้าพระองค์” (สดดีุ 22:7) 

“เพราะบรรดาปฏิปักษ์ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์เป็นขีป้ากอยา่งมากของเพ่ือนบ้าน” (สดดีุ 31:11) 

 เราย่ิงใหญ่ไปกว่าพระองค์อย่างนัน้หรือ พระองค์บอกเราว่าถ้าเราเป็นบตุรของพระองค์ เราก็จะโดนเกลียดชงัด้วย จงฟัง

สิ่งท่ีพระองค์ตรัส “ถ้าโลกนีเ้กลียดชงัท่านทัง้หลาย ก็จงรู้ว่าโลกได้เกลียดชงัเราก่อน ถ้าท่านทัง้หลายเป็นของโลก โลกก็จะรักท่าน

ซึง่เป็นของโลก แต่เพราะท่านไม่ใช่ของโลก เพราะเราได้เลือกท่านออกจากโลก เหตฉุะนัน้โลกจึงเกลียดชงัท่าน จงระลกึถึงคําท่ีเรา

ได้กลา่วแก่ทา่นทัง้หลายแล้ววา่ ‘บา่วมิได้เป็นใหญ่กวา่นาย’ ถ้าเขาข่มเหงเรา เขาก็จะข่มเหงทา่นทัง้หลายด้วย ถ้าเขาปฏิบติัตามคํา

ของเรา เขาก็จะปฏิบติัตามคําของทา่นทัง้หลายด้วย” (ยอห์น 15:18-20) 

 ถ้อยคําเหล่านีส้มบรูณ์ในเหล่าสาวกของพระเยซู ตามคํากล่าวท่ีเล่ากนัมาแล้ว ทกุคนยกเว้นยอห์นได้ถกูฆ่าตายเพราะ

ความเช่ือ และเขาเองก็จุ่มลงไปในนํา้มนัเดือด แตก่็รอดมาได้อยา่งอศัจรรย์ อคัรสาวกเปาโลกล่าวว่า “เราทัง้หลายเป็นคนเขลา

เพราะเห็นแก่พระคริสต์...เราทัง้หลายเป็นคนอปัยศ...จนขณะนีเ้ราก็...ถกูโบยตี...เม่ือถกูด่าเราก็อวยพร เม่ือถกูเค่ียวเข็ญเราก็ทน

เอา เม่ือถกูใส่ร้ายเราก็พยายามปรองดอง เรากลายเป็นเหมือนหยากเย่ือของโลก และเหมือนราคีของสิ่งสารพดัจนถึงบดันี”้ (1โค

รินธ์ 4:10-13) 

 หากว่าโลกทํากบัอคัรสาวกเปาโลผู้ ย่ิงใหญ่เช่นนี ้ทําไมคณุจึงคิดว่าโลกจะทํากบัคณุดีกว่านี ้การท่ีจะมีมิตรภาพกบัโลก 

คณุจะต้องหนัหลงัให้กบัพระเยซ ูอคัรสาวกทกุคน คริสตจกัรยคุแรก และคริสตจกัรตลอดทกุยคุจนกระทัง่ปัจจบุนันี ้ไม่เคยมีเวลาใด

เลยท่ีประชากรท่ีแท้จริงของพระเจ้าจะได้รับการยอมรับจากโลกอย่างแท้จริง ตามจริงแล้ว สญัญาณอย่างหนึ่งท่ีแสดงว่าเราเป็น

คริสตจกัรท่ีแท้จริงคือวา่เราจะถกูโลกนีเ้กลียดชงัและเยาะเย้ย 

 พระเยซูประกาศถึงการอวยพรแก่ผู้ ท่ีถกูติเตียนเพราะพระนามของพระองค์ “ท่านทัง้หลายจะเป็นสขุ เม่ือคนทัง้หลายจะ

เกลียดชงัท่าน และจะไล่ท่านออกจากพวกเขา และจะประณามท่าน และจะเหยียดช่ือของทา่นว่าเป็นคนชัว่ช้า เพราะท่านเห็นแก่

บตุรมนษุย์ ในวนันัน้ทา่นทัง้หลายจงช่ืนชม และเต้นโลดด้วยความยินดีเพราะ ดเูถิด บําเหน็จของท่านมีบริบรูณ์ในสวรรค์ เพราะว่า

บรรพบรุุษของเขา ได้กระทําอยา่งนัน้แก่พวกผู้ เผยพระวจนะเหมือนกนั” (ลกูา 6:22-23) 

 อคัรสาวกถือวา่เป็นเกียรติท่ีได้ทนทกุข์และถกูข่มเหงเพ่ือพระกิตติคณุ พวกเขาถกูนําตวัไปต่อหน้าผู้ นําของเมือง ถกูเฆ่ียน

ตี และถกูสัง่ไม่ให้เทศนาหรือสอนในพระนามของพระเยซู “พวกอคัรทตูจึงออกไปให้พ้นหน้าสภาด้วยความยินดี ท่ีเห็นว่าตนสมจะ

ได้รับการหลูเ่กียรติเพราะพระนามนัน้” (กิจการ 5:41) 

 จริงๆ แล้วคณุไม่อายหรือ คณุพร่ําบน่เร่ืองอะไรกนั รอยแผลของคณุอยูที่่ไหน คณุยงัไมไ่ด้ทนทกุข์จนถงึกบัต้องเสียเลือ

เลย (ดฮีูบรู 12:4) 

 เข้มแข็งขึน้ดีกว่าครับ เงยหน้าขึน้และเข้าร่วมกบัผู้ ท่ีไม่อายเพราะพระกิตติคณุ สิ่งท่ีเรามีคือไข่มกุท่ีมีราคา มีค่ามากกว่า

โลกนี ้ปล่อยให้โลกนีพ้ดูในสิ่งท่ีโลกนีจ้ะพดู แต่สําหรับผม ผมจะเข้าร่วมกบัโมเสส ผู้ซึ่งเลือก “การร่วมทกุข์กบัชนชาติของพระเจ้า
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แทนการเริงสําราญในความชัว่ ท่านถือว่าการอดทนต่อความอปัยศเพ่ือพระคริสต์ ประเสริฐกว่าสมบติัของประเทศอียิปต์ เพราะ

ทา่นหวงับําเหน็จท่ีจะได้รับนัน้” (ฮีบรู 11:25-26) 

.................... 
คริสตจักรอ่ืนๆ ที่ไม่มีมาตรฐานต่างๆ  

ได้รับการอวยพร 
ถาม 
 ดิฉนัไม่เข้าใจจริงๆ ว่าทําไมคนในโบสถ์ของเราแต่งกายเรียบร้อย (ไม่สวมกางเกงขาสัน้ ว่ายน้ําร่วมกนั และสตรีไม่ใส

กางเกง ฯลฯ) ในเมื่อดิฉนัเห็นคนในโบสถ์อืน่ในเมืองทําส่ิงเหล่านี ้เมื่อดิฉนัไปเยี่ยมโบสถ์อืน่ ก็เห็นผห้ญิงในคณะร้องเพลงมีผมสัน้ ู

ใส่ต่างห ทาลิปสติก และทาเล็บ แต่พวกู เขาดเหมือนว่าได้รับการู อวยพรจากพระเจ้าเหมือนกบัพวกเรา ถ้าส่ิงเหล่านี้เลวร้ายนกั 

พระเจ้าทรงอวยพรพวกเขาไดอ้ย่างไร แมแ้ต่สหคริสตจกัรเพ็นเทคอสต์หลายๆ แห่งก็มี บางส่ิงทีแ่ตกต่างกนัไป 

ตอบ 
 ผมอยากจะบอกว่าผมรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างมากท่ีสหคริสตจักรเพ็นเทคอสต์มีจุดยืนท่ีมั่นคงในเร่ืองความสุภาพ

เรียบร้อยและความบริสทุธิในการ์ แตง่กาย อาจมีผู้ รับใช้ของเราบางคนท่ีอนญุาตสิง่เหลา่นีบ้างอยา่ง และผู้ รับใช้ของเราบางคนอาจ

เคร่งครัดในเร่ืองเลก็ๆ น้อยๆ มากเกินไป (เช่น รูปแบบของรองเท้าบางแบบหรือสีสนัท่ีสดใส) แตโ่ดยรวมแล้ว เรามีจดุยืนท่ีแข็งแกร่ง

เหมือนกนัในเร่ืองพืน้ฐานความบริสทุธิในเร่ืองชีวิตคริสเตียนและการแตง่กาย์  

 ในฐานะคริสเตียนใหม่ คณุจําเป็นต้องเรียนรู้ท่ีจะละสายตาของคณุจากสิ่งท่ีคริสตจกัรอ่ืนๆ ทํา และให้สายตาของคณุอยู่

ท่ีพระเยซู พระเจ้าทรงให้คณุอยู่ในคริสตจกัรของพระองค์ภายใต้การดแูลของผู้ รับใช้คนหนึ่งของพระองค์ และเขาคือศิษยาภิบาล

ของคณุ หน้าท่ีของคณุคือยอมจํานน ความจริงท่ีว่าคณุไปเย่ียมและรู้สึกพอใจคริสตจกัรอ่ืนๆ (เห็นได้ชดัว่าไม่ใช่คริสตจกัรยพีูซี) 

เหลือเกินแสดงให้ผมเห็นว่าคุณอาจจะไม่มีความเป็นผู้ ใหญ่และไม่มีรากยึดมัน่อยู่ในความจริง ผมอยากจะแนะนําให้คุณหยุด

ร่อนเร่ไปมา มีความจงรักภกัดีและสตัย์ซ่ือกบั สหคริสตจกัรเพ็นเทคอสต์ของคณุและศิษยาภิบาลของคริสตจกัร และฝังรากลกึลง

ในพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์ 

 มีเหตผุลท่ีดีและสําคญัว่าเหตใุดยพีูซีจึงมีจุดยืนท่ีมัน่คงในเร่ืองการปฏิบติัตนในความบริสทุธิ เพ่ือแสดงให้คณุเห็นว่าน่ี์

ไมใ่ช่สิง่ใหมห่รือจํากดัเฉพาะผู้ รับใช้และคริสตจกัรของเราเทา่นัน้ ผมขอกลา่วถงึบทความของโอลิเวอร์ เอฟ เฟาส์ อดีตรองประธาน

สหคริสตจกัรเพน็เทคอสต์ ผู้บกุเบิกในการเคล่ือนไหวของเราซึง่ตอนนีไ้ด้ไปอยูก่บัองค์พระผู้ เป็นเจ้าแล้ว บทความนีเ้ขียนโดยผู้ รับใช้

ท่ีย่ิงใหญ่ของพระเจ้า โดยตอบคําถาม “ความบริสุทธิและความมีธรรม ์ (ในเร่ืองการแต่งกาย) คืออะไร” และมีการตีพิมพ์ใน 

Apostolic Standard หลายปีก่อน 

 

 มีบทความมากมาย [ในเร่ืองนี]้ มีการเทศนามาก และขอพระเจ้าทรงช่วยเราดําเนินต่อไปเพ่ือไม่ให้มีผู้ รับใช้ท่ีจะยืน

ตอ่พระพกัตร์ของพระเจ้าโดยมี “โลหิตในมือ” ในวนัท่ีย่ิงใหญ่นัน้ (อา่นเอเสเคียล 3:17-21; ฮีบรู 13:17) 

 ก่อนอ่ืน ให้เราพิจารณาถึงเวลาและสมยัต่างๆ โดยคํานึงถึงธรรมเนียม ของการแต่งกายและเคร่ืองนุ่มห่มในสมยัของ

พระคมัภีร์ และแม้แตใ่นสมยัปัจจบุนัของเรา คงจะเป็นเร่ืองโง่เขลาอยา่งมากหากเราสร้างแบบชดุสทูและชดุกระโปรงของ

เราตามรายละเอียดเสือ้ผ้าในสมยัโบราณ แตข่อให้จําไว้วา่ในเวลาหรือสมยัใดก็ตาม ไม่ว่าจะในอดีตหรือปัจจบุนั มกัจะมี

ทางและวิธีการแต่งกายท่ีเรียบร้อยเสมอ คุณไม่จําเป็นต้องเดินไหล่ห่อหรือล้าสมัย ไม่ต้องอยู่ทางฝ่ายโลกหรือไม่พอ

พระทยัพระเจ้า หรือไร้เหตผุล แม้แต่ในปัจจบุนั ด้วยรูปแบบและความคิดทนัสมยัของเรา หากใจของเราถกูต้อง มีความ

ปรารถนาท่ีจะทําให้พระเจ้าพอพระทยัและเป็นตวัอย่างแสดงถึงความมีธรรมและความบริสทุธิ มีจดุยื์ นท่ีเราจะถือเราซึ่ง

จะไมถ่กูจดัประเภทวา่อยูใ่นโลกหรือทําให้เรามีรูปลกัษณ์ท่ีล้าสมยั 
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 ถ้าเรามีวิญญาณท่ีถูกต้อง เป็นเร่ืองง่ายท่ีจะแต่งกายตามรูปแบบหรือธรรมเนียม และยงัคงเรียบร้อย มีธรรมและ

บริสทุธิได้ แทนท่ีจะใส่กร์ ะโปรงท่ีรัดเหมือนกบัท่ีผู้ถามคําถามของเราเรียกว่า “กางเกงขาเดียว” ชดุกระโปรงของผู้หญิง

สามารถตดัให้มีวสัดเุพียงพอเพ่ือท่ีเธอจะสามารถแต่งกายในความบริสทุธิท่ีแท้จริงได้อย่างสวยงามและสภุาพเรียบร้อย ์

ผู้หญิงท่ีปล่อยให้ความปรารถนาภายในของตนเป็นไปตามอย่างโลกนีจ้ะไม่มีวนัเลยท่ีจะสภุาพเรียบร้อย มีธรรม หรือ

บริสทุธิ ทําให้เธอเปิดเผยร่างกายของตนให้ผู้ชายจ้องมอง ชวนให้มีตณัหาและความปรารถนาต่างๆ ์ 1เปโตร 4:2 กลา่วถึง

การดําเนินชีวิตวา่ “ดําเนินชีวิต...ตามใจปรารถนาของมนษุย์” 

 ไมค่วรเลยท่ีจะต้องเทศนาเร่ืองนีจ้ากธรรมาสน์ ให้ผู้หญิงใสเ่คร่ืองแต่งกายท่ีสภุาพเรียบร้อย แต่เพ่ือให้มือของผู้ รับใช้

สะอาดตามพระคัมภีร์ เราจะต้องประกาศ สอนและเทศนา ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบติัเหมาะท่ีจะกล่าวเช่นนี ้

เน่ืองจากมีชีวิตอยู่ผ่านการเปล่ียนแปลงในรูปแบบและธรรมเนียมมากมาย ข้าพเจ้าได้เห็นในการประชุมใหญ่ของเรา

จนถึงการประชุมในระดบัภาค เขต และท้องถ่ิน จากท่ีนัง่ในคริสตจกัรไปจนถึงเวที แต่งกายด้วยเสือ้ผ้าท่ีรัด (ขนาดเล็ก

เกินไปมาก) แสดงให้เห็นรูปร่างและขาจนข้าพเจ้าหน้าแดงเพราะความอาย ทัง้นีไ้ม่ใช่เฉพาะสตรีเท่านัน้ ผู้ชายบางคนก็

จําเป็นต้องได้รับบทเรียนบ้างเช่นกนัในเร่ืองการให้ตวัเองอย่างเหมาะสมในความบริสทุธิและความมีธรรม และไม่ใช่ตาม์

อยา่งโลก บางคนดเูหมือนวา่เขาจะเหน็วา่ตนสําคญัและมีแตค่วามหย่ิงยโส 

 ข้าพเจ้าเช่ือวา่ถ้าสมาชิกของเราทกุคนจะอา่นและปฏิบติัตามคําแนะนําท่ีให้ไว้ในหลกัความเช่ือของเราในเร่ืองความ

บริสทุธิ และปรารถนาท่ีจะดําเนินชีวิตอยูเ่พ่ือ์ พระเจ้ามากกว่าตวัของพวกเขาเอง จะมีการประกาศคําเทศนาและบทเรียน

ในเร่ืองการแตง่กายและลกัษณะท่ีชอบธรรมน้อยลง กลุม่เพน็เทคอสต์มีลกัษณะเด่นในการแต่งกายท่ีสภุาพเรียบร้อยของ

เรา การแตง่กายแตเ่พียงภายนอกหรือมากเกินไปทําให้บคุคลเป็นผู้ ท่ีผิดแปลกในกลุม่เพ็นเทคอสต์ ทัง้นีไ้ม่ได้หมายความ

วา่ห้ามไมใ่ห้ผู้หญิงมีดอกไม้ ริบบิน้ รอยจบัจีบ กระดมุหรือเข็มกลดัเพ่ือทําให้ดสูวยงาม หรือไม่ให้ผู้ชายใสส่ทู ผกูไท และ

สวมรองเท้าให้น่ามอง 

 ตอนนีม้าถึงคําถามเร่ืองการแต่งหน้า ความสวยงามตามธรรมชาติ ความสะอาดสะอ้าน และความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยไม่จําเป็นต้องมีการอําพรางหรือแทนท่ีด้วยสิ่งอ่ืน หญิงทัง้หลาย คุณไม่จําเป็นต้องดูเหมือนตัวประหลาด

เพ่ือท่ีจะสวยงาม แม้แตผ่มขาวท่ีไมน่่าต้อนรับก็นําความงามและความงามสง่ามาให้กบัคณุได้ 

 

 (ถงึจดุนี ้ขอจบบทความตดัตอนไว้เทา่นี)้ 

 เอเมน อาจารย์เฟาส์ เอเมนและเอเมน 

 หลกัการท่ีอาจารย์เฟาส์ประกาศนัน้ไร้กาลเวลาและเหมาะสมกบัปัจจุบนัเหมือนเช่นเวลาท่ีอาจารย์เขียนไว้ เราต้องไม่

เปล่ียนมาตรฐานของเราไปตามกาลเวลา พระวจนะของพระเจ้าทําให้เราพร้อมกบัทกุเวลาและทกุยคุสมยั 

 ท้ายนี ้คณุถามวา่พระเจ้าทรงอวยพรคนท่ีไมไ่ด้แตง่กายบริสทุธิได้อย่์ างไร การอวยพรของพระเจ้าไม่ใช่รางวลัของการเช่ือ

ฟังพระวจนะของพระองค์ (ดสูดดีุ 103:10) ตามจริงแล้ว ไม่มีพวกเราคนใดท่ีสมควรได้รับการอวยพรของพระองค์ พระเจ้าทรงอวย

พรมนษุย์เพราะพระองค์รักมนษุย์ พระองค์ทรงประสงค์ท่ีจะอวยพรทกุคนท่ีพระองค์สามารถ “ให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึน้ส่อง

สวา่งแก่คนดีและคนชัว่เสมอกนั และให้ฝนตก แก่คนชอบธรรมและคนอธรรม” (มทัธิว 5:45) 

 แต่พระองค์ทรงสงวนสวรรค์ไว้สําหรับผู้ ท่ีเช่ือพระองค์และดําเนินไปกบัพระองค์ คุณเป็นทรัพย์สมบติัพิเศษต่อพระเจ้า

หากคณุได้รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซแูละได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ คณุรู้พอท่ีจะดําเนินชีวิตและแตง่กายอยา่งบริสทุธิ์ ์ 

 ผมขอจบบทเรียนนีด้้วยหนงัสือฮีบรู การบ้านของคณุคือ ทอ่งจํา ฮีบรู 12:14 และ 13:17 และดําเนินชีวิตตามนัน้ 

.................... 
บางคนบอกว่ามาตรฐานของเราล้าสมัย 
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ถาม 
 อาจารย์เกรย์ครับ ผมร้สึกเจ็บปวดใจและไม่สามารถนอนหลบัได้ ความเจ็บปวดใจเกือบจะเกินกว่าที่จะทนได้ ลกชายู ู

ของผมเป็นผร้ับใช้ในองค์การยพีซี เขาไดร้ับการอบรมเลีย้งดใหเ้ชือ่ในเร่ืองความบริสทุธิ แต่ช่วงสองสามปีที่ผ่านมา เขาไดร้ับอิทธิู ู ู ์

ผลจากพวกหวัอิสระ และจึงต่อตา้นทกุส่ิงทีเ่ขาไดร้บัการอบรมมาใหเ้ชือ่ ตอนนีเ้ขาบอกว่าเราเป็นพวกลา้สมยัอย่างร้ายแรง และว่า

มาตรฐานรวมทัง้การสอนเร่ืองความบริสทุธิทัง้หมดในองค์การยพีซีต้องถกกําจดัออกไปให้หมดเพือ่ที่เราจะสามารถเข้าถึงคนใน์ ู ู

สมยันีไ้ด ้พวกเพือ่นๆ ทีเ่ขาคบหาเป็นพวกทีต่ัง้ใจจะเปลีย่นองค์กรของเราใหย้อมรับการใส่เคร่ืองประดบั แต่งหนา้ ใหผ้ห้ญิงไวผ้มู

สัน้ สวมกางเกงและกางเกงขาสัน้ ไม่ใหมี้ข้อกําหนดในเร่ืองการดโทรทศัน์ ฟังดนตรีร็อก หรือเข้าชมภาพยนตร์และการแข่งขนักีฬา ู

ฯลฯ ผมร้สึกสบัสนและกงัวล ผมรกัลกชายของผม แต่ส่ิงนีทํ้าใหเ้ราแตกกนั ผมควรจะู ู พดหรือทําอะไรบา้งครบัู  

ตอบ 
 ผมเห็นใจคณุจริงๆ ครับ คณุมัน่ใจได้เลยว่าเราและคนชอบพระเจ้ามากมายท่ีได้อ่านข้อความนีจ้ะอธิษฐานเผ่ือคณุ และ

เป็นห่วงเก่ียวกบัการจู่โจมอนัเลวร้ายท่ีวิญญาณแห่งกาลเวลาสดุท้าย คือ วิญญาณแห่งคริสตจกัรเลาดิเซีย การอยู่ทางฝ่ายโลก 

และการประนีประนอม ซึ่งเกิดขึน้ในใจของบางคนท่ีเคยยืนหยดัและแข็งแกร่งในความบริสทุธิและความจริง สิ่งท่ีน่าเศร้าคือว่า์

บ่อยครัง้การต่อต้านเกิดขึน้จากคนท่ีเรารัก พระวจนะของพระเจ้าบอกเราว่า “และผู้ ท่ีอยู่ร่วมเรือนเดียวกันก็จะเป็นศตัรูต่อกัน” 

(มทัธิว 10:36; มีคาห์ 7:6) 

 วิญญาณท่ีลูกชายของคุณดูดซึมเข้ามานัน้กําลังทําลายล้าง ผมได้เห็นคนท่ีหันไปราวกับว่าเกิดขึน้ภายในคืนเดียว 

คริสตจกัรท่ีเคยเป็นปราการแห่งความจริงและความบริสทุธิท่ีแข็งแกร่งกลบัตายลงไป วิญญาณแห่งยคุนีก้วาดล้างคนทัง้หลายราว์

กบัเป็นภยัพิบติัของตัก๊แตนท่ีเกิดขึน้ในแผ่นดิน กดักินทกุอย่างท่ีสามารถทําได้ มทัธิว 24:24 กําลงัสําเร็จอยู่ต่อหน้าต่อตาของพวก

เราแล้ว 

 แนวโน้มท่ีเกิดขึน้คือว่า พวกเรารู้สกึท้อถอยและพ่ายแพ้ เราอาจจะรู้สกึเหมือนเช่นเอลียาห์เม่ือเขากล่าวว่า “ข้าพระองค์

ร้อนรนเพ่ือพระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธาย่ิงนกั เพราะประชาชนอิสราเอลได้ทอดทิง้พนัธสญัญาของพระองค์ พงัแท่นบูชาของ

พระองค์ลงเสีย และประหารผู้ เผยพระวจนะของพระองค์เสียด้วยดาบ และข้าพระองค์ ข้าพระองค์แต่ผู้ เดียวเหลืออยู่และเขา

ทัง้หลายแสวงชีวิตของข้าพระองค์เพ่ือจะเอาไปเสีย” (1พงษ์กษัตริย์ 19:10) 

 ไมใ่ช่วา่ทกุอยา่งจะเสียไป พระเจ้าทรงมีคริสตจกัร เจ้าสาวท่ีบริสทุธิท่ีจะไมย่อมก้มลงหรือยอมจํานนต่อวิญญาณแห่งการ์

ประนีประนอมและการอยู่ทางฝ่ายโลก พระเจ้าทรงยกเอลียาห์ ดาเนียล และยอห์นผู้ ให้รับบพัติศมาขึน้ ซึ่งจะยืนหยดัจนถึงเวลา

สดุท้าย 

 ผมเช่ือว่าสหคริสตจกัรเพ็นเทคอสต์อยู่ในเบ้าหลอม “ไฟนัน้จะพิสจูน์ให้เห็นการงานของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร” (1โค

รินธ์ 3:13) จะมีข้าวละมานเติบโตขึน้ท่ามกลางข้าวสาลี หญิงท่ีโง่ห้าคนและหญิงท่ีมีปัญญาห้าคนอยู่ด้วยกนัและทัง้หมดเป็นหญิง

พรหมจารีย์ คริสตจกัรเลาดิเซียและฟิลาเดลเฟียจะดําเนินต่อไปร่วมกนัจนกว่าองค์พระผู้ เป็นเจ้าจะคายชาวเลาดิเซียออกมา และ

เปิดประตสูวรรค์ให้กบัชาวฟิลาเดลเฟีย 

 องค์พระเยซูคริสต์เจ้ายงัคงเป็นศีรษะท่ีย่ิงใหญ่ของคริสตจกัร พระองค์ทรงอยู่ในการควบคมุ พระองค์ทรงทราบอย่าง

แน่นอนวา่จะทําอะไร และพระองค์ทรงกําลงัทําอยู่ “พระหตัถ์ของพระองค์ถือพลัว่พร้อมแล้ว และจะทรงชําระลานข้าวของพระองค์

ให้ทัว่ พระองค์จะทรงเก็บข้าวของพระองค์ไว้ในยุ้งฉาง แตพ่ระองค์จะทรงเผาแกลบด้วยไฟท่ีไมรู้่ดบั“ (มทัธิว 3:12) 

 มีผู้ ท่ีเช่ือวา่การประนีประนอมมีมากจนสหคริสตจกัรเพ็นเทคอสต์จะยอมจํานนและประพฤติเช่นเดียวกบักลุม่ก่อนๆ หน้า

นัน้ ผมไมเ่ช่ือวา่จะเป็นเช่นนัน้ แตห่ากวา่จะเป็นเช่นนัน้แล้ว พระเจ้าจะยงัทรงมีคริสตจกัรและจะให้มีเมลด็ท่ีบริสทุธิ ซึง่จะยืนอยู่ต่อ์

หน้าพระพกัตร์พระองค์ในความบริสทุธิในเวลาสดุท้าย์  
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 เป็นความจริงว่าคนอ่ืนๆ ท่ีครัง้หนึ่งเคยยืนหยดัเพ่ือความบริสทุธิได้กลายเป็นพวกหวัอิสระและยอมแพ้ ผมอยากจะอ้าง์

ถึงข้อความจากหนงัสือช่ือ Perfect Love โดย เจ เอ วู้ด ซึง่ตีพิมพ์โดย Methodist Episcopal Book Room ในรัฐฟิลลาเดลเฟีย ปี 

1861 หน้า 254, 266-67, 269 ดงันี ้

 

 โดยปกติแล้ว การต่อสู้กบัความบริสทุธิจะแสดงตนออกมาในกลุ่มของผู้ มีความรู้ทางศาสนาอย่างไร บ่อยครัง้ก็โดย์

คําพดูเยาะเย้ย และการเหน็บแนมผู้ ท่ีสนบัสนนุและประพฤติตนบริสทุธ์ิ...ในตอนนี ้ผู้ ท่ีอยู่ภายในคริสตจกัรเมธอดิสต์เอง

ก็กล่าวหาเช่นนีก้นัมาก แต่ก่อนผู้ เทศนาเมธอดิสต์ในยคุแรกต้องประสบกบัการปฏิบติัเช่นนีจ้ากภายนอกคริสตจกัรเมธ

อดิสต์...แตเ่ด๋ียวนี ้การตอ่สู้ประเภทนีจ้ากภายนอกใกล้จะหยดุลงแล้ว แตเ่รากลบัมีการตอ่สู้ เช่นนีม้ากจากภายใน... 

 ข้าพเจ้าอยากจะถามด้วยภาษาของจอห์น เวสลีย์ว่า “เหตใุดผู้ เทศนาเร่ืองนัน้ (ความบริสทุธ์ิ) จึงถกูขบัไลร่าวกบัว่า

เป็นสนุขับ้า แม้แต่จากผู้ ท่ีเกรงกลวัพระเจ้า และจากบุตรหลานของคนเหล่านัน้ บางคนท่ีเป็นผู้ ท่ีได้บงัเกิดจากพระเจ้า

ทางพระกิตติคณุ” 

 ท่านอาเบล สวีเว่นกลา่วว่า “ผู้ รับใช้ท่ีประพฤติและเทศนาความบริสทุธิต้องเผชิญกบัความสงสยั การประ์ ณาม การ

กีดกนัจากสมาชิกในคริสตจกัร…” 

 ข้าพเจ้าเช่ือว่ามีผู้ รับใช้ท่ีประนีประนอม เคีย้วยาเส้น และสบูบหุร่ี ไปเทศนาท่ีธรรมาสน์ ซึ่งไม่เคยเทศนาหรือพอใจ

กบัศาสนามากนกั แตก็่พร้อมเสมอท่ีจะกลา่วหาผู้ ท่ีอาจประพฤติหรือเทศนาเร่ืองความบริสทุธิของคริสเตียน์  

 

 แม้ว่าผมจะไม่คิดว่าคนในสหคริสตจกัรเพ็นเทคอสต์ท่ีต่อสู้กบัจดุยืนของเราในเร่ืองความบริสทุธิภายนอกรวมทัง้ภายใน์

นัน้จะเป็นผู้ ท่ี “เคีย้วยาเส้น และสบูบหุร่ี” ผมเช่ือว่าพวกเขาอาจ “ดโูทรทศัน์และรักความเพลิดเพลิน” ผมไม่มีข้อสงสยัเลยว่าจะมี

การพยายามท่ีจะเปล่ียนแปลงหลกัความเช่ือในประเดน็ท่ีสําคญัเหลา่นี ้และหากพวกเขาทําไม่สําเร็จ ก็คงหวงัท่ีจะทําให้หลกัความ

เช่ือนัน้ไม่มีผลใดๆ โดยการละเลยข้อความในหลกัความเช่ือดงักล่าวนัน้ และอนญุาตให้ละเมิดกนัได้โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบ

ใดๆ อีกนยัหนึ่งคือ การไม่ปฏิบติัตามหลกัความเช่ือดงักล่าว การกระทําดงักล่าวจะเป็นระฆงัแสดงถึงความตายของสหคริสตจกัร

เพน็เทคอสต์ในฐานะกลุม่คนท่ีสนบัสนนุหลกัการในเร่ืองความบริสทุธิตาม์ พระวจนะของพระเจ้าในโลกนีใ้นเวลาสดุท้าย 

 แม้ว่าสถานการณ์จะดําเนินไปเช่นนัน้ แต่ให้ระลกึว่า “เพราะจะต้องมีการขดัแย้งกนับ้างในพวกท่าน เพ่ือคนฝ่ายถกูใน

พวกทา่นจะได้ปรากฏเดน่ขึน้” (1โครินธ์ 11:19) พระเจ้าทรงประทบัตราแหง่การเหน็ชอบ การเจิม และการอวยพรลงบนผู้ ท่ีเป็นของ

พระองค์เสมอ และพระองค์จะทรงทําเช่นนัน้เสมอไป “พระองค์ทรงรักความชอบธรรม และทรงเกลียดอธรรม ฉะนัน้พระเจ้า คือ 

พระเจ้าของพระองค์ได้ทรงเจิมพระองค์ไว้ ด้วยนํา้มนัแหง่ความยินดี ย่ิงกวา่พระสหายทัง้ปวงของพระองค์” (ฮีบรู 1:9) 

 อีกอย่างหนึ่งเก่ียวกบัการเข้าถึงคนในยคุนี ้คือ มนษุย์ในทางฝ่ายเนือ้หนงัชอบท่ีจะได้ยินว่าเราไม่สามารถเข้าถึงคนอ่ืนได้

ถ้าเรามีลกัษณะหรือประพฤติตนต่างจากพวกเขา ความจริงกลบัตรงกนัข้าม คนบาปเบ่ือกบัหนทางของพวกเขาแล้ว “ทําไมฉัน

จะต้องไปทางของเธอด้วยถ้าเธอก็เป็นเหมือนกนัฉนั” พวกเขาคงจะถามเช่นนัน้ 

 ผู้ ท่ีประนีประนอม “ท่ีจะเข้าถึงคนบาป” ไม่มีประวติัการประสบความสําเร็จ คริสตจกัรขนาดใหญ่ของเราเพียงไม่ก่ีแห่ง

เป็นเช่นนัน้ แต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นคริสตจกัรท่ีบริสทุธิ และ์ คริสตจกัรท่ีไม่เป็นเช่นนัน้ ส่วนใหญ่ก็เป็นคริสตจกัรท่ีบริสทุธิท่ีอยู่ในช่วง์

ของการเติบโต การฟืน้ฟ ูการอวยพร และการเติบโตจะเกิดขึน้พร้อมๆ กบัการเทศนาเร่ืองความบริสทุธิอยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้์  

 คณุจะไม่มีวนัเสียหากว่ายึดมัน่กบัหลกัการเร่ืองความบริสทุธิและความ์ จริงในพระวจนะของพระเจ้า พระเจ้าจะทรงยืน

หยดัเพ่ือผู้ ท่ียืนหยดัเพ่ือพระองค์ 
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 จงรักลกูชายของคณุ แตอ่ยา่ยอมแพ้ จงเข้มแข็งและไมย่อ่ท้อ อธิษฐานเผ่ือเขาเพ่ือให้ถงึเวลาท่ีเขาจะตระหนกัว่าเขากําลงั

อยูบ่นทรายดดู และจะต้องกลบัไปหาศิลาท่ีแข็งแกร่งในการไม่เปล่ียนพระวจนะของพระเจ้า ลกูของคณุจะต้องมีคณุในเวลานัน้ จง

อยูช่่วยเขาให้กลบัขึน้มายืนได้ใหม ่

 คณุพ่ีครับ ขอให้คณุอธิษฐานเผ่ือสหคริสตจกัรเพ็นเทเคอสต์ด้วย เพราะซาตานต้องการท่ีจะทําลายคริสตจกัร ให้เรายืน

หยดัต่อสู้กบัการจู่โจมท่ีต่อสู้กบัความจริงและความบริสทุธิ ์ พระเจ้าเองได้ทรงตรัสกบัพวกเราผ่านทางอคัรสาวกเปาโลไม่ใช่หรือว่า 

“ถ้าพระเจ้าทรงอยูฝ่่ายเรา ใครจะขดัขวางเรา” (โรม 8:31) 

.................... 
เราต้องมีมาตรฐาน [ความบริสุทธ์ิ] 

เพื่อที่จะไปสวรรค์หรือไม่ 
ถาม 
 ดิฉนัเข้ามาอย่ในคริสตจกัรทีู่ เทศนาพระวจนะและความบริสทุธินีม้าได้สิบปีแล้ว แต่ตอนนี้คริสตจกัรกลบัเปลี่ยนแปลง์

มาตรฐานบางอย่าง คือผห้ญิงแต่งหนา้และตดัผมของตน พวกเขาดโทรทศัน์ และพยายามทีจ่ะบอกกบัคนอื่นดว้ยว่าสามารถทีจ่ะู ู

ทําไดไ้ม่เป็นไร จริงๆ แลว้เป็นอะไรไหม คนๆ หน่ึงจะไปนรกเพราะทําส่ิงเหล่านีห้รือเปล่า 

ตอบ 
 คณุถามคําถามสองคําถาม และผมจะพยายามตอบทัง้สองข้อ อย่างแรกคือ “จริงๆ แล้วเป็นอะไรไหม” คําตอบคือ เป็น 

และผมจะขออธิบายดงันี ้

 พระคมัภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้า และเป็นแนวทางเดียวสําหรับเรา พระคมัภีร์คือการท่ีพระเจ้าตรัสกบัเรา แสดงให้

เห็นนํา้พระทยัของพระองค์และความจริงของพระองค์ หากพระคมัภีร์กล่าวถึงสิ่งใดท่ีเก่ียวกับมาตรฐานท่ีคริสตจักรซึ่งคุณเป็น

สมาชิกอยูน่ัน้ปฏิบติัหรือไมป่ฏิบติั เราก็ควรจะใสใ่จในสิง่นัน้ และพระคมัภีร์ก็กลา่วถงึสิง่เหลา่นัน้ 

 ตวัอย่างเช่น เร่ืองผู้หญิงตดัผม ใน 1โครินธ์ 11:2-16 แสดงคําสอนท่ีชดัเจนว่าผู้หญิงจะต้องไม่ตดัผม ในขณะท่ีผู้ชายควร

จะตดัผม คําโต้เถียงท่ีมกัจะใช้กนัเพ่ือแย้งข้อพระคมัภีร์นีคื้อว่า เปาโลกําลงัแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในคริสตจกัรท้องถ่ินนัน้และ

เป็นเร่ืองของวฒันธรรม และไม่ต้องใช้กบัคริสตจกัรทกุแห่ง แต่ไม่ได้เป็นเช่นนัน้เลย เห็นได้จาก 1โครินธ์ 1:2 ท่ีซึง่เปาโลประกาศว่า 

เขาเขียนจดหมายฉบบันี ้ไม่ใช่สําหรับผู้ ท่ีอยู่ในโครินธ์เท่านัน้ แต่สําหรับ “คนทัง้ปวงในทกุตําบล ท่ีออกพระนามพระเยซูคริสต์” 

ดงันัน้จงึไมส่ามารถอ้างวา่เป็นเพียงแคส่ถานการณ์ในท้องถ่ินในคริสตจกัรโครินธ์เทา่นัน้ 

 แตต่อนนีจ้ะกลบัมาท่ีคําถามของคณุ “จริงๆ แล้วเป็นอะไรไหม” คณุคิดว่าพระวิญญาณบริสทุธิจะดลใจให้เปาโลเขียนข้อ์

พระคมัภีร์ 15 ข้อเก่ียวกบัเร่ืองท่ีไม่เป็นอะไร อย่างนัน้หรือ คณุคิดว่าข้อพระคมัภีร์ 15 ข้อนัน้มีความหมายเพียงแค่ทําให้เนือ้ท่ีไม่

ว่างอย่างนัน้หรือ พระเยซูทรงหมายความว่าอย่างไรเม่ือตรัสว่า “มนุษย์จะบํารุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียว หามิได้ แต่บํารุงด้วย

พระวจนะทกุคํา ซึง่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า” (มทัธิว 4:4) และพระเจ้าทรงหมายความว่าอย่างไรเม่ือพระองค์ประกาศว่า 

“พระคมัภีร์ทกุตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตกัเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และ

การอบรมในทางธรรม” (2ทิโมธี 3:16) คําตอบนัน้เหน็ได้ชดัสําหรับผู้ เช่ือท่ีมีความซ่ือสตัย์ทกุคน นัน่คือ เป็น 

 คําถามข้อท่ีสองเกิดขึน้หลงัจากข้อแรกคือ “คนๆ หนึ่งจะไปนรกเพราะทําสิ่งเหล่านีห้รือเปล่า” พระเจ้าไม่ได้ส่งให้คนๆ 

หนึ่งไปนรกเพราะการกระทําบางอย่าง ไม่ว่าการกระทํานัน้จะมีความบาปอย่างไรก็ตาม คนๆ หนึ่งหลงเพราะเขาปฏิเสธองค์

พระเยซูคริสต์เจ้าและพระวจนะของพระองค์ (ดยูอห์น 3:19; 12:48; เอเฟซสั 5:6) การกระทําภายนอกเป็นเพียงอาการของ

โรคหวัใจ หากคนๆ หนึ่งไม่เช่ือฟังพระคมัภีร์ เขาก็จะกลายเป็นผู้ละเมิด ซึ่งก็เป็นความจริงสําหรับผู้ ท่ีครัง้หนึ่งเคยเช่ือฟังความจริง

โดยการทําลายการงานของเนือ้หนงัในชีวิตของตน แต่ได้กลบัไปหาสิ่งเหลา่นัน้ “เพราะว่าถ้าข้าพเจ้าก่อสิ่งซึง่ข้าพเจ้าได้รือ้ทําลาย

ลงแล้ว ขึน้มาอีก ข้าพเจ้าก็สอ่ตวัเองวา่เป็นคนทําผิด” (กาลาเทีย 2:18) 
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 เป็นสิง่ท่ีสําคญัย่ิงท่ีเราเช่ือฟังพระวจนะของพระเจ้าในทกุด้าน ไม่สําคญัว่าคนๆ หนึ่งจะตะโกนมากเพียงใด ทําการดีมาก

เพียงใด แสดงออกถึงความรักมากเพียงใด และประกาศอย่างเคร่งครัดว่าเขารับใช้พระเจ้ามากเพียงใด สิ่งเหล่านีจ้ะไม่มี

ความหมายเลยหากวา่เขาไมเ่ช่ือฟังพระวจนะจากใจของเขา พระเยซตูรัสวา่ 

 

มิใช่ทกุคนที่เรียกเราว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า” จะไดเ้ข้าในแผ่นดินสวรรค์ แต่ผที้่ปฏิบติัตามู พระทยัพระบิดา

ของเรา ผทู้ รงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได ้เมือ่ถึงวนันัน้จะมีคนเป็นอนัมากร้องแก่เราว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า ข้า

พระองค์กล่าวพระวจนะในพระนามของพระองค์ และไดข้บัผีออกในพระนามของพระองค์ และไดก้ระทําการมหศัจรรย์

เป็นอนัมากในพระนามของพระองค์ มิใช่หรือ” เมือ่นัน้เราจะไดก้ล่าวแก่เขาว่า เราไม่ร้จกัเจ้าเลย เจ้าผก้ระทําความชัว่ จงู ู

ไปเสียใหพ้น้หนา้เรา (มทัธิว 7:21-23) 

 

 ถึงเวลาหรือยงัท่ีเราจะหยดุเล่นและเร่ิมรักองค์พระผู้ เป็นเจ้าจริงๆ ให้มากพอท่ีจะทําตามนํา้พระทยัของพระองค์และเช่ือ

ฟังพระวจนะของพระองค์ 
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การเงนิ 
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ภรรยาซือ้เสือ้ผ้าราคาแพง 
ถาม 
 เราเก็บเงินไม่ไดเ้ลยแมว่้าเราจะทํางานกนัทัง้ค่ ส่วนใหญ่เป็นเพราะว่าภรรยาของผมซ้ือเสือ้ผา้ราคาแพงมาก เมื่อผมบอกู

เธอว่าเราต้องเก็บเงินกนับ้างเผื่อวนัลําบาก เธอกลบัหวัเราะและกล่าวว่า องค์พระผ้เป็นเจ้าบอกเราไม่ใหู้ กงัวลเกี่ยวกบัอนาคต 

และวนัพรุ่งนีก็้มีการกระวนกระวายสําหรับพรุ่งนีเ้อง นอกจากนี ้เธอยงับอกว่า เพราะว่าใกล้จะถึงวนัที่องค์พระผเ้ป็นเจ้าเสร็จกลบัู

มาแล้ว จึงเป็นการบาปที่จะสะสมทรัพย์สมบติัในชีวิตนี้ ผมทราบว่าพระคมัภีร์กล่าวถึงส่ิงเหล่านี้ แต่ผมร้สึกว่ากาู รใช้เงินอย่าง

ส้ินเปลืองเป็นส่ิงผิด เราทะเลาะกนัเร่ืองนีอ้ย่เสมอ พวกเราคนไหนถก คณุช่วยใหคํ้าแนะนําไดไ้หมว่าเราควรจะทําอย่างไรู ู  

ตอบ 
 ได้ครับ จงหยดุทะเลาะกนั ไมมี่ประโยชน์อะไรเกิดขึน้เลยจากการทะเลาะและโต้เถียงกนัอยู่เสมอ คณุทัง้คู่รู้ว่าอีกฝ่ายรู้สกึ

อย่างไร ดังนัน้จงรือ้ฟื้นความสมัพันธ์แห่งรักของคุณขึน้ใหม่ โดยปราศจากความไม่พึงพอใจนี ้จงอธิษฐานร่วมกัน และขอให้

พระเจ้าทรงช่วยคณุทัง้สองให้ทราบและทําตามนํา้พระทยัของพระองค์ อย่าปล่อยให้ความแตกต่างนีม้าเป็นอปุสรรคระหว่างพวก

คณุ คณุทัง้สองต้องตกลงใจท่ีจะเปล่ียนความคิดเพ่ือนําให้คณุเข้าใกล้ชิดกนั และสร้างให้เกิดความสามคัคีกนัภายในบ้านของคณุ

อีกครัง้ 

 หากคุณไม่ทําให้ความสมัพนัธ์ของคุณดีขึน้ แม้ว่าคุณจะแก้ไขปัญหานีไ้ด้ คุณก็จะหาสิ่งอ่ืนท่ีจะทะเลาะกันอีก ดงันัน้ 

อยา่งแรกคือจะต้องหยดุการโต้เถียงกนั รือ้ฟืน้ความสมัพนัธ์ด้วยความรักและความออ่นโยน และร่วมกนัอธิษฐานขอให้พระเจ้าช่วย

คณุทัง้หมดให้รักกนั มีใจปราณี และเหน็ใจกนัและกนั และทราบนํา้พระทยัของพระองค์และทําตามนํา้พระทยันัน้ 

 อีกประการหนึ่งคือการตระหนกัว่า ในขณะท่ีคณุเห็นข้อเสียของภรรยาและภรรยาเห็นข้อเสียของคณุ คณุทัง้สองมีจดุยืน

ท่ีสุดขัว้กันทัง้คู่ โดยท่ีไม่เห็นว่าพระวจนะของพระเจ้าสอนให้มีความสมดุลในเร่ืองนี ้คุณทัง้สองต้องโอนอ่อนต่อกันและปรับ

ความคิดของคณุ ผมจะขออธิบายดงันี ้

 เราจะดกูนัในข้อพระคมัภีร์ท่ีภรรยาของคณุอ้างถงึ ข้อแรกคือ มทัธิว 6:34 

 

เหตฉุะนัน้ อย่ากระวนกระวายถึงพรุ่งนี ้เพราะว่าพรุ่งนีค้งมีการกระวนกระวายสําหรับพรุ่งนีเ้อง แต่ละวนัก็มีทกุข์พออยู่

แลว้ 

 

 คําว่า “กระวนกระวาย” คือ เมะริมนาโอ (merimnao) ซึ่งหมายถึง “การกังวลเก่ียวกับ” (Strong) พระคัมภีร์ฉบับ 

Amplified Bible กลา่วว่า “อย่ากระวนกระวายหรือกงัวลถึงพรุ่งนี ้เพราะว่าพรุ่งนีก็้จะมีการกระวนกระวายและความกงัวลสําหรับ

พรุ่งนีเ้อง แตล่ะวนัก็มีทกุข์พออยูแ่ล้ว” 

 ในท่ีนีห้มายถึงว่า เราต้องไม่กลวัหรือกระวนกระวายเก่ียวกบัอนาคตของเรา องค์พระผู้ เป็นเจ้าซึ่งทรงช่วยเราอย่างสตัย์

ซ่ือเม่ือวานนี ้จะไมทํ่าให้เราผิดหวงัในวนัพรุ่งนี ้

 อีกข้อพระคมัภีร์หนึง่ท่ีภรรยาของคณุอ้างถงึคือ มทัธิว 6:19 

 

อย่าส่ําสมทรพัย์สมบติัไวสํ้าหรบัตวัในโลก ทีอ่าจเป็นสนิมและทีแ่มลงกินเสียได ้และทีข่โมยอาจขดุช่องลกัเอาไปได ้

 

 ข้อพระคัมภีร์นีไ้ม่ได้หมายถึงการเก็บเงินไว้ใช้ในยามยากลําบาก หรือการเก็บเงินอย่างพอประมาณ แต่หมายถึงการ

สะสมความมัง่คัง่ คําแปลในฉบบั Philips กลา่วว่า “อย่าสะสมทรัพย์สมบติัในโลก” ในขณะท่ีฉบบั Weymouth บอกว่า “อย่าส่ําส

ความมัง่คัง่สําหรับตวัในโลก” 
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 เป้าหมายของเราไม่ใช่การกักตุนเงินทอง ไม่ใช่การเป็นคนร่ํารวยและมัง่คัง่ในโลกนี ้แตสํ่่าสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค

เหมือนเช่นในข้อถัดมาได้บอกไว้ สําหรับทุกความพยายามเพ่ือให้ได้ตามเป้าหมายของโลก เราควรพยายามเพ่ือให้ได้ตาม

เป้าหมายท่ีไมส่ิน้สดุและเป็นของสวรรค์ 

 เราทุกคนเช่ือว่าพระเยซูจะทรงเสด็จมาในเร็ววนั แต่ไม่มีใครทราบวนัหรือชั่วโมง และพระเยซูตรัสว่า “จงเฝ้าระวงัอยู่” 

(มทัธิว 25:13; ลกูา 19:13) บางคนกลา่วไว้อย่างชาญฉลาดว่า “ใช้ชีวิตราวกบัว่าพระเยซูจะเสด็จมาในวนันีแ้ละทํางานราวกบัว่า

พระองค์ยงัไมเ่สร็จมาในอีกหนึง่ร้อยปี” 

 จริงๆ แล้ว หลกัการในความประหยดัและการเก็บเงินเพ่ือเหตุการณ์ฉุกเฉินในอนาคตไม่ใช่สิ่งขดักับพระคมัภีร์ โยเซฟ

แนะนําให้ฟาโรห์เก็บและรักษาอาหารไว้ในช่วงความมัง่คัง่เจ็ดปีเพ่ือให้มีพอในระหว่างเจ็ดปีท่ีอดอยากซึ่งจะตามมา (ปฐมกาล 

41:34-36) ผู้ มีสติปัญญาบอกเราให้ดมูด และพิจารณาดวูิถีทางของมนั เพราะมนัทํางานหนกัในช่วงฤดรู้อนเพ่ือเก็บอาหารให้พอ

สําหรับฤดหูนาวเวลาท่ีไมมี่อาหาร และเขาแนะนําให้เราเป็นผู้ ท่ีฉลาด (สภุาษิต 6:6-8) 

 การสร้างสมดลุในแนวคิดนีด้้วยคําสอนของพระคริสต์ในมทัธิว 6 เป็นสิ่งท่ีสําคญั พระเยซูสอนเราไม่ให้กงัวล เป็นทกุข์ 

ร้อนใจ หรือนอนไม่หลบัเพราะความกระวนกระวายถึงอนาคต แต่ให้มือของเราอยู่ในพระหตัถ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าด้วยความ

เช่ือ อยา่งไรก็ตาม หากพระองค์กําลงัอวยพรคณุทางการเงินในตอนนี ้ก็เป็นการฉลาดท่ีจะเก็บบางสว่นไว้สําหรับเหตกุารณ์ฉกุเฉิน

ในอนาคต ตามจริงแล้ว อาจเป็นว่าพระเจ้าทรงอนญุาตให้คณุรุ่งเรืองขึน้ตอนนีเ้พราะพระองค์ทราบถึงเวลายากลําบากท่ีคอยคณุ

อยู่ เร่ืองนีเ้ป็นความจริงในกรณีของโยเซฟ และด้วยสติปัญญาท่ีพระเจ้าทรงประทานให้ โยเซฟแนะนําให้เก็บส่วนเกินเพ่ือ

ความจําเป็นในอนาคต 

 วิธีการดแูลเงินท่ีพระเจ้าทรงอนญุาตให้คณุมีเป็นสิ่งท่ีสําคญัมากต่อพระเจ้า ลกูา 16:11 กล่าวว่า “เหตฉุะนัน้ถ้าท่าน

ทัง้หลายไมส่ตัย์ซ่ือในทรัพย์สมบติั [เงิน] อธรรม ใครจะมอบทรัพย์สมบติัอนัแท้ให้แก่ทา่นเลา่” พระเจ้าจะยบัยัง้ความมัง่คัง่ทางฝ่าย

วิญญาณท่ีแท้จริงจากคุณนอกจากว่าคุณระมัดระวังในการใช้เงินของคุณอย่างฉลาด และในวิถีทางท่ีจะนําสง่าราศีมาให้กับ

พระเจ้า คนร่ํารวยที่โง่เขลาในลกูา 12 ไม่ได้ถกูประณามเพราะเขาร่ํารวย แตเ่พราะเขาไมไ่ด้ให้พระเจ้าเป็นท่ีหนึ่งในชีวิตของตน 

พระเยซูทรงสรุปเร่ืองราวโดยการกล่าวว่า “คนท่ีส่ําสมทรัพย์สมบตัิไว้สําหรับตวั และมิได้มัง่มีจําเพาะพระเจ้าก็เป็นเช่นนัน้แหละ” 

(ข้อ 21) 

 ผมขอเสริมว่า 1ทิโมธี 2:9 แนะนําให้หญิงสาวสวมชดุกระโปรง “แต่งตวัสภุาพ...ไม่ใช่...เสือ้ผ้าราคาแพง” คําว่า “สภุาพ” 

ไมไ่ด้หมายถงึเพียงแคเ่หมาะสมและดีงามเท่านัน้ แต่ยงัหมายถึงไม่เสแสร้ง เรียบง่าย และไม่ฟุ่ มเฟือย คริสเตียนท่ีแท้จริงจะต้องไม่

สวมใสเ่สือ้ผ้าเสือ้ผ้าท่ีโอ้อวด ไม่ใช่คนท่ีชอบแต่งตวั หรือ “ทําตวัหย่ิงยโส” การประดบักายของเราไม่ใช่ด้วยเคร่ืองประดบัภายนอก 

แตเ่ป็นภายใน (1เปโตร 3:3-4) 

 การเก็บสะสมสําหรับตวัเองและใช้เงินอย่างฟุ่ มเฟือยเป็นเหมือนกบัเหรียญสองด้าน ทัง้สองด้านเป็นอาการแสดงว่าเงิน

อธรรมเป็นเจ้านายของคณุ ไมใ่ช่พระเจ้า 

 เม่ือพิจารณาถึงคําสอนตามพระคมัภีร์เหล่านีแ้ล้ว คณุอาจพบว่าคุณทัง้สองรักเงินมากเกินไป คณุอาจรักเงินเพ่ือท่ีจะ

สะสมเงิน และภรรยาของคณุรักเงินเพ่ือท่ีจะใช้เงิน ในการท่ีจะทําตามนํา้พระทยัของพระเจ้า เธอจะต้องไม่ฟุ่ มเฟือยในการใช้เงิน

เพ่ือซือ้เสือ้ผ้าราคาแพง และคณุต้องไม่ตระหน่ีท่ีจะกกัตนุและสะสมความมัง่คัง่ในโลกนี ้จดุยืนทัง้สองขดักบัพระวจนะของพระเจ้า 

คณุทัง้สองอาจต้องประเมินลําดบัความสําคญัของตนเองใหม ่

 สิ่งหนึ่งท่ีแน่นอนคือว่า เราต้อง “มัง่มีจําเพาะพระเจ้า” (ลกูา 12:21) หากพระองค์ทรงเป็นท่ีหนึ่งในชีวิตของคณุทัง้สอง 

และคณุให้ตวัเองเพ่ือรับใช้พระองค์ด้วยความถ่อมใจและอธิษฐาน คณุอาจไม่วางมาดเหมือนกบันกยงู หรือประดบัตกแต่งรังของ

คณุเอง แต่คณุจะ “บินขึน้ด้วยปีกเหมือนนกอินทรี” และวนัหนึ่งจะบินไปยงัสวรรค์เพ่ืออยู่กบัพระองค์ตลอดไป นัน่ไม่ใช่สิ่งท่ีคุ้มค่า

อยา่งนัน้หรือ 



74 

 

.................... 
ผมไม่สามารถจ่ายเงนิที่สัญญาว่าจะถวายได้ 

ถาม 
 ก่อนหนา้นีใ้นการประชมุของแผนกพนัธกิจต่างประเทศ ผมไดส้ญัญาว่าจะถวายเงินจํานวนค่อนข้างเยอะ ในเวลานัน้ ผม

มีงานทีไ่ดค่้าจ้างดี และร้ว่าสามารถทีจ่ะให้เงินจํานวนดงัู กล่าวได ้นบัตัง้แต่นัน้มา ผมตกงาน และตอ้งยืมเงินจํานวนค่อนข้างมาก

จากพี่น้องคนหน่ึงในคริสตจักร ผมสญัญากบัเขาว่าจะจ่ายคืนให้เขาโดยเร็วที่สุดที่สามารถทํางานเมื่อได้งานทํา เมื่อเร็วๆ นี้ มี

โอกาสงานหน่ึงเข้ามา แต่ว่าเงินเดือนนอ้ยลงกว่าเดิมมาก หลงัจากที่ถวายสิบลด และส่ิงอื่นๆ ที่จําเป็นแล้ว ผมพบว่าไม่สามารถ

ถวายเงินตามทีส่ญัญาไว้กบัแผนกพนัธกิจฯ และไม่สามารถจ่ายเงินทียื่มมาคืนได ้หากผมไม่จ่ายเงินทีคื่นมานัน้คืน ผมร้สึกว่าผมู

เป็นคนโกหก พระเจ้าจะทรงเอาผิดผมจากคําสญัญาทีผ่มบอกว่าจะถวายเงินไหม ผมควรจะจ่ายเงินตรงไหน คือ ตามคําสญัญาที่

ใหก้บัพระเจ้า (คือทีจ่ะถวาย) หรือ คําสญัญาทีใ่หก้บัพีน่อ้งในคริสตจกัร (คือเงินทียื่มมา) ขอใหค้ณุช่วยใหคํ้าแนะนําดว้ยครบั 

 
ตอบ 
 ผมเข้าใจสถานการณ์ของคณุ และปรารถนาท่ีจะให้คุณทําทกุอย่างท่ีทําได้เพ่ือแผ่นดินของพระเจ้า คุณไม่ใช่คนแรกท่ี

พบว่าตวัเองอยู่ในภาวะผกูมดัเน่ืองจากภาระผกูผนัท่ีขดัแย้งกนัและการขาดเงินทนุ และผมอยากจะชมเชยคณุท่ีมีความเข้าใจถึง

ความรับผิดชอบของคริสเตียนในการถวายสิบลดไม่ว่าจะเป็นจํานวนน้อยหรือมาก เม่ือคณุสตัย์ซ่ือท่ีจะทําเช่นนัน้ พระเจ้าจะทรง

สัตย์ซ่ือท่ีจะช่วยให้คุณใช้เงินท่ีคุณมีได้อย่างเกิดประโยชน์มาก อย่างไรก็ตาม มีบางเวลาท่ีเราถูกทดลองจนถึงขีดสุด และดู

เหมือนวา่คณุกําลงัอยูใ่นช่วงเวลาเช่นนัน้ 

 ในการท่ีจะตอบคําถามของคุณ คุณจะต้องทราบถึงลกัษณะของคําสญัญาว่าจะถวายก่อน เพราะดูเหมือนว่าคุณไม่

เข้าใจแนวคิดนีอ้ยา่งแท้จริง คําสญัญาวา่จะถวายไมจํ่าเป็นวา่คณุต้องมีเงินอยูใ่นมือของคณุแล้ว คณุไมไ่ด้สญัญาว่าจะถวายโดยท่ี

ทราบว่ามีเงินท่ีจะถวายได้ ตามจริงแล้ว คําสญัญาว่าจะถวายคือขัน้หนึ่งของความเช่ือท่ีคณุไม่สามารถเห็นหนทางของคณุอย่าง

ชดัเจนท่ีจะถวาย แต่คณุไว้วางใจพระเจ้าว่าจะทรงจดัเตรียมเงินดงักลา่ว มากกว่าท่ีคณุจะสามารถทําเพ่ือพระเจ้าได้ในเวลานี ้คํา

สญัญาวา่จะถวายเป็นคํามัน่ท่ีจะแสวงหาพระเจ้า และขอให้พระองค์จดัเตรียมเงินเพิ่มเติมให้กบัคณุเพ่ือให้เพียงพอกบัท่ีสญัญาไว้ 

ดงันัน้ เม่ือพระเจ้าทรงประทานเงินไว้ให้กบัคณุ คณุจะให้กลบัคืนแก่แผนกพนัธกิจ คําสญัญาว่าจะถวายคือจํานวนเงินท่ีคณุเช่ือว่า

พระเจ้าจะทรงจดัเตรียมให้กบัคณุ ซึง่มากกวา่เงินได้ท่ีคณุมีอยูใ่นปัจจบุนั 

 เม่ือเข้าใจอย่างนีแ้ล้ว คณุจะเห็นว่าการสญัญาว่าจะถวายเงินของคณุจึงไม่ได้ขึน้อยู่กบัเงินรายได้ปกติของคณุ แต่ขึน้อยู่

กบัการช่วยเหลือของพระเจ้าท่ีให้คณุมีเงินมากกวา่รายได้ปัจจบุนัของคณุ คณุต้องอธิษฐานเพ่ือท่ีจะได้มีเงินก้อนนี ้

 พระเจ้าไม่ทรงล้มเหลว พระองค์จะช่วยคณุให้สามารถมีเงินนีไ้ด้ด้วยหนทางบางอย่างท่ีคณุไม่เห็นในตอนนี ้อาจเกิดจาก

เงินเดือนท่ีเพิ่มขึน้ งานพิเศษเพิ่มเติม งานท่ีดีขึน้ มรดก เงินจากการขายของพิเศษ หรือหนทางท่ีเป็นการอศัจรรย์บางอย่างคณุควร

พึง่องค์พระผู้ เป็นเจ้าในเร่ืองนี ้และอธิษฐานอยา่งจริงจงั และคาดหวงัให้พระเจ้าเปิดประตท่ีูคณุไมต่ระหนกัเหน็ในเวลานี ้

 เม่ือเข้าใจอย่างนีแ้ล้ว คณุควรใช้รายได้ปัจจบุนัของคณุเพ่ือจ่ายเงินท่ียืมมาจากพ่ีน้องในคริสตจกัร เพราะคณุสญัญาว่า

คณุจะคืนให้กบัเขา ในเวลาเดียวกนั ให้อธิษฐานอยา่งจริงจงัเพ่ือท่ีพระเจ้าจะทรงเปิดโอกาสในทางการเงินเพ่ือให้คณุสามารถถวาย

เงินท่ีสัญญาว่าจะถวายได้ จงอธิษฐานและมีความเช่ือ พระเยซูตรัสว่า “เหตุฉะนัน้เราบอกท่านทัง้หลายว่า ขณะเม่ือท่านจะ

อธิษฐานพระเจ้าขอสิง่ใด จงเช่ือวา่ได้รับ และทา่นจะได้รับสิ่งนัน้” (มาระโก 11:24) อ้างสิทธิตามคําสญัญาว่าจะถวายของคณุ เช่ือ์

ว่าเงินนัน้จะมาถึงคุณในเดือนนี ้และทุกเดือน ซึ่งนอกเหนือไปจากรายได้ปกติของคุณ คาดหวังว่าพระเจ้าจะทําเช่นนัน้ และ

พระองค์จะทํา เหมือนเช่นท่ีหลายพนัคนได้เป็นพยานถงึ 
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 เหตผุลท่ีผมบอกวา่คณุควรจ่ายเงินท่ียืมมาคืนคือวา่ พระวจนะของพระเจ้ากลา่วว่า “อย่าเป็นหนีอ้ะไรใคร นอกจากความ

รักซึง่มีตอ่กนั” (โรม 13:8) เหน็ได้ชดัวา่เม่ือถงึกําหนดชําระเงิน ก็ถือวา่เป็นหนีแ้ละควรจะจ่ายหนีน้ัน้เสีย 

 เป็นเร่ืองท่ีน่าเศร้า แต่ก็เป็นความจริงท่ีคริสเตียนบางคนพยายามท่ีจะหลีกเล่ียงไม่จ่ายหนี ้ผมรู้จกับางคนท่ีจะบอกว่า

ตนเอง “ยากจน” กบัคนท่ีเป็นเจ้าหนี ้แล้วไปทานสเต็กและกุ้ งลอบสเตอร์ราคาแพงในภตัตาคาร พระเจ้าตรัสว่าผู้ ท่ียืมเงินและไม่

จ่ายคืนก็เป็นคนอธรรม (สดดีุ 37:21) ผมสงสยัว่า “คริสเตียน” ท่ีเห็นแก่ตวั มีอบุายเยอะ และรักเงินทองซึ่งนัง่อยู่ในคริสตจกัรทกุ

วนันีรู้้สกึอยา่งไรกบัข้อพระคมัภีร์นี ้

 ผมดีใจท่ีคณุไม่ได้เป็นเช่นนัน้ เพราะคณุต้องการท่ีจะจ่ายคืนและรักษาคําสญัญาว่าจะถวาย พระเจ้าจะทรงยกย่องคณุ

เพราะความปรารถนานัน้ จงระลกึไว้เสมอว่าการดําเนินไปกบัพระคริสต์ของคริสเตียนคือชีวิตแห่งความเช่ืออย่างต่อเน่ือง “คนชอบ

ธรรมจะมีชีวิตดํารงอยูโ่ดยความเช่ือ” (โรม 1:17) พระเจ้าไมทํ่าให้คนของพระองค์ผิดหวงั 

 จงคิดถึงคําสญัญาท่ียอดเย่ียมนีว้่า “ไม่มีการทดลอง [ภาษากรีกคือ เพ่ราสม็อส (peirasmos)] ใดๆ เกิดขึน้กับท่าน 

นอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกบัมนษุย์ทัง้หลาย พระเจ้าทรงสตัย์ธรรม พระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถกูทดลองเกินกว่าท่ี

ทา่นจะทนได้ และเม่ือทา่นถกูทดลองนัน้ พระองค์จะทรงโปรดให้ทา่นมีทางท่ีจะหลีกเล่ียงได้ด้วย เพ่ือทา่นจะมีกําลงัทนได้” 

 พระเจ้าทรงอนญุาตให้คณุถกูทดลองในตอนนี ้อยา่ออ่นแอหรือยอมแพ้ แตยื่นหยดัอยู ่เช่ือวา่พระเจ้าจะทรง “โปรดให้คณุ

มีทาง” และพระองค์จะทรงทําเช่นนัน้ อย่าสงสยั และคณุจะพบว่าตนเองจ่ายทัง้หนีแ้ละเงินท่ีสญัญาว่าจะถวายได้ คําสัน้ๆ สามคํา

ในกลางข้อพระคมัภีร์นัน้บอกชดัเจนแล้ววา่ “พระเจ้าทรงสตัย์ธรรม” 
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การสมรสและ 
ชีวติครอบครัว 
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ภรรยาคัดค้านการทาํงานเพื่อพระเจ้าของสามี 
ถาม 
 ภรรยาของผมและผมไดร้บัความรอดประมาณเจ็ดเดือนมาแลว้ ในตอนแรก เธอมีความกระตือรือร้นเหมือนกบัผมในการ

เป็นพยานเพือ่องค์พระผเ้ป็นเจ้า ไปเชิญคนมาโบสถ์และรับคนมาโบสถ์ ฯลฯ แต่หลงัๆ มา เธอกลบัทําส่ิงทีต่รงกนัข้าม และไม่ไป ู

และไม่ตอ้งการให้ผมไป แน่นอนว่าผมก็ไปอย่ดี แต่เธอโกรธมาก และบอกว่าผมไม่รักเธอ และผมไม่มีเวลาให้เธอพอ ผมบอกเธอู

ว่าเธอเห็นแก่ตวั และเราทะเลาะกนัใหญ่โต ผมไม่เข้าใจเธอเลย แต่การโตเ้ถียงเหล่านีกํ้าลงัดดเอาชยัชนะของผมไป ผมไม่อยากู

เลิกรบัใชพ้ระเจ้าเพือ่อย่บา้นกบัเธอ ผมจะทําอย่างไรดีู  

ตอบ 
 ผมเข้าใจถึงสถานการณ์ของคณุได้ คณุรักพระเจ้าและต้องการรับใช้พระองค์ด้วยสดุใจ และคณุรักภรรยาของคณุและมี

หน้าท่ีต่อเธอ และดูเหมือนว่าจะขัดกับกิจกรรมของคุณสําหรับพระเจ้า ไม่ต้องสงสยัเลยว่าคุณมีปัญหาในการแยกแยะหน้าท่ี

รับผิดชอบและลําดบัความสําคญัของคณุในสองด้านนี ้

 ผมรับรองกบัคณุเลยว่ามีคําตอบ และพระเจ้าจะทรงช่วยคณุให้มีสมดลุซึง่จะทําให้พระเจ้าพอพระทยัและทําให้ภรรยาผู้

เป็นท่ีรักของคณุพอใจด้วย 

 ก่อนอ่ืน ผมขอบอกว่าเวลาเป็นสิ่งท่ีมีค่าย่ิง คณุกําลงัให้ชีวิตของคณุกบัสิ่งท่ีคณุให้เวลากบัสิ่งนัน้ เพราะชีวิตประกอบไป

ด้วยเวลาและแบง่ออกเป็นสว่นๆ เม่ือคณุได้รับเงินเดือนของคณุ คณุได้แบง่ชีวิตของคณุออกเป็นสว่นเลก็ๆ และแลกชีวิตชิน้สว่นนัน้

กบัเงินจํานวนหนึง่ ด้วยเงินจํานวนนี ้คณุสามารถซือ้อาหาร เสือ้ผ้า ท่ีอยู่อาศยั และสิ่งท่ีจําเป็นสําหรับครอบครัวของคณุ รวมทัง้ให้

เงินสว่นหนึง่แก่พระเจ้า ซึง่คือสบิลด รวมถงึเงินถวายด้วย 

 พระเจ้าไมไ่ด้ทรงคาดหวงัให้คณุถวายเงินทัง้หมดให้กบัคริสตจกัร หลงัจากถวายสบิลดแล้ว พระเจ้าทรงคาดหวงัให้คณุใช้

เงินเก้าในสบิสว่นท่ีเหลืออย่างฉลาด เพ่ือเลีย้งดคูรอบครัวของคณุ (1ทิโมธี 5:8) และถวายสิบลดตามท่ีพระองค์ทรงให้คณุสามารถ

ทําได้ 

 ในเร่ืองเวลาของคณุ ก็เป็นเช่นเดียวกนั คณุมีเวลาจํานวนจํากดั และคณุต้องใช้เวลาอย่างฉลาด คณุต้องใช้เวลากบัเร่ือง

จําเป็นท่ีพระเจ้าได้ทรงให้กบัคณุ พระองค์ได้ทรงประทานภรรยา (ปฐมกาล 2:18, 24) และลกูๆ (สดดีุ 127:3) ให้กบัคณุ และพวก

เขาจําเป็นต้องได้รับความใสใ่จและเวลาสว่นสําคญัของคณุ ภรรยาของคณุเป็นความรับผิดชอบจากองค์พระผู้ เป็นเจ้าเหมือนเช่น

สว่นอ่ืนๆ ในชีวิตของคณุ มากย่ิงกวา่การรับคนมาโบสถ์เสียอีก 

 เป็นข้อเท็จจริงท่ีน่าสนใจท่ีชีวิตทางฝ่ายวิญญาณของคนๆ หนึ่งมีความใกล้ชิดอย่างมากกับความสมัพันธ์ของเขากับ

ภรรยา 1เปโตร 3:7 บอกให้เรารู้ว่าชีวิตการอธิษฐานของผู้ชายคนหนึ่ง และความสมัพนัธ์ของเขากบัพระเจ้า มีปัญหาเม่ือเขาไม่ให้

เกียรติกบัภรรยาของตนอยา่งเหมาะสม 

 ทกุคนจําเป็นต้องกําหนดว่าสิ่งใดเป็นสิ่งสําคญัในชีวิตของเขา หลงัจากดําเนินชีวิตอยู่เพ่ือพระเจ้าเป็นเวลาหลายปี และ

ค้นคว้าพระวจนะของพระองค์ ผมได้กําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบในลําดบัท่ีมีความสําคญัต่อชีวิตของผมตามด้านลา่งนี ้และผม

เช่ือวา่เป็นสิง่ท่ีตรงตามพระวจนะของพระเจ้าและนํา้พระทยัของพระเจ้า 

 ประการแรกคือความสมัพนัธ์สว่นตวัของผมกบัพระเจ้า ไม่มีสิ่งใดถกูต้องเลยหากว่าพระองค์ไม่ได้เป็นท่ีหนึ่ง เราจะต้องมี

ชีวิตการอธิษฐาน อ่านพระคมัภีร์ เข้าประชมุในพระนิเวศของพระเจ้าอย่างสตัย์ซ่ือ อารักขาเงินของเราตามพระคมัภีร์ และอทุิศตน

และดําเนินไปกบัพระเจ้า หน้าท่ีความรับผิดชอบเหลา่นีม้าเป็นอนัดบัหนึง่ 

 ประการท่ีสองคือภรรยาและครอบครัวของผม ผมต้องใช้เวลาในการตอบสนองความต้องการของพวกเขา ดแูลว่าพวกเขา

มีความเป็นอยู่ท่ีดีและมีการพฒันา ผมควรใช้เวลาท่ีไม่มีอะไรมาขดัจงัหวะเพ่ือรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีและใกล้ชิดกบัภรรยาอย่าง

น้อยสปัดาห์ละหนึง่คืน เวลาครอบครัวเช่นนีเ้ป็นสิง่ท่ีมีคา่มาก และเป็นสว่นสําคญัย่ิงในชีวิตของผม 
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 ความห่วงใยท่ีลกึซึง้ของผู้ชายคนหนึ่งต่อความจําเป็นของภรรยาควรจะรวมถึงจดุประสงค์ท่ีว่าเธอพร้อมสําหรับการทรง

รับคริสตจกัรขึน้ไปเหมือนกนักบัเขา เขาควรเป็นผู้ นําทางฝ่ายวิญญาณของครอบครัว เป็นผู้ นําในการอธิษฐานท่ีบ้านและอธิษฐาน

ก่อนทานอาหาร การรับใช้ของผู้ชายขึน้อยูก่บัการปฏิบติัตามหน้าท่ีรับผิดชอบนีอ้ยา่งสตัย์ซ่ือ (ด ู1ทิโมธี 3:4; ทิตสั 1:6) 

 ประการท่ีสามคือการรับใช้ต่อองค์พระผู้ เป็นเจ้าของผู้ชาย โปรดอย่าสบัสนกบัสิ่งท่ีมีความสําคญัเป็นอนัดบัแรก ซึ่งคือ

ความสมัพนัธ์กบัพระเจ้าของบคุคลคนหนึ่ง ข้อนีเ้องคือกิจกรรมของคริสตจกัรของคณุ อนัได้แก่ การเย่ียมเยียนผู้ อ่ืน การรับคนมา

โบสถ์ การสอนพระคมัภีร์ท่ีบ้าน การสอนชัน้เรียนรวี ฯลฯ อย่าปล่อยให้กิจกรรมเหล่านีล้่วงลํา้หน้าที่รับผิดชอบตอ่ครอบครัวของคณุ

แตใ่ห้จําไว้เสมอวา่ให้เวลาท่ีพอเพียงตอ่หน้าท่ีความรับผิดชอบด้านท่ีสําคญัมากนีใ้นแผน่ดินของพระเจ้า 

 ประการท่ีส่ีคืองานในทางโลกของคุณ จงเป็นเหมือนกับช่างซ่อมรองเท้าท่ีเช่ือพระเจ้าคนหนึ่ง เม่ือเขาได้รับคําถามว่า

ธุรกิจของเขาคืออะไร เขาตอบว่า “ธุรกิจของผมคือรับใช้พระเจ้า แต่ผมซ่อมรองเท้าเพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่าย” จงฟังคําตกัเตือนตาม

พระคมัภีร์ในเร่ืองท่ีสําคญันี ้(ดเูอเฟซสั 6:5-9; โคโลสี 3:22-4:1) 

 ประการท่ีห้าคือการพักผ่อนหย่อนใจของคุณ การพักผ่อนเป็นสิ่งสําคัญหากคุณจะรับใช้ได้ดีท่ีสุด ในมาระโก 6:31 

พระเยซูตรัสบอกเหล่าสาวกของพระองค์ให้หยดุพกัผ่อน การนอนหลบัเป็นสิ่งท่ีฟืน้ฟูกําลงัได้ดี ซึ่งพระเจ้าทรงประทานให้เราเพ่ือ

ช่วยให้เรากระปรีก้ระเปร่าและพร้อมท่ีจะทําหน้าท่ีของเราต่อ การพกัผ่อนหย่อนใจ การออกกําลงักาย และความสนกุสนานเป็น

สว่นสําคญัในชีวิตของเรา แตส่ิง่เหลา่นีไ้มใ่ช่สิง่ท่ีสําคญัเป็นอนัดบัแรก จงให้สิง่เหลา่นีอ้ยูใ่นลําดบัท่ีควรจะอยู ่(ด ู1ทิโมธี 4:8) 

 เม่ือสิง่ตา่งๆ ต้องการเวลาของคณุ จงให้เวลาและความสนใจกบัสิ่งท่ีมีความสําคญัท่ีสดุในรายการของคณุ สิ่งต่างๆ จะดี

เองถ้าคณุทําเช่นนัน้ 

 เราจะดสูิง่ท่ีมีความสําคญัตามลําดบัของมนัอีกครัง้ 

1. ความสมัพนัธ์สว่นตวัของเรากบัพระเจ้า 

2. ภรรยา (หรือสามี) และครอบครัว 

3. การรับใช้และกิจกรรมของเราเพ่ือพระเจ้า 

4. หน้าท่ีในทางโลก เช่น งานหรืองานบ้าน 

5. การพกัผอ่นหยอ่นใจ การออกกําลงักาย ความสนกุสนาน การพกัผอ่น 

 เราจะต้องให้เวลาและความสนใจกบัสิง่เหลา่นีต้ามลําดบัความสําคญั 

 เม่ือมีรายการนีแ้ล้ว คณุคิดไหมว่าคณุสามารถพฒันาความสมัพนัธ์ของคณุกบัภรรยาของคณุได้ บางทีเม่ือเธอตระหนกั

วา่เธอไมต้่องแข่งกบัคริสตจกัรเพ่ือเอาความสนใจจากคณุซึง่เป็นสิ่งท่ีเธอต้องการ เธอจะร่วมทีมกบัคณุในการทํางานคริสเตียนเพ่ือ

องค์พระผู้ เป็นเจ้า 

 ข้อควรจํา: อยา่ลืม 1เปโตร 3:7 

 

ค่ชีวติไม่ต้องการมีความสัมพนัธ์ทางร่างกายู  
ถาม 
 ก่อนที่เราจะมาหาองค์พระผ้เป็นเจ้า ภรรยาของผมและผมเกือบจะเลิกู กนัหลายครั้งเพราะเธอมีความต้องการทางเพศ

น้อยมากหรือไม่มีเลย (เธอเคยถกรุกรานทางเพศเมื่อตอนที่เป็นเด็ก และผมคิดว่านี่เป็นส่ิงที่ทําให้เธอกังวลู ) เมื่อเราได้รับ

พระวิญญาณบริสทุธิเป็นครั้งแรกประมาณสองปีก่อน เธอรักผมมากกว่าที่เคยเป็นมา แต่หลงัๆ มานี ้เธอสนิทกบั์ หญิงมีอายุคน

หน่ึงในคริสตจักรซ่ึงบอกกบัเธอว่าย่ิงเราอย่ทางฝ่ายวิญญาณมากเพียงใด เราจะย่ิงมีความต้องการทางร่างกายในชีวิตสมรสู

น้อยลงเท่านัน้ และเมื่อเราดําเนินในพระวิญญาณอย่างแท้จริง เราจะไม่ต้องการความตอ้งการดงักล่าวเลย ตอนนี้สถานการณ์
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เลวร้ายกว่าเมื่อครั้งที่เรายงัเป็นคนบาป ผมไม่ร้จะทําอย่างไรแล้ว ผมไม่สามารถบอกปัญหาของผมกบัศิษยาภิบาลได้ ู (ศิษยาภิ

บาลของผมเป็นผห้ญิงู ) และเธอคิดว่าสมาชิกทีมี่อายแุทบจะดีเลิศไร้ทีติ่ ผมไม่ร้ว่าจะทําอย่างไรดี ถา้คณุช่วยผมได ้คงจะดีมากู  

ตอบ 
 อย่างแรกผมอยากบอกว่าการท่ีศิษยาภิบาลของคณุเป็นผู้หญิงไม่ได้สร้างความแตกต่างเลย คณุและภรรยาของคณุควร

จะไปปรึกษาปัญหาของคณุกบัเธอ อย่าอาย เพราะศิษยาภิบาลได้ยินมาแล้วเยอะแยะมากมาย และเธอต้องรู้ว่ามีอะไรเกิดขึน้ใน

คริสตจกัร ถ้าภรรยาของคณุไม่ยอมไปกบัคณุ คณุก็ไปคยุกบัศิษยาภิบาลของคณุเอง แต่ให้แน่ใจว่าสามีของศิษยาภิบาลนัน้อยู่กบั

เธอด้วยในเวลานัน้ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงเม่ือเป็นเร่ืองเช่นนี ้

 ผมแน่ใจวา่ศิษยาภิบาลของคณุไมท่ราบถงึคําสอนท่ีไม่ถกูต้องของหญิงท่ีมีอาวโุสคนนัน้ ผมแน่ใจอีกด้วยว่าเธอ [ศิษยาภิ

บาล] จะให้คําปรึกษาคณุตามพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่ “เทพนิยายอนัหาสาระมิได้” (1ทิโมธี 4:7) เพราะพระคมัภีร์มีความ

ชัดเจนเก่ียวกับแผนการของพระเจ้าสําหรับชีวิตของผู้ ท่ีสมรส ไม่มีท่ีใดเลยในพระคัมภีร์ท่ีสอนว่าการท่ีสามีและภรรยาใช้ชีวิต

แยกกนัอยู่เป็นการอยู่ทางฝ่ายวิญญาณมากขึน้ ตามจริงแล้ว ตรงกนัข้ามต่างหาก ผมอยากจะให้คณุดหูลกัการตามข้อพระคมัภีร์

สกัสองสามข้อ 

 ประการแรก พระวจนะของพระเจ้ากลา่วว่า “จงให้การสมรสเป็นท่ีนบัถือแก่คนทัง้ปวง และให้เตียงสมรสปราศจากความ

ชัว่ช้า “ (ฮีบรู 13:4) พระคมัภีร์ฉบบั Goodspeed กล่าวว่า “ความสมัพนัธ์ในการสมรสศกัดิสิทธิ์ ์” ในขณะท่ีฉบบั Twentieth 

Century New Testament กลา่ววา่ “ชีวิตสมรสเป็นสิง่ปราศจากมลทิน” 

 พระวิญญาณบริสทุธ์ิอธิบายให้กบัธรรมิกชนท่ีแตง่งานแล้วในเร่ืองนีโ้ดยผา่นทางเปาโลไว้อยา่งชดัเจนวา่ 

 

สามีพึงประพฤติต่อภรรยาตามควร และภรรยาก็พึงประพฤติต่อสามีตามควรเช่นเดียวกัน ภรรยาไม่มีอํานาจเหนือ

ร่างกายของตน แต่สามีมีอํานาจเหนือร่างกายของภรรยา ทํานองเดียวกนัสามีไม่มีอํานาจเหนือร่างกายของตน แต่

ภรรยามีอํานาจเหนือร่างกายของสามี อย่าปฏิเสธการอย่ร่วมกนัเว้นแต่ได้ตกลงกนัเป็นการชัว่คราว เพื่ออุทิศตวัในู

การอธิษฐาน แลว้จึงค่อยมาอย่ร่วมกนัอีก เพือ่มิู ใหซ้าตานชกัจงใหทํ้าผิดเพราะตวัอดไม่ไดู้  (1โครินธ์ 7:3-5) 

 

 ข้อท่ีสําคญัคือข้อท่ีห้า และฉบบัแปลอ่ืนๆ ช่วยให้เราเข้าใจความหมายท่ีแท้จริงได้ ฉบบั Moffatt แปลสว่นแรกของข้อนีว้่า 

“อย่างดเว้นการมีเพศสมัพนัธ์ต่อกนั” และ NASB กล่าวว่า “อย่าให้ขาดแคลนซึ่งกนัและกนั” ส่วนถดัมาแปลเป็นสํานวนสมยั

ปัจจบุนั “นอกเสียจากวา่เป็นการชัว่คราว และด้วยการยินยอมของทัง้สองฝ่าย เพ่ือท่ีคณุจะอทุิศตวัเองเพ่ือการอธิษฐานและการอด

อาหาร หลังจากนัน้ควรจะกลับมามีความสัมพันธ์เหมือนเช่นก่อนหน้านัน้” ไม่มีการบ่งบอกใดๆ เลยว่าเป็นการอยู่ทางฝ่าย

วิญญาณมากขึน้หากละเว้นจากความสัมพันธ์ทางร่างกายในชีวิตสมรส แต่พระวิญญาณบริสุทธิทรง์ สั่งให้ธรรมิกชนงดเว้น

ความสมัพนัธ์เพียงชัว่คราวเพ่ือการอธิษฐานและการอดอาหาร และหลงัจากนัน้จงึมีชีวิตสมรสตามปกติ 

 คุณบอกไว้ในจดหมายของคุณว่าเม่ือภรรยาของคุณได้รับพระวิญญาณบริสทุธ์ิเป็นครัง้แรก เธอรักคุณมากกว่าท่ีเคย

เป็นมา ซึง่แสดงให้เหน็วา่ในช่วงเวลาเร่ิมแรกท่ีเธอมีประสบการณ์กบัพระเจ้า ในช่วงของ “รักแรก” ของเธอ เม่ือเธอได้รับการอวยพร

และได้รับพระวิญญาณบริสทุธ์ิ ประสบการณ์นีทํ้าให้เธอรักคุณมากขึน้ ไม่ใช่น้อยลง ช่างเป็นสิ่งท่ีตรงกนัข้ามกบั “คําสอน” ของ

หญิงอาวุโสในคริสตจกัรท่ีเข้าใจผิดจริงๆ หากเทพนิยายอนัหาสาระมิได้ของหญิงคนนัน้เป็นความจริงแล้ว เม่ือสามีและภรรยา

ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ ์ พระวิญญาณคงจะตรวจสอบและทําให้พวกเขารู้สึกในเวลาท่ีพวกเขามีความสัมพันธ์กัน แต่

พระวิญญาณบริสุทธ์ิกลับเป็นสาเหตุให้สามีและภรรยารักกันและกันมากขึน้ เหมือนเช่นเม่ือคุณและภรรยาของคุณได้รับ

พระวิญญาณบริสทุธิเป็นครัง้แรก์  
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 ผมอยากจะเสริมว่าดเูหมือนว่าพระวิญญาณบริสทุธิในชีวิตของภรรยาคณุได้ทรงรักษาความเจ็บปวดอนัเป็นผลจากการ์

ถกูรุกรานในวยัเยาว์ของเธอ เธอต้องอนญุาตให้งานนีดํ้าเนินตอ่ไป 

 หญิงอาวโุสคนนัน้สอนและให้คําปรึกษาภรรยาของคณุอยา่งไมถ่กูต้องเลย คําสอนท่ีเธอควรจะสอนคือทิตสั 2:3-5 ดงันี ้

 

ส่วนผ้หญิงที่สงอายุก็เหมือนกนั ให้เขามีความยําเกรงู ู พระเจ้า ให้เขาเป็นคนไม่ส่อเสียด ไม่เป็นคนกินเหล้า แต่ให้เป็น

ผส้อนส่ิู งทีดี่งาม เพือ่เป็นการฝึกสอนผห้ญิงสาวใหร้ักสามีและบตุรของตน ใหมี้สติสมัปชญัญะ เป็นคนบริสทุธิ เอาใจใสู่ ์

ในบา้นเรือน มีความเมตตาและเชือ่ฟังสามีของตน เช่นนีจึ้งจะไม่มีผใ้ดลบหลู่ ูพระวจนะของพระเจ้าได ้

 

 คณุจะสงัเกตเหน็วา่หญิงอาวโุสควรจะสอนหญิงท่ีอายนุ้อยกวา่ให้ “รักสามีของตน” ซึง่เป็นสิ่งท่ีตรงข้ามกบัสิ่งท่ีผู้หญิงคน

นีบ้อก คณุและภรรยาของคณุต้องเรียนรู้ท่ีจะ “พิสจูน์ทกุสิง่” (1เธสะโลนิกา 5:21) ด้วยพระวจนะของพระเจ้า และไม่ยอมรับครูหรือ

คําสอนท่ีขดัแย้งกบัพระวจนะ แม้วา่เขาหรือเธอจะประกาศตนวา่เป็น “ฑตูแหง่ความสวา่ง” (2โครินธ์ 11:13-15) 

 หญิงคนนีเ้ป็นครูท่ีสอนผิด เป็นคนหลอกลวง และเป็นผู้ ทําลายครอบครัว คณุและภรรยาของคณุควรหลีกเล่ียงเธอ จงฟัง

คําเตือนของเปาโลในโรม 16:17-18 ท่ีว่า “พ่ีน้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่าน ให้สงัเกตดคูนเหล่านัน้ท่ีก่อเหตวุิวาทและทําให้

คนอ่ืนหลง ซึ่งเป็นการผิดคําสอนท่ีท่านทัง้หลายได้เรียนมา จงเมินหน้าจากคนเหล่านัน้ เพราะว่าคนเหล่านัน้ ไม่ได้ปรนนิบัติ

พระคริสต์องค์พระผู้ เป็นเจ้าของเรา แตไ่ด้ปรนนิบติัท้องของตวัเอง และได้ลอ่ลวงคนซ่ือให้หลงด้วยคําดีคําออ่นหวาน” 

 อย่าถกูหลอกเลย พระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างการสมรส และพระองค์ทรงวางแผนให้สามีและภรรยาได้รับความพอใจจากกนั

และกนั ความสมัพนัธ์ของสามีภรรยาเป็นสิ่งบริสทุธิ ได้รับการอวยพรจาก์ พระเจ้า และวางแผนโดยพระเจ้าผู้ทรงรักเพ่ือประโยชน์

ของทัง้คู ่จงสงัเกตดแูละหลีกเล่ียงผู้หญิงคนนีแ้ละคําสอนท่ีไมถ่กูต้องของเธอ 

 จงฟังพระวจนะของพระเจ้า ซึง่คือ “วิญญาณ” และ “ชีวิต” (ยอห์น 6:63) วา่ “เจ้าจงอยูกิ่นด้วยความช่ืนชมยินดีกบัภรรยา

ซึง่เจ้ารักตลอดชีวิต...ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เจ้าภายใต้ดวงอาทิตย์” (ปัญญาจารย์ 9:9) อย่างนีดี้กว่าไปฟัง เทพนิยายอนัหา

สาระมิได้ของคนโง่ท่ีแก่ชรา (หมายถงึทางฝ่ายวิญญาณน่ะครับ) 

.................... 
ยุตธิรรมเหรอที่ฉันต้องอย่กับู  

คนบาปที่ไม่เช่ือพระเจ้า 
ถาม 
 ดิฉนัเพ่ิงจะไดร้บัพระวิญญาณบริสทุธิเมื่อไม่นานมานี ้และสามีของดิฉนัเร่ิมทีจ่ะเข้ามา แต่แลว้เขาก็ออกไป และตอนนีก็้์

แย่กว่าที่เคยเป็นมา เขาดื่มเหล้าและสบถ เขาโทษคริสตจักรสําหรับปัญหาทุกอย่างของเขา ตอนนี้ดิฉนัอย่กับเขาได้ยาก แตู่

พระคมัภีร์บอกว่า ดิฉนัไม่สามารถท้ิงเขาไปได้ จริงหรือเปล่าคะ ยุติธรรมแล้วเหรอที่ดิฉนัต้องอย่กบัสามีที่เป็นคนบาปซ่ึงไม่เชื่อู

พระเจ้า ขณะที่คนอื่นๆ มีค่ทีู่ เชื่อพระเจ้าที่ได้ไปโบสถ์ดว้ยกนั และมีความสขุในการรับใช้องค์พระผ้เป็นเจ้า ดิฉนักําลงัขมขื่นและู

เสียความชืน่ชมยินดีของดิฉนัไปเพราะเร่ืองนี ้ดิฉนัตอ้งการความช่วยเหลือจากคณุค่ะ 

ตอบ 
 เช่ือผมเถอะครับว่าผมเห็นใจคณุ แต่ในขณะเดียวกนั คณุก็มีสิ่งดีๆ มากในหลายๆ ด้าน อย่างแรก คณุได้รับความรอด 

คณุได้รับพระวิญญาณของพระเจ้า คณุอยูใ่นคริสตจกัรแหง่ความจริงของของพระเจ้า และได้รับการเรียกด้วยพระนามของพระองค์ 

คณุกําลงัอยู่ในทางท่ีจะไปถึงสวรรค์ และมีสหายและได้สามคัคีธรรมกบัคนท่ีดีนบัหม่ืนๆ บนพืน้โลกนี ้คณุมีแนวโน้มท่ีจะมองใน

ด้านท่ีไมดี่และลืมพระพรอนัมากมายของพระเจ้าท่ีคณุได้รับอยูท่กุวนั 
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 นอกจากนีแ้ล้ว พระเจ้าทรงรักคณุมากพอท่ีจะให้ความสนใจคณุเป็นพิเศษ และตรัสโดยตรงกบัคณุและคนอ่ืนๆ ท่ีมีคู่ชีวิต

ซึ่งไม่ได้รับความรอดโดยผ่านทางพระวจนะของพระองค์ ไม่ใช่เพียงแค่ครัง้เดียวแต่หลายครัง้ ข้อความท่ีสําคญัมากข้อความหนึ่ง

อยูใ่น 1โครินธ์ 7:10-16 

 

ส่วนคนทีแ่ต่งงานแลว้ ข้าพเจ้าขอสัง่ ไม่ใช่ข้าพเจ้าสัง่เอง แต่องค์พระผเ้ป็นเจ้าทรงบญัชาว่า อย่าให้ภรรยาแยกจากู

สามี แต่ถา้นางแยกจากสามีแลว้ ก็อย่าใหน้างแต่งงานใหม่ หรือไม่ก็ใหน้างคืนดีกบัสามี และอย่าใหส้ามีหย่าภรรยา

เลย ข้าพเจ้าขอกล่าวกบัพวกทีเ่หลือ ข้าพเจ้าเองกล่าว (องค์พระผเ้ป็นเจ้าไม่ไดต้รัสู ) ว่า ถา้พีน่อ้งคนไหนมีภรรยาที่

ไม่เชื่อในพระคริสต์ และนางพอใจจะอย่กบัสามี ก็ไม่ให้สามีหย่านาง ถ้าหญิงคนไหนมีสามีที่ไม่เชื่อในู พระคริสต์ 

และสามีพอใจจะอย่กบันาง ก็ไม่ไดน้างหย่าสามีนัน้ เพราะว่าสามีทีไ่ม่เชือ่นัน้ไดร้บัการทรงชําระใหบ้ริสทุธิทางภรรยา ู ์

และภรรยาที่ไม่เชื่อก็ได้รับการทรงชําระให้บริสุทธิทางสามี มิฉะนัน้ลกๆ ของพวกท่านก็เป็นมลทิน แต่บัดนี้เด็ก์ ู

เหล่านัน้บริสทุธิ แต่ถ้าคนที่ไม่เชื่์ อจะแยกจากไป ก็ให้เขาแยกจากไปเถิด ในกรณีนี้ไม่จําเป็นที่พีน่้องชายและหญิง

ตอ้งถกผกมดั เพราะว่าู ู พระเจ้าทรงเรียกเราใหอ้ย่อย่างสนัติ ท่านผเ้ป็นภรรยา ท่านร้ไดอ้ย่างไรว่าท่านจะช่วยสามีใหู้ ู ู

รอดไม่ได?้ ท่านผเ้ป็นสามี ท่านร้ไดอ้ย่างไรว่าท่านจะช่วยภรรยาใหร้อดไู ู ม่ได?้ 

 

 จะต้องสงัเกตว่าพระคมัภีร์บอกคณุไม่ให้ทิง้สามีของตน (ข้อ 13) ชีวิตสมรสได้รับการทําให้บริสทุธิและ์ พระเจ้าทรงถือว่า

เป็นการผกูพนักนั แม้ว่าสามีจะไม่ได้เช่ือก็ตาม และลกูๆ ก็ถือว่าเป็นของประทานจากพระเจ้า และจะต้องเลีย้งดใูห้เติบโตขึน้มา

เป็นคริสเตียน (ข้อ 14) แม้ว่าคณุจะต้องไม่ทิง้สามีของคณุ แต่จะต้องรักเขาและซ่ือสตัย์ และยอมจํานนต่อเขา หากว่าเขาทิง้คณุ 

คณุก็ไมต้่องรู้สกึผิดเพราะการทําผิดหรือถกูกลา่วโทษในกรณีดงักลา่ว (ข้อ 15) 

 และในข้อ 16 บอกเหตผุลกบัเราวา่ทําไมคณุควรจะอยูก่บัเขา บางทีการท่ีคณุอยูก่บัเขาจะเป็นหนทางท่ีเขาจะได้รับความ

รอด คณุเป็นความหวงัเดียวของเขาในการท่ีจะได้รับความรอด ดงันัน้ พระเจ้าจึงจะประทานพระคณุกบัคณุในการท่ีจะมีชีวิตท่ี

บริสทุธิตอ่หน้าเขา ์ เด๋ียวเราจะดขู้อพระคมัภีร์อีกข้อท่ีให้คําแนะนําวา่คณุจะนําเขามาหาองค์พระผู้ เป็นเจ้าได้อยา่งไร 

 คณุอาจพดูว่า “แต่เปาโลบอกไว้ในข้อ 12 ว่า เขา กล่าวสิ่งเหล่านี ้ไม่ใช่องค์พระผู้ เป็นเจ้า” จริงอยู่ แต่นัน่หมายความว่า

พระเจ้าไม่ได้ทรงบญัชาไว้ก่อนหน้านีใ้นพนัธสญัญาเก่า หรือพระเจ้าไม่ได้ทรงตรัสไว้ด้วยพระองค์เอง จงจําไว้ว่า “พระคมัภีร์ทกุ

ตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า [พระเจ้าทรงประทานลมหายใจ]” (2ทิโมธี 3:16) ดงันัน้สิ่งท่ีเปาโลตรัสจึงเป็นสิ่งท่ีได้รับการดลใจ 

และเป็นพระวจนะของพระเจ้า และมีผลเหมือนเช่นเดียวกบัข้อพระคมัภีร์อ่ืนๆ ในพระวจนะของพระองค์ 

 ตอนนีเ้ราจะมาดท่ีูข้อความอีกข้อความหนึ่ง ท่ีซึง่พระเจ้าทรงรักคณุมากพอท่ีจะตรัสกบัคณุโดยตรง ข้อความนีอ้ยู่ใน 1เป

โตร 3:1-2 ดงันี ้

 

ส่วนพวกท่านที่เป็นภรรยาก็เช่นกัน จงยอมเชื่อฟังสามีของตน เพื่อว่าแม้สามีบางคนไม่เชื่อพระวจนะ แต่ความ

ประพฤติของภรรยาก็อาจจะจงใจพวกเขาให้เชื่อได้ โดยไม่ต้องพดเลยสัู ู กคําเดียว คือเมื่อพวกเขาได้เห็นความ

ประพฤติทีน่อบนอ้ม และบริสทุธ์ิของพวกท่าน 

 

 ความหมายท่ีแท้จริงของ “โดยไม่ต้องพดูเลยสกัคําเดียว” หมายถึง “โดยไม่ต้องเทศนา” หรือโดยการพยายามท่ีชกัชวน

เขา พระคมัภีร์ฉบบั Amplified Bible กลา่วว่า “โดยไม่ต้องพดูคยุกนั” ในข้อ 2 สรุปว่า สามีท่ีไม่ได้รับความรอดนัน้สามารถได้รับ

การนํามายงัองค์พระผู้ เป็นเจ้าได้ เพราะเขาได้เหน็ภรรยาดําเนินชีวิตอยา่งเงียบ พอพระทยัพระเจ้า บริสทุธิ ไม่มีท่ีติ เพราะเธอรับใช้์

องค์พระผู้ เป็นเจ้า และมีวิญญาณท่ีออ่นหวานและยอมจํานน ช่างเป็นสญัญาท่ีดีเหลือเกิน 
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 จงจําไว้ว่าชีวิตสมรสเป็นสิ่งท่ีพระเจ้าทรงสถาปนา เป็นสิ่งศกัดิสิทธิและมีผลไปตลอดชีวิต ์ ์ 1โครินธ์ 7:39 กล่าวว่า “ตราบ

ใดท่ีสามียงัมีชีวิตอยู่ ภรรยาต้องผกูพนักบัเขา [ด้วยบญัญัติของพระเจ้า]” อย่าพยายามท่ีจะออกจากชีวิตสมรสของคณุ แต่ขอให้

พระเจ้าช่วยคณุในการยอมจํานน อย่างแรกคือท่ีคณุจะยอมจํานนต่อนํา้พระทยัของพระองค์ด้วยความช่ืนชมยินดี และอย่างท่ีสอง

ท่ีคณุจะแสดงวิญญาณท่ียอมจํานน วิญญาณท่ีรักโดยไม่มีความขุ่นเคืองใจหรือความไม่เป็นมิตรต่อสามี น่ีคือสิ่งท่ีจะนําเขามาหา

คณุและองค์พระผู้ เป็นเจ้าท่ีคณุรับใช้ 

 แม้ว่าจะเป็นความจริงว่า พ่ีน้องคนอ่ืนๆ อาจมีสามีท่ีได้รับความรอด และพวกเขารับใช้องค์พระผู้ เป็นเจ้าร่วมกนั ในขณะ

ท่ีคณุไมไ่ด้เป็นเช่นนัน้ จงจําไว้เสมอวา่ แม้วา่คณุจะต้องประสบกบัสถานการณ์ความยากลําบากและการทดลองต่างๆ พระเจ้าทรง

เทพระคณุของพระองค์ให้กบัคณุมากย่ิงกว่าท่ีจะชดเชยกบัการทดลองนัน้ เปาโลเห็นว่าหลกัการนีเ้ป็นความจริงเม่ือพระเจ้าทรง

อนญุาตให้ “ทตูของซาตาน” ตีเขา (2โครินธ์ 12:7-8) เปาโลอธิษฐานถึงสามครัง้เพ่ือท่ีจะได้รับการช่วยกู้จาก “หนามในเนือ้” ของ

เขา แม้ว่าพระเจ้าจะไม่ทรงช่วยกู้ เขาจากสิ่งนัน้ พระองค์ทรงเทพระพรและอํานาจของพระองค์ให้กบัเปาโลมากจนเปาโลบอกว่า 

“แต่พระองค์ตรัสกบัข้าพเจ้าแล้วว่า ‘การมีพระคณุของเราก็เพียงพอกบัเจ้า เพราะว่าความอ่อนแอมีท่ีไหน ฤทธานภุาพของเราก็

ปรากฏเตม็ท่ีท่ีนัน่’ เพราะฉะนัน้ ข้าพเจ้าจะอวดบรรดาความออ่นแอของข้าพเจ้ามากขึน้ด้วยความยินดีอย่างย่ิง เพ่ือว่าฤทธานภุาพ

ของพระคริสต์จะอยูใ่นข้าพเจ้า เพราะเหตนีุ ้เพ่ือเหน็แก่พระคริสต์ ข้าพเจ้าจึงพอใจในบรรดาความอ่อนแอ ในการถกูเยาะเย้ยต่างๆ 

ในความลําบาก ในการถูกข่มเหง ในเหตวุิบติัต่างๆ เพราะว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเม่ือใด ข้าพเจ้าก็จะเข้มแข็งมากเม่ือนัน้” (2โครินธ์ 

12:9-10) 

 น่ีคือสิ่งท่ีพระเจ้าจะทรงกระทําเพ่ือคุณ ถ้าคุณจะยอมจํานนต่อพระเจ้า และนํา้พระทัยของพระองค์สําหรับคุณแล้ว 

พระองค์จะทรงประทานพระคณุให้กบัคณุอยา่งมากมายจนคณุจะไม่คิดท่ีจะก้าวออกจากนํา้พระทยัของพระเจ้าในการทิง้สามีของ

คณุอีกเลย เหมือนเช่นเปาโล คณุจะ “อวดบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้ามากขึน้ด้วยความยินดีอย่างย่ิง เพ่ือว่าฤทธานภุาพของ

พระคริสต์จะอยูใ่นข้าพเจ้า” (2โครินธ์ 12:9) 

 เม่ือคณุได้รับชยัชนะอนัหอมหวานนี ้คณุสามารถร้องร่วมกบักวีผู้แตง่วา่ 

 

อยา่ได้บอกฉนัถึงกางเขนท่ีหนกันกั 

หรือภาระหนกัเกินกวา่จะทน 

เพราะฉนัได้พบกบัความรอดอนัย่ิงใหญ่ 

ภาระหนกัไมห่นกัอีกตอ่ไป 

และฉนัรักท่ีจะติดตามพระเยซ ู

ยินดีนบัทกุสิง่ นอกจากสิง่ไร้คา่ 

ละทิง้สิน้ความเพลดิเพลินในโลกนี ้

เพ่ือสง่าราศีแหง่กางเขน 

 

 
สามีของดฉัินย่ืนฟ้องหย่า 

ถาม 
 สามีของดิฉนัหนัหลงัไปจากพระเจ้า เขาออกจากบ้านของเราไปแปดเดือนมาแลว้ และไปอย่กบัผห้ญิงอีกคนหน่ึงนบัแตู่ ู

นัน้มา เขายื่นฟ้องหย่า ดิฉนัรักสามีของดิฉนัและจะไม่มีคนอื่นอีกในชีวิตของดิฉนั ถือว่าเขาสญหายไปสําหรับดิฉนัหรือไม่หากว่าู

เขาหย่าจากดิฉนั ฉนัอยากจะเชือ่ว่าพระเจ้าจะนําเรากลบัมาอย่ดว้ยกนัอีก และเพ่ิมเติมเขาดว้ยู พระวิญญาณบริสทุธิ ดิฉนัจะร้ได้์ ู
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อย่างไรว่าเป็นน้ําพระทยัของพระเจ้าที่จะปล่อยเขาไปหรือจะรับเขากลบัมา ถ้าเรามีความเชื่อ พระเจ้าจะทําอย่างนัน้หรือเปล่า 

หรือเป็นน้ําพระทยัของพระเจ้าที่ดิฉนัจะเดินอยู่เพียงลําพงั กรุณาช่วยให้ดิฉนัเข้าใจวิธีทีจ่ะยอมจํานนต่อพระเจ้าอย่างแท้จริงดว้ย

ค่ะ 

ตอบ 
 ผมเห็นใจคณุจริงๆ และเข้าใจถึงความโศกเศร้าอย่างมากของคณุ บ้านแตกเป็นสถานการณ์ท่ีเลวร้ายสําหรับทัง้คณุและ

ลกูๆ ของคณุ ผมแน่ใจว่าคณุรักองค์พระผู้ เป็นเจ้าอย่างมากและต้องการนํา้พระทยัของพระองค์มากย่ิงกว่าสิ่งอ่ืนใด คณุควรท่ีจะ

เตม็ใจให้อภยัสามีของคณุและรับเขากลบัมาหากวา่เขาจะทิง้ผู้หญิงอีกคนและกลบัมาหาคณุ 

 คําถามไมไ่ด้อยูท่ี่วา่พระเจ้าทรงสามารถทําสิง่ท่ีคณุขอได้หรือไม่ แน่นอนว่าพระองค์ทรงทําได้ พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วย

ให้รอดของคนบาป พระองค์ทรงเป็นผู้ รักษาบ้านท่ีแตกและใจท่ีแตกหกั การถามว่าเป็นนํา้พระทยัของพระเจ้าหรือไม่ท่ีจะช่วยสามี

ของคณุให้รอดนัน้ ให้เรากลบัไปดท่ีู 2เปโตร 3:9 ซึง่ทําให้เราแน่ใจว่าพระเจ้า “ไม่ได้ทรงเฉ่ือยช้าในเร่ืองพระสญัญาของพระองค์...

พระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้ใครพินาศเลย แต่ทรงประสงค์ให้ทกุคนกลบัใจใหม่” ไม่ใช่นํา้พระทยัของพระเจ้าท่ีคนใดจะหลงไป ซึ่ง

รวมถงึสามีของคณุด้วย 

 นอกจากนีแ้ล้ว เป็นนํา้พระทยัของพระเจ้าท่ีคณุและสามีจะอยู่ด้วยกนั เพราะพระองค์ได้ทรงประกาศไว้อย่างชดัเจนว่า 

“ด้วยเหตนีุเ้ขาทัง้สองจึงไม่เป็นสองต่อไป แต่เป็นเนือ้อนัเดียวกนั เพราะฉะนัน้สิ่งซึ่งพระเจ้าทรงผกูพนักนัแล้ว อย่าให้มนษุย์ทําให้

พรากจากกนัเลย” (มทัธิว 19:6) การสมรสเป็นการผกูพนักนั โดยพระเจ้าทรงผกูพนัสามีกบัภรรยาเข้าด้วยกนั เม่ือการสมรสครบ

บริบรูณ์ ก็ไมใ่ช่นํา้พระทยัของพระเจ้าท่ีสามีและภรรยาจะแยกจากกนั 

 แม้ว่านํา้พระทยัของพระเจ้าคือการท่ีคนทัง้หลายจะรอด แต่หลายคนก็ยงัหลง แม้ว่าจะเป็นนํา้พระทยัของพระเจ้าท่ีสามี

และภรรยาจะอยูด้่วยกนั แตค่นท่ีแตง่งานกนัหลายคนก็ยงัแยกจากกนัและบ้านก็แตก 

 คณุเห็นไหมว่า มนษุย์เป็นสิ่งท่ีพระเจ้าทรงสร้างเพียงสิ่งเดียวท่ีพระเจ้าทรงให้อํานาจในการตดัสินใจ และพระเจ้าไม่ทรง

เอาอํานาจนัน้คืนมาจากมนษุย์ไมว่า่เขาจะทําอะไรก็ตาม หากบคุคลหนึง่ปรารถนาท่ีจะทําบาป พระเจ้าจะไม่ทรงหยดุเขา และหาก

มนุษย์คนหนึ่งต้องการทิง้ภรรยา พระเจ้าจะไม่ทรงบงัคบัให้เขาอยู่ แม้ว่าเขาจะทําสิ่งท่ีตรงข้ามกับนํา้พระทยัของพระเจ้าก็ตาม 

พระเจ้าไมบ่งัคบัผู้ใดให้ทําสิง่ท่ีเขาไมต้่องการจะทํา 

 ดงันัน้ พระเจ้าจะไม่ทรงบงัคบัให้สามีของคณุกลบัมาหาคณุ ผู้หญิงลํา้คา่ที่เชื่อพระเจ้านับร้อยๆ ยงัคงดําเนินชีวิตเพ่ือ

พระเจ้าในคริสตจกัรของเรา แม้ว่าสามีของพวกเขาจะละทิง้เขาไป พวกเขาพบว่าพระคณุของพระเจ้าเพียงพอแล้ว และพวกเขาพึง่

องค์พระผู้ เป็นเจ้าสําหรับความแข็งแกร่ง การปลอบโยน และการเป็นเพ่ือน 

 ทัง้นีไ้ม่ได้หมายความว่าคณุไม่ควรอธิษฐานเผ่ือสามีของคณุ และวางใจพระเจ้าท่ีจะช่วยเขาให้รอด ยงัคงเป็นความจริง

เหมือนเช่นเพลงเก่าแก่ท่ีร้องกนัวา่ “พระองค์จะไมท่รงบงัคบัให้เธอทําสิง่ท่ีเธอไมต้่องการ แตพ่ระองค์จะทรงทําให้เราเต็มใจท่ีจะไป” 

ในเร่ืองราวของโยนาห์ พระเจ้าจะทรงสง่การพิพากษามายงัคนท่ีหนัไปจากพระเจ้าเพ่ือท่ีจะนําเขากลบัมา แต่ในท้ายสดุแล้ว แต่ละ

คนจะต้องตดัสนิใจเอง 

 อย่างไรก็ดี จงอธิษฐานเผ่ือสามีของคณุ แล้วฝากทกุสิ่งไว้ในพระหตัถ์ขององค์พระผู้ เป็นเจ้า จงมีชีวิตอยู่เพ่ือพระเจ้าทีละ

วนัๆ ยงัคงมีโอกาสท่ีสามีของคณุจะกลบัมาและได้รับความรอด เหตกุารณ์ต่างๆ จะตดัสินว่าคณุควรจะทําอย่างไร ไม่ว่าจะเกิด

อะไรขึน้ก็ตาม พระคณุของพระเจ้าก็เพียงพอสําหรับคณุ 

 ขอให้องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงอวยพรคุณ และช่วยคณุในวนัข้างหน้านี ้จงให้มือของคณุอยู่กับพระหตัถ์ของพระองค์ อยู่

ใกล้ชิดกบัศิษยาภิบาลและภรรยาของเขา พวกเขาจะช่วยคณุให้ตดัสนิใจอยา่งถกูต้อง 

.................... 
ผมมีสิทธิหย่าและแต่งงานใหม่หรือไม่์  
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ถาม 
 ภรรยาที่ไม่เชือ่ของผมท้ิงผมไป เรายงัไม่ไดห้ย่ากนั และเธอก็ไม่ไดท้ิ้งผมไปหาผช้ายคนอื่น แต่เธอขมขื่นต่อเพ็นเทคอสต์ ู

1โครินธ์ 7:15 ใหสิ้ทธิกบัผมในการ์ หย่าและแต่งงานใหม่กบัคนทีเ่ชือ่พระเจ้าหรือไม่ 

ตอบ 
 เราจะต้องเข้าใจว่าพระเจ้าทรงมองการสมรสว่าเป็นอย่างไร พระองค์ทรงเป็นผู้ตัง้ขึน้ และเป็นความสมัพนัธ์ท่ีจริงจัง 

ศกัดิสทิธิ และบริสทุธิ ์ ์ ์ เนือ้หาของข้อพระคมัภีร์ท่ีคณุอ้างถงึแสดงให้เหน็ชดัเจน 

 ก่อนอ่ืนให้สังเกตว่าฝ่ายท่ีได้รับความรอดทําให้ฝ่ายท่ีไม่รอดได้รับการชําระให้บริสุทธิ ์ (1โครินธ์ 7:14) ทัง้นีไ้ม่ได้

หมายความว่าผู้ ไม่เช่ือได้รับความรอดเช่นกนั แต่หมายความว่าพระเจ้าทรงถือว่าความสมัพนัธ์เป็นสิ่งท่ี บริสทุธิ และผกูผนักัน์

เพ่ือท่ีเดก็ท่ีเกิดมาจากการผกูพนันัน้จะไมเ่ป็นมลทินหรือไมส่ะอาดในทางใด แตไ่ด้รับการยอมรับมากเทา่กบัคูท่ี่รอดทัง้คู ่

 น่ีเป็นเหตผุลหนึ่งท่ีฝ่ายท่ีรอดไม่ควรจะคิดจะแยกทางหรือทิง้อีกฝ่ายหนึ่งเพราะเขา/เธอไม่รอด (ด ู 1โครินธ์ 7:12-13) 

พระเจ้าทรงชําระผู้ ท่ีไม่รอด และทําให้ความสมัพนัธ์ดงักลา่วเป็นท่ียอมรับต่อพระองค์ ราวกบัว่าทัง้คู่รอด แน่นอนว่า เราต้องเข้าใจ

ว่าน่ีไม่ได้เป็นข้ออ้างท่ีจะให้คริสเตียนไปแต่งงานกบัคนท่ีไม่เช่ือ ซึ่งจะละเมิดข้อพระคมัภีร์ 2โครินธ์ 6:14 ข้อความ 1โครินธ์ 7:14 

หมายถงึความสมัพนัธ์ท่ีฝ่ายหนึง่พบกบัองค์พระผู้ เป็นเจ้าหลงัจากท่ีแตง่งานแล้ว 

 มีอีกเหตผุลหนึ่งว่าทําไมผู้ ท่ีเช่ือไม่ควรพยายามท่ีจะหย่าขาดจากผู้ ท่ีไม่เช่ือ 1โครินธ์ 7:16 อธิบายว่าการสมรสของพวก

เขาทําให้ผู้ ท่ีไมเ่ช่ือมีโอกาสท่ีจะรอดซึง่จะไมมี่ในกรณีของการแยกทางกนั ผู้ ท่ีรอดจําเป็นต้องรู้สวึา่การท่ีเขา/เธออยู่ในความสมัพนัธ์

ตอ่ไปอาจเป็นหนทางท่ีผู้ ท่ีไมร่อดจะรอดได้ และเป็นหน้าท่ีของ เขา/เธอท่ีจะทําทกุสิ่งท่ีเป็นไปได้ท่ีจะรักษาชีวิตคู่ไว้ โดยมีความหวงั 

อธิษฐาน และดําเนินชีวิตในวิถีทางท่ีคูข่องเขา/เธออาจได้รับการนํามาสูค่วามรอด 

 ดงันัน้ข้อ 14 และ 16 จึงแสดงเหตผุลท่ีสําคญัสองประการท่ีฝ่ายท่ีรอดจะรู้สกึว่าเป็นหน้าท่ีท่ีจะรักษาชีวิตสมรสของตนไว้ 

แม้วา่คูข่องเขาอาจจะเป็นคนท่ีไมเ่ช่ือและไมร่อดก็ตาม 

 ระหว่างข้อพระคมัภีร์สองข้อท่ีมีหลกัการของพระเจ้าว่า คริสเตียนท่ีมีคู่ท่ีไม่รอดควรจะระลกึไว้ ข้อ 15 ประกาศถึงเหตผุล

เดียวท่ีพระเจ้าทรงยอมรับว่าเหตุผลท่ีผู้ ท่ีเช่ือพระเจ้าสามารถแยกจากผู้ ท่ีไม่เช่ือพระเจ้า โดยท่ีไม่ถูกพระเจ้ากล่าวโทษ (โดยไม่

เก่ียวกบัการไมซ่ื่อสตัย์ของอีกฝ่ายหนึง่ หรืออนัตรายทางร่างกาย) คือ 

 

แต่ถ้าคนทีไ่ม่เชื่อในพระคริสต์จะแยกไป ก็จงใหเ้ขาไปเถิด เร่ืองเช่นนีไ้ม่จําเป็นที่พีน่อ้งชายหญิงจะผกมดัให้จําใจอยู่ ู

ดว้ยกนั เพราะว่าพระเจ้าไดท้รงเรียกใหเ้ราอย่อย่างสงบู  

 

 พ่ีน้องชายหรือหญิงไมต้่องอยูใ่ต้การผกูมดัอนัใดหากว่าคู่ท่ีไม่เช่ือแยกจากเขาไป การผกูมดันัน้ไม่อาจหมายถึงการสมรส

ได้ดงัท่ีเราจะเห็นกนัต่อไป ข้อพระคมัภีร์ก่อนหน้านีแ้ละข้อหลงัจากนีทํ้าให้เราสรุปได้อย่างไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ว่า การผกูมดั

หรือหน้าท่ีผกูพนัคือ การเรียกร้องของพระเจ้าท่ีผู้ ท่ีเช่ือจะต้องรักษาชีวิตสมรสไว้เพ่ือท่ีผู้ ท่ีไม่เช่ือจะได้รับการ “ชําระให้บริสทุธ์ิ” ดงั

ข้อ 14 สอน และวา่เขาอาจนํามาสูค่วามรอดได้ดงัข้อ 16 สอนไว้ 

 การแปลของคณุท่ีวา่ เพราะคูท่ี่ไมเ่ช่ือของคณุทิง้คณุไป คณุมีสิทธิท่ีจะหย่าและแต่งงานใหม่เป็นสิ่งท่ีผิดในหลายประเด็น ์

ดงันี ้

1. ความหมายของคําว่า “การผกูมดั” ไม่ได้สนบัสนนุมมุมองนี ้คําในภาษากรีกคือ ด่ลอโอ ู (douloo) ซึ่งหมายถึงการ

เป็นทาส ไม่เคยมีการใช้คํานีเ้พ่ืออธิบายถึงการผกูพนัร่วมกนัของสามีและภรรยาในการสมรส แต่คํานัน้คือ เดะโอ(deo) และมีการ

ใช้อยู่ใน 1โครินธ์ 7:27 และ 39 ซึ่งหมายถึงการผกูพนัไว้ด้วยกนั การถกั หรือการมดัไว้ด้วยเส้นสาย การสมรสเป็นเช่นนัน้ ไม่ใช่ 

การเป็นทาสเหมือนความหมายของด่ลอโอู  ในข้อท่ี 15 ไมเ่คยมีการเรียกการสมรสวา่การเป็นทาสเลย 
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2. ดงัท่ีเราเหน็แล้ววา่ บริบทแสดงให้เหน็วา่การผกูมดัเป็นหน้าท่ีผกูพนัของคู่ท่ีเช่ือในการคงอยู่กบัผู้ ท่ีไม่เช่ือ เพ่ือท่ีเขาจะ

ได้รับการ “ชําระให้บริสทุธ์ิ” และนํามาสู่ความรอด (ข้อ 14 และ 16) เม่ือผู้ ท่ีไม่เช่ือจากไป ผู้ ท่ีเช่ือไม่จําเป็นต้องรู้สกึถึงการผกูมดั

หรือหน้าท่ีผกูพนันัน้อีกตอ่ไป หรือรู้สกึผิดและถกูกลา่วโทษเพราะความสมัพนัธ์แตกสลายไป 

3. ประโยคสดุท้ายในข้อ 15 ควรจะช่วยให้หายสงสยั “พระเจ้าทรงเรียกเราให้อยู่อย่างสนัติ” การแยกกนัอย่างสนัติเม่ือคู่

ท่ีไมเ่ช่ือจากไปเป็นสิง่ท่ีควรทํามากกวา่การทะเลาะวิวาท การโต้เถียงกนัอยา่งตอ่เน่ือง เม่ือผู้ ท่ีไมเ่ช่ือย้ายออกไป เขาหรือเธอควรจะ

สามารถคงการแยกออกไปนัน้อยา่งสนัติ บคุคลท่ีเช่ือควรจะอยู่อย่างสนัติโดยรู้ว่าเขา/เธอได้ทําทกุสิ่งท่ีทําได้เพ่ือรักษาชีวิตสมรสไว้ 

ฝ่ายท่ีจากไปนัน้คือผู้ ท่ีไมเ่ช่ือ 

4. ถ้าผู้ ท่ีไม่เช่ือยืนกรานท่ีจะจากไป ผู้ ท่ีเช่ือไม่ควรอยู่ภายใต้ความรู้สกึกล่าวโทษ การรู้สกึผิด หรือถกูตําหนิ เขา/เธอไม่

ควรรู้สกึวา่จะต้องพยายามอย่างต่อเน่ืองท่ีจะกลบัมาคืนดีกนั หรือรู้สกึว่ามีหน้าท่ีต้องเลีย้งดผูู้ ท่ีจากไป ภาระหรือการเป็นทาส ซึง่ผู้

ท่ีเช่ือได้ทําในการพยายามท่ีจะรักษาคูท่ี่ไมเ่ช่ือไว้อยา่งสดุความสามารถนัน้ จะไมมี่อยูอี่กตอ่ไป 

5. ไม่มีการกล่าวถึงหรือแม้แต่ชีแ้นะในข้อพระคมัภีร์เหล่านีเ้ก่ียวกบัการหย่า หรือการแต่งงานใหม่ พดูถึงแต่เพียงการ

แยกกันเท่านัน้ การเพิ่มเสริมเข้าไปเป็นการทําผิดต่อหลกัการพืน้ฐานในการแปลข้อพระคมัภีร์ท่ีถูกต้อง ตามจริงแล้ว การเพิ่ม

ความหมายนัน้เข้าไปในข้อเหลา่นีเ้ป็นสิง่อนัตรายใกล้เคียงกบัการละเมิดข้อห้ามในวิวรณ์ 22:18 ท่ีว่า “ข้าพเจ้าเตือนทกุคนท่ีได้ยิน

คําพยากรณ์ในหนงัสือนีว้า่ ถ้าใครเพิ่มเติมสิง่ใดเข้าไปในหนงัสือนี ้พระเจ้าก็จะทรงเพิ่มเติมภยัพิบติัท่ีเขียนไว้ในหนงัสือเลม่นีแ้ก่คน

นัน้” 
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การประพฤตแิละความสัมพนัธ์ในคริสตจักร 
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ผมไม่สามารถเป็นแฟนกับผ้หญิงในโบสถ์ไดู้  
ถาม 
 ผมเป็นชายหนุ่มทีเ่พ่ิงจะเข้ามาในคริสตจกัร ผมไดร้บับพัติศมาแลว้ แต่ยงัไม่ไดร้ับพระวิญญาณบริสทุธิ ผห้ญิงบางคนใน์ ู

คริสตจกัรคยุกบัผมและผมร้วู่ าพวกเธอสนใจผม แต่คริสตจกัรมีกฎว่าผมไม่สามารถเป็นแฟนกบัผ้หญิงในคริสู ตจกัรได้จนกว่าผม

จะไดร้บัพระวิญญาณบริสทุธิ และอย่ในคริสตจกัรเป็นเวลาอย่างนอ้ยสามเดือน ดเหมือนว่าจะไม่ยติุธรรมเลยครับ คณุช่วยอธิบาย์ ู ู

ใหผ้มเข้าใจหรือช่วยผมหน่อยไดไ้หม 

ตอบ 
 ในฐานะศิษยาภิบาล ผมสามารถบอกคณุได้อย่างแน่นอนว่า ทําไมคณุจึงต้องไม่เป็นแฟนกบัผู้หญิงในช่วงแรกของการ

เข้ามาในคริสตจกัร และผมอยากจะชีแ้นะให้คณุทราบว่า ในฐานะท่ีคณุเป็นคริสเตียนใหม่ คณุควรจะประพฤติตวัอย่างไรกบัเพศ

ตรงข้าม ผมอยากจะบอกให้ทราบวา่หลกัการเหลา่นีเ้ป็นหลกัการสําหรับทัง้ชายหนุ่มและหญิงสาวในความสมัพนัธ์ใดๆ ก็ตาม 

 ก่อนอ่ืน ผมขอยืนยันกับคุณก่อนว่าความปรารถนาท่ีคุณมีต่อเพศตรงข้ามเป็นเร่ืองปกติ และเป็นสิ่งท่ีพระเจ้าทรง

ประทานให้ การวางแผนท่ีจะแต่งงานและมองหาเพ่ือนหญิงสาวซึง่จะทําให้ความคาดหวงัของคณุนัน้เป็นจริง และความต้องการท่ี

จะมีความสมัพนัธ์ท่ียาวนานตลอดทัง้ชีวิตนัน้ไม่ใช่เร่ืองผิด แต่ในฐานะท่ีคณุเพิ่งจะได้รับบพัติศมาและยงัไม่ได้รับพระวิญญาณ

บริสทุธิ คณุจะต้องกําหนดลําดบัความสําคญัของคณุให้ถกูต้อง์  

 ความจําเป็นท่ีสําคญัท่ีสดุของคณุในตอนนีไ้ม่ใช่แฟนสาว แต่คือการรับพระวิญญาณบริสทุธิ การท่ีคณุจะทําเช่นนัน้ได้ ์

คณุจะต้องสามารถแสวงหาพระเจ้าโดยไม่มีสิ่งใดรบกวน ไม่มีสิ่งใดท่ีจะดึงความสนใจของคณุไปจากพระเจ้าเหมือนกบัแฟนสาว

อีกแล้ว แม้วา่เธอจะจริงใจและอทุิศตวัตอ่พระเจ้าก็ตาม คณุจําเป็นต้องสามารถให้ใจ ร่างกาย จิตใจ และวิญญาณของคณุทัง้หมด

ในการท่ีจะเข้าใกล้ชิดกบัพระเจ้ามากท่ีสดุเท่าท่ีมนษุย์คนหนึ่งทําได้ เป้าหมายนีค้วรจะเป็นสิ่งท่ีอยู่ในใจของคณุตลอดเวลา ตอนนี ้

การมีแฟนสาวจะทําให้ใจของคณุคิดถึงเธอ และกินเวลาของคณุจนคณุไม่สามารถแสวงหาพระเจ้าได้อย่างสดุใจ ยากอบกลา่วว่า 

“คนๆ นัน้จงอย่าคิดเลยว่าจะได้รับสิ่งใดจากองค์พระผู้ เป็นเจ้า” และ “เขาเป็นคนสองจิตสองใจไม่มัน่คงในบรรดาทางของตน” 

(ยากอบ 1:7-8) 

 ดงันัน้ศิษยาภิบาลท่ีมีสติปัญญาจะขอให้คุณไม่เป็นแฟนกับหญิงคนใดจนกว่าจะรับพระวิญญาณบริสุทธิและพิสูจน์์

ประสบการณ์ของคณุในพระเจ้าก่อน คณุต้องไมมี่สิง่กีดขวางหรือดงึความสนใจไปจากการรับพระวิญญาณบริสทุธ์ิ 

 ยงัมีอีกเหตผุลหนึง่ท่ีคณุไมค่วรมีแฟนในเวลานี ้คณุได้กลบัใจใหมแ่ละรับบตัพิศมาในพระนามของพระเยซูแล้ว ดงันัน้คณุ

จึงเข้าไม่ได้กับโลกนีอี้กต่อไปแล้ว และคุณคงไม่อยากจะ (และไม่ควรจะ) มีแฟนสาวท่ีเป็นคนบาป อย่างไรก็ดี คุณยังไม่ได้รับ

พระวิญญาณบริสทุธิ ดงันัน้คุณจึงยงัไม่ได้ ์ “เกิด [ใหม่] จากนํา้และพระวิญญาณ” (ยอห์น 3:5) และคณุไม่ควรมีแฟนสาวท่ีมี

พระวิญญาณบริสทุธิแล้ว จนกวา่คณุจะมี์ พระวิญญาณบริสทุธิก่อน ผู้ ท่ีบงัเกิดใหม่ไม่ควรเป็นแฟนกบัผู้ ท่ีไม่ได้บั์ งเกิดใหม่ น่ีเป็นคํา

สอนท่ีชดัเจนในพระวจนะของพระเจ้า 

 คณุอาจจะกล่าวว่า “แล้วถ้าผมไม่ได้อยู่ในโลก และไม่ได้อยู่ในคริสตจกัรอย่างแท้จริง ผมอยู่ตรงไหนกนั” เราอาจอธิบาย

สถานการณ์ของคุณโดยการอธิบายว่าคุณได้เกิดขึน้มาในครรภ์ แต่ยังไม่ได้คลอดออกมา และหากคุณไม่ได้รับพระวิญญาณ

บริสทุธิ คณุก็จะไมไ่ด้อยูใ่นคริสตจกัรอยา่งแท้จริง เพราะ ์ 1โครินธ์ 12:13 กลา่ววา่ “เราได้รับบพัติศมาในพระวิญญาณองค์เดียวเข้า

เป็นกายเดียวกนั” 

 ทัง้นีไ้มใ่ช่วา่พระวิญญาณบริสทุธิไมไ่ด้กระทําการในชีวิตของคณุ ์ พระวิญญาณบริสทุธิทรงทําให้คณุรู้์ สกึผิดในความบาป 

(ยอห์น 16:8) พระวิญญาณบริสทุธิทรงนําคณุมาหา์ พระเยซู (ยอห์น 6:44) พระวิญญาณบริสทุธิทรงช่วยคณุเช่ือฟัง์ พระคมัภีร์ใน

การกลับใจใหม่และรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซู พระวิญญาณบริสุทธิทรงช่วยให้คุณเข้าใจเพ่ือท่ีจะเช่ือความจริง ์

พระวิญญาณบริสทุธิทรงอวยพรคณุในตอนนีแ้ละช่วยคณุให้เช่ือฟังศิษยาภิบาลและคําสอนของคริสตจกัร เหลา่นีเ้ป็นการทํางาน์
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ของพระวิญญาณในชีวิตของคุณ ตอนนีคุ้ณเป็นเหมือนกับท่ีพระเยซูได้อธิบายไว้กับเหล่าสาวกก่อนหน้าวันเพ็นเทคอสต์ว่า 

“พระองค์ [พระวิญญาณบริสทุธ์ิ] สถิตอยูก่บัทา่น และจะประทบัอยูท่า่มกลางทา่น” (ยอห์น 14:17) 

 ประสบการณ์ท่ีพระวิญญาณบริสุทธิเสด็จมาในคุณเพ่ืออาศัยอยู่นัน้เรียกว่า การบัพติศมาหรือการประกอบด้วย์

พระวิญญาณบริสุทธิ น่ีเป็นการเกิดอย่างแท้จริง การบังเกิดจาก์ พระวิญญาณ (ยอห์น 3:5-6) และเม่ือคุณประกอบด้วย

พระวิญญาณบริสทุธิ คณุจะพูดเป็นภาษาต่างๆ ตามท่ี์ พระวิญญาณทรงโปรดให้พดู เหมือนเช่นท่ีเหล่าสาวกได้พดูในวนัเพ็นเท

คอสต์ (กิจการ 2:4) น่ีเป็นการบงัเกิดใหมท่ี่ได้ทรงสญัญาไว้ 

 น่ีเป็นประสบการณ์ท่ีจะเปล่ียนชีวิตของคณุอย่างแท้จริง น่ีเป็นการท่ีพระคริสต์อยู่ในคณุ และคณุอยู่ในพระองค์ (ดยูอห์น 

14:20) “ฉะนัน้ถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนท่ีถกูสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพดัท่ีเก่าๆ ก็ล่วงไป น่ีแน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทัง้นัน้” 

(2โครินธ์ 5:17) คณุจะเกิดสองครัง้ (ครัง้หนึง่จากเนือ้หนงั และอีกครัง้จากพระวิญญาณ) ตายครัง้เดียว (ตอ่บาป) และอยูต่ลอดไป 

 น่ีเป็นประสบการณ์ท่ีสําคญัท่ีสดุในโลกนี ้ในการท่ีจะรับพระวิญญาณบริสทุธิได้ คณุจะต้องปรารถนาและแสวงหาด้วย์

สิน้สุดทุกอย่างภายในคุณ พระเยซูตรัสไว้ว่า “ในวันสุดท้ายของงานเทศกาลซึ่งเป็นวันย่ิงใหญ่นัน้ พระเยซูทรงยืนขึน้และทรง

ประกาศว่า ‘ถ้าใครกระหาย ให้คนนัน้มาหาเรา และให้คนท่ีวางใจในเราด่ืม ตามท่ีมีคําเขียนไว้แล้วว่า “แม่นํา้ที่มีนํา้ด ํารงชีวิตจะไ

ออกมาจากภายในคนนัน้” ’ สิง่ท่ีพระเยซตูรัสนัน้หมายถงึพระวิญญาณซึง่คนท่ีวางใจพระองค์จะได้รับ” (ยอห์น 7:37-39) 

 ให้สงัเกตว่า พระเยซูตรัสว่า พระวิญญณบริสุทธินัน้จะทรงประทานให้กับผู้ ท่ี ์ “กระหาย” การต้องการด่ืมนํา้และกา

กระหายมีความแตกต่างกัน แม้ว่าผมต้องการด่ืมนํา้ตอนนนี ้แตผ่มจะรอจนกวา่จะเขียนบทความนีเ้สร็จ ผมไมไ่ด้กระหาย กา

กระหายหมายถึงตวัตนของผมร้องเรียกต้องการนํา้ อาจารย์ ที เอฟ เทนนี่ อธิบายไว้วา่ สมมติวา่บนโต๊ะข้างหน้าคณุ มีเงินอยูห่นึ่

ล้านเหรียญ และหลงัเงินหนึ่งล้านเหรียญนัน้ มีนํา้อยูแ่ก้วหนึง่ คณุได้รับคําสัง่วา่จะต้องเลือกเพียงอยา่งเดียว ไมใ่ห้เลือกสองอยา่ง

ถ้าคุณกระหายจริงๆ คุณจะปัดเอาเงินล้านหนึ่งนัน้ไป และเอานํา้แก้วนัน้ พระเยซูทรงประสงค์ให้คุณปรารถนาพระวิญญาณ

บริสทุธิเช่นนัน้์  

 เม่ือคณุกระหายหาพระเจ้าจริงๆ ความปรารถนาของคณุจะมีความสําคญัเหนือสิ่งอ่ืนใด คณุจะต้องการพระวิญญาณ

บริสทุธิมากย่ิงกว่าอาหาร มากกว่าการนอน ความคิดและจิตใจของคณุจะคิดถึงแต่เพียงสิ่์ งเดียว ถ้าคณุกระหายหาพระเจ้าจริงๆ 

คณุจะไม่คิดเก่ียวกบัหญิงสาว คณุจะกระหายหาพระวิญญาณบริสทุธิ และคณุจะยินดีท่ีรอจนกว่าจะได้รับ์ พระวิญญาณบริสทุธ์ิ

และจนกวา่ท่ีศิษยาภิบาลจะบอกวา่มีแฟนได้ 

 สหายเอ๋ย คุณจะไม่เพียงแต่ช่ืนชมยินดีในพระวิญญาณบริสทุธิ และในความจริงท่ี์ ว่าคุณอยู่ในคริสตจักรของพระเจ้า

เท่านัน้ แต่พระวิญญาณบริสทุธิยงัจะช่วยคุณให้เลือกหญิงสาวท่ีเหมาะสม ผู้ ท่ี์ พระเจ้าทรงวางแผนให้กบัคณุ ผู้ ท่ีจะทําให้คณุมี

ความสขุอยา่งมากมาย นอกจากนี ้เน่ืองจากการสอนท่ีคณุได้รับก่อนหน้านีเ้ป็นสิง่ท่ีมาจากโลก พระวิญญาณบริสทุธิจะทรงช่วยให้์

คณุมีวิญญาณท่ีสอนได้ เพ่ือท่ีศิษยาภิบาลของคณุจะสามารถสอนคณุ คณุจะเรียนรู้วิธีประพฤติในการมีแฟนในลกัษณะท่ีจะนํา

สง่าราศีมายงัพระเจ้า และมีความสขุโดยไม่มีความรู้สกึผิดและการกลา่วโทษในชีวิตของคณุเอง พระวิญญาณบริสทุธิจะ์ ทรงช่วย

ให้คุณประพฤติตวัสมเป็นคริสเตียนท่ีแท้จริงต่อเพศตรงข้ามในเวลาท่ีคณุเป็นแฟนกัน ตลอดไปจนถึงการแต่งงาน และไปจนถึง

เวลาท่ีพระเจ้าทรงรับคริสตจกัรขึน้ไป คณุและภรรยาของคณุก็จะได้ไปถงึเมืองของพระเจ้า มนัคุ้มคา่กบัการรอสกัหน่อยไมใ่ช่หรือ 

.................... 
ธรรมิกชนที่ออกจากคริสตจักรไปจะรอดไหม 

ถาม 
 ถา้มีคนโกรธศิษยาภิบาลของเขาและคริสตจกัร และไปโบสถ์ทีอื่น่ คณุคิดว่าเขาจะรอดไหมครบั 

ตอบ 
 ถ้าคนๆ หนึง่ไมเ่ช่ือฟังศิษยาภิบาล และคิดวา่การไปท่ีอ่ืนจะทําให้เขาสามารถรับใช้องค์พระผู้ เป็นเจ้าได้ เขาก็คิดผิดถนดั 



89 

 

 เขาจะต้องอธิษฐานจนได้สมัผสักบัพระเจ้า ล้างเอาการกบฎออกไปโดยการสารภาพและกลบัใจใหม่ และแก้ไขสิ่งท่ีผิด

กบัศิษยาภิบาลของเขาก่อนท่ีจะพยายามย้ายไปโบสถ์อ่ืน หากเขาได้รับอนุญาต ไม่มีการกบฎ อยู่ในสถานะท่ีเหมาะสม และมี

เหตผุลท่ีดีในการย้ายโบสถ์ไป เขาก็สามารถทําได้ตามบท 2 ข้อ 3 ยอ่หน้าท่ี 3 ของการปกครองคริสตจกัรท้องถ่ินในคูมื่อของเรา 

 ศิษยาภิบาลไม่ควรยอมรับสมาชิกของคริสตจกัรอ่ืนท่ีออกจากคริสตจกัรมาด้วยการกบฎต่อศิษยาภิบาลของเขา เข้ามา

ในคริสตจกัรของตน 

.................... 
เพน็เทคอสต์ไม่เหมือนเดมิอีกต่อไป 

ถาม 
 ผมค่อนข้างใหม่กบัเพ็นเทคอสต์ แต่ผมเป็นสมาชิกของคริสตจกัรมาเป็นเวลาหลายปีก่อนหนา้นี ้มีพีค่นหน่ึงในคริสตจกัร

ของเราบอกผมว่า เพ็นเทคอสต์ทกุวนันีไ้ม่เหมือนกบัเพ็นเทคอสต์ทีเ่ขาเคยร้จกัเมื่อครั้งยงัเป็นหนุ่ม เขาบอกว่า การว่ิง ปรบมือและู

ดนตรีหนกัๆ เป็นเพียงการแทนทีข่องพระวิญญาณขององค์พระผเู้ ป็นเจ้าทีพ่วกเขาเคยมี พีช่ายคนนีพ้ดถกไหมครบัู ู  

ตอบ 
 ผมเติบโตขึน้มาในครอบครัวเพ็นเทคอสต์ และผมอายจุะเจ็ดสิบส่ีปีแล้ว ผมจึงแน่ใจว่าผมได้เห็นและมีประสบการณ์เพ็น

เทคอสต์แบบท่ีพ่ีชายคนนัน้กลา่วถงึ รวมถงึสิง่ท่ีพวกเรามีกนัในทกุวนันีด้้วย 

 ผมขอเร่ิมโดยการกล่าวว่าประสบการณ์เพ็นเทคอสต์นัน้เหมือนเดิมเสมอมา พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าเดิม และ

พระวิญญาณของพระองค์เสด็จมาและประทานสง่าราศีให้กบัชีวิตเหมือนเช่นท่ีเป็นมา บาปยงัคงเป็นบาป การกลบัใจใหม่ยงัคง

เป็นการกลบัใจใหม่ พระโลหิตของพระเยซูยงัมีฤทธิเดชเหมือนเดิม และ์ พระนามของพระเยซูในการบพัติศมายงัคงยกโทษความ

บาปเหมือนเดิมเม่ือคนๆ หนึ่งกลบัใจใหม่ เรายังคงพูดเป็นภาษาต่างๆ เม่ือพระวิญญาณบริสุทธิเสด็จมาภายใน ์ พระเจ้าหรือ

แผนการแหง่ความรอดของพระองค์ไมมี่การเปล่ียนแปลงเลย 

 พระวจนะของพระองค์ก็ไมเ่ปล่ียนแปลง พระคมัภีร์ยงัคงเป็นพระคมัภีร์ และความจริงยงัคงเป็นความจริง มารเป็นผู้ โกหก

เหมือนเคย และยงัคงมีคนหน้าไหว้หลงัหลอกและครูท่ีสอนผิดเหมือนเคย 

 ในปัจจุบนั ความบาปรุนแรงและเปิดเผยมากกว่าก่อน และคณุค่าทางศีลธรรมลดน้อยลงอย่างมากมาย เพ็นเทคอสต์

เติบโตขึน้และเป็นท่ีเคารพ และการพูดภาษาต่างๆ กลายเป็นสิ่งท่ียอมรับกันในหลายกลุ่มคณะ เราไม่ถูกถือว่าเป็นคนแปลก

เหมือนกบัท่ีเคยเป็นมา และการข่มเหงนัน้ลดน้อยลง เราแทบจะไมต้่องพบกนัตามพุม่ไม้หรือหน้าร้านค้าอีกต่อไป คริสตจกัรจํานวน

มากของเรามีขนาดใหญ่ สวยงามและสะดวกสบาย เรามีการศกึษามากขึน้และมีเงินมากขึน้ 

 แตม่นษุย์ก็ยงัไมไ่ด้เปล่ียนแปลงในด้านท่ีวา่มนษุย์มีลกัษณะความบาปและจําเป็นต้องได้รับความรอด แต่ด้วยการศกึษา

และความมัน่คงท่ีเพิ่มขึน้ ความกดดนัของสงัคมสมยัใหม่ และการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม สงัคมและสภาพแวดล้อมของคริส

เตียน การตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ ทางฝ่ายวิญญาณของคริสเตียนมีแนวโน้มท่ีจะเปล่ียนแปลงไป ดังนัน้ แม้ว่าพระเจ้าจะไม่

เปล่ียนแปลง เราจําเป็นต้องเปล่ียนแปลงในระดบัหนึ่ง และวิธีการในการนมสัการของเราได้เปล่ียนแปลงไปด้วย ผมจะขออธิบาย

ดงันี ้

 เม่ือคนๆ หนึ่งเต้นรํา หรือตะโกนโห่ร้อง หรือวิ่งไปตามทางเดิน เรามีแนวโน้มท่ีจะกล่าวว่า “น่ีเป็นพระวิญญาณบริสทุธ์ิ” 

แตจ่ริงๆ แล้ว ไมใ่ช่ น่ีเป็นการตอบสนองของบคุคลตอ่การเคล่ือนไหวของพระวิญญาณท่ีเขารู้สกึ การตอบสนองเหลา่นีข้ึน้อยู่กบัว่า

บคุคลปรารถนาท่ีจะตอบสนองอย่างไร ขึน้อยู่กบับคุลิกลกัษณะ วฒันธรรม การฝึกอบรม นิสยั หรือแรงผลกัดนัของเขา ดงันัน้ ใน

การประชุมของเพ็นเทคอสต์ ท่ีซึ่งพระเจ้าทรงเคล่ือนไหว มีการตอบสนองท่ีแตกต่างกันออกไป คนหนึ่งอาจร้องไห้ คนหนึ่งอาจ

ตะโกน คนหนึ่งอาจจะตวัสัน่เทาหรือเต้นรํา บางคนอาจพูดออกมาเป็นภาษาแปลกๆ การสําแดงเหล่านีเ้ป็นการตอบสนองของ
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บคุคลทัง้หลายต่อพระวิญญาณขององค์พระผู้ เป็นเจ้า ทกุคนตอบสนองในวิถีของตนเองต่อการเคล่ือนไหวของพระวิญญาณของ

พระเจ้า 

 เราจะต้องรักษาหลกัการตามพระคมัภีร์เป็นสําคญั ก่อนอ่ืน เราต้องเข้าใจว่าการสําแดงภายนอกของเรา ไม่ว่าจะเป็น

รูปแบบใดก็ตาม จะต้องจํานนต่อการควบคุมของเรา “จิตวิญญาณของพวกผู้ เผยพระวจนะนัน้ ย่อมอยู่ในบังคับพวกผู้ เผย

พระวจนะ” (1โครินธ์ 14:32) วิญญาณของเราไมใ่ช่ม้าท่ีวิ่งอยู ่แตว่ิธีท่ีเราตอบสนองตอ่การเคล่ือนไหวของพระวิญญาณเป็นสิ่งท่ีอยู่

ภายใต้การตัง้ใจของเรา และเราสามารถหยดุได้ตลอดเวลาท่ีเราต้องการ 

 ประการท่ีสอง สิ่งใดก็ตามท่ีเราทําในการประชุมควรจะคํานึงผลท่ีตามมา ไม่ใช่เพียงแต่กบัตวัเราเอง แต่กบัคนอ่ืนด้วย 

“ทา่นจงกระทําทกุสิง่ทกุอยา่ง เพ่ือให้เขาจําเริญขึน้” (1โครินธ์ 14:26) การทําให้จําเริญขึน้หมายถงึการก่อให้เกิดประโยชน์กบัคนทัง้

ปวง เราไม่ควรทําสิ่งใดเพียงเพราะเรารู้สกึว่าอยากจะทํา สิ่งท่ีเราทําควรเป็นการอวยพร ไม่ใช่แต่เพียงกบัตวัเราเท่านัน้ แต่กบัคน

อ่ืนๆ ด้วย 

 ความรัก “ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว” (1โครินธ์ 13:5) คําแปลอ่ืนๆ ช่วยให้เราเข้าใจว่าความรักของพระเจ้าในบคุคล

คนหนึง่ “ไมห่ยาบคาย” “ไมเ่หน็แก่ตวั” “ทําทกุสิง่เพ่ือให้...เจริญขึน้” (1โครินธ์ 14:26) 

 ประการท่ีสาม รัก “ไม่หยาบคาย” (1โครินธ์ 13:5) ซึ่งหมายความว่าเม่ือเรามีความเบิกบานในการนมัสการหรือการ

แสดงออกของเรา เราจะต้องไม่ผิดกาลเทศะหรือหยาบคาย ถ้าเราวิ่ง เราก็ต้องไม่วิ่งเหยียบคนอ่ืนหรือชนพวกเขาล้มลง การเต้นรํา

จะต้องกระทําโดยสภุาพ ไมใ่ช่ด้วยการเคล่ือนไหวท่ีชีช้วน 

 ประการท่ีส่ี เราจะแสดงตวัของเราในวิถีทางท่ีนําเกียรติและสง่าราศี และสรรเสริญองค์พระผู้ เป็นเจ้า เราไม่ควรจะแสดง

ตวัเองแต่ควรจะแสดงความงามและความบริสทุธิของ์ พระเจ้า ไม่มีสิ่งใดผิดในการตอบสนองต่อการเคล่ือนไหวของพระวิญญาณ 

และความยินดีขององค์พระผู้ เป็นเจ้าด้วยการเต้นรํา การโห่ร้อง หรือในทางอ่ืนๆ แต่เราไม่ควรกระทําสิ่งใดโดยมีความต้องการท่ีจะ

โอ้อวด หรือพยายามท่ีจะทําให้คนอ่ืนประทบัใจด้วยการอยู่ทางฝ่ายวิญญาณของเรา การกระทําทัง้หมดควรนําเกียรติและสง่าราศี

มายงัพระเจ้า 

 ท้ายสดุ เราควรจะเคล่ือนไหวตามท่ีพระเจ้าทรงเคล่ือนไหว ยอมจํานนต่อพระวิญญาณของพระเจ้า หรือเราไม่ควรจะยืน

กรานท่ีจะเคล่ือนไหวในทางหนึ่งทางใดต่อไปเม่ือถึงเวลาท่ีจะต้องดําเนินไปในทางอ่ืน การประชมุท่ีไม่มีการเทศนาควรจะเป็นกรณี

พิเศษ เพราะการเทศนาพระวจนะเป็นสิง่ท่ีมีความสําคญัท่ีสดุ 

 ถ้ามีความแตกต่างใดๆ ในเพ็นเทคอสต์ในปัจจบุนั และในคนรุ่นก่อนๆ คงจะเป็นว่ามีการเขินอายท่ีน้อยลงในปัจจบุนัใน

บางอยา่ง ซึง่อาจจะหรืออาจจะไมเ่ป็นการดี อาจเป็นไปได้วา่มีการพิจารณาหลกัการตา่งๆ ท่ีกลา่วถึงข้างต้น และมีการสอนในเร่ือง

เหลา่นัน้อยา่งลกึซึง้ และผมคิดวา่มีความเคารพมากกวา่ 

 แน่นอนว่าอาจมีการเปิดเคร่ืองดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ดงัมากจนกลายเป็นสิ่งท่ีน่ารังเกียจและหนัเหความสนใจไปจากการ

นมสัการท่ีแท้จริง แตเ่ม่ือมีการใช้เคร่ืองดนตรีเหลา่นีอ้ยา่งถกูต้องและเหมาะสม ก็สามารถเป็นการอวยพรได้ 

 สิ่งใดๆ ท่ีอาจมีการใช้จนกลายเป็นสิ่งท่ีสดุโต่ง แม้ว่าสิ่งนัน้จะดีก็ตาม การพูดภาษาแปลกๆ เป็นตัวอย่างในกรณีนี ้มี

ช่วงเวลาท่ีไม่ควรพดูภาษาแปลกๆ ในการประชมุกนั (ด ู1โครินธ์ 14:28) เช่นเดียวกนักบัวิธีการนมสัการอ่ืนๆ ทัง้หมด การประชมุ

ไม่ควรจะมีเพียงแค่การร้องเพลงทัง้หมด หรือการเล่นดนตรีทัง้หมด หรือการเต้นรําทัง้หมด หรือการโห่ร้องทัง้หมด (ดู 1โครินธ์ 

14:26) และดนตรีก็ไมค่วรจะดงัเกินไปจนทําให้แก้วหแูตก 

 สิ่งท่ีเราจะต้องมีพร้อมๆ กันไปกับการเบิกบานใจและความช่ืนชมยินดี และสง่าราศีในพระวิญญาณบริสุทธิ คือ์

สติปัญญา ความรัก สามญัสํานกึ และการเทศนาพระกิตติคณุท่ีได้รับการเจิมในแบบดัง้เดิม พระเจ้าทรงเหมือนเดิมในปัจจบุนั 

 พ่ีน้องทัง้หลาย มาประชมุกนัเถอะ! 
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ความสัมพันธ์ระหว่าง 
ศิษยาภบิาลและธรรมกิชน 
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ศษิยาภบิาลทาํกับเราเหมือนเป็นเดก็ๆ 
ถาม 
 ผมไดร้ับความรอดมาตัง้แต่ปี 1961 และเป็นคริสเตียนที่เป็นผใ้หญ่แล้ว รวมทัง้คนอื่นๆ หลายคนในคริสตจกัรของเราู

ดว้ย อย่างไรก็ตาม ศิษยาภิบาลของเราทํากบัเราทกุคนราวกบัว่าเรายงัไม่เป็นผใ้หญ่และเป็นเหมือนเด็กๆ เขาเป็นผร้ับู ู ใชพ้ระเจ้าที่

มีภาระสําหรบัคนทีห่ลง และเราใหเ้กียรติและรักเขา แต่ไม่ร้ว่าจะช่วยเขาใหเ้ห็นว่าพวกเราไม่ไดเ้ป็นเด็กๆ ในองค์ู พระผเ้ป็นเจ้า อีกู

ต่อไปแลว้ไดอ้ย่างไร ตวัอย่างเช่น เขาทําเป็นเร่ืองใหญ่ถา้เราไม่อย่ในการประชมุทกุครัง้ และดวุ่าู  เราในทีส่าธารณะ ผมคิดว่าเขาควร

จะมาหาเราและพดกบัเราู แบบผใ้หญ่เขาทํากนัู  

ตอบ 
 คณุอาจจะเป็นผู้ ใหญ่ทางฝ่ายวิญญาณก็ได้ หรืออาจจะเพียงแต่อายมุากขึน้เท่านัน้เอง ผมพบว่าบ่อยครัง้เม่ือคนๆ หนึ่ง

ประเมินตวัเอง เขาทําผิดในด้านท่ีเขาต้องการคิดเก่ียวกบัตนเอง แทนท่ีจะเป็นด้านท่ีเขาเป็นจริงๆ เม่ือคนๆ หนึ่งให้คะแนนตวัเองใน

สมดุพก โดยปกติ เขาก็จะให้คะแนนตวัเองหนึ่งร้อยเต็ม “ทางทัง้สิน้ของมนษุย์ก็บริสทุธิในสายตาของเขา แต่์ พระเจ้าทรงชัง่จิตใจ” 

(สภุาษิต 16:2) เอเมน คณุซาโลมอน! 

 พดูกนัตามตรงแล้ว ดเูหมือนวา่คณุอาจจะไมเ่ป็นผู้ใหญ่เหมือนเช่นท่ีคณุคิดวา่คณุเป็น ผมขอถามคําถามดงันี ้

1. เม่ือคณุวางแผนท่ีจะไมอ่ยูใ่นการประชมุ คณุเคยแสดงเห็นบ้างหรือไม่ว่า ได้คํานึงถึงศิษยาภิบาลของคณุมากพอท่ีจะ

โทรหาเขาและถามเขาวา่คณุจะไมอ่ยูไ่ด้ไหม  

2. เหตผุลท่ีแท้จริงท่ีคณุอยูบ้่านไมไ่ปประชมุคืออะไร 
3. คณุเหน็วา่อะไรเป็นสิง่สําคญัมากเกินกวา่การเข้าร่วมประชมุในพระนิเวศของพระเจ้า 

4. คณุเหน็วา่การไมส่ตัย์ซ่ือตอ่การประชมุของพระเจ้าเป็นสิง่ท่ีแสดงให้เหน็ถงึการเติบโตทางฝ่ายวิญญาณหรือ 

5. การไมเ่ช่ือฟังพระวจนะของพระเจ้าเป็นความผิดบาปหรือไม ่

6. เราจะต้องเช่ือฟังฮีบรู 10:25 หรือไม ่ถ้าไม ่เหตใุดจงึเป็นเช่นนัน้ 

7. 1ทิโมธี 5:20 กล่าวว่า “สําหรับผู้ ท่ียงัคงกระทําบาป จงว่ากล่าวเขาต่อหน้าคนทัง้ปวง เพ่ือผู้ อ่ืนจะได้เกรงกลวั” ข้อ

พระคมัภีร์นีห้มายความวา่อยา่งไร ทําไมคณุจงึต้องการให้ศิษยาภิบาลของคณุไมป่ฏิบติัตามข้อพระคมัภีร์นี ้

8. คณุเช่ือหรือไม่ว่าการประชมุเป็นการประชมุสําหรับคนอ่ืนๆ และไม่ใช่เพ่ือประโยชน์ของคณุด้วยหรือ ถ้าหากว่าการ

ประชมุนัน้เป็นการประชมุสําหรับคณุด้วย ทําไมคณุจงึไมส่ตัย์ซ่ือในการประชมุ 

9. คณุเช่ือหรือไมว่า่ศิษยาภิบาลกําลงัดแูลวิญญาณของคณุ และคณุจงึจําเป็นต้องเช่ือฟังศิษยาภิบาลตามข้อพระคมัภีร์

ฮีบรู 13:17 

10. ทําไมคณุจงึต้องการให้เขาเปล่ียนวิธีของเขา ทําไมคณุไมเ่ตม็ใจท่ีจะเปล่ียนวิธีของคณุ 

 ดเูหมือนว่าคณุไม่พอใจศิษยาภิบาลท่ีอยู่ฝ่ายวิญญาณของคณุในการท่ีเขาทําหน้าท่ีของเขาและดแูลวิญญาณของคณุ 

จะไม่เป็นการน่าเศร้าหรือถ้าเขาไม่สนใจอีกต่อไป นั่นเป็นสิ่งท่ีคุณต้องการอย่างนัน้หรือ ลองคิดดูอีกที และขอบคุณพระเจ้า

สําหรับศิษยาภิบาลท่ีเข้าใจคณุ และทราบว่าคณุจําเป็นต้องมีสิ่งใดอย่างแท้จริง ขอให้เขาให้อภยัคณุ และอย่าโอ้อวดถึง “ความ

เป็นผู้ใหญ่” ของคณุ เพ่ือเป็นข้ออ้างถงึการพิจารณาพิเศษ 

 ผมจําได้เก่ียวกบัหญิงสาวท่ีบน่เก่ียวกบัศิษยาภิบาลของเธอว่า “คณุทําให้ฉนัโกรธ [มาจากภาษาองักฤษว่า You rub me 

the wrong way ซึง่มีความหมายตามตวัอกัษรวา่ คณุถตูวัฉนัผิดตําแหน่ง – ผู้แปล)” ศิษยาภิบาลตอบว่า “แล้วทําไมคณุไม่หมนุตวั

เอาละ่” ดงันัน้ผมขอแนะนําให้คณุหมนุ [กลบั] ตวัเสีย และศิษยาภิบาลจะได้ไม่มีโอกาสท่ีจะดวุ่าคณุอีก ไม่ว่าต่อหน้าคนอ่ืนๆ หรือ

ในแบบใดๆ ก็ตาม 

.................... 
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ศษิยาภบิาลของผมไม่ยอมให้ผมย้าย 
ถาม 
 ผมเข้าร่วมประชมุในคริสตจกัรทีมี่สมาชิกมาก ผมอยากจะเป็นส่วนหน่ึงของคริสตจกัร ผมไดเ้รียนเปียโนเป็นเวลาหลายปี

แล้ว แต่มีคนที่มีความสามารถมากมายจนผมไม่เคยไดร้ับการขอให้เล่นเลย มีคริสตจกัรพนัธกิจในประเทศขนาดเล็กซ่ึงอย่ไม่ห่างู

จากทีนี่ม่ากนกั และไม่มีดนตรี ผมร้สึกว่าผมู สามารถช่วยทีน่ัน่ได ้ผมสามารถทีจ่ะเปลีย่นงานไดอ้ย่างง่ายดาย แต่ศิษยาภิบาลของ

ผมบอกใหอ้ย่ทีค่ริสตจกัร ผมร้สึกว่าศิษยาภิบาลเห็นแก่ตวั ผมอยากจะทําในส่ิงทีถ่กตอ้ง ช่วยใหคํ้าแนะนําใหผ้มหน่อยู ู ู ไดไ้หมครบั 

ตอบ 
 ผมยินดีท่ีจะให้คําแนะนํากับคุณ ถ้าคุณอยากจะทําสิ่งท่ีถูกต้องเหมือนท่ีคุณบอก ก็เช่ือฟังศิษยาภิบาลของคุณเสีย 

คําถามก็คือวา่ คณุจะฟังคําแนะนําของผมไหม 

 ก่อนท่ีผมจะอธิบาย ผมอยากจะบอกว่าความสามารถทางดนตรีเป็นสิ่งท่ีดี และควรจะใช้ในงานของพระเจ้าเพ่ือสง่าราศี

ของพระองค์ เป็นการอวยพรสําหรับคนอ่ืนๆ และไม่ต้องสงสยัว่าความปรารถนาของคณุคือการใช้ความสามารถในการเล่นเปียโน

ของคณุในลกัษณะดงักลา่ว ผมขอชมเชยคณุในเร่ืองนี ้อย่างไรก็ตาม ในชีวิตของคณุ มีสิ่งสําคญัมากกว่าการท่ีว่าคณุได้เลน่เปียโน

หรือไม ่

 ศิษยาภิบาลของคณุทราบสิ่งต่างๆ เก่ียวกบัคณุท่ีคณุไม่รู้เก่ียวกบัตวัเอง ไม่ต้องสงสยัเลยว่าเขาเป็นห่วงความเป็นอยู่ท่ีดี

ในทางฝ่ายวิญญาณของคณุ นัน่คือ ด้านท่ีมีความสําคญัมากกว่านัน้ได้รับการพฒันาขึน้ เป็นสิ่งท่ีผิดท่ีคณุใช้แรงจงูใจท่ีไม่ถกูต้อง

กบัผู้ รับใช้ของพระเจ้า ผู้ รับใช้ท่ีแท้จริงของพระกิตติคณุจะไม่กกัคนใดไว้ด้วยเหตผุลท่ีเห็นแก่ตวั ผู้ เลีย้งแกะท่ีแท้จริงจะเป็นกงัวล

เก่ียวกบัความเป็นอยู่ท่ีดีของแกะซึ่งอยู่ในการดแูลของเขา เม่ือเขาเห็นว่าคณุพร้อมและมีคณุสมบติัเหมาะสมท่ีจะไปได้ เขาก็จะ

ปลอ่ยคณุไป 

 ไมต้่องสงสยัวา่เขาทราบวา่มีแนวโน้มทางเนือ้หนงัอยู่ในชีวิตของคณุ ซึง่จําเป็นต้องจดัการก่อนท่ีคณุจะพร้อมท่ีจะทํางาน

ในท่ีใดๆ ก็ตาม อาจมีการไมเ่ช่ือฟัง หรือการดือ้ดงึ หรือความยโส หรือความทะเยอทะยานท่ีเห็นแก่ตวั หรือความเกียจคร้านในทาง

ฝ่ายวิญญาณ หรือความรักเงินหรือการสรรเสริญ หรือความต้องการทางฝ่ายโลก หรือสิ่งท่ีมีเหตผุลทางเนือ้หนงัอ่ืนๆ มากมายใน

ชีวิตของคณุ ซึง่คณุจะต้องเอาชนะให้ได้ก่อนท่ีจะพร้อมท่ีจะไป 

 คุณอาจเถียงว่าคริสตจักรพันธกิจในประเทศขนาดเล็ก จะทนทุกข์หากว่าคุณไม่ไป ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นเช่นนัน้เลย 

พระเจ้าทรงรักคริสตจักรนัน้และคนเหล่านัน้มากย่ิงกว่าท่ีคุณรัก และจะทรงจัดเตรียมให้กับความจําเป็นของพวกเขา หากว่า

พระองค์ไมท่รงเปิดประตใูห้กบัคณุ คณุก็อยา่พยายามท่ีจะเปิดเลย 

 แม้แต่ในด้านท่ีมีค่ามากกว่าการเลน่เปียโน เช่น การเทศนาพระกิตติคณุ ก็ต้องใช้หลกัการเดียวกนั ด้วยการทรงเรียกของ

พระเจ้าในชีวิตของเปาโล และด้วยโลกท่ีหลงกําลงัรอคอยข่าวสารของเขา และวิญญาณทัง้หลายกําลงัตายลงทกุวนั เขายงัคงต้อง

รอและฝึกอบรมให้เสร็จสิน้ในอนัทิโอก กิจการ 13:1-2 บอกกบัเราว่า เปาโลและบารนาบสัรับใช้อย่างสตัย์ซ่ือในด้านใดๆ ท่ีเขามี

โอกาสในเมืองอนัทิโอก ซึง่ท้ายท่ีสดุแล้ว สิบปีหลงัจากการรับเช่ือของเปาโลท่ีถนนดามสักสั “พระวิญญาณบริสทุธิได้ตรัสสัง่ว่า ์ ‘จง

ตัง้บารนาบสักบัเซาโลไว้สําหรับการซึง่เราเรียกให้เขาทํานัน้’ ” คริสตจกัรและศิษยาภิบาลกกัตวัพวกเขาไว้ท่ีนัน่ และไม่ได้ปลอ่ยให้

พวกเขาออกไปจนกระทัง่พระวิญญาณบริสทุธ์ิเป็นพยานว่าพวกเขาได้เตรียมตวัพร้อมอย่างแท้จริง และพวกเขาจึงส่งทัง้สองคน

ออกไป 

 หากเป็นจริงเช่นนัน้สําหรับผู้ ท่ีได้รับการทรงเรียกให้เป็นผู้ รับใช้เม่ือโลกนีกํ้าลงัตายลงเพราะข้อความท่ีพวกเขามีนัน้ (ท่ีว่า

พวกเขาต้องคงอยู่จนกว่าจะทําสิ่งท่ีจําเป็นในชีวิตของตนก่อนท่ีพวกเขาจะได้รับการปลอ่ยออกไปให้รับใช้) แล้วคณุละ่ควรท่ีจะทํา

สิง่ท่ีจําเป็นนัน้ก่อนมากย่ิงกว่าเพียงใด จงเช่ือฟังศิษยาภิบาลของคณุ! เขาต้องรับผิดชอบคณุรวมทัง้การดแูลของเขาเองด้วย (ฮีบรู 

13:17) 
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.................... 
ต้องได้รับอนุญาตจากศษิยาภบิาล 

เพื่อที่จะรับใช้ได้ 
ถาม 
 มีศิษยาภิบาลของอีกคริสตจกัรหน่ึงเชิญใหผ้มเข้าร่วมในการประชมุ ศิษยาภิบาลของผมไม่อนญุาตใหผ้มไป เขาบอกว่า

คริสตจกัรนัน้ควรจะมาขออนญุาตผ่านทางเขาก่อน ทําไมถึงตอ้งทําเร่ืองเล็กใหก้ลายเป็นเร่ืองใหญ่ดว้ย ทําไมถึงเร่ืองมากนกั 

ตอบ 
 ศิษยาภิบาลท่ีเชิญให้คณุเข้าร่วมในการประชมุนัน้ควรจะขออนญุาตศิษยาภิบาลของคณุก่อน น่ีเป็นมารยาทและจรรยา

ของผู้ รับใช้ การทําเช่นนีมี้เหตผุลเหมาะสม 

 ประการแรก ศิษยาภิบาลของคณุเป็นผู้ เลีย้งแกะของคณุ และได้รับมอบหมายจากพระเจ้าให้ดแูลคณุ ศิษยาภิบาลเป็น

ศีรษะท่ีมองเห็นได้ของคริสตจกัรท่ีมองเห็นได้ และไม่ควรมีผู้ ใดข้ามหน้าข้ามตาศิษยาภิบาลในเร่ืองสมาชิกของคริสตจกัรของเขา 

ในแง่หนึ่ง ศิษยาภิบาลเป็นเหมือนพ่อในครอบครัวทางธรรมชาติ ถ้าคณุเป็นพ่อ ผมแน่ใจว่าคณุคงจะคดัค้านถ้ามีผู้ชายอีกคนหนึ่ง

นําเอาลกูอมมาให้ลูกๆ ของคุณ โดยท่ีไม่ขออนุญาตจากคุณก่อน อาจมีเหตุผลว่าทําไมลูกของคุณไม่ควรจะกินลกูอมนัน้ เช่น 

แนวโน้มท่ีจะเป็นเบาหวาน และอาจไม่ใช่เร่ืองง่ายนกัท่ีจะอธิษฐานให้เด็กท่ีต้องการลกูอมนัน้เข้าใจได้ ในทํานองเดียว ไม่มีศิษยาภิ

บาลคนใดท่ีควรจะเสนอหน้าท่ีให้กบัสมาชิกของครอบครัวคริสตจกัรอีกครอบครัวหนึ่ง โดยไม่ได้รับอนญุาตและการยินยอมจากศิษ

ยาภิบาลก่อน 

 ประการท่ีสอง คณุอาจต้องได้รับการฝึกระเบียบ และไม่ได้รับการใช้ในเวลานี ้มีเด็กไม่ก่ีคนเท่านัน้ท่ีชอบอดของหวานท่ี

พวกเขาอยากจะกิน แต่ก็มีบางเวลาท่ีพ่อของพวกเขาอาจไม่ยอมให้พวกเขากิน การท่ีมีบางคนมาและเสนอของหวานให้เป็นการ

ทําลายการฝึกระเบียบนัน้ มีผู้ ทําการหนุ่มเพียงไมก่ี่คนเทา่นัน้ท่ีสามารถปฏิเสธเม่ือได้รับเชิญให้เข้าร่วม แต่เพ่ือประโยชน์ในอนาคต

ของผู้ ทําการนัน้ เขาจะต้องถกูจดัให้อยู่ต่างหากเป็นการชัว่คราว ศิษยาภิบาลข้างเคียงท่ีตัง้ใจดี แต่ขาดศีลธรรม อาจทําให้งาน

ของศิษยาภิบาลเสียได้โดยการไปเชิญผู้ ทําการโดยตรง โดยไมข่ออนญุาตจากศิษยาภิบาลก่อน 

 ประการท่ีสาม การท่ีศิษยาภิบาลของคริสตจกัรข้างเคียงยอมจํานนตอ่ศิษยาภิบาลอีกคนเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในศิษ

ยาภิบาลคนนัน้ ในทางตรงกนัข้าม การละเลยเขาเป็นการทําลาย องค์พระผู้ เป็นเจ้าทราบว่าเราต้องมีความเช่ือมัน่ในกนัและกนั สิ่ง

ใดก็ตามท่ีทําลายความเช่ือมัน่นัน้เป็นสิ่งท่ีควรหลีกเล่ียงอย่างเด็ดขาด พระเจ้าทรงอวยพรให้กบัการเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัและ

การสามคัคีกนัระหวา่งผู้ รับใช้และคริสตจกัรตา่งๆ และเราควรพยายามเป็นอยา่งย่ิงท่ีจะรักษาความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนันี ้

 ท้ายสดุ คณุไมค่วรจะถือวา่การละเมิดจรรยาของศิษยาภิบาลอีกคนนัน้เป็นเพียงเร่ืองเลก็ๆ ศิษยาภิบาลของคณุมีอํานาจ

จากพระเจ้า วิธีการใช้อํานาจของศิษยาภิบาลนัน้ไมค่วรจะถกูสงสยัโดยผู้ ท่ีไมเ่ข้าใจหน้าท่ีความรับผิดชอบของศิษยาภิบาล เหมือน

เช่นท่ีเหน็ชดัวา่คณุนัน้ไมเ่ข้าใจ 

 การวิจารณ์ศิษยาภิบาลของคณุว่า “เร่ืองมาก” แสดงเห็นให้วิญญาณท่ีไม่ถกูต้องในตวัคณุ พระเจ้าได้ทรงอนญุาตให้เขา

เป็นศิษยาภิบาลของคณุ และทศันคติท่ีคณุมีตอ่เขาในบางอยา่ง ก็เป็นทศันคติท่ีคณุมีต่อพระเจ้า ถ้าปรากฏว่าศิษยาภิบาลของคณุ

ผิด คณุก็ยงัควรจะยอมจํานนโดยท่ีไมมี่ถ้อยคําวิพากษ์วิจารณ์ออกมาจากปากของคณุ 

 หน้าท่ีของคุณคือการยอมจํานนและเช่ือฟัง และให้ศิษยาภิบาลอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า (ฮีบรู 13:17) เขาดูแล

วิญญาณของคุณและต้องรับผิดชอบต่อการกระทําของเขากับพระเจ้า จงมีความสตัย์ซ่ือในพระเจ้าว่าพระองค์ทรงทราบว่าจะ

ดําเนินการอย่างไรกบัผู้ รับใช้ของพระองค์เองหากว่าเขานัน้ทําผิด แต่ผมขอบอกกบัคณุตรงๆ นะครับว่า ตอนนีผ้มอยากจะเป็นศิษ

ยาภิบาล “เร่ืองมาก” ของคณุ ดีกวา่ท่ีจะเป็นคณุ 
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.................... 
ศษิยาภบิาลของผมไม่ยอมให้ผมเทศนา 

ถาม 
 ผมไดร้ับความรอดมากว่าสีปี่แล้ว และพระเจ้าทรงเรียกผมเข้าส่การรับใช ู้ พระองค์ทรงเจิมผมทกุครั้งทีผ่มเทศนา แต่ศิษ

ยาภิบาลของผมไม่ค่อยใหผ้มเทศนา เขาใหมี้ผป้ระกาศมาเทศนา และเมือ่ผมไดยิ้นพวกเขา ผมร้ว่าผมสามารถเทศนาไดดี้กว่าพวกู ู

เขา แต่ผมไม่มีโอกาส ศิษยาภิบาลขอใหผ้มเป็นผ้อํานวยการชัู้ นเรียนรวีและเป็นผอํ้านวยการู ฝ่ายประกาศ แต่ตําแหน่งเหล่านีไ้ม่

ช่วยผมในการเทศนาเลย ผมตอ้งทนอย่กบัมนัวนัแล้ววนัเล่า ผมหมัน้อย่หญิงสาวคนหน่ึง และเราเลิกกนั และศิษยาภิบาลของผมู ู

โทษผม เขายงัโทษผมอีกเพราะเรามีการสอนพระคมัภีร์ทีบ่้านเพียงแค่สองแห่งเท่านัน้ ผมร้สึู กว่าเขาใชส่ิ้งเหล่านีเ้พือ่เป็นข้ออา้งให้

การไม่ใหผ้มเทศนา และผมเร่ิมทีจ่ะร้สึกขมขื่น คณุคิดว่าผมควรจะทําอย่างไรู  

ตอบ 
 ผมรู้จกัศิษยาภิบาลของคณุ และเขาได้สง่ชายหนุ่มมากมายออกไปทํางานของพระเจ้า ซึง่เป็นผู้ ทําการท่ีดีในสว่นขององค์

พระผู้ เป็นเจ้า ผมแน่ใจว่าเขากําลงันําคณุให้โตขึน้โดยเร็วท่ีสดุเท่าท่ีเขาเห็นว่าคณุพร้อม เพราะเขาได้ทําเช่นนัน้เสมอมา คณุอยู่ใน

มือของผู้ ท่ีเช่ือใจได้ และคณุสามารถมัน่ใจได้ว่าคณุจะได้รับการฝึกฝน และส่งออกไปเม่ือเวลาท่ีเหมาะสมมาถึง นัน่ไม่ใช่ปัญหา

ของคณุเลย 

 ปัญหาของคณุคือตวัของคณุเอง คณุคงจะยงัมีอายนุ้อยมาก หรือไม่เช่นนัน้ ก็เป็นคนท่ีไม่เป็นผู้ ใหญ่และเป็นเหมือนกบั

เดก็ และคณุจําเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือในด้านการพฒันาเพ่ือการเป็นคริสเตียนท่ีดี 

 อาจจะฟังดแูปลกแต่ความสามารถในการเทศนาไม่ใช่ข้อกําหนดแรกของการเป็นผู้ รับใช้ คณุเคยอ่าน 1โครินธ์ 1:26-29 

หรือเปล่า คณุไม่ได้รับการทรงเลือกจากพระเจ้าเพราะคณุอาจมีความสามารถในการเทศนา ถ้าเป็นเช่นนัน้แล้ว คณุก็จะโอ้อวด

ตวัเองได้ (และดเูหมือนว่าคุณกําลงัทําเช่นนัน้อยู่ ผมคิดว่าคณุมีปัญหาเร่ืองอตัตา) แต่พระเจ้าทรงเลือกภาชนะท่ีถ่อมใจ ต่ําต้อย

และยอมจํานน ซึ่งอาจจะไม่มีความสามารถท่ีย่ิงใหญ่ จากนัน้ พระองค์ทรงฝึกอบรมพวกเขา ทําให้เขามีคณุสมบติัเหมาะสม ให้

พวกเขาอยู่ในท่ีซึ่งพระองค์ต้องการให้พวกเขาอยู่ และใช้พวกเขา “เพ่ือมิให้มนุษย์สกัคนหนึ่งอวดต่อพระเจ้าได้” (ข้อ 29) เวลา

นัน้เองท่ีพระองค์จะทรงได้สง่าราศีทัง้หมด 

 ตามจริงแล้ว ผู้ รับใช้ของเราท่ีดีท่ีสดุและประสบความสําเร็จมากท่ีสดุบางคนไม่ใช่สิ่งท่ีโลกนีจ้ะเรียกว่าเป็นผู้ เทศนาท่ี

ย่ิงใหญ่ อย่างไรก็ตาม พวกเขาเป็นคนท่ีย่ิงใหญ่ในพระเจ้า ซึ่งพระองค์ทรงใช้อย่างมากและได้รับความเคารพอย่างสงู ในทาง

ตรงกนัข้าม มีบางคนท่ีมีความสามารถมาก แต่นัง่อยู่ด้านข้าง การรับใช้ของพวกเขาไม่มีประสิทธิภาพหรือเป็นการอวยพรอีกต่อไป

เพราะพวกเขาพึง่พาความสามารถของพวกเขาเอง แทนท่ีจะพึง่พาองค์พระผู้ เป็นเจ้าในการทําให้การทรงเรียกของพวกเขาสมบรูณ์ 

 อคัรสาวกเปาโล ซึ่งสามารถโอ้อวดถึงการเรียนรู้ ความสําเร็จและความสามารถของเขา กล่าวไว้ใน 1โครินธ์ 2:1-4 ว่า 

“ดกู่อนพ่ีน้องทัง้หลาย เม่ือข้าพเจ้ามาหาท่าน ข้าพเจ้ามิได้มาเพ่ือประกาศสกัขีพยานของพระเจ้าแก่ท่านทัง้หลาย ด้วยถ้อยคําอนั

ไพเราะหรือด้วยสติปัญญา เพราะข้าพเจ้าตัง้ใจวา่จะไมแ่สดงความรู้เร่ืองใดๆ ในหมูพ่วกทา่นเลย เว้นแต่เร่ืองพระเยซูคริสต์และการ

ท่ีพระองค์ทรงถูกตรึงท่ีกางเขน และเม่ือข้าพเจ้าอยู่กับท่านทัง้หลาย ข้าพเจ้าก็อ่อนกําลงั มีความกลวัและความหวาดหวัน่มาก 

คําพดูและคําเทศนาของข้าพเจ้าไม่ใช่คําท่ีเกลีย้กลอ่มด้วยสติปัญญา แต่เป็นคําซึง่ได้แสดงพระวิญญาณและพระเดชานภุาพ เพ่ือ

ความเช่ือของทา่นจะไมไ่ด้อาศยัสติปัญญาของมนษุย์ แตอ่าศยัฤทธิเดชของ์ พระเจ้า” 

 เขาไมไ่ด้มาด้วยความสามารถของเขาในการเทศนา แตด้่วยการเคล่ือนไหวของพระวิญญาณในชีวิตของเขา ตามจริงแล้ว 

เขากล่าวเก่ียวกบัพรสวรรค์ ความสามารถ การเรียนรู้ ตําแหน่ง ความสําเร็จ และความภมิูใจในการเป็นบคุคลท่ีเขาเป็นว่า “แต่ว่า

สิ่งใดท่ีเคยเป็นคณุประโยชน์แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าถือว่าสิ่งนัน้ไร้ประโยชน์แล้ว เพ่ือเห็นแก่พระคริสต์ ท่ีจริงข้าพเจ้าถือว่าสิ่งสารพดั
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ไร้ประโยชน์ เพราะเหน็แก่ความประเสริฐแหง่ความรู้ถงึพระเยซคูริสต์ องค์พระผู้ เป็นเจ้าของข้าพเจ้า เพราะเหตพุระองค์ ข้าพเจ้าจึง

ได้ยอมสละสิง่สารพดั และถือวา่สิง่เหลา่นัน้เป็นเหมือนหยากเย่ือเพ่ือข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์” (ฟีลปิปี 3:7-8) 

 เขามอบทกุสิ่งแด่พระคริสต์ เขายอมจํานนต่อพระคริสต์อย่างแท้จริงจนเขามีความสขุเม่ือเขาเป็นพยานโดยสว่นตวั สอน 

หรือช่วยเหลือในด้านอ่ืนๆ เหมือนเช่นเม่ือเขาเทศนา ตราบใดท่ีเขาทําให้พระเยซูทรงพอพระทยั เขาไม่ได้มีความทะเยอทะยานทาง

เนือ้หนงัท่ีเป็นแรงผลกัดนัเขา เหมือนเช่นท่ีดเูหมือนว่าคุณมี ความสําเร็จสําหรับเขาไม่ใช่การเทศนา การมีคริสตจกัรขนาดใหญ่ 

หรือการสร้างช่ือสําหรับตนเอง ความสําเร็จคือการทําให้พระเยซูพอพระทยัและทําตามนํา้พระทยัของพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็

ตามสําหรับเขาในเวลานัน้ เขากล่าวว่า “ข้าพเจ้าไม่ได้บ่นถึงเร่ืองความขดัสน เพราะข้าพเจ้าจะมีฐานะอย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าก็

เรียนรู้แล้วท่ีจะพอใจอยู่อย่างนัน้ ข้าพเจ้ารู้จกัท่ีจะเผชิญกบัความตกต่ํา และรู้จกัที่จะเผชิญกบัความอดุมสมบรูณ์ ไมว่า่ในกรณีใดๆ

ข้าพเจ้ารู้จกัเคลด็ลบัท่ีจะเผชิญกบัความอิ่มท้องและความอดอยาก ความสมบรูณ์พนูสขุ และความขดัสน” (ฟีลปิปี 4:11-12) 

 ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึน้ เขายอมรับว่าสิ่งเหล่านัน้มาจากพระหตัถ์ของพระเจ้า เขาทราบว่าเป็นพระเจ้าท่ีทรงเปิดประตแูละ

ปิดประตเูหล่านัน้ (วิวรณ์ 3:7) ดงันัน้ไม่ว่าพระเจ้าจะทรงอนญุาตให้สิ่งใดเกิดขึน้ เขาก็ยอมรับได้ ถ้าเปาโลเผชิญกบัสถานการณ์

ของคณุในปัจจุบนันี ้เขาคงจะทําทุกสิ่งเพ่ือท่ีจะเป็นผู้ อํานวยการชัน้เรียนรวีท่ีดีท่ีสดุ และเป็นผู้ อํานวยการฝ่ายประกาศท่ีดีท่ีสดุ

เท่าท่ีจะทําได้ และจะถือว่าเป็นสิทธิพิเศษในการมีสว่นร่วมในการทํางานจนกว่าพระเจ้าจะทรงเปิดประตสํูาหรับเขาในการทําการ

รับใช้อ่ืน 

 คณุคือผู้ ท่ีพระคมัภีร์เรียกว่า “ผู้ ท่ีกลบัใจใหม่ๆ” (novice) มีข้อจํากดัเก่ียวกบัสิ่งท่ีผู้ ท่ีกลบัใจใหม่ๆ ได้รับอนญุาตให้ทําได้

เน่ืองจากผู้ ท่ีกลบัใจใหม่ๆ  อาจตกอยูใ่นหลมุพรางแหง่ความหย่ิงยโส (1ทิโมธี 3:6) คณุแสดงให้เห็นแนวโน้มนัน้ และตราบเท่าท่ีคณุ

มีแนวโน้มเช่นนัน้ ศิษยาภิบาลควรจะให้คณุอยู่ในตําแหน่งท่ีอยู่ในเวลานี ้น่ีคือสิ่งท่ีคณุจะต้องได้รับการพิสจูน์ (1ทิโมธี 3:10) คณุ

ต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ทัง้ทางธรรมชาติและฝ่ายวิญญาณก่อนท่ีจะรับใช้ด้วยการเทศนาได้ 

 หลกัการท่ีสําคญัท่ีสดุอย่างหนึ่งท่ีคณุต้องเข้าใจคือว่าคณุไม่ได้เร่ิมจากด้านบนสดุ ในเวลาท่ีคณุสตัย์ซ่ือและอทุิศตนต่อ

งานท่ีคณุกําลงัทําอยูเ่ทา่นัน้ คณุจงึควรจะได้รับการยกขึน้ให้อยูใ่นตําแหน่งท่ีสงูขึน้ พระเยซตูรัสไว้อย่างชดัเจนในลกูา 16:10 “คนท่ี

สตัย์ซ่ือในของเลก็น้อยจะสตัย์ซ่ือในของมากด้วย และคนท่ีอสตัย์ในของเลก็น้อยจะอสตัย์ในของมากเช่นกนั” 

 หลกัการนีใ้ช้ได้กบัสถานการณ์ของคณุ ลองใสค่ณุลงไปในข้อท่ี 12 ดงันี ้“และถ้าท่านทัง้หลายมิได้สตัย์ซ่ือในของของคน

อ่ืน [สิง่ท่ีศิษยาภิบาลมอบหมายให้กบัคณุ] ใครจะมองทรัพย์อนัแท้ให้เป็นของของทา่น [โอกาสท่ีจะมีการรับใช้ของตวัคณุเอง] เลา่” 

โอกาสเดียวของคุณคือการให้ทุกสิ่งทุกอย่างในงานท่ีคุณได้รับมอบหมาย จงทํางานนัน้ พยายามท่ีจะทําให้จํานวนนักเรียนรวี

เพิ่มขึน้เป็นสองเทา่ และสอนพระคมัภีร์ตามบ้านให้ได้สบิสองแหง่ ก่อนสิน้เดือนหน้า 

 ผมอยากจะเพิ่มเติมว่า ความยโสท่ีคณุแสดงออกมาในการวิจารณ์ศิษยาภิบาลท่ีชอบธรรมของคณุ ซึง่ดําเนินด้วยความ

เกรงกลวัพระเจ้าในความพยายามท่ีจะช่วยเหลือคณุและฝึกอบรมคณุเพ่ือพระเยซูนัน้เป็นการไม่ถกูต้องเลย คณุจําเป็นต้องคกุเข่า

ลงและขอบคณุพระเจ้าสําหรับศิษยาภิบาลท่ีสตัย์ซ่ือของคณุ เพ่ือท่ีเขาจะให้เกียรติคณุด้วยโอกาสท่ีจะรับใช้ในแผน่ดิน และในเวลา

นัน้ จงขอให้พระเจ้าทรงให้อภยัคณุท่ีคณุกล่าวหาศิษยาภิบาลว่ามีแรงจงูใจอ่ืน นอกไปจากแรงจงูใจท่ีดีในการพยายามช่วยเหลือ

คุณ ผมแน่ใจว่าเขารักคุณอย่างมาก และทําทุกสิ่งท่ีทําได้เพ่ือพัฒนาคุณเพ่ือพระเจ้า เม่ือได้พิจารณาถึงสิ่งท่ีศิษยาภิบาลต้อง

พยายามแก้ไขแล้ว 

 คณุจะก้าวหน้าไปเร็วกว่ามากด้วยพระเจ้าและศิษยาภิบาลของคณุ หากคุณจะแสดงถึงวิญญาณท่ีถ่อมใจและเช่ือฟัง 

พร้อมท่ีจะทําทกุสิง่เพ่ืองานของพระเจ้า จงให้ทกุสิ่งกบังานท่ีคณุกําลงัทํา และความกระตือรือร้น ความใสใ่จและการยอมจํานนจะ

พิสจูน์กบัศิษยาภิบาลว่าคุณกําลงัเติบโตในทางฝ่ายวิญญาณ และสามารถได้รับการไว้วางใจให้ก้าวสงูขึน้ไปได้ จนกว่าคุณจะ

แสดงถงึวิญญาณเช่นนัน้ได้ คณุก็ต้องอยูใ่นท่ีท่ีคณุอยูต่อนนีต้อ่ไป 
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 ท้ายสดุแล้ว จงจํากาลาเทีย 6:3-5 ไว้ จําไว้ว่าผมไม่ได้บอกว่าคณุจะไม่ได้เป็นผู้ เทศนา ผมเพียงแต่บอกว่าคณุยงัต้องไป

อีกไกล และถนนสายนัน้เร่ิมต้นท่ีคณุและทศันคติของคณุ 

.................... 
ศษิยาภบิาลขัดขวางการฟ้ืนฟู 

ถาม 
 ผมไดยิ้นผป้ระกาศของเราบอกกบัผร้ับใชข้องคริสตจกัรใกลเ้คียงู ู ว่าศิษยาภิบาลของเราไม่ใหเ้ขามีเสรีภาพอย่างเต็มทีใ่น

การรบัใชใ้นคริสตจกัรของเรา และนัน่จึงเป็นเหตผุลทีเ่ราไม่มีการฟ้ืนฟทีแ่ทจ้ริง เป็นอย่างนัู้ นจริงหรือครบั 

ตอบ 
 ผมเสียใจท่ีคณุไปได้ยินสิ่งท่ีไม่ควรจะได้ยิน เป็นการไม่ถกูต้องท่ีไปแอบฟังบทสนทนาของคนอ่ืน ผมหวงัอย่างแท้จริงว่า

เป็นการบงัเอิญท่ีคณุได้ยิน และไม่ใช่เพราะคณุตัง้แต่ฟังการพดูคยุกนัระหว่างผู้ รับใช้สองคน ถ้าคณุมีนิสยัแอบฟังบทสนทนาของ

คนอ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวกบัคณุ คณุมีแนวโน้มท่ีจะได้ยินสิง่ซึง่เป็นผลเสียตอ่คณุ สิง่ท่ีอาจทําให้คณุโศกเศร้า สิง่ท่ีจะดีกวา่ถ้าคณุไมรู้่ 

 สมมติวา่คณุได้ยินมาอยา่งถกูต้อง (ซึง่อาจจะใช่หรือไม่ใช่) ผมขอเน้นว่าสิ่งท่ีผู้ประกาศพดูนัน้เป็นเพียงความรู้สกึของเขา

เองเก่ียวกบัเร่ืองนัน้ เขาหรือมนษุย์คนอ่ืนใดไม่สามารถนําการฟืน้ฟูมาได้ การท่ีเขามีหรือไม่มี “เสรีภาพ” ของเขาอาจสง่ผลกบัเขา

ในการเทศนาบ้าง แตมี่เพียงพระเจ้าเทา่นัน้ท่ีสามารถให้การฟืน้ฟไูด้ 

 แม้ว่าผู้ประกาศจะมีท่ีซึ่งพระเจ้าทรงสถาปนาไว้ในการทําตามแผนการของพระเจ้า และการรับใช้ของเขามีความสําคญั

อย่างมากในคริสตจักร ศิษยาภิบาลเป็นผู้ซึ่งพระเจ้าได้ทรงให้มีความรับผิดชอบในการดูแลคริสจกัรท้องถ่ิน ผู้ประกาศต้องยอม

จํานนการรับใช้ของตนต่อการนําของศิษยาภิบาลซึ่งเขาทํางานในคริสตจกัรท้องถ่ินนัน้ เพราะเป็นศิษยาภิบาลท่ีต้องตอบคําถาม

พระเจ้าสําหรับสิง่ท่ีเขาอนญุาตให้เทศนาได้จากธรรมาสน์ของเขา และสิง่ท่ีเขาอนญุาตให้เกิดขึน้ในคริสตจกัร 

 แม้วา่การรับใช้ของผู้ประกาศจะเป็นพร แตห่ลงัจากการประชมุเสร็จสิน้ลง เขาสามารถก้าวต่อไป โดยท่ีศิษยาภิบาลยงัคง

อยู่กบัคริสตจกัร ดงันัน้ ศิษยาภิบาลอาจเตือนผู้ประกาศในบางครัง้ เก่ียวกบัสิ่งท่ีเขาทําหรือกล่าว ซึ่งศิษยาภิบาลอาจรู้สกึว่าเป็น

ผลเสียตอ่ความเป็นอยูท่ี่ดีของคริสตจกัร สิง่เหลา่นัน้อาจไม่ทําให้ศิษยาภิบาลอีกคนไม่สบายใจ และเขาอาจต้อนรับสิ่งเหลา่นัน้ แต่

สถานการณ์อาจแตกต่างไปในคริสตจักร และศิษยาภิบาลของคณุอาจทราบว่าอาจก่อให้เกิดปัญหาในภายหลงัได้ แน่นอนว่าผู้

ประกาศอาจรู้สกึว่า “เสรีภาพ” ของเขาบางส่วนถกูริดรอน เม่ือเขาได้รับการเตือนเก่ียวกบัสิ่งเหล่านี ้และหากผลท่ีเขาคาดหวงัไม่

เหน็เป็นชิน้เป็นอนั เขาอาจรู้สกึวา่เป็นเพราะศิษยาภิบาลพดูกบัเขาในลกัษณะนัน้ 

 ผมต้องกล่าวอย่างแท้จริงว่าโอกาสท่ีวิญญาณทัง้หลายไม่ได้รับความรอดนัน้น้อยมาก ผมแน่ใจว่าศิษยาภิบาลของคณุ

เป็นผู้ รับใช้ของพระเจ้าอย่างแท้จริง และสิ่งใดๆ ท่ีเขาทําเป็นสิ่งท่ีจําเป็นต่อการเป็นอยู่ท่ีดีของคริสตจกัร อย่าปล่อยให้เร่ืองนีทํ้าให้

คณุสงสยัสติปัญญาของศิษยาภิบาลของคณุ พระเจ้าทรงให้เขาอยู่ในท่ีท่ีเขาอยู่ และหน้าท่ีของคณุคือยอมจํานนและจงรักภกัดีต่อ

เขา 

 ผมอยากจะแนะนําให้คุณยุ่งเร่ืองของตัวเองจะดีกว่า อธิษฐานอยู่เสมอ สัตย์ซ่ือต่อคริสตจักรของคุณ ถวายสิบลด 

สนบัสนนุการดําเนินการของศิษยาภิบาล และอย่าฟังบทสนทนาท่ีไม่เก่ียวกบัคณุ “ถ้าท่านทัง้หลายงดการเหล่านีก็้จะเป็นการดี 

ขอให้อยูเ่ป็นสขุเถิด” (ดกิูจการ 15:29) 

.................... 
ศษิยาภบิาลหย่าและแต่งงานใหม่ 

ถาม 
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 ศิษยาภิบาลของดิฉนัหย่าและแต่งงานใหม่ ทกุครั้งที่เขาเทศนา ดิฉนันึกถึงภรรยาคนก่อนของเขา ภรรยาคนนัน้กบัดิฉนั

สนิทกนัมาก ดิฉนัร้ว่าเธอไม่ซ่ือสตัย์กบัเขา แต่เธออาจจะมีเหตผุลเหมาะสมก็ได ้คณุคิดอย่างไรกบัศิษยาภิบาลทีห่ย่าและแต่งงานู

ใหม่คะ 

ตอบ 
 สหคริสตจกัรเพน็เทคอสต์ระหวา่งประเทศมีมาตรฐานท่ีสงูเก่ียวกบัการแตง่งานและการหย่าร้าง มีเหตผุลเพียงอย่างเดียว

สําหรับการหย่าร้างและแต่งงานใหม่ นัน่คือ การล่วงประเวณี (ภาษากรีก พอร์เน่อา (porneia)) หรือความไม่สะอาดทางเพศและ

การไมซ่ื่อสตัย์ตอ่สามีหรือภรรยาของตน นัน่คือสิง่พระเยซทูรงสอนในมทัธิว 5:31-32; 19:3-9 

 เม่ือผู้ รับใช้ของเราคนหนึ่งหย่าและแต่งงานใหม่ คดีทัง้หมดจะถูกตรวจสอบและพิจารณาอย่างถ่ีถ้วนทัง้จาก

คณะกรรมการภาคและคณะกรรมการใหญ่ของสหคริสตจกัรเพน็เทคอสต์ คณะกรรมการภาคจะทบทวนบนัทกึของศาล คําพยานท่ี

เป็นลายลกัษณ์อกัษรของผู้ รับใช้ และบคุคลอยา่งน้อยสองคนท่ีทราบสถานการณ์เป็นการสว่นตวั เป็นการสอบสวนชีวิตของผู้ รับใช้

อย่างละเอียดถ่ีถ้วน “เพ่ือตดัสินว่าฝ่ายท่ีเก่ียวข้องดําเนินชีวิตท่ีถกูต้องและปฏิบติัตวัโดยไม่มีการว่ากลา่วได้ ทัง้ก่อนและหลงัจาก

เวลาท่ีหย่าแล้ว” การตดัสินใจของคณะกรรมการภาคต้องเป็นเอกฉนัท์ในการเห็นชอบกบักรณีดงักล่าว และตดัสินว่าการหย่าร้าง

เป็นเพราะการลว่งประเวณีหรือการเป็นชู้ ในสว่นของสามีหรือภรรยาของผู้ รับใช้ จากนัน้จงึสง่แฟ้มทัง้หมดให้กบัคณะกรรมการใหญ่

เพ่ือตดัสินใจเป็นการสิน้สดุ ถ้าการตดัสินใจของคณะกรรมการภาคไม่เป็นเอกฉันท์ กรณีอาจต้องดําเนินต่อไปยงัคณะกรรมการ

เพรสไบเตรี สําหรับการตดัสินใจเป็นการสิน้สุด ในกรณีท่ีผู้ รับใช้เองเป็นฝ่ายผิด เขาจะไม่มีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นผู้ รับใช้ (ด ู

General Consitution, UPCI, Article VII, Section 8, 1991 Manual, pp. 42-43) 

 คณุจะเห็นว่ามีการดําเนินการหลายอย่างในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดงักล่าวอย่างละเอียดถ่ีถ้วน คณุแน่ใจได้

เลยวา่ชีวิตของศิษยาภิบาลจะถกูตรวจสอบอยา่งละเอียด และการหยา่ร้างรวมทัง้การแตง่งานใหมข่องเขามีการตรวจสอบทกุแง่มมุ 

เน่ืองจากเขายงัคงเป็นผู้ รับใช้ของสหคริสตจกัรเพ็นเทคอสต์ เห็นได้ชดัว่า เขาก็ได้รับการพิสจูน์ว่าไม่ได้ทําผิดใดๆ เขาเป็นผู้ รับใช้

ของพระเจ้าท่ีบริสทุธิและสะอาด์  

 จากจดหมายของคณุ แสดงให้เห็นว่าคณุไม่มีหลกัฐานเก่ียวกบัการทําสิ่งผิดใดๆ ในส่วนของศิษยาภิบาล สิ่งเหล่านีเ้ป็น

ผลจากการจินตนาการของคณุเอง มิตรภาพของคณุกบัภรรยาคนเก่าของเขา ซึง่นอกใจเขา ได้ปล้นเอาความจงรักภกัดีและความ

เช่ือมัน่ท่ีคณุควรมีตอ่ศิษยาภิบาลของคณุไป คณุเป็นฝ่ายเสีย 

 คุณควรทิง้ความสงสัยและการจินตนาการทัง้ปวงไปจากความคิดของคุณเสีย ไม่ยุติธรรมและไม่ถูกต้องเลยท่ีคุณมี

ความคิดชัว่ร้ายเก่ียวกบัศิษยาภิบาลของคณุ คณุจะหมดแรงในทางฝ่ายวิญญาณและถกูทิง้ให้ไร้ซึ่งพระวิญญาณและการอวยพร

จากพระเจ้า สิง่หนึง่ท่ีพระเจ้าทรงเกลียดชงัคือ “จิตใจท่ีคิดแผนงานโหดร้าย” (สภุาษิต 6:16-19) คณุต้องเร่ิมตอนนีเ้พ่ือต่อสู้กบัมาร 

และความสงสยัท่ีไมมี่หลกัฐานในใจของคณุเอง 

 จงขอให้พระเจ้าทรงช่วยคณุในการเร่ิมปฏิบติัตามข้อพระคมัภีร์ “คือทําลายความคิดท่ีมีเหตผุลจอมปลอม และทิฐิมานะ

ทกุประการท่ีตัง้ตวัขึน้ขดัขวางความรู้ของพระเจ้าและน้อมนําความคิดทกุประการให้เข้าอยู่ใต้บงัคบัจนถึงรับฟังพระคริสต์” (2โค

รินธ์ 10:5) “ดกู่อนพ่ีน้องทัง้หลาย ในท่ีสดุนีข้อจงใคร่ครวญถึงสิ่งท่ีจริง สิ่งท่ีน่านบัถือ สิ่งท่ียติุธรรม สิ่งท่ีบริสทุธิ สิ่งท่ีน่ารัก สิ่งท่ีทรง์

คณุ คือถ้าสิง่ใดท่ีลํา้เลศิ สิง่ใดท่ีควรแก่การสรรเสริญ ก็ขอจงใคร่ครวญด”ู (ฟิลปิปี 4:8) 

 ความช่ืนชมยินดีในพระเจ้าสามารถกลบัคืนมาได้ ก็ต่อเม่ือคุณปฏิเสธท่ีจะเก็บความคิดชั่วร้ายท่ีกัดกินคุณเหมือนกับ

มะเร็งเอาไว้ 

.................... 
พระเจ้าทรงแสดงให้ผมทราบว่า 
ผมเป็นศษิยาภบิาลที่แท้จริง 
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ถาม 
 องค์พระผเ้ป็นเจ้ายงัตรสักบับคุคลแต่ละคนอย่หรือเปล่าครับ ผมทราบว่าู ู พระองค์ตรัสกบัผม แต่ศิษยาภิบาลของผมบอก

ว่าผมต้องเชื่อฟังเขาและบอกว่าเสียงเหล่านี้มาจากมาร แต่ผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงเปิดเผยส่ิงต่างๆ ให้ผมทราบว่าคริสตจักรนี้

ตอ้งการอะไร พระเจ้าตรสักบัผมว่าศิษยาภิบาลเป็นผข้ดัขวางการฟ้ืนฟ ว่าเขาไม่ไดร้กัธรรมิกชนอย่างแทจ้ริง และมีผห้ญิงสามคนทีู่ ู ู

มีวิญญาณที่มีตณัหา พระเจ้าทรงแสดงใหผ้มทราบว่าผมเป็นศิษยาภิบาลทีแ่ท้จริง พระเจ้าทรงประสงค์ให้ผมนําสมาชิกเข้าไปถึง

ความจริงทางฝ่ายวิญญาณทีล้ํ่าลึก แต่ศิษยาภิบาลทําใหส้มาชิกอดอยาก และไม่ยอมใหผ้มทําตามน้ําพระทยัของพระเจ้า 

ตอบ 
 ผมไม่ทราบว่าคณุยงัสามารถรับความจริงได้หรือไม่ แต่แม้ว่าคณุอาจรับความจริงได้ คําตอบนีอ้าจจะช่วยคนอ่ืนๆ ท่ีอาจ

ถกูทดลองท่ีจะมุง่ไปยงัสภาพท่ีน่าเศร้าแบบเดียวกนั ซึง่เป็นสภาพของคณุในปัจจบุนันี ้

 ไม่ต้องสงสยัเลยว่า มีช่วงเวลาท่ีคุณเคยรับฟังเหตผุลได้ (อิสยาห์ 1:18) แต่วนัเวลานัน้อาจผ่านไปแล้ว คุณอาจจะก้าว

ข้ามไปสู ่“ความลุม่หลง” แตถ้่าคณุยงัไมไ่ด้ก้าวข้ามไป ผมอธิษฐานเพ่ือให้คณุรับฟังคําของผม 

 เม่ือคุณปฏิเสธคําปรึกษาท่ีชาญฉลาดของศิษยภิบาลของคุณ ซึ่งบอกความจริงกับคุณ คุณได้ก้าวเข้าสู่สถานท่ีซึ่ง

อนัตรายท่ีสดุสําหรับคนๆ หนึ่ง ซึ่งเคยรู้จกัองค์พระผู้ เป็นเจ้าท่ีได้ก้าวเข้าไป พระวจนะของพระเจ้ากล่าวว่า “...เพราะเขาทัง้หลาย

ไมไ่ด้รักความจริงเพ่ือจะรอดได้ เพราะเหตนีุพ้ระเจ้าจึงทรงให้ความลุม่หลงมาครอบงําเขา ให้เขาเช่ือสิ่งท่ีเท็จ เพ่ือคนท่ีไม่เช่ือความ

จริง แตยิ่นดีในการอธรรมจะได้ถกูพิพากษาลงโทษสิน้ทกุคน” (2เธสะโลนิกา 2:10-12) 

 คณุอาจมีความจริงใจในการคิดวา่คณุสามารถเย้ยศิษยาภิบาลได้โดยการไม่ปฏิบติัตามคําของเขา และพระเจ้าได้ทรงทํา

ให้คณุเป็นศิษยาภิบาลจริงๆ แต่คณุถกูหลอกลวง คณุเป็นเหย่ือของความลุ่มหลง เสียงท่ียกย่องเนือ้หนงัท่ีคณุได้ยินเป็นเสียงของ

ซาตาน ไมมี่อํานาจมารอํานาจใดท่ีลอ่ลวงและมีอํานาจทําลายมากไปกว่ามารท่ีเข้ามาในการปลอมตวัทางศาสนา วิธีการของพวก

มนัคือการกล่าวว่าไม่มีใครเห็นคณุค่าของคณุ และคณุมีของประทานและการทรงเรียกของพระเจ้าท่ีคนอ่ืนไม่ได้รับ และคณุได้รับ

การสําแดงและมีความเข้าใจพิเศษท่ีคนอ่ืนไม่มี ความคิดเหล่านีทํ้าให้อตัตาเย่อหย่ิง และทําให้คนท่ีมารนัน้ล่อลวงยกตนเองขึน้ 

ซาตานจะ “ใช้ความสอพลอลอ่ลวง” (ดาเนียล 11:32) ซึง่ยกเนือ้หนงัขึน้ ขณะท่ีวิถีทางของพระเจ้าเป็นทางแห่งการถ่อมใจ การเช่ือ

ฟัง และการถ่อมตวั พระคริสต์จงึได้รับการยกขึน้ขณะท่ีตวัตนของเราถกูตรึงท่ีไม้กางเขน 

 ความยโสและการยกตนเองขึน้เป็นการทําลายของลซูิเฟอร์ (อิสยาห์ 14:13-15) และเป็นการทําลายคนนบัพนัๆ นบัแต่

นัน้มา นัน่จึงเป็นเหตผุลว่าทําไมหลกัการพืน้ฐานของศาสนาคริสต์คือการยอมจํานน ต่อพระเจ้า ต่อกนัและกนั และต่อผู้ นําท่ีชอบ

ธรรม (ดยูากอบ 4:7; เอเฟซสั 5:21; ฮีบรู 13:17) ถ้าปราศจากการยอมจํานนนีแ้ล้ว บคุคลคนนัน้ก็หลง 

 ตวัอย่างท่ีน่าเศร้าหนึ่งคือโคราห์ ซึ่งยกตนขึน้ต่อสู้กบัโมเสส ผู้ซึ่งพระเจ้าได้ทรงแต่งตัง้ให้เป็นผู้ นํา เขาบอกกบัโมเสสว่า 

“เราบริสทุธิเหมือนกบัท่าน ท่านไม่มีสิทธิจะบอกกบัเราว่าต้องทําอะไร ์ ์ พระเจ้าตรัสกบัเราด้วยเหมือนกนั“ พระเจ้าทรงเกลียดชัง

วิญญาณและความบาปนัน้มากจนพระองค์ทรงให้แผ่นดินเปิดออกและกลืนโคราห์ ครอบครัวของเขา และทกุคนท่ียืนอยู่กบัเขา

และครอบครัวของพวกเขา ขอให้อา่นในกนัดารวิถี 16 

 ยดูาเตือนคริสตจกัรในปัจจบุนัเก่ียวกบัท่ียกตวัขึน้เหมือนกบัโคราห์ซึง่ต่อสู้กบัผู้ นําท่ีพระเจ้าได้ทรงแต่งตัง้ไว้ในคริสตจกัร

ของพระเจ้า (ยดูา 11-13) เปโตรเขียนเก่ียวกบัคนซึ่ง “หม่ินประมาทอํานาจของผู้ ใหญ่ คนเหล่านีก้ล้าและประพฤติตามอําเภอใจ 

เขาไม่สะทกสะท้านท่ีจะกล่าวประณามศกัดิสิริเทพ ์ [ผู้ ท่ีพระเจ้าได้แต่งตัง้ให้เป็นผู้ นํา] ...คนเหล่านัน้...กล่าวประณามสิ่งท่ีเขาไม่

เข้าใจเลย เขาจะต้องพนิาศอยา่งสตัว์ร้ายนัน้” (2เปโตร 2:10-12) 

 ดาวิดยอมจํานนต่อซาอลูตราบเท่าท่ีพระเจ้าทรงอนญุาตให้ซาอลูยงัคงอยู่ในตําแหน่งต่อไป แม้หลงัจากซาอลูได้ทําบาป

และดาวิดได้รับการเจิมเพ่ือแทนท่ีเขา ดาวิดให้เกียรติเขาและยอมจํานนต่อเขาเพราะเขาเป็นกษัตริย์ (1ซามเูอล 24:6) เขาทราบว่า
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การแตง่ตัง้มาจากพระเจ้าเทา่นัน้ (สดดีุ 75:6) และหากเขาจะเป็นกษัตริย์ พระเจ้าจะทรงยกเขาขึน้ เขาจะต้องไม่ผลกัตนเองขึน้หรือ

ยกตวัเองขึน้เลย 

 อีกด้านหนึ่ง ซาอลูยกตนเองขึน้และดําเนินการทางศาสนาเอง โดยไม่เห็นแก่ซามเูอล (1ซามเูอล 13:8-14) หลงัจากนัน้ 

เขาทําการกบฎและไม่เช่ือฟังต่อผู้ รับใช้ของพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์ เขามีข้ออ้างสําหรับความบาปของตน แต่ซามเูอล

ตกัเตือนเขา “เพราะการกบฎก็เป็นเหมือนบาป แห่งการถือฤกษ์ถือยาม และความดือ้ดงึก็เป็นเหมือนบาปชัว่และการไหว้รูปเคารพ 

เพราะเหตท่ีุทา่นทอดทิง้พระวจนะของพระเจ้า พระองค์จงึทรงถอดทา่นออกจากตําแหน่งกษัตริย์” (1ซามเูอล 15:23) 

 แม้แต่ในเวลานัน้ ซาอูลไม่ยอมท่ีจะกลบัใจใหม่และยอมจํานน และจึงอยู่ในทางท่ีนําไปสู่การหนัไปจากพระเจ้าอย่าง

หลีกเล่ียงไมไ่ด้ ละทิง้จากพระเจ้าอยา่งแท้จริง และการฆา่ตวัตายในท่ีสดุ 

 ดาวิดจึงกลายมาเป็นกษัตริย์ หลายปีผ่านไปเขาได้ทําบาปอย่างร้ายแรง ในคําอธิษฐานแสดงการกลบัใจใหม่ของเขา 

(สดุดี 51) เขาถ่อมตนเอง สารภาพความบาปของตนอย่างเปิดเผย ในข้อท่ี 11 เขาร้องออกหาพระเจ้า “ขออย่าทรงเหว่ียงข้า

พระองค์ไปเสียจากเบือ้งพระพกัตร์ของพระองค์” เขาได้เห็นว่าวิญญาณท่ียกตวัขึน้และการกบฎมีผลอย่างไรต่อซาอลู และเขาไม่

ต้องการให้สิง่นัน้เกิดขึน้กบัเขา 

 ผมขอเตือนคุณนะครับ คุณกําลังดําเนินตามทางของซาอูล และโคราห์ และลูซิเฟอร์ พระเจ้าจะทรงแช่งสาปคุณ

เหมือนกบัท่ีพระองค์ทรงแช่สาปพวกเขา ผมขอแนะนําให้คณุอ่านสดดีุ 51 และให้ข้อพระคมัภีร์นัน้เป็นคําอธิษฐานของคณุ แม้ว่า

ดาวิดจะได้ทําความบาปอนัเลวร้ายในการลว่งประเวณีและการฆ่าคน พระเจ้าได้ทรงให้อภยัเขาเพราะการยอมจํานนอย่างถ่อมใจ

และการกลบัใจใหม่อย่างลึกซึง้ของเขา คณุอาจไม่ได้ทําบาปเช่นดาวิด หรือเหมือนซาอลู แต่ในสายพระเนตรของพระเจ้า ความ

บาปของคณุเลวร้ายย่ิงกว่า การยกตวัขึแ้ละการทกึทกัเอาของซาอลูทําให้เขาถกูพระเจ้าละทิง้ และหากคณุไม่กลบัใจใหม่ และหนั

จากความบาปของคณุเหมือนเช่นซาอลู ความบาปนัน้จะนําคณุให้มีจดุจบท่ีน่าเศร้าเช่นเดียวกบัเขา 

 จงกลบัไปหาศิษยาภิบาลของคณุ สารภาพความบาปของคณุ และขอให้เขาอธิษฐานเผ่ือคณุ และยอมจํานนต่อเขา พดู

กนัตรงๆ แล้ว ผมไมมี่ความหวงัมากนกักบัคนท่ีหย่ิงและยกตวัขึน้เหมือนเช่นคณุ แตผ่มวา่คณุจะทําให้เหน็วา่ผมคิดผิด 

.................... 
คาํโกหกเล็กๆ น้อยๆ 

ถาม 
 ผนํ้าคนหน่ึงในคริสตจกัรของเรา ู (จริงๆ แลว้เขาเป็นผู้ปกครอง คือเป็นศิษยาภิบาลในเวลานี)้ มีปัญหาเกี่ยวกบัการพดคําู

โกหกเล็กๆ นอ้ยๆ ผมร้จกัสามีภรรยาค่หน่ึง ซ่ึงจบัไดว่้าเขาโกหก และตอนนีท้ัง้สองปฏิเสธที่จะมาโบสถ์เพราะเร่ืองนี ู้ ู ผมคิดว่าถ้า

เขาทราบว่าปัญหาของเขากําลงัทําลายคนอื่นอย่างไร เขาก็คงจะพยายามที่จะแก้ไข ผมควรจะทําอย่างไรดี ใครควรจะเป็นคนที่

บอกเร่ืองนีก้บัเขาครบั 

 
ตอบ 
 ประการแรก ผมหวงัว่าคณุไม่ได้กําลงักล่าวหาพ่ีน้องว่าเขากําลงัโกหก เพราะหลกัฐานของ “ธรรมิกชน” ท่ีโกรธไม่พอใจ

และไม่เช่ือฟัง หลายครัง้บางคนท่ีมีปัญหาและไม่ยอมปรับปรุงตวั จะกลา่วหาศิษยาภิบาลหรือบคุคลท่ีมีอํานาจว่าทําผิดเพ่ือหาข้อ

แก้ตวัให้ตนเองเพราะความไม่เช่ือฟังและการกบฎของตน เหตุการณ์เช่นนีเ้กิดขึน้บ่อยครัง้มาก การท่ีคุณเช่ือคํากล่าวหาท่ีไม่มี

ข้อสนบัสนนุเก่ียวกบัผู้ปกครองจะถือเป็นสิ่งท่ีไม่ถกูต้องในส่วนของคณุ พระคมัภีร์เตือนเราว่า “อย่ายอมรับคํากล่าวหาผู้ปกครอง

คนใด เว้นเสียแตจ่ะมีพยานสองสามคน” (1ทิโมธี 5:19) 

 ถ้าข้อกล่าวหาท่ีว่าผู้ปกครองพดู “คําโกหกเลก็ๆ น้อยๆ” มาจากสิ่งท่ีผู้ ท่ีไม่เช่ือฟังบอกกบัคณุ คณุก็มีปัญหาอย่างแท้จริง 

ใครกันท่ีเป็นคนโกหก คงจะไม่ใช่ผู้ปกครองท่ีดีเลย เพราะพระเจ้าทรงเห็นว่าเหมาะสมท่ีจะให้เขาเป็นผู้ นําคริสตจักรในเวลานี ้
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อาจจะเป็นได้ว่าผู้ ท่ีพดูโกหกคือคนแปรพกัตร์ ซึ่งไม่ยอมมาโบสถ์ พระเจ้าทรงเกลียดชงัสิ่งนัน้ด้วยความเกลียดชงัของพระองค์ (ดู

สภุาษิต 6:16-19) 

 ถ้าคณุรับฟังคํากล่าวหาเก่ียวกบัผู้ปกครอง ซึ่งไม่มีข้อสนบัสนนุโดยพยานสองหรือสามปากซึ่งเป็นคริสเตียนท่ีแข็งแกร่ง

และชอบธรรมในคริสตจกัร ก็แสดงให้เห็นถึงการขาดความเข้าใจทางฝ่ายวิญญาณและการเป็นผู้ ใหญ่ ตามจริงแล้ว พระวจนะของ

พระเจ้ากลา่ววา่ “คนซ่ือ” ถกู “ลอ่ลวง...ให้หลง ด้วยคําดีคําอ่อนหวาน” (โรม 16:18) ข้อพระคมัภีร์ก่อนหน้านีก้ลา่วว่าให้ “สงัเกตด”ู 

และ “เมินหน้าจากคนเหลา่นัน้” ซึง่มีความหมายตามนัน้วา่ อยา่ไปยุง่กบัคนเหลา่นัน้ 

 ถ้าน่ีเป็นแหล่งท่ีคุณได้ข้อมลูมา คุณต้องขอให้องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงให้อภยัคุณในการเช่ือคนง่ายและความซ่ือในการ

ยอมรับคํากล่าวหาเก่ียวกบัผู้ปกครอง ขอให้พระเจ้าทรงชําระความคิดของคณุจากความคิดชัว่และการตดัสินผู้ รับใช้ของพระเจ้า 

ถ้าคณุได้พดูถึงเร่ืองนีแ้ม้แต่คําเดียวกบัคนอ่ืนๆ จงไปหาพวกเขาแล้วขอโทษเสีย ไม่ใช่เร่ืองแปลกเลยท่ีคณุจะไปหาผู้ปกครองด้วย

วิญญาณท่ีแตกหกัและชอกชํา้ และขอการให้อภยั 

 แต่จดหมายของคณุไม่ได้เขียนไว้ชดัเจนว่าได้ข้อมลูเก่ียวกบัคํากลา่วหานีท่ี้ว่าผู้ปกครองพดู “คําโกหกเลก็ๆ น้อยๆ” นีม้า

จากท่ีใด แม้ว่าคณุทราบแน่ชดัว่า เขาโกหกและทราบว่าเขากําลงัพดูโกหก คณุต้องไม่พดูเร่ืองนีก้บัใครๆ เลย จงน่ิงเงียบเก่ียวกบั

เร่ืองนี ้(ดสูภุาษิต 11:13; 17:9) ถ้าคนอ่ืนพดูเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ให้ตกัเตือนเขา และอยา่ไปมีสว่นร่วม 

 แล้วจงอธิษฐานเผ่ือผู้ปกครอง จงขอให้พระเจ้าประทานความรักกบัคณุสําหรับเขา ขอให้ความรักของพระคริสต์เต็มอยู่ใน

ใจของคณุ ขอให้พระเจ้าอวยพรเขา ช่วยเหลือเขา ใช้เขา และหากเขามีปัญหานี ้ขอให้ทรงช่วยเขาในเร่ืองปัญหานี ้ตราบใดท่ีเขา

ยงัคงเป็นผู้ นําอยู่ จงยอมจํานนตวัคณุต่อการนําของเขาและจงเช่ือฟัง อย่าเพียงแค่เสแสร้ง แต่จงรัก อธิษฐานเผ่ือเขา และยอม

จํานนตอ่เขาอยา่งแท้จริง 

 ถ้าคณุรู้สึกว่าคณุต้องพูดกบัเขา จงไปหาเขาเพียงลําพงั แต่ให้จําข้อความใน 1ทิโมธี 5:1 ไว้ให้ดี “อย่าตําหนิชายผู้ มี

อาวโุส แต่จงขอร้องเขาเสมือนเป็นบิดา” เม่ือพดูกบัเขา อย่าแสดงให้เห็นถึงการกลา่วหาเลยแม้แต่น้อย คณุอาจพดูว่า “เม่ือเร็วๆ นี ้

คณุพดูถงึเหตกุารณ์หนึง่ (ให้พดูทวนถงึสิง่ท่ีเขาพดูโดยใกล้เคียงท่ีสดุ) ผมไมค่อ่ยเข้าใจน่ะครับ คณุช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับว่า

มนัเป็นมาอย่างไรแน่ ผมอาจจะทึบสกัเล็กน้อย แต่ว่าเหตกุารณ์มนัเกิดขึน้แบบท่ีผมเข้าใจหรือเปล่าครับ ผมไม่อยากให้มีความ

สงสยัอยูใ่นใจของผมน่ะครับ ผมเลยมาหาคณุ” จงแสดงให้เหน็ถงึการถ่อมใจ ความรัก และความหว่งใยอยา่งแท้จริง 

 จงถือว่าเขาไม่มีความผิดไว้ก่อน เป็นการง่ายเหลือเกินท่ีจะกล่าวสิ่งท่ีอาจเข้าใจผิดและตีความผิดไปได้ บางครัง้ ถ้อยคํา

อาจมีความหมายอย่างหนึ่งกับผู้พูด และมีความหมายแตกต่างกันอย่างสิน้เชิงกับผู้ ฟัง น่ีเป็นปัญหาท่ีผู้ นําทุกคนประสบ ใน

ฐานะศิษยาภิบาล ผมเองก็มีปัญหานีห้ลายครัง้ 

 มีเร่ืองราวเก่าแก่หนึ่ง ช่ือ “หญิงแก่สามคน” หญิงสาวคนนีอ้ยู่ในคริสตจกัรทกุแห่ง เป็นสมาชิกของท่ีประชุมทกุแห่ง ฟัง

การเทศนาทุกครัง้และบทสนทนาทัง้หมด และทําให้เกิดความยุ่งยาก ปัญหามากกว่าคนอ่ืนๆ ในคริสตจักร ช่ือของพวกเธอคือ

อะไรน่ะหรือ ช่ือของพวกเธอคือ Miss Understand (ซึง่เลน่คําว่า Miss ซึง่หมายถึง “นางสาว” หรือหมายถึง “ไม่ถกูต้อง” ก็ได้ และ

คําว่า Understand ซึง่หมายถึงความเข้าใจ – ผู้แปล) Miss Represent (ซึง่เลน่คําว่า Miss ซึง่หมายถึง “นางสาว” หรือหมายถึง 

“ไมถ่กูต้อง” ก็ได้ และคําวา่ Represent ซึง่หมายถึงการแสดงออก – ผู้แปล) และ Miss Construe ((ซึง่เลน่คําว่า Miss ซึง่หมายถึง 

“นางสาว” หรือหมายถึง “ไม่ถกูต้อง” ก็ได้ และคําว่า Construe ซึง่หมายถึงการตีความ – ผู้แปล) และพวกเธอก็เป็นเหมือนเช่นช่ือ

ของพวกเธอ เป็นพวกสร้างปัญหา เม่ือพิจารณาปัญหาสว่นใหญ่แล้ว จะเหน็วา่เกิดจาก “หญิง” คนหนึง่คนใดเหลา่นี ้

 ในตอนท้ายนี ้จงจําไว้ว่าผู้ปกครองซึ่งแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ มีดแูลในเวลานี ้ก็เป็นมนษุย์คนหนึ่ง อาจทําผิดได้ ถ้าเป็นความ

จริงว่าเขาพดูสิ่งท่ีไม่ใช่ความจริง ถ้าเขาทราบถึงความผิดพลาดนี ้ก็จงช่วยเขาเหมือนเช่นในกาลาเทีย 6:1 บอกกบัเรา จงทําด้วย

ความยินดี อิสระเสรี ความรัก การถ่อมใจและท่ีสําคญัคือทําอย่างเต็มท่ี แล้วจงฝังและลืมมนัเสีย น่ีแสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้ ใหญ่

ทางฝ่ายวิญญาณ 
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 ท้ายสดุแล้วคือ ถ้าคณุไมเ่ช่ือคนง่าย คณุก็เป็นผู้ใหญ่ คณุเป็นคนเช่ือคนง่ายหากว่าคณุเช่ือคํากลา่วหาท่ีไม่มีข้อสนบัสนนุ 

หรือในกรณีท่ีคํากลา่วหาเป็นความจริง คณุก็ออ่นตอ่โลกหากวา่คณุผกูใจเจ็บหรือไมพ่อใจ ถ้าคณุเป็นผู้ใหญ่ คณุจะรัก ซ่ือสตัย์ เช่ือ

ฟัง ปฏิบติัตามพระคมัภีร์ ถ่อมใจ และอยูท่างฝ่ายวิญญาณอยา่งแท้จริง คณุอยากจะเป็นแบบไหน 

.................... 
ศษิยาภบิาลทาํให้สะดุด 

ถาม 
 ในคริสตจกัรของเรา บางครัง้ศิษยาภิบาลพดส่ิงทีทํ่าใหอ้นชุนบางคนสะดดุ และบางคนเหล่านัน้โกรธ ู เขาพดกบัหญิงสาวู

คนหน่ึง และเธอโกรธมากและอยากจะเลิกมาโบสถ์ แต่ดว้ยการช่วยเหลือของพระเจ้า ผมพดกบัเธอและเธอยงัคงอย่ บางคนบอกู ู

ว่าเขาอยากร้อยากเห็นเกินไป เขายุ่งเร่ืองของพวกเขาทัง้ๆ ทีไ่ม่ใช่เร่ืองของเขา พวกเขาควรจะทําอย่างไรดีครับ พวกเขาควรจะคยุู

กบัศิษยาภิบาล หรือว่าผมควรจะคยุกบัศิษยาภิบาลแทนพวกเขา 

ตอบ 
 ผมดีใจท่ีพระเจ้ายงัคงมีอนชุนในคริสตจกัรของพระองค์ ซึง่ไม่ได้เป็นเหมือนกบัท่ีคณุเล่ามา และผมมีความยินดีเช่นกนัท่ี

พระเจ้าทรงมีผู้ปกครองท่ีมีความเข้าใจพอท่ีจะไม่เห็นอกเห็นใจคริสเตียนท่ีอยู่ฝ่ายเนือ้หนงัไม่ว่าจะมีอายเุท่าใดก็ตาม ผมเสียใจท่ี

คุณดูเหมือนว่าจะไม่มีความเข้าใจหรือความรู้ทางฝ่ายวิญญาณมากเช่นนัน้ ผมคิดว่าคุณควรจะเปล่ียนแปลงตนเองก่อนท่ีจะ

พยายามแก้ไขศิษยาภิบาล ใครกนัแน่ท่ีเป็นคน “อยากรู้อยากเหน็” 

 ผมเห็นว่าศิษยาภิบาลของคณุเป็นผู้ ท่ีมีความรู้สกึผิดจากพระเจ้า ซึ่งต้องการเห็นอนชุนในคริสตจกัรของเขาได้รับความ

รอด แน่นอนว่า ความจริงทําให้ใจท่ีอยู่ฝ่ายเนือ้หนงัสะดดุ ศิษยาภิบาลมีหน้าท่ีตามอย่างพระคมัภีร์บอกไว้ หน้าท่ีของเขาคือการ

ช่วยเหลือคนท่ีคิดว่าสิ่งท่ีพวกเขาทําไม่ใช่กงการอะไรของ ศิษยาภิบาล ถ้าเขาไม่ต้องการให้ศิษยาภิบาลช่วยเหลือพวกเขาเม่ือพวก

เขาทําผิด พวกเขาก็ไมต้่องการท่ีจะรอด 

 อนชุนเหล่านี ้(และคนอ่ืนๆ ไม่ว่าจะหนุ่มหรือแก่ ท่ีเป็นแบบพวกเขา) ต้องได้รับการกระตุ้นให้เปล่ียนแปลง พวกเขาต้อง

มีศิษยาภิบาลท่ีมีความกล้าท่ีจะพดูกบัพวกเขา และดเูหมือนว่าพวกเขาจะมีศิษยาภิบาลเช่นนัน้จริงๆ จงยินดีท่ีมีเขา และอย่าเข้า

ไปยุ่ง คณุควรจะอยู่ในห้องอธิษฐาน ขอให้พระเจ้าเมตตากบัวิญญาณของคณุ และอนชุนท่ีไม่เช่ือฟังเหล่านัน้ จงอธิษฐานขอให้

พระเจ้าประทานความกล้ามากย่ิงกวา่นีแ้ก่ศิษยาภิบาลของคณุในการแก้ไขปัญหาความบาป 

 คณุไม่ได้เป็นเพ่ือนกบัอนชุนเหล่านี ้แต่เป็นศิษยาภิบาลต่างหาก คณุกําลงัทําให้เกิดข้อเสียมากกว่าข้อดี ด้วยความเห็น

ใจท่ีผิดๆ ของคณุ เพ่ือนท่ีเป็นแบบคณุก็เป็นเหมือนกบัศตัรู 
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การรับใช้ 
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ศษิยาภบิาลให้คาํปรึกษาผ้หญิงู  
ถาม 
 ดิฉนัเป็นแม่หม้าย และบางครั้งดิฉนัอยากคุยกบัศิษยาภิบาลเป็นการส่วนตวั แต่เมื่อเขามาเยี่ยมในฐานะศิษยาภิบาล 

ภรรยาของเขาก็มากบัเขาดว้ยเสมอ ดิฉนัไม่อยากจะคิดว่าดิฉนัไม่สามารถไวใ้จสามีของดิฉนัได ้ภรรยาเขาไม่ไวใ้จเขาหรือคะ 

ตอบ 
 ผมแน่ใจว่าคุณตีความหมายจุดประสงค์ของการท่ีศิษยาภิบาลของคุณพาภรรยาของเขามาด้วยเม่ือมาเย่ียมเยียนใน

ฐานะศิษยาภิบาลนัน้ผิดไป ผมอยากจะบอกอะไรคณุสกัหน่อยวา่ 

1. การรับใช้เป็นการทรงเรียกท่ีสงูสดุบนโลกนี ้

2. ลกูศรท่ีแหลมคมท่ีสุดของซาตานและการต่อสู้ ท่ีมีพิษร้ายแรงมากท่ีสดุนัน้ เกิดขึน้กับผู้ รับใช้ โดยเฉพาะอย่างผู้ ท่ี

พระเจ้าทรงใช้อยา่งมากท่ีสดุ 

3. ผู้ รับใช้ท่ียืนหยดัในความชอบธรรมและความบริสทุธิมากท่ีสดุต้องทนกบัการโจมตีท่ีร้ายกาจท่ีสดุของซาตาน มนั์

ตัง้ใจท่ีจะทําลายพวกเขา 

4. ถ้าซาตานสามารถทําลายผู้ รับใช้ได้ มันก็สามารถทําลายคริสตจักรได้ ผู้หญิง เงินทอง และความหย่ิงยโสเป็น

หายนะของผู้ เทศนาท่ีดีจํานวนมากมาย 

5. ถ้าซาตานไม่สามารถทําให้ผู้ รับใช้ทําบาปได้ มนัก็จะทําสําเร็จแล้วเพียงแค่สามารถทําให้ผู้ รับใช้ปล่อยให้ตนเองอยู่

ในสถานการณ์ซึง่มีลกัษณะอนัชัว่ร้าย โดยท่ีไมร่ะมดัระวงัใดๆ (ด ู1เธสะโลนิกา 5:22) 

6. คนทัง้หลายมาโบสถ์และฟังผู้ รับใช้เพราะพวกเขาต้องการทําเช่นนัน้ เพราะพวกเขามีความเช่ือมัน่ในผู้ รับใช้ในฐานะ

ท่ีเขาเป็นผู้ นําทางฝ่ายวิญญาณ และเป็นตวัอยา่งของฝงูแกะ 

7. สิง่ท่ีผู้ รับใช้ทกุคนมีเพียงอยา่งเดียวคือช่ือเสียงของเขา ถ้าเขาเสียช่ือไปแล้ว อิทธิพลของเขาท่ีมีต่อคนอ่ืนเพ่ือพระเจ้า

นัน้ก็หมดไปด้วย ผู้ รับใช้ซึง่ไมมี่ความเช่ือมัน่และความเคารพของคนทัง้หลาย ก็หมดสิน้อนาคต 

8. ไมมี่สิง่ใดท่ีทําลายอิทธิพลของผู้ รับใช้ได้เร็วไปกวา่การพดูไมดี่เก่ียวกบัเขา ไมว่า่จะเป็นความจริงหรือไมก็่ตาม 

9. ถ้าผู้ รับใช้ไม่ระมัดระวัง ซาตานจะทําให้แน่ใจว่ามีคนพูดไม่ดีเก่ียวกับเขา และทําให้เกิดผลเสียมากท่ีสุด (ดูโรม 

14:16) 

10. ผู้ รับใช้ของพระเจ้ารับใช้ในท่ีหนึง่ๆ ได้ไมน่าน ก็สร้างศตัรูขึน้เพียงเพราะเขาประกาศความจริงโดยไม่มีความกลวัหรือ

เห็นแก่ผู้ ใด ศตัรูเหลา่นัน้มกัจะรอให้เขาทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยไม่ระมดัระวงัหรือไม่ฉลาด เพ่ือท่ีพวกเขาอาจจะกล่าวหาเขาเพ่ือหาข้อ

แก้ตวัให้ตนเองในการไมเ่ช่ือฟังของตน 

11. ศิษยาภิบาลไมค่วรเส่ียงตวัเองโดยเปิดโอกาสให้กบัคนชัว่เหลา่นี ้พวกเขามกัจะได้รับการดลใจจากมาร โดยหวงัท่ีจะ

ทําลายอิทธิพลของศิษยาภิบาล 

12. เม่ือพิจารณาจากข้อความข้างต้นแล้ว แม้ว่าศิษยาภิบาลของคณุอาจจะมาเย่ียมคณุโดยท่ีไม่ต้องมีภรรยามาด้วย 

แตไ่ม ่“เป็นประโยชน์” ท่ีเขาจะทําเช่นนัน้ (ด ู1โครินธ์ 10:23) 

13. ตามจริงแล้ว คุณต้องตระหนักว่ามารไม่ได้เล่นแบบเด็กๆ ศิษยาภิบาลของคุณกําลงัปกป้องช่ือเสียงของคุณด้วย

เช่นกนั 

14. ผมไม่แน่ใจว่าแรงจูงใจของคุณถูกต้องหรือไม่ คุณน่าจะลองตรวจดูใจของคุณ ขณะท่ีคุณอาจพูดหรือคิดว่าคุณ

สะอาดและบริสุทธิใจในความตัง้ใจของคุณ แต่การท่ีคุณไม่พอใจท่ีภรรยาของศิษยาภิบาลมาด้วยนัน้อาจแสดงให้เห็นว่าคุณ์

ต้องการเป็นเจ้าของอย่างมากและมีความอิจฉา ศิษยาภิบาลของคณุเป็นคนฉลาดท่ีนําภรรยาของเขามากบัเขาด้วยเม่ือมาเย่ียม
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เยียนคณุ ถ้าคุณเป็นอย่างท่ีคุณควรเป็นแล้วล่ะก็ คณุจะไม่มีความไม่พอใจในสิ่งนี ้แต่จะขอบคณุพระเจ้าสําหรับศิษยาภิบาลท่ี

ระมดัระวงั ฉลาด และรู้จกัแยกแยะ ซึง่ดแูลจิตวิญญาณของคณุ 

15. “ภรรยาเขาไมไ่ว้ใจเขาหรือ” แน่นอนวา่เธอไว้ใจ แตท่ัง้สองคนไมไ่ว้ใจมาร 

................... 
การเน้นการประกาศมากเกนิไป 

ถาม 
 คุณเห็นอนัตรายของการเน้นเร่ืองการประกาศมากเกินไป และการยกเอาจํานวนคนเป็นหลกัฐานของส่ิงที่เรียกว่าการ

ฟ้ืนฟในเวลาสดุทา้ยไหมู  

ตอบ 
 ผมเห็นอนัตรายหากว่าเราไม่ประกาศ บ่อยครัง้เราจํากดัอยู่แค่ภายในคริสตจกัรของเราเท่านัน้ ทกุวิญญาณเป็นจํานวน

ตวัเลข และงานของเราคือ “ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนษุย์ทุกคน” (มาระโก 16:15) ย่ิงเรานําคนเข้ามามากเท่าไร เราก็ย่ิงต้อง

ประกาศพระกิตติคณุไปมากขึน้เท่านัน้ และวิญญาณก็ย่ิงได้รับความรอดมากขึน้เท่านัน้ เราต้องมีภาระหนกัสําหรับคนท่ีหลง พวก

เราหลายคนอยูน่ิ่งเฉยมากนานเกินไปแล้ว 

 อยา่งไรก็ดี ผมอยากจะพดูถงึอีกด้านหนึง่ บางคนคิดอยา่งผิดๆ วา่การมีคนมากมายเป็นเป้าหมายท่ีย่ิงใหญ่ และสามารถ

ใช้ได้ทกุวิธี ไม่ว่าจะอยู่ในทางโลกหรือประนีประนอมมากเท่าใดก็ตาม หากว่าจะสามารถทําให้มีคนจํานวนมากขึน้ แต่จริงๆ แล้ว 

ไมค่วรเป็นเช่นนัน้เลย 

 งานของเราคือการสัง่สอนคนทกุชาติ (ความหมายตรงตวัของมทัธิว 28:19) ซึ่งรวมถึงการบพัติศมาพวกเขา และ “สอน

เขาให้ถือรักษาสิง่สารพดัซึง่เราได้สัง่พวกเจ้าไว้” (มทัธิว 28:20) ไมมี่การประนีประนอมเลย น่ีคือการประกาศ แต่มากย่ิงกว่าแค่การ

ประกาศ 

 การประกาศข่าวประเสริฐคือการนําคนมาบพัติศมา แต่มีเพียงผู้ รับใช้ท่ีสะอาด บริสทุธิ มีสติสมัปะชญัญะ ชอบธรรม อยู่์

ทางฝ่ายวิญญาณ และมีพระวิญญาณบริสทุธิเท่านัน้ท่ีสามารถนําคนท่ีเช่ือใหม่ซึ่งได้รับบพัติศมาแล้วมาสู่การเป็นสาวกด้วยการ ์

“สอน” พวกเขา พวกเขาจะต้องได้รับการสอนเช่นเดียวกบัได้รับการประกาศ ไมเ่ช่นนัน้แล้ว งานของเราก็ไร้ประโยชน์ 

 คริสตจกัรของเราเต็มไปด้วยคนท่ีเช่ือพระเจ้าใหม่ แต่พวกเขายงัไม่ได้เป็นสาวกอย่างแท้จริง โปรดอ่านมทัธิว 16:24 ลกูา 

14:26, 33 ยอห์น 8:31; 15:8 คณุจะเห็นจากข้อพระคมัภีร์เหลา่นีว้่าการเป็นสาวกหมายความว่าอย่างไร ผู้ รับใช้ในเวลาแห่งการ

ฟืน้ฟสูดุท้ายท่ีแท้จริงจะไมเ่พียงแตป่ระกาศและทําให้มีผู้ เช่ือพระเจ้าใหม่เท่านัน้ แต่ยงัจะสอนคนท่ีเช่ือพระเจ้าใหม ่และสอนให้เขา

เป็นสาวกด้วย การไมป่ฏิบติัเช่นนัน้เป็นการไมป่ฏิบติัตามพระบญัชาท่ีพระเจ้าทรงประทานให้กบัเรา 

 เวลาเหลือน้อย ขอให้เราเร่งทํางานท่ีสําคัญของเรา อย่าคิดว่าเราบรรลุเป้าหมายของเราเม่ือเราบัพติศมาคนจนเต็ม

คริสตจักรแล้ว เราต้องนําคนทัง้หลายให้มาเป็นสาวกท่ีอทุิศตน ซึ่งจะทําให้ชุมชน หมู่บ้าน และเมืองสัน่สะเทือนเพ่ือพระเจ้าใน

กาลเวลาสดุท้ายนี ้น่ีแหละจงึเป็นการฟืน้ฟใูนเวลาสดุท้ายอยา่งแท้จริง 

.................... 
การส่งเสริมการนมัสการที่เตม็ไปด้วยอารมณ์ 

ถาม 
 ผมเป็นคนที่เดินทางบ่อยเพราะหนา้ทีก่ารงาน และผมไดไ้ปเยีย่มเยียนคริสตจกัรของเราหลายๆ แห่งทัว่ประเทศ ผมเป็น

ห่วงเกี่ยวกบัการส่งเสริม “การนมสัการ” ที่เต็มไปด้วยอารมณ์อย่างมากมาย และการไม่เน้นหรือลดความสําคญัของการเทศนา

พระวจนะ ดเหมือนว่าศิษยาภิบาลและผป้ระกาศหลายคนใชเ้วลามากในการเนน้ถึงการตะโกนู ู โห่ร้อง การเตน้รํา การกระโดด หรือ
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การว่ิงไปมา และเรียกส่ิงนัน้ว่า “นมสัการ” และเตือนผเ้ข้าประชมุเสมอว่าอย่าถือกฎระเบียบมากเกินไป ในทางตรงกนัข้าม เวลาู

ในการเทศนาพระกิตติคณุกลบัมีนอ้ย และส่ิงที่เทศนานัน้กลบัเป็นเร่ืองพืน้ๆ ที่คนจะลืมได้ภายในเวลาไม่กี่นาที ผมต้องการการ

เทศนาและการสอนพระคมัภีร์แบบเดิมเหลือเกิน ส่ิงที่จะทําให้คนเข้าใจความจริง และมีความชอบธรรม ผมอยากจะทราบ

ความเห็นของคณุครบั 

ตอบ 
 ผมได้ยินหลายคนแสดงความรู้สกึเช่นเดียวกนักบัคณุ แต่เราต้องระวงัท่ีจะไม่กลายเป็นผู้ ท่ีอยู่ในกฎระเบียบมากเกินไป 

อยา่ชงัคําเตือนเก่ียวกบัเร่ืองนี ้เพราะเป็นความจริงท่ีวา่การอยูใ่นกฎระเบียบมากเกินไปนัน้เป็นอนัตรายเสมอ  ช่างเป็นเร่ืองเลวร้าย

เหลือเกินท่ีจะเสียการนมสัการทางฝ่ายวิญญาณท่ีแท้จริงไป 

 ผมคิดว่าถ้าคณุไปเย่ียมคริสตจกัรท่ีพระเจ้าทรงอวยพร อนัเป็นคริสตจกัรซึง่ “สอ่งสว่าง และก้าวไปข้างหน้า และเติบโต” 

คณุจะพบวา่คริสตจกัรสว่นใหญ่มีศิษยาภิบาลท่ีมีการรับใช้ซึง่เน้นการเทศนาพระวจนะของพระเจ้า และในเวลาเดียวกนัก็สนบัสนนุ

เสรีภาพของพระวิญญาณในการนมสัการด้วย 

 “พระวิญญาณ” และ “ความจริง” เป็นสิง่ท่ีมีอยูใ่นการนมสัการ (ยอห์น 4:24) พระเยซูตรัสไว้ในมทัธิว 22:29 ว่า พวกสะดู

สีทําผิดเพราะ “ไม่รู้พระคมัภีร์ [ซึง่เราได้รับผ่านทางการเทศนาและการสอนพระวจนะ] หรือฤทธิเดชของ์ พระเจ้า [การเคล่ือนไหว

ของพระวิญญาณ]” 

 ในการท่ีจะมีสขุภาพแข็งแรง เราจะต้องกินอาหารท่ีดี มีสมดุล สดูอากาศท่ีบริสทุธิ และออกกํา์ ลงักาย คริสตจักรและ

ธรรมิกชนท่ีแข็งแรงทุกแห่งและทุกคนจะต้องกินทัง้นมและเนือ้ของพระวจนะ สูดอากาศแห่งการนมัสการทางฝ่ายวิญญาณท่ี

บริสทุธิสดช่ืน และออกกําลงักายทางฝ่์ ายวิญญาณด้วยการรับใช้และการนําคนมาเช่ือพระเจ้า ปัจจยัเหลา่นีท้ัง้หมดเป็นสิ่งท่ีจําเป็น

และสําคญัเทา่ๆ กนัในสขุภาพและการพฒันาของคริสเตียนท่ีดี 

 แม้ว่าครัง้หนึ่งในองค์การของเรา ดูเหมือนว่าการเทศนาถูกลดความสําคญัลงไป แต่ผมเช่ือว่าตอนนีไ้ด้กลบัมาอยู่ใน

ตําแหน่งท่ีถกูต้อง นัน่คือเป็นความจําเป็นอยา่งขาดไมไ่ด้ 

 นานๆ ครัง้เราควรจะตรวจดูว่าการนมัสการของเรา การเทศนาของเรา และการอธิษฐานของเราเป็นอย่างไรโดย

เปรียบเทียบกับรูปแบบของอคัรสาวกในหนงัสือกิจการและพระคมัภีร์ใหม่ เราเกรงว่าพวกเราบางคนได้นําเอาการปฏิบติัหลาย

อยา่งมาจากคริสตจกัรกลุม่อ่ืนๆ หรือจากวิญญาณและการจินตนาการของเราเอง นัน่ไมใ่ช่สิง่ท่ีพระคมัภีร์สอนเลย 

 คริสตจกัรยคุแรกนําคนในการนมสัการอยา่งไร ใจความสําคญัของคําเทศนาของพวกเขาคืออะไร พวกเขาเน้นในเร่ืองไหน 

การประชุมของพวกเขาจํากัดอยู่เพียงแค่สถานท่ีประชุมของธรรมิกชนหรือไม่ พวกเขาให้ความสําคัญกับสิ่งต่างๆ ท่ีเราเน้นใน

ปัจจบุนันีอ้ยา่งไร เราอาจจะแปลกใจก็ได้เม่ือศกึษาหนงัสือกิจการและพบคําตอบสําหรับคําถามเหลา่นี ้

.................... 
ศษิยาภบิาลยืนกรานที่จะเทศนา 

ถาม 
 ผมได้อ่านบทความจากคอลมัน์เมื่อเร็วๆ นีที้่คุณตอบคําถามของชายที่เดินทางบ่อย ผหิ้วกระหายที่จะไดยิ้นการเทศนาู

และสอนพระวจนะของพระเจ้า แต่ปัญหาของผมต่างออกไปครับ ศิษยาภิบาลของผมยืนกรานที่จะเทศนาแม้ว่าพระวิญญาณจะ

ทรงเคลือ่นไหวและธรรมิกชนร้สึกตอ้งการนมสัการ ผมร้สึกว่าเรากําลงัจะตายเพราะไม่มีการใชข้องประทานแห่งู ู พระวิญญาณ ศิษ

ยาภิบาลไม่รอใหข้องประทานเหล่านัน้ทําการ แต่ลกุข้ึนและเทศนา 

ตอบ 
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 ในบรรดาของประทานอนัดีเลิศมากมายท่ีพระเจ้าทรงประทานให้แก่คริสตจกัรของพระองค์ ของประทานท่ีดีท่ีสดุคือผู้ รับ

ใช้ ใน 1โครินธ์ 12:8-11 อธิบายว่าพระวิญญาณทรงประทานของประทานฝ่ายวิญญาณแก่สมาชิกของคริสตจกัรอย่างไร เอเฟซสั 

4:11 อธิบายวา่ผู้ รับใช้ในพระคมัภีร์เป็นของประทานท่ีพระคริสต์ผู้ทรงได้รับเกียรติ ทรงประทานให้กบัคริสตจกัรของพระองค์ 

 พระเจ้าทรงประทานผู้ รับใช้ให้กับคริสตจักร “เพ่ือเตรียมธรรมิกชนให้เป็นคนท่ีจะรับใช้ เพ่ือเสริมสร้างพระกายของ

พระคริสต์ให้จําเริญขึน้ จนกวา่เราทกุคนจะบรรลถุงึความเป็นนํา้หนึง่ใจเดียวกนัในความเช่ือ และในความรู้ถงึพระบตุรของพระเจ้า 

จนกวา่เราจะโตเป็นผู้ใหญ่เตม็ท่ี คือเตม็ขนาดถงึความไพบลูย์ของพระคริสต์” (เอเฟซสั 4:12-13) ไม่มีการกลา่วถึงของประทานเก้า

อย่างใน 1โครินธ์ 12 เช่นนีเ้ลย ของประทานเหลา่นัน้ไม่ได้ทําให้คริสตจกัรดีรอบคอบหรือทําให้มีนํา้หนึ่งใจเดียวกนั มีแต่เพียงผู้ รับ

ใช้โดยผา่นทางพระวิญญาณบริสทุธิเทา่นัน้ท่ีสามารถทําได้์  

 นอกจากนี ้ไม่มีคริสตจักรใดเป็นคริสตจักรในพระคัมภีร์ใหม่ท่ีประสบความสําเร็จได้อย่างแท้จริง โดยปราศจากการ

ดําเนินการของของประทานฝ่ายพระวิญญาณสองอย่างแรกในเก้าอย่าง โดยผ่านทางผู้ปกครองหรือศิษยาภิบาล นัน่คือ ถ้อยคํา

ประกอบด้วยสติปัญญา และถ้อยคําอนัประกอบด้วยความรู้ แม้ว่าของประทานสองอย่างนีจ้ะมีการกล่าวถึงน้อยครัง้ และมีการ

ดําเนินการในรูปแบบท่ีมองไมเ่หน็ แตก็่เป็นของประทานในการรับใช้ท่ีสําคญัมาก พระวิญญาณบริสทุธ์ิทรงทําการผ่านทางศิษยาภิ

บาลและประทานของประทานให้กบัเขา ในการดแูล ชีแ้นะและปกครองคริสตจกัรอยา่งมีประสทิธิผล (กิจการ 20:28; 1ทิโมธี 5:17) 

 ของประทานเหลา่นีช้่วยให้ศิษยาภิบาลสามารถชีนํ้าคริสตจกัรและการประชมุนมสัการของคริสตจกัรบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ี

พระเจ้าทรงมีให้กบัคริสตจกัรได้ จงึเป็นเร่ืองง่ายท่ีจะเหน็วา่ศิษยาภิบาลต้องดแูลการดําเนินการของของประทาน และของประทาน

นัน้ใช้เพ่ือการทําให้คริสตจกัรจําเริญขึน้เท่านัน้ (1โครินธ์ 14:5; 12, 26) นอกจากนี ้ศิษยาภิบาลยงัต้องใช้ของประทานเหลา่นีใ้น

การสอดคล้องกบัคําสัง่ตามพระวจนะของพระเจ้าใน 1โครินธ์ 14 และข้อพระคมัภีร์ท่ีเก่ียวข้องเท่านัน้ ศิษยาภิบาลเป็นผู้ดแูลการ

ประชมุ และการดําเนินการของของประทานจะต้องไมสํ่าคญัไปกวา่การนําของเขา 

 ความจําเป็นสงูสดุคือการเทศนาพระวจนะ “พระเจ้าจึงทรงโปรดช่วยคนท่ีเช่ือให้รอดโดยคําเทศนาเร่ืองโง่ๆ” (1โครินธ์ 

1:21) พระเจ้าไมท่รงประสงค์ให้ของประทานและหมายสําคญัมีความสําคญัไปกวา่การเทศนาพระวจนะ แต่ให้เพ่ือยืนยนั (มาระโก 

16:20) ของประทานเป็นสิ่งท่ีช่วยเหลือ แต่พระวจนะสําคญัเหนือของประทานอ่ืนใด การใช้ของประทานจะต้องได้รับการทดสอบ

ตามพระวจนะ แม้แตข่องประทานแหง่การเผยพระวจนะ ซึง่เป็นของประทานท่ีจะทําให้จําเริญขึน้อยา่งแน่นอนนัน้ จะต้องได้รับการ

พิสจูน์ด้วยพระวจนะ (1เธสะโลนิกา 5:19-21; 1โครินธ์ 14:29) ซึง่เป็น “คําพยากรณ์ท่ีแน่นอนย่ิงกวา่นัน้อีก” (2เปโตร 1:19) 

 ในทกุการประชุม วิญญาณและความจริงจะต้องมีอยู่เพ่ือท่ีการนมสัการจะเป็นท่ียอมรับของพระเจ้า (ยอห์น 4:24) ใน

วนัเพน็เทคอสต์ พระวิญญาณทรงเคล่ือนไหวอยา่งอศัจรรย์ และจงึมีการเทศนาพระวจนะ ผลลพัธ์คือมีการเก็บเก่ียววิญญาณอย่าง

มาก 

 เป็นเร่ืองน่าเศร้าเม่ือไม่มีโอกาสสําหรับการเคล่ือนไหวของพระวิญญาณ แต่ก็น่าเศร้าเช่นเดียวกนัเม่ือไม่มีการประกาศ

ความจริงของพระเจ้า บอกตรงๆ นะครับว่า ผมเคยอยู่ในการประชุมท่ีไม่ได้ไปถึงจุดสูงสุดในพระเจ้าเพราะไม่มีการเทศนา 

“พระแสงแห่งพระวิญญาณ” ซึ่งคือ พระวจนะอนัลํา้คา่ของพระเจ้า แม้ว่าจะมีการใช้ของประทานอย่างมาก และมีหลายคนได้รับ

พระพร ความจริงขาดหายไปจากการประชมุนัน้ มีเวลาโอกาสท่ีองค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงให้มีข้อยกเว้น แต่ควรจะน้อยครัง้และไม่ควร

ถือเป็นแบบแผนของพระเจ้าสําหรับคริสตจกัรของพระองค์ 

 อีกอยา่งหนึง่นะครับ คณุบอกวา่ “ศิษยาภิบาลของผมยืนกรานท่ีจะเทศนาแม้วา่พระวิญญาณทรงเคล่ือนไหว” ผมขอถาม

หน่อยนะครับวา่ เวลาใดเป็นเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสดุสําหรับการเทศนา ถ้าคณุและสมาชิกในคริสตจกัรของคณุคงอยู่ในพระวิญญาณ 

และสนับสนุนศิษยาภิบาลของคุณและการเทศนาพระวจนะของเขา ใครจะรู้ล่ะว่าอะไรจะเกิดขึน้ในคริสตจักรของคุณบ้าง 

พระวิญญาณอาจเทลงมาระหว่างการเทศนาเหมือนเช่นในกิจการ 10:44 ก็ได้ น่ีเป็นวิธีท่ีพระเจ้าทรงประสงค์ท่ีจะทํางาน เราก็ควร

จะทําตามวิธีนัน้ 
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.................... 
วธีิการรับมือกับความโดดเดี่ยว 

ถาม 
 ผมเป็นมิชชนันารีในประเทศ ผมรกังานของพระเจ้าและอยากจะเห็นพระวิญญาณของพระองค์ทําการในคนทีเ่ชือ่พระเจ้า

ใหม่ ปัญหาที่สําคญัที่สดุของผมคือ ความโดดเดี่ยวในตวัภรรยาและลกๆ ของผมู  ซ่ึงเกิดจากงานพนัธกิจในประเทศ เพราะไม่มี

การคบหาสมาคมกบัคนทีเ่ป็นคริสเตียน ผมจะรบัมือกบัเร่ืองนีอ้ย่างไรจนกว่าทีเ่ราจะมีสมาชิกมากข้ึนในทีป่ระชมุของเรา 

ตอบ 
 ผมคิดว่าพวกเราทกุคนท่ีเคยออกไปทํางานของพระเจ้าในต่างถ่ิน ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องเรียนรู้

วิธีการมีชีวิตอยูอ่ยา่งโดดเด่ียว ซึง่เป็นอนัตรายในการทํางานของมิชชนันารี เม่ือเราอทุิศตนเพ่ือท่ีจะเช่ือฟังการทรงเรียกของพระเจ้า

ในการออกไปทํางานพนัธกิจ เราจะต้องอทุิศตวัของเราเพ่ือท่ีจะทนต่อการทดลองท่ีเกิดขึน้พร้อมกบัชีวิตนัน้ การทดลองท่ีสําคญั

อยา่งหนึง่คือความเจ็บปวดจากความโดดเด่ียว 

 ไม่ว่าเราจะเตรียมตนเองมากเพียงใดสําหรับชีวิตการเป็นมิชชนันารี แต่ประสบการณ์จริงอาจจะแตกต่างไปจากสิ่งท่ีเรา

คาดหวงัเป็นอยา่งมาก จนเราอาจจะรู้สกึราวกบัว่าเราไม่เคยเตรียมตวัมาก่อนเลย ภรรยาและลกูๆ อาจรู้สกึเช่นนัน้มากกว่าผู้ ท่ีเป็น

มิชชนันารีเสียอีก ดงันัน้พวกเราแต่ละคนจะต้องเตรียมตวัรับสิ่งท่ีไม่คาดคิด ซึ่งอาจเกิดขึน้ในสถานท่ีทํางานของเรา และการอทุิศ

ตนของทัง้ภรรยาและสามีต้องลกึเพียงพอท่ีจะเผชิญกบัปัญหานีไ้ด้ 

 ในการทําการของพระเจ้าในชีวิตของมนษุย์ทัง้หลาย จะเห็นได้ว่าผู้ ท่ีพระเจ้าทรงใช้จะต้องเดินอย่างโดดเด่ียวหลายครัง้

หลายคราว พระเจ้าทรงสัง่อบัราฮํมให้ออกจากบ้านและครอบครัวของเขา และไม่ได้ตรัสบอกเขาด้วยซํา้วา่เขาจะไปที่ไหน ยาโค

ต้องออกจากบ้านและหนีไป พ่ีชายของโยเซฟเองเกลียดชงัเขาและขายเขาให้พ่อค้า ซึ่งขายเขาต่อไปเป็นทาสให้กบัคนแปลกหน้า

ในอียิปต์ โมเสสต้องหนีไปในถ่ินทรุกนัดารจากบ้านของเขาในอียิปต์ 

 เอลียาห์รู้สึกถึงความเจ็บปวดจากความโดดเด่ียวและอยากท่ีจะตาย ดาเนียลถกูจบัตวัไปเป็นเชลยในต่างถ่ิน ไกลจาก

บ้านและเพ่ือนฝงูของเขาขณะท่ีเขายงัเป็นเด็กหนุ่ม เยเรมีย์ถกูเนรเทศออกจากประชากรของเขาเอง ยอห์นผู้ ให้บพัติศมาอาศยัอยู่

ในทะเลทรายหา่งไกลจากครอบครัวและเพ่ือนฝงู 

 อคัรสาวเปาโลมกัจะอยูเ่พียงลําพงัและทํางานราวกบัวา่ไมมี่เพ่ือนหรือการสนบัสนนุจากครอบครัวหรือเพ่ือนๆ พระเยซูถกู

เกลียดชงัและปฏิเสธ และถกูทกุคนละทิง้ แม้แต่สาวกของพระองค์เองยงัหนัไปจากพระองค์ และทิง้พระองค์ให้ทนทกุข์เพียงลําพงั

ในมือของผู้กลา่วหาพระองค์ ดงันัน้ความโดดเด่ียวจงึเป็นราคาท่ีผู้ ท่ีพระเจ้าทรงใช้จะต้องจ่ายในเวลาใดเวลาหนึง่ 

 เม่ือตอนท่ีผมยงัเป็นหนุ่ม ผมจําได้ว่าคณุแม ไอรีย์ ซึ่งเป็นมิชชนันารีผู้ มีความแน่วแน่จากประเทศจีนทางตอนเหนือ บอก

กบัพวกเราวา่ “พระเจ้าทรงแสวงหาผู้ ทําการท่ีสามารถยืนอยู่เพียงลําพงั และนําความแข็งแกร่งออกมาจากนํา้พทีุ่ซอ่นอยูข่ณะที่พว

เขาด่ืมเอาจากพระองค์ทีละเลก็ทีละน้อย” 

 เม่ือมีคนถามทหารแห่งไม้กางเขนอีกท่านหนึ่ง มิชชนันารีแซลล่ี มอร์เลย์ ว่าเธอทนได้อย่างไรกบัความโดดเด่ียวในการ

ทํางานพระเจ้าในสถานท่ีห่างไกล เธอตอบว่า “ดิฉันตายทีละน้อยทกุวนั วนัหนึ่งดิฉันตายต่อไอศกรีม อีกวนัหนึ่งก็ตายต่อเตียงท่ี

สะอาด และอีกอนัหนึ่งก็ตายต่อการมีเพ่ือนฝงู ด้วยการตายนัน่แหละท่ีทําให้ดิฉนัมีชีวิตอยู่และทําให้องค์พระผู้ เป็นเจ้าผู้ทรงเรียก

ดิฉนันัน้ทรงพอพระทยัได้” 

 ในเวลาท่ีโดดเด่ียว เราต้องเรียนรู้ท่ีจะพึง่พิงพระเยซูเป็นอย่างมาก เหมือนเช่นบทเพลงท่ีบอกว่า “แขนของมนษุย์พึง่ไม่ได้ 

จงอย่าได้ไว้ใจในกําลงัของตวัเอง” คณุแน่ใจได้เลยว่าพระองค์จะทรงเป็นทกุสิ่งสําหรับคณุ พระองค์ตรัสว่า “เราจะไม่ละท่าน หรือ

ทอดทิง้ทา่นเลย” (ฮีบรู 13:5) และ “น่ีแหละเราจะอยูก่บัเจ้าทัง้หลายเสมอไป จนกวา่จะสิน้ยคุ” (มทัธิว 28:20) 

 คณุเฮอร์เบอร์ท บฟัฟัม ผู้ เทศนาและนกัแตง่เพลงทา่นหนึง่ของเรา เขียนไว้วา่ 
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 ใหผ้มเดินกบัพระเยซเพียงลําพงัู  

และมีหินไวห้นนุนอน เหมือนเช่นยาโคบ 

 ดําเนินชีวิตทกุขณะไดเ้ห็นพระพกัตร์ของพระองค์ 

ยงัดีเสียกว่าตกหล่นไปจากทางเดินและไปไม่ถึงจุดหมาย 

 

 เราจะต้องเรียนรู้วิธีการเข้าสู ่“ท่ีกําบงัขององค์ผู้สงูสดุ” (สดดีุ 91:1) เพ่ืออนญุาตให้พระองค์ทรงเป็นทกุสิ่งสําหรับเรา เรา

ต้องเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นสหายแท้ ผู้ซึ่ง “ใกล้ชิดย่ิงกว่าพ่ีน้อง” (สภุาษิต 18:24) เม่ือความเจ็บปวดจากความโดดเด่ียวเกิดขึน้ 

ความเจ็บปวดนัน้ควรจะนําคณุใกล้ชิดกบัพระเยซมูากขึน้ ไมใ่ช่นําคณุออกไปไกลจากพระองค์ พระองค์ได้ทรงสญัญากบัเราว่า “ไม่

มีการทดลองใดๆ เกิดขึน้กบัท่าน นอกเหนือจากการทดลองซึง่เคยเกิดกบัมนษุย์ทัง้หลาย พระเจ้าทรงสตัย์ธรรม พระองค์จะไม่ทรง

ให้ท่านต้องถกูทดลองเกินกว่าท่ีท่านจะทนได้ และเม่ือท่านถกูทดลองนัน้ พระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางท่ีจะหลีกเล่ียงได้ด้วย 

เพ่ือทา่นจะมีกําลงัทนได้” (1โครินธ์ 10:13) 

 ตอนนีผ้มอยากจะเสริมคําแนะนําท่ีนําไปปฏิบติัได้จริง พระเจ้าทรงประสงค์ให้สามีและภรรยาเป็นเพ่ือนกนั พระองค์ตรัส

ว่า “ไม่ควรท่ีชายผู้ นีจ้ะอยู่คนเดียว เราจะสร้างคู่อปุถมัภ์ท่ีสมกบัเขาขึน้” (ปฐมกาล 2:18) คณุควรจะใช้เวลาเพ่ืออทุิศตวัต่อภรรยา

และลกูๆ ของคณุ จงให้เวลาและความสนใจของคณุกบัพวกเขา อยา่มวัแตยุ่ง่กบัหน้าท่ีของคณุในฐานะมิชชนันารีและศิษยาภิบาล

จนคณุไมมี่เวลาท่ีจะเป็นสามีและพอ่อยา่งท่ีคณุควรจะเป็น 

 คุณควรกําหนดเวลาเฉพาะท่ีไม่มีอะไรมาล่วงลํา้ สําหรับกิจกรรม การออกไปเที่ยว เวลาสนกุสนาน เวลาพกัผอ่น แล

กิจกรรมสนัทนาการของครอบครัว จงมีความยินดีในกนัและกนั ผ่อนคลาย และเพลิดเพลินในการอยู่ร่วมกนั เล่นกบัลกูๆ คณุจะ

สร้างความทรงจําท่ีดีในพวกเขาท่ีไมมี่สิง่ใดมาลบล้างได้ ในเวลาเหลา่นี ้อยา่นําปัญหาของคริสตจกัรมากบัคณุ ในโอกาสเช่นนี ้คณุ

เป็นของภรรยาและลกูๆ ของคุณอย่างแท้จริง พระเจ้าทรงพอพระทยัเม่ือคณุอทุิศตวั รัก และมีมิตรภาพกบัครอบครัวของคณุใน

เวลาเช่นนี ้เหมือนเช่นท่ีคณุทํางานของผู้ รับใช้ในเวลาอ่ืนๆ คณุจะพบว่าคณุได้พกัผ่อน และสามารถทําประโยชน์ในแผ่นดินของ

พระเจ้าได้มากกวา่ท่ีคณุขาดครอบครัวของคณุ และไมไ่ด้พกัผอ่นในเวลาเช่นนีเ้ลย 

 จงใช้ประโยชน์จากโอกาสในการพบปะกับผู้ รับใช้ท่านอ่ืนๆ รวมทัง้ภรรยาและลูกๆ ของพวกเขาด้วย คุณอาจจะไม่

สามารถพบปะกบัพวกเขาได้ทัง้หมด แตว่า่มีการประชมุตา่งๆ มากมาย การสมัมนา และคา่ยอนชุนในองค์กรของเรา สมาชิกทกุคน

ในครอบครัวของคณุจําเป็นต้องได้รับความสดช่ืนจากเวลาเช่นนัน้ จงจดัให้ครอบครัวของคณุได้ใช้เวลาดงักลา่วเพ่ือเป็นประโยชน์

กบัภรรยาและลกูๆ ของคณุ รวมทัง้ตวัของคณุเองด้วย 

 บางครัง้ แผนกพนัธกิจในประเทศ (Home Missions Division) จดัให้มีผู้ประกาศและแขกรับเชิญไปเทศนาในคริสตจกัร

พันธกิจในประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ นอกไปจากความช่ืนใจทางฝ่ายวิญญาณและการประกาศท่ีคริสตจักรพันธกิจใน

ประเทศของคณุจะได้รับ ตวัคณุเองและครอบครัวของคณุก็จะได้เพลิดเพลินกบัการพบปะกบัผู้ รับใช้เหลา่นีด้้วย เพ่ือนผู้ รับใช้ท่ีคณุ

รู้จกัในการรับใช้ในอดีตท่ีผา่นมาอาจมาถ้าคณุเชิญพวกเขา และศิษยาภิบาลและคริสตจกัรท่ีคณุจากมาอาจมาเย่ียมเยียนคณุบ้าง

เป็นครัง้คราว อย่ารู้สกึลงัเลท่ีจะถามแม้ว่าคณุจะไม่สามารถออกค่าใช้จ่ายให้กบัพวกเขาได้ บางคนอาจไม่สามารถมาได้ แต่คน

อ่ืนๆ อาจจะมาได้ จงใช้ประโยชน์จากการเย่ียมเยียนเหลา่นีใ้ห้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะทําได้ 

 เหนือสิ่งอ่ืนใด จงอย่าสงสารตวัเองหรือปล่อยให้ครอบครัวของคณุทําเช่นนัน้ เพราะคณุมีสิทธิพิเศษในการเป็นทหารใ์ น

กองทพัของพระเจ้า มีสว่นในงานท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุท่ีมนษุย์จะสามารถมีสว่นร่วมได้ และจะช่วยเพิ่มค่ามากขึน้ในชีวิตนิรันดร์ คณุและ

ครอบครัวของคณุเป็นผู้ ท่ีพระเจ้าทรงเรียกและไว้วางใจคณุให้ทํางานท่ีย่ิงใหญ่นีสํ้าหรับพระองค์ 

.................... 
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ไม่เคยมีการอัศจรรย์เกดิขึน้ 
ในการรับใช้ของผม 

ถาม 
 ผมเป็นผร้ับใช้หนุ่มในสหคริสตจกัรเพ็นเทคอสต์ู  ส่ิงที่ผมกงัวลก็คือ ผมไม่เคยมีหมายสําคญัที่เป็นการอศัจรรย์เกิดข้ึนใน

การรับใช้ของผมเลย ไม่แม้แต่การรักษาคนป่วยให้หาย เหมือนเช่นที่พระเยซตรัสว่าหมายสําคญัจะเกิดข้ึนกบัผ้ที่เชืู่ ู อ ในมาระโก 

16:17-18 แมว่้าผมจะร้สึกถึงการทรงเจิมในการเทศนาของผม แต่การขาดการอศัจรรย์นีทํ้าใหผ้มกลุม้ใจมาก และมารทําใหผ้มทนู

ทกุข์อย่างมากเมือ่ผมเทศนาเกี่ยวกบัการรักษาขององค์พระผเ้ป็นเจ้า แต่ไม่มีการรักษาใหห้ายเกิดข้ึนจริง คณุช่วยผมหน่อยไดไ้หมู

ครบั 

ตอบ 
 คณุทําให้ผมนึกถึงชายหนุ่มคนหนึ่งท่ีเจอท่ีเมืองฟีนิกซ์ตอนท่ีผมยงัอ่อนวยั ก่อนท่ีจะเข้าสู่การรับใช้ เขาเป็นวณัโรค และ

มาท่ีฟีนิกซ์เพราะปัญหาสขุภาพ เขามีความกระตือรือร้นในองค์พระผู้ เป็นเจ้ามากแม้วา่เขาจะป่วยมาก เขาจะนําแซกโซโฟนออกมา 

แล้วไปตามถนนใจกลางเมืองฟีนิกซ์ ยืนอยู่บนท่อระบายนํา้ หนัหน้าเข้าหาอาหาร หลบัตา และเป่าแซกโซโฟนนัน้ คนจะมามงุดกูั

อยา่งรวดเร็ว แล้วเขาจะลืมตาขึน้และเร่ิมเป็นพยานเพ่ือพระเยซ ูและเทศนากบัฝงูชน 

 วนัหนึง่ขณะท่ีเขากําลงัเทศนาเก่ียวกบัพระเยซเูร่ืองท่ีพระองค์ทรงเป็นแพทย์ผู้ รักษา และทรงเป็นผู้ รักษาโรคภยัไข้เจ็บของ

เรา เขาเกิดอาการไอและเร่ิมถ่มนํา้ลายออกมาเป็นเลือด มีบางคนในฝงูชนนัน้ท้าทายเขา บอกวา่องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงเป็นผู้ รักษา

โรคภยัไข้เจ็บทัง้หมดของเราได้อย่างไรในเม่ือชายหนุ่มเองก็ป่วยมาก นํา้ตาไหลลงมาเป็นสายบนใบหน้าของชายหนุ่ม เขาตอบว่

ไมว่า่เขาจะได้รับการรักษาหรือไมก็่ตามไมเ่ก่ียวกบัความจริงตามพระวจนะของพระเจ้าเลย แม้ว่าเขาอาจไม่มีความเช่ือท่ีจะรับการ

รักษาให้หาย แต่พระเยซูยงัทรงเป็นแพทย์ผู้ รักษาและผู้ รักษาโรคภยัไข้เจ็บของเรา นัน่เป็นความจริงเพราะพระวจนะของพระเจ้า

เป็นความจริง และไมไ่ด้ขึน้อยูก่บัวา่ชายหนุ่มคนนัน้ได้รับการรักษาหรือไม ่

 หลงัจากนัน้ ผมได้ยินว่าชายหนุ่มคนนัน้ได้รับการรักษาให้หายอย่างมหศัจรรย์ และผมมีความยินดีเป็นอย่างมาก ผมคิด

วา่สิง่ท่ีทําให้ผมประทบัใจมากท่ีสดุคือปกป้องพระวจนะและความจริงของพระเจ้า แม้แตใ่นเวลาท่ี (ผมแน่ใจว่า) ซาตานทดลองเขา

อย่างมาก เพราะดรูาวกบัว่าพระวจนะของพระองค์ไม่ได้เป็นจริงในชีวิตของเขาเลย แต่เขาไม่ได้สงสยัพระเจ้าหรือพระวจนะของ

พระองค์ และเหมือนเช่นโยบ หลงัจากท่ีเขาถูกทดลอง เขาก็ผ่านออกมาเหมือนกับทองคํา (โยบ 23:10) และเขาเองก็ได้รับการ

รักษาให้หาย 

 มาระโก 16:17-18 เป็นความจริง และข้อพระคัมภีร์เหล่านีจ้ะกลายเป็นจริงในชีวิตของคุณ แต่คุณกําลังอยู่ใน

กระบวนการท่ีความเช่ือของคณุถกูทดลอง (1เปโตร 1:7) 

 คณุควรจะทําอยา่งไร จงเทศนาพระวจนะ (2ทิโมธี 4:2) นัน่เป็นงานของคณุ งานขององค์พระผู้ เป็นเจ้าคือการช่วยให้รอด

และการรักษาให้หาย (มาระโก 16:20) จงสตัย์ซ่ือต่อการดําเนินไปกบัพระเจ้าของคณุ และสตัย์ซ่ือในการรับใช้ของคณุ ผลลพัธ์จะ

เกิดขึน้ แต่เม่ือผลลพัธ์เกิดขึน้แล้ว ก็จะเป็นสง่าราศีของพระองค์ ไม่ใช่ของคณุ คณุไม่สามารถช่วยคนใดให้รอดได้ และคุณก็ไม่

สามารถรักษาใครให้หายได้ แต่พระเจ้าทรงสามารถทําได้ และพระองค์จะทรงทําเช่นนัน้เม่ือคณุเทศนาพระวจนะของพระเจ้าด้วย

ความสตัย์ซ่ือและถ่อมใจ ด้วยความเช่ือ และประกาศวา่พระเยซคูริสต์ทรงเหมือนเดิมวานนี ้วนันี ้และสืบๆ ไปเป็นนิตย์ 

 แตผ่มขอเตือนคณุสกัเลก็น้อย จงอยา่คิดวา่ผู้ รับใช้ประสบความสําเร็จเฉพาะเม่ือมีการอศัจรรย์มากมายเกิดขึน้ การรับใช้

ของฟิลิปประสบความสําเร็จในสะมาเรียแม้ว่าเขาไม่สามารถทําให้ผู้ เช่ือใหม่ได้รับพระวิญญาณบริสทุธิได้ ์ (ดกิูจการ 8:5-17) ผู้ รับ

ใช้คนอ่ืนๆ ซึง่มีการรับใช้ท่ีตา่งออกไปได้เดินทางมาเพ่ือท่ีจะนําคนเหลา่นัน้ให้ได้รับพระวิญญาณ พระเจ้าทรงใช้ผู้ รับใช้ต่างๆ กนัใน

วิถีทางท่ีตา่งๆ กนั แตล่ะคนมีตําแหน่งและท่ีของตนในร่างกาย จงศกึษา 1โครินธ์ 3:5-11 และ 1โครินธ์ 12 อยา่งระมดัระวงั 
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 ท้ายสดุแล้ว จงอยา่พยายามท่ีจะเป็นสิ่งท่ีพระเจ้าไม่ได้ทรงเรียกให้คณุเป็น หรือไม่ได้เตรียมให้คณุเป็น และอย่าพยายาม

ท่ีจะเลียนแบบการรับใช้ของผู้ อ่ืน คุณอาจต้องการท่ีจะมี “ความสําเร็จ” ท่ีน่าประทับใจแบบท่ีคุณเห็นคนอ่ืนมี แต่ความสําเร็จ

สําหรับคุณอาจไม่ใช่อย่างนัน้เลย เพราะพระเจ้าทรงประสงค์ให้คุณมีการรับใช้แบบอ่ืน จงช่ืนชมยินดีกับพ่ีน้องของคุณ และ 

“ความสําเร็จ” ของเขา แต่อย่าอิจฉาหรือพยายามเลียนแบบเขา ถ้าทําเช่นนัน้ คณุจะล้มลง พระเจ้าทรงมีท่ีเฉพาะสําหรับคณุใน

แผน่ดินของพระองค์ จงเป็นผู้ รับใช้ของพระเจ้าในท่ีท่ีพระเจ้าทรงให้คณุเป็น และพระองค์จะทรงใช้คณุ 

 นัน่แหละน้องรัก คือความสําเร็จ 

.................... 
ผ้เทศนาเทศน์ว่าู ผ้เทศนาู  

ถาม 
 ผมเห็นหน้าของศิษยาภิบาลท่านหน่ึงเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อผ้เทศนาคนหน่ึงู เทศนาส่ิงที่ทุกคนทราบว่าเป็นการเทศนา

ต่อศิษยาภิบาลคนนัน้ในการประชมุ เร่ืองนัน้เกี่ยวกบัความแตกต่างในความคิดเห็นเร่ืองมาตรฐานการแต่งกาย และไม่ใช่ส่ิงทีส่อน

ไว้ในพระคมัภีร์หรือบ่งบอกไวช้ดัเจนในค่มือของสหคริสตจกัรเพ็นู เทคอสต์ โดยส่วนตวัผมเห็นดว้ยกบัจุดยืนของผเ้ทศนาหนุ่ม แตู่

ผมร้สึกว่าเขาทําเกินไปู ในการพยายามทีจ่ะแก้ไขศิษยาภิบาลท่านนัน้ต่อหนา้ธรรมิกชน คณุคิดอย่างไรครับเกี่ยวกบัเร่ืองนี ้ถกตอ้งู

ตามจรรยาหรือไม่ทีผู่้รบัใชจ้ะเทศนาว่าผู้รบัใชอี้กคนหน่ึงในการประชมุต่างๆ 

ตอบ 
 ผมสนบัสนนุการรับใช้แบบไม่มีการเหน่ียวรัง้อย่างเสมอมา ผมตระหนกัว่าเสรีภาพดงักลา่วเปิดโอกาสให้เกิดการใช้สิทธิ

พิเศษอยา่งไมถ่กูต้อง แตข้่อดีก็มีมากกวา่ข้อเสีย 

 หากว่าการรับใช้ไม่มีโซ่ตรวนตรึงไว้ ก็ดีกว่าการบงัคบัให้ผู้ เทศนาทกุคนปฏิบติัตามแบบแผนเดียวกนั หากว่าผู้ รับใช้ถกู

เหน่ียวรัง้ไว้ เราก็จะหยดุอยูแ่คก่ารเป็นคริสเตียนกลุม่หนึง่ และไมส่ามารถก้าวไปข้างหน้าในนํา้พระทยัของพระเจ้าได้ 

 แต่กระนัน้ ก็เป็นความจริงท่ีว่าผู้ รับใช้จะต้องอนญุาตให้การเทศนาของตนได้รับการตรวจสอบและตดัสินเพ่ือดวู่าเป็นไป

ตามพระวจนะของพระเจ้าหรือไม่ 1โครินธ์ 14:29 กล่าวว่า “ฝ่ายพวกผู้ เผยพระวจนะนัน้ให้พดูสองคนหรือสามคน และให้คนอ่ืน

วินิจฉยัข้อความท่ีเขาพดูนัน้” ใน 1เธสะโลนิกา 5:21 เปาโลบอกไม่ให้ประมาทคําเผยพระวจนะ แต่แนะนําให้คริสตจกัร “พิสจูน์ทกุ

สิง่” คําพดูของผู้ เผยพระวจนะหรือผู้ เทศนาจะต้องได้รับการทดสอบด้วยพระวจนะของพระเจ้า แล้วเราจะต้องยดึตามสิง่ท่ีดี 

 ดงันัน้ แม้ว่าเราจะต้องมีการรับใช้ท่ีไม่มีโซ่ตรวนตรึงไว้ เป็นอิสระในการเทศนาพระวจนะตามท่ีเราเห็นพระวจนะนัน้ แต่

เพ่ือเป็นการป้องกนัไมใ่ห้เกิดข้อผิดพลาดในคําเทศนานัน้ ก็ควรท่ีจะมีการตรวจสอบโดยผู้อาวโุส ซึง่จะต้องดวู่าคําเทศนานัน้เป็นไป

ตามข้อพระคมัภีร์หรือไม ่

 ไม่มีผู้ รับใช้คนใดมีสิทธิท่ีจะเรียกร้องว่าทุกสิ่งท่ีเขาพดู์ จะต้องถือว่าเป็นความจริง นอกจากว่าเขาจะสามารถใช้เหตผุล

ตามพระคมัภีร์ท่ีดีได้ และไม่มีใครควรถกูห้ามไม่ให้มีสิทธิในการค้นหาว่าสิ่งเหล่านัน้เป็นความจริงหรือไม่ โดยเปรียบเทียบกบัข้อ์

พระคมัภีร์อย่างถกูต้อง ชาวเมืองเบโรอาควรได้รับการยกย่องเพราะพวกเขาไม่ได้กลืนเอาทกุสิ่งท่ีมีคนเทศนากบัเขาลงไป แต่เขา 

“ค้นดพูระคมัภีร์...วา่ข้อความเหลา่นัน้จะจริงดงักลา่วหรือไม”่ (กิจการ 17:11) 

 ลกัษณะสําคญัอย่างหนึ่งของผู้ เผยพระวจนะท่ีผิดๆ คือ การท่ีเขายืนกรานว่าถ้อยคําของเขาเป็นของพระเจ้า ไม่ผิดพลาด 

และไมต้่องได้รับตรวจสอบโดยพระวจนะของพระเจ้า 

 เม่ือเปาโลกลบัมาจากอาราเบียหลงัจากได้รับการเปิดเผยถึงสิ่งต่างๆ ท่ีเขาเขียนออกมาในจดหมายของเขาในภายหลงั 

ก่อนท่ีจะเทศนา เขาปรึกษากบัเปโตร และในภายหลงัก็ปรึกษากบัอคัรสาวกและผู้ นําคนอ่ืนๆ (กาลาเทีย 1:17-24; 2:1-2) พวกเขา

เหน็ชอบกบัการรับใช้ของเปาโลและคําสอนของเขาว่ามาจากพระเจ้าและสง่เขาออกไปยงัคนต่างชาติ (กาลาเทีย 2:9-10) ในฐานะ
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ผู้ รับใช้อาวโุส เปาโลเตือนทิโมธีว่า “จงใคร่ครวญถึงสิ่งท่ีข้าพเจ้าได้พดูเถิด ด้วยองค์พระผู้ เป็นเจ้าจะทรงประทานความเข้าใจให้แก่

ทา่นในทกุสิง่” (2ทิโมธี 2:7) 

 เราต้องเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัในเร่ืองความจริงพืน้ฐานแห่งพระวจนะของพระเจ้า นัน่คือ สิ่งต่างๆ ท่ีจําเป็นต่อความรอด 

เราต้องไม่หันเหไปจากการเทศนาข่าวสารท่ีดีเย่ียมเก่ียวกับพระเจ้าองค์เดียว การบัพติศมาในพระนามของพระเยซู การรับ

พระวิญญาณ และหลักการเร่ืองความบริสุทธิ ตามจริงแล้ว ความจริ์ งท่ีเป็นรากฐานสําคัญท่ีพระเจ้าทรงประทานให้แก่สห

คริสตจกัรเพ็นเทคอสต์นัน้มีระบอุยู่ในหลกัความเช่ือของเรา สิ่งเหล่านีเ้ป็นความเช่ือท่ียึดเราไว้เป็นหนึ่งเดียวกนั เป็นสิ่งท่ีทําให้เรา

เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั 

 มีหลายสิ่งซึ่งเราเห็นพ้องว่าเป็นพืน้ฐานสําหรับพวกเราทกุคน จนเม่ือมีใครพดูสิ่งท่ีทกุคนไม่เห็นพ้อง เราก็จะเห็นอย่าง

ชดัเจน สว่นสิง่เหลา่นัน้ซึง่เราไมเ่หน็พ้องกนัเป็นสิง่ท่ีไมจํ่าเป็นต่อความรอด เพราะหากว่าสิ่งนัน้จําเป็นต่อความรอดแล้ว เราก็คงจะ

ระบเุอาไว้ในหลกัความเช่ือของเรา และเน่ืองจากสิ่งเหล่านัน้ไม่จําเป็นต่อความรอด เราควรเทศนาสิ่งเหลา่นัน้โดยใช้สติปัญญา มี

มารยาทและความรัก ไมว่า่เราอาจจะเหน็วา่สิง่นัน้มีความสําคญัมากเพียงใดก็ตาม 

 บรรพบรุุษของเราได้เสริมยอ่หน้านีไ้ว้ในหลกัความเช่ือของเราในสว่น “คําสัง่สอนสําคญั” วา่ 

 

 เราจะพยายามรักษาความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัของพระวิญญาณจนกว่าเราทกุคนจะมีความเช่ือท่ีเหมือนกนัใน

ทกุสิ่ง ในขณะเดียวกนั เราเตือนสติพ่ีน้องทัง้หลายว่าจะต้องไม่โต้เถียงกนัเพราะความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัจนทําให้

เกิดความแตกแยกในร่างกาย 

 

 ผมขอแนะนําให้คณุอ่านข้อพระคมัภีร์เหล่านีใ้นพระคมัภีร์ ซึง่สนบัสนนุข้อความข้างต้นนี ้ได้แก่ เอเฟซสั 4:1-3, 12-15; 

โคโลสี 3:12-15 

 ผมชอบสเต็ก แต่ผมไม่ชอบถ้ามีใครเอาสเต็กมาขว้างใส่หน้าผม ดงันัน้เราจะต้องเทศนาพระวจนะ แต่ไม่ใช่ด้วยการเถียง

และต่อสู้กนั (ดฟีูลิปปี 1:15-17; 2ทิโมธี 4:2) คณุภาพท่ีสําคญัย่ิงในกลุม่ประชากรของพระเจ้าคือความรัก หากไม่มีความรักแล้ว 

การเทศนาของเราก็จะเป็นเหมือนฆ้องหรือฉาบท่ีกําลงัสง่เสียง (1โครินธ์ 13:1) 

 โดยสรุป เราจะต้องมีความเช่ือมัน่ท่ีแข็งแกร่ง แตค่วามเช่ือมัน่ของเราทกุคนจะต้องได้รับการตรวจสอบด้วยพระวจนะของ

พระเจ้า และเราต้องไม่รัดโซ่ตรวนไว้กบัการรับใช้ แต่ผู้ เทศนาจะต้องไม่ใช้เสรีภาพนัน้เป็นใบอนญุาตในการเป็นผู้ ท่ีหยาบคาย ไร้

มารยาท และไร้ความสภุาพ ไม่ใช่พระวจนะของพระเจ้าท่ีทําให้คนขุ่นเคือง แต่เป็นทศันคติของการเทศนาต่างหากท่ีอาจทําให้ขุ่น

เคือง เราควรจะพดูความจริงเท่านัน้ แต่ย่ิงกว่านัน้คือ เราควรพดูความจริงด้วยความรัก (เอเฟซสั 4:15) ซึ่งเป็นสิ่งท่ีผกูพนัทกุสิ่งสู่

ความสมบรูณ์ (โคโลสี 3:14) 

 ผมเช่ือมัน่ว่าการขาดความรักเป็นไม้ท่ีอยู่ในตาของผู้ ท่ีเข่ียผงท่ีอยู่ในตาของพ่ีน้องออก (ดมูทัธิว 7:3-4) พระเยซูตรัสว่า 

“ทา่นคนหน้าซ่ือใจคด จงชกัไม้ทัง้ทอ่นออกจากตาของท่านก่อน แล้วท่านจะเห็นได้ถนดั จึงจะเข่ียผงออกจากตาพ่ีน้องของท่านได้” 

(มทัธิว 7:5) 

.................... 
ผมเป็นผ้รับใชู้ ชัน้สองอย่างนัน้หรือ 

ถาม 
 ผมเป็นคนหนุ่มและดํารงตําแหน่งศิษยาภิบาลเป็นครัง้แรก คริสตจกัรของเราค่อนข้างเล็ก สมาชิกคนหน่ึงกําลงัวางแผนที่

จะไปยงัคริสตจกัรที่มีขนาดใหญ่กว่า เพราะเขากล่าวว่า คริสตจกัรนัน้มีของประทานฝ่ายพระวิญญาณ แต่คริสตจกัรของเราไม่มี 

จริงอย่ว่าคริสตจักรู นัน้เชิญผ้เทศนามา ซ่ึงดเป็นผ้รับใช้ที่พิเศษและมีของประทาน ู ู ู และเราไม่สามารถออกค่าใช้จ่ายเชิญคน
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เหล่านัน้มาทีค่ริสตจกัรของเราได ้ผมอยากที่จะใหพ้ระเจ้าทรงใชผ้มเหมือนที่พระองค์ทรงใช้คนเหล่านี ้และผมอธิษฐานเป็นอย่าง

มาก แต่ว่าพระเจ้าไม่ทรงประทานของประทานเหล่านัน้กับผมเหมือนที่พระองค์ทรงประทานให้แก่คนเหล่านัน้ ผมควรจะทํา

อย่างไรดีครับ สมาชิกของเราจะตอ้งไปที่อื่นเพือ่ที่จะมีประสบการณ์ในของประทานฝ่ายพระวิญญาณอย่างนัน้หรือ ผมตอ้งมีการ

รบัใชช้ัน้สองตลอดไปอย่างนัน้หรือ 

ตอบ 
 อย่าพดูว่าการรับใช้ของคณุเป็นการรับใช้ชัน้สองโดยเด็ดขาด คณุกําลงัเทศนาข่าวสารเดียวท่ีสามารถช่วยกู้คนทัง้หลาย

จากอํานาจของซาตานได้ คณุได้รับการทรงเรียกโดยพระนามเดียวใต้ฟ้าสวรรค์ท่ีจะช่วยคนทัง้หลายให้รอดได้ คณุมีการทรงเรียกท่ี

สงูท่ีสดุและบริสทุธิท่ีสดุท่ีมนษุย์บนโลกจะรับได้ เม่ือ์ พระเยซทูรงเรียกคณุเข้าสูก่ารรับใช้ของพระองค์ คณุก็ไมใ่ช่ผู้ รับใช้ชัน้สอง 

 นอกจากนี ้สิง่ท่ีพระเจ้าทรงกําหนดไว้ให้เป็นวิถีทางในการช่วยวิญญาณให้รอดได้คือ การเทศนาพระวจนะ 

 

 แต่ผ้ที่ยงัไม่เชื่อในู พระองค์ จะทลขอต่อู พระองค์อย่างไรได้ และผ้ที่ยงัไม่ได้ยินถึงู พระองค์ จะเชื่อในพระองค์

อย่างไรได ้และเมือ่ไม่มีผใ้ดประกาศใหเ้ขาฟัง เขาจะไดยิ้นถึงู พระองค์อย่างไรได ้(โรม 10:14) 

 

 พระเจ้าจึงทรงโปรดช่วยคนทีเ่ชือ่ใหร้อดโดยคําเทศนาเร่ืองโง่ๆ (1โครินธ์ 1:21) 

 

 ของประทานฝ่ายพระวิญญาณจะช่วยเราในการรับใช้ด้วยการเทศนาพระวจนะ ไม่ใช่แทนท่ีการเทศนา เร่ืองนีเ้ป็นสิ่งท่ี

สําคญัมาก การเทศนาพระวจนะเป็นหลกั สว่นของประทานเป็นรองลงมา เร่ืองนีมี้การกลา่วไว้ชดัเจนใน 1โครินธ์ 12:28 ดงันี ้

 พระเจ้าได้ทรงโปรดตั้งบางคนไว้ในคริสตจักร คือหน่ึงอัครทต สองผ้เผยู ู พระวจนะ สามครบาอาจารย์ แล้วู

ต่อจากนัน้ก็มีผก้ระทําการอนัเป็นอิทธิฤทธิ ผร้กัษาโรค ผอ้ปุการะ ผค้รอบครอง และผร้้ภาษาแปลกๆู ู ู ู ู ู์  

 

 คําสัง่ของอคัรสาวกคือว่า จะต้องมีการเทศนาพระวจนะ จากนัน้พระเจ้าทรงประสงค์ท่ีจะยืนยนัพระวจนะด้วยหมาย

สําคญั [การทําการเหนือธรรมชาติของพระวิญญาณ] (มาระโก 16:20) 

 จงระลกึไว้เสมอว่าหมายสําคญัจะเกิดขึน้เม่ือมีผู้ ท่ีเช่ือพระวจนะเม่ือมีการเทศนาพระวจนะ (มาระโก 16:15-17) สมาชิก

คนนัน้ในคริสตจักรของคุณท่ีวางแผนจะไปท่ีคริสตจักรอ่ืนซึ่งมีการสําแดงของของประทาน เข้าใจสลบักัน เขากําลงัตามหมาย

สําคญั ไมใ่ช่หมายสําคญัตามเขา 

 การท่ีคณุและคริสตจกัรของคณุอธิษฐานขอให้พระเจ้ายืนยนัพระวจนะของพระองค์ด้วยหมายสําคญัเหนือธรรมชาตินัน้

ไม่ใช่สิ่งผิด ผู้ ท่ีเช่ือก็ทําเช่นนัน้ในกิจการ 4:29-30 “บดันีพ้ระองค์เจ้าข้า ขอโปรดทอดพระเนตรการขู่ของเขา และโปรดประทานให้

ผู้ รับใช้ของพระองค์ กลา่วถ้อยคําของพระองค์ด้วยใจกล้า ในเม่ือพระองค์ได้ทรงเหยียดพระหตัถ์ของพระองค์ออกรักษาโรคให้หาย 

และได้โปรดให้หมายสําคญักบัการอศัจรรย์บงัเกิดขึน้ โดยพระนามแหง่พระเยซผูู้ รับใช้บริสทุธิของ์ พระองค์” 

 เป็นการเช่ือตามอย่างอคัรสาวกว่า พระเจ้าจะทรงยืนยันการเทศนาพระวจนะของพระองค์ด้วยหมายสําคัญและการ

อศัจรรย์เหนือธรรมชาติ ซึง่รวมถงึการเคล่ือนไหวของพระวิญญาณในการใช้ของประทานฝ่ายพระวิญญาณ 

 ผมอยากจะอธิบายให้คณุเข้าใจเก่ียวกบัของประทานฝ่ายพระวิญญาณ ข้อความด้านลา่งนีเ้ป็นบทคดัย่อจากหนงัสือของ

ผมเร่ือง คําถามทีช่าวเพ็นเทตอสต์ถาม เลม่ 1 หน้า 273 [หน้า 256 ในฉบบัภาษาไทย – ผู้แปล] 

 

 ของประทานฝ่ายพระวิญญาณเป็นสิ่ง ท่ีประจําอยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ  ไม่ใช่บุคคลคนหนึ่ง ์ [แต่ใน] 

พระวิญญาณบริสทุธ์ิ...ไมถ่กูต้องท่ีคณุจะอ้างวา่มีของประทานใดๆ ของประทานอย่างเดียวท่ีผมอ้างว่ามีคือของประทาน
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แห่งพระวิญญาณบริสุทธิ ์ [การรับพระวิญญาณบริสุทธ์ิ] แม้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิได้ทรงใช้ของประ์ ทานฝ่าย

พระวิญญาณมากมายผ่านทางผมเม่ือเกิดความจําเป็นขึน้ อย่างไรก็ตาม ของประทานเหลา่นีไ้ม่ใช่ของผม ของประทาน

ในการสงัเกตวิญญาณหรือของประทานอ่ืนๆ ไม่ใช่ของคุณ แต่เป็นของพระวิญญาณบริสทุธิ และ์ พระองค์ทรงใช้ของ

ประทานเหล่านีผ้่านทางผู้ ท่ีพระองค์ได้ทรงเรียกเพ่ือดํารงตําแหน่งท่ีต้องใช้ของประทานและใช้ในเวลาท่ีจําเป็น พระเจ้า

ไมไ่ด้ประทานของประทานแก่บคุคลเพ่ือใช้ตามความต้องการของตวัเขาเอง 

 หายนะเกิดขึน้ในคริสตจกัรเพราะคนท่ีอ้างว่ามีของประทานบางอย่าง ผมยอมจํานนตนเองต่อผู้ รับใช้ท่ีได้รับการ

ทรงเรียกจากพระเจ้า ผู้ซึ่งดแูลการใช้ของประทานด้วยความเกรงกลวัองค์พระผู้ เป็นเจ้า ดีกว่าอ้างว่ามีของประทานและ

พยายามท่ีจะใช้ของประทานเอง 

 

 พวกเราซึ่งเป็นมนษุย์มีแนวโน้มท่ีจะได้รับการยกขึน้ถ้าเราคิดว่าพระเจ้าทรงประทานของประทานพิเศษบางอย่างให้กบั

เรา เราคิดไปวา่ของประทานนัน้เป็นของเรา และเราสามารถใช้ของทานนัน้ได้ตามท่ีเราต้องการ ผลลพัธ์ก็คือมนษุย์ได้รับการยกขึน้ 

แทนท่ีจะเป็นพระเจ้า เราเป็นเพียงเนือ้หนังและต้องถ่อมใจลงท่ีพระบาทของพระองค์ ตามจริงแล้ว เราไม่ได้เป็นเจ้าของของ

ประทานนัน้ และไมมี่สิง่ใดท่ีเราโอ้อวดได้ หลกัการสําคญัในการท่ีพระเจ้าทรงใช้เราก็คือ “เพ่ือมิให้มนษุย์สกัคนหนึ่งอวดต่อพระเจ้า

ได้...เพ่ือให้เป็นไปตามพระคมัภีร์ท่ีเขียนว่า ให้ผู้ โอ้อวด อวดองค์พระผู้ เป็นเจ้า” (1โครินธ์ 1:29, 31) พระเจ้าต้องได้รับสง่าราศี

ทัง้หมดในการใช้ของประทานตา่งๆ 

 เป็นการโง่เขลาท่ีจะยกมนษุย์ขึน้ ผู้ รับใช้ท่ีแท้จริงของพระเจ้าจะไม่ยอมรับเกียรติท่ีเป็นของพระเจ้า (ดกิูจการ 14:11-15) 

การใช้ของประทานฝ่ายพระวิญญาณจะต้องกระทําภายใต้อํานาจของพระวจนะของพระเจ้า และได้รับการวินิจฉยัโดยพระวจนะ 

(ด ู1โครินธ์ 14:29; 1เธสะโลนิกา 5:20-21) ถ้ามีคนไม่พอใจเม่ือมีการวินิจฉยัของประทาน ก็แสดงว่าพวกเขาอ้างว่าตนเป็นเจ้าของ

ของประทานท่ีเป็นแต่ของพระเจ้า ผู้ซึ่งอนญุาตให้มนษุย์ใช้ได้ และพวกเขารับเอาเกียรตินัน้ (ซึ่งเป็นแต่ของเจ้าเท่านัน้) ไว้เป็นของ

ตนเอง ทกุสิ่งจะต้องได้รับการวินิจฉยัโดยพระวจนะ ตามจริงแล้ว เราจะไม่ทราบอะไรเลยเก่ียวกบัของประทานฝ่ายพระวิญญาณ

นอกจากวา่พระคมัภีร์ได้บอกเราไว้ และพระคมัภีร์สัง่เราถึงวิธีใช้ของประทาน และให้แนวทางกบัเราในการใช้ของประทานนัน้ เป็น

สิง่โง่เขลาและก่อให้เกิดผลเสียท่ีจะใช้ “ของประทาน” โดยไมเ่ป็นไปตามพระวจนะของพระเจ้า 

 ในสมยัพระคมัภีร์ พระเยซูและอคัรสาวกไม่ได้เข้าไปในโรงพยาบาล และทําให้เกิดเหตกุารณ์ใหญ่โตในการรักษาคนป่วย

ให้หาย พระองค์และอคัรสาวกทรงรักษาคนท่ีมาหาพระองค์ พระเจ้าไม่ได้ทรงประทานของประทานให้กบับคุคลหนึ่งบคุคลใดเพ่ือ

ใช้ของประทานนัน้ตามใจของตวั แต่ทรงประทานให้เม่ือมีความจําเป็นเกิดขึน้ ไม่ใช่เพ่ือแสดงอํานาจหรือของประทานเพ่ือการโอ้

อวด พระเยซูไม่เคยประกาศว่าพระองค์เสด็จมาเพ่ือแสดงการอศัจรรย์หรือรักษาคนป่วยให้หาย พระองค์ตรัสว่า “เพราะว่าบุตร

มนษุย์ได้มาเพ่ือจะเท่ียวหาและช่วยผู้ ท่ีหลงหายไปนัน้ให้รอด” (ลกูา 19:10) การท่ีเราจะเป็นเหมือนกบัอคัรสาวกอย่างแท้จริง เรา

จะต้องเน้นเร่ืองความรอดของวิญญาณทัง้หลาย โดยมีการอศัจรรย์ หมายสําคัญเหนือธรรมชาติ และการรักษาให้หายเป็นสิ่ง

ยืนยนัท่ีติดตามผู้ ท่ีเช่ือพระวจนะของพระเจ้า 

 ผมจะขอปิดท้ายด้วยถ้อยคําเหล่านีสํ้าหรับคุณและการรับใช้ของคุณ คุณมีสิทธิเท่าเทียมกับคนอ่ืนๆ ในการมีหมาย์

สําคญัเหนือธรรมชาติเกิดขึน้ในการรับใช้ของคณุ คณุและสมาชิกของคณุไม่จําเป็นต้องมองหาในคน “ท่ีมีของประทาน” คนอ่ืนๆ 

ในการท่ีจะใช้ของประทานฝ่ายพระวิญญาณ ของประทานเหล่านีมี้อยู่ในพระวิญญาณบริสทุธ์ิ ซึง่คณุได้รับแล้ว จงเช่ือพระเจ้าว่า

เม่ือคณุรับใช้และเทศนาพระวจนะอย่างสตัย์ซ่ือ เม่ือความจําเป็นเกิดขึน้ ของประทานเหนือธรรมชาติของพระเจ้าก็จะทําการผ่าน

ทางคณุเพ่ือตอบสนองความจําเป็นเหลา่นัน้ 

 อย่าพยายามบงัคบั หรือพยายามหาคนท่ีอ้างของประทานในการรักษาหรืออวยพรคนทัง้หลาย ให้คณุเทศนา อธิษฐาน 

ร้องเพลง และรับใช้ต่อไป เม่ือสมาชิกมีความจําเป็นท่ีจะต้องให้งานอนัเหนือธรรมชาติของพระเจ้าตอบสนองความจําเป็นนัน้ จง
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เช่ือพระเจ้าว่าจะทรงใช้คณุในวิถีทางท่ีจําเป็นในเวลานัน้ เม่ือคณุเป็นผู้ เช่ียวชาญในการเทศนาพระวจนะของพระเจ้า พระองค์จะ

ทรงยืนยนัพระวจนะของพระองค์ด้วยหมายสําคญัท่ีตามมา และไม่มีคนใดท่ีจะออกไปจากกลุ่มเล็กๆ ของคณุเพ่ือท่ีจะได้รับการ

อวยพรท่ีพวกเขาต้องการอีกตอ่ไป 

 

 

 

 

ควรหรือไม่ที่ผ้หญิงจะสอนและเทศนาู  
ถาม 
 เพื่อนที่เชื่อพระเจ้าองค์เดียวของผมบางคนสอนว่าผ้หญิงไม่ควรสอนหรือเทศนา และพวกเขาใชู้ ข้อพระคมัภีร์ 1ทิโมธี 

2:11-12 ผมทราบว่าสหคริสตจกัรเพ็นเทคอสต์อนญุาตให้ผ้หญิงเทศนาได้ ู และผมเชื่อว่าพวกเขาถกต้อง แต่ผมไม่ทราบว่าจะู

อธิบายของพระคมัภีร์นีอ้ย่างถกตอ้งไดอ้ย่างไร ขอใหค้ณุช่วยผมในเร่ืองนีห้น่อยไดไ้หมู ครบั 

ตอบ 
 ก่อนอ่ืนให้เรามาดท่ีูข้อพระคมัภีร์ท่ีคุณกล่าวถึงก่อน และดวู่าสิ่งใดไม่ใช่ความหมาย และสิ่งใดเป็นความหมายของข้อ

พระคมัภีร์นัน้ 

 

 ใหผ้ห้ญิงเรียนอย่างเงียบๆ และดว้ยใจนอบนอ้ม ข้าพเจ้าไม่ยอมใหผ้หู้ ู ญิงสัง่สอนหรือใชอํ้านาจเหนือผช้าย แต่ใหู้

เขาน่ิงๆ อยู่ (1ทิโมธี 2:11-12) 

 

 การท่ีเราจะแปลข้อความนีไ้ด้อย่างถกูต้องเพ่ือดวู่ามีความหมายว่าอย่างไร เราจะมาดกูนัก่อนว่าสิ่งใดไม่ใช่ความหมาย

ของข้อพระคมัภีร์นี ้

1. ไม่ได้หมายความว่าผู้ หญิงเผยพระวจนะไม่ได้ พระพรอย่างหนึ่งในการท่ีพระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงเทลงมาตามคํา

พยากรณ์ของโยเอล และสําเร็จในวนัเพ็นเทคอสต์ คือ “...บตุรีของท่านทัง้หลายจะกล่าวคําพยากรณ์” และ “เราจะเทฤทธิเดชแห่ง์

พระวิญญาณของเราบน...ทาสีของเรา” (กิจการ 2:17-18) 

 การกล่าวคําพยากรณ์นีค้วรจะทําท่ีไหน เพียงลําพงัหรือมีเพียงผู้หญิงอยู่ด้วยไม่ก่ีคนอย่างนัน้หรือ ไม่ใช่เลย เราทราบว่า

วตัถปุระสงค์ของการเผยพระวจนะ [พยากรณ์] คือการทําให้ผู้ อ่ืนเจริญขึน้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงคริสตจกัร “ฝ่ายผู้ ท่ีเผยพระวจนะนัน้ 

พดูกบัมนษุย์ทําให้เขาเจริญขึน้ เป็นท่ีหนนุจิตชใูจ ฝ่ายคนท่ีพดูภาษาแปลกๆ นัน้ ก็ทําให้ตนเองเจริญฝ่ายเดียว แต่ผู้ เผยพระวจนะ

นัน้ยอ่มทําให้คริสตจกัรจําเริญขึน้” (1โครินธ์ 14:3-4) 

 ในการบรรยายถึงฟิลิปผู้ประกาศและการรับใช้ท่ีพระเจ้าทรงประทานให้กบัเขา พระวิญญาณได้ตรัสว่า เขา “มีบตุรหญิง

พรหมจารีส่ีคนซึง่เป็นผู้ ทํานาย” (กิจการ 21:9) ดงันัน้ จึงเป็นหลกัฐานว่าผู้หญิงสามารถมีและควรมีการรับใช้ในการเผยพระวจนะ

ในคริสตจกัร 

 การเผยพระวจนะคือการพดูแทนพระเจ้าภายใต้การทรงเจิมและการทรงนําของพระวิญญาณ ซึ่งในบางเวลารวมถึง การ

สอนและการเทศนาท่ีได้รับการเจิมจากพระเจ้าด้วย 

2. ไมไ่ด้หมายความวา่ผู้หญิงไมส่ามารถอธิษฐานได้ 1โครินธ์ 11:4-5 กลา่ววา่  
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 ผช้ายทีอ่ธิษฐานหรือเผยู พระวจนะ โดยมีผา้คลมุศีรษะอย่ ก็ทําความอปัยศแก่ศีรษะ แต่ผห้ญิงทีอ่ธิษฐานหรือเผยู ู

พระวจนะ ถา้ไม่มีผา้คลมุศีรษะก็ทําความอปัยศแก่ศีรษะ เพราะเหมือนกบันางไดโ้กนผมเสียแลว้ 

 

 มทัธิว เฮนร่ี กลา่วถงึข้อพระคมัภีร์สว่นนีว้า่  

 

 ไม่ว่าการอธิษฐานและการเผยพระวจนะจะหมายความว่าอย่างไรสําหรับผู้ ชาย ก็มีความหมายอย่างเดียวกัน

สําหรับผู้หญิง ดงันัน้ผู้หญิงบางคน เหมือนเช่นกับผู้ชายบางคน อาจพูดกับผู้ อ่ืนเพ่ือเสริมสร้าง และตกัเตือน และ

ปลอบโยน การเผยพระวจนะหรือการสอนเช่นนีเ้ป็นสิ่งท่ีโยเอลได้พยากรณ์ไว้ในโยเอล 2:28 และเปโตร กล่าวถึงใน

กิจการ 2:17 หากวา่ของประทานเหลา่นัน้ไมไ่ด้ทรงประทานให้กบัผู้หญิงแล้ว คําพยากรณ์ก็ไมอ่าจสมบรูณ์ได้ 

 

 ดงันัน้ผู้หญิงจึงสามารถอธิษฐาน เช่นเดียวกบัเผยพระวจนะในคริสตจกัร หากว่าเธอมีผมยาวซึ่งเป็นหมายสําคญัถึงการ

ยอมจํานนของเธอต่อการนําของผู้ชาย การท่ีข้อความนีห้มายถึงการอธิษฐานในท่ีสาธารณะก็เป็นหลกัฐานในตวัของมนัเอง ซึ่ง

เช่ือมโยงกบัการเผยพระวจนะในคริสตจกัร 

3. ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงไม่สามารถสอนได้ ทิตสั 2:3-4 บอกเราว่าผู้หญิงอาวโุสจะต้องเป็น “ผู้สอนสิ่งท่ีดีงาม เพ่ือเป็น

การฝึกสอนผู้หญิงสาวให้รักสามีและบตุรของตน” ดงันัน้จงึมีตวัอยา่งจากพระคมัภีร์เก่ียวกบัการท่ีผู้หญิงควรจะสอน 

 นอกจากนี ้เรายงัมีตวัอย่างเก่ียวกับผู้หญิงและสามีของเธอ ซึ่ง “รับท่าน [อปอลโล] มาสัง่สอนให้รู้ทางของพระเจ้าให้

ถกูต้องย่ิงขึน้” (กิจการ 18:26) เหน็ได้ชดัวา่สามี (อาควิลลา) ไมไ่ด้สัง่สอนเพียงลําพงั เพราะกลา่วไว้ว่า “[พวก] เขา [อาควิลลาและ

ภรรยาปริสสลิลา] … สัง่สอน” การกระทํานัน้เป็นการสอน ซึง่คือการเปิดพระวจนะของพระเจ้าและเปิดเผยความจริงแก่อปอลโลว่า

เขาเป็นคนเขลา อปอลโลได้รับการสอนจากอาควิลลาและปริสสิลลา จนกลายเป็นผู้ เทศนาท่ีมีกําลงัมากท่ีสดุคนหนึ่ง เหมือนเช่น

เปาโล และเปโตร (1โครินธ์ 1:12) ดงันัน้การสอนภายใต้ขอบเขตเป็นการรับใช้ท่ีผู้หญิงสามารถทําได้ 

 เม่ือเราเข้าใจข้อเท็จจริงเหลา่นีแ้ล้ว เราจึงเห็นว่าคําว่า “อยู่น่ิง” ใน 1ทิโมธี 2:11-12 ไม่ได้ห้ามการรับใช้ (ซึง่ได้รับการเจิม

จากพระเจ้าและเห็นชอบตามพระคมัภีร์) ท่ีผู้หญิงอาจเผยพระวจนะ อธิษฐาน หรือสอนในสถานการณ์หรือสถานท่ีบางแห่งได้ ถ้า

เช่นนัน้แล้ว ข้อพระคมัภีร์นีห้มายความวา่อยา่งไร 

 ประการแรก มีสิ่งสําคญัท่ีเห็นได้ชัด คือ การยอมจํานนต่อผ้มีอํานาจ ู เปาโลกล่าวว่า “ให้ผู้หญิงเรียนอย่างเงียบๆ และ

ด้วยใจนอบน้อม” (1ทิโมธี 2:11) จากนัน้จึงกลา่วว่า “ข้าพเจ้าไม่ยอมให้ผู้หญิงสัง่สอนหรือใช้อํานาจเหนือผู้ชาย แต่ให้เขาน่ิงๆ อยู่” 

(ข้อ 12) ดงันัน้การรับใช้ของผู้หญิงจะต้องอยู่ภายใต้การนําของผู้ชาย เพ่ือท่ีจะเป็นไปตามพระคมัภีร์อย่างแท้จริง ในองค์การของ

เรา แม้ว่าจะมีเวลาและโอกาสท่ีผู้หญิงอาจเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจกัร แต่ก็โดยอยู่ภายใต้การนําของคณะเพรสไบเตรีของสห

คริสตจกัรเพน็เทคอสต์ระหวา่งประเทศเสมอ เป็นการไมถ่กูต้องตามพระคมัภีร์ท่ีผู้หญิงจะรับใช้อยา่งเป็นอิสระโดยปราศจากการนํา

ของผู้ชายท่ีพระเจ้าทรงแตง่ตัง้ให้อยูใ่นอํานาจ การทําเช่นนัน้เป็นการ “ใช้อํานาจเหนือผู้ชาย” 

 ประการท่ีสอง เราต้องเข้าใจว่าข้อพระคมัภีร์นีเ้ก่ียวกบัการท่ีผู้หญิงเรียนรู้ เป็นหลกั “ให้ผู้หญิงเรียนอย่างเงียบๆ และด้วย

ใจนอบน้อม” (ข้อ 11) น่ีเป็นสิง่ท่ีอธิบายอยูใ่น 1โครินธ์ 14:35 ดงันี ้

 

 ถา้เขาอยากร้ส่ิงใด ก็ใหเ้ขาถามสามีทีบ่า้น เพราะว่าการทีผ่ห้ญิงจะพดในทีป่ระชมุนัน้ก็เป็นส่ิงทีน่่าอายู ู ู  

 

 ในกระบวนการเรียนรู้ ขณะท่ีมีการสอนพระวจนะของพระเจ้า เปาโลได้แนะให้ผู้หญิงน่ิงเงียบ ในสมยันัน้ ผู้หญิงสว่นใหญ่

ไม่ได้ไปโรงเรียนและอ่านหนังสือไม่ออก โดยเฉพาะอย่างย่ิงในภูมิภาคเช่นโครินธ์ หลงัจากท่ีพวกเธอได้รับความรอด พวกเธอก็
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กระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ แต่บ่อยครัง้ก็ไม่สามารถเข้าใจความหมายของคําสอนท่ีเข้มข้นท่ีผู้ เทศนาอธิบายได้อย่างถ่ีถ้วน เน่ืองจาก

ผู้หญิงนัง่อยู่ท่ีอีกด้านหนึ่งของคริสตจักร คอยดูแลลกูๆ ขณะท่ีสามีนั่งอยู่ท่ีอีกด้านหนึ่ง ภรรยา ซึ่งกระตือรือร้นอยากจะเข้าใจ ก็

เรียกสามีซึง่อยูท่ี่อีกฝ่ังของคริสตจกัร “ยอห์น เขาพดูอะไรน่ะ หมายถงึอะไรหรือ” หรือเธออาจจะขดัจงัหวะผู้พดู โดยการขอให้ชีแ้จง

ความหมาย 

 เน่ืองจากไม่อาจให้มีการขดัจงัหวะและการทําให้เสียสมาธิเหลา่นีไ้ด้ เปาโลจึงกล่าวว่า “ถ้าเขาอยากรู้สิ่งใด ก็ให้เขาถาม

สามีท่ีบ้าน เพราะวา่การท่ีผู้หญิงจะพดู [ออกมา] ในท่ีประชมุนัน้ก็เป็นสิง่ท่ีน่าอาย” (1โครินธ์ 14:35) การสัง่ให้ผู้หญิงน่ิงนีเ้ก่ียวข้อง

กบัการเรียนรู้ของพวกเธอ ไมใ่ช่ในการรับใช้ตามท่ีพระเจ้าทรงประทานภายใต้อํานาจของผู้ชายซึง่เป็นผู้ นํา 

 โดยสรุปแล้ว ผมอยากจะกลา่วว่าผู้หญิงซึง่สภุาพเรียบร้อย ถ่อมใจ แต่ได้รับการทรงเจิมอย่างมากมายเป็นสินทรัพย์และ

ประดบัให้คริสตจกัรสวยงาม พระเจ้าทรงเรียกผู้หญิงให้เป็นครูสอนชัน้เรียนรวี นกัอธิษฐาน ผู้สอน ผู้ เทศนา ผู้ประกาศ ศิษยาภิบาล 

และมิชชนันารี และใช้พวกเธอในพืน้ท่ีหา่งไกล บางคนได้เสียสละ ทํางาน ตัง้คริสตจกัร และมีชยัชนะท่ีผู้ชายไม่สามารถหรือไม่เต็ม

ใจท่ีจะทํา น่ีเป็นการสมบรูณ์อยา่งแท้จริงของคําพยากรณ์ของโยเอล และเป็นไปตามพระคมัภีร์ 

 เพ่ือนของคณุไปเอาคําแปลพระคมัภีร์ดงักล่าวมาจากท่ีไหน ผมไม่ทราบ แต่สิ่งหนึ่งท่ีแน่นอนคือ ไม่ได้มาจากโยเอล เป

โตร เปาโล หรืออปอลโล! 

 

 


