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1. บทน า 

1.1 ค าสอนในพระคมัภีร์เร่ืองตรีเอกานุภาพ 

ในพระธรรมอิสยาห์ 57:15 ไดก้ล่าวไวว้า่ “พระองคสู์งเด่นคือผูอ้ยูใ่นนิรันดร์กาล ผูท้รงพระ
นามวา่บริสุทธ์ิไดต้รัสดงัน้ีวา่ เราอยูใ่นท่ีท่ีสูงและบริสุทธ์ิและอยูก่บัผูมี้จิตใจส านึกผดิและถ่อม เพื่อจะ
ร้ือฟ้ืนจิตใจของผูใ้จถ่อมและร้ือฟ้ืนใจของผูส้ านึกผิด” 

เราไดพ้บสองส่ิงท่ีส าคญัท่ีพระเจา้ไดท้รงส าแดงในพระคมัภีร์พนัธสัญญาเดิมแลว้วา่ พระองค์
เป็นผูบ้ริสุทธ์ิพระเจา้ผูซ่ึ้งมนุษยไ์ม่สมควรจะเขา้ใกลแ้ต่ในขณะเดียวกนั พระองคเ์ป็นพระเจา้ท่ีเตม็ไป
ดว้ยพระคุณ พระองคท์รงสถิตอยูก่บัคนท่ีมีความทุกข ์ ในการทรงเรียกอิสยาห์ (อิสยาห์ 6:1-12) เป็น
ตวัอยา่งท่ีดีในฐานะท่ีเป็นคนบาปอิสยาห์รู้วา่ไม่สามารถจะอยูจ่  าเพาะพระพกัตร์พระเจา้ได ้ ท่านสมควร
ท่ีจะตอ้งตาย เม่ือไดเ้ห็นความบริสุทธ์ิของพระพกัตร์พระเจา้ไดท้่านสมควรท่ีจะตอ้งตายเม่ือไดเ้ห็น
ความบริสุทธ์ิของพระเจา้ท าใหค้วามย  าเกรงเกิดข้ึนในจิตใจของเขา และไม่กลา้ท่ีจะถามอะไรพระเจา้ได้
แต่สารภาพบาปของท่านเท่านั้น 

พระเจา้ของเราเป็นพระเจา้ท่ีบริสุทธ์ิและทรงล ้าลึก พระองคผ์ูซ่ึ้งเราสามารถกล่าวไดเ้พียงตามท่ี
พระองคท์รงเปิดเผยพระองคเ์องแก่เรา อนัท่ีจริงเราสามารถเรียนรู้การเปิดเผยของพระเจา้ได ้ แต่ไม่
สามารถศึกษาพระองคโ์ดยตรงได ้ ตามหลกัศาสนศาสตร์โดยเฉพาะหลกัค าสอนความเช่ือเป็นการศึกษา
พระลกัษณะตามส่ิงท่ีปรากฎอยู ่ และการเปิดเผยของพระเจา้ ในการเปิดเผยของพระองคเ์ราสามารถพบ
ไดโ้ดยเฉพาะในการมาบงัเกิดเป็นมนุษยข์องพระเยซูคริสตแ์ละในพระคมัภีร์ซ่ึงเรียกวา่การเปิดเผยพิเศษ
ของพระเจา้ ตามทางแห่งการทรงเปิดเผยโดยทัว่ไปเราสามารถพบไดใ้นธรรมชาติ และในชีวติของ
มนุษยแ์ต่ในการเปิดเผยโดยทัว่ไปไม่มีส่ิงใดท่ีมาทดแทนการเปิดเผยของพระเยซูคริสตเจา้และของพระ
คมัภีร์ 

ศาสนศาสตร์ใชส้ัญลกัษณ์มากมายหลายชนิด ส่วนมากแลว้เป็นลกัษณะนามธรรม และบางคร้ัง
เป็นสัญลกัษณ์ชนิดอ่ืน ๆ สัญลกัษณ์ทางศิลปะหรือภาพวาด ใหค้วามหมายความรู้สึกไดดี้กวา่ลกัษณะ
นามธรรมต่าง ๆ ดงันั้นเป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีจะตอ้งรู้จกัการใชส้ัญลกัษณ์ต่าง ๆ เหล่าน้ีดว้ยอยา่งไรก็ตาม 
หลกัค าสอนเม่ือพดูถึงกฎระเบียบของศาสนศาสตร์ซ่ึงผกูพนัเก่ียวขอ้งกบัค าในระหวา่งการศึกษาเร่ืองน้ี 
สัญลกัษณ์บางอยา่งของคริสเตียนท่ีส าคญั ๆ จะไดแ้นะน าต่อไป 

พระเจา้ทรงส าแดงพระองคเ์องในฐานะเป็นผูท้รงสร้างมนุษยแ์ละโลก และในฐานะพระผูไ้ถ่
ของมนุษยอ์อกจากความบาป และในฐานะพระวญิญาณบริสุทธ์ิผูซ่ึ้งทรงช าระใหบ้ริสุทธ์ิและปลอบ
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ประโลมใจพระองคเ์ป็นพระบิดา พระบุตร พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงเป็นพระเจา้องคเ์ดียวไม่ใช่เป็นพระ
เจา้สามองคแ์ต่ทรงเป็น 3 พระภาค (บางทีอาจใชค้  าวา่ “บุคคลาภาพ”ดว้ย) ในพระองคเ์ดียวซ่ึงเป็นความ
ล ้าลึกของพระเจา้ และยากท่ีจะอธิบายโดยค าพดูได ้ สัญลกัษณ์ต่าง ๆ ท่ีใชต้ั้งแต่คริสตจกัรยคุแรก เป็น
ส่ิงท่ีแสดงใหรู้้ชดัเจนข้ึน สัญลกัษณ์ท่ีใชก้นัมากท่ีสุดคือ รูปสามเหลีย่ม สามมุม ซ่ึงอาจช้ีไดช้ดัวา่รูป
สามเหล่ียมหน่ึงรูปประกอบดว้ยมุมภาพน้ีดูเหมาะสมกบัค าวา่ “ตรีเอกานุภาพ” 

 
 
   พระบิดา 
 
 
พระบุตร     พระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
 
 
 
 
สัญลกัษณ์อีกรูปหน่ึงท่ีใชบ้่อย ๆ คือ “วงกลมสามวงท่ีติดกนั” 

 
 

ค าวา่ตรีเอกานุภาพ (trias ภาษากรีก trinitas ภาษาลาติน) ค าน้ีไม่ไดป้รากฏในพระคมัภีร์ แต่
เป็นการสรุปการสอนในพระคมัภีร์ แมว้า่ค  านั้นไม่ไดป้รากฏในพระคมัภีร์ เน้ือเร่ืองก็มีอยูแ่ลว้ ค  า ๆ น้ี
ไดถู้กพฒันาข้ึนในคริสตจกัรยคุแรก เทอร์ทุลเลียน (TERTULLIAN) เกิด ค.ศ.160 เป็นผูส้อนคนหน่ึง 
ซ่ึงมีช่ือเสียงในคริสตจกัรยคุแรกท่ีไดเ้ร่ิมใชค้  าน้ี 

ค าสอนเร่ืองของตรีกานุภาพไดพ้บในหลาย ๆ ตอนในภาคพนัธสัญญาใหม่ ทั้งในพระกิตติคุณ
สัมพนัธ์ จดหมายฝากของอาจารยเ์ปาโลในพระกิตติคุณยอห์นและจดหมายฝากของยอห์นและพระ
ธรรมววิรณ์ 
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ในพระกิตติคุณสัมพนัธ์ ตวัอยา่งท่ีชดัเจนท่ีสุดของตรีเอกานุภาพอยูใ่นพระธรรม มทัธิว.28:19 
ซ่ึงพระเยซูคริสตไ์ดต้รัสสั่งสาวกของพระองคใ์ห้รับบพัติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและ 
พระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

ค าสอนเร่ืองตรีเอกานุภาพไดป้รากฏในค าแสดงการค านบั ใน จดหมายฝากของอคัรธรรมทูต 
ตรีเอกานุภาพท่ีกล่าวถึงในการอวยพระพรแบบอคัรธรรมทูต “ขอใหพ้ระคุณของพระเยซูคริสตเจา้และ
ความรักแห่งพระเจา้และความสนิทสนม ซ่ึงมาจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิจงด ารงอยูก่บัท่านทั้งหลาย” (2 
โครินธ์. 13:12) มีค าแสดงการค านบัอีกหลาย ๆ คร้ัง ซ่ึงพระเจา้พระบิดา และพระเยซูคริสตไ์ดถู้ก
กล่าวถึงดว้ยเหมือนกนั (1 โครินธ์.1:3, 2 โครินธ์.1:2, กาลาเทีย.1:2, เอเฟซสั.1:2, ฟิลิปปี.1: 2) ค  าเหล่าน้ี
จะพบในเกือบทุกฉบบัของจดหมายฝากของอาจารยเ์ปาโล 

เร่ืองของตรีเอกานุภาพปรากฎชดัเจนข้ึนในพระกิตติคุณยอห์นซ่ึงมี 2 ประเด็นดว้ยกนั ประเด็น
แรก พระเยซูคริสต ์และพระบิดา เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั (ยอห์น.14:10-11, 17:22, 10:30) ประเด็นท่ี 2 
พระเยซูคริสต ์ และพระวญิญาณบริสุทธ์ิก็เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัดว้ย (ยอห์น.14:16-18) เร่ืองของตรี
เอกานุภาพท่ีพบในภาคพนัธสัญญาเดิมนั้น ในการทรงเรียกอิสยาห์ทูตสวรรคไ์ดเ้รียกพระเจา้วา่พระเจา้
บริสุทธ์ 3 คร้ัง เม่ืออาโรนไดรั้บค าสั่งใหอ้วยพรคนอิสราเอล ท่านไดรั้บการสอนให้ออกพระนามของ
พระองค ์3 คร้ังเหนือประชากรของอิสราเอล (อิสยาห์.6: 1-13, กนัดารวถีิ.6:22-27) 

ตรีเอกานุภาพอนับริสุทธ์ิเป็นความล ้าลึกของพระเจา้ ไดอ้ธิบายและบรรยายแตกต่างกนัไป แต่
ไม่สามารถศึกษาจนหมดได ้

ขอ้พระคมัภีร์ท่ีอา้งอิงเพิ่มเติม 
ทิตสั.3:4-6 
เอเฟซสั.4:4-6 
2 โครินธ์.1: 21 
โรม.1: 1-4 

1.2 หลกัข้อเช่ือสากลคริสตจักรซ่ึงเป็นการประกาศความเช่ือของคริสเตียน 

มีหลกัขอ้เช่ืออยู ่ 3 หลกัขอ้เช่ือเป็นรูปแบบสั้น ๆ ของการประกาศความเช่ือซ่ึงเรียกวา่หลกัขอ้
เช่ือสากลคริสตจกัร ค ากล่าววา่สากลคริสตจกัรใชเ้พราะเกิดข้ึนก่อนในสมยัคริสตจกัรยคุแรกแลว้ ใน
สมยันั้นคริสตจกัรยงัไม่ไดแ้บ่งแยกออกเป็นหลายนิกาย และเม่ือรับสืบทอดมาก็ถือวา่เป็นมรดกของ 
คริสเตียนทุกคน ในเวลาเดียวกนัคริสตจกัรปัจจุบนัส่วนใหญ่ยอมรับและใชห้ลกัขอ้เช่ือสากลคริสตจกัร
ทั้ง 3 น้ี หลกัขอ้เช่ือสากลคริสตจกัรเหล่าน้ีเป็นเหมือนการสรุปความเช่ือของคริสเตียน 
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หลกัขอ้เช่ือสากลคริสตจกัรเร่ิมตน้ดว้ยถอ้ยแถลง การยนืยนัความเช่ือในภาคพนัธสัญญาใหม่ 
ค  าประกาศโดยเฉพาะในหลกัขอ้เช่ือของอคัรธรรมทูตไดเ้อาออกมาจากพระคมัภีร์ ส่วนหลกัขอ้เช่ือ
ไนเซียนั้นดูเหมือนเอาหลกัขอ้เช่ือของอคัรธรรมทูตมาขยายออก หลกัขอ้เช่ือไนเซียและหลกัขอ้เช่ือขอ
งอธานาเซีย ไดใ้ชภ้าษาศาสนศาสตร์มาก 

1.2.1 หลกัข้อเช่ือของอคัรธรรมทูต 

ในปี คศ.100 ไดมี้ค าสอนวา่พระเจา้ไม่ไดม้าบงัเกิดเป็นมนุษยใ์นพระเยซูคริสตจ์ริง ๆ ค าสอนน้ี
เร่ิมแพร่กระจายไปตามคริสตจกัรต่าง ๆ ค าสอนเทียมเทจ็น้ีมาจากความคิดของพวกนกัปรัชญากรีก 
ส าหรับคริสเตียนแลว้เร่ืองท่ีพระเจา้ไดม้าบงัเกิดเป็นมนุษยจ์ริง ๆ ในพระเยซูคริสตน์ั้นเป็นเร่ืองท่ีส าคญั
เพื่อจะต่อสู้ค าสอนเทียมเทจ็ได ้คริสตจกัรจึงตอ้งการการประกาศหลกัขอ้เช่ือท่ีสั้นและชดัเจน 

หลกัขอ้เช่ือของอคัรธรรมทูตเกิดข้ึนในคริสตศ์ตวรรษท่ี 1 มีรากฐานเดิมมาจากพระคมัภีร์ภาค
พนัธสัญญาใหม่ 

ในภาคพนัธสัญญาใหม่ จากพระธรรม เอเฟซสั. 4:5-10 และ ฟิลิปปี.2:5-11 เราสันนิษฐานวา่จะ
เป็นเพลงในการนมสัการ หลกัขอ้เช่ือท่ีสรุปไวอ้ยา่งสั้นวา่ ๆ “พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า” พบ
ใน โรม.10:9 ใน 1 โครินธ์.15:3-6 อาจารยเ์ปาโลไดบ้นัทึกการประกาศเก่ียวกบัความตายและการเป็น
ข้ึนมาของพระเยซูคริสต ์ค าต่าง ๆ ท่ีท่านไดบ้นัทึกไวน้ั้นเป็นรูปแบบท่ีใกลเ้คียงกบัหลกัขอ้เช่ือของอคัร
ธรรมทูต ค าท่ีเหมือนกนันั้น พบอยูใ่น 1 เปโตร.3:19-22 ดว้ย 

หลกัขอ้เช่ือของอคัรธรรมทูตใชใ้นการสอน ส าหรับผูท่ี้จะรับบพัติศมาในสมยัของคริสตจกัร
ยคุแรก เพราะความกลวัในการถูกข่มเหงแรกทีเดียวหลกัขอ้เช่ือฯ ไดมี้การสืบทอดไวโ้ดยการท่องปาก
เปล่าเพื่อสอนแก่ผูซ่ึ้งเตรียมตวัรับบพัติศมา เรารู้แลว้วา่ประมาณปี คศ.100 นั้น หลกัขอ้เช่ือซ่ึงเหมือน ๆ 
กนักบัหลกัขอ้เช่ือของอคัรธรรมทูตท่ีไดใ้ชใ้นกรุงโรม รูปแบบของหลกัขอ้เช่ือของอคัรธรรมทูตใน
ปัจจุบนัอาจจะถูกใชม้าตั้งแต่ศตวรรษท่ี 4 

ตามลกัษณะหลกัขอ้เช่ือของอคัรธรรมทูตเป็นการสรรเสริญพระเจา้ยกยอ่งพระองค ์ พระเจา้
ไดรั้บการสรรเสริญในฐานะเป็นพระผูท้รงสร้างคือ พระบิดา พระผูไ้ถ่ คือพระบุตร และพระผู ้
ปลอบโยนคือพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ตามความเป็นจริงแลว้หลกัขอ้เช่ือของอคัรธรรมทูตเป็นการประกาศ
ความเช่ือใน พระเจา้ผูท้รงสร้างโลก และส่ิงสารพดัในโลกพระเจา้องคเ์ดียวองคน้ี์ไดบ้งัเกิด เป็นมนุษย์
ในพระเยซูคริสต ์และเป็นผูไ้ถ่มนุษยชาติออกจากบาป พระเจา้องคเ์ดียวกนัเป็นผูท้รงช าระคริสตจกัรให้
บริสุทธ์ิ และทรงน าคริสตจกัรของพระองคคื์อพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

หลกัขอ้เช่ือของอคัรธรรมทูต ไดเ้ร่ิมตน้ในพิธีบพัติศมาของคริสตจกัรยคุแรก ๆ ปัจจุบนัหลกั
ขอ้เช่ือของอคัรธรรมทูตไดใ้ชก้นัอยูใ่นพิธีบพัติศมาและในการนมสัการ 
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1.2.2 หลกัข้อเช่ือไนเซีย 

หลกัขอ้เช่ือไนเซียไดรั้บการยอมรับจากสภาสังคายนาสากลท่ีคอนสแตนติโนเปิลปี คศ.381 ซ่ึง
ไดเ้พิ่มเติมจากหลกัขอ้เช่ือท่ียอมรับในสภาสังคายนาไนเซียปี คศ.325 เน่ืองจากตน้ฉบบัไดรั้บการ
ยอมรับท่ีสภาสังคายนาไนเซีย หลกัขอ้เช่ือท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไปนั้นเรียกวา่หลกัขอ้เช่ือไนเซีย 

การโตแ้ยง้ถกเถียงในเร่ืองตรีเอกานุภาพ เร่ิมกนัตั้งแต่ คศ.100 ยติุลงไดโ้ดยผลจากการประชุม
คอนสแตนติโนเปิลในระหวา่งศตวรรษท่ี 3 และท่ี 4 มีการสอนเทียมเทจ็ 2 อยา่งเก่ียวกบัเร่ืองตรีเอกานุ
ภาพ 

ประการแรกเรียกวา่ “ลัทธิไตรปรากฎวาท” (Modalism หรือ Monarchianism) ตามการสอนน้ี 
พระเจา้เป็นพระเจา้องคเ์ดียว พระบุตร และวญิญาณบริสุทธ์เป็นเพียงรูปแบบของพระเจา้ท่ีมาปรากฎ
เท่านั้นและถา้เป็นอยา่งนั้นจริง การไถ่บาปก็ไม่ใช่การไถ่บาปท่ีแทจ้ริง ความเช่ือของคริสเตียนก็ตอ้งสูญ
เปล่า 

กลุ่มท่ี 2 เรียกวา่สัทธิอาเรียส ผูน้ าของเขาเป็นศาสนาจารยค์นหน่ึงท่ีมาจากอเล็กซานเดรีย
ส้ินชีวติในปี คศ. 336 การสอนของเขาไดแ้พร่ขยายออกไปอยา่งกวา้งขวางจึงเป็นเร่ืองท่ีอนัตรายเป็น
อยา่งยิง่ เหตุผลของอาเรียสในเร่ืองการเป็นพระเจา้องคเ์ดียวท่ีเท่ียงแท ้ ท่ีเป็นพระบิดาองคนิ์รันดร์พระ
บุตรเป็นผูถู้กสร้างข้ึนมา และมีฐานะต ่ากวา่พระบิดา ปัจจุบนัการสอนของพวกพยานพระเยโฮวาห์มี
ลกัษณะคลา้ยกบัการสอนของอาเรียส 

สภาคริสตจกัรหลายสภาฯ ยอมรับหลกัขอ้เช่ือไนเซีย ตามปกติหลกัขอ้เช่ือน้ีใชใ้นการนมสัการ
พร้อมกบัพิธีมหาสนิท หลกัขอ้เช่ือไนเซียมีอิทธิพลมากในการเขียนบทแถลงศรัทธาของคริสตจกัรลู
เธอร์แรนโดยเฉพาะบทแถลงศรัทธาแห่งอ๊อกสเบริก 

มีอาจารย ์2 ท่านในคริสตจกัรยคุแรก ท่ีมีอิทธิพลต่อหลกัขอ้เช่ือไนเซีย เทอทูลเลียนไดส้ร้างวลี
ท่ีวา่ “การเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัแต่มีพระภาค 3 พระภาค” อธานาเซียส (คศ.295-373) เป็นผูรั้กษา
ความเช่ือท่ีถูกตอ้งเพื่อต่อสู้กบัการสอนท่ีเทียมเท็จของลทัธิอาเรียส 

1.2.3 หลกัข้อเช่ืออธานาเซียส 

แมว้า่หลงัจากการอภิปรายเร่ืองตรีเอกานุภาพไดรั้บการแกไ้ขในสภาสังคายนาไนเซียและ
คอนสแตนติโนเปิล การโตแ้ยง้ถกเถียงเก่ียวกบัการเป็นบุคคลภาพของพระเยซูคริสตย์งัด าเนินต่อไปใน
คริสตจกัร ปัญหาน้ีไดแ้กไ้ขในสภาสังคายนาคาเกดอน(ปี ค.ศ.45) มีการประกาศวา่พระเยซูคริสตมี์พระ
ลกัษณะอยู ่ 2 ประการ เป็นพระเจา้ และมนุษยอ์ยูใ่นเวลาเดียวกนัทรงเป็นพระเจา้เตม็บริบูรณ์ เป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกบัพระบิดา แต่ขณะเดียวกนัพระองคก์็เป็นมนุษยแ์ท ้



 11 

ตน้ฉบบัหลกัขอ้เช่ืออธานาเซียสไม่ทราบวา่มาจากแหล่งใด รู้แต่วา่ไดถู้กใชใ้นศตวรรษท่ี 5 ใน
ฝร่ังเศสภาคใต ้ และสเปน โดยช่ือน้ีท่ีอา้งอิงถึงอธานาเซียสผูซ่ึ้งไดรั้กษาหลกัค าสอนท่ีถูกตอ้ง ระหวา่ง
การโตแ้ยง้กบัสัทธิอานาเซียสผูซ่ึ้งไดรั้กษาหลกัค าสอนท่ีถูกตอ้ง ระหวา่งการโตแ้ยง้กบัลทัธิอาเรียส 
ภาษาท่ีใชใ้นหลกัขอ้เช่ือน้ีเป็นของออกสัติน ซ่ึงเป็นผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงัหลกัขอ้เช่ือน้ี  ท่านเสียชีวติในปี คศ.
430 

คริสตจกัรโรมนัคาทอลิก และคริสตจกัรลูเธอร์แรนรวบรวมหลกัขอ้เช่ืออธานาเซียสเขา้มาใน
การเขียนบทแถลงศรัทธาคริสตจกัรโรมนัคาทอลิกใชใ้นการนมสัการตอนเชา้ หลกัขอ้เช่ือน้ีไดร้วบรวม
ไวใ้นบทแถลงของคริสตจกัรลูเธอร์แรน แต่ไม่ไดใ้ชม้ากนกั 

1.3 หนังสือค าสอนความเช่ือส าหรับคริสเตียนฉบับสมบูรณ์และฉบับย่อของมาร์ติน ลูเธอร์ 
และบทแถลงศรัทธาแห่งอ๊อกสเบิร์ก สามเล่มนีเ้ป็นค าอธิบายความเช่ือของคริสเตียน 

ในเวลาของการปฏิรูปศาสนา เอกสารหลาย ๆ อยา่งไดบ้นัทึกไวซ่ึ้งเป็นเร่ืองส าคญัส าหรับ
คริสตจกัรลูเธอร์แรน การบนัทึกเหล่าน้ีเป็นเหมือนหลกัฐานท่ีพิสูจน์ไดว้า่เป็นการบรรยายความเช่ือ
ของคริสเตียน เป็นส่ิงท่ีส าคญัมากท่ีตอ้งสังเกตการบนัทึกขอ้มูลเหล่าน้ี ซ่ึงเป็นการตีความหมายของพระ
คมัภีร์และหนงัสือเหล่าน้ีตอ้งสอดคลอ้งกบัพระคมัภีร์ เอกสารท่ีส าคญัท่ีสุดไดร้วบรวมเขา้เป็นหนงัสือ
เล่มหน่ึงตามขอ้ตกลงในปี คศ.1580 บทแถลงศรัทธาแห่งออ๊กซ์เบิร์กเป็นขอ้มูลท่ีส าคญัระหวา่งการ
รวบรวมเอกสารอ่ืน ๆ ในหนงัสือเล่มน้ี 

โดยปกติแลว้เราถือวา่ การปฏิรูปศาสนาไดเ้ร่ิมข้ึนเม่ือบาทหลวงหรือนกัศาสนศาสตร์เยอรมนั
เช่ือมาร์ติน ลูเธอร์(ปี คศ. 1483-1546) ไดต้อกบทความ 95 ประกาศของท่านหนา้วหิารวเิทนเบิร์กในปี 
1517 การปฎิรูปศาสนาของลูเธอร์ไดเ้ร่ิมข้ึนโดยการร้องของการฟ้ืนฟูในดา้นศาสนศาสตร์ และจิต
วญิญาณท่ีจะสร้างคริสตจกัรใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัพระคมัภีร์ เป้าหมายของปฎิรูปศาสนาคือตอ้งการท่ี
จะลม้ลา้งการคอรัปชัน่ และโดยเฉพาะค าสอนเท็จซ่ึงก าลงัระบาดในคริสตจกัรในขณะนั้น จุดส าคญั
แห่งหลกัค าสอนเพื่อประกาศวา่เป็นคนชอบธรรมโดยพระคุณโดยความเช่ือเท่านั้นผูก่้อการปฏิรูป
ศาสนาไดอุ้ทธรณ์ต่อผูมี้อ  านาจในสภาคริสตจกัร แต่ไร้ผลสันตปะปาไม่สนใจค าอุทธรณ์ของเขาเปล่า
นั้น และสุดทา้ยลูเธอร์ก็ถูกไล่ออกจากคริสตจกัร และจากการเป็นบาทหลวงดว้ย 

มาร์ติน ลูเธอร์เป็นบุคคลท่ีส าคญัท่ีอยูใ่นท่ามกลางผูป้ฎิรูปศาสนาในเยอรมนั ฟิลลิป เมลางธนั 
(คศ.1497-1560) เป็นผูร่้วมงานพฒันาดา้นศาสนศาตร์ ของการปฎิรูปศาสนา 

หลงัจากการปฎิรูปศาสนาในเยอรมนัไดเ้ร่ิมข้ึน ความคิดของลูเธอร์ก็มีอิทธิพลต่ออูลริค ซวงิลี 
ท่ีท าการปฎิรูปศาสนาในเจนีวา สวสิเซอร์แลนด ์ หลงัจากซวงิลีไดเ้สียชีวติลง ชาน คาลวนิไดเ้ป็นผูน้ า
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ต่อจากซวงิลี ความคิดของเขาแตกต่างจากลูเธอร์และผูร่้วมงานของลูเธอร์จึงท าใหเ้กิดคริสตจกัร
เพรสไบทีเรียนข้ึน 

กลุ่มท่ี 3 ของการปฎิรูปศาสนาคือ พวกบพัติศมาซ ้ า ซ่ึงเรียกอยา่งน้ีเพราะพวกน้ีปฎิเสธการรับ
บพัติศมาของทารก และใหบ้พัติศมาอีกคร้ังหน่ึงส าหรับคนท่ีเขา้มากลุ่มน้ี นิกายบางนิกายในสมยัน้ีเช่น 
นิกายแบบ๊ติสตแ์ละนิกายเพนเทคอต มีหลกัค าสอนเหมือนพวกบพัติศมาซ ้ า 

การปฏิรูปศาสนาไดแ้พร่กระจายไปอยา่งรวดเร็ว ในเยอรมนั และประเทศต่าง ๆ ในยุโรป ผูป้ฎิ
รูปศาสนาตอ้งเผชิญกบังานอนัใหญ่หลวงเขาไดเ้ขา้ไป เก่ียวขอ้งกบัการแปลพระคมัภีร์เป็นภาษาท่ีใชใ้น
ทอ้งถ่ินต่าง ๆ แรกทีเดียว เป็นภาษาเยอรมนั การศึกษาดา้นศาสนศาสตร์ตอ้งการการพฒันาข้ึนมาใหม่ 
ตอ้งการระเบียบใหม่ในการนมสัการ ศิษยาภิบาลในคริสตจกัรทอ้งถ่ิน ตอ้งการคู่มือศาสนศาตร์ และ
อุปกรณ์ส าหรับการฝึกหดัสมาชิกของคริสตจกัร ในขณะเดียวกนั ผูป้ฏิรูปศาสนาก็ตอ้งแสดงความเขา้ใจ
เก่ียวกบัความเช่ือของเขาต่อผูน้ าคริสตจกัรและสังคมดว้ย 

ในปี คศ. 1530 ผูแ้ทนรัฐสภานิติบญัญติั ถูกเรียกใหเ้ขา้พบในเมืองอ๊อกสเบิร์ก เยอรมนั 
จกัรพรรดิปรารถนาท่ีจะฟ้ืนฟูความสงบสุขในประเทศดงันั้นผูป้ฎิรูปศาสนา ไดถู้กเรียกเขา้ไปแถลงบท
แถลงของเขาต่อรัฐสภานิติบญัญติั และเขาจะตอ้งเตรียมบทแถลงส าหรับอ่านในท่ีประชุมดว้ย ในถอ้ย
แถลงนั้น ผูป้ฏิรูปศาสนาตอ้งแสดงตวัวา่เขาไม่ไดส้อนหลกัค าสอนใหม่ ๆ แต่วา่เขาสอนเร่ืองท่ี
สอดคลอ้งกบัพระคมัภีร์และการสอนของคริสตจกัรยคุแรก ฟิลลิป เมลางธนั ผูมี้บทบาทส าคญัในการ
บนัทึกบทแถลงน้ี ซ่ึงเป็นบทแถลงท่ีรู้จกักนัดีวา่ “บทแถลงศรัทธาแห่งออ๊กสเบิร์ก” เป็นบทแถลงท่ี
ส าคญัท่ีสุดของคริสตจกัรลูเธอร์แรนเพราะความส าคญัของบทแถลงน้ีเป็นบทแถลงท่ีเป็นระบบท่ี
ชดัเจนเป็นคร้ังแรก 

ความตอ้งการคู่มือส าหรับการสอนท่ีจะใชใ้นคริสตจกัรทอ้งถ่ินไดป้รากฎชดัเจนมากข้ึน ใน
ระหวา่งท่ีท่านมาร์ติน ลูเธอร์ และผูร่้วมงานของท่านไดเ้ยีย่มในคริสตจกัรทอ้งถ่ินต่าง ๆ การอบรมใน
คริสตจกัรบางแห่งก็เป็นตวัอยา่งส าหรับเขา ซ่ึงก่อนนั้นมีพระบญัญติั 10  ประการ และค าอธิษฐาน ท่ี
พระเยซูทรงสอนไดแ้ปลเป็นภาษาทอ้งถ่ินในท่ีบางแห่งแลว้ พร้อมกบัค าอธิบายดว้ย ท่านมาร์ติน ลูเธอร์
เขียนหนงัสือค าสอนความเช่ือฉบบัสมบูรณ์, ฉบบัยอ่, ฉบบัสมบูรณ์ส าหรับศิษยาภิบาลท่ีใชเ้ป็นคู่มือ 
และฉบบัยอ่ส าหรับสมาชิกของคริสตจกัรใชใ้นครอบครัว 

ค าสอนความเช่ือฉบบัสมบูรณ์มีพื้นฐานมาจากค าเทศนาของท่าน มาร์ติน ลูเธอร์ ท่ีใชใ้นปี 
 คศ.1529 และหนงัสือค าสอนความเช่ือฉบบัยอ่ก็เขียนเสร็จในเวลาเดียวกนั ทั้งน้ีไม่ไดข้ึ้นกบัการท่ีวา่
เป็นฉบบัสมบูรณ์หรือฉบบัยอ่ เพราะทั้ง 2 เล่มน้ีไดอ้ธิบายเก่ียวกบั พระบญัญติั 10 ประการหลกัขอ้เช่ือ
อคัรธรรมทูต ค าอธิษฐานท่ีพระเยซูตรัสสอน บพัติศมา และมหาสนิท 
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เคร่ืองหมายท่ีใชป้ระจ าตวัของท่านลูเธอร์และ 
เคร่ืองหมายน้ีคณะลูเธอร์แรนไดน้ ามาใช ้
เป็นสัญลกัษณ์ของคริสตจกัรลูเธอร์แรน 
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2. พระเจ้าพระผู้สร้าง 

2.1 พระเจ้าผู้ทรงความล า้ลกึและทรงเปิดเผย 

เม่ือพดูถึงเร่ืองของพระเจา้ ปกติแลว้จะพดูเก่ียวกบัส่ิงท่ีพระองคท์รงส าแดงให้แก่เราเท่านั้น เรา
สามารถพดูเก่ียวกบัการกระท าของพระองค ์แต่พระเจา้พระองคเ์องอยูเ่หนือความเขา้ใจของเรา พระองค์
ทรงบริสุทธ์ิและทรงล ้าลึก คนบาปไม่สามารถเขา้ไปถึงได ้ ในขณะเดียวกนัพระองคท์รงเป็นพระบิดาผู ้
ทรงเป็นพระบิดาผูท้รงรัก ผูท้รงส าแดงพระองคเ์องในหลาย ๆ ทางส าหรับผูท่ี้พระองคท์รงสร้างข้ึนมา 

นกัศาสนาศาสตร์กล่าวไว ้ 2 ประการในเร่ืองการทรงส าแดงของพระเจา้คือ การส าแดงทัว่ไป
และการส าแดงพิเศษ การส าแดงทัว่ไปนั้นมีความหมายท่ีทุก ๆ คนสามารถมองเห็นไดใ้นจกัรวาล ทั้งใน
ประวติัศาสตร์ชีวติของมนุษยชาติ และในประสบการณ์ชีวติส่วนตวัของแต่ละคน เป็นสัญลกัษณ์ท่ีพระ
เจา้ใหเ้ห็นถึงการกระท าของพระองค ์แต่มนุษยก์็อธิบายไดซ่ึ้งเป็นทางแตกต่างไป 

2.1.1 การส าแดงทัว่ไป 

อยา่งนอ้ยมี 3 ประการท่ีท าใหเ้รามีค าถามวา่ มีพระเจา้หรือไม่แต่จะเอาค าตอบท่ีแน่นอนนั้น
ไม่ได ้เพราะผูท่ี้เป็นคริสเตียนกบัผูท่ี้ไม่เป็นคริสเตียน ตีความหมายแตกต่างกนัไป 

ประการแรกคือจกัรวาลมาจากไหน? ในประเทศไทยของเราบ่อยคร้ังท่ีไดย้นิวา่โลกน้ีเกิดข้ึนมา
เอง โลกน้ีเป็นมาดว้ยตวัของมนัเอง ไม่มีผูส้ร้างค าสอนน้ีไดม้าจากการสอนของศาสนาพุทธ ปัจจุบนัมี
บางอา้งวา่เป็นหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงขอ้อา้งน้ีไม่ไดค้วามจริงแก่เราทั้งหมดเพราะท่ามกลาง
นกัวทิยาศาสตร์มีทั้งผูท่ี้เช่ือวา่ไม่มีพระเจา้ และผูท่ี้เป็นคริสเตียน 

ในฐานะท่ีเราเป็นคริสเตียน เรามองดูจกัรวาล เราไดเ้ห็นพระสิริพระสง่าราศีของพระเจา้ และ
นัน่คือส่ิงท่ีพระองคท์รงสร้าง เรามองเห็นฝีพระหตัถอ์นัทรงฤทธ์ิของพระองคท่ี์ทรงสร้าง ดวงดาวต่าง 
ๆ ในทอ้งฟ้าและในภาคพื้นโลกเราเห็นทอ้งทะเล มหาสมุทร ภูเขา แม่น ้า ป่าไมอ้นัอุดมสมบูรณ์ของแต่
ละประเทศ โลกประกาศพระสิริของพระสิริของพระเจา้ซ่ึงเป็นค าบรรยายท่ีอยูใ่นพระธรรมสดุดีหลาย
ตอน เช่น สดุดี.19: 1-6 อาจารยเ์ปาโลไดอ้า้งอิงถึงการทรงสร้างท่ีเป็นการส าแดงของพระองค”์ตั้งแต่เร่ิม
สร้างโลกมาแล้ว สภาพท่ีไม่ปรากฎของพระเจ้านั้นคือ ฤทธานุภาพอันถาวร และเทวสภาพของพระองค์ 
กไ็ด้ปรากฏชัดในสรรพส่ิงท่ีพระองค์ได้ทรงสร้าง ฉะนั้นเขาท้ังหลายจึงไม่มีข้อแก้ตัวเลย” (โรม.1:20) 

ประการท่ีสองคือ มนุษยชาติ มีค าถามวา่ท าไมมนุษยต์อ้งด้ินรนต่อสู้กบัปัญหาต่าง ๆ ซ่ึง
ความคิดน้ีมีพื้นฐานมาจากทางดา้นของศาสนาดว้ย ศาสนาแต่ละศาสนามกัพดูถึงวา่ พระเจา้มีจริง
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หรือไม่? ศาสนาแต่ละศาสนาในปัจจุบนัและโบราณดั้งเดิม โดยเฉพาะในอาฟริกาเช่ือวา่มีพระผูส้ร้าง
องคเ์ดียว อาจารยเ์ปาโลไดใ้ชค้วามเขา้ใจน้ีมาเป็นการเร่ิมตน้ช้ีน า โดยการเทศนาของท่านในกรุงเอเธนส์ 
“ส่ิงท่ีท่านนมสัการว่าแด่พระเจ้าท่ีไม่รู้จัก เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมาประกาศ” (กจ.17:22-31) ในการ
เทศนาของอาจารยเ์ปาโลเป็นแบบอยา่งท่ีดี เพราะมีเป้าหมายคือการประกาศพระนามของพระเยซูคริสต์
โดยใชก้ารแสวงหาทัว่ไปนั้นเป็นเพียงจุดเร่ิมตน้เท่านั้น 

ในศาสนาพุทธจะเห็นความแตกต่างในความเขา้ใจเร่ืองของศาสนาดงัเช่น พุทธศาสนิกชน
นิกายหินยานไดป้ระกาศวา่ไม่มีพระเจา้ในโลกน้ี ตามความเป็นความจริงแลว้ค าวา่ Religion ใน
ภาษาองักฤษและศาสนามีความหมายท่ีแตกต่างกนั ถึงแมค้  าวา่ Religion จะแปลวา่ ศาสนา 

มีส่ิงหน่ึงซ่ึงพบทัว่ ๆ ไป นัน่คือจิตใจส านึกท่ีมีความรู้สึกผดิชอบ ถา้เราจะศึกษาพระบญัญติั 10 
ประการ กบัศีล 5 สังเกตุไดว้า่มีรูปแบบเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนั ส่ิงควรจ าไวว้า่พระพุทธเจา้นั้นมี
พระชนมชี์พอยูใ่นช่วงของผูเ้ผยพระวจนะเยเรมีห์ ในเวลานั้นคนอิสราเอลไดมี้ พระบญัญติั 10 ประการ
มาหลาย 100 ปีแลว้ 

อาจารยเ์ปาโลไดอ้า้งถึงจิตใตส้ านึกท่ีรู้สึกผดิชอบ วา่เหมือนพระเจา้ทรงจารึกพระบญัญติัของ
พระองคไ์วใ้นจิตใจมนุษย ์ (โรม.2 ตั้งแต่ขอ้ 14) เราอาจเรียกความรู้สึกผดิชอบน้ีวา่เป็นพระสุรเสียงของ
พระเจา้อยูใ่นจิตใจของเรา แต่เราตอ้งจ าไวเ้สมอจิตใจของเราไดรั้บเอาเสียงอยา่งอ่ืนเขา้มาดว้ย ดงันั้นเรา
ไม่อาจวางใจไดอ้ยา่งร้อยเปอร์เซ็นต ์แต่เราตอ้งใหพ้ระวจนะของพระเจา้ควบคุมจิตใจของเรา 

ประการท่ีสาม ประวติัศาสตร์ของมนุษยชาติ และโดยเฉพาะชนชาติยวิ เม่ือศึกษาประวติัศาสตร์
ของคนยวิ เราจะพบค าถามท่ีส าคญัคือ ท าไมความเป็นมาของพวกเขาจึงไม่เหมือนกบัชนชาติอ่ืน? 
ส าหรับคริสเตียนแลว้ค าตอบง่าย ๆ คือพวกเขาเป็นพวกท่ีพระเจา้ทรงเลือกสรรไว ้ แต่ไม่ไดห้มายความ
วา่เราจะรับเอาทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเขาประพฤติปฎิบติัทั้งหมด ถึงอยา่งไรก็ตาม พวกเขาก็ยงัเป็นลูกของคน
บาปเหมือนกบัเรา และไม่ไดก้ระท าส่ิงท่ีถูกตอ้งเสมอไป พวกเขาเป็นชนชาติท่ีพระเจา้ทรงเลือกสรรไว ้
ซ่ึงเร่ิมข้ึนเม่ือพระเจา้ไดท้รงกระท าพนัธสัญญากบัอบัราฮาม (ปฐม.12: 1-5) 

2.1.2 การทรงส าแดงพเิศษของพระเจ้า 

ทั้งสามประการท่ีอา้งมาแลว้นั้นท าใหคิ้ดและมีค าถามวา่พระเจา้ทรงพระชนมอ์ยูจ่ริงหรือไม่? 
การทรงส าแดงทัว่ไปยงัไม่เพียงพอ ส าหรับการท่ีจะมีความสัมพนัธ์กบัพระเจา้ไดอ้ยา่งแทจ้ริง

ตามความเช่ือของคริสเตียน แลว้พระเจา้ไดท้รงส าแดงพระองคด์ว้ยพระราชกิจของพระองค ์และไดท้รง
ส าแดงน ้าพระทยัของพระองคแ์ก่มนุษยชาติในพระคมัภีร์และในพระเยซูคริสต ์
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ในพระเยซูคริสตพ์ระเจา้ไดท้รงบงัเกิดเป็นมนุษยแ์ละอยูท่่ามกลางเราทั้งหลายเป็นผูรั้บใชท่ี้ทรง
ถ่อมพระทยั( ยอห์น.1:14, ฟิลิปปี.2:7-8) ภาพแห่งไมก้างเขนซ่ึงเป็นภาพให้เห็นถึงการทรงส าแดงของ
พระเจา้ 

 
 
 
 
 
เราเช่ือวา่พระคมัภีร์คือการส าแดงของพระเจา้ท่ีทรงส าแดงแก่เราทั้งหลายดว้ยพระค าของ

พระองคท่ี์มาถึงเรา ดงัภาพของหนงัสือท่ีเปิดอยูน้ี่เป็นภาพสัญลกัษณ์การส าแดงของพระเจา้ เราเช่ือวา่
พระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นการส าแดงของพระเจา้ท่ีพระองคส์ าแดงแก่เราทั้งหลาย 
 

 
 
 
ต่อไปน้ีคือจุดส าคญัส าหรับการเขา้ใจเก่ียวกบัพระคมัภีร์ 
ก. พระคมัภีร์เป็นเอกภาพ จุดศูนยก์ลางทั้งหมดของพระคมัภีร์อยูท่ี่พระเยซูคริสตเจา้พระผูช่้วย

ของเรา ในภาคพนัธสัญญาเดิมนั้นเตม็ไปดว้ยเร่ืองราวของพระเมสิยาห์ ซ่ึงพระเยซูคริสตท์รง
ประยกุตใ์ชเ้ก่ียวกบัพระองคเ์องอคัรธรรมทูตและคริสตจกัรในยคุแรกไดอ้า้งถึงพระเยซูคริสต ์ ซ่ึง
กระท าพระสัญญาในภาคพนัธสัญญาเดิมใหส้ าเร็จ 

ตวัอยา่งขอ้พระคมัภีร์เก่ียวกบัพระเมสิยาห์ และขอ้พระธรรมท่ีส าเร็จแลว้ อิสยาห์.61:1-2 และ 
ลูกา.4:16-21, สดุดี.22 และ ยอห์น.19:23-29, มทัธิว.27:46-50 

ค ากล่าววา่ “เหตุการณ์ท่ีได้บังเกิดขึน้คร้ังนีเ้พ่ือจะส าเร็จตามท่ีผู้เผยพระวจนะได้เขียนไว้” ได้
เป็นความจริงท่ีพบอยูเ่สมอในภาคพนัธสัญญาใหม่ (ยกตวัอยา่ง มทัธิว. 26:56)  

ข. พระคมัภีร์เกิดข้ึนเพราะการดลใจของพระเจา้ “พระคมัภีร์ทุกตอนไดรั้บการดลใจจากพระ
เจา้และเป็นประโยชน์ในการสอน การตกัเตือนวา่กล่าว การปรับปรุงแกไ้ขคนให้ดี และการอบรม
ในทางธรรม” (2 ทิโมธี.3:16 และดู 2 เปโตร.1:21) 
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ค. พระเจา้ทรงดลใจมนุษยใ์หเ้ขียนแต่ละเล่มในพระคมัภีร์เราสามารถศึกษาประวติัศาสตร์ของ
แต่ละเล่มไดต้ามรูปแบบ และการแสดงออกของแต่ละเล่มดว้ย จงเปรียบเทียบจดหมายฝากของอาจารย์
เปาโลท่ีเขียนไปถึงคริสตจกัรในกรุงโรมกบัจดหมายฝากเล่มแรกของยอห์น 

ง. พระคมัภีร์ไดบ้อกเราถึงการกระท าของพระเจา้ จากการบนัทึกประวติัศาสตร์ของอิสราเอล
และเร่ืองราวต่าง ๆ ทั้งหมดน้ีเป็นหลกัฐานพยานไดว้า่พระเจา้ทรงปฏิบติัพระราชกิจของพระองคใ์น
โลกน้ีอยา่งไร พระคมัภีร์ไม่ไดเ้ป็นการบนัทึกหลกัค าสอนเท่านั้น แต่ไดบ้นัทึกถึงพระราชกิจพระเจา้ท่ี
เกิดข้ึนในโลกน้ีดว้ย 

จ. พระคมัภีร์เป็นพระธรรมแห่งความรอด ไดถู้กบนัทึกเพื่อความเช่ือของเรา “การท่ีได้บันทึก
เหตุการณ์เหล่านีไ้ว้ กเ็พ่ือท่านท้ังหลายจะได้เช่ือว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์” (ยอห์น.20:30-31) พระ
คมัภีร์เป็นทางน าเราทั้งหลายใหเ้ขา้ติดสนิทกบัพระผูไ้ถ่ของเรา 

2.2 พระเจ้าเป็นผู้ทรงสร้างทั้งโลกจักรวาลและมนุษย์ 

เร่ืองราวการทรงสร้างโลกและมนุษยไ์ดบ้นัทึกไวใ้นพระธรรม ปฐมกาล.1:1-31 เป็นส่ิงท่ี
จ าเป็นท่ีตอ้งจ าไวว้า่เร่ืองราวการทรงสร้างไม่ใช่การบนัทึกเหมือนกบัเร่ืองการบนัทึกของนกัวทิยาศสตร์ 

วทิยาศาสตร์วเิคราะห์ความจริงและท าการทดลองโดยการหาทฤษฎีท่ีวา่ทุกส่ิงทุกอยา่งเกิดข้ึน
ไดอ้ยา่งไร มีขอ้สมมุติเกิดข้ึนมากมายหลายอยา่ง นกัวทิยาศาสตร์ก าลงัพยายามคน้หาสมมุติฐานท่ีอาจ
เป็นไปได ้ เม่ือเขาพบความจริงใหม่ ๆ และขอ้มูลใหม่แลว้เพราะฉะนั้นขอ้สมมุติเดิมก็ตอ้งทิ้งไป
วทิยาศาสตร์เป็นวชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีอาจเป็นไปได ้และส่ิงท่ีอาจเป็นไปไม่ได ้วทิยาศาสตร์ไม่ไดเ้ป็น
ขอ้ขดัแยง้กบัความเช่ือของคริสเตียน ในท่ามกลางนกัวทิยาศาสตร์ มีทั้งผูท่ี้ไม่เช่ือในพระเจา้ผูท่ี้เช่ือใน
พระจา้ ซ่ึงต่างก็มีวธีิการอธิบายท่ีแตกต่างกนัออกไป 

ต่อไปน้ีคือจุดส าคญัส าหรับความเช่ือของคริสเตียนในการท่ีจะรู้วา่พระองคคื์อ พระผูส้ร้าง 
ก. พระเจา้ทรงสร้างโลกจกัรวาล โลกจกัรวาลไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยบงัเอิญ แต่เป็นผลของ

การทรงสร้างของพระเจา้ จกัรวาลเป็นการทรงสร้างของพระองค ์ พระองคเ์ป็นแหล่งท่ีมาของชีวติ 
(สดุดี.24: 1, 33:9, ววิรณ์.4:11) 

ข. ชีวติของเรามีเป้าหมายเรามีชีวติอยูเ่น่ืองดว้ยพระประสงคข์องพระเจา้ พระองคท์รงเป็นผูใ้ห้
เป้าหมายหมายแก่ชีวติของเรา อาจารยเ์ปาโลไดก้ล่าวไวใ้นค าเทศนา ของท่านท่ีกรุงเอเธนส์วา่ 
“พระองค์ได้ทรงกระท าส่ิงนี ้(ทรงสร้างโลก) เพ่ือเขาจะได้แสวงหาพระเจ้า และมุ่งหวังจะคล าหาให้พบ
พระองค์ท่ีจริงพระองค์ไม่ทรงอยู่ห่างไกลจากเขาเลย” (กิจการ.17:27) เป้าหมายของชีวติของเราจะ
ส าเร็จไดก้็ต่อเม่ือเรามีชีวิตท่ีสัมพนัธ์กบัพระเจา้ 
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ค. พระเจา้ทรงจดัใหเ้ป็นระเบียบส าหรับธรรมชาติกฎของธรรมชาติเป็นส่ิงท่ีทรงส าแดงพระ
ประสงคใ์นการทรงสร้างของพระเจา้ “พระองค์ทรงบัญชาส่ิงเหล่านั้นกถ็กูเนรมิตขึน้มา และพระองค์
สถาปนามนั(โลก) ไว้เป็นนิจกาล พระองค์ทรงก าหนดเขตซ่ึงมนัข้ามไปไม่ได้” (สดุดี.148:5-6 ดูท่ี 
อิสยาห์.40: 26, โยบ.38:8, 12, 39:4) ดว้ย 

ง. การทรงสร้างของพระองคย์งัด าเนินมาจนถึงปัจจุบนัน้ี พระองคเ์ป็นผูผ้ดุง และรักษาไวข้อง
ประทานอนัดีทั้งปวงมาจากพระเจา้ สดุดี.104 เป็นการสรรเสริญพระเจา้ผูท้รงปกปักรักษาและทรงเล้ียง
ดู พระเยซูคริสตต์รัสวา่พระเจา้ทรงดูแลและสนพระทยัแมว้า่ส่ิงเล็กนอ้ยท่ีสุดท่ีพระองคท์รงสร้าง 
(มทัธิว.6: 25-34) 

2.3 มนุษย์เป็นพระฉายาของพระเจ้า 

พระเจา้ทรงสร้างมนุษยต์ามพระฉายาของพระองค ์ “พระเจา้จึงทรงสร้างมนุษยข้ึ์นตามพระ
ฉายาของพระองค ์ ตามพระฉายาของพระเจา้นั้นพระองคท์รงสร้างมนุษยข้ึ์นและไดท้รงสร้างใหเ้ป็น
ชายและหญิง” (ปฐมกาล.1:26, 27) ในปฐมกาลบทแรก ๆ มี 2 ขอ้ท่ีส าคญั “พระเจ้าได้ทรงระบาย 
ลมปราณเข้าทางจมกูมนุษย์ มนุษย์จึงเป็นผู้มีชีวิต” (ปฐมกาล.2:7) “เจ้าเป็นผงคลีดิน และจะต้องกลับ
เป็นผงคลีดินดังเดิม” ปฐมกาล.3:19) 

ตามขอ้พระคมัภีร์มีขอ้สังเกตุต่อไปน้ี 
ก. มนุษยไ์ดรั้บฐานะพิเศษท่ามกลางส่ิงท่ีทรงสร้างทั้งหมด พระเจา้ไดท้รงเรียกมนุษยใ์หมี้ชีวติ

ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพระองค ์พระองคผ์ูท้รงประทานใหมี้ชีวติ  ค  าวา่ “พระเจา้ทรงระบายลมปราณให”้ 
ค  าน้ีใชส้ าหรับมนุษยเ์ท่านั้น 

ข. มนุษยเ์ป็นส่วนหน่ึงของจกัรวาล ถูกป้ันข้ึนมาจากผงคลีดินเหมือนกบัส่ิงอ่ืน ๆ มนุษยมี์ชีวติ
อยูต่ามธรรมชาติเหมือนกบัส่ิงท่ีทรงสร้างอ่ืน ๆ ท่ีมีชีวติ ทุกอยา่งมีเกิด และมีตายเหมือน ๆ กนั 

ค. พระเจา้ไดท้รงสร้างมนุษยเ์ป็นชายและหญิง ดงันั้นเร่ืองเพศจึงเป็นแผนการณ์ของพระองค์
ส าหรับมนุษยเ์ร่ืองเพศไม่ใช่เป็นเร่ืองท่ีไม่ดีหรือเป็นส่ิงท่ีน่ารังเกียจ หากเป็นธรรมชาติของมนุษยต์ามท่ี
พระองคไ์ดท้รงสร้างอยา่งไรก็ตาม ความจริงท่ีวา่มนุษยไ์ดใ้ชเ้พศสัมพนัธ์ในทางท่ีผดิ และก็ไดท้  ามา
นานแลว้ 

ง. พระเจา้ไดใ้หม้นุษย ์ เป็นผูค้รอบครองอยูเ่หนือธรรมชาติทุกอยา่ง แต่การครอบครองของ
มนุษยน์ั้นจะตอ้งประกอบไปดว้ยการรับผิดชอบต่อธรรมชาติ ดงัตวัอยา่งท่ีเห็นอยา่งชดัเจนในปัจจุบนัน้ี
คือป่าไมถู้กท าลายน ้าในแม่น ้าเป็นพิษ อากาศเป็นพิษ เกิดอุทกภยัหลายอยา่งขาดความรับผดิชอบต่อ
ธรรมชาติ ความวบิติัทางธรรมชาติจึงไดเ้กิดข้ึนในประเทศไทยเป็นผลของการละโมบอยากไดโ้ดยการ
ท าลายธรรมชาติ ท่ีเป็นการขาดความรับผิดชอบของมนุษย ์
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2.4 พระบัญญัติของพระเจ้า 

พระบญัญติั 10 ประการท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นพระธรรมอพยพบทท่ี 20 เขา้ใจวา่เป็นการสรุป
พระบญัญติทั้งหมด ในหนงัสือค าสอนความเช่ือฉบบัสมบูรณ์และฉบบัยอ่ พระบญัญติ 10 ประการ มี
ดงัน้ี 

1.อยา่มีพระเจา้อ่ืนใดนอกเหนือจากเรา (อยา่ท ารูปเคารพส าหรับตน) 
2. อยา่ออกพระนามของพระเจา้ของเจา้อยา่งไม่สมควร 
3. จงระลึกถึงวนัซะบาโต ถือเป็นวนับริสุทธ์ิ 
4. จงใหเ้กียรติแก่บิดามารดาของเจา้ 
5. อยา่ฆ่าคน 
6. อยา่ล่วงประเวณีผวัเมียเขา 
7. อยา่ลกัทรัพย ์
8. อยา่เป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบา้น 
9. อยา่โลภครัวเรือนของเพื่อนบา้น 
10. อยา่โลภภรรยาของเพื่อนบา้น หรือทาสทาสีของเขา หรือ โค ลา ของเขา หรือ ส่ิงใด ๆ ซ่ึง

เป็นของเพื่อนบา้น 
ในดา้นศาสนศาสตร์ พระบญัญติัของพระเจา้มีความหมาย 2 ประการ ประการแรกคือ น าชีวิต

ของเราและปกป้องชีวติของเรา ตามความหมายน้ี พระบญัญติัของพระเจา้จึงเรียกวา่ “พระบัญญตัิแห่ง
ชีวติ” ประการท่ีสอง ในขณะเดียวกนัพระบญัญติัไดเ้ปิดเผยใหเ้ราเห็นถึงความคิดบาปของเรา และน า
เราแสวงหาการอภยัโทษบาปจากพระเจา้ 

2.4.1 พระบัญญตัิแห่งชีวติ 

พระบญัญติัของพระเจา้น าชีวิตของเราทั้งหลาย ตามแผนการณ์ท่ีพระเจา้ไดป้ระทานใหก้บัเรา 
พระบญัญติัของพระเจา้ปกป้องชีวติของแต่ละคน และชีวติในสังคม คนทั้งหลายผูซ่ึ้งท าลายพระบญัญติั
ของพระเจา้ก็จะพบกบัความทุกขย์ากล าบากในชีวติของเขาและไดท้ าใหเ้พื่อนมนุษยต์อ้งเดือดร้อนไป
ดว้ย 

พระบญัญติั 10 ประการไดถู้กเขียนไวใ้นศิลา 2 แผน่ พร้อมทั้งเน้ือหาสาระอนัส าคญั 
ศิลาแผน่ท่ี 1 ไดบ้นัทึกความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัพระเจา้ 
ศิลาแผน่ท่ี 2 เก่ียวกบัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งชีวติของมนุษยใ์นสังคม หรือเก่ียวกบัเพื่อน

บา้นของเรา 
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ความสัมพนัธ์ ความสัมพนัธ์ของมนุษย ์
มนุษยต่์อพระเจา้ ในสังคม 

 
 
ในหนงัสือค าสอนความเช่ือส าหรับคริสเตียนฉบบัยอ่ของมาร์ตินลูเธอร์ ไดอ้ธิบายง่าย ๆ 

ส าหรับพระบญัญติั 10 ประการ การอธิบายน้ีใชเ้พื่อสอนอนุชนหนุ่มสาว คร้ังแรกทีเดียวโมเสสรับมา
สอนบรรดาพวกผูใ้หญ่ 

การอธิบายทั้งหมดไดเ้ร่ิมตน้ดว้ยขอ้ท่ีวา่ “เราควรย าเกรงและเคารพรักพระเจ้า” น้ีเป็น
ขอ้สังเกตท่ีส าคญั ชีวติคริสเตียนเร่ิมตน้ดว้ยความสัมพนัธ์กบัพระเจา้ ถา้ความสัมพนัธ์กบัพระเจา้ถูกตอ้ง
แลว้ความสัมพนัธ์อ่ืนก็ถูกตอ้งไปดว้ย ค าอรรถาธิบายของลูเธอร์ มี 2 ประการ 

ประการแรก การอธิบายถึงการกระท าท่ีผดิและขอ้หา้ม 
ประการท่ีสอง คือการประพฤติท่ีถูกตอ้ง 

2.4.2 พระบัญญตัิของพระเจ้าได้เปิดเผยถึงความผดิบาป 

พระบญัญติัของพระเจา้เป็นเหมือนกระจกเงาท่ีส่อง และบอกความจริงเก่ียวกบัชีวติของเรา 
ขณะท่ีเราศึกษาพระบญัญติัของพระเจา้ เราจะตอ้งยอมรับความจริงท่ีวา่ เราไม่ไดท้  าตามพระบญัญติัของ
พระองคเ์ราไดท้  าผดิต่อพระบญัญติัทั้งหมด ดงันั้นเราทั้งหลายจึงตอ้งถูกพิพากษาตามพระบญัญติัของ
พระเจา้ท าใหเ้รารู้วา่เราเป็นคนบาปและไม่สามารถช่วยตนเองให้รอดพน้จากความผิดบาปได ้ ส่ิงส าคญั
ตามความหมายน้ีพระบญัญติัของพระเจา้หมายถึง ค าพดู และความคิดของเราซ่ึงไม่ใช่เพียงแต่การ
กระท าเท่านั้นท่ีคนอ่ืนมองเห็นได ้(โรม.3: 19-20, 5:20, 7:7-25, กาลาเทีย.3:24) 

2.5 ความบาปและผลแห่งความบาป 

คนทั้งหลายเขา้ใจเร่ืองของความบาปแตกต่างกนัไป ความคิดท่ีวา่บาปคือการกระท าท่ีเป็นบาป 
ถา้ยงัไม่ไดท้  ายงัไม่ไดท้  าบาป เช่นคนท่ีฆ่าสัตวต์ดัชีวิต คนนั้นเป็นคนบาปและมีกรรมเพราะการฆ่าสัตว์
นั้น ส่วนความคิดโลภโกรธหลงนั้นยงัไม่ถือวา่เป็นบาป ตราบใดท่ียงัไม่ไดก้ระท าตามความคิดเห็นนั้น 
ซ่ึงเป็นการยากยิง่ท่ีจะยอมรับวา่คนทุกคนเป็นคนบาป บางคนเขา้ใจวา่ความบาปคือ ความอ่อนแอ ผูท่ี้
อ่อนแอยอ่มตกอยูใ่นความบาป และผูท่ี้เขม้แขง็ก็สามารถหลีกหนีพน้จากความบาปได ้

จากขอ้พระคมัภีร์ท่ีสอนเราไดพ้บวา่ 
ทุกคนเป็นคนบาปไม่วา่จะเป็นชนชาติใด ศาสนาหรือศีลธรรมใด (โรม.30:10-12) 
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ข. บาปไม่ใช่แต่เพียงการกระท าเท่านั้น จุดก าเนิดของความบาปไดเ้กิดเป็นตน้อยูใ่นใจของเรา
แลว้ และเม่ือมนัเจริญเตม็ท่ี มนัจึงส าแดงออกมาเป็นผลของบาปซ่ึงบ่มอยูใ่นจิตใจของเรานัน่เอง 
(มทัธิว.15: 19) 

ค. บาปคือความปรารถนาของมนุษยท่ี์อยากจะเป็นอิสระโดยไม่ตอ้งมีพระเจา้ เราไดพ้บความ
จริงน้ีจากพระคริสตธรรมคมัภีร์ปฐมกาลในเร่ืองท่ีมนุษยต์กลงไปในความบาป งูไดบ้อกกบัเอวาวา่ “เจ้า
จะเป็นเหมือนพระเจ้า” (ปฐมกาล.31-13) 

ง. เราทั้งหลายไดเ้กิดมาจากเผา่พนัธ์ุของคนบาป เราเรียกบาปอยา่งน้ีวา่ บาปก าเนิด (สดุดี. 51:5) 
อาจกล่าวไดว้า่ขอบเขตของความหมายในเร่ืองของความบาปไดค้รอบคลุมไปถึงเร่ืองของกิเลส

, ตณัหา และอ่ืน ๆ ท่ีส่อใหเ้ห็นถึงความปรารถนาอนัไม่ดีไม่งาม ภาพต่อไปน้ีไดแ้ดสงใหเ้ห็นวา่ บาปได้
ใหเ้ราพรากจากพระเจา้ และ เพื่อนมนุษย ์

 
 
 
 

 

2.5.1 ผลของความบาป 

ความบาปท าใหค้วามสัมพนัธ์ของเรากบัพระเจา้ และของเรากบัเพื่อนมนุษยต์อ้งแยกขาดจาก
กนั แลว้บาปก็ยงัไดน้ าความทุกขต่์าง ๆ มาถึงเราดว้ยตามค าสอน มีตวัอยา่งท่ีเราพบในพระคมัภีร์ คือ 

ก. ความตายเป็นผลของความบาป (โรม.5:12) 
ข. ความส้ินหวงั  (เอเฟซสั.2:12) 
ค. บาปไดท้ าลายความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัและกนั (2 ทิโมธี.2:16-17) 
ง. ความบาปและวญิญาณชัว่มีความเก่ียวขอ้งกนั (เอเฟซสั.6:12) 
จ. เน่ืองดว้ยบาปพระพิโรธของพระเจา้จึงตกลงบนมนุษย ์(โรม.1:18) 

2.5.2 ความช่ัวร้าย และวญิญาณช่ัว 

ซาตานคือ ผูท่ี้มีความเป็นอยูต่รงกนัขา้มกบัพระเจา้ นอกจากนั้นยงัมีความชัว่ร้ายอีกมากมาย 
ไม่เป็นท่ีปรากฎชดัเจน (เอเฟซสั.6:11-12) ในพระธรรมลูกามีการพดูถึงวญิญาณชัว่ในหลายตอน เช่น 
ลูกา 4:1-3 พดูถึงหวัหนา้ใหญ่ของวิญญาณชัว่หรือมารซาตาน ค าวา่ ซาตานเป็นภาษาฮีบรู ซ่ึงเป็นช่ือของ
มนัเองพระเยซูคริสตมี์อ านาจเหนือวญิญาณชัว่ทั้งหมด (ลูกา 4:31-36, 4:38-41, 8:26-39, 9:37-42, 
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11:14-26) ขอ้พระคมัภีร์ท่ีส าคญัอีกขอ้หน่ึงคือลูกา 10:17-20 ตามขอ้น้ีเม่ือเราสั่งโดยพระนามของพระ
เยซูคริสตว์ญิญาณชัว่ตอ้งหนีไป แต่พระเยซูทรงสอนวา่ “อย่าเปรมปรีด์ิในส่ิงนีแ้ต่จงเปรมปรีด์ิเพราะช่ือ
ของท่านจดไว้ในสวรรค์” 

ใน 1 โครินธ์ 8 อ.เปาโลสอนเร่ืองอาหารท่ีถวายแก่รูปเคารพ 
ใน เอเฟซสั 6: 10-18 อ.เปาโลสอนเร่ืองยทุธภณัฑท์ั้งชุดของพระเจา้ 
ในโคโลสี 2: 14-19 อ.เปาโลใหร้ะมดัระวงัคนท่ีกราบไหวทู้ตสวรรค์ 
ในศาสนาอ่ืน ๆ มีการแจกแจงใหล้ะเอียดในเร่ืองผี และวญิญาณชัว่แต่ในพระคมัภีร์ไม่มี

รายละเอียดตามชั้นของวิญญาณชัว่ต่าง ๆ 
ตามความเช่ือถือท่ีเมืองไทย พวกผ ี พวกเทพมีช่ือและการจ าแนกล าดบัชั้นปกครองพระคมัภีร์

ฉบบัภาษาไทยน าช่ือบางค ามาใช ้ เช่น เทพศกัดิเทพ ดงันั้นเราจึงจ าเป็นตอ้งระวงัเป็นพิเศษในการท่ีจะ
ไม่หลงตามแนวความคิดตามแบบอยา่งของความเช่ืออ่ืน ๆ 
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3. พระเจ้าพระผู้ไถ่ 

3.1 หลกัฐานทีส่ าแดงในพระคมัภีร์ 

พระเยซูคริสตเ์ป็นศูนยก์ลางของพระคมัภีร์ทั้งหมด ทั้งภาคพนัธสัญญาเดิมและภาคพนัธสัญญา
ใหม่ ในพนัธสัญญาเดิมนั้นเตม็ไปดว้ยค าพยากรณ์ท่ีเก่ียวกบัการเสด็จมาของพระเมสิยาห์ ในภาคพนัธ
สัญญาใหม่อา้งวา่พระเยซูคริสตเ์ป็นพระเมสิยาห์ท่ีสัญญาไว ้ ค าเผยพระวจนะในภาคพนัธสัญญาเดิมได้
ส าเร็จแลว้ในพระเยซูคริสต ์ พระองคเ์องและอคัรธรรมทูตไดป้ระยกุตข์อ้พระค าท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระเมสิ
ยาห์ เม่ือพดูถึงพระองค ์

3.1.1 พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพนัธสัญญาเดิม 

ในภาคพนัธสัญญาเดิมมีหลาย ๆ ท่านท่ีเป็นเหมือนผูม้าก่อนและเป็นแบบอยา่งของพระเมสิ
ยาห์ ในท่ีน้ีขอกล่าวถึงเพียงบางท่านเท่านั้น 

ก. อบัราฮาม พระเจา้ไดท้รงกระท าพนัธสัญญากบัท่าน และทรงอวยพระพรท่าน และเช้ือสาย
ของท่าน (ปฐมกาล.12: 3) 

ข. โมเสส พระเมสิยาห์ไดป้รากฎแลว้ในลกัษณะโมเสสท่ี 2 (เฉลยธรรมบญัญติั.18:15, 18-19) 
ค. ดาวดิ พระเมสิยาห์ มาเพื่อจะทรงสร้างราชวงศข์องดาวดิใหม่(2 ซามูเอล.7:12-14, เยเรมีย.์

23:5-6, อิสยาห์.8:6-7) 
ความคิดอีกแง่หน่ึงเก่ียวกบัผูรั้บใชท่ี้พระเจา้ทรงเลือกไวใ้นพนัธสัญญาณเดิม มีขอ้พระคมัภีร์

หลายขอ้ท่ีไดก้ล่าวถึงการทนทุกขข์องผูรั้บใชข้องพระองค ์
ก. เสียงร้องแห่งความทุกขท์รมาน (สดุดี.22:1-20) 
ข. ความทุกขท์รมานของผูรั้บใชข้องพระเจา้ (อิสยาห์.53) 

3.1.2 พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพนัธสัญญาใหม่ 

พระคริสตธรรมคมัภีร์พนัธสัญญาใหม่ ไดย้กขอ้ความในพนัธสัญญาเดิมท่ีบรรยายพระลกัษณะ
ของพระเมสิยาห์ไวน้ั้น แต่ไดน้ ามาประยกุตใ์ชเ้ม่ือกล่าวถึงพระเยซู ในพระกิตติคุณมทัธิวผูเ้ขียนใชเ้ป็น
ประจ า และบางท่ีก็หลายคร้ังในบทเดียวกนั ค าท่ีวา่ “ทั้งน้ีเกิดข้ึนเพื่อจะใหส้ าเร็จตามพระวจนะของพระ
เป็นเจา้ซ่ึงตรัสไวโ้ดยผูเ้ผยพระวจนะ” เช่น (มทัธิว.1:22, 2:5-6,) ลูกาบนัทึกพระด ารัสของพระเยซูเม่ือ
พระองคต์รัสถึงเร่ืองของพระองคเ์องวา่ค าเผยพระวจนะเหล่านั้นไดส้ าเร็จแลว้ (ลูกา.4:16-20,24:25, 
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27:44) ฟิลิปไดป้ระกาศแก่ขนัที ชาวเอธิโอเปียวา่ พระเยซูคริสตคื์อผูรั้บใชท่ี้ทนทุกขท์รมานตามท่ีอิส
ยาห์ไดอ้า้งถึงนั้น (กิจการ.8:26-38) 

พระคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาใหม่ไดเ้ป็นพยานวา่ พระเยซูคริสตเ์ป็นพระเมสิยาห์ท่ีพระเจา้สัญญา
ไว ้พระกิตติคุณทั้ง 4 เล่ม เป็นค าพยานของผูเ้ขียนเหล่านั้น ไม่ใช่บนัทึกไวเ้ป็นหลกัค าสอนเท่านั้น พระ
กิตติคุณไดถู้กเขียนถึงเพื่อท่ีจะช่วยผูท่ี้ยงัไม่เคยไดย้นิเร่ืองพระเยซูคริสตใ์หเ้ช่ือในพระองคแ์ละใหผู้ท่ี้มี
ความเช่ือมีความเขม้แขง็ข้ึนในความเช่ือของเขา (ลูกา.1: 1-4, ยอห์น.20:30-31) 

3.2 พระชนม์ชีพของพระเยซูคริสต์ 

3.2.1 แหล่งทีม่า 

แหล่งท่ีมาท่ีส าคญัท่ีสุดเก่ียวกบัชีวประวติัของพระเยซูคริสต ์ อยูใ่นพระคมัภีร์ภาคพนัธสัญญา
ใหม่ขอ้มูลอ่ืน ๆ ไดค้น้พบในการเขียนของโยเซฟัส นกัประวติัศาสตร์ชาติยวิและการเขียนของนกั
ประวติัศาสตร์โรมนับางท่าน 

3.2.2 เวลา 

ประวติัของการบงัเกิดของพระเยซูคริสต ์ พระองคท์รงบงัเกิดในช่วงระหวา่งการปกครองของ
กษตัริยเ์ฮโรด เฮโรดเป็นขุนนางคนหน่ึงซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งโดยโรมในขณะเดียวกนัคีรินิอสัก็เป็นเจา้
เมืองอยูใ่นซีเรีย (มทัธิว.21, ลูกา.2:2) พระเยซูคริสตไ์ดเ้ร่ิมพระราชกิจของพระองคห์ลงัจากยอห์นผูใ้ห้
บพัติศมาไดเ้ร่ิมตน้เทศนาท่ีถ่ินทุรกนัดาร ลูกไดใ้ชก้  าหนดเวลาท่ีแน่นอน ในการเร่ิมตน้พนัธกิจของ
ยอห์น (ลูกา.3:1) คือในปี ค.ศ. ท่ี 27 หรือ 28 ในเร่ืองพระราชกิจของพระเยซูคริสตน์ั้น พระองคใ์ชเ้วลา
อยา่งนอ้ย 2-3 ปี คือในปี คศ.33 คาดวา่เป็นปีท่ีพระเยซูคริสตท์รงถูกตรึงบนไมก้างเขน ในยคุกลางนกั
ประวติัศาสตร์พยายามท่ีจะคิดค านวณวา่ พระเยซูคริสตท์รงมาบงัเกิดเม่ือใดและใหน้บัเป็นคริสตศกัราช
ท่ี 1 แต่ความรู้ก็ยงัจ  ากดัอยู ่ การนบันั้นจึงไม่ถูกตอ้งจากพระคมัภีร์เรารู้วา่พระเยซูมาบงัเกิดในสมยั
กษตัริยเ์ฮโรด ยงัทรงพระชนมอ์ยูแ่ละรู้กนัวา่กษตัริยเ์ฮโรดนั้นส้ินพระชนมไ์ปก่อนคริสต-ศกัราชถึง 4 ปี 
เพราะฉะนั้นพระเยซูทรงบงัเกิดก่อนท่ีถูกนบัในยคุกลาง 

3.2.3 สถานที ่

พระเยซูคริสตท่ี์ทรงบงัเกิดในเมืองเบธเลเฮม เจริญเติบโตข้ึนในแควน้นาซาเร็ธ และเร่ิมตน้พระ
ราชกิจของพระองคท่ี์ทะเลสาบกาลิลี ระหวา่งทรงกระท าพระราชกิจของพระองคน์ั้น พระองคไ์ม่ได้
ออกไปจากเขตปาเลสไตน์ ยกเวน้เป็นไปไดว้า่ระยะเวลาสั้น ๆ พระองคเ์สด็จไปเยีย่มเยียนในท่ีบางแห่ง
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ท่ีปัจจุบนัอยูใ่นประเทศเลบานอน พระองคท์รงกระท าพระราชกิจของพระองคก์บัสาวกในกาลิลี ยเูดีย 
สะมาเรีย พระองคท์รงถูกตรึงบนไมก้างเขนในกรุงเยรูซาเล็ม 

ขอ้พระคมัภีร์อา้งอิงเพิ่มเติม มทัธิว.1: 1-2:23, 26:1-27:66, ลูกา.1:1-3:38, 22:1-23:56 

3.3 พระราชกจิของพระเยซูคริสต์ 

สาวกของพระองคส่์วนมาก มาจากพวกท่ีสังคมไม่ยอมรับ คนยากจน ไม่มีการศึกษา มีศีลธรรม
ถูกดูหม่ิน ลกัษณะเด่นแห่งพระราชกิจของพระองคคื์อ การเยยีวยารักษาและสั่งสอน การสั่งสอนของ
พระองค ์ ส่วนมากขด้แยง้กบัพวกผูน้ าทางศาสนา ซ่ึงเป็นผูก้ล่าวหาพระองคว์า่ดูหม่ินพระเจา้และ
มองเห็นพระราชกิจของพระองคไ์ปในแง่ท่ีเป็นอนัตรายต่อสังคม 

พระเยซูคริสตไ์ดเ้ร่ิมพระราชกิจของพระองค ์ เป็นไปในรูปของการเทศนาสั่งสอน พระองค์
ทรงใชต้วัอยา่งและค าเปรียบเทียบจากส่ิงท่ีเป็นอยูใ่นชีวติประจ าวนัของคนในสมยันั้น พระองคเ์สด็จ
เดินไปหากลุ่มชนท่ีสังคมชั้นสูงรังเกียจและดูหม่ิน (ลูกา.3 23-4:416:1-11 ฯลฯ) 

ส่วนท่ีส าคญัในพระราชกิจของพระองคคื์อ การเยยีวยารักษาคนเจบ็ป่วย ฤทธ์ิอ านาจแห่ง
แผน่ดินของพระเจา้ไดเ้ขา้ไปถึงโลกแห่งความทุกขท์รมานและความทุกขย์าก อีกภาพหน่ึงของพระราช
กิจของพระเยซูคริสตใ์น มาระโก.1: 21-34 ไดก้ล่าวถึงการรักษาโรคต่าง ๆ ภายในวนัหน่ึงวนั 
 
 
 
 

อกัษรในภาษากรีก 2 ตวัอยา่งท่ี 1 และตวัอยา่งท่ี 2 จากค าท่ีแปลวา่ “พระคริสต”์ รวมกนัใชเ้ป็น
สัญลกัษณ์ของพระเยซูคริสต ์

3.4 การถูกทดลอง และการทรงสัตย์ซ่ือของพระเยซูคริสต์ 

ผูเ้ขียนพระธรรมฮีบรูกล่าวถึงพระเยซูคริสต ์ วา่เป็นมหาปุโรหิตสูงสุดไดถู้กการทดลองในทุก
ดา้นเหมือนเราแต่ไม่มีบาป การทดลองของพระเยซู ก็เพื่อใหค้ริสเตียนทั้งหลายไดรั้บการปลอบ
ประโลม และมีก าลงัใจต่อสู้ด้ินรนฝ่าฟันเพื่อใหพ้น้จากความอ่อนแอของเขาทั้งหลาย(ฮีบรู.4:14-16) 
การรับการทดลองของพระองคน์ั้น เพื่อให้รู้วา่พระองคท์รงเป็นมนุษยจ์ริง ๆ พระองคไ์ม่ใช่เป็นมนุษย์
คร่ึงหน่ึง พระเจา้คร่ึงหน่ึงอยา่งพวกเทวดา พระองคท์รงเป็นมนุษยแ์ทพ้ระองคท์รงสภาพแบบมนุษยจ์ริง 
“พระองคท์รงก าเนิดเป็นมนุษยก์็เพื่อช่วยมนุษยใ์หร้อดพน้” (หลกัขอ้เช่ือของไนเซีย) 



 26 

การถูกทดลองของพระเยซูคริสตไ์ดท้รงบนัทึกไวใ้น มทัธิว.4:1-11 มาระโก.1:12-13 และ ลูกา.
4:1-13 ในเร่ืองน้ีพระเยซูคริสตไ์ดต่้อสู้กบัมารซาตานโดยอา้งขอ้พระคมัภีร์ ในท่ีน้ีพระองคไ์ดท้รงวาง
แบบอยา่งใหแ้ก่คริสเตียนท่ีอยูท่่ามกลางการทดลองเพื่อจะไดย้นืหยดัอยูบ่นการทดลองได ้ โดยยดึขอ้
สัญญาในพระคมัภีร์ 

3.5 การส้ินพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ 

ในพระกิตติคุณทั้ง 4 เล่มนั้น อาทิตยสุ์ดทา้ยแห่งพระชนมชี์พของพระองคท่ี์อยูใ่นโลกน้ีเป็นจุด
ศูนยก์ลางของทุกส่ิงทุกอยา่ง ในพระกิตติคุณมาระโก 5 บท ไดก้ล่าวถึงอาทิตยสุ์ดทา้ยแห่งพระชนมชี์พ
ของพระองค ์(มาระโก.11: 1-15:47) 

การส้ินพระชนมข์องพระเยซูไม่ไดเ้กิดข้ึนเพราะบงัเอิญ ตามท่ีพระกิตติคุณทั้ง 4 เล่มกล่าวนั้น 
การท่ีพระองคต์อ้งถูกประนาม ถูกดูหม่ินอยา่งผูไ้ร้เกียรติและตอ้งส้ินพระชนมน์ั้นเป็นแผนการณ์ของ
พระเจา้ 

เวลาท่ีทรงถูกตรึงนั้นคาดวา่เป็นปี ค.ศ.33 ในสมยัคริสเตียนยคุแรกความเป็นจริงประวติัการ
ส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสตเ์ป็นส่ิงส าคญัเป็นอยา่งยิง่เพราะฉะนั้นช่ือของปอนทิอสั ปีลาต เจา้เมือง
แห่งยเูดีย จึงไดถู้กบนัทึกไวใ้นหลกัขอ้เช่ือของอคัรธรรมทูต และหลกัขอ้เช่ือไนเซียดว้ย 

I N R I (อนิริ) 
อกัษรทั้ง 4 ตวัน้ีมาจากภาษาลาติน INRI (อินริ) “เยซูนาซาเรนูสเรกซ์ ยเูด อาโรม” ความหมาย

วา่ พระเยซูชาวนาซาเร็ธ กษตัริยข์องชนชาติยวิค าเหล่าน้ี ปอนทิอสั ปีลาตไดเ้ขียนไวบ้นไมก้างเขนของ
พระองค ์(มทัธิว.27:37) 

3.6 การคนืดีของมนุษย์กบัพระเจ้าโดยพระเยซูคริสต์ 

เม่ือพระเยซูคริสต ์ไดรั้บความเจบ็ปวดแสนสาหสับนไมก้างเขนพระองคแ์บกความผดิบาปและ
การพิพากษาแทนเรา ซ่ึงเราเป็นคนบาปและควรไดรั้บการพิพากษานั้น การส้ินพระชนมข์องพระองคไ์ด้
ท าใหก้ารคืนดีระหวา่งมนุษยก์บัพระเจา้กลบัคืนมาอีกคร้ังหน่ึง เร่ืองน้ีใชรู้ปภาพน้ีอธิบายจะเขา้ใจได้
ง่ายข้ึน (อิสยาห์.53: 5, โรม.5:6, 2 โครินธ์.5:19, โคโลสี.2:15) 
 
 
 
 



 27 

ภาพวาดน้ีท าใหเ้ราไดเ้ห็นความจริงวา่ท่ีเราไม่สามารถจะท าใหเ้ราเขา้ไปถึงพระเจา้ไดแ้ต่โดย
พระเจา้เท่านั้น ในพระเยซูคริสตพ์ระองคเ์ป็นสะพานขา้มเหวนั้นไปถึงพระเจา้ได ้
 
 
 
 
 
 

แกะเป็นส่ิงท่ีใชเ้ป็นสัญลกัษณ์ส าหรับพระเยซูคริสต ์พระองคคื์อลูกแกะท่ีตอ้งถูกบูชา และเป็น
ผูซ่ึ้งรับเอาความบาปของเราไป 

3.7 การเป็นขึน้มาจากความตายของพระเยซูคริสต์ 

พระกิตติคุณทั้งส่ีเล่ม ไดบ้นัทึกเหตุการณ์ในวนัอาทิตยต์อนเชา้ซ่ึงเป็นวนัท่ี 3 หลงัจากพระเยซู
ไดถู้กฝังไวใ้นอุโมงค(์มทัธิว.28:1-15, มาระโก.16:1-8, ลูกา.24:1-12, ยอห์น.20:1-18) เม่ือพระเยซูถูก
ตรึงท่ีไมก้างเขน พวกสาวกต่างก็หนีไปหมดดว้ยความกลวัและส้ินหวงั เม่ือข่าววา่อุโมงคข์องพระเยซู
คริสตว์า่งเปล่าเขาก็แปลกใจและไม่รู้วา่เป็นอะไร เม่ือการเป็นข้ึนมาจากความตายของพระองคท์  าให้
พวกเขาอศัจรรยใ์จยิง่นกั จากเหตุการณ์บนทอ้งถนนเอมมาอูสเป็นตวัอยา่งชดัเจนยิง่ข้ึน ในเร่ืองน้ีสาวก 
2 คน ไดเ้ดินทางจากกรุงเยรูซาเล็มไปเอมมาอูส ดว้ยความรู้สึกเสียใจ และผดิหวงัเม่ือพระเยซูคริสต์
ส้ินพระชนมจ์ากเขาไปแลว้ เขาคาดหวงัวา่พระเยซูคริสตเ์ป็นพระเมสิยาห์ท่ีจะฟ้ืนฟูราชวงคข์องกษตัริย์
ดาวดิ แต่กลบัตอ้งส้ินหวงั เขาไดย้นิเก่ียวกบัอุโมงคข์องพระองคว์า่งเปล่าอยูเ่ขาไม่รู้วา่เป็นอะไร การ
เป็นข้ึนมาจากความตาย ซ่ึงท าใหเ้ขาประหลาดใจอยา่งยิง่ (ลูกา.24:13-35) 

การเป็นข้ึนมาจากความตาย เป็นจุดศูนยก์ลางแห่งความเช่ือของคริสเตียน ถา้ปราศจากการเป็น
ข้ึนมาจากความตายความเช่ือของคริสเตียนก็จะไม่มีอีกต่อไป “ถ้าพระคริสต์ไม่ได้ทรงถกูชุบให้เป็น
ขึน้มา ความเช่ือของท่านกไ็ร้ประโยชน์ ท่านกย็งัตกอยู่ในบาปของตน” (1 โครินธ์.15:17) 

3.8 การเสด็จมาคร้ังทีส่องของพระเยซูคริสต์ 

คริสตจกัรคาดหวงั และก าลงัรอคอยการกลบัมาของพระเยซูคริสตใ์นยคุสุดทา้ยพระองคจ์ะ
เสด็จกลบัมาอีกคร้ังหน่ึงในฐานะเป็นผูพ้ิพากษา และกษตัริยข์องจกัรวาล คนท่ีตายแลว้จะเป็นข้ึนมา
และจะรวมกนัอยูเ่ฉพาะพระพกัตร์ของพระองค ์(มทัธิว.25:31-46, ววิรณ์.1:7, ยอห์น.5:28-29) 
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เวลาแห่งการเสด็จกลบัมาของพระเยซูคริสต ์ มีเพียงพระเจา้เท่านั้นท่ีรู้ แต่จะมีสัญญาณเตือนค
ริสเตียนให้เตรียมตวัอยูเ่สมอเพื่อท่ีจะเตรียมรับการเสด็จกลบัมาของพระองค ์ ขอ้พระคมัภีร์ท่ีส าคญั
อยา่งยิง่เป็นพระด ารัสของพระเยซูคริสตเ์องใน มทัธิว.24:1-42 และขอ้ท่ีอา้งถึงในกิตติคุณสัมพนัธ์อ่ืน ๆ 
ทั้งหมดของพระธรรมวิวรณ์กล่าวถึงเหตุการณ์ก่อนการเสด็จกลบัมาคร้ังท่ีสองของพระเยซูคริสต ์
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4. พระเจ้าพระผู้ปลอบประโลมจิตใจ 

พระเจา้ทรงส าแดงพระองคเ์องเป็นพระบิดาผูท้รงสร้าง พระบุตรเป็นพระผูไ้ถ่ และพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิคือพระผูป้ลอบประโลมจิตใจ พระวิญญาณบริสุทธ์ิ ผูท้รงเรียก ทรงน าและช าระ
คริสตจกัร และผูท่ี้เช่ือใหบ้ริสุทธ์ิ 

 
นกพิราบใชเ้ป็นสัญลกัษณ์ของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

 

4.1 คริสตจักรถูกเรียกและส่งออกไปโดยพระเจ้า 

เราสามารถท่ีจะคิดไดว้า่อะไรเป็นเร่ืองส าคญั ส าหรับชีวิตคริสเตียนต่อจากนั้นก็ตอ้งคิดดว้ยวา่
อะไรบา้งท่ีเราสามารถปฏิบติัไดด้ว้ยตนเองและปฏิบติัร่วมกบัคนอ่ืน ๆ ในคริสตจกัรได ้ ดงัตวัอยา่ง
ดงัต่อไปน้ี 

ในคริสตจกัร    ส่วนตวั 
การอธิษฐาน    การอธิษฐาน 
บพัติศมา 
การนมสัการ 
มหาสนิท 
การอ่านพระคมัภีร์   การอ่านพระคมัภีร์ 
การเป็นพยาน    การเป็นพยาน 
การสงเคราะห์    การสงเคราะห์ 
จากตารางท่ีเห็นขา้งบนน้ีเร่ืองท่ีส าคญัท่ีสุดของชีวิตคริสเตียนคือ ความสัมพนัธ์ต่อคริสตจกัร 
คริสตจกัรไดบ้งัเกิดข้ึนในวนัเพนเทคศเต เม่ือพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เสด็จลงมาท่ามกลางพวก

สาวกท่ีก าลงัอธิษฐานกนัอยู ่ คริสตจกัรเป็นพระกายของพระเยซูคริสตซ่ึ์งพระองคเ์ป็นศีรษะของ
คริสตจกัร (เอเฟซสั.1:22-23, กิจการ.2:1-42) 

ตามหลกัขอ้เช่ือของอคัรธรรมทูตกล่าววา่ คริสตจกัรบริสุทธ์ิและสากล ในหลกัขอ้เช่ือไนเซีย
กล่าววา่ คริสตจกัรเดียวท่ีสืบทอดจากอคัรธรรมทูต 
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4.1.1 คริสตจักรเดียว 

มีคริสตจกัรเดียวเพราะมีพระเจา้องคเ์ดียว ความเช่ือเดียวและบพัติศมาเดียว (เอเฟซสั.4:5) ใน
โลกน้ีคริสตจกัรไดถู้กแบ่งออกเป็นนิกายเป็นคณะและเป็นคริสตจกัรทอ้งถ่ินดว้ย อยากจะขอแนะน า
เก่ียวกบัคณะต่าง ๆ ของคริสเตียนท่ีไดแ้บ่งออกเป็นแต่ละนิกาย ซ่ึงเปรียบไปก็เหมือนตน้ไมท่ี้แตก
ก่ิงกา้นสาขาออกไป (ภาคผนวกท่ี 1) 

4.1.2 คริสตจักรสากล 

คริสตจกัรเป็นคริสตจกัรสากล เพราะวา่พระเจา้ก าลงัทรงเรียกคนทั้งหลายเขา้มาในแผน่ดินของ
พระองค ์(มทัธิว.28:18-20, ยอห์น.10:16) 

4.1.3 คริสตจักรบริสุทธ์ิ 

คริสตจกัรเป็นคริสตจกัรบริสุทธ์ิ เพราะศีรษะของคริสตจกัรคือพระเยซูคริสตเ์ป็นผูบ้ริสุทธ์ิ 
และพระวญิญาณบริสุทธ์ิก าลงัทรงกระท าพระราชกิจของพระองคใ์นคริสตจกัร ความบริสุทธ์ิของ
คริสตจกัรไม่ไดเ้ป็นความบริสุทธ์ิของสมาชิกของคริสตจกัร 

4.1.4 สัญลกัษณ์ต่าง ๆ ทีใ่ช้อธิบายเกีย่วกบัคริสตจักร 

ในพระค าภีร์ภาคพนัธสัญญาใหม่มีสัญลกัษณ์มากมายท่ีใชอ้ธิบายถึงคริสตจกัร ซ่ึงขอ้พระ
คมัภีร์ทั้งหมดน้ีแสดงภาพลกัษณะของคริสตจกัร 

ก. พระกายของพระคริสต ์(เอเฟซสั.1:22-23, 1 โครินธ์.12:13) 
ข. ครอบครัวของพระเจา้ (เอเฟซสั.2:19-22) 
ค. พระวหิารบริสุทธ์ิ (1 เปโตร.2:5) 
ง. ประชาชาติท่ีทรงเลือก (1 เปโตร.2:9) 
จ. การเป็นบุโรหิต (1 เปโตร.2:5) 
 
 
 
 
ตั้งแต่คริสตจกัรยคุแรก เรือเป็นสัญลกัษณ์ท่ีเก่ียวขอ้งในคริสตจกัร 
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4.2 สมาชิกของคริสตจักร 

พิธีบพัติศมา เป็นประตูไปสู่การเป็นสมาชิกในคริสตจกัร แรกทีเดียวมีสมาชิกเพียงแบบเดียว 
เท่านั้นในคริสตจกัร เพราะวา่เราทั้งหลาย “ไดรั้บบพัติศมาโดยพระวญิญาณองคเ์ดียว เขา้เป็นกาย
เดียวกนั” (1 โครินธ์.12:13) มีการรับใชแ้ละหนา้ท่ี ๆ แตกต่างกนัไป แต่เป็นสมาชิกแบบเดียวกนัเท่านั้น 
(โรม.12:4-8, 1 โครินธ์.12:12-20) 

คริสตจกัรในเมืองไทยมีคนท่ีรับเช่ือแลว้ และก าลงัเตรียมตวัเพื่อท่ีจะรับบพัติศมา และกลุ่มน้ีใน
สมยัคริสตจกัรยคุแรก เรียกวา่เป็นผูท่ี้ไดรั้บการสอนหลกัการเบ้ืองตน้ (catechumen) การบนัทึกของพระ
คมัภีร์จะพบวา่การให้ค  าแนะน าและการสอนนั้นใชเ้วลาเพียงสั้น ๆ เท่านั้น เป็นส่ิงท่ีเป็นไปไดเ้พราะคน
ท่ีรับบพัติศมาท่ีเป็นคนยวิหรือคนต่างชาติท่ีด าเนินตามพระบญัญติัของพระเจา้ แต่ไม่ไดเ้ขา้พิธีสุหนตั 
คนเหล่าน้ีรู้พระคมัภีร์เป็นอยา่งดี เม่ือข่าวประเสริฐแพร่เขา้ไปในชนชาติอ่ืนนั้น เวลาท่ีใหค้  าแนะน าและ
สอนหลกัการสอนทางคริสตศาสนาขั้นพื้นฐานจ าเป็นตอ้งยดืระยะเวลาออกไปจนถึง 1ปี 

คริสตจกัรในเมืองไทย การรับเช่ือเป็นส่ิงส าคญั บางคร้ังดูเป็นเหมือนพิธีพิเศษอยา่งหน่ึง การ
ปฏิบติัอยา่งน้ีมีรากฐานมาจากการประกาศฟ้ืนฟูในศตวรรษท่ี 19 ท่ีอเมริกา ตามจิตวทิยาเร่ืองน้ีก็เป็นส่ิง
ส าคญั และตามศาสนศาสตร์เร่ืองน้ีก็ควรจะเหมือนกบัการเร่ิมตน้ดว้ยใจสมคัรเตรียมท่ีจะเขา้รับบพัติศ
มา 

4.3 วธีิการแห่งพระคุณ 

พระเจา้ผูท้รงน าพระคุณมาถึงเราโดยพระวจนะ และพิธีศกัด์ิสิทธ์ิของพระองคเ์อง (โรม.10:17, 
มาระโก.16:16) พิธีบพัติศมาและพิธีมหาสนิทเป็นพิธีท่ีพระเยซูคริสตท์รงสถาปนาโดยพระองคเ์อง พิธี
ศกัด์ิสิทธ์ิทั้ง 2 พิธีน้ีพระองคท์รงสถิตอยูแ่ละประทานพระพรโดยผา่นสสารท่ีมองเห็นไดคื้อเหลา้องุ่น
และขนมปัง เหตุผลดงักล่าวน้ีพิธีบพัติศมาและพิธีมหาสนิทจึงถูกเรียกวา่ พิธีศกัด์ิสิทธ์ิ เพราะเหตุน้ีพระ
วจนะและพิธีศกัด์ิสิทธ์ิ จึงเรียกวธีิการแห่งพระคุณ 

พระวจนะของพระเจา้มี 2 ดา้น คือ เป็นทั้งพระบญัญติั และพระคุณ 
ก. พระบญัญติั 
พระบญัญติัไดเ้ปิดเผยความจริงของชีวิตของเราเปิดเผยความบาปและใหเ้ราเสาะแสวงหาพระ 

ผูไ้ถ่ (โรม.3:20, กาลาเทีย.3:24) 
ข. พระคุณ 
พระวจนะของพระเจา้ไม่เพียงเปิดเผยความบาปเท่านั้น แต่ยงัส าแดงความรักของพระองคแ์ก่ 

คนบาปอีกดว้ย (ยอห์น.3:16) 
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4.4 พธิีบัพติศมา 

4.4.1 การสถาปนาพธีิบัพติศมา 

พระเยซูคริสตไ์ดส้ถาปนาพิธีบพัติศมา ก่อนท่ีพระองคจ์ะเสด็จข้ึนสู่สวรรค ์ (มทัธิว.28:18-20) 
ความเขา้ใจของเราคือวา่ บพัติศมาเป็นของประทานของพระเจา้ ในบพัติศมาพระองคไ์ดน้ าคนบาปเขา้
ไปในคริสตจกัรของพระองคพ์ระเจา้คือผูท้รงกระท าในพิธีบพัติศมา แต่ความเขา้ใจท่ีแตกต่างกนัใน
เร่ืองบพัติศมาคือ บางคนเขา้ใจวา่เป็นการกระท าของผูเ้ช่ือหรือเป็นสัญลกัษณ์แห่งการกลบัใจใหม่ของผู ้
เช่ือ หรือเป็นการแสดงออกถึงการเช่ือฟังของคนนั้น 

4.4.2 ความหมายของบัพติศมา 

“คริสตจักรของเราสอนวา่ พิธีบพัติศมาเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับความรอด เพราะพระเจา้ทรง
ประทานพระคุณผา่นทางพิธีบพัติศมาน้ี เด็ก ๆ ควรไดรั้บบพัติศมา เพื่อพวกเขาจะถูกมอบถวายแด่พระ
เจา้ แลว้พระเจา้จะทรงยอมรับเขาให้เขา้สู่พระคุณของพระองคผ์า่นทางบพัติศมา” (บทแถลงศรัทธา
แห่งอ๊อกสเบิร์กบทท่ี 9, กาลาเทีย.3:27) บพัติศมาเป็นจุดเร่ิมตน้ของชีวิตคริสเตียน (โรม.6:1-4, เอเฟซสั.
4:22-24) 

4.4.3 บัพติศมาของทารก 

คริสตจกัรลูเธอร์แรนใหบ้พัติศมาแก่ลูก ๆ ของครอบครัวคริสเตียนความคิดและขอ้พระคมัภีร์
ต่อไปน้ีเป็นเหตุผลในเร่ืองการใหบ้พัติศมาทารก 

ก. บพัติศมาเป็นพระคุณจากพระเจา้ ไม่ใช่เป็นการกระท าของผูท่ี้รับ หรือผูท่ี้ใหบ้พัติศมา 
ข. ทั้งบพัติศมาและความเช่ือเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับความรอด (มาระโก.16:16) ในพระธรรมขอ้

น้ีไม่มีการช้ีชดัใหเ้ห็นวา่ บพัติศมาและความรอดนั้นอะไรมาก่อนและอะไรมาทีหลงั 
ค. เด็กท่ีเกิดมาเป็นสมาชิกในเผา่พนัธ์ุของคนบาป แมว้า่เขาจะยงัไม่ไดก้ระท าบาปเลย ดงันั้น

เด็กก็ตอ้งการความรอดดว้ย 
ง. มีหลายคร้ังในพระคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาใหม่ท่ีบนัทึกไวเ้ม่ือครอบครัวใดครอบครัวหน่ึงรับ

บพัติศมาก็รับพร้อมกนั (กิจการ.10:1-48, 16:16-34, 1โครินธ.์1:16) 
จ. ไม่มีการสอนในภาคพนัธสัญญาใหม่ท่ีเก่ียวกบัอายใุนการรับบพัติศมา 
ฉ. พระเยซูทรงรักเด็ก ๆ (มาระโก.10:13-16) 
ช. ผูส้อนในคริสตจกัรยคุแรก ไดเ้ป็นพยานส าหรับการรับบพัติศมาของทารก ตามการปฎิบติั

ของอคัรทูต ผูส้อนน้ีก็คืออิเรเนอูส (ส้ินชีพปี คศ.202) และออริเกน (ส้ินชีพปี คศ.254) 
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4.5 พธิีมหาสนิท 

พระเยซูคริสตท์รงสถาปนาพิธีมหาสนิท ในคืนท่ีพระองคจ์ะทรงถูกอายดั ผูเ้ขียนโดยอาจารย์
เปาโล ในพระธรรม 1 โครินธ์(1 โครินธ์.11: 23-26) เป็นการเขียนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดท่ีเขียนเก่ียวกบัเร่ืองพิธี
มหาสนิท พระกิตติคุณสัมพนัธ์ทั้ง 3 เล่ม ก็ไดบ้นัทึกการสถาปนาพิธีมหาสนิทไวด้ว้ย (มทัธิว.26:17-29, 
มาระโก.14:12-25, ลูกา.22:7-20) 

พระเยซูคริสต ์ ไดท้รงสถาปนาพิธีมหาสนิทเม่ือพระองคไ์ดร่้วมกบัสาวกของพระองคเ์ป็นคร้ัง
สุดทา้ยก่อนท่ีพระองคจ์ะทรงถูกตรึงท่ีบนไมก้างเขน พระองคไ์ดท้รงกระท าอยา่งน้ีเพื่อใหส้าวกของ
พระองครู้์วา่พระองคจ์ะไดรั้บการทนทุกข ์และการส้ินพระชนมอ์ยา่งไร พระเยซูคริสตไ์ดย้กขนมปังข้ึน 
และตรัสวา่ “น่ีเป็นกายของเรา” พระองคท์รงยกถว้ยดว้ยอาการอยา่งเดียวกนัแลว้ ตรัสวา่ “น่ีเป็นโลหิต
ของเรา” การกระท าอยา่งน้ีเพื่อใหเ้ป็นท่ีระลึกพระองค ์

4.5.1 ความหมายของพธีิมหาสนิท 

ขนมปัง และเหลา้องุ่นเป็นสัญลกัษณ์ท่ีมองเห็นได ้โดยผา่นส่ิงน้ีและในส่ิงน้ีพระเยซูคริสตส์ถิต
อยูใ่นพิธีมหาสนิท พิธีมหาสนิทเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิอนัล ้าลึก มนุษยไ์ม่สามารถจะเขา้ใจไดท้ั้งหมดแต่ส่ิงท่ี
ตามมาน้ีเป็นส่ิงส าคญั 

ก. พิธีมหาสนิทเนน้ใหก้ารเฉลิมฉลองเป็นการท่ีระลึกถึงพระเยซูคริสต ์ คริสตจกัรบางแห่ง
เรียกวา่พิธีศีลร าลึก ซ่ึงเตือนใหเ้ป็นท่ีระลึกถึง เพราะพิธีมหาสนิทมีความหมายมากยิง่กวา่ค าวา่การระลึก
ถึง ค าวา่การระลึกถึง ค าวา่พิธีมหาสนิทจึงเป็นช่ือท่ีเหมาะสม 

ข. พิธีมหาสนิท เนน้การเฉลิมฉลองกบัการสรรเสริญ และแสดงการขอบพระคุณ ค าท่ีวา่ “เออุ
คาริสท์” (EUCHARIST) มาจากภาษากรีก และหมายถึงการขอบพระคุณใชส้ าหรับมหาสนิท 

ค. พิธีมหาสนิทน าไปถึงการเขา้ร่วมสามคัคีธรรมกบัพระเยซูคริสตแ์ละสามคัคีธรรมระหวา่ง 
คริสตชน 

ง. พีธีมหาสนิทท าใหมี้ความหวงั มหาสนิทเปรียบเหมือนหน่ึงวา่ไดล้ิ้มรสอาหารท่ีประเสริฐ 
ก่อนการเล้ียงใหญ่ในสรรค ์ มีค าเปรียบเทียบมากมายท่ีพระเยซูคริสตใ์ชเ้ปรียบเทียบชีวตินิรันดร์ เช่น 
งานเล้ียงฉลองแต่งงานคริสเตียน(ลูกา. 14.15-24, มทัธิว. 22.1-10) 

จ.การเขา้ร่วมในพิธีมหาสนิทเป็น การแสดงออกถึงความเช่ือของคริสเตียน 
ฉ. พิธีมหาสนิทไดน้ าไปถึงการยกโทษความผดิบาปทั้งมวล 
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4.5.2 ใครผู้สมควรจะรับมหาสนิท 

ในพิธีมหาสนิทคนบาปพบกบัพระเจา้ผูบ้ริสุทธ์ิดงันั้นก่อนท่ีจะเขา้ร่วมพิธีมหาสนิทจ าเป็นตอ้ง
สารภาพบาปของเราต่อพระเจา้ (1 โครินธ์.11:27-29) 

พิธีมหาสนิทถูกตั้งไวส้ าหรับคนบาปท่ีตอ้งการกลบัใจใหม่ ตอ้งการ การยกโทษ การช่วยเหลือ
จากพระเจา้ “บุคคลผู้ใดหิวกระหายความชอบธรรมผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าพระเจ้าจะทรงให้อ่ิมบริบูรณ์” 
(มทัธิว.5:6) 

4.6 พนัธกจิของคริสตจักร 

พระเจา้ทรงเรียกคริสเตียนทุกคนใหเ้ป็นผูรั้บใชข้องพระองค ์ ความหมายก็คือวา่ คริสเตียนทุก
คนมีสิทธิท่ีจะอธิษฐานต่อพระเจา้ อ่านพระคมัภีร์เป็นพยานใหพ้ระคริสต ์ ตกัเตือนและสั่งสอนคริส
เตียนคนอ่ืน (โรม.15:7, 1 เปโตร.2:9) เราเรียกผูเ้ช่ือทั้งหลายวา่เป็นปุโรหิตของพระเจา้ในท่ีน้ีหมายความ
วา่สมาชิกคริสตจกัรทุกคนมีส่วนส าคญัในคริสตจกัรเก่ียวกบัการรับใชต้ามของประทานของเขา
ทั้งหลาย 

ส าหรับการประกอบพิธีศกัด์ิสิทธ์ิ และการเทศนาสั่งสอนเป็นหนา้ท่ีของศาสนาจารย ์ พนัธกิจ
ส่วนท่ีส าคญัส่วนหน่ึงของการรับใช ้ ของศาสนาจารยคื์อช่วยเหลือสมาชิกใหรั้บใชร่้วมพนัธกิจโดยการ
อบรมเพื่อท่ีจะมีโอกาสในการรับใช้ 

ในภาคพนัธสัญญาใหม่ มีหนา้ท่ีหลายหนา้ท่ี (เอเฟซสั.4:11-13) ดูเหมือนวา่ค าจ  ากดัความหมาย
ของหนา้ท่ีนั้นแตกต่างกนัไป ไม่ตายตวัยากท่ีจะแยกออกชดัเจนวา่เป็นหนา้ท่ีหน่ึงหนา้ท่ีใดในการรับใช ้

ในพนัธสัญญาใหม่มีค  าแนะน าส าหรับการจดัระบบในคริสตจกัรดว้ย ตวัอยา่งท่ีชดัเจนท่ีสุด
จากจดหมาย 3 ฉบบั เรียกวา่ การอภิบาลศิษย ์(1 ทิโมธี. 2 ทิโมธี. ทิตสั.) ภายในคริสตจกัรในยุคของอคัร
ธรรมทูต มีระเบียบท่ีแตกต่างกนัเป็นส่ิงท่ียากท่ีจะบอกรายละเอียดวา่ระบบของคริสตจกัรตามพระ
คมัภีร์เป็นอยา่งไร? 

4.7 การทรงเรียกของพระเจ้า 

พระเจา้ทรงเรียกคนบาปใหก้ลบัใจใหม่โดยวธีิท่ีแตกต่างกนัเช่นโดยเหตุการณ์พิเศษในชีวติของ
แต่ละคน ผา่นทางชีวิตคริสเตียนคนอ่ืน ๆ และโดยเฉพาะโดยทางข่าวประเสริฐ 

ทุก ๆ คร้ัง เม่ือคนบาปคนหน่ึงไดย้นิข่าวประเสริฐเร่ืองของพระเยซูคริสตเ์ป็นการทรงเรียกของ
พระเจา้ใหก้ลบัใจใหม่ พระเจา้เป็นผูท้รงเรียกถา้พระเจา้ไม่เปิดทางเปิดโอกาสใหก้็ไม่มีความหวงัเช่นกนั 
การทรงเรียกอาจเป็นช่วงระยะเวลาของแต่ละคน(ยอห์น.6: 44, โรม.2:4, 2 โครินธ์.6:1-2) 
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คนบาปอาจจะปฎิเสธการทรงเรียกน้ีเป็นการกระท าท่ีมนุษยส์ามารถท าได ้ “เราไม่สามารถท่ีจะ
เข้าใกล้พระเจ้าได้ แต่เราปฏิเสธการทรงเรียกของพระเจ้าได้” (ลูกา.19:41-44, ยอห์น.3:20, ฮีบรู.3:15) 

หวัขอ้ท่ีน ามาอภิปรายกนั 
พระเจา้ทรงเรียกท่านอยา่งไร? 
อะไรท่ีเป็นเหตุผลท่ีคนไทยเพิกเฉยต่อการทรงเรียกของพระเจา้? 

4.8 ความเช่ือ 

ค ากริยาท่ีวา่ “เช่ือ” มีความหมายท่ีแตกต่างกบัท่ีใชทุ้ก ๆ วนัท่ีใชอ้า้งเหตุผลจากส่ิงต่าง ๆ นั้น 
เราเช่ือความจริงหรือส่ิงท่ีแทจ้ริง แมว้า่เราไม่สามารถท่ีจะพิสูจน์ได ้ ค าวา่เช่ือ มีความหมายคลา้ยกบัค า
วา่ “เช่ือฟัง” 

หวัขอ้ในการอภิปราย 
ความหมายของค าวา่ เช่ือคืออะไร? 
เหตุผลท่ีท่านเช่ือในพระเยซูคริสตคื์ออะไร? 

4.8.1 ลกัษณะของความเช่ือของคริสเตียน 

ตามลกัษณะต่อไปน้ีพบในพระคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาใหม่ 
ก. การไวว้างใจ (ฮีบรู.4:16, ยอห์น.31:6) 
ข. การยอมรับ (ยอห์น.1:12-13) 
ค. การเช่ือฟัง (ยอห์น.10:26-28) 
ง. การประกาศความเช่ือ (ยอห์น.11:26-27) 
จ. จุดมุ่งหมายในความเช่ือ เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด คริสเตียนเช่ือในพระเยซูคริสต ์ผูช่ึ้งเป็นทางนั้น

เป็นความจริงและเป็นชีวติ (ยอห์น.14:5-7, กิจการ.16:31, ยอห์น. 6:69) 

4.9 การเป็นผู้ชอบธรรม 

เร่ืองความชอบธรรมเป็นค าถามท่ีส าคญัท่ีสุด ส าหรับการเร่ิมการปฏิรูปศาสนา ความจริงแลว้
การปฏิรูปศาสนาไดเ้ร่ิมข้ึน เม่ือบาทหลวงและนกัศาสนศาสตร์มาร์ติน ลูเธอร์เขา้ใจวา่การกระท าดีไม่
สามารถน าสันติสุขมาจากพระเจา้ได ้

ส าหรับสูเธอร์แลว้ ไดพ้บความหมายใหม่คือ การกลบัไปถึงพระคมัภีร์และการสอนของอคัร
ปิตาจารยใ์นคริสตจกัรยคุแรก ท่ีส าคญัท่ีสุดคือจดหมายของ อาจารยเ์ปาโลโดยเฉพาะพระธรรมโรม 
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และพระธรรมกาลาเทียและการสอนของออกสัติน ขอ้พระธรรมท่ีส าคญัในพนัธสัญญาใหม่ก็คือ ใน
พระธรรมโรมบทท่ี 3 และ 4 

4.9.1 ท าอย่างไรทีจ่ะได้รับความชอบธรรม? 

ตามพระธรรมโรม 3:28-30 มีความหมายวา่ ความชอบธรรมเป็นส่ิงท่ีคนบาปไม่มี อนัท่ีจริงเขา
เป็นคนบาป แต่พระเจา้ไดน้บัเขาวา่เป็นคนชอบธรรมเพราะพระเยซูคริสตเจา้ 

ในท่ีน้ีไดเ้ป็นท่ีเขา้ใจแลว้วา่ความชอบธรรมเป็นส่ิงท่ีพระเจา้ทรงกระท า พระเจา้ไดรั้บคนบาป
เพราะพระเยซูคริสต ์ เร่ืองน้ีไดบ้นัทึกไวใ้นบทแถลงศรัทธาแห่งออ๊กซเบิร์กวา่ดงัน้ี “เราไม่สามารถ
ได้รับการอภัยบาปและความชอบธรรมต่อพระพักตร์พระเจ้า ด้วยคุณงามความดี การประพฤติหรือการ
ชดใช้บาปด้วยตัวเราเอง แต่ว่าเราได้รับการอภัยบาป และเป็นคนชอบธรรมต่อพระพักตร์พระเจ้า โดย
พระคุณท่ีเราได้รับผ่านทางความเช่ือในพระเยซูคริสต์ เม่ือเราเช่ือว่าพระเยซูทรงทนทุกข์เพ่ือเรา และ
เพราะพระองค์ความบาปของเราจึงได้รับการอภัยและได้รับความชอบธรรมและชีวิตนิรันดร์ เพราะพระ
เจ้าทรงถือและนับความเช่ือนีเ้ป็นความชอบธรรมดังเปาโลกล่าวไว้ในโรม 3:21-26 และ 4:5” (บทแถลง 
ศรัทธาแห่งอ๊อกสเบิร์ก ขอ้ 4) 

4.10 ชีวติใหม่ในพระเยซูคริสต์และการทรงช าระให้บริสุทธ์ิ 

ความชอบธรรมท่ีเราไดท้ราบแลว้คือเป็นการกระท าของพระเจา้เม่ือพระองคเ์ปล่ียนฐานะของ
คนบาป การเปล่ียนแปลงบางส่ิงบางอยา่งไดเ้กิดข้ึนในชีวิตของคนท่ีเช่ือดว้ยคือการเร่ิมชีวติใหม่ 
(2 โครินธ์.5:17-18) 

ในชีวติใหม่ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัไม่ใช่ไม่มีบาป คริสเตียนมีความหวงัวา่จะด าเนินชีวิตตามพระ
ประสงคข์องพระเจา้ แต่แทท่ี้จริงแลว้ไดพ้บความจริงวา่ไม่สามารถท าได ้ อาจารยเ์ปาโลไดมี้
ประสบการณ์ในชีวติของท่านเก่ียวกบัเร่ืองน้ีวา่ ท่านตอ้งการและปรารถนาจะกระท าในส่ิงท่ีดีแต่ก็ไม่
สามารถท่ีจะท าได ้(โรม.7:14-25) แน่นอน การพฒันาและการเจริญเติบโตในชีวิตคริสเตียนจะตอ้งมีข้ึน 
แต่จนกระทัง่วนัสุดทา้ยแห่งชีวติของเราในโลกน้ี เรายงัอยูใ่นการเป็นคนบาปซ่ึงจะพน้จากความผดิบาป
ไดโ้ดยพระคุณเท่านั้น 

หวัขอ้เพื่อท่ีจะอภิปราย 
ท าอยา่งไร ท่ีจะช่วยพี่นอ้งท่ีอ่อนแอให้เขม้แขง็ข้ึนในความเช่ือของเขา และชนะความอ่อนแอ

นั้นได?้ 
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4.11 การอธิษฐาน 

การอธิษฐานคือ การพดูคุยกบัพระเจา้ การอธิษฐานเปรียบไดก้บัลมหายใจเขา้ – ออกของเรา ถา้
เราไม่หายใจเราก็ไม่มีชีวติ ส่ิงต่อไปน้ีเป็นส่ิงท่ีส าคญั 

ก. การอธิษฐานคือ การแสวงหาการช่วยเหลือจากพระเจา้ (สดุดี.50:51, เยเรมีย.์33:3) 
ข. การอธิษฐานเป็นการขอบพระคุณพระเจา้ส าหรับของประทานท่ีทรงประทานให้ 

(1เธสะโลนิกา.5:16-18) 
ค. การอธิษฐานเป็นการยกยอ่งสรรเสริญและการนมสัการพระเจา้(วิวรณ์.7:12) 

4.11.1 ค าตอบของการอธิษฐาน 

พระเจา้ทรงฟังค าอธิษฐานทุก ๆ ค า และพระองคท์รงทราบความตอ้งการของบรรดาลูกของ 
พระองค ์ บางคร้ังพระองคไ์ม่ทรงตอบค าอธิษฐานในส่ิงท่ีเราไดเ้สนอการอธิษฐานไม่ใช่เราสั่งพระเจา้
ใหท้  าแต่เป็นการเปิดจิตใจของเราแก่พระองค ์ ค าท่ีส าคญัท่ีสุดในการอธิษฐานคือ “ขอใหเ้ป็นไปตามน ้า
พระทยัของพระองค”์ (มทัธิว.7:7, โคโลสี.4:2, เอเฟซสั.3:20) 

4.11.2 ค าอธิษฐานทีพ่ระเยซูคริสต์ตรัสสอน 

เม่ือบรรดาเหล่าสาวกเห็นวา่พวกเขาไม่รู้วา่อธิษฐานอยา่งไร เขาจึงขอใหพ้ระเยซูคริสตส์อนค า
อธิษฐานใหแ้ก่เขา ซ่ึงพบในพระธรรม มทัธิว.6:9-13 และในพระธรรม ลูกา.11:2-4 ในหนงัสือค าสอน
ความเช่ือส าหรับคริสเตียนมาร์ติน ลูเธอร์ ไดอ้ธิบายค าอธิษฐานน้ีไวเ้ป็นช่วง ๆ 

4.11.3 สัญลกัษณ์ต่าง ๆ ของการอธิษฐาน 

การอธิษฐานไม่จ  าตอ้งมีสถานท่ีพิเศษหรือใชว้ธีิการพิเศษ เราสามารถอธิษฐานไดทุ้กเวลาทุก ๆ 
ท่ีท่ีเราตอ้งการอธิษฐานในพระคมัภีร์มีหลายขอ้ท่ีกล่าวยนืยนัเร่ืองการอธิษฐานดว้ยการคุกเข่าลงหรือยนื
โดยการยกมือข้ึนมีวธีิการหลายอยา่งท่ีสามารถน าไปใชไ้ดต้ามวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ในประเทศไทยใช้
การพนมมือโดยประเพณีถือวา่เป็นส่ิงสมควรเพราะแสดงการใหเ้กียรติและการเคารพนบัถือ 

4.12 ของประทานแห่งพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

พระวญิญาณบริสุทธ์ิเป็นบุคคลภาพท่ี 3 (พระภาคท่ี 3) ในตรีเอกานุภาพ พระองคไ์ม่เป็น
เพียงแต่ฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้เท่านั้น แต่ทรงเป็นพระองคเ์อง พระองคไ์ดใ้หข้องประทานอนัดีทั้งมวล
ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นต่อชีวิตคริสเตียน ถา้ไม่มีพระวญิญาณบริสุทธ์ิก็ไม่มีความเช่ือ ไม่มีชีวติฝ่ายจิตวิญญาณ 
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ก. พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงสร้างความเช่ือของคริสเตียน และใหชี้วติของคริสเตียนเกิดผล 
ดงันั้น ความเช่ือจึงเป็นของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิ อาจารยเ์ปาโลไดบ้นัทึกผลของพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิไวใ้นพระธรรม กาลาเทีย.5:22-23 

ข. พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงใช ้ และทรงช าระพรสวรรคใ์หบ้ริสุทธ์ิ (โรม. 12:6-8, 1 เปโตร.
4:10-11) 

ค. พระวญิญาณบริสุทธ์ิประทานของประทานให ้ซ่ึงเป็นส่ิงเหนือความสามารถท่ีเรามีอยู ่(1 โค
รินธ์.12:4-11) ค าวา่ “คาริสม่า” หรือของประทานฝ่ายพระวญิญาณ บางคร้ังมีความหมายโดยตรงวา่เป็น
ค าพยากรณ์ การพดูภาษาแปลก ๆ หรือการรักษาโรค ในพระคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาใหม่ค  าวา่ “คาริสม่า” 
มีความหมายครอบคลุมไปอยา่งกวา้งขวางไม่เป็นเพียงแต่ของประทานท่ีอศัจรรยเ์ท่านั้น 

4.12.1 บทสรุป 

ของประทานทุกอยา่งท่ีพระเจา้ประทานใหเ้พื่อการรับใช ้ ของประทานทุกอยา่งมีความส าคญั
เท่าเทียมกนั และมีเป้าหมายเดียวกนั คือเตม็ไปดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ (เอเฟซสั.3, ฮีบรู 17-20) 

4.13 ชีวตินิรันดร์ 

พระสัญญาของพระเจา้เก่ียวกบัชีวตินิรันดร์ ไดใ้หค้วามหวงัส าหรับคริสเตียนผูซ่ึ้งเผชิญกบั
ปัญหา ความทุกขย์ากและความสับสนวุน่วายในชีวติของเขา พระคมัภีร์ไม่อธิบายชดัเจนเก่ียวกบัชีวตินิ
รันดร์แต่ใชค้  าเปรียบเทียบ และค าอุปมามาอธิบายไวด้งัน้ี: 

ก. คนตายก าลงัรอการเป็นข้ึนมาจากความตายในวนัท่ีพระคริสตจ์ะเสด็จกลบัมาอีกคร้ังหน่ึง 
พระคมัภีร์ไม่ไดใ้ห้รายละเอียดน้ี แต่ส าหรับผูท่ี้ตายไปแลว้ และมีความเช่ือในพระเยซูคริสต ์ไดพ้กัผอ่น
อยา่งสงบและอยา่งสันติสุข แต่ผูท่ี้ไม่เช่ือเม่ือตายแลว้ตอ้งรอการพิพากษาอยา่งปราศจากความสุขตาม
พระคมัภีร์อาจจะเขา้ใจวา่คนซ่ึงตายไปโดยไม่ไดย้นิข่าวประเสริฐอาจมีโอกาสจะไดย้นิข่าวประเสริฐ
ก่อนการพิพากษาคร้ังสุดทา้ย ในกรณีท่ีวา่ ปู่  ยา่ ตา ยาย หรือบรรพบุรุษไม่ไดเ้ป็นคริสเตียน น่ีคือ
ความคิดท่ีจะชูจิตใจผูท่ี้เช่ือได ้ แต่พระวจนะไม่สรุปให้เราไดเ้ห็นชดัเจนพอเพียงในเร่ืองน้ี (ววิรณ์.
14:13, ลูกา.16:19-31, 1เปโตร.3:9) 

ข. ในวาระสุดทา้ยของยคุน้ี พระเยซูคริสตจ์ะท าใหค้นตายเป็นข้ึนมาจากความตาย(ยอห์น.5:28-
29, ววิรณ์.1:7, 1 โครินธ์.15:42-44) 

ค. พระเยซูคริสตจ์ะทรงเป็นผูพ้ิพากษาในการพิพากษาคร้ังสุดทา้ยคนชอบธรรมจะมีมรดกแห่ง
ชีวตินิรันดร์ เขาทั้งหลายผูไ้ม่เช่ือจะถูกพิพากษาและถูกแยกออกจากพระเจา้เป็นนิตย ์ (มทัธิว.25: 31-46, 
กาลาเทีย.6:7-8, ววิรณ์.20:11-12) 
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ง. โลกท่ีอยูปั่จจุบนัโลกน้ีจะไม่ปรากฎอีกต่อไป พระเจา้จะทรงสร้างสวรรคใ์หม่และโลกใหม่
เป็นท่ีซ่ึงพระองคจ์ะทรงปกครอง (2 เปโตร 33: 10, 13, ววิรณ์ 11:15 โรม 8:21) 

จ. ชีวตินิรันดร์จะเป็นชีวติแห่งการอวยพระพรเป็นนิตย ์ เหล็กไนของความบาปและความตาย
จะสูญส้ินไป คนชอบธรรมจะคงอยูแ่ละจะช่ืนชมยนิดีท่ีอยูจ่  าเพราะพระพกัตร์พระเจา้ (ฮีบรู 4: 9, 1 โค
รินธ์ 2:9, ววิรณ์ 21:3-4) 
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ภาคผนวก        แผนที ่1 

แผ่นที ่1 นิกายต่าง ๆ ของคริสตศาสนา 
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       แผนที ่2 

แผ่นที ่๒ หลกัข้อเช่ือของอคัรธรรมทูต 

ขา้พเจา้เช่ือวางใจในพระเจา้ พระบิดาผูท้รงฤทธ์ิท่ีสุดผูท้รงสร้างฟ้าสวรรค ์และโลก 
ขา้พเจา้เช่ือวางใจในพระเยซูคริสตพ์ระบุตรองคเ์ดียวของพระบิดา ทรงปฏิสนธ์ิโดยพระ

วญิญาณบริสุทธ์ิ ทรงก าเนิดจากมารียส์าวพรหมจารี ทรงทนทุกขท์รมาน ในสมยัท่ีปอนทิอสั ปีลาต 
ปกครอง ทรงถูกตรึงท่ีกางเขนแลว้มรณา ทรงถูกบรรจุไวใ้นอุโมงค ์ เสด็จลงสู่แดนมรณา ในวนัท่ีสาม
ทรงคืนพระชนม ์ พระองคเ์สด็จลงสู่สวรรคป์ระทบั ณ เบ้ืองขวาของพระเจา้ผูท้รงฤทธ์ิท่ีสุด จากท่ีนัน่ 
พระองคจ์ะเสด็จมาพิพากษาคนเป็นและคนตาย 

ขา้พเจา้เช่ือวางใจในพระวญิญาณบริสุทธ์ิและเช่ือมัน่ในสากลคริสตจกัรบริสุทธ์ิ ในการร่วม
สมานฉนัทร์ะหวา่งธรรมิกชน การอภยัโทษบาป การท่ีกายคืนชีพ และสมบูรณ์ชีพนิรันดร์ 

อาเมน 
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หลกัข้อเช่ือไนเซีย 
ขา้พเจา้เช่ือวางใจในพระเจา้องคเ์ดียว พระบิดาผูท้รงฤทธ์ิท่ีสุดผูท้รงสร้างฟ้าสวรรคแ์ละโลก 

และทุกส่ิงท่ีประจกัษแ์ละไมป่ระจกัษแ์ก่ตา 
ขา้พเจา้เช่ือวางใจในพระเยซูคริสตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้พระองคเ์ดียว ผูท้รงเป็นพระบุตรองคเ์ดียว

ของพระเจา้ ทรงก าเนิดจากพระบิดาก่อนทรงสร้างกลัปจกัรวาลทั้งมวล ทรงเป็นพระเจา้ก าเนิดจากพระ
เจา้ แสงสวา่งจากแสงสวา่ง พระเจา้แทจ้ากพระเจา้แท ้ ทรงก าเนิดไม่ใช่ถูกสร้างข้ึน ทรงเป็นสาระ
เดียวกนักบัพระบิดา พระองคท์รงสร้างสรรพส่ิงพระองคเ์สด็จลงมาแต่สวรรค ์ เพื่อมนุษย ์ และเพื่อช่วย
เราให้รอดพน้ ทรงก าเนิดเป็นมนุษยโ์ดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิทางมารียส์าวพรหมจารี ทรงสภาพมนุษย ์
แลว้ในสมยัท่ีปอนทิอสัปีลาตปกครองนั้นเอง พระองคถู์กตรึงท่ีไมก้างเขนเพื่อเราทั้งหลาย พระองคท์รง
ทุกขท์รมานจนส้ินพระชนม ์ ทรงถูกบรรจุไวใ้นอุโมงค ์ และในวนัท่ีสามทรงคืนพระชนมต์ามท่ีพระ
คมัภีร์ท านายไว ้ พระองคเ์สด็จข้ึนสวรรคป์ระทบั ณ เบ้ืองขวาของพระบิดา พระองคจ์ะเสด็จมาอีกดว้ย
พระสิริ เพื่อพิพากษาทั้งคนเป็นและคนตาย พระราชอาณาจกัรของพระองคไ์ม่รู้ส้ินสุด 

ขา้พเจา้เช่ือวางใจในพระวญิญาณบริสุทธ์ิ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ผูป้ระทานชีวิต ผูท้รงเป็นมาจาก
พระบิดาและพระบุตร ผูท้รงรับนมสัการและการสรรเสริญพร้อมกบัพระบิดาและพระบุตร พระองคไ์ด้
ตรัสทางพวกผูเ้ผยพระวจนะ ขา้พเจา้เช่ือมัน่ในสากลคริสตจกัรท่ีสืบจากอคัรธรรมทูตคริสตจกัรเดียว 
ขา้พเจา้รับวา่พิธีบพัติศมาเพื่อยกบาปแต่พิธีเดียว ขา้พเจา้เช่ือมัน่ในการคืนชีพของผูท่ี้ตายแลว้ และใน
ชีวติโลกหนา้ 

อาเมน 
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