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“พยานของพระเยโฮวาห์ -จริงหรือเท็จ”
คานา
คณะพยานของพระเยโฮวาห์ได้เริ่ มตั้งขึ้นเมื่อปี 1872 โดยบุคคลผูห้ นึ่งชื่อว่า ชาลล์ รัสเซล เป็ น
บุคคลที่ได้รับการอบรมศึกษาเพียงเล็กน้อย
แต่เป็ นผูแ้ ต่งหนังสื ออธิ บายพระคัมภีร์ตามอารมณ์ของ
ตัวเองไว้หลายเล่ม ต่อมาเขาได้ตายในปี 1916 อีกคนหนึ่ งชื่อ รู เธอร์ ฟอร์ด ได้เป็ นหัวหน้าคณะแทน
และได้แต่งหนังสื อขึ้นหลายเล่มเช่นกัน
เมื่อท่านอ่านความในสมุดเล่มนี้ ท่านจะเห็นว่าคาสอนของพวกนี้ขดั กับพระคัมภีร์หลายตอน
เขาขัดขวางคริ สตจักร อีกประการหนึ่งเขาขัดขวางรัฐบาลทุกประเทศ ถือว่ารัฐบาลเป็ นพวกพญามาร
เมื่อท่านลงมืออ่านข้อความบรรยายฉบับนี้ ขอโปรดเข้าใจข้อความสาคัญสองประการต่อไปนี้
ก่อน
1. องค์การมิชชันนารี ผทู้ าการประกาศพระศาสนาตามความเชื่อในหลักพระคริ สตธรรมคัมภีร์
องค์การหนึ่ง องค์การใดที่ประจาทาการอยูใ่ นประเทศไทยนี้ไม่มีพวกพยานพระเยโฮวาห์สังกัดอยูเ่ ลย
หรื อว่าคริ สตจักรทั้งหลายในประเทศไทยก็ไม่มีพวกพยานพระเยโฮวาห์เป็ นสาขาอยูด่ ว้ ยเลย
โดย
ตรงกันข้าม พวกพยานพระเยโฮวาห์ขดั กับคริ สตจักรและคาสอนของคริ สตจักร
2. ข้อความบรรยายฉบับนี้ มุ่งแสดงให้เห็นข้อขัดแย้งในคาสอนของพวกพยานพระเยโฮวาห์
โดยจะได้คดั ข้อความที่พวกพยานพระเยโฮวาห์เขียนไว้ และพระธรรมในพระคริ สตธรรมคัมภีร์มาไว้
ให้ท่านเปรี ยบเทียบกันดูเอาเองบ้างทั้งสองฝ่ าย
“ดูก่อนพวกที่รัก อย่าเชื่ อวิญญาณทั้งปวง แต่วา่ จงพิสูจน์ดูวญ
ิ ญาณนั้น ๆ ว่ามาจากพระเจ้า
หรื อไม่ เพราะว่ามีผพู ้ ยากรณ์เท็จเป็ นอันมากออกเที่ยวไปในโลกแล้ว เช่นนี้แหละท่านทั้งหลายจะได้
รู้จกั พระวิญญาณของพระเจ้า คือว่าวิญญาณทั้งปวงที่ยอมรับเชื่อว่าพระเยซูคริ สต์เสด็จมารับชาติเป็ น
มนุษย์แล้ว วิญญาณนั้นก็เป็ นมาจากพระเจ้า และวิญญาณทั้งปวงที่ไม่ยอมรับเชื่อพระเยซูแล้ววิญญาณ
นั้นไม่ได้มาจากพระเจ้า นั้นแหละเป็ นวิญญาณที่ทรยศต่อพระคริ สต์ ซึ่ งท่านทั้งหลายได้ยนิ ว่าจะมา และ
บัดนี้อยูใ่ นโลกแล้ว” (1 ยอห์น 4: 1-3)
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เรื่องพระนามแห่ งพระเจ้ า
พวกพยานพระเยโฮวาห์เคร่ งต่อนามพระเยโฮวาห์เป็ นเด่นกว่านามอื่น ๆ ของพระเจ้าที่มีกล่าว
ในพระคัมภีร์ตลอดทั้งเล่ม คนที่เรี ยนรู ้จากพระคัมภีร์ก็รู้ได้วา่ นามที่หมายถึงพระเจ้าในพระคัมภีร์เก่า
นั้นมีพระนามอื่น ๆ อีกหลายพระนาม นามแรกทีเดียวว่า “อีโลฮิม” (ปฐมกาล 1:1, 26) นักปราชญ์ทาง
ภาษาฮีบรู วา่ นามนี้ เท่านั้นใช้ไม่นอ้ ยกว่า 2500 ครั้ง นอกจากนามพระเยโฮวาห์ที่พระเจ้าให้พวก
อิสราเอลขานนามของพระองค์อย่างนั้น นาม “อีโลฮิม” นี้ไม่มีความสาคัญหรื อพระราชนามที่ประทาน
ให้มนุษย์ใช้เรี ยกเป็ นคาใหม่น้ นั หมายความว่านามอื่น ๆ ของพระเจ้าหมดความสาคัญไปหรื อ
ชื่อหรื อนามบางทีแสดงความหมายถึงกิริยา อาการ หรื อลักษณะของคนนั้น เช่นในสมัยเมื่อ
พระมหากษัตริ ยพ์ ระราชทานยศบรรดาศักดิ์ ท่านก็ทรงพิจารณาตามลักษณะและการงานที่บุคคลนั้น
กระทา เช่น ข้าราชการครู 2 คน มีความชานาญงานต่างกัน ก็พระราชทานบรรดาศักดิ์ต่างกัน คือ หลวง
สอนถูกระบอบ และหลวงสอบถูกกระบิล เป็ นต้น เช่นเดียวกันในพระคัมภีร์ ยากอบ แปลว่า ผูแ้ ย่งชิง
ทรัพย์สมบัติ แต่ภายหลังได้ชื่อใหม่วา่ อิสราเอล แปลว่า โอรสของพระเจ้า แล้วระลึกถึงชื่อพระเยซู
แปลว่า ผูช้ ่วยให้รอด และพระคริ สต์ที่แปลว่า ผูถ้ ูกชโลม
ในปฐมกาล 17: 1 พระนามของพระเจ้าว่า “เอลแชดดาย” นามนี้เองที่ย้ากล่าวในหนังสื ออพยพ
6:3 เมื่อพระเจ้าตรัสแก่โมเสสว่า “เราได้ปรากฏแก่อบั ราฮัม อิสอัคและยากอบด้วยนามว่า พระเจ้าผูท้ รง
ฤทธิ์ (เอลแชดดาย) ส่ วนนามเยโฮวาห์น้ นั เรามิได้สาแดงให้เขารู ้จกั ว่าเป็ นนามของเราเอง” ประการนี้มิได้
หมายความว่าพระเจ้าเป็ นอะไรขึ้นมาแล้ว ซึ่ งมิได้เคยเป็ นแต่ก่อน แต่เป็ นการแสดงพระองค์อีกด้านหนึ่ง
ของพระองค์ โดยเฉพาะแก่ชนอิสราเอล นอกเหนือไปกว่า “พระเจ้าผูท้ รงฤทธิ์ ” ยิง่ กว่านั้นยังพูดได้วา่ แม้
อับราฮัม อิสอัค และยากอบ ท่านเหล่านี้ทุกคนทราบดีวา่ พระเจ้าได้ทรงตั้งพระสัญญาไมตรี ไว้กบั เขา เขา
ก็ยงั ไม่รู้จกั พระนามของพระเจ้าในนาม เยโฮวาห์เลย อันเป็ นนามซึ่ งมีความหมายว่า พระเจ้าผูท้ รงรักษา
พระสัญญาไมตรี ตามที่ระบุไว้ในอพยพ 6:4
ขออ้างคาอธิ บายจากประทานุกรมแห่งพระคัมภีร์เรี ยบเรี ยงโดย ท่านอาจารย์สมิท ซึ่ งเกี่ยวกับ
เนื้อความในหนังสื ออพยพ 6:3 ข้อนี้สอนว่า พระนามใหม่ เยโฮวาห์ นั้นมิใช่ไม่มีความหมายในนามนี้
แต่วา่ มีความหมายอีกอย่างหนึ่งออกจากนามเยโฮวาห์น้ ี ท่านแคลวินเห็นว่าเป็ นนามที่มีความหมาย ซึ่ ง
คนในสมัยพระคัมภีร์ปฐมกาลไม่เข้าใจ คนเหล่านั้นได้เคยรู ้จกั พระเจ้าในนาม “พระเจ้าผูท้ รงฤทธิ์ ” (เอ
ลแชดดาย) (ปฐมกาล17:1,28:3) คือพระเจ้าผูค้ รอบครองโลกพิภพ และเข้าใจว่ามนุษย์เป็ นคนที่พระเจ้า
ทรงสร้าง วิสัยของพระเจ้าเป็ นผูด้ ารงอยูเ่ ป็ นนิรันดร์ ไม่แปรปรวนและรักษาพระสัญญาไมตรี วิสัยนี้
ยังคงสาแดงอยู่ เมื่อก่อนชนอิสราเอลไม่เข้าใจวิสัยของพระเจ้าว่า เป็ นผูร้ ักษาพระสัญญาไมตรี เหตุ
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ฉะนั้นเมื่อพระองค์ได้ปรากฏโดยนามพระเยโฮวาห์ ย่อมมีความหมายออกมาจากนามนี้วา่ พระเจ้าเป็ นผู ้
มีวสิ ัยรักษาพระสัญญาไมตรี (อพยพ 3:19 34:6,7)
นามซึ่งแสดงถึงลักษณะวิสัยของผูห้ นึ่ง ขอให้พินิจดูนามเยโฮวาห์ ที่เรี ยกควบกันไปดังต่อไปนี้
“เยโอวาห์ยเิ ร” แปลว่า “พระเยโฮวาห์ทรงจัดให้” ปฐมกาล 22:13,14 “เยโฮวาห์ราฟา”- “พระเยโฮวาห์ผู้
ทรงรักษา” อพยพ 15:26 “เยโฮวาห์นิซี”-“พระเยโฮวาห์ธงประจากองทัพ” อพยพ 17:8-15 “เยโฮวาห์ซา
โลม” “ พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งความสุ ขสาราญ” (ผูว้ นิ ิจฉัย 6:24 ฮีบรู 13:20 พระเจ้ามีสมญาว่า “พระเจ้า
แห่งสันติสุข”) “เยโฮวาห์ราอา “พระเยโฮวาห์ผเู ้ ลี้ยง” (สดุดี 23:1) “เยโฮวาห์ซิดเคนนู” – พระเยโฮวาห์ผู้
เป็ นความชอบธรรมของพวกเรา” (เยเรมีย ์ 23:6) “เยโฮวาห์ซามา”- “พระเยโฮวาห์เจ้าอยูท่ ี่นนั่ ” (เอเศเคียล
48:35) ถ้าแม้จานวนเต็มที่กล่าวถึง ในพระคัมภีร์มีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง และเราก็เชื่อว่ามีความ
ประสงค์จะให้สาแดงลักษณะสักอย่างหนึ่งของพระองค์ผหู ้ นึ่งที่ชนอิสราเอลรู ้จกั ในพระนามเยโฮวาห์
เช่น จานวนเต็มเจ็ดหมายถึงความครบบริ บูรณ์

4

พระเยโฮวาห์ กบั พระเยซู
“พระเยโฮวาห์คือใคร?” อันนี้เป็ นประโยคถามของพวกพยานพระเยโฮวาห์ในหนังสื อ “ให้พระ
เจ้าเป็ นองค์สัตย์จริ ง” (หน้า 21) นาม “พระเยโฮวาห์” เป็ นที่เชิดชูเหนือนามชื่ออื่น ๆ ในฝ่ ายพวกพยาน
พระเยโฮวาห์ และในบทความที่เขาเขียนขึ้นก็มีวธิ ีแปลก ๆ ใช้โต้แย้งสนับสนุนหัวข้อของเขา สาหรับ
ฝ่ ายคริ สเตียน นามเยซูเชิดชูเหนือนามอื่นทั้งสิ้ น เพราะหลังจากการตายบนไม้กางเขนของพระองค์เพื่อ
ความบาปของโลกแล้ว พระเยซูได้รับการยกย่องเชิ ดชูพระคัมภีร์วา่ พระเยซูเป็ นที่เชิดชูเหนือนามอื่น
ทั้งสิ้ น ตามที่พระเจ้าได้แจ้งไว้ในหนังสื อฟี ลิปปี 2:9-11 “เพื่อทุกหัวเข่าในสวรรค์ก็ดี ที่แผ่นดินโลกก็ดี
ใต้พ้นื แผ่นดินโลกก็ดี จะได้คุกกราบลงนมัสการในพระนามแห่งพระเยซูน้ นั และเพื่อลิ้นทุกลิ้นจะ
ยอมรับว่าพระเยซูคริ สต์เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า คือถวายเกียรติยศแก่พระเจ้าพระบิดา”
“พระเยโฮวาห์คือใคร? โดยการเปรี ยบเทียบในระหว่างข้อพระคัมภีร์เดิมกับข้อพระคัมภีร์ใหม่
อันเป็ นวิธีตรง ๆ ก็จะทาให้ผอู ้ ่านเชื่ อแน่แก่ตวั เองได้วา่ แท้จริ งพระเยโฮวาห์คือใคร
อ่านอพยพ 3: 14, 15 เสี ยก่อน “พระเจ้าจึงตรัสแก่โมเสสว่า “เราเป็ นซึ่งเราเป็ น” และตรัสอีกว่า
“เจ้าจงไปบอกชนชาติอิสราเอลว่า พระองค์ผทู ้ รงพระนามว่า “เราผูเ้ ป็ นอยูไ่ ด้ใช้ขา้ พเจ้ามาหาท่าน
ทั้งหลาย”
ทีน้ ีเปรี ยบดูคาของพระเยซูในยอห์น 8:24-59 ในบทนี้ จะเห็นว่าพระเยซูทรงโต้แย้งกับพวกฟาริ
สี ผูร้ ู้พระคัมภีร์เดิมของเขาอย่างจริ งจัง ในข้อ 24 พระเยซูตรัสแก่เขาว่า เหตุฉะนั้นเราจึงบอกท่าน
ทั้งหลายว่าท่านจะตายในการบาปของตัว เพราะว่ าถ้ าท่ านมิได้ เชื่ อว่ าเราเป็ นผู้น้ ัน ท่านจะตายในการ
บาปของตัว” (คาว่า “ผูน้ ้ นั ” หมายถึงคาว่า “เราเป็ น” ดังกล่าวในหนังสื ออพยพข้างบน) ในข้อ 25 ต่อกัน
นัน่ เองพวกฟาริ สีถามว่า “ท่านเป็ นผูใ้ ดเล่า?” คล้ายกับหูของเขาได้ยนิ คาของพระองค์ผดิ ไป เพราะเขา
เข้าใจแล้วว่าพระองค์อา้ งถึงพระองค์เองเป็ น “เราเป็ น” ผูท้ ี่ตรัสแก่โมเสสที่พมุ่ ไม้ลุกเป็ นเพลิง (อพยพ
3:14,15) ในข้อ 58 พระองค์ยงั ได้ใช้คา “เราเป็ น” ขึ้นอีกว่า “เราเป็ นอยูก่ ่อนอับราฮัมเกิดอีก” คนทั้งหลาย
จึงหยิบก้อนหิ นจะขว้างพระองค์
พระเยโฮวาห์คือใคร? ถ้าไม่มีขอ้ อ้างข้ออื่น ๆ สาหรับเทียบดูพระเยโฮวาห์ในพระคัมภีร์เดิม กับ
พระเยซูในพระคริ สตธรรมใหม่เท่าที่มีน้ ีก็พอแก่ที่จะตอบเราด้วยความจริ งว่าพระเยซูคริ สต์ทรงทราบว่า
พระองค์เองคือพระเยโฮวาห์
อีกประการหนึ่ง หรื อเราลองเปรี ยบดูขอ้ พระธรรมเดิมอีกสักแห่งหนึ่งกับพระคริ สตธรรมใหม่
ข้อหนึ่งเอ่ยถึงพระเยโฮวาห์ อีกข้อหนึ่งเอ่ยถึงพระเยซู
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อิสยาห์ 44: 6 “พระเยโฮวาห์คือกษัตริ ยข์ องชนชาติอิสราเอลและผูช้ ่วยให้รอดของเขา คือพระเย
โฮวาห์จอมพลโยธาตรัสว่า เราเป็ นเบื้องต้นและเราเป็ นเบื้องปลาย และนอกจากเราไม่มีเลย”
วิวรณ์ 1: 17 “ครั้นข้าพเจ้าได้เห็นพระองค์ (พระเยซู) ข้าพเจ้าก็ลม้ ลงแทบพระบาทของพระองค์
เหมือนคนตายแล้ว พระองค์ (พระเยซู) เหยียดพระหัตถ์เบื้องขวาออกถูกต้องข้าพเจ้า แล้วตรัสว่า “อย่า
กลัวเลย เราเป็ นเบื้องต้นและเป็ นเบื้องปลาย” ฉะนั้นเราขอรวมความว่า พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนว่า
พระเยโฮวาห์แห่งพระคัมภีร์เดิมกับพระเยซูคริ สต์แห่งพระคัมภีร์ใหม่เป็ นผูเ้ ดียวกันและเป็ นพระเจ้าองค์
เดียวกัน
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ข้ อปฏิเสธของพยานพระเยโฮวาห์
ปัจจุบนั พวกพยาน พระเยโฮวาห์ กาลังทาการกระจายคาสอนของพวกเขาออกไปทัว่ ประเทศ
ไทย อันเป็ นคาสอนที่ปฏิเสธคาสอนอันเป็ นรากฐานของคริ สตจักรเสี ยเป็ นอันมาก ในจาพวกข้อความที่
ปฏิเสธนั้นมีดงั ต่อไปนี้
1. ปฏิเสธความเป็ นพระเจ้าของพระเยซูคริ สต์
2. ปฏิเสธฐานะความเป็ นพระเจ้าและบุคคลภาพของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
3. ปฏิเสธตรี เอกานุภาพอันบริ สุทธิ์
4. ปฏิเสธการที่พระเยซูคริ สต์ทรงไถ่โทษแทนมนุษย์ชาติท้ งั ปวง
5. ปฏิเสธการที่พระคริ สต์เป็ นขึ้นมาจากตายฝ่ ายร่ างกาย
6. ปฏิเสธการที่ตอ้ งรับโทษความบาปตลอดเป็ นนิจนิรันดร์
7. อีกเรื่ องหนึ่งพวกพยานพระเยโฮวาห์สอนว่าด้วย “วิญญาณหลับ และโอกาสครั้งที่สอง” อันเป็ น
การผิดกับข้อพระคริ สตธรรม
บทบรรยายฉบับนี้ทาอะไรไม่ได้มากกว่าใช้ในการเทียบเคียงดูคาสอนของพวกพยานพระเยโฮวาห์
กับข้อพระธรรมในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ แล้วฝากข้อคิดไว้กบั ผูอ้ ่านเองว่าจะเห็นอย่างไร

1. ข้ อปฏิเสธความเป็ นพระเจ้ าของพระเยซูคริสต์
คาของพวกพยานพระเยโฮวาห์ “บางคนเชื่ อว่าพระเยซูเป็ นพระเจ้าอย่างร้อนรนใจ แต่ความเข้าใจ
อย่างนั้นไม่มีอะไรประกันในพระคัมภีร์” (หนังสื อแต่งโดย นายรู เธอร์ ฟอร์ด ชื่อ “พิณของพระเจ้า” สงวน
ลิขสิ ทธิ์ 1921 หน้า 99)
ข้ อพระคริสตธรรม “คือว่าพระเจ้าผูท้ รงสถิตในองค์พระคริ สต์ทรงกระทาให้โลกนี้คืนดีกนั กับ
พระองค์” (2 โคริ นธ์ 5:19)
“แล้วเจ้าจงเรี ยกนามท่านว่าพระเยซู เพราะว่าท่านเป็ นผูท้ ี่จะโปรดช่วยพลไพร่ ของท่านให้รอด
จากความผิดของเขา” (มัทธิว 1:21)
“นี่แน่ะ สาวพรหมจารี คนหนึ่งจะมีครรภ์ และจะคลอดบุตรชาย และเขาจะเรี ยกนามของท่าน
ว่าอิมมานูเอล แปลว่าพระเจ้าอยูก่ บั เรา” (มัทธิว 1:23)
“เมื่อเดิมนั้นพระวาทะเป็ นอยูแ่ ล้ว และพระวาทะนั้นได้อยูก่ บั พระเจ้า และพระวาทะนั้นเป็ น
พระเจ้า”
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(ยอห์น 1:1, 2) “พระวาทะนั้นได้บงั เกิดเป็ นเนื้อหนัง และได้อาศัยอยูก่ บั เรา และเราได้เห็นสง่าราศีของ
พระองค์เหมือนสง่าราศี ซึ่ งบุตรองค์เดียว ได้จากพระบิดาบริ บูรณ์ไปด้วยคุณและความจริ ง” (ยอห์น
1:14)
“ซึ่ งธรรมนั้นเป็ นข้อลึกลับอันสาคัญยิง่ ไม่มีใครเถียงได้ คือว่าพระเจ้าทรงปรากฏเป็ นเนื้อหนัง
ถูกพิสูจน์โดยพระวิญญาณว่าเป็ นผูช้ อบธรรม ทรงปรากฏแก่หมู่ทูตสวรรค์ และมีผปู ้ ระกาศพระองค์แก่
พวกต่างชาติ มีคนในโลกเชื่อถือพระองค์ และพระองค์ทรงถูกรับขึ้นไปในรัศมี” (1 ทิโมธี 3:16)
“โธมัสทูตตอบพระองค์ (พระเยซู) ว่า “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของข้าพเจ้าและพระเจ้าของข้าพเจ้า”
(ยอห์น 20:28)
“และเราทั้งหลายรู ้แล้วว่า พระบุตรของพระเจ้าเสด็จมาแล้วและได้ประทานให้เรามีสติปัญญา
เพื่อเราจะได้รู้จกั พระองค์ผทู้ รงธารงสัตย์ และเราทั้งหลายอยูใ่ นพระองค์ผธู ้ ารงสัตย์น้ นั คือในพระเยซู
คริ สต์พระบุตรของพระองค์ นี่แหละเป็ นพระเจ้าเที่ยงแท้ และเป็ นชีวติ นิรันดร์ ” (1 ยอห์น 5:20)
“เขาจึงเอาหินขว้างซะเตฟาโน เมื่อกาลังอ้อนวอนพระเจ้าอยูว่ า่ “โอพระเยซูองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าของข้าพเจ้า ขอทรงโปรดรับจิตวิญญาณของข้าพเจ้าด้วย” (กิจการ 7:59)
“ทั้งบรรพบุรุษก็ของเขาด้วย
และพระคริ สต์ได้ทรงบังเกิดจากผูเ้ หล่านั้นตามเนื้ อหนังให้
พระองค์ผเู ้ ป็ นใหญ่เหนื อสารพัดได้รับเกียรติยศเป็ นนิตย์เถิด” อาเมน (โรม 9:5)
ท่านผูอ้ ่าน ถ้าพระเยซูคริ สต์มิได้เป็ นดังที่พระคริ สตธรรมคัมภีร์อา้ งว่าพระองค์เป็ น คือ “พระ
เจ้าสาแดงพระองค์ในร่ างมนุ ษย์” ถ้าอย่างนั้นแล้ว ที่เรี ยกว่า “กิตติคุณของพระคริ สต์” ก็หมดความหมาย
ว่า “ข่าวประเสริ ฐ” ถ้าหากพระเยซูคริ สต์มิได้เป็ นอะไรในฐานะที่เหนือกว่าคาที่ พวกพยาน พระเยโฮ
วาห์อา้ งว่าพระองค์เป็ นแค่ฐานะเมื่อพระองค์อยูใ่ นโลกสมบูรณ์มนุษย์ เช่นนั้นแล้วพระองค์ก็เป็ นแต่ผชู ้ ้ ี
ทางเท่านั้น แต่ถา้ หากพระเยซูคริ สต์เป็ น “พระเจ้าในร่ างมนุษย์” อย่างนั้นแล้ว พระคัมภีร์ก็วา่ พระองค์
ทรงเป็ นและทรงสามารถ “ยกเราขึ้นเป็ นบุตรของพระเจ้าและผูส้ ื บมรดกของพระเยซูคริ สต์” (โรม 8:1617) (ยอห์น 1:12,13 5:1-8)

2. ข้ อปฏิเสธฐานะความเป็ นพระเจ้ าและบุคคลภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์
คาของพวกพยานพระเยโฮวาห์ “พระวิญญาณบริ สุทธิ์ มิใช่เป็ นบุคคล แต่เป็ นอิทธิ พล” (หนังสื อ
แต่งโดยนายรัสเซล ชื่อ “โครงการประจายุค” เล่ม 5 หน้า 210)
“พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นฤทธิ์ ที่เห็นไม่ได้ และเป็ นอิทธิภาพของพระเยโฮวาห์” (รู เธอร์ฟอร์ด
“พิณของพระเจ้า” –หน้า 98)
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ข้อพระคริ สตธรรม “อนาเนีย เหตุฉะไฉนซาตานจึงทาให้ใจของเจ้าเต็มไปด้วยมุสาวาทต่อพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ มีเหตุอะไรเกิดขึ้นในใจของเจ้าให้คิดเช่นนั้นเล่า? เจ้ามิได้มุสาต่อมนุษย์แต่ได้มุสาต่อ
พระเจ้า” (กิจการ 5:3, 4)
“เราจะขอพระบิดา และพระองค์จะประทานผูช้ ่วยอีกผูห้ นึ่งแก่ท่าน เพื่อจะอยูก่ บั ท่านเป็ นนิ ตย์
คือพระวิญญาณแห่งความจริ งผูน้ ้ นั โลกรับไม่ได้ เพราะไม่เห็นและไม่รู้จกั พระองค์ท่านทั้งหลายรู ้จกั
พระองค์ เพราะว่าพระองค์อาศัยอยูก่ บั ท่านและอยูภ่ ายในท่าน” (ยอห์น 14:16, 17)
“แต่พระองค์ผชู ้ ่วยนั้น คือพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ที่พระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรา พระองค์
นั้นจะสอนท่านทุกสิ่ ง และจะให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่ งที่เราได้กล่าวแก่ท่าน” (ยอห์น 14:26)
“แต่เมื่อพระองค์ ผ้ ชู ่ วย ที่เราจะใช้มาหาท่านทั้งหลายจากพระบิดา คือพระวิญญาณแห่งความ
จริ งที่มาจากพระบิดานั้นมาแล้วพระองค์น้ นั จะเป็ นพยานถึงเรา” (ยอห์น 15:26)
แต่เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริ งมาแล้ว พระองค์จะนาท่านทั้งหลายไปสู่ ความจริ งทุกอย่าง
เพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพระองค์เอง แต่พระองค์ได้ยนิ สิ่ งใดจะตรัสสิ่ งนั้น และจะแจ้งให้ท่าน
ทั้งหลายรู ้สิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้น” (ยอห์น 16:13)
“แต่เราทั้งหลายไม่มีผา้ คลุมหน้าแล้ว จึงแลดูสง่าราศีขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเหมือนเห็นเงาที่
กระจก และตัวเราก็ถูกเปลี่ยนไปเป็ นเหมือนกับพระฉายขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า คือมีสง่าราศีเป็ นลาดับ
ขึ้นไปเช่นอย่างสง่าราศีที่มาจากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ซึ่งเป็ นพระวิญญาณ (2 โคริ นธ์ 3:18)
ในข้อพระคัมภีร์ที่กล่าวในข้อสองนี้ มีคาสรรพนาม “พระองค์” 12 ครั้ง ถ้าพระวิญญาณเป็ นแต่
อิทธิพล พระคัมภีร์จะต้องใช้สรรพนาม “มัน” เหตุฉะนั้นข้อความในพระคัมภีร์แสดงให้เห็นว่า พระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นองค์พระเจ้า

3. ข้ อปฏิเสธตรีเอกานุภาพอันบริสุทธิ์
คาของพวกพยานพระเยโฮวาห์ “ตรี เอกานุภาพไม่ได้ความสบประมาทพระเจ้า หลอกลวง” “ตรี
เอกานุภาพจะเกิดมิได้ก็แต่ในความคิด คือความคิดของซาตาน” (รู เธอร์ ฟอร์ด-“คืนสู่ ความเป็ นไมตรี ”
หน้า 101)
ข้อพระคริ สตธรรม พระธรรมข้อต้นในพระคริ สตธรรมคัมภีร์วา่ “เมื่อเดิมพระเจ้า (อีโลฮิม-คา
ในภาษาฮีบรู หมายถึงพระเจ้า) ได้เนรมิตสร้างฟ้ าและดิน” (ปฐมกาล 1:1) คาภาษาฮีบรู อีโลฮิม เป็ น
พหูพจน์ เมื่อพระเจ้าจะสร้างมนุษย์ตามแบบฉายาของพระองค์ หนังสื อปฐมกาล 1:26 กล่าวว่า “จงให้
เราสร้างมนุษย์ตามแบบฉายาของเรา” นักปราชญ์ทางภาษาฮีบรู บอกว่า “อีโลฮิม” นามที่หมายถึงพระเจ้า
นี้ใช้กล่าวในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ถึงประมาณ 2500 ครั้ง ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาษาฮีบรู แม้
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กระนั้นเมื่อพระเจ้ากล่าวแก่ไพร่ พลของพระองค์ถึงพระองค์เองตามในหนังสื อพระบัญญัติ 6:4 ว่า “โอ
ชนชาติอิสราเอลจงฟังเถิดพระเจ้าของเจ้าเป็ นพระเจ้าองค์เดียว”
“ขอให้พระคุณของพระเยซูคริ สต์เจ้า ความรักแห่งพระเจ้าและความสนิทสนมกับพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ดารงอยูก่ บั ท่านทั้งหลายเถิด” (2 โคริ นธ์ 13:14)
“เหตุน้ นั ท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกประเทศให้เป็ นสาวก ให้รับบัพติศมาในนาม
แห่งพระบิดา และ พระบุตร และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่ งสารพัดซึ่ งเราได้สั่งพวก
ทั้งไว้ นี่แหละ เราจะอยูก่ บั ท่านทั้งหลายเสมอไปเป็ นนิตย์กว่าจะสิ้ นโลก” (มัทธิว 28:19, 20)
กล่าวถึงเรื่ องบัพติศมา-ดูในหนังสื อมัทธิว 3:16,17 ตรงที่พระเยซูทรงรับบัพติศมา พระบิดา
และพระบุตร พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เกี่ยวพันกันเป็ นอันเดียว พูดถึงการเสด็จมาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
อย่างกว้างขวางออกไปอีก พระเยซูพระองค์เองสอนในหนังสื อยอห์น 14:21-26 ว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์
เสด็จมาสู่ ใจของสานุศิษย์ท้ งั หลายนั้นมีพระบิดาและพระบุตรเสด็จมาด้วย และเมื่อเปรี ยบกับข้อพระ
ธรรมในอีกตอนหนึ่ง หนังสื ออิสยาห์ 61:1,2 ว่า “พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์เจ้าสถิตอยูบ่ นข้าพเจ้า
.........(ข้อนี้ แสดงว่าพระบิดา พระบุตร พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ร่วมกัน) บัดนี้ให้เราดูความสาเร็ จสมบูรณ์
ของคาพยากรณ์ขอ้ นี้ในหนังสื อลูกา 4:17-21 มีกล่าวซ้ าว่า “พระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยูบ่ นข้าพเจ้า”
ขณะเมื่อพระเยซูอ่านคาพยากรณ์ของอิสยาห์และเสริ มความในข้อ 21 ว่า “วันนี้คมั ภีร์ตอนนี้ที่ท่านได้ยนิ
กับหูของท่านก็สาเร็ จแล้ว”
คาว่า “พระวิญญาณ” หมายถึง “พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ”
คาว่า “พระเจ้า หมายถึง “พระเจ้าพระบิดา”
คาว่า “ข้าพเจ้า” หมายถึง “พระเยซูคริ สต์”

4. ข้ อปฏิเสธการทีพ่ ระเยซูคริสต์ ทรงไถ่ โทษแทนมนุษย์ ชาติท้งั ปวง
คาของพวกพยานพระเยโฮวาห์ “ความทุกข์ทรมานของพระเยซูมิได้ใช้หนี้ของความบาป” (รัส
เซลเล่ม 5 หน้า 127)
“คนผูม้ ีชีวติ ที่มิตอ้ งถูกปรับคนหนึ่ง สามารถไถ่คนผูม้ ีชีวติ ต้องถูกปรับได้คนหนึ่ง แต่ไม่
มากกว่านั้น สมมุติยอดจานวนมนุษย์ในโลกตั้งแต่อาดัมมามี 1,000 ล้านคน สมมุติวา่ ครึ่ งของจานวนนี้
ได้ทาบาป ก็ตอ้ งการ 500 ล้านคนนั้นที่เชื่อฟังและมิได้ทาบาป คือคนดีพร้อมมาตายเป็ นคาไถ่บาปแทน
คน 500 ล้านที่ทาการล่วงละเมิด” (เล่ม 1 หน้า 133)
ข้อพระคริ สตธรรม “เหตุฉะนั้นก็เช่นเดียวกับที่ความผิดได้เข้ามาในโลกเพราะคน ๆ เดียว และ
ความตายก็เกิดมาเพราะความผิดนั้น อย่างนั้นแหละความตายจึงได้ลามไปถึงคนทั้งปวง เพราะคนทั้ง
ปวงเป็ นคนผิดอยูแ่ ล้ว”
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“ถึงอย่างไรก็ดี ความตายก็ได้ครอบงาอยูต่ ้ งั แต่อาดัมมาจนถึงโมเสส คือได้ครอบงาคนทั้งปวง
แม้ที่มิได้ทาผิดอย่างอาดัมผูเ้ ป็ นแบบเล็งถึงพระองค์ที่จะเสด็จมา” “ด้วยว่าถ้าคนเป็ นอันมากถึงความ
ตายเพราะความผิดของคน ๆ เดียวนั้น ยิง่ มากกว่านั้นพระคุณของพระเจ้าและของประทาานโดยพระคุณ
ของพระองค์ผเู ้ ดียวนั้นคือพระเยซูคริ สต์ก็มีบริ บูรณ์แก่คนเป็ นอันมาก” “เหตุฉะนั้นการปรับโทษได้
มาถึงคนทั้งปวง เพราะความผิดครั้งเดียวฉันใด พระกรุ ณาก็มาถึงคนทั้งปวงทาให้เป็ นผูช้ อบธรรมและ
ให้มีชีวติ จาเริ ญ เพราะการชอบธรรมครั้งเดียวฉันนั้น ด้วยว่าเหมือนหนึ่งคนเป็ นอันมากได้เป็ นคนผิด
เพราะคน ๆ เดียวที่มิได้เชื่อฟั ง เช่นนั้นแหละคนเป็ นอันมากได้เป็ นคนชอบธรรมเพราะพระองค์ผเู้ ดียวที่
ได้ทรงเชื่ อฟังนั้น” (โรม 5:12-19 บางตอน) เกี่ยวกับความว่าพระเยซูคริ สต์เป็ นตัวแทนให้แก่อาดัมผู้
เดียวนั้น ขอให้ท่านพิจารณาดูข้ อ้ พระคัมภีร์ต่อไปนี้
“พระองค์น้ นั เป็ นผูท้ รงระงับพระพิโรธเพราะความบาปของพวกเรา และไม่ใช่ของพวกเราพวก
เดียว แต่วา่ ของมนุษย์โลกทั้งสิ้ นด้วย” (1 ยอห์น 2:2)
“เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทาให้พระองค์ (พระเยซู) ผูไ้ ม่มีความผิด เป็ นความผิดเพราะเห็น
แก่เรา เพื่อเราจะได้เป็ นความชอบธรรมของพระเจ้าโดยพระองค์” (2 โคริ นธ์ 5:21)
“พระองค์เองได้ทรงรับแบกความบาปของเราในพระกายของพระองค์ที่ตน้ ไม้น้ นั เพื่อเมื่อเรา
ทั้งหลายตามฝ่ ายการบาปแล้วเราจะได้มีชีวติ อยูก่ ารฝ่ ายการชอบธรรม ด้วยรอยซึ่งพระองค์ได้ถูกเฆี่ยน
นั้นก็เป็ นเหตุที่รักษาท่านทั้งหลายให้หายแล้ว” (1 เปโตร 2:24) (ดูอิสยาห์ 53:6 “พระเยโอวาห์ทรงให้
บาปผิดทั้งหมดของพวกเราตกอยูก่ บั เขานั้น”)
“ด้วยว่าพระคริ สต์ก็ตอ้ งทรงทนทุกข์ทรมานครั้งเดียว เพราะความผิดด้วยเหมือนกัน คือ
พระองค์ผชู้ อบธรรมเพื่อผูไ้ ม่ชอบธรรมเพื่อจะได้นาเราทั้งหลายไปถึงพระเจ้า....” ( 1 เปโตร 3: 18)
“พระคริ สต์ได้ทรงไถ่เราให้พน้ ความแช่งสาปแห่งพระบัญญัติโดยที่พระองค์ทรงยอมถูกแช่งสาป
เพื่อเรา” (กาลาเทีย 3: 13)
“เพราะว่าเมื่อเราทั้งหลายยังขาดกาลังอยู่ พระคริ สต์ได้ทรงตายแทนบาปในเวลาอันเหมาะ”
“แต่ฝ่ายพระเจ้าได้ทรงสาแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะเมื่อเราทั้งหลายยัง
เป็ นคนบาป พระคริสต์ ได้ ทรงยอมตายแทนเรา” (โรม 5:6, 8)
“ด้วยว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงตั้งแต่งเราไว้สาหรับพระอาชญา แต่ได้ทรงตั้งเราไว้ประสงค์จะให้ได้
ความรอดโดยพระเยซูคริ สต์เจ้าของเรา ผูไ้ ด้ทรงวายพระชนม์เพื่อเรา เพื่อว่าถึงเราจะตื่นอยูก่ ็ดี หรื อจะ
หลับก็ดี เราจะได้มีชีวติ อยูก่ บั พระองค์” (1 เธสะโลนิกา 5:9, 10)
“เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจ
ในพระบุตรนั้นจะมิได้พินาศแต่มีชีวติ นิรันดร์ ” (ยอห์น 3:16)
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“ดูแน่ะ พระเมษโปดกของพระเจ้าผูท้ รงรับความผิดบาปของโลกไป” (ยอห์น 1:29)

5. ข้ อปฏิเสธการทีพ่ ระเยซูคริสต์ เป็ นขึน้ มาจากตายฝ่ ายร่ างกาย
คาของพวกพยานพระเยโฮวาห์
“คริ สเตียนเป็ นอันมากมีความเห็นว่าพระองค์พระวิญญาณ
อันมีเกียรติขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรานั้นเป็ นอย่างเดียวกับพระกาย ที่ถูกตรึ งบนกางเขนและฝังใน
อุโมงค์ของโยเซฟ....นี่เป็ นความเข้าใจผิดใหญ่” (รัสเซล เล่ม 2 หน้า 129) “พระวรกายของพระเยซูน้ นั
จะเป็ นอย่างไรเราก็ไม่รู้ได้.... พระวรกายนั้นถูกนาไปเสี ยจากอุโมงค์ดว้ ยฤทธิ์ เหนือธรรมดา เพราะว่าถ้า
ให้พระวรกายค้างอยูใ่ นอุโมงค์จะเป็ นอุปสรรค แก่ความเชื่ อของพวกสานุศิษย์” (เล่ม 2 หน้า 129)
“พระเยซูเมื่อเป็ นขึ้นมาจากตายและภายหลังนั้นเป็ นพระวิญญาณองค์วิญญาณ มิได้เป็ นกาย
มนุษย์ตอ่ ไปในความหมายใด ๆ” (เล่ม 1 หน้า 231)
“พระวรกายของพระเยซูเจ้าจะละลายเป็ นแก๊สไปหรื อยังคงเก็บไว้ที่ใดที่หนึ่งเป็ นอนุสรณ์แห่ง
ความรักของพระเจ้า.....ไม่มีใครรู ้ที่จะรู ้เรื่ องนี้ก็ไม่จาเป็ น” (เล่ม 2 หน้า 129)
“พระองค์ (พระเยซู) มิได้ปรากฏแก่เขา (พวกสานุศิษย์ของพระองค์) ในกายเดียวกันกับที่
พระองค์ถูกตรึ ง” (รู เธอร์ฟอร์ ด “พิณของพระเจ้า” หน้า 169)
“ที่จะให้โธมัสมาเห็นแน่เป็ นการยาก....ดังนั้นพระองค์เจ้าได้สร้างพระกายอีกกายหนึ่ง มีรอย
ตะปู” (รู เธอร์ฟอร์ ด “พิณของพระเจ้า” หน้า 171)
ข้อพระคริ สตธรรม เนื้ อที่ไม่อานวยให้บรรจุเรื่ องราวในพระคัมภีร์เกี่ยวกับการเป็ นขึ้นจากตาย
พระเยซูได้อย่างกว้างขวาง แต่ผอู ้ ่านอาจอ่านดูเรื่ องได้ดว้ ยตัวเองดังที่กาหนดตามข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้
มัทธิว 28: 1-20, มาระโก, 16:1-20 ลูกา 24:1-53, ยอห์น 20:21 บทที่กล่าวถึงการเป็ นขึ้นจากตายของพระ
เยซูคริ สต์ในหนังสื อ 1 โคริ นธ์ 15 เพิ่มเติมเข้ากับบทและข้อต่าง ๆ ในที่ได้กล่าวแล้วนี้ได้บทนี้เป็ นบท
กล่าวเน้นเรื่ องพระกายที่เป็ นขึ้นจากการตายของพระเยซู
“เมื่อเขาทั้งสองยังกาลังเล่าเหตุการณ์เหล่านั้น พระเยซูเองทรงยืนอยูท่ ่ามกลาง ตรัสแก่เขาว่า
ท่านทั้งหลายจงเป็ นสุ ขเถิด ฝ่ ายเขาทั้งหลายสะดุง้ ตกใจกลัวคิดว่าเห็นผี พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า ท่าน
ทั้งหลายตกใจกลัวตื่นเต้นไปทาไม? เหตุไฉนความคิดสนเท่ห์จึงบังเกิดในใจของท่านทั้งหลายเล่า? จงดู
มือของเราและเท้าของเราว่าเป็ นเราเอง จงคลาตัวเราดู เพราะว่าผีไม่มีเนื้อและกระดูกเหมือนท่านเห็นเรา
มีอยูน่ ้ นั เมื่อตรัสอย่างนั้นแล้วพระองค์ก็สาแดงพระหัตถ์และพระบาทให้เขาเห็น เมื่อเขาทั้งหลายยังไม่
ปลงใจเชื่อ เพราะกาลังตื่นเต้นด้วยความยินดี และกาลังประหลาดใจอยู่ พระองค์จึงตรัสถามเขาว่าพวก
ท่านมีอาหารกินที่นี่บา้ งหรื อ เขาก็เอาปลาย่างชิ้นหนึ่งมาถวายพระองค์ พระองค์ทรงรับมาเสวยต่อหน้า
เขาทั้งหลาย” (ลูกา 24:36-43) ในหนังสื อกิจการ 2:22-32 ในคาเทศนาของอาจารย์เปโตร ในวันเพ็ญเทศ
เตกล่าวถึงการเป็ นขึ้นมาจากตายของพระเยซูคริ สต์ ได้คดั คาของกษัตริ ยด์ าวิดในหนังสื อ สดุดี 16:10 ใน
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หนังสื อกิจการ 2:31 อาจารย์เปโตรว่า “กษัตริ ยด์ าวิดก็ล่วงรู ้เหตุน้ ีก่อน จึงกล่าวถึงการคืนพระชนม์ของ
พระคริ สต์วา่ พระวิญญาณจิตของพระองค์ไม่ตอ้ งละไว้ในเมืองผี ทั้งพระมังสะของพระองค์ก็ไม่เปื่ อย
เน่าไป” “ครั้นพระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานแล้วได้ทรงแสดงพระองค์จาพวกนั้น ด้วยการพิสูจน์หลาย
อย่างให้เขาเห็นว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ และได้ทรงปรากฏแก่เขาทั้งหลายถึงสี่ สิบวัน และได้ทรง
สนทนากับเขาถึงเรื่ องแผ่นดินของพระเจ้า” (กิจการ 1:3)
พวกพยานพระเยโฮวาห์วา่ ไม่มีใครรู ้วา่ พระกายของพระเยซูอยูไ่ หนในทุกวันนี้ แต่ในหนังสื อ
กิจการ 1: 10 ลูกา 24:50,51 บอกว่า พระองค์ได้เสด็จสู่ สวรรค์ดว้ ยพระกายนั้น ในหนังสื อกิจการ 7:56
อาจารย์ซะเตฟาโนว่า “นี่แน่ะ ข้าพเจ้าได้เห็นท้องฟ้ าแหวกเป็ นช่อง และบุตรมนุษย์ยืนอยูเ่ บื้องขวาพระ
หัตถ์ของพระเจ้า” คนที่คิดว่าอาจารย์ซะเตฟาโนมิได้พูดถึงพระเยซู ขอให้อ่านข้อ 59, 60 และ “หนุ่มเซา
โล” คนที่เขาเอาเสื้ อผ้ามาวางไว้แทบเท้า เมื่อจะเอาหิ น
ขว้างซะเตฟาโน ภายหลังได้เห็นพระเยซู ท่านได้เขียนถึงอาจารย์ทิโมธี กล่าวว่า
“เพราะว่ามีพระเจ้าองค์เดียว และมีคนกลางแต่ผเู ้ ดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ คือพระเยซูคริ สต์
ผูท้ รงสภาพเป็ นมนุษย์” 1 ทิโมธี 2:5 กิจการ 1:11 กล่าวว่าสักวันหนึ่งพระองค์จะเสด็จกลับมาอีกเหมือน
ดังที่พวกสานุศิษย์ได้เห็นพระองค์เสด็จขึ้นไปนั้น และในวิวรณ์ 1: 7 คาพยากรณ์ของเศคาริ ยาสาเร็ จตรงนี้
“เขาจะมองดูเราที่เขาได้แทง” เศคาริ ยา 12:10

6. ข้ อปฏิเสธการทีต่ ้ องรับโทษความบาปตลอดเป็ นนิตย์ นิรันดร์
คาของพวกพยานพระเยโฮวาห์ “เป็ นการไม่สมเหตุสมผลที่คิดว่าพระเจ้าได้สร้างอาดามให้มี
ตัวตนอยูเ่ รื่ อย เพื่อจะได้ทรมานเป็ นนิ ตย์.... เพราะเมื่อเปรี ยบกับที่ได้ทาการละเมิดไปเล็กน้อย ที่กิน
ผลไม้ที่ตอ้ งห้ามเข้าไป” (รัสเซล-เล่ม 1 หน้า 159)
“พระเจ้ามีใจดีเกินกว่าที่จะให้มนุษย์ทนทุกข์ทรมานโดยไร้ประโยชน์” (รัสเซล เล่ม 2 หน้า
127)
“ไม่มีคาสอนในพระคัมภีร์ กล่าวไว้แห่งใดว่า พระเจ้าจะให้คนใดลงสู่ ที่ทรมานอยูไ่ ม่สิ้นสุ ด”
(รู เธอร์ฟอร์ด-“คืนสู่ ความเป็ นไมตรี ” สงวนลิขสิ ทธิ์ 1928 หน้า 25)
“นรกมิใช่เป็ นสถานที่ แต่เป็ นสภาวการณ์ คือเป็ นสภาพแห่งความตาย ซึ่ งหมายความว่าไม่มี
ตัวตน” (หน้า 296) หนังสื อ “คืนสู่ ความไมตรี ”
“คาสอนที่วา่ ด้วยเมืองนรกมีความทรมานเป็ นคาสอนเท็จและแตกออกจากมาร นักบวชเป็ นคน
สอนเท็จเหล่านั้น จึงนับว่าพวกนักบวชเป็ นคนรับใช้ของมาร” (หน้า 296) หนังสื อ “คืนสู่ ความเป็ น
ไมตรี ”
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ข้อพระคริ สตธรรม ประการแรกขอกล่าวว่า ข้อพระธรรมในพระธรรมคัมภีร์เท่านั้นคนใด ๆ
ควรจะใช้เป็ นความสว่างส่ องให้เห็นชีวิตหลังจากความตาย เพราะว่าพระเจ้าเท่านั้นสามารถจะเผยให้
มนุษย์เห็นความสุ ขหรื อความทุกข์อนั จะเกิดขึ้นภายหลังจากความตาย ให้มนุษย์เห็นได้ พวกพยานพระ
เยโฮวาห์รับว่า
สวรรค์เป็ นสถานที่แต่ก็ยงั ปฏิเสธคาที่กล่าวไว้อย่างกระจ่างในพระคัมภีร์เดียวกันซึ่ ง
กล่าวว่านรกเป็ นสถานที่ เช่นตัวอย่างในหนังสื อมัทธิ ว 25: 41 กล่าวถึง “ไฟที่ไหม้อยูเ่ ป็ นนิจ” นั้นเตรี ยม
ไว้สาหรับมารและพรรคพวกของมันและในข้อ 46 พระเยซูแจ้งไว้ให้เห็นความแตกต่างอย่างน่ากลัวแก่
คนที่อยูข่ า้ งขวาและข้างซ้ายพระหัตถ์ของพระองค์ฝ่ายหนึ่ง (ผูท้ ี่อยูข่ า้ งซ้าย) “จะไปสู่ ทณั ต์โทษเป็ น
นิตย์” แต่ผชู ้ อบธรรม (ผูท้ ี่อยูฝ่ ่ ายขวา) “สู่ ชีวติ นิรันดร์ ”
ความตายเป็ นของแน่ นรกเป็ นสถานที่ โทษที่ตอ้ งรับภายหน้าก็แน่ตามคาของพระเยซูคริ สต์
และพระคัมภีร์
“ค่าจ้างของความบาปคือความตาย” โรม 6:23
“วิญญาณที่ทาบาป วิญญาณนั้นต้องตาย” เอเศเคียล 18:20
“เจ้าขืนกินเข้าไปในวันใด เจ้าจะต้องตายวันนั้นเป็ นแน่” ปฐมกาล 2:17
(หมายเหตุ-ความหมายในคาภาษาฮีบรู วา่ “เจ้าต้องตาย” – อาดัมตายทั้งจิตใจ และร่ างกาย ความตายแทนที่จะสู ญสิ้ นหรื อหมดความเป็ นตัวตน หมายความว่าจิตใจขาดจากพระเจ้า-เปรี ยบเทียบ
เอเฟซัส 2:1, 2 กับ ปฐมกาล 3:23, 24 ความตายของกาย หมายความว่าวิญญาณกับร่ างกายนั้นแยกจาก
กัน – ดูลูกา 16:19-31 ฟี ลิปปี 1:23, 24,2โคริ นธ์ 5:1-8 ,1 เธสะโลนิกา 4: 13-18 เหล่านี้ กล่าวถึงความตาย
แล้วมีปลายทางกาหนดของทั้งคนชัว่ และคนชอบธรรมจนกว่าพระคริ สต์จะมา ดูววิ รณ์ 20:13-15
กล่าวถึงความตายครั้งที่ 2
“พระองค์จึงตรัสแต่บรรดาผูท้ ี่อยูเ่ บื้องซ้ายว่า เจ้าทั้งหลายผูต้ อ้ งแช่งสาป จงถอยไปจากเราเข้า
ไปอยูใ่ นไฟซึ่ งไหม้อยูเ่ ป็ นนิ ตย์ ซึ่ งเตรี ยมไว้สาหรับมารและพรรคพวกของมันนั้น” (มัทธิว 25:41)
“ถ้ามือของท่านทาให้หลงผิด จงตัดทิ้งเสี ย ที่จะเข้าในชีวิตมือด้วยดีกว่ามีมือสองมือ และต้อง
ถูกทิ้งในนรกในไฟที่ไม่รู้ดบั ” (มาระโก 9:43, 44)
“ผูใ้ ดโกรธพี่นอ้ งของตน....ผูน้ ้ นั จะมีโทษถึงไฟนรก” (มัทธิว 5:22)
“และจะทิ้งลงในเตาไฟ ที่นนั่ แหละจะเป็ นที่ร้องไห้ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน” (มัทธิว 13:42)
“เขาร้องตะโกนว่า เยซูบุตรพระเจ้า พวกข้าพเจ้ามีสาเหตุอะไรกับท่าน? ท่านจะมาทรมานพวก
ข้าพเจ้าก่อนเวลาหรื อ” (มัทธิว 8:29)
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“ฝ่ ายพญามารที่ได้ล่อลวงคนเหล่านั้น ให้หลงถูกโยนลง ในบึงไฟที่ไหม้กามะถัน ที่สัตว์ร้ายกับ
ผูพ้ ยากรณ์เท็จอยูน่ ้ นั และมันต้องทนทุกข์ทรมานทั้งกลางวันและกลางคืนสื บ ๆ ไปเป็ นนิตย์” (วิวรณ์
20:10)
“ฝ่ ายทะเลก็คืนคนตายทั้งหลายที่อยูใ่ นทะเลนั้น ความตายและเมืองผีกกั คนตายไว้มากเท่าใดก็
ได้คืนให้เท่านั้น คนทั้งหลายก็ถูกพิพากษาตามการประพฤติของตนสิ้ นทุกคน ความตายและเมืองผีก็ถูก
ผลักทิ้งลงในบึงไฟ นี่แหละเป็ นความตายที่สอง คือบึงไฟ ผูห้ นึ่งผูใ้ ดที่ไม่มีชื่อจดไว้ในสมุดทะเบียน
ประจาชีพนั้น ผูน้ ้ นั ก็ถูกทิ้งลงในบึงไฟ วิวรณ์ (20:13-15)
“อยูม่ าคนขอทานนั้นตาย และเหล่าทูตสวรรค์ได้นาเขาไปไว้ที่อกของอับราฮัม ฝ่ ายเศรษฐีน้ นั ก็
ตายด้วย และเขาก็ฝังศพไว้แล้วเมื่ออยูใ่ นเมืองผีเป็ นทุกข์เวทนายิง่ นัก เศรษฐีน้ นั จึงแหงนตาดูเห็นอับ
ราฮัมอยูไ่ กล และลาซารัส อยูท่ ี่อกของท่าน เศรษฐีจึงร้องว่า
“อับราฮัมบิดาเจ้าข้า ขอเอ็นดูขา้ พเจ้าเถิด ขอใช้ลาซารัสมาเพื่อจะเอาปลายนิ้วจุ่มที่น้ ามาแตะลิ้น
ของข้าพเจ้าให้เย็น ด้วยว่าข้าพเจ้าตราทุกข์ทรมานอยูใ่ นเปลวไฟนี้” (ลูกา 16:22-24)
(1) คาเหล่านี้เป็ นคาของพระเยซูคริ สต์ ผูร้ ักคนบาปอย่างที่ไม่มีผอู ้ ื่นรักเขามากเท่าเลย เท่าที่ได้
กล่าวไว้น้ ีไม่มีอะไรที่แสดงว่าเป็ นเรื่ องอุปมา-ในคาอุปมามิได้เอ่ยนามผูใ้ ด แต่นี่ได้ระบุนามลาซารัส
และอับราฮัมในเรื่ องนี้ (2) ชายผูน้ ้ ีมิเพียงแต่รู้สึกตัวเมื่อตายแล้วแต่ยงั รู ้สึกความทรมานด้วย (3) เศรษฐีผู ้
นี้ปรารถนาจะมิให้พี่นอ้ งมาอยูใ่ นที่เดียวกับตน (ลูกา 16: 25-31) ข้อพระธรรมเช่นนี้ ยอห์น 5:28, 29 ,1
โคริ นธ์ 3:13-15 มัทธิว 25:31-46 ฮีบรู 9:27 วิวรณ์ 20:13 ,ดาเนียล 12:2 ข้อเหล่านี้ต่างก็แจ้งว่าจะมีการ
เป็ นขึ้นมาจากตายอีกในที่สุดทั้งคนชอบธรรมและคนอธรรม (เป็ นขึ้นมาทั้งร่ างกายและวิญญาณที่แยก
ไป) และมีการพิพากษา

7. คาสอนทีว่ ่ าด้ วยวิญญาณหลับและโอกาสครั้งทีส่ อง
คาของพวกพยานพระเยโฮวาห์
“เมื่อคนตายแล้วไม่รู้สึกอะไรแม้พวกอัครสาวกก็หมด
ความรู้สึกไปเป็ นร้อย ๆ ปี เมื่อครบกาหนดสมัยพันปี แห่งแผ่นดินสวรรค์ผไู ้ ม่เชื่ อจะเป็ นขึ้นมารับการ
“ดับสู ญ” “มนุษย์ไม่มีมีวญ
ิ ญาณ” (คาของรู เธอร์ฟอร์ด)
พวกพยานพระเยโฮวาห์สอนว่า ในระหว่างสมัยสวรรค์พนั ปี มนุษย์ท้ งั สิ้ น ซึ่ งในเวลานั้นหมด
ความรู้สึกตัว-(หลับสนิท) จะเป็ นขึ้นมารับโอกาสใหม่ที่จะคืนเข้าหาพระเจ้าและมีชีวติ อยูเ่ ป็ นนิตย์นิ
รันดร์ คนที่จงใจไม่เชื่อฟังในเวลานั้นเท่านั้นจะดับสู ญไป ตามคาของพวกพยานพระเยโฮวาห์วา่ เพราะ
แม้แต่โอกาสครั้งที่สองนี้ก็ยงั มีคนที่เสี ยโอกาส และจะต้องทนการพิพากษาแห่งความตายครั้งที่สอง ซึ่ ง
พวกพยานพระเยโฮวาห์วา่ หมายความว่า “ดับสู ญ” ความคิดเหล่านี้ชกั มาจากข้อเขียนของนายรัสเซล
เล่ม 1, 5, 6 และของนายรู เธอร์ฟอร์ด “พิณของพระเจ้า”
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ข้อพระคริ สตธรรม “พระเยซูตรัสแก่เขาว่า” พวกท่าน (ซาดูกาย) เข้าใจผิดไม่รู้จกั พระคัมภีร์
หรื อฤทธิ์ เดชของพระเจ้า แต่เรื่ องที่เป็ นขึ้นมาจากความตายนั้น ท่านทั้งหลายไม่ได้อ่านหรื อ ซึ่งพระเจ้า
ได้ตรัสไว้แก่พวกท่านว่า “เราเป็ นพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสอัค และพระเจ้าของยากอบ”
ไม่ได้เป็ นพระเจ้าของคนตาย แต่เป็ นพระเจ้าของคนเป็ น? ประชาชนทั้งปวงเมื่อได้ยนิ แล้วก็ประหลาด
ใจด้วยคาโอวาทของพระองค์” (มัทธิว 22:31-33) (สังเกตดูพระธรรมข้อนี้ และในพระคัมภีร์เดิมที่พระ
เยซูอา้ งถึงอับราฮัม อิสอัค และยากอบ แม้วา่ กายของท่านเหล่านี้ได้ตายไปแล้วคาของพระเจ้าก็ยงั ว่ามี
ชีวติ อยู)่
“เพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรงใช้พระบุตรของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อจะพิพากษาโลก แต่เพื่อจะ
ให้โลกรอดได้ เพราะพระบุตรนั้นผูใ้ ดได้วางใจในพระบุตรไม่ตอ้ งถูกพิพากษา แต่ผใู ้ ดมิได้วางใจก็ถูก
พิพากษาอยูแ่ ล้ว เพราะเขามิได้วางใจในพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า (ยอห์น 3: 17, 18)
“เหตุฉะนั้น การปรับโทษไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยูใ่ นพระเยซูคริ สต์ (โรม 8:1)
“ผูท้ ี่วางใจในพระบุตรนั้นมีชีวติ นิ รันดร์ แต่ผทู ้ ี่ไม่เชื่ อฟังพระบุตรจะไม่เห็นชีวิต แต่พระเจ้าจะ
ทรงพระพิโรธแก่ผนู ้ ้ นั ” (ยอห์น 3:36) ถ้าไม่มีความรู ้สึกตัวแก่คนที่จากชีวิตนี้ไปแล้ว “พระพิโรธของ
พระเจ้า”
อันเป็ นเครื่ องสังวรให้เกรงกลัวจะมีความหมายอะไรแก่คนที่ดบั สู ญสิ้ นไปแล้วตามที่พวก
พยานพระเยโฮวาห์เน้นไว้
“ถ้าผูใ้ ดไม่ยอมรับเรา......ผูน้ ้ นั มีสิ่งหนึ่งที่จะพิพากษาเขา.....” (ยอห์น 12: 48)
“มนุษย์ท้ งั หลายมีกาหนดไว้แล้วว่าจะต้องตายหนหนึ่ง และภายหลังนั้นจะถึงการพิพากษา” (ฮีบรู 9:27)
ข้ อสั งเกต การศึกษาพระคริ สตธรรมใหม่คาว่า “หลับ” ใช้ในความหมายว่า ตาย นั้นเป็ นคาพูด
หมายถึงกายเท่านั้น มิได้หมายความถึงวิญญาณด้วย ยอห์น 11:11, 14, 39 ใช้เปรี ยบเทียบดู พูดถึงกาย
ของลาซารัส แล้วเปรี ยบคาของอาจารย์เปาโล (1) ฟี ลิปปี 1:21 อาจารย์เปาโลพูดว่า “การที่ตายก็ดีกว่า”
ได้อะไรหรื อความตายจะได้อะไรเป็ นประโยชน์ ถ้าความตายหมายถึงการดับสู ญ? ในที่น้ ีอาจารย์เปาโล
พูดซ้ าถึงการตาย แต่วิญญาณไปหาพระคริ สต์ หรื อเราจะพูดอีกว่า ถ้าวิญญาณหลับไปเหมือนกับกายใน
การนี้ความตายจะทาให้ได้อะไร? ชีวติ รู ้สึกตัวมีประโยชน์กว่าดับสู ญไปไม่รู้สึกตัว (2) อาจารย์เปาโลพูด
ในหนังสื อ 2 โคริ นธ์ 5:8 “ ขาดจากร่ างและไปอยูก่ บั พระเจ้า” คือว่า อาจารย์เปาโลเห็นความตาย
ของคริ สเตียนเป็ นการได้อนั มหึมา พ้นออกจากกายกลับบ้านไปอยูก่ บั พระเจ้า จนถึงวันนั้นเมื่อคนที่
“ตายในพระเยซูคริ สต์พระเจ้าจะรับเอาไปกับพระองค์” ตามที่อาจารย์เปาโลได้ยนื ยันไว้ใน 1 เธสะโลนิ
กา 4:13-18 คริ สเตียนที่จากไปอยูก่ บั พระเจ้าในทุกวันนี้ แม้วา่ กายของคริ สเตียนจะคงนอนอยูใ่ นหลุม
แต่อาจารย์เปาโลว่า เมื่อพระเยซูเสด็จมาพร้อมด้วยผูท้ ี่ตายในพระองค์ เมื่อนั้นการเป็ นขึ้นมาจากตายของ
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กายของผูเ้ ชื่อก็เกิดขึ้นอย่างมโหฬารและกายของผูเ้ ชื่อที่ยงั คงมีชีวติ อยูใ่ นเวลานั้น
ก็เปลี่ยนไปโดย
ฉับพลันดู 1 โคริ นธ์ 15:51-58
ข้อคิดอีกอย่างหนึ่ง-ข้อพระธรรมในหนังสื อลูกา 16:19-31 มิใช่คาอุปมาแต่ประการใดเลย เช่น
มีระบุของคนไม่เหมือนกันในคาอุปมาซึ่ งไม่มี อับราฮัมและลาซารัส พระเยซูวา่ อับราฮัมมีชีวิตอยูถ่ ดั
จากม่านเข้าไป คิดถึงสถานที่ท้ งั สองที่กล่าวไว้น้ นั เป็ นที่แยกคนชอบธรรมกับคนชัว่ เมื่อตายแล้ว คิดถึง
คาของพระเซูที่ตรัสต่อโจรบนไม้กางเขนคนนั้น- ลูกา 23:43 “วันนั้นเจ้าจะอยูก่ บั เราในเมืองบรมสุ ข
เกษม” – อาจารย์เปโตรเสริ มกล่าวในหนังสื อ 1 เปโตร 3:18-20 ว่า ภายหลังที่พระเยซูถูกตรึ งบนกางเขน
“พระองค์ได้ไปประกาศแก่วญ
ิ ญาณที่ติดคุกอยู”่ อาจารย์เปาโลว่าในหนังสื อ เอเฟซัส 4:8-10 ว่า ก่อน
พระเยซูเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์” พระองค์ได้เสด็จลงไปสู่ เบื้องต่าของแผ่นดินโลกก่อนด้วย” และเมื่อพระองค์
เสด็จขึ้นมาจากหลุมฝังศพและความตายด้วยความมีชยั พระคัมภีร์ก็วา่ “พระองค์ได้นาผูท้ ี่เป็ นเชลยนั้น
ไปเป็ นเชลยอีก” อันนี้หมายความว่า พระเยซูได้นาสิ ทธิ ชนสมัยโบราณที่ตายแล้วขึ้นสู่ สวรรค์ คิดดูขอ้ นี้
ในความหมายของ “เมืองบรมสุ ขเกษม” ที่พระเยซูตรัสแก่โจรบนไม้กางเขน แล้วดูที่คาของอาจารย์
เปาโลว่าใน 2 โคริ นธ์ 12:2 “ข้าพเจ้ารู้จกั คนหนึ่งผูเ้ ลื่อมใสในพระคริ สต์ขา้ พเจ้ารู ้จกั คนเช่นนั้นว่าเขาถูก
รับขึ้นไปยังเทพอุทยาน......” ด้วยเหตุผลประการนี้ อาจารย์เปาโลจึงพูดไว้วา่ ความตายเหมือนดังการจาก
ไปอยูก่ บั พระคริ สต์ซ่ ึ งเป็ นการดีกว่า คือเป็ นผูม้ ีชีวติ อยูก่ บั พระองค์ ไม่ใช่ความหมายว่าไม่รู้สึกตัวไม่ใช่
ดับสู ญ
ในอวสาน สหายที่รัก ท่านตกลงใจอย่างไร ท่านจะเชื่ อคาสอนของนายรัสเซลและนายรู เธอร์
ฟอร์ด และคนอื่น ๆ ในพวกพยานพระเยโฮวาห์ ผูซ้ ่ ึ งเป็ นแต่เพียงมนุษย์ ทั้งคาสอนของเขาก็ทาลายล้าง
ฤทธิ์ อานาจของพระคริ สต์ที่จะช่วยให้ท่านพ้นจากความบาปและคาสอนดังกล่าวจะนาท่านไปสู่ นรก
หรื อ
หรื อท่านจะเชื่ อพระคาอันแท้จริ งของพระเจ้า ซึ่ งมีอานาจที่จะช่วยท่าน นาท่านไปสู่ สวรรค์และ
ชีวติ นิรันดร์โดยทางพระมหาเยซูคริ สต์ผตู้ รัสว่า “เราเป็ นทางนั้นเป็ นความจริ งและเป็ นชีวติ ” ยอห์น 14:6
ถ้าท่านเป็ นคริ สเตียนแล้ว เรามัน่ ใจว่าความเชื่อของท่านจะมัน่ คงยิง่ ขึ้นกว่าเดิม โดยมาก
ความสุ ขในสมุดเล่มนี้สาหรับผูท้ ี่ยงั มิได้รับเชื่อพระคริ สต์ เราอธิษฐานขอเพื่อท่านจะเข้าใจว่าตัวท่าน
เป็ นคนบาป และขอให้พระเยซูประทับในจิตใจของท่าน
ถ้าท่านมีความสนใจอยากรู ้มากไปกว่านี้ ทั้งที่เกี่ยวกับพระคริ สตธรรมคัมภีร์ หรื อคาสอนของ
พวกพยานพระเยโฮวาห์อย่างใดอย่างหนึ่ง ขอได้โปรดติดต่อ
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