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1. บทนา
1.1 คาสอนในพระคัมภีร์เรื่องตรีเอกานุภาพ
ในพระธรรมอิสยาห์ 57:15 ได้กล่าวไว้วา่ “พระองค์สูงเด่นคือผูอ้ ยูใ่ นนิ รันดร์ กาล ผูท้ รงพระ
นามว่าบริ สุทธิ์ ได้ตรัสดังนี้วา่ เราอยูใ่ นที่ที่สูงและบริ สุทธิ์ และอยูก่ บั ผูม้ ีจิตใจสานึกผิดและถ่อม เพื่อจะ
รื้ อฟื้ นจิตใจของผูใ้ จถ่อมและรื้ อฟื้ นใจของผูส้ านึกผิด”
เราได้พบสองสิ่ งที่สาคัญที่พระเจ้าได้ทรงสาแดงในพระคัมภีร์พนั ธสัญญาเดิมแล้วว่า พระองค์
เป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ พระเจ้าผูซ้ ่ ึ งมนุ ษย์ไม่สมควรจะเข้าใกล้แต่ในขณะเดียวกัน พระองค์เป็ นพระเจ้าที่เต็มไป
ด้วยพระคุณ พระองค์ทรงสถิตอยูก่ บั คนที่มีความทุกข์ ในการทรงเรี ยกอิสยาห์ (อิสยาห์ 6:1-12) เป็ น
ตัวอย่างที่ดีในฐานะที่เป็ นคนบาปอิสยาห์รู้วา่ ไม่สามารถจะอยูจ่ าเพาะพระพักตร์ พระเจ้าได้ ท่านสมควร
ที่จะต้องตาย
เมื่อได้เห็นความบริ สุทธิ์ ของพระพักตร์ พระเจ้าได้ท่านสมควรที่จะต้องตายเมื่อได้เห็น
ความบริ สุทธิ์ ของพระเจ้าทาให้ความยาเกรงเกิดขึ้นในจิตใจของเขา และไม่กล้าที่จะถามอะไรพระเจ้าได้
แต่สารภาพบาปของท่านเท่านั้น
พระเจ้าของเราเป็ นพระเจ้าที่บริ สุทธิ์ และทรงล้ าลึก พระองค์ผซู ้ ่ ึ งเราสามารถกล่าวได้เพียงตามที่
พระองค์ทรงเปิ ดเผยพระองค์เองแก่เรา อันที่จริ งเราสามารถเรี ยนรู ้การเปิ ดเผยของพระเจ้าได้ แต่ไม่
สามารถศึกษาพระองค์โดยตรงได้ ตามหลักศาสนศาสตร์ โดยเฉพาะหลักคาสอนความเชื่อเป็ นการศึกษา
พระลักษณะตามสิ่ งที่ปรากฎอยู่ และการเปิ ดเผยของพระเจ้า ในการเปิ ดเผยของพระองค์เราสามารถพบ
ได้โดยเฉพาะในการมาบังเกิดเป็ นมนุษย์ของพระเยซูคริ สต์และในพระคัมภีร์ซ่ ึ งเรี ยกว่าการเปิ ดเผยพิเศษ
ของพระเจ้า ตามทางแห่งการทรงเปิ ดเผยโดยทัว่ ไปเราสามารถพบได้ในธรรมชาติ และในชีวติ ของ
มนุษย์แต่ในการเปิ ดเผยโดยทัว่ ไปไม่มีสิ่งใดที่มาทดแทนการเปิ ดเผยของพระเยซูคริ สตเจ้าและของพระ
คัมภีร์
ศาสนศาสตร์ใช้สัญลักษณ์มากมายหลายชนิด ส่ วนมากแล้วเป็ นลักษณะนามธรรม และบางครั้ง
เป็ นสัญลักษณ์ชนิดอื่น ๆ สัญลักษณ์ทางศิลปะหรื อภาพวาด ให้ความหมายความรู ้สึกได้ดีกว่าลักษณะ
นามธรรมต่าง ๆ ดังนั้นเป็ นเรื่ องที่สาคัญที่จะต้องรู ้จกั การใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ดว้ ยอย่างไรก็ตาม
หลักคาสอนเมื่อพูดถึงกฎระเบียบของศาสนศาสตร์ ซ่ ึ งผูกพันเกี่ยวข้องกับคาในระหว่างการศึกษาเรื่ องนี้
สัญลักษณ์บางอย่างของคริ สเตียนที่สาคัญ ๆ จะได้แนะนาต่อไป
พระเจ้าทรงสาแดงพระองค์เองในฐานะเป็ นผูท้ รงสร้างมนุษย์และโลก และในฐานะพระผูไ้ ถ่
ของมนุษย์ออกจากความบาป และในฐานะพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ผซู ้ ่ ึ งทรงชาระให้บริ สุทธิ์ และปลอบ
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ประโลมใจพระองค์เป็ นพระบิดา พระบุตร พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงเป็ นพระเจ้าองค์เดียวไม่ใช่เป็ นพระ
เจ้าสามองค์แต่ทรงเป็ น 3 พระภาค (บางทีอาจใช้คาว่า “บุคคลาภาพ”ด้วย) ในพระองค์เดียวซึ่งเป็ นความ
ล้ าลึกของพระเจ้า และยากที่จะอธิ บายโดยคาพูดได้ สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ต้ งั แต่คริ สตจักรยุคแรก เป็ น
สิ่ งที่แสดงให้รู้ชดั เจนขึ้น สัญลักษณ์ที่ใช้กนั มากที่สุดคือ รู ปสามเหลีย่ ม สามมุม ซึ่ งอาจชี้ได้ชดั ว่ารู ป
สามเหลี่ยมหนึ่งรู ปประกอบด้วยมุมภาพนี้ดูเหมาะสมกับคาว่า “ตรี เอกานุภาพ”

พระบิดา

พระบุตร

พระวิญญาณบริ สุทธิ์

สัญลักษณ์อีกรู ปหนึ่งที่ใช้บ่อย ๆ คือ “วงกลมสามวงที่ติดกัน”

คาว่าตรี เอกานุ ภาพ (trias ภาษากรี ก trinitas ภาษาลาติน) คานี้ไม่ได้ปรากฏในพระคัมภีร์ แต่
เป็ นการสรุ ปการสอนในพระคัมภีร์ แม้วา่ คานั้นไม่ได้ปรากฏในพระคัมภีร์ เนื้ อเรื่ องก็มีอยูแ่ ล้ว คา ๆ นี้
ได้ถูกพัฒนาขึ้นในคริ สตจักรยุคแรก เทอร์ ทุลเลียน (TERTULLIAN) เกิด ค.ศ.160 เป็ นผูส้ อนคนหนึ่ง
ซึ่ งมีชื่อเสี ยงในคริ สตจักรยุคแรกที่ได้เริ่ มใช้คานี้
คาสอนเรื่ องของตรี กานุภาพได้พบในหลาย ๆ ตอนในภาคพันธสัญญาใหม่ ทั้งในพระกิตติคุณ
สัมพันธ์ จดหมายฝากของอาจารย์เปาโลในพระกิตติคุณยอห์นและจดหมายฝากของยอห์นและพระ
ธรรมวิวรณ์
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ในพระกิตติคุณสัมพันธ์ ตัวอย่างที่ชดั เจนที่สุดของตรี เอกานุภาพอยูใ่ นพระธรรม มัทธิ ว.28:19
ซึ่งพระเยซูคริ สต์ได้ตรัสสั่งสาวกของพระองค์ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและ
พระวิญญาณบริ สุทธิ์
คาสอนเรื่ องตรี เอกานุภาพได้ปรากฏในคาแสดงการคานับ ใน จดหมายฝากของอัครธรรมทูต
ตรี เอกานุภาพที่กล่าวถึงในการอวยพระพรแบบอัครธรรมทูต “ขอให้พระคุณของพระเยซูคริ สตเจ้าและ
ความรักแห่งพระเจ้าและความสนิทสนม ซึ่ งมาจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จงดารงอยูก่ บั ท่านทั้งหลาย” (2
โคริ นธ์. 13:12) มีคาแสดงการคานับอีกหลาย ๆ ครั้ง ซึ่ งพระเจ้าพระบิดา และพระเยซูคริ สต์ได้ถูก
กล่าวถึงด้วยเหมือนกัน (1 โคริ นธ์.1:3, 2 โคริ นธ์.1:2, กาลาเทีย.1:2, เอเฟซัส.1:2, ฟิ ลิปปี .1: 2) คาเหล่านี้
จะพบในเกือบทุกฉบับของจดหมายฝากของอาจารย์เปาโล
เรื่ องของตรี เอกานุภาพปรากฎชัดเจนขึ้นในพระกิตติคุณยอห์นซึ่ งมี 2 ประเด็นด้วยกัน ประเด็น
แรก พระเยซูคริ สต์ และพระบิดา เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน (ยอห์น.14:10-11, 17:22, 10:30) ประเด็นที่ 2
พระเยซูคริ สต์ และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ก็เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วย (ยอห์น.14:16-18) เรื่ องของตรี
เอกานุภาพที่พบในภาคพันธสัญญาเดิมนั้น ในการทรงเรี ยกอิสยาห์ทูตสวรรค์ได้เรี ยกพระเจ้าว่าพระเจ้า
บริ สุทธ์ 3 ครั้ง เมื่ออาโรนได้รับคาสัง่ ให้อวยพรคนอิสราเอล ท่านได้รับการสอนให้ออกพระนามของ
พระองค์ 3 ครั้งเหนือประชากรของอิสราเอล (อิสยาห์.6: 1-13, กันดารวิถี.6:22-27)
ตรี เอกานุภาพอันบริ สุทธิ์ เป็ นความล้ าลึกของพระเจ้า ได้อธิ บายและบรรยายแตกต่างกันไป แต่
ไม่สามารถศึกษาจนหมดได้
ข้อพระคัมภีร์ที่อา้ งอิงเพิ่มเติม
ทิตสั .3:4-6
เอเฟซัส.4:4-6
2 โคริ นธ์.1: 21
โรม.1: 1-4

1.2 หลักข้ อเชื่อสากลคริสตจักรซึ่งเป็ นการประกาศความเชื่อของคริสเตียน
มีหลักข้อเชื่ออยู่ 3 หลักข้อเชื่อเป็ นรู ปแบบสั้น ๆ ของการประกาศความเชื่ อซึ่ งเรี ยกว่าหลักข้อ
เชื่อสากลคริ สตจักร คากล่าวว่าสากลคริ สตจักรใช้เพราะเกิดขึ้นก่อนในสมัยคริ สตจักรยุคแรกแล้ว ใน
สมัยนั้นคริ สตจักรยังไม่ได้แบ่งแยกออกเป็ นหลายนิกาย และเมื่อรับสื บทอดมาก็ถือว่าเป็ นมรดกของ
คริ สเตียนทุกคน ในเวลาเดียวกันคริ สตจักรปั จจุบนั ส่ วนใหญ่ยอมรับและใช้หลักข้อเชื่ อสากลคริ สตจักร
ทั้ง 3 นี้ หลักข้อเชื่ อสากลคริ สตจักรเหล่านี้เป็ นเหมือนการสรุ ปความเชื่อของคริ สเตียน
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หลักข้อเชื่อสากลคริ สตจักรเริ่ มต้นด้วยถ้อยแถลง การยืนยันความเชื่ อในภาคพันธสัญญาใหม่
คาประกาศโดยเฉพาะในหลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูตได้เอาออกมาจากพระคัมภีร์ ส่ วนหลักข้อเชื่ อ
ไนเซี ยนั้นดูเหมือนเอาหลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูตมาขยายออก หลักข้อเชื่อไนเซียและหลักข้อเชื่อขอ
งอธานาเซีย ได้ใช้ภาษาศาสนศาสตร์มาก
1.2.1 หลักข้ อเชื่ อของอัครธรรมทูต
ในปี คศ.100 ได้มีคาสอนว่าพระเจ้าไม่ได้มาบังเกิดเป็ นมนุษย์ในพระเยซูคริ สต์จริ ง ๆ คาสอนนี้
เริ่ มแพร่ กระจายไปตามคริ สตจักรต่าง ๆ คาสอนเทียมเท็จนี้มาจากความคิดของพวกนักปรัชญากรี ก
สาหรับคริ สเตียนแล้วเรื่ องที่พระเจ้าได้มาบังเกิดเป็ นมนุษย์จริ ง ๆ ในพระเยซูคริ สต์น้ นั เป็ นเรื่ องที่สาคัญ
เพื่อจะต่อสู ้คาสอนเทียมเท็จได้ คริ สตจักรจึงต้องการการประกาศหลักข้อเชื่อที่ส้ นั และชัดเจน
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูตเกิดขึ้นในคริ สต์ศตวรรษที่ 1 มีรากฐานเดิมมาจากพระคัมภีร์ภาค
พันธสัญญาใหม่
ในภาคพันธสัญญาใหม่ จากพระธรรม เอเฟซัส. 4:5-10 และ ฟิ ลิปปี .2:5-11 เราสันนิษฐานว่าจะ
เป็ นเพลงในการนมัสการ หลักข้อเชื่อที่สรุ ปไว้อย่างสั้นว่า ๆ “พระเยซูทรงเป็ นองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า” พบ
ใน โรม.10:9 ใน 1 โคริ นธ์.15:3-6 อาจารย์เปาโลได้บนั ทึกการประกาศเกี่ยวกับความตายและการเป็ น
ขึ้นมาของพระเยซูคริ สต์ คาต่าง ๆ ที่ท่านได้บนั ทึกไว้น้ นั เป็ นรู ปแบบที่ใกล้เคียงกับหลักข้อเชื่อของอัคร
ธรรมทูต คาที่เหมือนกันนั้น พบอยูใ่ น 1 เปโตร.3:19-22 ด้วย
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูตใช้ในการสอน สาหรับผูท้ ี่จะรับบัพติศมาในสมัยของคริ สตจักร
ยุคแรก เพราะความกลัวในการถูกข่มเหงแรกทีเดียวหลักข้อเชื่ อฯ ได้มีการสื บทอดไว้โดยการท่องปาก
เปล่าเพื่อสอนแก่ผซู ้ ่ ึ งเตรี ยมตัวรับบัพติศมา เรารู ้แล้วว่าประมาณปี คศ.100 นั้น หลักข้อเชื่อซึ่ งเหมือน ๆ
กันกับหลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูตที่ได้ใช้ในกรุ งโรม รู ปแบบของหลักข้อเชื่ อของอัครธรรมทูตใน
ปัจจุบนั อาจจะถูกใช้มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4
ตามลักษณะหลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูตเป็ นการสรรเสริ ญพระเจ้ายกย่องพระองค์ พระเจ้า
ได้รับการสรรเสริ ญในฐานะเป็ นพระผูท้ รงสร้างคือ พระบิดา พระผูไ้ ถ่ คือพระบุตร และพระผู ้
ปลอบโยนคือพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ตามความเป็ นจริ งแล้วหลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูตเป็ นการประกาศ
ความเชื่อใน พระเจ้าผูท้ รงสร้างโลก และสิ่ งสารพัดในโลกพระเจ้าองค์เดียวองค์น้ ีได้บงั เกิด เป็ นมนุษย์
ในพระเยซูคริ สต์ และเป็ นผูไ้ ถ่มนุษยชาติออกจากบาป พระเจ้าองค์เดียวกันเป็ นผูท้ รงชาระคริ สตจักรให้
บริ สุทธิ์ และทรงนาคริ สตจักรของพระองค์คือพระวิญญาณบริ สุทธิ์
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต ได้เริ่ มต้นในพิธีบพั ติศมาของคริ สตจักรยุคแรก ๆ ปั จจุบนั หลัก
ข้อเชื่ อของอัครธรรมทูตได้ใช้กนั อยูใ่ นพิธีบพั ติศมาและในการนมัสการ
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1.2.2 หลักข้ อเชื่อไนเซีย
หลักข้อเชื่อไนเซียได้รับการยอมรับจากสภาสังคายนาสากลที่คอนสแตนติโนเปิ ลปี คศ.381 ซึ่ง
ได้เพิ่มเติมจากหลักข้อเชื่ อที่ยอมรับในสภาสังคายนาไนเซี ยปี คศ.325 เนื่องจากต้นฉบับได้รับการ
ยอมรับที่สภาสังคายนาไนเซี ย หลักข้อเชื่อที่รู้จกั กันโดยทัว่ ไปนั้นเรี ยกว่าหลักข้อเชื่ อไนเซี ย
การโต้แย้งถกเถียงในเรื่ องตรี เอกานุภาพ เริ่ มกันตั้งแต่ คศ.100 ยุติลงได้โดยผลจากการประชุม
คอนสแตนติโนเปิ ลในระหว่างศตวรรษที่ 3 และที่ 4 มีการสอนเทียมเท็จ 2 อย่างเกี่ยวกับเรื่ องตรี เอกานุ
ภาพ
ประการแรกเรี ยกว่า “ลัทธิ ไตรปรากฎวาท” (Modalism หรื อ Monarchianism) ตามการสอนนี้
พระเจ้าเป็ นพระเจ้าองค์เดียว พระบุตร และวิญญาณบริ สุทธ์เป็ นเพียงรู ปแบบของพระเจ้าที่มาปรากฎ
เท่านั้นและถ้าเป็ นอย่างนั้นจริ ง การไถ่บาปก็ไม่ใช่การไถ่บาปที่แท้จริ ง ความเชื่อของคริ สเตียนก็ตอ้ งสู ญ
เปล่า
กลุ่มที่ 2 เรี ยกว่าสัทธิ อาเรี ยส ผูน้ าของเขาเป็ นศาสนาจารย์คนหนึ่งที่มาจากอเล็กซานเดรี ย
สิ้ นชีวติ ในปี คศ. 336 การสอนของเขาได้แพร่ ขยายออกไปอย่างกว้างขวางจึงเป็ นเรื่ องที่อนั ตรายเป็ น
อย่างยิง่ เหตุผลของอาเรี ยสในเรื่ องการเป็ นพระเจ้าองค์เดียวที่เที่ยงแท้ ที่เป็ นพระบิดาองค์นิรันดร์พระ
บุตรเป็ นผูถ้ ูกสร้างขึ้นมา และมีฐานะต่ากว่าพระบิดา ปั จจุบนั การสอนของพวกพยานพระเยโฮวาห์มี
ลักษณะคล้ายกับการสอนของอาเรี ยส
สภาคริ สตจักรหลายสภาฯ ยอมรับหลักข้อเชื่อไนเซี ย ตามปกติหลักข้อเชื่ อนี้ใช้ในการนมัสการ
พร้อมกับพิธีมหาสนิท หลักข้อเชื่อไนเซี ยมีอิทธิ พลมากในการเขียนบทแถลงศรัทธาของคริ สตจักรลู
เธอร์แรนโดยเฉพาะบทแถลงศรัทธาแห่งอ๊อกสเบริ ก
มีอาจารย์ 2 ท่านในคริ สตจักรยุคแรก ที่มีอิทธิพลต่อหลักข้อเชื่ อไนเซี ย เทอทูลเลียนได้สร้างวลี
ที่วา่ “การเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่มีพระภาค 3 พระภาค” อธานาเซียส (คศ.295-373) เป็ นผูร้ ักษา
ความเชื่อที่ถูกต้องเพื่อต่อสู ้กบั การสอนที่เทียมเท็จของลัทธิ อาเรี ยส
1.2.3 หลักข้ อเชื่ออธานาเซียส
แม้วา่ หลังจากการอภิปรายเรื่ องตรี เอกานุภาพได้รับการแก้ไขในสภาสังคายนาไนเซี ยและ
คอนสแตนติโนเปิ ล การโต้แย้งถกเถียงเกี่ยวกับการเป็ นบุคคลภาพของพระเยซูคริ สต์ยงั ดาเนินต่อไปใน
คริ สตจักร ปั ญหานี้ได้แก้ไขในสภาสังคายนาคาเกดอน(ปี ค.ศ.45) มีการประกาศว่าพระเยซูคริ สต์มีพระ
ลักษณะอยู่ 2 ประการ เป็ นพระเจ้า และมนุษย์อยูใ่ นเวลาเดียวกันทรงเป็ นพระเจ้าเต็มบริ บูรณ์ เป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกับพระบิดา แต่ขณะเดียวกันพระองค์ก็เป็ นมนุษย์แท้
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ต้นฉบับหลักข้อเชื่ออธานาเซี ยสไม่ทราบว่ามาจากแหล่งใด รู ้แต่วา่ ได้ถูกใช้ในศตวรรษที่ 5 ใน
ฝรั่งเศสภาคใต้ และสเปน โดยชื่อนี้ที่อา้ งอิงถึงอธานาเซี ยสผูซ้ ่ ึ งได้รักษาหลักคาสอนที่ถูกต้อง ระหว่าง
การโต้แย้งกับสัทธิ อานาเซี ยสผูซ้ ่ ึ งได้รักษาหลักคาสอนที่ถูกต้อง ระหว่างการโต้แย้งกับลัทธิ อาเรี ยส
ภาษาที่ใช้ในหลักข้อเชื่อนี้เป็ นของออกัสติน ซึ่ งเป็ นผูอ้ ยูเ่ บื้องหลังหลักข้อเชื่ อนี้ ท่านเสี ยชีวติ ในปี คศ.
430
คริ สตจักรโรมันคาทอลิก และคริ สตจักรลูเธอร์แรนรวบรวมหลักข้อเชื่ออธานาเซียสเข้ามาใน
การเขียนบทแถลงศรัทธาคริ สตจักรโรมันคาทอลิกใช้ในการนมัสการตอนเช้า หลักข้อเชื่อนี้ได้รวบรวม
ไว้ในบทแถลงของคริ สตจักรลูเธอร์ แรน แต่ไม่ได้ใช้มากนัก

1.3 หนังสื อคาสอนความเชื่อสาหรับคริสเตียนฉบับสมบูรณ์ และฉบับย่ อของมาร์ ติน ลูเธอร์
และบทแถลงศรัทธาแห่ งอ๊อกสเบิร์ก สามเล่มนีเ้ ป็ นคาอธิบายความเชื่อของคริสเตียน
ในเวลาของการปฏิรูปศาสนา เอกสารหลาย ๆ อย่างได้บนั ทึกไว้ซ่ ึ งเป็ นเรื่ องสาคัญสาหรับ
คริ สตจักรลูเธอร์ แรน การบันทึกเหล่านี้ เป็ นเหมือนหลักฐานที่พิสูจน์ได้วา่ เป็ นการบรรยายความเชื่ อ
ของคริ สเตียน เป็ นสิ่ งที่สาคัญมากที่ตอ้ งสังเกตการบันทึกข้อมูลเหล่านี้ ซึ่ งเป็ นการตีความหมายของพระ
คัมภีร์และหนังสื อเหล่านี้ตอ้ งสอดคล้องกับพระคัมภีร์ เอกสารที่สาคัญที่สุดได้รวบรวมเข้าเป็ นหนังสื อ
เล่มหนึ่งตามข้อตกลงในปี คศ.1580 บทแถลงศรัทธาแห่งอ๊อกซ์เบิร์กเป็ นข้อมูลที่สาคัญระหว่างการ
รวบรวมเอกสารอื่น ๆ ในหนังสื อเล่มนี้
โดยปกติแล้วเราถือว่า การปฏิรูปศาสนาได้เริ่ มขึ้นเมื่อบาทหลวงหรื อนักศาสนศาสตร์ เยอรมัน
เชื่อมาร์ติน ลูเธอร์(ปี คศ. 1483-1546) ได้ตอกบทความ 95 ประกาศของท่านหน้าวิหารวิเทนเบิร์กในปี
1517 การปฎิรูปศาสนาของลูเธอร์ ได้เริ่ มขึ้นโดยการร้องของการฟื้ นฟูในด้านศาสนศาสตร์ และจิต
วิญญาณที่จะสร้างคริ สตจักรใหม่ให้สอดคล้องกับพระคัมภีร์ เป้ าหมายของปฎิรูปศาสนาคือต้องการที่
จะล้มล้างการคอรัปชัน่ และโดยเฉพาะคาสอนเท็จซึ่ งกาลังระบาดในคริ สตจักรในขณะนั้น จุดสาคัญ
แห่งหลักคาสอนเพื่อประกาศว่าเป็ นคนชอบธรรมโดยพระคุณโดยความเชื่อเท่านั้นผูก้ ่อการปฏิรูป
ศาสนาได้อุทธรณ์ต่อผูม้ ีอานาจในสภาคริ สตจักร แต่ไร้ผลสันตปะปาไม่สนใจคาอุทธรณ์ของเขาเปล่า
นั้น และสุ ดท้ายลูเธอร์ ก็ถูกไล่ออกจากคริ สตจักร และจากการเป็ นบาทหลวงด้วย
มาร์ ติน ลูเธอร์ เป็ นบุคคลที่สาคัญที่อยูใ่ นท่ามกลางผูป้ ฎิรูปศาสนาในเยอรมัน ฟิ ลลิป เมลางธัน
(คศ.1497-1560) เป็ นผูร้ ่ วมงานพัฒนาด้านศาสนศาตร์ ของการปฎิรูปศาสนา
หลังจากการปฎิรูปศาสนาในเยอรมันได้เริ่ มขึ้น ความคิดของลูเธอร์ ก็มีอิทธิ พลต่ออูลริ ค ซวิงลี
ที่ทาการปฎิรูปศาสนาในเจนีวา สวิสเซอร์ แลนด์ หลังจากซวิงลีได้เสี ยชีวติ ลง ชาน คาลวินได้เป็ น ผูน้ า
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ต่อจากซวิงลี
ความคิดของเขาแตกต่างจากลูเธอร์ และผูร้ ่ วมงานของลูเธอร์ จึงทาให้เกิดคริ สตจักร
เพรสไบทีเรี ยนขึ้น
กลุ่มที่ 3 ของการปฎิรูปศาสนาคือ พวกบัพติศมาซ้ า ซึ่ งเรี ยกอย่างนี้เพราะพวกนี้ปฎิเสธการรับ
บัพติศมาของทารก และให้บพั ติศมาอีกครั้งหนึ่งสาหรับคนที่เข้ามากลุ่มนี้ นิกายบางนิ กายในสมัยนี้เช่น
นิกายแบ๊บติสต์และนิกายเพนเทคอต มีหลักคาสอนเหมือนพวกบัพติศมาซ้ า
การปฏิรูปศาสนาได้แพร่ กระจายไปอย่างรวดเร็ ว ในเยอรมัน และประเทศต่าง ๆ ในยุโรป ผูป้ ฎิ
รู ปศาสนาต้องเผชิ ญกับงานอันใหญ่หลวงเขาได้เข้าไป เกี่ยวข้องกับการแปลพระคัมภีร์เป็ นภาษาที่ใช้ใน
ท้องถิ่นต่าง ๆ แรกทีเดียว เป็ นภาษาเยอรมัน การศึกษาด้านศาสนศาสตร์ ตอ้ งการการพัฒนาขึ้นมาใหม่
ต้องการระเบียบใหม่ในการนมัสการ ศิษยาภิบาลในคริ สตจักรท้องถิ่น ต้องการคู่มือศาสนศาตร์ และ
อุปกรณ์สาหรับการฝึ กหัดสมาชิกของคริ สตจักร ในขณะเดียวกัน ผูป้ ฏิรูปศาสนาก็ตอ้ งแสดงความเข้าใจ
เกี่ยวกับความเชื่อของเขาต่อผูน้ าคริ สตจักรและสังคมด้วย
ในปี คศ. 1530 ผูแ้ ทนรัฐสภานิติบญั ญัติ ถูกเรี ยกให้เข้าพบในเมืองอ๊อกสเบิร์ก เยอรมัน
จักรพรรดิปรารถนาที่จะฟื้ นฟูความสงบสุ ขในประเทศดังนั้นผูป้ ฎิรูปศาสนา ได้ถูกเรี ยกเข้าไปแถลงบท
แถลงของเขาต่อรัฐสภานิติบญั ญัติ และเขาจะต้องเตรี ยมบทแถลงสาหรับอ่านในที่ประชุมด้วย ในถ้อย
แถลงนั้น ผูป้ ฏิรูปศาสนาต้องแสดงตัวว่าเขาไม่ได้สอนหลักคาสอนใหม่ ๆ แต่วา่ เขาสอนเรื่ องที่
สอดคล้องกับพระคัมภีร์และการสอนของคริ สตจักรยุคแรก ฟิ ลลิป เมลางธัน ผูม้ ีบทบาทสาคัญในการ
บันทึกบทแถลงนี้ ซึ่ งเป็ นบทแถลงที่รู้จกั กันดีวา่ “บทแถลงศรัทธาแห่งอ๊อกสเบิร์ก” เป็ นบทแถลงที่
สาคัญที่สุดของคริ สตจักรลูเธอร์แรนเพราะความสาคัญของบทแถลงนี้เป็ นบทแถลงที่เป็ นระบบที่
ชัดเจนเป็ นครั้งแรก
ความต้องการคู่มือสาหรับการสอนที่จะใช้ในคริ สตจักรท้องถิ่นได้ปรากฎชัดเจนมากขึ้น ใน
ระหว่างที่ท่านมาร์ ติน ลูเธอร์ และผูร้ ่ วมงานของท่านได้เยีย่ มในคริ สตจักรท้องถิ่นต่าง ๆ การอบรมใน
คริ สตจักรบางแห่งก็เป็ นตัวอย่างสาหรับเขา ซึ่ งก่อนนั้นมีพระบัญญัติ 10 ประการ และคาอธิ ษฐาน ที่
พระเยซูทรงสอนได้แปลเป็ นภาษาท้องถิ่นในที่บางแห่งแล้ว พร้อมกับคาอธิ บายด้วย ท่านมาร์ ติน ลูเธอร์
เขียนหนังสื อคาสอนความเชื่อฉบับสมบูรณ์, ฉบับย่อ, ฉบับสมบูรณ์สาหรับศิษยาภิบาลที่ใช้เป็ นคู่มือ
และฉบับย่อสาหรับสมาชิกของคริ สตจักรใช้ในครอบครัว
คาสอนความเชื่ อฉบับสมบูรณ์มีพ้นื ฐานมาจากคาเทศนาของท่าน มาร์ ติน ลูเธอร์ ที่ใช้ในปี
คศ.1529 และหนังสื อคาสอนความเชื่อฉบับย่อก็เขียนเสร็ จในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ไม่ได้ข้ ึนกับการที่วา่
เป็ นฉบับสมบูรณ์หรื อฉบับย่อ เพราะทั้ง 2 เล่มนี้ได้อธิ บายเกี่ยวกับ พระบัญญัติ 10 ประการหลักข้อเชื่อ
อัครธรรมทูต คาอธิษฐานที่พระเยซูตรัสสอน บัพติศมา และมหาสนิท
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เครื่ องหมายที่ใช้ประจาตัวของท่านลูเธอร์ และ
เครื่ องหมายนี้คณะลูเธอร์ แรนได้นามาใช้
เป็ นสัญลักษณ์ของคริ สตจักรลูเธอร์แรน
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2. พระเจ้ าพระผู้สร้ าง
2.1 พระเจ้ าผู้ทรงความลา้ ลึกและทรงเปิ ดเผย
เมื่อพูดถึงเรื่ องของพระเจ้า ปกติแล้วจะพูดเกี่ยวกับสิ่ งที่พระองค์ทรงสาแดงให้แก่เราเท่านั้น เรา
สามารถพูดเกี่ยวกับการกระทาของพระองค์ แต่พระเจ้าพระองค์เองอยูเ่ หนื อความเข้าใจของเรา พระองค์
ทรงบริ สุทธิ์ และทรงล้ าลึก คนบาปไม่สามารถเข้าไปถึงได้ ในขณะเดียวกันพระองค์ทรงเป็ นพระบิดาผู ้
ทรงเป็ นพระบิดาผูท้ รงรัก ผูท้ รงสาแดงพระองค์เองในหลาย ๆ ทางสาหรับผูท้ ี่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมา
นักศาสนาศาสตร์ กล่าวไว้ 2 ประการในเรื่ องการทรงสาแดงของพระเจ้าคือ การสาแดงทัว่ ไป
และการสาแดงพิเศษ การสาแดงทัว่ ไปนั้นมีความหมายที่ทุก ๆ คนสามารถมองเห็นได้ในจักรวาล ทั้งใน
ประวัติศาสตร์ ชีวติ ของมนุษยชาติ และในประสบการณ์ชีวติ ส่ วนตัวของแต่ละคน เป็ นสัญลักษณ์ที่พระ
เจ้าให้เห็นถึงการกระทาของพระองค์ แต่มนุษย์ก็อธิ บายได้ซ่ ึ งเป็ นทางแตกต่างไป
2.1.1 การสาแดงทัว่ ไป
อย่างน้อยมี 3 ประการที่ทาให้เรามีคาถามว่า มีพระเจ้าหรื อไม่แต่จะเอาคาตอบที่แน่นอนนั้น
ไม่ได้ เพราะผูท้ ี่เป็ นคริ สเตียนกับผูท้ ี่ไม่เป็ นคริ สเตียน ตีความหมายแตกต่างกันไป
ประการแรกคือจักรวาลมาจากไหน? ในประเทศไทยของเราบ่อยครั้งที่ได้ยนิ ว่าโลกนี้เกิดขึ้นมา
เอง โลกนี้เป็ นมาด้วยตัวของมันเอง ไม่มีผสู ้ ร้างคาสอนนี้ ได้มาจากการสอนของศาสนาพุทธ ปั จจุบนั มี
บางอ้างว่าเป็ นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
ซึ่ งข้ออ้างนี้ไม่ได้ความจริ งแก่เราทั้งหมดเพราะท่ามกลาง
นักวิทยาศาสตร์ มีท้ งั ผูท้ ี่เชื่ อว่าไม่มีพระเจ้า และผูท้ ี่เป็ นคริ สเตียน
ในฐานะที่เราเป็ นคริ สเตียน เรามองดูจกั รวาล เราได้เห็นพระสิ ริพระสง่าราศีของพระเจ้า และ
นัน่ คือสิ่ งที่พระองค์ทรงสร้าง เรามองเห็นฝี พระหัตถ์อนั ทรงฤทธิ์ ของพระองค์ที่ทรงสร้าง ดวงดาวต่าง
ๆ ในท้องฟ้ าและในภาคพื้นโลกเราเห็นท้องทะเล มหาสมุทร ภูเขา แม่น้ า ป่ าไม้อนั อุดมสมบูรณ์ของแต่
ละประเทศ โลกประกาศพระสิ ริของพระสิ ริของพระเจ้าซึ่ งเป็ นคาบรรยายที่อยูใ่ นพระธรรมสดุดีหลาย
ตอน เช่น สดุดี.19: 1-6 อาจารย์เปาโลได้อา้ งอิงถึงการทรงสร้างที่เป็ นการสาแดงของพระองค์”ตั้งแต่ เริ่ ม
สร้ างโลกมาแล้ ว สภาพที่ไม่ ปรากฎของพระเจ้ านั้นคือ ฤทธานุภาพอันถาวร และเทวสภาพของพระองค์
ก็ได้ ปรากฏชัดในสรรพสิ่ งที่ พระองค์ ได้ ทรงสร้ าง ฉะนั้นเขาทั้งหลายจึงไม่ มีข้อแก้ ตัวเลย” (โรม.1:20)
ประการที่สองคือ มนุษยชาติ มีคาถามว่าทาไมมนุษย์ตอ้ งดิ้นรนต่อสู ้กบั ปั ญหาต่าง ๆ ซึ่ ง
ความคิดนี้มีพ้นื ฐานมาจากทางด้านของศาสนาด้วย ศาสนาแต่ละศาสนามักพูดถึงว่า พระเจ้ามีจริ ง
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หรื อไม่? ศาสนาแต่ละศาสนาในปั จจุบนั และโบราณดั้งเดิม โดยเฉพาะในอาฟริ กาเชื่อว่ามีพระผูส้ ร้าง
องค์เดียว อาจารย์เปาโลได้ใช้ความเข้าใจนี้มาเป็ นการเริ่ มต้นชี้นา โดยการเทศนาของท่านในกรุ งเอเธนส์
“สิ่ งที่ท่านนมัสการว่ าแด่ พระเจ้ าที่ไม่ ร้ ู จัก เหตุฉะนั้นข้ าพเจ้ าจึงมาประกาศ” (กจ.17:22-31) ในการ
เทศนาของอาจารย์เปาโลเป็ นแบบอย่างที่ดี เพราะมีเป้ าหมายคือการประกาศพระนามของพระเยซูคริ สต์
โดยใช้การแสวงหาทัว่ ไปนั้นเป็ นเพียงจุดเริ่ มต้นเท่านั้น
ในศาสนาพุทธจะเห็นความแตกต่างในความเข้าใจเรื่ องของศาสนาดังเช่น
พุทธศาสนิกชน
นิกายหิ นยานได้ประกาศว่าไม่มีพระเจ้าในโลกนี้ ตามความเป็ นความจริ งแล้วคาว่า Religion ใน
ภาษาอังกฤษและศาสนามีความหมายที่แตกต่างกัน ถึงแม้คาว่า Religion จะแปลว่า ศาสนา
มีสิ่งหนึ่งซึ่ งพบทัว่ ๆ ไป นัน่ คือจิตใจสานึกที่มีความรู ้สึกผิดชอบ ถ้าเราจะศึกษาพระบัญญัติ 10
ประการ กับศีล 5 สังเกตุได้วา่ มีรูปแบบเหมือนกันหรื อคล้ายคลึงกัน สิ่ งควรจาไว้วา่ พระพุทธเจ้านั้นมี
พระชนม์ชีพอยูใ่ นช่วงของผูเ้ ผยพระวจนะเยเรมีห์ ในเวลานั้นคนอิสราเอลได้มี พระบัญญัติ 10 ประการ
มาหลาย 100 ปี แล้ว
อาจารย์เปาโลได้อา้ งถึงจิตใต้สานึกที่รู้สึกผิดชอบ ว่าเหมือนพระเจ้าทรงจารึ กพระบัญญัติของ
พระองค์ไว้ในจิตใจมนุษย์ (โรม.2 ตั้งแต่ขอ้ 14) เราอาจเรี ยกความรู ้สึกผิดชอบนี้วา่ เป็ นพระสุ รเสี ยงของ
พระเจ้าอยูใ่ นจิตใจของเรา แต่เราต้องจาไว้เสมอจิตใจของเราได้รับเอาเสี ยงอย่างอื่นเข้ามาด้วย ดังนั้นเรา
ไม่อาจวางใจได้อย่างร้อยเปอร์ เซ็นต์ แต่เราต้องให้พระวจนะของพระเจ้าควบคุมจิตใจของเรา
ประการที่สาม ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ และโดยเฉพาะชนชาติยวิ เมื่อศึกษาประวัติศาสตร์
ของคนยิว เราจะพบคาถามที่สาคัญคือ ทาไมความเป็ นมาของพวกเขาจึงไม่เหมือนกับชนชาติอื่น?
สาหรับคริ สเตียนแล้วคาตอบง่าย ๆ คือพวกเขาเป็ นพวกที่พระเจ้าทรงเลือกสรรไว้ แต่ไม่ได้หมายความ
ว่าเราจะรับเอาทุกสิ่ งทุกอย่างที่เขาประพฤติปฎิบตั ิท้ งั หมด ถึงอย่างไรก็ตาม พวกเขาก็ยงั เป็ นลูกของคน
บาปเหมือนกับเรา และไม่ได้กระทาสิ่ งที่ถูกต้องเสมอไป พวกเขาเป็ นชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกสรรไว้
ซึ่ งเริ่ มขึ้นเมื่อพระเจ้าได้ทรงกระทาพันธสัญญากับอับราฮาม (ปฐม.12: 1-5)
2.1.2 การทรงสาแดงพิเศษของพระเจ้ า
ทั้งสามประการที่อา้ งมาแล้วนั้นทาให้คิดและมีคาถามว่าพระเจ้าทรงพระชนม์อยูจ่ ริ งหรื อไม่?
การทรงสาแดงทัว่ ไปยังไม่เพียงพอ สาหรับการที่จะมีความสัมพันธ์กบั พระเจ้าได้อย่างแท้จริ ง
ตามความเชื่อของคริ สเตียน แล้วพระเจ้าได้ทรงสาแดงพระองค์ดว้ ยพระราชกิจของพระองค์ และได้ทรง
สาแดงน้ าพระทัยของพระองค์แก่มนุษยชาติในพระคัมภีร์และในพระเยซูคริ สต์
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ในพระเยซูคริ สต์พระเจ้าได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์และอยูท่ ่ามกลางเราทั้งหลายเป็ นผูร้ ับใช้ที่ทรง
ถ่อมพระทัย( ยอห์น.1:14, ฟิ ลิปปี .2:7-8) ภาพแห่งไม้กางเขนซึ่ งเป็ นภาพให้เห็นถึงการทรงสาแดงของ
พระเจ้า

เราเชื่ อว่าพระคัมภีร์คือการสาแดงของพระเจ้าที่ทรงสาแดงแก่เราทั้งหลายด้วยพระคาของ
พระองค์ที่มาถึงเรา ดังภาพของหนังสื อที่เปิ ดอยูน่ ้ ีเป็ นภาพสัญลักษณ์การสาแดงของพระเจ้า เราเชื่อว่า
พระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นการสาแดงของพระเจ้าที่พระองค์สาแดงแก่เราทั้งหลาย

ต่อไปนี้คือจุดสาคัญสาหรับการเข้าใจเกี่ยวกับพระคัมภีร์
ก. พระคัมภีร์เป็ นเอกภาพ จุดศูนย์กลางทั้งหมดของพระคัมภีร์อยูท่ ี่พระเยซูคริ สตเจ้าพระผูช้ ่วย
ของเรา
ในภาคพันธสัญญาเดิมนั้นเต็มไปด้วยเรื่ องราวของพระเมสิ ยาห์
ซึ่งพระเยซูคริ สต์ทรง
ประยุกต์ใช้เกี่ยวกับพระองค์เองอัครธรรมทูตและคริ สตจักรในยุคแรกได้อา้ งถึงพระเยซูคริ สต์
ซึ่ง
กระทาพระสัญญาในภาคพันธสัญญาเดิมให้สาเร็ จ
ตัวอย่างข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเมสิ ยาห์ และข้อพระธรรมที่สาเร็ จแล้ว อิสยาห์.61:1-2 และ
ลูกา.4:16-21, สดุดี.22 และ ยอห์น.19:23-29, มัทธิว.27:46-50
คากล่าวว่า “เหตุการณ์ ที่ได้ บังเกิดขึน้ ครั้ งนีเ้ พื่อจะสาเร็ จตามที่ผ้ เู ผยพระวจนะได้ เขียนไว้ ” ได้
เป็ นความจริ งที่พบอยูเ่ สมอในภาคพันธสัญญาใหม่ (ยกตัวอย่าง มัทธิ ว. 26:56)
ข. พระคัมภีร์เกิดขึ้นเพราะการดลใจของพระเจ้า “พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระ
เจ้าและเป็ นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุ งแก้ไขคนให้ดี และการอบรม
ในทางธรรม” (2 ทิโมธี .3:16 และดู 2 เปโตร.1:21)
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ค. พระเจ้าทรงดลใจมนุษย์ให้เขียนแต่ละเล่มในพระคัมภีร์เราสามารถศึกษาประวัติศาสตร์ของ
แต่ละเล่มได้ตามรู ปแบบ และการแสดงออกของแต่ละเล่มด้วย จงเปรี ยบเทียบจดหมายฝากของอาจารย์
เปาโลที่เขียนไปถึงคริ สตจักรในกรุ งโรมกับจดหมายฝากเล่มแรกของยอห์น
ง. พระคัมภีร์ได้บอกเราถึงการกระทาของพระเจ้า จากการบันทึกประวัติศาสตร์ของอิสราเอล
และเรื่ องราวต่าง ๆ ทั้งหมดนี้เป็ นหลักฐานพยานได้วา่ พระเจ้าทรงปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์ใน
โลกนี้อย่างไร พระคัมภีร์ไม่ได้เป็ นการบันทึกหลักคาสอนเท่านั้น แต่ได้บนั ทึกถึงพระราชกิจพระเจ้าที่
เกิดขึ้นในโลกนี้ดว้ ย
จ. พระคัมภีร์เป็ นพระธรรมแห่งความรอด ได้ถูกบันทึกเพื่อความเชื่ อของเรา “การที่ได้ บันทึก
เหตุการณ์ เหล่ านีไ้ ว้ ก็เพื่อท่ านทั้งหลายจะได้ เชื่ อว่ าพระเยซูทรงเป็ นพระคริ สต์ ” (ยอห์น.20:30-31) พระ
คัมภีร์เป็ นทางนาเราทั้งหลายให้เข้าติดสนิทกับพระผูไ้ ถ่ของเรา

2.2 พระเจ้ าเป็ นผู้ทรงสร้ างทั้งโลกจักรวาลและมนุษย์
เรื่ องราวการทรงสร้างโลกและมนุษย์ได้บนั ทึกไว้ในพระธรรม ปฐมกาล.1:1-31 เป็ นสิ่ งที่
จาเป็ นที่ตอ้ งจาไว้วา่ เรื่ องราวการทรงสร้างไม่ใช่การบันทึกเหมือนกับเรื่ องการบันทึกของนักวิทยาศสตร์
วิทยาศาสตร์ วเิ คราะห์ความจริ งและทาการทดลองโดยการหาทฤษฎีที่วา่ ทุกสิ่ งทุกอย่างเกิดขึ้น
ได้อย่างไร มีขอ้ สมมุติเกิดขึ้นมากมายหลายอย่าง นักวิทยาศาสตร์ กาลังพยายามค้นหาสมมุติฐานที่อาจ
เป็ นไปได้ เมื่อเขาพบความจริ งใหม่ ๆ และข้อมูลใหม่แล้วเพราะฉะนั้นข้อสมมุติเดิมก็ตอ้ งทิ้งไป
วิทยาศาสตร์ เป็ นวิชาที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งที่อาจเป็ นไปได้ และสิ่ งที่อาจเป็ นไปไม่ได้ วิทยาศาสตร์ ไม่ได้เป็ น
ข้อขัดแย้งกับความเชื่ อของคริ สเตียน ในท่ามกลางนักวิทยาศาสตร์ มีท้ งั ผูท้ ี่ไม่เชื่ อในพระเจ้าผูท้ ี่เชื่อใน
พระจ้า ซึ่ งต่างก็มีวธิ ี การอธิ บายที่แตกต่างกันออกไป
ต่อไปนี้คือจุดสาคัญสาหรับความเชื่อของคริ สเตียนในการที่จะรู ้วา่ พระองค์คือ พระผูส้ ร้าง
ก. พระเจ้าทรงสร้างโลกจักรวาล โลกจักรวาลไม่ได้เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่เป็ นผลของ
การทรงสร้างของพระเจ้า จักรวาลเป็ นการทรงสร้างของพระองค์ พระองค์เป็ นแหล่งที่มาของชีวติ
(สดุดี.24: 1, 33:9, วิวรณ์.4:11)
ข. ชีวติ ของเรามีเป้ าหมายเรามีชีวติ อยูเ่ นื่องด้วยพระประสงค์ของพระเจ้า พระองค์ทรงเป็ นผูใ้ ห้
เป้ าหมายหมายแก่ชีวติ ของเรา
อาจารย์เปาโลได้กล่าวไว้ในคาเทศนา
ของท่านที่กรุ งเอเธนส์วา่
“พระองค์ ได้ ทรงกระทาสิ่ งนี ้ (ทรงสร้ างโลก) เพื่อเขาจะได้ แสวงหาพระเจ้ า และมุ่งหวังจะคลาหาให้ พบ
พระองค์ ที่จริ งพระองค์ ไม่ ทรงอยู่ห่างไกลจากเขาเลย” (กิจการ.17:27) เป้ าหมายของชีวติ ของเราจะ
สาเร็ จได้ก็ต่อเมื่อเรามีชีวิตที่สัมพันธ์กบั พระเจ้า
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ค. พระเจ้าทรงจัดให้เป็ นระเบียบสาหรับธรรมชาติกฎของธรรมชาติเป็ นสิ่ งที่ทรงสาแดงพระ
ประสงค์ในการทรงสร้างของพระเจ้า “พระองค์ ทรงบัญชาสิ่ งเหล่ านั้นก็ถกู เนรมิตขึน้ มา และพระองค์
สถาปนามัน(โลก) ไว้ เป็ นนิจกาล พระองค์ ทรงกาหนดเขตซึ่ งมันข้ ามไปไม่ ได้ ” (สดุดี.148:5-6 ดูที่
อิสยาห์.40: 26, โยบ.38:8, 12, 39:4) ด้วย
ง. การทรงสร้างของพระองค์ยงั ดาเนินมาจนถึงปั จจุบนั นี้ พระองค์เป็ นผูผ้ ดุง และรักษาไว้ของ
ประทานอันดีท้ งั ปวงมาจากพระเจ้า สดุดี.104 เป็ นการสรรเสริ ญพระเจ้าผูท้ รงปกปั กรักษาและทรงเลี้ยง
ดู พระเยซูคริ สต์ตรัสว่าพระเจ้าทรงดูแลและสนพระทัยแม้วา่ สิ่ งเล็กน้อยที่สุดที่พระองค์ทรงสร้าง
(มัทธิว.6: 25-34)

2.3 มนุษย์ เป็ นพระฉายาของพระเจ้ า
พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์ “พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ข้ ึนตามพระ
ฉายาของพระองค์ ตามพระฉายาของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ข้ ึนและได้ทรงสร้างให้เป็ น
ชายและหญิง” (ปฐมกาล.1:26, 27) ในปฐมกาลบทแรก ๆ มี 2 ข้อที่สาคัญ “พระเจ้ าได้ ทรงระบาย
ลมปราณเข้ าทางจมูกมนุษย์ มนุษย์ จึงเป็ นผู้มีชีวิต” (ปฐมกาล.2:7) “เจ้ าเป็ นผงคลีดิน และจะต้ องกลับ
เป็ นผงคลีดินดังเดิม” ปฐมกาล.3:19)
ตามข้อพระคัมภีร์มีขอ้ สังเกตุต่อไปนี้
ก. มนุษย์ได้รับฐานะพิเศษท่ามกลางสิ่ งที่ทรงสร้างทั้งหมด พระเจ้าได้ทรงเรี ยกมนุษย์ให้มีชีวติ
ที่มีความสัมพันธ์กบั พระองค์ พระองค์ผทู ้ รงประทานให้มีชีวติ คาว่า “พระเจ้าทรงระบายลมปราณให้”
คานี้ใช้สาหรับมนุษย์เท่านั้น
ข. มนุษย์เป็ นส่ วนหนึ่งของจักรวาล ถูกปั้ นขึ้นมาจากผงคลีดินเหมือนกับสิ่ งอื่น ๆ มนุ ษย์มีชีวติ
อยูต่ ามธรรมชาติเหมือนกับสิ่ งที่ทรงสร้างอื่น ๆ ที่มีชีวติ ทุกอย่างมีเกิด และมีตายเหมือน ๆ กัน
ค. พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์เป็ นชายและหญิง ดังนั้นเรื่ องเพศจึงเป็ นแผนการณ์ของพระองค์
สาหรับมนุษย์เรื่ องเพศไม่ใช่เป็ นเรื่ องที่ไม่ดีหรื อเป็ นสิ่ งที่น่ารังเกียจ หากเป็ นธรรมชาติของมนุษย์ตามที่
พระองค์ได้ทรงสร้างอย่างไรก็ตาม ความจริ งที่วา่ มนุษย์ได้ใช้เพศสัมพันธ์ในทางที่ผดิ และก็ได้ทามา
นานแล้ว
ง. พระเจ้าได้ให้มนุษย์ เป็ นผูค้ รอบครองอยูเ่ หนื อธรรมชาติทุกอย่าง แต่การครอบครองของ
มนุษย์น้ นั จะต้องประกอบไปด้วยการรับผิดชอบต่อธรรมชาติ ดังตัวอย่างที่เห็นอย่างชัดเจนในปั จจุบนั นี้
คือป่ าไม้ถูกทาลายน้ าในแม่น้ าเป็ นพิษ อากาศเป็ นพิษ เกิดอุทกภัยหลายอย่างขาดความรับผิดชอบต่อ
ธรรมชาติ ความวิบตั ิทางธรรมชาติจึงได้เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็ นผลของการละโมบอยากได้โดยการ
ทาลายธรรมชาติ ที่เป็ นการขาดความรับผิดชอบของมนุษย์
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2.4 พระบัญญัติของพระเจ้ า
พระบัญญัติ 10 ประการที่ได้บนั ทึกไว้ในพระธรรมอพยพบทที่ 20 เข้าใจว่าเป็ นการสรุ ป
พระบัญญติท้ งั หมด ในหนังสื อคาสอนความเชื่ อฉบับสมบูรณ์และฉบับย่อ พระบัญญติ 10 ประการ มี
ดังนี้
1.อย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา (อย่าทารู ปเคารพสาหรับตน)
2. อย่าออกพระนามของพระเจ้าของเจ้าอย่างไม่สมควร
3. จงระลึกถึงวันซะบาโต ถือเป็ นวันบริ สุทธิ์
4. จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า
5. อย่าฆ่าคน
6. อย่าล่วงประเวณี ผวั เมียเขา
7. อย่าลักทรัพย์
8. อย่าเป็ นพยานเท็จใส่ ร้ายเพื่อนบ้าน
9. อย่าโลภครัวเรื อนของเพื่อนบ้าน
10. อย่าโลภภรรยาของเพื่อนบ้าน หรื อทาสทาสี ของเขา หรื อ โค ลา ของเขา หรื อ สิ่ งใด ๆ ซึ่ ง
เป็ นของเพื่อนบ้าน
ในด้านศาสนศาสตร์ พระบัญญัติของพระเจ้ามีความหมาย 2 ประการ ประการแรกคือ นาชีวิต
ของเราและปกป้ องชีวติ ของเรา ตามความหมายนี้ พระบัญญัติของพระเจ้าจึงเรี ยกว่า “พระบัญญัติแห่ ง
ชีวติ ” ประการที่สอง ในขณะเดียวกันพระบัญญัติได้เปิ ดเผยให้เราเห็นถึงความคิดบาปของเรา และนา
เราแสวงหาการอภัยโทษบาปจากพระเจ้า
2.4.1 พระบัญญัติแห่ งชีวติ
พระบัญญัติของพระเจ้านาชีวิตของเราทั้งหลาย ตามแผนการณ์ที่พระเจ้าได้ประทานให้กบั เรา
พระบัญญัติของพระเจ้าปกป้ องชีวติ ของแต่ละคน และชีวติ ในสังคม คนทั้งหลายผูซ้ ่ ึ งทาลายพระบัญญัติ
ของพระเจ้าก็จะพบกับความทุกข์ยากลาบากในชีวติ ของเขาและได้ทาให้เพื่อนมนุษย์ตอ้ งเดือดร้อนไป
ด้วย
พระบัญญัติ 10 ประการได้ถูกเขียนไว้ในศิลา 2 แผ่น พร้อมทั้งเนื้อหาสาระอันสาคัญ
ศิลาแผ่นที่ 1 ได้บนั ทึกความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั พระเจ้า
ศิลาแผ่นที่ 2 เกี่ยวกับเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างชีวติ ของมนุษย์ในสังคม หรื อเกี่ยวกับเพื่อน
บ้านของเรา
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ความสัมพันธ์
มนุษย์ต่อพระเจ้า

ความสัมพันธ์ของมนุษย์
ในสังคม

ในหนังสื อคาสอนความเชื่ อสาหรับคริ สเตียนฉบับย่อของมาร์ ตินลูเธอร์ ได้อธิ บายง่าย ๆ
สาหรับพระบัญญัติ 10 ประการ การอธิ บายนี้ใช้เพื่อสอนอนุชนหนุ่มสาว ครั้งแรกทีเดียวโมเสสรับมา
สอนบรรดาพวกผูใ้ หญ่
การอธิ บายทั้งหมดได้เริ่ มต้นด้วยข้อที่วา่
“เราควรยาเกรงและเคารพรั กพระเจ้ า” นี้เป็ น
ข้อสังเกตที่สาคัญ ชีวติ คริ สเตียนเริ่ มต้นด้วยความสัมพันธ์กบั พระเจ้า ถ้าความสัมพันธ์กบั พระเจ้าถูกต้อง
แล้วความสัมพันธ์อื่นก็ถูกต้องไปด้วย คาอรรถาธิ บายของลูเธอร์ มี 2 ประการ
ประการแรก การอธิบายถึงการกระทาที่ผดิ และข้อห้าม
ประการที่สอง คือการประพฤติที่ถูกต้อง
2.4.2 พระบัญญัติของพระเจ้ าได้ เปิ ดเผยถึงความผิดบาป
พระบัญญัติของพระเจ้าเป็ นเหมือนกระจกเงาที่ส่อง และบอกความจริ งเกี่ยวกับชีวติ ของเรา
ขณะที่เราศึกษาพระบัญญัติของพระเจ้า เราจะต้องยอมรับความจริ งที่วา่ เราไม่ได้ทาตามพระบัญญัติของ
พระองค์เราได้ทาผิดต่อพระบัญญัติท้ งั หมด ดังนั้นเราทั้งหลายจึงต้องถูกพิพากษาตามพระบัญญัติของ
พระเจ้าทาให้เรารู ้วา่ เราเป็ นคนบาปและไม่สามารถช่วยตนเองให้รอดพ้นจากความผิดบาปได้ สิ่ งสาคัญ
ตามความหมายนี้พระบัญญัติของพระเจ้าหมายถึง คาพูด และความคิดของเราซึ่ งไม่ใช่เพียงแต่การ
กระทาเท่านั้นที่คนอื่นมองเห็นได้ (โรม.3: 19-20, 5:20, 7:7-25, กาลาเทีย.3:24)

2.5 ความบาปและผลแห่ งความบาป
คนทั้งหลายเข้าใจเรื่ องของความบาปแตกต่างกันไป ความคิดที่วา่ บาปคือการกระทาที่เป็ นบาป
ถ้ายังไม่ได้ทายังไม่ได้ทาบาป เช่นคนที่ฆ่าสัตว์ตดั ชีวิต คนนั้นเป็ นคนบาปและมีกรรมเพราะการฆ่าสัตว์
นั้น ส่ วนความคิดโลภโกรธหลงนั้นยังไม่ถือว่าเป็ นบาป ตราบใดที่ยงั ไม่ได้กระทาตามความคิดเห็นนั้น
ซึ่ งเป็ นการยากยิง่ ที่จะยอมรับว่าคนทุกคนเป็ นคนบาป บางคนเข้าใจว่าความบาปคือ ความอ่อนแอ ผูท้ ี่
อ่อนแอย่อมตกอยูใ่ นความบาป และผูท้ ี่เข้มแข็งก็สามารถหลีกหนีพน้ จากความบาปได้
จากข้อพระคัมภีร์ที่สอนเราได้พบว่า
ทุกคนเป็ นคนบาปไม่วา่ จะเป็ นชนชาติใด ศาสนาหรื อศีลธรรมใด (โรม.30:10-12)
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ข. บาปไม่ใช่แต่เพียงการกระทาเท่านั้น จุดกาเนิ ดของความบาปได้เกิดเป็ นต้นอยูใ่ นใจของเรา
แล้ว และเมื่อมันเจริ ญเต็มที่ มันจึงสาแดงออกมาเป็ นผลของบาปซึ่ งบ่มอยูใ่ นจิตใจของเรานัน่ เอง
(มัทธิว.15: 19)
ค. บาปคือความปรารถนาของมนุษย์ที่อยากจะเป็ นอิสระโดยไม่ตอ้ งมีพระเจ้า เราได้พบความ
จริ งนี้ จากพระคริ สตธรรมคัมภีร์ปฐมกาลในเรื่ องที่มนุษย์ตกลงไปในความบาป งูได้บอกกับเอวาว่า “เจ้ า
จะเป็ นเหมือนพระเจ้ า” (ปฐมกาล.31-13)
ง. เราทั้งหลายได้เกิดมาจากเผ่าพันธุ์ของคนบาป เราเรี ยกบาปอย่างนี้วา่ บาปกาเนิ ด (สดุดี. 51:5)
อาจกล่าวได้วา่ ขอบเขตของความหมายในเรื่ องของความบาปได้ครอบคลุมไปถึงเรื่ องของกิเลส
, ตัณหา และอื่น ๆ ที่ส่อให้เห็นถึงความปรารถนาอันไม่ดีไม่งาม ภาพต่อไปนี้ได้แดสงให้เห็นว่า บาปได้
ให้เราพรากจากพระเจ้า และ เพื่อนมนุษย์

2.5.1 ผลของความบาป
ความบาปทาให้ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า และของเรากับเพื่อนมนุษย์ตอ้ งแยกขาดจาก
กัน แล้วบาปก็ยงั ได้นาความทุกข์ต่าง ๆ มาถึงเราด้วยตามคาสอน มีตวั อย่างที่เราพบในพระคัมภีร์ คือ
ก. ความตายเป็ นผลของความบาป (โรม.5:12)
ข. ความสิ้ นหวัง (เอเฟซัส.2:12)
ค. บาปได้ทาลายความสัมพันธ์อนั ดีต่อกันและกัน (2 ทิโมธี .2:16-17)
ง. ความบาปและวิญญาณชัว่ มีความเกี่ยวข้องกัน (เอเฟซัส.6:12)
จ. เนื่องด้วยบาปพระพิโรธของพระเจ้าจึงตกลงบนมนุษย์ (โรม.1:18)
2.5.2 ความชั่วร้ าย และวิญญาณชั่ว
ซาตานคือ ผูท้ ี่มีความเป็ นอยูต่ รงกันข้ามกับพระเจ้า นอกจากนั้นยังมีความชัว่ ร้ายอีกมากมาย
ไม่เป็ นที่ปรากฎชัดเจน (เอเฟซัส.6:11-12) ในพระธรรมลูกามีการพูดถึงวิญญาณชัว่ ในหลายตอน เช่น
ลูกา 4:1-3 พูดถึงหัวหน้าใหญ่ของวิญญาณชัว่ หรื อมารซาตาน คาว่า ซาตานเป็ นภาษาฮีบรู ซึ่ งเป็ นชื่ อของ
มันเองพระเยซูคริ สต์มีอานาจเหนื อวิญญาณชัว่ ทั้งหมด (ลูกา 4:31-36, 4:38-41, 8:26-39, 9:37-42,
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11:14-26) ข้อพระคัมภีร์ที่สาคัญอีกข้อหนึ่งคือลูกา 10:17-20 ตามข้อนี้เมื่อเราสั่งโดยพระนามของพระ
เยซูคริ สต์วญ
ิ ญาณชัว่ ต้องหนี ไป แต่พระเยซูทรงสอนว่า “อย่ าเปรมปรี ด์ิในสิ่ งนี แ้ ต่ จงเปรมปรี ด์ิเพราะชื่ อ
ของท่ านจดไว้ ในสวรรค์ ”
ใน 1 โคริ นธ์ 8 อ.เปาโลสอนเรื่ องอาหารที่ถวายแก่รูปเคารพ
ใน เอเฟซัส 6: 10-18 อ.เปาโลสอนเรื่ องยุทธภัณฑ์ท้ งั ชุดของพระเจ้า
ในโคโลสี 2: 14-19 อ.เปาโลให้ระมัดระวังคนที่กราบไหว้ทูตสวรรค์
ในศาสนาอื่น ๆ มีการแจกแจงให้ละเอียดในเรื่ องผี และวิญญาณชัว่ แต่ในพระคัมภีร์ไม่มี
รายละเอียดตามชั้นของวิญญาณชัว่ ต่าง ๆ
ตามความเชื่อถือที่เมืองไทย พวกผี พวกเทพมีชื่อและการจาแนกลาดับชั้นปกครองพระคัมภีร์
ฉบับภาษาไทยนาชื่อบางคามาใช้ เช่น เทพศักดิเทพ ดังนั้นเราจึงจาเป็ นต้องระวังเป็ นพิเศษในการที่จะ
ไม่หลงตามแนวความคิดตามแบบอย่างของความเชื่ออื่น ๆ

22

3. พระเจ้ าพระผู้ไถ่
3.1 หลักฐานทีส่ าแดงในพระคัมภีร์
พระเยซูคริ สต์เป็ นศูนย์กลางของพระคัมภีร์ท้ งั หมด ทั้งภาคพันธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญา
ใหม่ ในพันธสัญญาเดิมนั้นเต็มไปด้วยคาพยากรณ์ที่เกี่ยวกับการเสด็จมาของพระเมสิ ยาห์ ในภาคพันธ
สัญญาใหม่อา้ งว่าพระเยซูคริ สต์เป็ นพระเมสิ ยาห์ที่สัญญาไว้ คาเผยพระวจนะในภาคพันธสัญญาเดิมได้
สาเร็ จแล้วในพระเยซูคริ สต์ พระองค์เองและอัครธรรมทูตได้ประยุกต์ขอ้ พระคาที่เกี่ยวข้องกับพระเมสิ
ยาห์ เมื่อพูดถึงพระองค์
3.1.1 พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสั ญญาเดิม
ในภาคพันธสัญญาเดิมมีหลาย ๆ ท่านที่เป็ นเหมือนผูม้ าก่อนและเป็ นแบบอย่างของพระเมสิ
ยาห์ ในที่น้ ีขอกล่าวถึงเพียงบางท่านเท่านั้น
ก. อับราฮาม พระเจ้าได้ทรงกระทาพันธสัญญากับท่าน และทรงอวยพระพรท่าน และเชื้อสาย
ของท่าน (ปฐมกาล.12: 3)
ข. โมเสส พระเมสิ ยาห์ได้ปรากฎแล้วในลักษณะโมเสสที่ 2 (เฉลยธรรมบัญญัติ.18:15, 18-19)
ค. ดาวิด พระเมสิ ยาห์ มาเพื่อจะทรงสร้างราชวงศ์ของดาวิดใหม่(2 ซามูเอล.7:12-14, เยเรมีย.์
23:5-6, อิสยาห์.8:6-7)
ความคิดอีกแง่หนึ่งเกี่ยวกับผูร้ ับใช้ที่พระเจ้าทรงเลือกไว้ในพันธสัญญาณเดิม มีขอ้ พระคัมภีร์
หลายข้อที่ได้กล่าวถึงการทนทุกข์ของผูร้ ับใช้ของพระองค์
ก. เสี ยงร้องแห่งความทุกข์ทรมาน (สดุดี.22:1-20)
ข. ความทุกข์ทรมานของผูร้ ับใช้ของพระเจ้า (อิสยาห์.53)
3.1.2 พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสั ญญาใหม่
พระคริ สตธรรมคัมภีร์พนั ธสัญญาใหม่ ได้ยกข้อความในพันธสัญญาเดิมที่บรรยายพระลักษณะ
ของพระเมสิ ยาห์ไว้น้ นั แต่ได้นามาประยุกต์ใช้เมื่อกล่าวถึงพระเยซู ในพระกิตติคุณมัทธิ วผูเ้ ขียนใช้เป็ น
ประจา และบางที่ก็หลายครั้งในบทเดียวกัน คาที่วา่ “ทั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อจะให้สาเร็ จตามพระวจนะของพระ
เป็ นเจ้าซึ่งตรัสไว้โดยผูเ้ ผยพระวจนะ” เช่น (มัทธิว.1:22, 2:5-6,) ลูกาบันทึกพระดารัสของพระเยซูเมื่อ
พระองค์ตรัสถึงเรื่ องของพระองค์เองว่าคาเผยพระวจนะเหล่านั้นได้สาเร็ จแล้ว (ลูกา.4:16-20,24:25,
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27:44) ฟิ ลิปได้ประกาศแก่ขนั ที ชาวเอธิ โอเปี ยว่า พระเยซูคริ สต์คือผูร้ ับใช้ที่ทนทุกข์ทรมานตามที่อิส
ยาห์ได้อา้ งถึงนั้น (กิจการ.8:26-38)
พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ได้เป็ นพยานว่า พระเยซู คริ สต์เป็ นพระเมสิ ยาห์ที่พระเจ้าสัญญา
ไว้ พระกิตติคุณทั้ง 4 เล่ม เป็ นคาพยานของผูเ้ ขียนเหล่านั้น ไม่ใช่บนั ทึกไว้เป็ นหลักคาสอนเท่านั้น พระ
กิตติคุณได้ถูกเขียนถึงเพื่อที่จะช่วยผูท้ ี่ยงั ไม่เคยได้ยนิ เรื่ องพระเยซูคริ สต์ให้เชื่ อในพระองค์และให้ผทู ้ ี่มี
ความเชื่อมีความเข้มแข็งขึ้นในความเชื่ อของเขา (ลูกา.1: 1-4, ยอห์น.20:30-31)

3.2 พระชนม์ ชีพของพระเยซูคริสต์
3.2.1 แหล่งทีม่ า
แหล่งที่มาที่สาคัญที่สุดเกี่ยวกับชีวประวัติของพระเยซูคริ สต์ อยูใ่ นพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญา
ใหม่ขอ้ มูลอื่น ๆ ได้คน้ พบในการเขียนของโยเซฟัส นักประวัติศาสตร์ ชาติยวิ และการเขียนของนัก
ประวัติศาสตร์ โรมันบางท่าน
3.2.2 เวลา
ประวัติของการบังเกิดของพระเยซูคริ สต์ พระองค์ทรงบังเกิดในช่วงระหว่างการปกครองของ
กษัตริ ยเ์ ฮโรด เฮโรดเป็ นขุนนางคนหนึ่งซึ่ งได้รับการแต่งตั้งโดยโรมในขณะเดียวกันคีรินิอสั ก็เป็ นเจ้า
เมืองอยูใ่ นซี เรี ย (มัทธิว.21, ลูกา.2:2) พระเยซูคริ สต์ได้เริ่ มพระราชกิจของพระองค์หลังจากยอห์นผูใ้ ห้
บัพติศมาได้เริ่ มต้นเทศนาที่ถิ่นทุรกันดาร ลูกได้ใช้กาหนดเวลาที่แน่นอน ในการเริ่ มต้นพันธกิจของ
ยอห์น (ลูกา.3:1) คือในปี ค.ศ. ที่ 27 หรื อ 28 ในเรื่ องพระราชกิจของพระเยซูคริ สต์น้ นั พระองค์ใช้เวลา
อย่างน้อย 2-3 ปี คือในปี คศ.33 คาดว่าเป็ นปี ที่พระเยซูคริ สต์ทรงถูกตรึ งบนไม้กางเขน ในยุคกลางนัก
ประวัติศาสตร์ พยายามที่จะคิดคานวณว่า พระเยซูคริ สต์ทรงมาบังเกิดเมื่อใดและให้นบั เป็ นคริ สตศักราช
ที่ 1 แต่ความรู ้ก็ยงั จากัดอยู่ การนับนั้นจึงไม่ถูกต้องจากพระคัมภีร์เรารู ้วา่ พระเยซูมาบังเกิดในสมัย
กษัตริ ยเ์ ฮโรด ยังทรงพระชนม์อยูแ่ ละรู ้กนั ว่ากษัตริ ยเ์ ฮโรดนั้นสิ้ นพระชนม์ไปก่อนคริ สต-ศักราชถึง 4 ปี
เพราะฉะนั้นพระเยซูทรงบังเกิดก่อนที่ถูกนับในยุคกลาง
3.2.3 สถานที่
พระเยซูคริ สต์ที่ทรงบังเกิดในเมืองเบธเลเฮม เจริ ญเติบโตขึ้นในแคว้นนาซาเร็ ธ และเริ่ มต้นพระ
ราชกิจของพระองค์ที่ทะเลสาบกาลิลี ระหว่างทรงกระทาพระราชกิจของพระองค์น้ นั พระองค์ไม่ได้
ออกไปจากเขตปาเลสไตน์ ยกเว้นเป็ นไปได้วา่ ระยะเวลาสั้น ๆ พระองค์เสด็จไปเยีย่ มเยียนในที่บางแห่ง
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ที่ปัจจุบนั อยูใ่ นประเทศเลบานอน พระองค์ทรงกระทาพระราชกิจของพระองค์กบั สาวกในกาลิลี ยูเดีย
สะมาเรี ย พระองค์ทรงถูกตรึ งบนไม้กางเขนในกรุ งเยรู ซาเล็ม
ข้อพระคัมภีร์อา้ งอิงเพิ่มเติม มัทธิ ว.1: 1-2:23, 26:1-27:66, ลูกา.1:1-3:38, 22:1-23:56

3.3 พระราชกิจของพระเยซูคริสต์
สาวกของพระองค์ส่วนมาก มาจากพวกที่สังคมไม่ยอมรับ คนยากจน ไม่มีการศึกษา มีศีลธรรม
ถูกดูหมิ่น ลักษณะเด่นแห่งพระราชกิจของพระองค์คือ การเยียวยารักษาและสั่งสอน การสั่งสอนของ
พระองค์ ส่ วนมากข้ดแย้งกับพวกผูน้ าทางศาสนา ซึ่ งเป็ นผูก้ ล่าวหาพระองค์วา่ ดูหมิ่นพระเจ้าและ
มองเห็นพระราชกิจของพระองค์ไปในแง่ที่เป็ นอันตรายต่อสังคม
พระเยซูคริ สต์ได้เริ่ มพระราชกิจของพระองค์ เป็ นไปในรู ปของการเทศนาสัง่ สอน พระองค์
ทรงใช้ตวั อย่างและคาเปรี ยบเทียบจากสิ่ งที่เป็ นอยูใ่ นชีวติ ประจาวันของคนในสมัยนั้น พระองค์เสด็จ
เดินไปหากลุ่มชนที่สังคมชั้นสู งรังเกียจและดูหมิ่น (ลูกา.3 23-4:416:1-11 ฯลฯ)
ส่ วนที่สาคัญในพระราชกิจของพระองค์คือ การเยียวยารักษาคนเจ็บป่ วย ฤทธิ์ อานาจแห่ง
แผ่นดินของพระเจ้าได้เข้าไปถึงโลกแห่งความทุกข์ทรมานและความทุกข์ยาก อีกภาพหนึ่งของพระราช
กิจของพระเยซูคริ สต์ใน มาระโก.1: 21-34 ได้กล่าวถึงการรักษาโรคต่าง ๆ ภายในวันหนึ่งวัน

อักษรในภาษากรี ก 2 ตัวอย่างที่ 1 และตัวอย่างที่ 2 จากคาที่แปลว่า “พระคริ สต์” รวมกันใช้เป็ น
สัญลักษณ์ของพระเยซูคริ สต์

3.4 การถูกทดลอง และการทรงสั ตย์ ซื่อของพระเยซูคริสต์
ผูเ้ ขียนพระธรรมฮีบรู กล่าวถึงพระเยซูคริ สต์ ว่าเป็ นมหาปุโรหิ ตสู งสุ ดได้ถูกการทดลองในทุก
ด้านเหมือนเราแต่ไม่มีบาป การทดลองของพระเยซู ก็เพื่อให้คริ สเตียนทั้งหลายได้รับการปลอบ
ประโลม และมีกาลังใจต่อสู ้ดิ้นรนฝ่ าฟันเพื่อให้พน้ จากความอ่อนแอของเขาทั้งหลาย(ฮีบรู .4:14-16)
การรับการทดลองของพระองค์น้ นั เพื่อให้รู้วา่ พระองค์ทรงเป็ นมนุษย์จริ ง ๆ พระองค์ไม่ใช่เป็ นมนุษย์
ครึ่ งหนึ่ง พระเจ้าครึ่ งหนึ่งอย่างพวกเทวดา พระองค์ทรงเป็ นมนุษย์แท้พระองค์ทรงสภาพแบบมนุษย์จริ ง
“พระองค์ทรงกาเนิดเป็ นมนุ ษย์ก็เพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดพ้น” (หลักข้อเชื่อของไนเซีย)
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การถูกทดลองของพระเยซูคริ สต์ได้ทรงบันทึกไว้ใน มัทธิว.4:1-11 มาระโก.1:12-13 และ ลูกา.
4:1-13 ในเรื่ องนี้พระเยซูคริ สต์ได้ต่อสู ้กบั มารซาตานโดยอ้างข้อพระคัมภีร์ ในที่น้ ีพระองค์ได้ทรงวาง
แบบอย่างให้แก่คริ สเตียนที่อยูท่ ่ามกลางการทดลองเพื่อจะได้ยนื หยัดอยูบ่ นการทดลองได้ โดยยึดข้อ
สัญญาในพระคัมภีร์

3.5 การสิ้นพระชนม์ ของพระเยซูคริสต์
ในพระกิตติคุณทั้ง 4 เล่มนั้น อาทิตย์สุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพของพระองค์ที่อยูใ่ นโลกนี้เป็ นจุด
ศูนย์กลางของทุกสิ่ งทุกอย่าง ในพระกิตติคุณมาระโก 5 บท ได้กล่าวถึงอาทิตย์สุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพ
ของพระองค์ (มาระโก.11: 1-15:47)
การสิ้ นพระชนม์ของพระเยซู ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะบังเอิญ ตามที่พระกิตติคุณทั้ง 4 เล่มกล่าวนั้น
การที่พระองค์ตอ้ งถูกประนาม ถูกดูหมิ่นอย่างผูไ้ ร้เกียรติและต้องสิ้ นพระชนม์น้ นั เป็ นแผนการณ์ของ
พระเจ้า
เวลาที่ทรงถูกตรึ งนั้นคาดว่าเป็ นปี ค.ศ.33 ในสมัยคริ สเตียนยุคแรกความเป็ นจริ งประวัติการ
สิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์เป็ นสิ่ งสาคัญเป็ นอย่างยิง่ เพราะฉะนั้นชื่อของปอนทิอสั ปี ลาต เจ้าเมือง
แห่งยูเดีย จึงได้ถูกบันทึกไว้ในหลักข้อเชื่ อของอัครธรรมทูต และหลักข้อเชื่อไนเซียด้วย

I N R I (อินริ)
อักษรทั้ง 4 ตัวนี้มาจากภาษาลาติน INRI (อินริ ) “เยซูนาซาเรนูสเรกซ์ ยูเด อาโรม” ความหมาย
ว่า พระเยซูชาวนาซาเร็ ธ กษัตริ ยข์ องชนชาติยวิ คาเหล่านี้ ปอนทิอสั ปี ลาตได้เขียนไว้บนไม้กางเขนของ
พระองค์ (มัทธิว.27:37)

3.6 การคืนดีของมนุษย์ กบั พระเจ้ าโดยพระเยซูคริสต์
เมื่อพระเยซูคริ สต์ ได้รับความเจ็บปวดแสนสาหัสบนไม้กางเขนพระองค์แบกความผิดบาปและ
การพิพากษาแทนเรา ซึ่ งเราเป็ นคนบาปและควรได้รับการพิพากษานั้น การสิ้ นพระชนม์ของพระองค์ได้
ทาให้การคืนดีระหว่างมนุษย์กบั พระเจ้ากลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง เรื่ องนี้ใช้รูปภาพนี้ อธิบายจะเข้าใจได้
ง่ายขึ้น (อิสยาห์.53: 5, โรม.5:6, 2 โคริ นธ์.5:19, โคโลสี .2:15)
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ภาพวาดนี้ทาให้เราได้เห็นความจริ งว่าที่เราไม่สามารถจะทาให้เราเข้าไปถึงพระเจ้าได้แต่โดย
พระเจ้าเท่านั้น ในพระเยซูคริ สต์พระองค์เป็ นสะพานข้ามเหวนั้นไปถึงพระเจ้าได้

แกะเป็ นสิ่ งที่ใช้เป็ นสัญลักษณ์สาหรับพระเยซูคริ สต์ พระองค์คือลูกแกะที่ตอ้ งถูกบูชา และเป็ น
ผูซ้ ่ ึงรับเอาความบาปของเราไป

3.7 การเป็ นขึน้ มาจากความตายของพระเยซูคริสต์
พระกิตติคุณทั้งสี่ เล่ม ได้บนั ทึกเหตุการณ์ในวันอาทิตย์ตอนเช้าซึ่ งเป็ นวันที่ 3 หลังจากพระเยซู
ได้ถูกฝังไว้ในอุโมงค์(มัทธิว.28:1-15, มาระโก.16:1-8, ลูกา.24:1-12, ยอห์น.20:1-18) เมื่อพระเยซูถูก
ตรึ งที่ไม้กางเขน พวกสาวกต่างก็หนีไปหมดด้วยความกลัวและสิ้ นหวัง เมื่อข่าวว่าอุโมงค์ของพระเยซู
คริ สต์วา่ งเปล่าเขาก็แปลกใจและไม่รู้วา่ เป็ นอะไร เมื่อการเป็ นขึ้นมาจากความตายของพระองค์ทาให้
พวกเขาอัศจรรย์ใจยิง่ นัก จากเหตุการณ์บนท้องถนนเอมมาอูสเป็ นตัวอย่างชัดเจนยิง่ ขึ้น ในเรื่ องนี้สาวก
2 คน ได้เดินทางจากกรุ งเยรู ซาเล็มไปเอมมาอูส ด้วยความรู้สึกเสี ยใจ และผิดหวังเมื่อพระเยซูคริ สต์
สิ้ นพระชนม์จากเขาไปแล้ว เขาคาดหวังว่าพระเยซูคริ สต์เป็ นพระเมสิ ยาห์ที่จะฟื้ นฟูราชวงค์ของกษัตริ ย ์
ดาวิด แต่กลับต้องสิ้ นหวัง เขาได้ยนิ เกี่ยวกับอุโมงค์ของพระองค์วา่ งเปล่าอยูเ่ ขาไม่รู้วา่ เป็ นอะไร การ
เป็ นขึ้นมาจากความตาย ซึ่ งทาให้เขาประหลาดใจอย่างยิง่ (ลูกา.24:13-35)
การเป็ นขึ้นมาจากความตาย เป็ นจุดศูนย์กลางแห่งความเชื่ อของคริ สเตียน ถ้าปราศจากการเป็ น
ขึ้นมาจากความตายความเชื่อของคริ สเตียนก็จะไม่มีอีกต่อไป “ถ้ าพระคริ สต์ ไม่ ได้ ทรงถูกชุบให้ เป็ น
ขึน้ มา ความเชื่ อของท่ านก็ไร้ ประโยชน์ ท่ านก็ยงั ตกอยู่ในบาปของตน” (1 โคริ นธ์.15:17)

3.8 การเสด็จมาครั้งทีส่ องของพระเยซูคริสต์
คริ สตจักรคาดหวัง และกาลังรอคอยการกลับมาของพระเยซูคริ สต์ในยุคสุ ดท้ายพระองค์จะ
เสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งในฐานะเป็ นผูพ้ ิพากษา และกษัตริ ยข์ องจักรวาล คนที่ตายแล้วจะเป็ นขึ้นมา
และจะรวมกันอยูเ่ ฉพาะพระพักตร์ของพระองค์ (มัทธิว.25:31-46, วิวรณ์.1:7, ยอห์น.5:28-29)
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เวลาแห่งการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริ สต์ มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ แต่จะมีสัญญาณเตือนค
ริ สเตียนให้เตรี ยมตัวอยูเ่ สมอเพื่อที่จะเตรี ยมรับการเสด็จกลับมาของพระองค์ ข้อพระคัมภีร์ที่สาคัญ
อย่างยิง่ เป็ นพระดารัสของพระเยซูคริ สต์เองใน มัทธิว.24:1-42 และข้อที่อา้ งถึงในกิตติคุณสัมพันธ์อื่น ๆ
ทั้งหมดของพระธรรมวิวรณ์กล่าวถึงเหตุการณ์ก่อนการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริ สต์
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4. พระเจ้ าพระผู้ปลอบประโลมจิตใจ
พระเจ้าทรงสาแดงพระองค์เองเป็ นพระบิดาผูท้ รงสร้าง พระบุตรเป็ นพระผูไ้ ถ่ และพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ คือพระผูป้ ลอบประโลมจิตใจ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ผูท้ รงเรี ยก ทรงนาและชาระ
คริ สตจักร และผูท้ ี่เชื่อให้บริ สุทธิ์
นกพิราบใช้เป็ นสัญลักษณ์ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์

4.1 คริสตจักรถูกเรียกและส่ งออกไปโดยพระเจ้ า
เราสามารถที่จะคิดได้วา่ อะไรเป็ นเรื่ องสาคัญ สาหรับชีวิตคริ สเตียนต่อจากนั้นก็ตอ้ งคิดด้วยว่า
อะไรบ้างที่เราสามารถปฏิบตั ิได้ดว้ ยตนเองและปฏิบตั ิร่วมกับคนอื่น ๆ ในคริ สตจักรได้ ดังตัวอย่าง
ดังต่อไปนี้
ในคริ สตจักร
ส่ วนตัว
การอธิษฐาน
การอธิษฐาน
บัพติศมา
การนมัสการ
มหาสนิท
การอ่านพระคัมภีร์
การอ่านพระคัมภีร์
การเป็ นพยาน
การเป็ นพยาน
การสงเคราะห์
การสงเคราะห์
จากตารางที่เห็นข้างบนนี้เรื่ องที่สาคัญที่สุดของชีวิตคริ สเตียนคือ ความสัมพันธ์ต่อคริ สตจักร
คริ สตจักรได้บงั เกิดขึ้นในวันเพนเทคศเต เมื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เสด็จลงมาท่ามกลางพวก
สาวกที่กาลังอธิ ษฐานกันอยู่
คริ สตจักรเป็ นพระกายของพระเยซูคริ สต์ซ่ ึ งพระองค์เป็ นศีรษะของ
คริ สตจักร (เอเฟซัส.1:22-23, กิจการ.2:1-42)
ตามหลักข้อเชื่ อของอัครธรรมทูตกล่าวว่า คริ สตจักรบริ สุทธิ์ และสากล ในหลักข้อเชื่อไนเซี ย
กล่าวว่า คริ สตจักรเดียวที่สืบทอดจากอัครธรรมทูต
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4.1.1 คริสตจักรเดียว
มีคริ สตจักรเดียวเพราะมีพระเจ้าองค์เดียว ความเชื่อเดียวและบัพติศมาเดียว (เอเฟซัส.4:5) ใน
โลกนี้คริ สตจักรได้ถูกแบ่งออกเป็ นนิกายเป็ นคณะและเป็ นคริ สตจักรท้องถิ่นด้วย อยากจะขอแนะนา
เกี่ยวกับคณะต่าง ๆ ของคริ สเตียนที่ได้แบ่งออกเป็ นแต่ละนิกาย ซึ่ งเปรี ยบไปก็เหมือนต้นไม้ที่แตก
กิ่งก้านสาขาออกไป (ภาคผนวกที่ 1)
4.1.2 คริสตจักรสากล
คริ สตจักรเป็ นคริ สตจักรสากล เพราะว่าพระเจ้ากาลังทรงเรี ยกคนทั้งหลายเข้ามาในแผ่นดินของ
พระองค์ (มัทธิว.28:18-20, ยอห์น.10:16)
4.1.3 คริสตจักรบริสุทธิ์
คริ สตจักรเป็ นคริ สตจักรบริ สุทธิ์ เพราะศีรษะของคริ สตจักรคือพระเยซูคริ สต์เป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์
และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ กาลังทรงกระทาพระราชกิจของพระองค์ในคริ สตจักร
ความบริ สุทธิ์ ของ
คริ สตจักรไม่ได้เป็ นความบริ สุทธิ์ ของสมาชิกของคริ สตจักร
4.1.4 สั ญลักษณ์ต่าง ๆ ทีใ่ ช้ อธิบายเกีย่ วกับคริสตจักร
ในพระคาภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่มีสัญลักษณ์มากมายที่ใช้อธิบายถึงคริ สตจักร
คัมภีร์ท้ งั หมดนี้แสดงภาพลักษณะของคริ สตจักร
ก. พระกายของพระคริ สต์ (เอเฟซัส.1:22-23, 1 โคริ นธ์.12:13)
ข. ครอบครัวของพระเจ้า (เอเฟซัส.2:19-22)
ค. พระวิหารบริ สุทธิ์ (1 เปโตร.2:5)
ง. ประชาชาติที่ทรงเลือก (1 เปโตร.2:9)
จ. การเป็ นบุโรหิต (1 เปโตร.2:5)

ซึ่งข้อพระ

ตั้งแต่คริ สตจักรยุคแรก เรื อเป็ นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องในคริ สตจักร
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4.2 สมาชิกของคริสตจักร
พิธีบพั ติศมา เป็ นประตูไปสู่ การเป็ นสมาชิกในคริ สตจักร แรกทีเดียวมีสมาชิกเพียงแบบเดียว
เท่านั้นในคริ สตจักร เพราะว่าเราทั้งหลาย “ได้รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณองค์เดียว เข้าเป็ นกาย
เดียวกัน” (1 โคริ นธ์.12:13) มีการรับใช้และหน้าที่ ๆ แตกต่างกันไป แต่เป็ นสมาชิกแบบเดียวกันเท่านั้น
(โรม.12:4-8, 1 โคริ นธ์.12:12-20)
คริ สตจักรในเมืองไทยมีคนที่รับเชื่ อแล้ว และกาลังเตรี ยมตัวเพื่อที่จะรับบัพติศมา และกลุ่มนี้ใน
สมัยคริ สตจักรยุคแรก เรี ยกว่าเป็ นผูท้ ี่ได้รับการสอนหลักการเบื้องต้น (catechumen) การบันทึกของพระ
คัมภีร์จะพบว่าการให้คาแนะนาและการสอนนั้นใช้เวลาเพียงสั้น ๆ เท่านั้น เป็ นสิ่ งที่เป็ นไปได้เพราะคน
ที่รับบัพติศมาที่เป็ นคนยิวหรื อคนต่างชาติที่ดาเนินตามพระบัญญัติของพระเจ้า แต่ไม่ได้เข้าพิธีสุหนัต
คนเหล่านี้ รู้พระคัมภีร์เป็ นอย่างดี เมื่อข่าวประเสริ ฐแพร่ เข้าไปในชนชาติอื่นนั้น เวลาที่ให้คาแนะนาและ
สอนหลักการสอนทางคริ สตศาสนาขั้นพื้นฐานจาเป็ นต้องยืดระยะเวลาออกไปจนถึง 1ปี
คริ สตจักรในเมืองไทย การรับเชื่อเป็ นสิ่ งสาคัญ บางครั้งดูเป็ นเหมือนพิธีพิเศษอย่างหนึ่ง การ
ปฏิบตั ิอย่างนี้มีรากฐานมาจากการประกาศฟื้ นฟูในศตวรรษที่ 19 ที่อเมริ กา ตามจิตวิทยาเรื่ องนี้ก็เป็ นสิ่ ง
สาคัญ และตามศาสนศาสตร์ เรื่ องนี้ก็ควรจะเหมือนกับการเริ่ มต้นด้วยใจสมัครเตรี ยมที่จะเข้ารับบัพติศ
มา

4.3 วิธีการแห่ งพระคุณ
พระเจ้าผูท้ รงนาพระคุณมาถึงเราโดยพระวจนะ และพิธีศกั ดิ์สิทธิ์ ของพระองค์เอง (โรม.10:17,
มาระโก.16:16) พิธีบพั ติศมาและพิธีมหาสนิทเป็ นพิธีที่พระเยซูคริ สต์ทรงสถาปนาโดยพระองค์เอง พิธี
ศักดิ์สิทธิ์ ท้ งั 2 พิธีน้ ีพระองค์ทรงสถิตอยูแ่ ละประทานพระพรโดยผ่านสสารที่มองเห็นได้คือเหล้าองุ่น
และขนมปั ง เหตุผลดังกล่าวนี้พิธีบพั ติศมาและพิธีมหาสนิทจึงถูกเรี ยกว่า พิธีศกั ดิ์สิทธิ์ เพราะเหตุน้ ีพระ
วจนะและพิธีศกั ดิ์สิทธิ์ จึงเรี ยกวิธีการแห่งพระคุณ
พระวจนะของพระเจ้ามี 2 ด้าน คือ เป็ นทั้งพระบัญญัติ และพระคุณ
ก. พระบัญญัติ
พระบัญญัติได้เปิ ดเผยความจริ งของชีวิตของเราเปิ ดเผยความบาปและให้เราเสาะแสวงหาพระ
ผูไ้ ถ่ (โรม.3:20, กาลาเทีย.3:24)
ข. พระคุณ
พระวจนะของพระเจ้าไม่เพียงเปิ ดเผยความบาปเท่านั้น แต่ยงั สาแดงความรักของพระองค์แก่
คนบาปอีกด้วย (ยอห์น.3:16)
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4.4 พิธีบัพติศมา
4.4.1 การสถาปนาพิธีบัพติศมา
พระเยซูคริ สต์ได้สถาปนาพิธีบพั ติศมา ก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ (มัทธิ ว.28:18-20)
ความเข้าใจของเราคือว่า บัพติศมาเป็ นของประทานของพระเจ้า ในบัพติศมาพระองค์ได้นาคนบาปเข้า
ไปในคริ สตจักรของพระองค์พระเจ้าคือผูท้ รงกระทาในพิธีบพั ติศมา แต่ความเข้าใจที่แตกต่างกันใน
เรื่ องบัพติศมาคือ บางคนเข้าใจว่าเป็ นการกระทาของผูเ้ ชื่ อหรื อเป็ นสัญลักษณ์แห่งการกลับใจใหม่ของผู ้
เชื่อ หรื อเป็ นการแสดงออกถึงการเชื่อฟังของคนนั้น
4.4.2 ความหมายของบัพติศมา
“คริ สตจักรของเราสอนว่า พิธีบพั ติศมาเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับความรอด เพราะพระเจ้าทรง
ประทานพระคุณผ่านทางพิธีบพั ติศมานี้ เด็ก ๆ ควรได้รับบัพติศมา เพื่อพวกเขาจะถูกมอบถวายแด่พระ
เจ้า แล้วพระเจ้าจะทรงยอมรับเขาให้เข้าสู่ พระคุณของพระองค์ผา่ นทางบัพติศมา” (บทแถลงศรัทธา
แห่งอ๊อกสเบิร์กบทที่ 9, กาลาเทีย.3:27) บัพติศมาเป็ นจุดเริ่ มต้นของชีวิตคริ สเตียน (โรม.6:1-4, เอเฟซัส.
4:22-24)
4.4.3 บัพติศมาของทารก
คริ สตจักรลูเธอร์ แรนให้บพั ติศมาแก่ลูก ๆ ของครอบครัวคริ สเตียนความคิดและข้อพระคัมภีร์
ต่อไปนี้ เป็ นเหตุผลในเรื่ องการให้บพั ติศมาทารก
ก. บัพติศมาเป็ นพระคุณจากพระเจ้า ไม่ใช่เป็ นการกระทาของผูท้ ี่รับ หรื อผูท้ ี่ให้บพั ติศมา
ข. ทั้งบัพติศมาและความเชื่อเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับความรอด (มาระโก.16:16) ในพระธรรมข้อ
นี้ไม่มีการชี้ชดั ให้เห็นว่า บัพติศมาและความรอดนั้นอะไรมาก่อนและอะไรมาทีหลัง
ค. เด็กที่เกิดมาเป็ นสมาชิกในเผ่าพันธุ์ของคนบาป แม้วา่ เขาจะยังไม่ได้กระทาบาปเลย ดังนั้น
เด็กก็ตอ้ งการความรอดด้วย
ง. มีหลายครั้งในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ที่บนั ทึกไว้เมื่อครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งรับ
บัพติศมาก็รับพร้อมกัน (กิจการ.10:1-48, 16:16-34, 1โคริ นธ์.1:16)
จ. ไม่มีการสอนในภาคพันธสัญญาใหม่ที่เกี่ยวกับอายุในการรับบัพติศมา
ฉ. พระเยซูทรงรักเด็ก ๆ (มาระโก.10:13-16)
ช. ผูส้ อนในคริ สตจักรยุคแรก ได้เป็ นพยานสาหรับการรับบัพติศมาของทารก ตามการปฎิบตั ิ
ของอัครทูต ผูส้ อนนี้ก็คืออิเรเนอูส (สิ้ นชีพปี คศ.202) และออริ เกน (สิ้ นชีพปี คศ.254)
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4.5 พิธีมหาสนิท
พระเยซูคริ สต์ทรงสถาปนาพิธีมหาสนิท ในคืนที่พระองค์จะทรงถูกอายัด ผูเ้ ขียนโดยอาจารย์
เปาโล ในพระธรรม 1 โคริ นธ์(1 โคริ นธ์.11: 23-26) เป็ นการเขียนที่เก่าแก่ที่สุดที่เขียนเกี่ยวกับเรื่ องพิธี
มหาสนิท พระกิตติคุณสัมพันธ์ท้ งั 3 เล่ม ก็ได้บนั ทึกการสถาปนาพิธีมหาสนิทไว้ดว้ ย (มัทธิว.26:17-29,
มาระโก.14:12-25, ลูกา.22:7-20)
พระเยซูคริ สต์ ได้ทรงสถาปนาพิธีมหาสนิทเมื่อพระองค์ได้ร่วมกับสาวกของพระองค์เป็ นครั้ง
สุ ดท้ายก่อนที่พระองค์จะทรงถูกตรึ งที่บนไม้กางเขน พระองค์ได้ทรงกระทาอย่างนี้เพื่อให้สาวกของ
พระองค์รู้วา่ พระองค์จะได้รับการทนทุกข์ และการสิ้ นพระชนม์อย่างไร พระเยซูคริ สต์ได้ยกขนมปั งขึ้น
และตรัสว่า “นี่เป็ นกายของเรา” พระองค์ทรงยกถ้วยด้วยอาการอย่างเดียวกันแล้ว ตรัสว่า “นี่เป็ นโลหิต
ของเรา” การกระทาอย่างนี้เพื่อให้เป็ นที่ระลึกพระองค์
4.5.1 ความหมายของพิธีมหาสนิท
ขนมปัง และเหล้าองุ่นเป็ นสัญลักษณ์ที่มองเห็นได้ โดยผ่านสิ่ งนี้และในสิ่ งนี้พระเยซูคริ สต์สถิต
อยูใ่ นพิธีมหาสนิท พิธีมหาสนิทเป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ อนั ล้ าลึก มนุษย์ไม่สามารถจะเข้าใจได้ท้ งั หมดแต่สิ่งที่
ตามมานี้เป็ นสิ่ งสาคัญ
ก. พิธีมหาสนิทเน้นให้การเฉลิมฉลองเป็ นการที่ระลึกถึงพระเยซูคริ สต์ คริ สตจักรบางแห่ง
เรี ยกว่าพิธีศีลราลึก ซึ่ งเตือนให้เป็ นที่ระลึกถึง เพราะพิธีมหาสนิทมีความหมายมากยิง่ กว่าคาว่าการระลึก
ถึง คาว่าการระลึกถึง คาว่าพิธีมหาสนิทจึงเป็ นชื่ อที่เหมาะสม
ข. พิธีมหาสนิท เน้นการเฉลิมฉลองกับการสรรเสริ ญ และแสดงการขอบพระคุณ คาที่วา่ “เออุ
คาริ สท์ ” (EUCHARIST) มาจากภาษากรี ก และหมายถึงการขอบพระคุณใช้สาหรับมหาสนิท
ค. พิธีมหาสนิทนาไปถึงการเข้าร่ วมสามัคคีธรรมกับพระเยซูคริ สต์และสามัคคีธรรมระหว่าง
คริ สตชน
ง. พีธีมหาสนิททาให้มีความหวัง มหาสนิทเปรี ยบเหมือนหนึ่งว่าได้ลิ้มรสอาหารที่ประเสริ ฐ
ก่อนการเลี้ยงใหญ่ในสรรค์ มีคาเปรี ยบเทียบมากมายที่พระเยซูคริ สต์ใช้เปรี ยบเทียบชีวติ นิ รันดร์ เช่น
งานเลี้ยงฉลองแต่งงานคริ สเตียน(ลูกา. 14.15-24, มัทธิว. 22.1-10)
จ.การเข้าร่ วมในพิธีมหาสนิทเป็ น การแสดงออกถึงความเชื่อของคริ สเตียน
ฉ. พิธีมหาสนิทได้นาไปถึงการยกโทษความผิดบาปทั้งมวล
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4.5.2 ใครผู้สมควรจะรับมหาสนิท
ในพิธีมหาสนิทคนบาปพบกับพระเจ้าผูบ้ ริ สุทธิ์ ดงั นั้นก่อนที่จะเข้าร่ วมพิธีมหาสนิทจาเป็ นต้อง
สารภาพบาปของเราต่อพระเจ้า (1 โคริ นธ์.11:27-29)
พิธีมหาสนิทถูกตั้งไว้สาหรับคนบาปที่ตอ้ งการกลับใจใหม่ ต้องการ การยกโทษ การช่วยเหลือ
จากพระเจ้า “บุคคลผู้ใดหิ วกระหายความชอบธรรมผู้นั้นเป็ นสุข เพราะว่ าพระเจ้ าจะทรงให้ อิ่มบริ บูรณ์ ”
(มัทธิว.5:6)

4.6 พันธกิจของคริสตจักร
พระเจ้าทรงเรี ยกคริ สเตียนทุกคนให้เป็ นผูร้ ับใช้ของพระองค์ ความหมายก็คือว่า คริ สเตียนทุก
คนมีสิทธิ ที่จะอธิ ษฐานต่อพระเจ้า อ่านพระคัมภีร์เป็ นพยานให้พระคริ สต์ ตักเตือนและสั่งสอนคริ ส
เตียนคนอื่น (โรม.15:7, 1 เปโตร.2:9) เราเรี ยกผูเ้ ชื่อทั้งหลายว่าเป็ นปุโรหิ ตของพระเจ้าในที่น้ ีหมายความ
ว่าสมาชิกคริ สตจักรทุกคนมีส่วนสาคัญในคริ สตจักรเกี่ยวกับการรับใช้ตามของประทานของเขา
ทั้งหลาย
สาหรับการประกอบพิธีศกั ดิ์สิทธิ์ และการเทศนาสั่งสอนเป็ นหน้าที่ของศาสนาจารย์ พันธกิจ
ส่ วนที่สาคัญส่ วนหนึ่งของการรับใช้ ของศาสนาจารย์คือช่วยเหลือสมาชิกให้รับใช้ร่วมพันธกิจโดยการ
อบรมเพื่อที่จะมีโอกาสในการรับใช้
ในภาคพันธสัญญาใหม่ มีหน้าที่หลายหน้าที่ (เอเฟซัส.4:11-13) ดูเหมือนว่าคาจากัดความหมาย
ของหน้าที่น้ นั แตกต่างกันไป ไม่ตายตัวยากที่จะแยกออกชัดเจนว่าเป็ นหน้าที่หนึ่งหน้าที่ใดในการรับใช้
ในพันธสัญญาใหม่มีคาแนะนาสาหรับการจัดระบบในคริ สตจักรด้วย ตัวอย่างที่ชดั เจนที่สุด
จากจดหมาย 3 ฉบับ เรี ยกว่า การอภิบาลศิษย์ (1 ทิโมธี . 2 ทิโมธี. ทิตสั .) ภายในคริ สตจักรในยุคของอัคร
ธรรมทูต
มีระเบียบที่แตกต่างกันเป็ นสิ่ งที่ยากที่จะบอกรายละเอียดว่าระบบของคริ สตจักรตามพระ
คัมภีร์เป็ นอย่างไร?

4.7 การทรงเรียกของพระเจ้ า
พระเจ้าทรงเรี ยกคนบาปให้กลับใจใหม่โดยวิธีที่แตกต่างกันเช่นโดยเหตุการณ์พิเศษในชีวติ ของ
แต่ละคน ผ่านทางชีวิตคริ สเตียนคนอื่น ๆ และโดยเฉพาะโดยทางข่าวประเสริ ฐ
ทุก ๆ ครั้ง เมื่อคนบาปคนหนึ่งได้ยนิ ข่าวประเสริ ฐเรื่ องของพระเยซูคริ สต์เป็ นการทรงเรี ยกของ
พระเจ้าให้กลับใจใหม่ พระเจ้าเป็ นผูท้ รงเรี ยกถ้าพระเจ้าไม่เปิ ดทางเปิ ดโอกาสให้ก็ไม่มีความหวังเช่นกัน
การทรงเรี ยกอาจเป็ นช่วงระยะเวลาของแต่ละคน(ยอห์น.6: 44, โรม.2:4, 2 โคริ นธ์.6:1-2)
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คนบาปอาจจะปฎิเสธการทรงเรี ยกนี้เป็ นการกระทาที่มนุ ษย์สามารถทาได้ “เราไม่ สามารถที่ จะ
เข้ าใกล้ พระเจ้ าได้ แต่ เราปฏิ เสธการทรงเรี ยกของพระเจ้ าได้ ” (ลูกา.19:41-44, ยอห์น.3:20, ฮีบรู .3:15)
หัวข้อที่นามาอภิปรายกัน
พระเจ้าทรงเรี ยกท่านอย่างไร?
อะไรที่เป็ นเหตุผลที่คนไทยเพิกเฉยต่อการทรงเรี ยกของพระเจ้า?

4.8 ความเชื่อ
คากริ ยาที่วา่ “เชื่อ” มีความหมายที่แตกต่างกับที่ใช้ทุก ๆ วันที่ใช้อา้ งเหตุผลจากสิ่ งต่าง ๆ นั้น
เราเชื่ อความจริ งหรื อสิ่ งที่แท้จริ ง แม้วา่ เราไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ คาว่าเชื่อ มีความหมายคล้ายกับคา
ว่า “เชื่อฟัง”
หัวข้อในการอภิปราย
ความหมายของคาว่า เชื่อคืออะไร?
เหตุผลที่ท่านเชื่อในพระเยซูคริ สต์คืออะไร?
4.8.1 ลักษณะของความเชื่อของคริสเตียน
ตามลักษณะต่อไปนี้พบในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่
ก. การไว้วางใจ (ฮีบรู .4:16, ยอห์น.31:6)
ข. การยอมรับ (ยอห์น.1:12-13)
ค. การเชื่อฟัง (ยอห์น.10:26-28)
ง. การประกาศความเชื่อ (ยอห์น.11:26-27)
จ. จุดมุ่งหมายในความเชื่ อ เป็ นสิ่ งที่สาคัญที่สุด คริ สเตียนเชื่อในพระเยซูคริ สต์ ผูช้ ่ ึงเป็ นทางนั้น
เป็ นความจริ งและเป็ นชีวติ (ยอห์น.14:5-7, กิจการ.16:31, ยอห์น. 6:69)

4.9 การเป็ นผู้ชอบธรรม
เรื่ องความชอบธรรมเป็ นคาถามที่สาคัญที่สุด สาหรับการเริ่ มการปฏิรูปศาสนา ความจริ งแล้ว
การปฏิรูปศาสนาได้เริ่ มขึ้น เมื่อบาทหลวงและนักศาสนศาสตร์ มาร์ ติน ลูเธอร์ เข้าใจว่าการกระทาดีไม่
สามารถนาสันติสุขมาจากพระเจ้าได้
สาหรับสู เธอร์ แล้ว ได้พบความหมายใหม่คือ การกลับไปถึงพระคัมภีร์และการสอนของอัคร
ปิ ตาจารย์ในคริ สตจักรยุคแรก ที่สาคัญที่สุดคือจดหมายของ อาจารย์เปาโลโดยเฉพาะพระธรรมโรม
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และพระธรรมกาลาเทียและการสอนของออกัสติน ข้อพระธรรมที่สาคัญในพันธสัญญาใหม่ก็คือ ใน
พระธรรมโรมบทที่ 3 และ 4
4.9.1 ทาอย่างไรทีจ่ ะได้ รับความชอบธรรม?
ตามพระธรรมโรม 3:28-30 มีความหมายว่า ความชอบธรรมเป็ นสิ่ งที่คนบาปไม่มี อันที่จริ งเขา
เป็ นคนบาป แต่พระเจ้าได้นบั เขาว่าเป็ นคนชอบธรรมเพราะพระเยซูคริ สตเจ้า
ในที่น้ ีได้เป็ นที่เข้าใจแล้วว่าความชอบธรรมเป็ นสิ่ งที่พระเจ้าทรงกระทา พระเจ้าได้รับคนบาป
เพราะพระเยซูคริ สต์ เรื่ องนี้ได้บนั ทึกไว้ในบทแถลงศรัทธาแห่งอ๊อกซเบิร์กว่าดังนี้ “เราไม่ สามารถ
ได้ รับการอภัยบาปและความชอบธรรมต่ อพระพักตร์ พระเจ้ า ด้ วยคุณงามความดี การประพฤติหรื อการ
ชดใช้ บาปด้ วยตัวเราเอง แต่ ว่าเราได้ รับการอภัยบาป และเป็ นคนชอบธรรมต่ อพระพักตร์ พระเจ้ า โดย
พระคุณที่เราได้ รับผ่ านทางความเชื่ อในพระเยซูคริ สต์ เมื่อเราเชื่ อว่ าพระเยซูทรงทนทุกข์ เพื่อเรา และ
เพราะพระองค์ ความบาปของเราจึงได้ รับการอภัยและได้ รับความชอบธรรมและชี วิตนิรันดร์ เพราะพระ
เจ้ าทรงถือและนับความเชื่ อนีเ้ ป็ นความชอบธรรมดังเปาโลกล่ าวไว้ ในโรม 3:21-26 และ 4:5” (บทแถลง
ศรัทธาแห่งอ๊อกสเบิร์ก ข้อ 4)

4.10 ชีวติ ใหม่ ในพระเยซูคริสต์ และการทรงชาระให้ บริสุทธิ์
ความชอบธรรมที่เราได้ทราบแล้วคือเป็ นการกระทาของพระเจ้าเมื่อพระองค์เปลี่ยนฐานะของ
คนบาป การเปลี่ยนแปลงบางสิ่ งบางอย่างได้เกิดขึ้นในชีวิตของคนที่เชื่ อด้วยคือการเริ่ มชี วติ ใหม่
(2 โคริ นธ์.5:17-18)
ในชีวติ ใหม่ที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ไม่ใช่ไม่มีบาป คริ สเตียนมีความหวังว่าจะดาเนิ นชีวิตตามพระ
ประสงค์ของพระเจ้า
แต่แท้ที่จริ งแล้วได้พบความจริ งว่าไม่สามารถทาได้
อาจารย์เปาโลได้มี
ประสบการณ์ในชีวติ ของท่านเกี่ยวกับเรื่ องนี้วา่ ท่านต้องการและปรารถนาจะกระทาในสิ่ งที่ดีแต่ก็ไม่
สามารถที่จะทาได้ (โรม.7:14-25) แน่นอน การพัฒนาและการเจริ ญเติบโตในชีวิตคริ สเตียนจะต้องมีข้ ึน
แต่จนกระทัง่ วันสุ ดท้ายแห่งชีวติ ของเราในโลกนี้ เรายังอยูใ่ นการเป็ นคนบาปซึ่ งจะพ้นจากความผิดบาป
ได้โดยพระคุณเท่านั้น
หัวข้อเพื่อที่จะอภิปราย
ทาอย่างไร ที่จะช่วยพี่นอ้ งที่อ่อนแอให้เข้มแข็งขึ้นในความเชื่อของเขา และชนะความอ่อนแอ
นั้นได้?
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4.11 การอธิษฐาน
การอธิ ษฐานคือ การพูดคุยกับพระเจ้า การอธิ ษฐานเปรี ยบได้กบั ลมหายใจเข้า – ออกของเรา ถ้า
เราไม่หายใจเราก็ไม่มีชีวติ สิ่ งต่อไปนี้ เป็ นสิ่ งที่สาคัญ
ก. การอธิษฐานคือ การแสวงหาการช่วยเหลือจากพระเจ้า (สดุดี.50:51, เยเรมีย.์ 33:3)
ข. การอธิษฐานเป็ นการขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับของประทานที่ทรงประทานให้
(1เธสะโลนิกา.5:16-18)
ค. การอธิ ษฐานเป็ นการยกย่องสรรเสริ ญและการนมัสการพระเจ้า(วิวรณ์.7:12)
4.11.1 คาตอบของการอธิษฐาน
พระเจ้าทรงฟังคาอธิษฐานทุก ๆ คา และพระองค์ทรงทราบความต้องการของบรรดาลูกของ
พระองค์ บางครั้งพระองค์ไม่ทรงตอบคาอธิ ษฐานในสิ่ งที่เราได้เสนอการอธิ ษฐานไม่ใช่เราสัง่ พระเจ้า
ให้ทาแต่เป็ นการเปิ ดจิตใจของเราแก่พระองค์ คาที่สาคัญที่สุดในการอธิษฐานคือ “ขอให้เป็ นไปตามน้ า
พระทัยของพระองค์” (มัทธิว.7:7, โคโลสี .4:2, เอเฟซัส.3:20)
4.11.2 คาอธิษฐานทีพ่ ระเยซู คริสต์ ตรัสสอน
เมื่อบรรดาเหล่าสาวกเห็นว่าพวกเขาไม่รู้วา่ อธิ ษฐานอย่างไร เขาจึงขอให้พระเยซูคริ สต์สอนคา
อธิ ษฐานให้แก่เขา ซึ่ งพบในพระธรรม มัทธิ ว.6:9-13 และในพระธรรม ลูกา.11:2-4 ในหนังสื อคาสอน
ความเชื่อสาหรับคริ สเตียนมาร์ติน ลูเธอร์ ได้อธิบายคาอธิ ษฐานนี้ไว้เป็ นช่วง ๆ
4.11.3 สั ญลักษณ์ต่าง ๆ ของการอธิษฐาน
การอธิ ษฐานไม่จาต้องมีสถานที่พิเศษหรื อใช้วธิ ี การพิเศษ เราสามารถอธิ ษฐานได้ทุกเวลาทุก ๆ
ที่ที่เราต้องการอธิ ษฐานในพระคัมภีร์มีหลายข้อที่กล่าวยืนยันเรื่ องการอธิ ษฐานด้วยการคุกเข่าลงหรื อยืน
โดยการยกมือขึ้นมีวธิ ี การหลายอย่างที่สามารถนาไปใช้ได้ตามวัฒนธรรมท้องถิ่น ในประเทศไทยใช้
การพนมมือโดยประเพณี ถือว่าเป็ นสิ่ งสมควรเพราะแสดงการให้เกียรติและการเคารพนับถือ

4.12 ของประทานแห่ งพระวิญญาณบริสุทธิ์
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นบุคคลภาพที่ 3 (พระภาคที่ 3) ในตรี เอกานุภาพ พระองค์ไม่เป็ น
เพียงแต่ฤทธิ์ อานาจของพระเจ้าเท่านั้น แต่ทรงเป็ นพระองค์เอง พระองค์ได้ให้ของประทานอันดีท้ งั มวล
ซึ่ งเป็ นสิ่ งจาเป็ นต่อชีวิตคริ สเตียน ถ้าไม่มีพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ก็ไม่มีความเชื่อ ไม่มีชีวติ ฝ่ ายจิตวิญญาณ
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ก. พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงสร้างความเชื่อของคริ สเตียน และให้ชีวติ ของคริ สเตียนเกิดผล
ดังนั้น ความเชื่ อจึงเป็ นของประทานจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ อาจารย์เปาโลได้บนั ทึกผลของพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ไว้ในพระธรรม กาลาเทีย.5:22-23
ข. พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงใช้ และทรงชาระพรสวรรค์ให้บริ สุทธิ์ (โรม. 12:6-8, 1 เปโตร.
4:10-11)
ค. พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ประทานของประทานให้ ซึ่ งเป็ นสิ่ งเหนือความสามารถที่เรามีอยู่ (1 โค
ริ นธ์.12:4-11) คาว่า “คาริ สม่า” หรื อของประทานฝ่ ายพระวิญญาณ บางครั้งมีความหมายโดยตรงว่าเป็ น
คาพยากรณ์ การพูดภาษาแปลก ๆ หรื อการรักษาโรค ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่คาว่า “คาริ สม่า”
มีความหมายครอบคลุมไปอย่างกว้างขวางไม่เป็ นเพียงแต่ของประทานที่อศั จรรย์เท่านั้น
4.12.1 บทสรุ ป
ของประทานทุกอย่างที่พระเจ้าประทานให้เพื่อการรับใช้ ของประทานทุกอย่างมีความสาคัญ
เท่าเทียมกัน และมีเป้ าหมายเดียวกัน คือเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ (เอเฟซัส.3, ฮีบรู 17-20)

4.13 ชีวติ นิรันดร์
พระสัญญาของพระเจ้าเกี่ยวกับชีวติ นิ รันดร์ ได้ให้ความหวังสาหรับคริ สเตียนผูซ้ ่ ึงเผชิญกับ
ปั ญหา ความทุกข์ยากและความสับสนวุน่ วายในชีวติ ของเขา พระคัมภีร์ไม่อธิ บายชัดเจนเกี่ยวกับชีวติ นิ
รันดร์ แต่ใช้คาเปรี ยบเทียบ และคาอุปมามาอธิ บายไว้ดงั นี้ :
ก. คนตายกาลังรอการเป็ นขึ้นมาจากความตายในวันที่พระคริ สต์จะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
พระคัมภีร์ไม่ได้ให้รายละเอียดนี้ แต่สาหรับผูท้ ี่ตายไปแล้ว และมีความเชื่อในพระเยซูคริ สต์ ได้พกั ผ่อน
อย่างสงบและอย่างสันติสุข แต่ผทู ้ ี่ไม่เชื่ อเมื่อตายแล้วต้องรอการพิพากษาอย่างปราศจากความสุ ขตาม
พระคัมภีร์อาจจะเข้าใจว่าคนซึ่ งตายไปโดยไม่ได้ยนิ ข่าวประเสริ ฐอาจมีโอกาสจะได้ยนิ ข่าวประเสริ ฐ
ก่อนการพิพากษาครั้งสุ ดท้าย ในกรณี ที่วา่ ปู่ ย่า ตา ยาย หรื อบรรพบุรุษไม่ได้เป็ นคริ สเตียน นี่คือ
ความคิดที่จะชูจิตใจผูท้ ี่เชื่ อได้ แต่พระวจนะไม่สรุ ปให้เราได้เห็นชัดเจนพอเพียงในเรื่ องนี้ (วิวรณ์.
14:13, ลูกา.16:19-31, 1เปโตร.3:9)
ข. ในวาระสุ ดท้ายของยุคนี้ พระเยซูคริ สต์จะทาให้คนตายเป็ นขึ้นมาจากความตาย(ยอห์น.5:2829, วิวรณ์.1:7, 1 โคริ นธ์.15:42-44)
ค. พระเยซูคริ สต์จะทรงเป็ นผูพ้ ิพากษาในการพิพากษาครั้งสุ ดท้ายคนชอบธรรมจะมีมรดกแห่ง
ชีวติ นิ รันดร์ เขาทั้งหลายผูไ้ ม่เชื่อจะถูกพิพากษาและถูกแยกออกจากพระเจ้าเป็ นนิตย์ (มัทธิว.25: 31-46,
กาลาเทีย.6:7-8, วิวรณ์.20:11-12)
38

ง. โลกที่อยูป่ ั จจุบนั โลกนี้จะไม่ปรากฎอีกต่อไป พระเจ้าจะทรงสร้างสวรรค์ใหม่และโลกใหม่
เป็ นที่ซ่ ึงพระองค์จะทรงปกครอง (2 เปโตร 33: 10, 13, วิวรณ์ 11:15 โรม 8:21)
จ. ชีวติ นิรันดร์ จะเป็ นชี วติ แห่งการอวยพระพรเป็ นนิตย์ เหล็กไนของความบาปและความตาย
จะสู ญสิ้ นไป คนชอบธรรมจะคงอยูแ่ ละจะชื่นชมยินดีที่อยูจ่ าเพราะพระพักตร์ พระเจ้า (ฮีบรู 4: 9, 1 โค
ริ นธ์ 2:9, วิวรณ์ 21:3-4)
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ภาคผนวก

แผนที่ 1
แผ่ นที่ 1 นิกายต่ าง ๆ ของคริสตศาสนา
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แผนที่ 2
แผ่ นที่ ๒ หลักข้ อเชื่อของอัครธรรมทูต
ข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเจ้า พระบิดาผูท้ รงฤทธิ์ ที่สุดผูท้ รงสร้างฟ้ าสวรรค์ และโลก
ข้าพเจ้าเชื่ อวางใจในพระเยซูคริ สต์พระบุตรองค์เดียวของพระบิดา
ทรงปฏิสนธิ์ โดยพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงกาเนิ ดจากมารี ยส์ าวพรหมจารี ทรงทนทุกข์ทรมาน ในสมัยที่ปอนทิอสั ปี ลาต
ปกครอง ทรงถูกตรึ งที่กางเขนแล้วมรณา ทรงถูกบรรจุไว้ในอุโมงค์ เสด็จลงสู่ แดนมรณา ในวันที่สาม
ทรงคืนพระชนม์ พระองค์เสด็จลงสู่ สวรรค์ประทับ ณ เบื้องขวาของพระเจ้าผูท้ รงฤทธิ์ ที่สุด จากที่นนั่
พระองค์จะเสด็จมาพิพากษาคนเป็ นและคนตาย
ข้าพเจ้าเชื่ อวางใจในพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และเชื่อมัน่ ในสากลคริ สตจักรบริ สุทธิ์ ในการร่ วม
สมานฉันท์ระหว่างธรรมิกชน การอภัยโทษบาป การที่กายคืนชีพ และสมบูรณ์ชีพนิรันดร์
อาเมน
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หลักข้ อเชื่อไนเซีย
ข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเจ้าองค์เดียว พระบิดาผูท้ รงฤทธิ์ ที่สุดผูท้ รงสร้างฟ้ าสวรรค์และโลก
และทุกสิ่ งที่ประจักษ์และไม่ประจักษ์แก่ตา
ข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าพระองค์เดียว ผูท้ รงเป็ นพระบุตรองค์เดียว
ของพระเจ้า ทรงกาเนิดจากพระบิดาก่อนทรงสร้างกัลปจักรวาลทั้งมวล ทรงเป็ นพระเจ้ากาเนิดจากพระ
เจ้า แสงสว่างจากแสงสว่าง พระเจ้าแท้จากพระเจ้าแท้ ทรงกาเนิดไม่ใช่ถูกสร้างขึ้น ทรงเป็ นสาระ
เดียวกันกับพระบิดา พระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่ งพระองค์เสด็จลงมาแต่สวรรค์ เพื่อมนุ ษย์ และเพื่อช่วย
เราให้รอดพ้น ทรงกาเนิดเป็ นมนุษย์โดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทางมารี ยส์ าวพรหมจารี ทรงสภาพมนุษย์
แล้วในสมัยที่ปอนทิอสั ปี ลาตปกครองนั้นเอง พระองค์ถูกตรึ งที่ไม้กางเขนเพื่อเราทั้งหลาย พระองค์ทรง
ทุกข์ทรมานจนสิ้ นพระชนม์ ทรงถูกบรรจุไว้ในอุโมงค์ และในวันที่สามทรงคืนพระชนม์ตามที่พระ
คัมภีร์ทานายไว้ พระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์ประทับ ณ เบื้องขวาของพระบิดา พระองค์จะเสด็จมาอีกด้วย
พระสิ ริ เพื่อพิพากษาทั้งคนเป็ นและคนตาย พระราชอาณาจักรของพระองค์ไม่รู้สิ้นสุ ด
ข้าพเจ้าเชื่ อวางใจในพระวิญญาณบริ สุทธิ์ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าผูป้ ระทานชีวิต ผูท้ รงเป็ นมาจาก
พระบิดาและพระบุตร ผูท้ รงรับนมัสการและการสรรเสริ ญพร้อมกับพระบิดาและพระบุตร พระองค์ได้
ตรัสทางพวกผูเ้ ผยพระวจนะ ข้าพเจ้าเชื่ อมัน่ ในสากลคริ สตจักรที่สืบจากอัครธรรมทูตคริ สตจักรเดียว
ข้าพเจ้ารับว่าพิธีบพั ติศมาเพื่อยกบาปแต่พิธีเดียว ข้าพเจ้าเชื่อมัน่ ในการคืนชีพของผูท้ ี่ตายแล้ว และใน
ชีวติ โลกหน้า
อาเมน

42

พิมพ์ที่ โรงพิมพ์อานวยรัตน์การพิมพ์
17/140-142 ซอยพัฒนเวศม์ ถ. สุ ขมุ วิท 71 เขตคลองเตย คลองตัน
กทม. 10110 โทร.391-8787,392-1063
43

