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“พยานของพระเยโฮวาห์-จริงหรือเทจ็” 
ค าน า 

คณะพยานของพระเยโฮวาห์ไดเ้ร่ิมตั้งข้ึนเม่ือปี 1872 โดยบุคคลผูห้น่ึงช่ือวา่ ชาลล ์ รัสเซล เป็น
บุคคลท่ีไดรั้บการอบรมศึกษาเพียงเล็กนอ้ย แต่เป็นผูแ้ต่งหนงัสืออธิบายพระคมัภีร์ตามอารมณ์ของ
ตวัเองไวห้ลายเล่ม ต่อมาเขาไดต้ายในปี 1916 อีกคนหน่ึงช่ือ รูเธอร์ ฟอร์ด ไดเ้ป็นหวัหนา้คณะแทน 
และไดแ้ต่งหนงัสือข้ึนหลายเล่มเช่นกนั 

เม่ือท่านอ่านความในสมุดเล่มน้ี ท่านจะเห็นวา่ค าสอนของพวกน้ีขดักบัพระคมัภีร์หลายตอน 
เขาขดัขวางคริสตจกัร อีกประการหน่ึงเขาขดัขวางรัฐบาลทุกประเทศ ถือวา่รัฐบาลเป็นพวกพญามาร 

เม่ือท่านลงมืออ่านขอ้ความบรรยายฉบบัน้ี ขอโปรดเขา้ใจขอ้ความส าคญัสองประการต่อไปน้ี
ก่อน 

1. องคก์ารมิชชนันารีผูท้  าการประกาศพระศาสนาตามความเช่ือในหลกัพระคริสตธรรมคมัภีร์
องคก์ารหน่ึง องคก์ารใดท่ีประจ าท าการอยูใ่นประเทศไทยน้ีไม่มีพวกพยานพระเยโฮวาห์สังกดัอยูเ่ลย 
หรือวา่คริสตจกัรทั้งหลายในประเทศไทยก็ไม่มีพวกพยานพระเยโฮวาห์เป็นสาขาอยูด่ว้ยเลย โดย
ตรงกนัขา้ม พวกพยานพระเยโฮวาห์ขดักบัคริสตจกัรและค าสอนของคริสตจกัร 

2. ขอ้ความบรรยายฉบบัน้ี มุ่งแสดงใหเ้ห็นขอ้ขดัแยง้ในค าสอนของพวกพยานพระเยโฮวาห์
โดยจะไดค้ดัขอ้ความท่ีพวกพยานพระเยโฮวาห์เขียนไว ้  และพระธรรมในพระคริสตธรรมคมัภีร์มาไว้
ใหท้่านเปรียบเทียบกนัดูเอาเองบา้งทั้งสองฝ่าย 

“ดูก่อนพวกท่ีรัก อยา่เช่ือวิญญาณทั้งปวง แต่วา่จงพิสูจน์ดูวญิญาณนั้น ๆ วา่มาจากพระเจา้
หรือไม่ เพราะวา่มีผูพ้ยากรณ์เทจ็เป็นอนัมากออกเท่ียวไปในโลกแลว้ เช่นน้ีแหละท่านทั้งหลายจะได้
รู้จกัพระวิญญาณของพระเจา้ คือวา่วิญญาณทั้งปวงท่ียอมรับเช่ือวา่พระเยซูคริสตเ์สด็จมารับชาติเป็น
มนุษยแ์ลว้ วญิญาณนั้นก็เป็นมาจากพระเจา้ และวญิญาณทั้งปวงท่ีไม่ยอมรับเช่ือพระเยซูแลว้วญิญาณ
นั้นไม่ไดม้าจากพระเจา้ นั้นแหละเป็นวญิญาณท่ีทรยศต่อพระคริสต ์ซ่ึงท่านทั้งหลายไดย้นิวา่จะมา และ
บดัน้ีอยูใ่นโลกแลว้” (1 ยอห์น 4: 1-3) 
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เร่ืองพระนามแห่งพระเจ้า 

พวกพยานพระเยโฮวาห์เคร่งต่อนามพระเยโฮวาห์เป็นเด่นกวา่นามอ่ืน ๆ ของพระเจา้ท่ีมีกล่าว
ในพระคมัภีร์ตลอดทั้งเล่ม คนท่ีเรียนรู้จากพระคมัภีร์ก็รู้ไดว้า่ นามท่ีหมายถึงพระเจา้ในพระคมัภีร์เก่า
นั้นมีพระนามอ่ืน ๆ อีกหลายพระนาม นามแรกทีเดียววา่ “อีโลฮิม” (ปฐมกาล 1:1, 26) นกัปราชญท์าง
ภาษาฮีบรูวา่ นามน้ีเท่านั้นใชไ้ม่นอ้ยกวา่ 2500 คร้ัง นอกจากนามพระเยโฮวาห์ท่ีพระเจา้ใหพ้วก
อิสราเอลขานนามของพระองคอ์ยา่งนั้น นาม “อีโลฮิม” น้ีไม่มีความส าคญัหรือพระราชนามท่ีประทาน
ใหม้นุษยใ์ชเ้รียกเป็นค าใหม่นั้นหมายความวา่นามอ่ืน ๆ ของพระเจา้หมดความส าคญัไปหรือ 

ช่ือหรือนามบางทีแสดงความหมายถึงกิริยา อาการ หรือลกัษณะของคนนั้น เช่นในสมยัเม่ือ
พระมหากษตัริยพ์ระราชทานยศบรรดาศกัด์ิ ท่านก็ทรงพิจารณาตามลกัษณะและการงานท่ีบุคคลนั้น
กระท า เช่น ขา้ราชการครู 2 คน มีความช านาญงานต่างกนั ก็พระราชทานบรรดาศกัด์ิต่างกนั คือ หลวง
สอนถูกระบอบ และหลวงสอบถูกกระบิล เป็นตน้ เช่นเดียวกนัในพระคมัภีร์ ยากอบ แปลวา่ ผูแ้ยง่ชิง
ทรัพยส์มบติั แต่ภายหลงัไดช่ื้อใหม่วา่ อิสราเอล แปลวา่ โอรสของพระเจา้ แลว้ระลึกถึงช่ือพระเยซู 
แปลวา่ ผูช่้วยใหร้อด และพระคริสตท่ี์แปลวา่ ผูถู้กชโลม 

ในปฐมกาล 17: 1 พระนามของพระเจา้วา่ “เอลแชดดาย” นามน้ีเองท่ีย  ้ากล่าวในหนงัสืออพยพ 
6:3 เม่ือพระเจา้ตรัสแก่โมเสสวา่ “เราไดป้รากฏแก่อบัราฮมั อิสอคัและยากอบดว้ยนามวา่ พระเจา้ผูท้รง
ฤทธ์ิ (เอลแชดดาย) ส่วนนามเยโฮวาห์นั้นเรามิไดส้ าแดงใหเ้ขารู้จกัวา่เป็นนามของเราเอง” ประการน้ีมิได้
หมายความวา่พระเจา้เป็นอะไรข้ึนมาแลว้ ซ่ึงมิไดเ้คยเป็นแต่ก่อน แต่เป็นการแสดงพระองคอี์กดา้นหน่ึง
ของพระองค ์โดยเฉพาะแก่ชนอิสราเอล นอกเหนือไปกวา่ “พระเจา้ผูท้รงฤทธ์ิ” ยิง่กวา่นั้นยงัพดูไดว้า่ แม้
อบัราฮมั อิสอคั และยากอบ ท่านเหล่าน้ีทุกคนทราบดีวา่ พระเจา้ไดท้รงตั้งพระสัญญาไมตรีไวก้บัเขา เขา
ก็ยงัไม่รู้จกัพระนามของพระเจา้ในนาม เยโฮวาห์เลย อนัเป็นนามซ่ึงมีความหมายวา่ พระเจา้ผูท้รงรักษา
พระสัญญาไมตรี ตามท่ีระบุไวใ้นอพยพ 6:4 

ขออา้งค าอธิบายจากประทานุกรมแห่งพระคมัภีร์เรียบเรียงโดย ท่านอาจารยส์มิท ซ่ึงเก่ียวกบั
เน้ือความในหนงัสืออพยพ 6:3 ขอ้น้ีสอนวา่ พระนามใหม่ เยโฮวาห์ นั้นมิใช่ไม่มีความหมายในนามน้ี 
แต่วา่มีความหมายอีกอยา่งหน่ึงออกจากนามเยโฮวาห์น้ี ท่านแคลวนิเห็นวา่เป็นนามท่ีมีความหมาย ซ่ึง
คนในสมยัพระคมัภีร์ปฐมกาลไม่เขา้ใจ คนเหล่านั้นไดเ้คยรู้จกัพระเจา้ในนาม “พระเจา้ผูท้รงฤทธ์ิ” (เอ
ลแชดดาย) (ปฐมกาล17:1,28:3) คือพระเจา้ผูค้รอบครองโลกพิภพ และเขา้ใจวา่มนุษยเ์ป็นคนท่ีพระเจา้
ทรงสร้าง วสิัยของพระเจา้เป็นผูด้  ารงอยูเ่ป็นนิรันดร์ ไม่แปรปรวนและรักษาพระสัญญาไมตรี วสิัยน้ี
ยงัคงส าแดงอยู ่ เม่ือก่อนชนอิสราเอลไม่เขา้ใจวสิัยของพระเจา้วา่ เป็นผูรั้กษาพระสัญญาไมตรีเหตุ
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ฉะนั้นเม่ือพระองคไ์ดป้รากฏโดยนามพระเยโฮวาห์ ยอ่มมีความหมายออกมาจากนามน้ีวา่พระเจา้เป็นผู ้
มีวสิัยรักษาพระสัญญาไมตรี (อพยพ 3:19 34:6,7) 

นามซ่ึงแสดงถึงลกัษณะวสิัยของผูห้น่ึง ขอใหพ้ินิจดูนามเยโฮวาห์ ท่ีเรียกควบกนัไปดงัต่อไปน้ี 
“เยโอวาห์ยเิร” แปลวา่ “พระเยโฮวาห์ทรงจดัให้” ปฐมกาล 22:13,14 “เยโฮวาห์ราฟา”- “พระเยโฮวาห์ผู ้
ทรงรักษา” อพยพ 15:26 “เยโฮวาห์นิซี”-“พระเยโฮวาห์ธงประจ ากองทพั” อพยพ 17:8-15 “เยโฮวาห์ซา
โลม” “ พระเยโฮวาห์พระเจา้แห่งความสุขส าราญ” (ผูว้นิิจฉยั 6:24 ฮีบรู 13:20 พระเจา้มีสมญาวา่ “พระเจา้
แห่งสันติสุข”) “เยโฮวาห์ราอา “พระเยโฮวาห์ผูเ้ล้ียง” (สดุดี 23:1) “เยโฮวาห์ซิดเคนนู” – พระเยโฮวาห์ผู ้
เป็นความชอบธรรมของพวกเรา” (เยเรมีย ์ 23:6) “เยโฮวาห์ซามา”- “พระเยโฮวาห์เจา้อยูท่ี่นัน่” (เอเศเคียล 
48:35) ถา้แมจ้  านวนเตม็ท่ีกล่าวถึง ในพระคมัภีร์มีความหมายอยา่งใดอยา่งหน่ึง และเราก็เช่ือวา่มีความ
ประสงคจ์ะใหส้ าแดงลกัษณะสักอยา่งหน่ึงของพระองคผ์ูห้น่ึงท่ีชนอิสราเอลรู้จกัในพระนามเยโฮวาห์ 
เช่น จ านวนเตม็เจด็หมายถึงความครบบริบูรณ์ 
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พระเยโฮวาห์กบัพระเยซู 

“พระเยโฮวาห์คือใคร?” อนัน้ีเป็นประโยคถามของพวกพยานพระเยโฮวาห์ในหนงัสือ “ใหพ้ระ
เจา้เป็นองคส์ัตยจ์ริง” (หนา้ 21) นาม “พระเยโฮวาห์” เป็นท่ีเชิดชูเหนือนามช่ืออ่ืน ๆ ในฝ่ายพวกพยาน
พระเยโฮวาห์ และในบทความท่ีเขาเขียนข้ึนก็มีวธีิแปลก ๆ ใชโ้ตแ้ยง้สนบัสนุนหวัขอ้ของเขา ส าหรับ
ฝ่ายคริสเตียน นามเยซูเชิดชูเหนือนามอ่ืนทั้งส้ิน เพราะหลงัจากการตายบนไมก้างเขนของพระองคเ์พื่อ
ความบาปของโลกแลว้ พระเยซูไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูพระคมัภีร์วา่พระเยซูเป็นท่ีเชิดชูเหนือนามอ่ืน
ทั้งส้ิน ตามท่ีพระเจา้ไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือฟีลิปปี 2:9-11 “เพื่อทุกหวัเข่าในสวรรคก์็ดี ท่ีแผน่ดินโลกก็ดี 
ใตพ้ื้นแผน่ดินโลกก็ดี จะไดคุ้กกราบลงนมสัการในพระนามแห่งพระเยซูนั้น และเพื่อล้ินทุกล้ินจะ
ยอมรับวา่พระเยซูคริสตเ์ป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ คือถวายเกียรติยศแก่พระเจา้พระบิดา” 

“พระเยโฮวาห์คือใคร? โดยการเปรียบเทียบในระหวา่งขอ้พระคมัภีร์เดิมกบัขอ้พระคมัภีร์ใหม่
อนัเป็นวธีิตรง ๆ ก็จะท าใหผู้อ่้านเช่ือแน่แก่ตวัเองไดว้า่ แทจ้ริงพระเยโฮวาห์คือใคร 

อ่านอพยพ 3: 14, 15 เสียก่อน “พระเจา้จึงตรัสแก่โมเสสวา่ “เราเป็นซ่ึงเราเป็น” และตรัสอีกวา่ 
“เจา้จงไปบอกชนชาติอิสราเอลวา่ พระองคผ์ูท้รงพระนามวา่ “เราผูเ้ป็นอยูไ่ดใ้ชข้า้พเจา้มาหาท่าน
ทั้งหลาย” 

ทีน้ีเปรียบดูค าของพระเยซูในยอห์น 8:24-59 ในบทน้ีจะเห็นวา่พระเยซูทรงโตแ้ยง้กบัพวกฟาริ
สี ผูรู้้พระคมัภีร์เดิมของเขาอยา่งจริงจงั ในขอ้ 24 พระเยซูตรัสแก่เขาวา่ เหตุฉะนั้นเราจึงบอกท่าน
ทั้งหลายวา่ท่านจะตายในการบาปของตวั เพราะว่าถ้าท่านมิได้เช่ือว่าเราเป็นผู้น้ัน ท่านจะตายในการ
บาปของตวั” (ค  าวา่ “ผูน้ั้น” หมายถึงค าวา่ “เราเป็น” ดงักล่าวในหนงัสืออพยพขา้งบน) ในขอ้ 25 ต่อกนั
นัน่เองพวกฟาริสีถามวา่ “ท่านเป็นผูใ้ดเล่า?” คลา้ยกบัหูของเขาไดย้นิค าของพระองคผ์ดิไป เพราะเขา
เขา้ใจแลว้วา่พระองคอ์า้งถึงพระองคเ์องเป็น “เราเป็น” ผูท่ี้ตรัสแก่โมเสสท่ีพุม่ไมลุ้กเป็นเพลิง (อพยพ 
3:14,15) ในขอ้ 58 พระองคย์งัไดใ้ชค้  า “เราเป็น” ข้ึนอีกวา่ “เราเป็นอยูก่่อนอบัราฮมัเกิดอีก” คนทั้งหลาย
จึงหยบิกอ้นหินจะขวา้งพระองค ์

พระเยโฮวาห์คือใคร? ถา้ไม่มีขอ้อา้งขอ้อ่ืน ๆ ส าหรับเทียบดูพระเยโฮวาห์ในพระคมัภีร์เดิม กบั
พระเยซูในพระคริสตธรรมใหม่เท่าท่ีมีน้ีก็พอแก่ท่ีจะตอบเราดว้ยความจริงวา่พระเยซูคริสตท์รงทราบวา่
พระองคเ์องคือพระเยโฮวาห์ 

อีกประการหน่ึง หรือเราลองเปรียบดูขอ้พระธรรมเดิมอีกสักแห่งหน่ึงกบัพระคริสตธรรมใหม่ 
ขอ้หน่ึงเอ่ยถึงพระเยโฮวาห์ อีกขอ้หน่ึงเอ่ยถึงพระเยซู 
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อิสยาห์ 44: 6 “พระเยโฮวาห์คือกษตัริยข์องชนชาติอิสราเอลและผูช่้วยใหร้อดของเขา คือพระเย
โฮวาห์จอมพลโยธาตรัสวา่ เราเป็นเบ้ืองตน้และเราเป็นเบ้ืองปลาย และนอกจากเราไม่มีเลย” 

ววิรณ์ 1: 17 “คร้ันขา้พเจา้ไดเ้ห็นพระองค ์(พระเยซู) ขา้พเจา้ก็ลม้ลงแทบพระบาทของพระองค์
เหมือนคนตายแลว้ พระองค ์ (พระเยซู) เหยยีดพระหตัถเ์บ้ืองขวาออกถูกตอ้งขา้พเจา้ แลว้ตรัสวา่ “อยา่
กลวัเลย เราเป็นเบ้ืองตน้และเป็นเบ้ืองปลาย” ฉะนั้นเราขอรวมความวา่ พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนวา่ 
พระเยโฮวาห์แห่งพระคมัภีร์เดิมกบัพระเยซูคริสตแ์ห่งพระคมัภีร์ใหม่เป็นผูเ้ดียวกนัและเป็นพระเจา้องค์
เดียวกนั 
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ข้อปฏิเสธของพยานพระเยโฮวาห์ 

ปัจจุบนัพวกพยาน พระเยโฮวาห์ ก าลงัท าการกระจายค าสอนของพวกเขาออกไปทัว่ประเทศ
ไทย อนัเป็นค าสอนท่ีปฏิเสธค าสอนอนัเป็นรากฐานของคริสตจกัรเสียเป็นอนัมาก ในจ าพวกขอ้ความท่ี
ปฏิเสธนั้นมีดงัต่อไปน้ี 

1. ปฏิเสธความเป็นพระเจา้ของพระเยซูคริสต์ 
2. ปฏิเสธฐานะความเป็นพระเจา้และบุคคลภาพของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
3. ปฏิเสธตรีเอกานุภาพอนับริสุทธ์ิ 
4. ปฏิเสธการท่ีพระเยซูคริสตท์รงไถ่โทษแทนมนุษยช์าติทั้งปวง 
5. ปฏิเสธการท่ีพระคริสตเ์ป็นข้ึนมาจากตายฝ่ายร่างกาย 
6. ปฏิเสธการท่ีตอ้งรับโทษความบาปตลอดเป็นนิจนิรันดร์ 
7. อีกเร่ืองหน่ึงพวกพยานพระเยโฮวาห์สอนวา่ดว้ย “วญิญาณหลบั และโอกาสคร้ังท่ีสอง” อนัเป็น

การผดิกบัขอ้พระคริสตธรรม 
บทบรรยายฉบบัน้ีท าอะไรไม่ไดม้ากกวา่ใชใ้นการเทียบเคียงดูค าสอนของพวกพยานพระเยโฮวาห์

กบัขอ้พระธรรมในพระคริสตธรรมคมัภีร์ แลว้ฝากขอ้คิดไวก้บัผูอ่้านเองวา่จะเห็นอยา่งไร 

1. ข้อปฏเิสธความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ 

ค าของพวกพยานพระเยโฮวาห์ “บางคนเช่ือวา่พระเยซูเป็นพระเจา้อยา่งร้อนรนใจ แต่ความเขา้ใจ
อยา่งนั้นไม่มีอะไรประกนัในพระคมัภีร์” (หนงัสือแต่งโดย นายรูเธอร์ ฟอร์ด ช่ือ “พิณของพระเจา้” สงวน
ลิขสิทธ์ิ 1921 หนา้ 99) 

ข้อพระคริสตธรรม “คือวา่พระเจา้ผูท้รงสถิตในองคพ์ระคริสตท์รงกระท าใหโ้ลกน้ีคืนดีกนักบั
พระองค”์ (2 โครินธ์ 5:19) 

“แลว้เจา้จงเรียกนามท่านวา่พระเยซู เพราะวา่ท่านเป็นผูท่ี้จะโปรดช่วยพลไพร่ของท่านใหร้อด
จากความผดิของเขา” (มทัธิว 1:21) 

“น่ีแน่ะ สาวพรหมจารีคนหน่ึงจะมีครรภ ์ และจะคลอดบุตรชาย และเขาจะเรียกนามของท่าน
วา่อิมมานูเอล แปลวา่พระเจา้อยูก่บัเรา” (มทัธิว 1:23) 

“เม่ือเดิมนั้นพระวาทะเป็นอยูแ่ลว้ และพระวาทะนั้นไดอ้ยูก่บัพระเจา้ และพระวาทะนั้นเป็น
พระเจา้” 
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(ยอห์น 1:1, 2) “พระวาทะนั้นไดบ้งัเกิดเป็นเน้ือหนงั และไดอ้าศยัอยูก่บัเรา และเราไดเ้ห็นสง่าราศีของ
พระองคเ์หมือนสง่าราศี ซ่ึงบุตรองคเ์ดียว ไดจ้ากพระบิดาบริบูรณ์ไปดว้ยคุณและความจริง” (ยอห์น 
1:14) 

“ซ่ึงธรรมนั้นเป็นขอ้ลึกลบัอนัส าคญัยิง่ไม่มีใครเถียงได ้ คือวา่พระเจา้ทรงปรากฏเป็นเน้ือหนงั 
ถูกพิสูจน์โดยพระวญิญาณวา่เป็นผูช้อบธรรม ทรงปรากฏแก่หมู่ทูตสวรรค ์ และมีผูป้ระกาศพระองคแ์ก่
พวกต่างชาติ มีคนในโลกเช่ือถือพระองค ์และพระองคท์รงถูกรับข้ึนไปในรัศมี” (1 ทิโมธี 3:16) 

“โธมสัทูตตอบพระองค ์ (พระเยซู) วา่ “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้และพระเจา้ของขา้พเจา้” 
(ยอห์น 20:28) 

“และเราทั้งหลายรู้แลว้วา่ พระบุตรของพระเจา้เสด็จมาแลว้และไดป้ระทานใหเ้รามีสติปัญญา 
เพื่อเราจะไดรู้้จกัพระองคผ์ูท้รงธ ารงสัตย ์ และเราทั้งหลายอยูใ่นพระองคผ์ูธ้  ารงสัตยน์ั้น คือในพระเยซู
คริสตพ์ระบุตรของพระองค ์น่ีแหละเป็นพระเจา้เท่ียงแท ้และเป็นชีวตินิรันดร์” (1 ยอห์น 5:20) 

“เขาจึงเอาหินขวา้งซะเตฟาโน เม่ือก าลงัออ้นวอนพระเจา้อยูว่า่ “โอพระเยซูองคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้ของขา้พเจา้ ขอทรงโปรดรับจิตวญิญาณของขา้พเจา้ดว้ย” (กิจการ 7:59) 

“ทั้งบรรพบุรุษก็ของเขาดว้ย และพระคริสตไ์ดท้รงบงัเกิดจากผูเ้หล่านั้นตามเน้ือหนงัให้
พระองคผ์ูเ้ป็นใหญ่เหนือสารพดัไดรั้บเกียรติยศเป็นนิตยเ์ถิด” อาเมน (โรม 9:5) 

ท่านผูอ่้าน ถา้พระเยซูคริสตมิ์ไดเ้ป็นดงัท่ีพระคริสตธรรมคมัภีร์อา้งวา่พระองคเ์ป็น คือ “พระ
เจา้ส าแดงพระองคใ์นร่างมนุษย”์ ถา้อยา่งนั้นแลว้ ท่ีเรียกวา่ “กิตติคุณของพระคริสต”์ ก็หมดความหมาย
วา่ “ข่าวประเสริฐ” ถา้หากพระเยซูคริสตมิ์ไดเ้ป็นอะไรในฐานะท่ีเหนือกวา่ค าท่ี พวกพยาน พระเยโฮ
วาห์อา้งวา่พระองคเ์ป็นแค่ฐานะเม่ือพระองคอ์ยูใ่นโลกสมบูรณ์มนุษย ์ เช่นนั้นแลว้พระองคก์็เป็นแต่ผูช้ี้
ทางเท่านั้น แต่ถา้หากพระเยซูคริสตเ์ป็น “พระเจา้ในร่างมนุษย”์ อยา่งนั้นแลว้ พระคมัภีร์ก็วา่พระองค์
ทรงเป็นและทรงสามารถ “ยกเราข้ึนเป็นบุตรของพระเจา้และผูสื้บมรดกของพระเยซูคริสต”์ (โรม 8:16-
17) (ยอห์น 1:12,13 5:1-8) 

2. ข้อปฏเิสธฐานะความเป็นพระเจ้าและบุคคลภาพของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

ค าของพวกพยานพระเยโฮวาห์ “พระวญิญาณบริสุทธ์ิมิใช่เป็นบุคคล แต่เป็นอิทธิพล” (หนงัสือ
แต่งโดยนายรัสเซล ช่ือ “โครงการประจ ายคุ” เล่ม 5 หนา้ 210) 

“พระวญิญาณบริสุทธ์ิเป็นฤทธ์ิท่ีเห็นไม่ได ้ และเป็นอิทธิภาพของพระเยโฮวาห์” (รูเธอร์ฟอร์ด 
“พิณของพระเจา้” –หนา้ 98) 
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ขอ้พระคริสตธรรม “อนาเนีย เหตุฉะไฉนซาตานจึงท าใหใ้จของเจา้เตม็ไปดว้ยมุสาวาทต่อพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิ มีเหตุอะไรเกิดข้ึนในใจของเจา้ใหคิ้ดเช่นนั้นเล่า? เจา้มิไดมุ้สาต่อมนุษยแ์ต่ไดมุ้สาต่อ
พระเจา้” (กิจการ 5:3, 4) 

“เราจะขอพระบิดา และพระองคจ์ะประทานผูช่้วยอีกผูห้น่ึงแก่ท่าน เพื่อจะอยูก่บัท่านเป็นนิตย ์
คือพระวิญญาณแห่งความจริงผูน้ั้นโลกรับไม่ได ้ เพราะไม่เห็นและไม่รู้จกัพระองคท์่านทั้งหลายรู้จกั
พระองค ์เพราะวา่พระองคอ์าศยัอยูก่บัท่านและอยูภ่ายในท่าน” (ยอห์น 14:16, 17) 

“แต่พระองคผ์ูช่้วยนั้น คือพระวญิญาณบริสุทธ์ิท่ีพระบิดาจะทรงใชม้าในนามของเรา พระองค์
นั้นจะสอนท่านทุกส่ิง และจะใหท้่านระลึกถึงทุกส่ิงท่ีเราไดก้ล่าวแก่ท่าน” (ยอห์น 14:26) 

“แต่เม่ือพระองค์ผู้ช่วย ท่ีเราจะใชม้าหาท่านทั้งหลายจากพระบิดา คือพระวิญญาณแห่งความ
จริงท่ีมาจากพระบิดานั้นมาแลว้พระองคน์ั้นจะเป็นพยานถึงเรา” (ยอห์น 15:26) 

แต่เม่ือพระวิญญาณแห่งความจริงมาแลว้ พระองคจ์ะน าท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทุกอยา่ง 
เพราะพระองคจ์ะไม่ตรัสโดยพระองคเ์อง แต่พระองคไ์ดย้นิส่ิงใดจะตรัสส่ิงนั้น และจะแจง้ใหท้่าน
ทั้งหลายรู้ส่ิงเหล่านั้นท่ีจะเกิดข้ึน” (ยอห์น 16:13) 

“แต่เราทั้งหลายไม่มีผา้คลุมหนา้แลว้ จึงแลดูสง่าราศีขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เหมือนเห็นเงาท่ี
กระจก และตวัเราก็ถูกเปล่ียนไปเป็นเหมือนกบัพระฉายขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ คือมีสง่าราศีเป็นล าดบั
ข้ึนไปเช่นอยา่งสง่าราศีท่ีมาจากองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ซ่ึงเป็นพระวญิญาณ (2 โครินธ์ 3:18) 

ในขอ้พระคมัภีร์ท่ีกล่าวในขอ้สองน้ี มีค  าสรรพนาม “พระองค”์ 12 คร้ัง ถา้พระวิญญาณเป็นแต่
อิทธิพล พระคมัภีร์จะตอ้งใชส้รรพนาม “มนั” เหตุฉะนั้นขอ้ความในพระคมัภีร์แสดงใหเ้ห็นวา่ พระ
วญิญาณบริสุทธ์ิเป็นองคพ์ระเจา้ 

3. ข้อปฏเิสธตรีเอกานุภาพอนับริสุทธ์ิ 

ค าของพวกพยานพระเยโฮวาห์ “ตรีเอกานุภาพไม่ไดค้วามสบประมาทพระเจา้ หลอกลวง” “ตรี
เอกานุภาพจะเกิดมิไดก้็แต่ในความคิด คือความคิดของซาตาน” (รูเธอร์ ฟอร์ด-“คืนสู่ความเป็นไมตรี” 
หนา้ 101) 

ขอ้พระคริสตธรรม พระธรรมขอ้ตน้ในพระคริสตธรรมคมัภีร์วา่ “เม่ือเดิมพระเจา้ (อีโลฮิม-ค า
ในภาษาฮีบรูหมายถึงพระเจา้) ไดเ้นรมิตสร้างฟ้าและดิน” (ปฐมกาล 1:1) ค าภาษาฮีบรู อีโลฮิม เป็น
พหูพจน์ เม่ือพระเจา้จะสร้างมนุษยต์ามแบบฉายาของพระองค ์ หนงัสือปฐมกาล 1:26 กล่าววา่ “จงให้
เราสร้างมนุษยต์ามแบบฉายาของเรา” นกัปราชญท์างภาษาฮีบรูบอกวา่ “อีโลฮิม” นามท่ีหมายถึงพระเจา้
น้ีใชก้ล่าวในพระคริสตธรรมคมัภีร์ถึงประมาณ 2500 คร้ัง ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาษาฮีบรูแม้
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กระนั้นเม่ือพระเจา้กล่าวแก่ไพร่พลของพระองคถึ์งพระองคเ์องตามในหนงัสือพระบญัญติั 6:4 วา่ “โอ
ชนชาติอิสราเอลจงฟังเถิดพระเจา้ของเจา้เป็นพระเจา้องคเ์ดียว” 

“ขอใหพ้ระคุณของพระเยซูคริสตเ์จา้ ความรักแห่งพระเจา้และความสนิทสนมกบัพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิด ารงอยูก่บัท่านทั้งหลายเถิด” (2 โครินธ์ 13:14) 

“เหตุนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกประเทศใหเ้ป็นสาวก ใหรั้บบพัติศมาในนาม
แห่งพระบิดา และ พระบุตร และพระวญิญาณบริสุทธ์ิ สอนเขาใหถื้อรักษาส่ิงสารพดัซ่ึงเราไดส้ั่งพวก
ทั้งไว ้น่ีแหละ เราจะอยูก่บัท่านทั้งหลายเสมอไปเป็นนิตยก์วา่จะส้ินโลก” (มทัธิว 28:19, 20) 

กล่าวถึงเร่ืองบพัติศมา-ดูในหนงัสือมทัธิว 3:16,17 ตรงท่ีพระเยซูทรงรับบพัติศมา พระบิดา 
และพระบุตร พระวญิญาณบริสุทธ์ิ เก่ียวพนักนัเป็นอนัเดียว พดูถึงการเสด็จมาของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ
อยา่งกวา้งขวางออกไปอีก พระเยซูพระองคเ์องสอนในหนงัสือยอห์น 14:21-26 วา่พระวญิญาณบริสุทธ์ิ
เสด็จมาสู่ใจของสานุศิษยท์ั้งหลายนั้นมีพระบิดาและพระบุตรเสด็จมาดว้ย และเม่ือเปรียบกบัขอ้พระ
ธรรมในอีกตอนหน่ึง หนงัสืออิสยาห์ 61:1,2 วา่ “พระวญิญาณของพระเยโฮวาห์เจา้สถิตอยูบ่นขา้พเจา้
.........(ขอ้น้ีแสดงวา่พระบิดา พระบุตร พระวิญญาณบริสุทธ์ิร่วมกนั) บดัน้ีใหเ้ราดูความส าเร็จสมบูรณ์
ของค าพยากรณ์ขอ้น้ีในหนงัสือลูกา 4:17-21 มีกล่าวซ ้ าวา่ “พระวญิญาณของพระเจา้สถิตอยูบ่นขา้พเจา้” 
ขณะเม่ือพระเยซูอ่านค าพยากรณ์ของอิสยาห์และเสริมความในขอ้ 21 วา่ “วนัน้ีคมัภีร์ตอนน้ีท่ีท่านไดย้นิ
กบัหูของท่านก็ส าเร็จแลว้” 

ค าวา่ “พระวญิญาณ” หมายถึง “พระวญิญาณบริสุทธ์ิ” 
ค าวา่ “พระเจา้ หมายถึง “พระเจา้พระบิดา” 
ค าวา่ “ขา้พเจา้” หมายถึง “พระเยซูคริสต”์ 

4. ข้อปฏเิสธการทีพ่ระเยซูคริสต์ทรงไถ่โทษแทนมนุษย์ชาติทั้งปวง 

ค าของพวกพยานพระเยโฮวาห์ “ความทุกขท์รมานของพระเยซูมิไดใ้ชห้น้ีของความบาป” (รัส
เซลเล่ม 5 หนา้ 127) 

“คนผูมี้ชีวติท่ีมิตอ้งถูกปรับคนหน่ึง สามารถไถ่คนผูมี้ชีวติตอ้งถูกปรับไดค้นหน่ึง แต่ไม่
มากกวา่นั้น สมมุติยอดจ านวนมนุษยใ์นโลกตั้งแต่อาดมัมามี 1,000 ลา้นคน สมมุติวา่คร่ึงของจ านวนน้ี
ไดท้  าบาป ก็ตอ้งการ 500 ลา้นคนนั้นท่ีเช่ือฟังและมิไดท้  าบาป คือคนดีพร้อมมาตายเป็นคาไถ่บาปแทน
คน 500 ลา้นท่ีท าการล่วงละเมิด” (เล่ม 1 หนา้ 133) 

ขอ้พระคริสตธรรม “เหตุฉะนั้นก็เช่นเดียวกบัท่ีความผดิไดเ้ขา้มาในโลกเพราะคน ๆ เดียว และ
ความตายก็เกิดมาเพราะความผดินั้น อยา่งนั้นแหละความตายจึงไดล้ามไปถึงคนทั้งปวง เพราะคนทั้ง
ปวงเป็นคนผิดอยูแ่ลว้” 
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“ถึงอยา่งไรก็ดี ความตายก็ไดค้รอบง าอยูต่ ั้งแต่อาดมัมาจนถึงโมเสส คือไดค้รอบง าคนทั้งปวง 
แมท่ี้มิไดท้  าผดิอยา่งอาดมัผูเ้ป็นแบบเล็งถึงพระองคท่ี์จะเสด็จมา”  “ดว้ยวา่ถา้คนเป็นอนัมากถึงความ
ตายเพราะความผิดของคน ๆ เดียวนั้น ยิง่มากกวา่นั้นพระคุณของพระเจา้และของประทาานโดยพระคุณ
ของพระองคผ์ูเ้ดียวนั้นคือพระเยซูคริสตก์็มีบริบูรณ์แก่คนเป็นอนัมาก” “เหตุฉะนั้นการปรับโทษได้
มาถึงคนทั้งปวง เพราะความผดิคร้ังเดียวฉนัใด พระกรุณาก็มาถึงคนทั้งปวงท าใหเ้ป็นผูช้อบธรรมและ
ใหมี้ชีวติจ าเริญ เพราะการชอบธรรมคร้ังเดียวฉนันั้น ดว้ยวา่เหมือนหน่ึงคนเป็นอนัมากไดเ้ป็นคนผดิ 
เพราะคน ๆ เดียวท่ีมิไดเ้ช่ือฟัง เช่นนั้นแหละคนเป็นอนัมากไดเ้ป็นคนชอบธรรมเพราะพระองคผ์ูเ้ดียวท่ี
ไดท้รงเช่ือฟังนั้น” (โรม 5:12-19 บางตอน) เก่ียวกบัความวา่พระเยซูคริสตเ์ป็นตวัแทนใหแ้ก่อาดมัผู ้
เดียวนั้น ขอใหท้่านพิจารณาดูข้อ้พระคมัภีร์ต่อไปน้ี  

“พระองคน์ั้นเป็นผูท้รงระงบัพระพิโรธเพราะความบาปของพวกเรา และไม่ใช่ของพวกเราพวก
เดียว แต่วา่ของมนุษยโ์ลกทั้งส้ินดว้ย” (1 ยอห์น 2:2) 

“เพราะวา่พระเจา้ไดท้รงกระท าใหพ้ระองค ์ (พระเยซู) ผูไ้ม่มีความผดิ เป็นความผดิเพราะเห็น
แก่เรา เพื่อเราจะไดเ้ป็นความชอบธรรมของพระเจา้โดยพระองค”์ (2 โครินธ์ 5:21) 

“พระองคเ์องไดท้รงรับแบกความบาปของเราในพระกายของพระองคท่ี์ตน้ไมน้ั้น เพื่อเม่ือเรา
ทั้งหลายตามฝ่ายการบาปแลว้เราจะไดมี้ชีวติอยูก่ารฝ่ายการชอบธรรม ดว้ยรอยซ่ึงพระองคไ์ดถู้กเฆ่ียน
นั้นก็เป็นเหตุท่ีรักษาท่านทั้งหลายใหห้ายแลว้” (1 เปโตร 2:24) (ดูอิสยาห์ 53:6 “พระเยโอวาห์ทรงให้
บาปผดิทั้งหมดของพวกเราตกอยูก่บัเขานั้น”) 

“ดว้ยวา่พระคริสตก์็ตอ้งทรงทนทุกขท์รมานคร้ังเดียว เพราะความผดิดว้ยเหมือนกนั คือ 
พระองคผ์ูช้อบธรรมเพื่อผูไ้ม่ชอบธรรมเพื่อจะไดน้ าเราทั้งหลายไปถึงพระเจา้....” ( 1 เปโตร 3: 18) 

“พระคริสตไ์ดท้รงไถ่เราใหพ้น้ความแช่งสาปแห่งพระบญัญติัโดยท่ีพระองคท์รงยอมถูกแช่งสาป
เพื่อเรา”    (กาลาเทีย 3: 13) 

“เพราะวา่เม่ือเราทั้งหลายยงัขาดก าลงัอยู ่พระคริสตไ์ดท้รงตายแทนบาปในเวลาอนัเหมาะ” 
“แต่ฝ่ายพระเจา้ไดท้รงส าแดงความรักของพระองคแ์ก่เราทั้งหลาย คือขณะเม่ือเราทั้งหลายยงั

เป็นคนบาป พระคริสต์ได้ทรงยอมตายแทนเรา” (โรม 5:6, 8) 
“ดว้ยวา่พระเจา้ไม่ไดท้รงตั้งแต่งเราไวส้ าหรับพระอาชญา แต่ไดท้รงตั้งเราไวป้ระสงคจ์ะใหไ้ด้

ความรอดโดยพระเยซูคริสตเ์จา้ของเรา ผูไ้ดท้รงวายพระชนมเ์พื่อเรา เพื่อวา่ถึงเราจะต่ืนอยูก่็ดี หรือจะ
หลบัก็ดี เราจะไดมี้ชีวติอยูก่บัพระองค”์ (1 เธสะโลนิกา 5:9, 10) 

“เพราะวา่พระเจา้ทรงรักโลก จนไดป้ระทานพระบุตรองคเ์ดียวของพระองค ์ เพื่อทุกคนท่ีวางใจ
ในพระบุตรนั้นจะมิไดพ้ินาศแต่มีชีวตินิรันดร์” (ยอห์น 3:16) 
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“ดูแน่ะ พระเมษโปดกของพระเจา้ผูท้รงรับความผดิบาปของโลกไป” (ยอห์น 1:29) 

5. ข้อปฏเิสธการทีพ่ระเยซูคริสต์เป็นขึน้มาจากตายฝ่ายร่างกาย 

ค าของพวกพยานพระเยโฮวาห์ “คริสเตียนเป็นอนัมากมีความเห็นวา่พระองคพ์ระวญิญาณ 
อนัมีเกียรติขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรานั้นเป็นอยา่งเดียวกบัพระกาย ท่ีถูกตรึงบนกางเขนและฝังใน
อุโมงคข์องโยเซฟ....น่ีเป็นความเขา้ใจผดิใหญ่” (รัสเซล เล่ม 2 หนา้ 129) “พระวรกายของพระเยซูนั้น
จะเป็นอยา่งไรเราก็ไม่รู้ได.้... พระวรกายนั้นถูกน าไปเสียจากอุโมงคด์ว้ยฤทธ์ิเหนือธรรมดา เพราะวา่ถา้
ใหพ้ระวรกายคา้งอยูใ่นอุโมงคจ์ะเป็นอุปสรรค แก่ความเช่ือของพวกสานุศิษย”์ (เล่ม 2 หนา้ 129) 

“พระเยซูเม่ือเป็นข้ึนมาจากตายและภายหลงันั้นเป็นพระวิญญาณองคว์ิญญาณ มิไดเ้ป็นกาย
มนุษยต่์อไปในความหมายใด ๆ” (เล่ม 1 หนา้ 231) 

“พระวรกายของพระเยซูเจา้จะละลายเป็นแก๊สไปหรือยงัคงเก็บไวท่ี้ใดท่ีหน่ึงเป็นอนุสรณ์แห่ง
ความรักของพระเจา้.....ไม่มีใครรู้ท่ีจะรู้เร่ืองน้ีก็ไม่จ  าเป็น” (เล่ม 2 หนา้ 129) 

“พระองค ์ (พระเยซู) มิไดป้รากฏแก่เขา (พวกสานุศิษยข์องพระองค)์ ในกายเดียวกนักบัท่ี
พระองคถู์กตรึง” (รูเธอร์ฟอร์ด “พิณของพระเจา้” หนา้ 169) 

“ท่ีจะใหโ้ธมสัมาเห็นแน่เป็นการยาก....ดงันั้นพระองคเ์จา้ไดส้ร้างพระกายอีกกายหน่ึง มีรอย
ตะปู” (รูเธอร์ฟอร์ด “พิณของพระเจา้” หนา้ 171) 

ขอ้พระคริสตธรรม เน้ือท่ีไม่อ านวยใหบ้รรจุเร่ืองราวในพระคมัภีร์เก่ียวกบัการเป็นข้ึนจากตาย
พระเยซูไดอ้ยา่งกวา้งขวาง แต่ผูอ่้านอาจอ่านดูเร่ืองไดด้ว้ยตวัเองดงัท่ีก าหนดตามขอ้พระคมัภีร์ต่อไปน้ี 
มทัธิว 28: 1-20, มาระโก, 16:1-20 ลูกา 24:1-53, ยอห์น 20:21 บทท่ีกล่าวถึงการเป็นข้ึนจากตายของพระ
เยซูคริสตใ์นหนงัสือ 1 โครินธ์ 15 เพิ่มเติมเขา้กบับทและขอ้ต่าง ๆ ในท่ีไดก้ล่าวแลว้น้ีไดบ้ทน้ีเป็นบท
กล่าวเนน้เร่ืองพระกายท่ีเป็นข้ึนจากการตายของพระเยซู 

“เม่ือเขาทั้งสองยงัก าลงัเล่าเหตุการณ์เหล่านั้น พระเยซูเองทรงยนือยูท่่ามกลาง ตรัสแก่เขาวา่ 
ท่านทั้งหลายจงเป็นสุขเถิด ฝ่ายเขาทั้งหลายสะดุง้ตกใจกลวัคิดวา่เห็นผ ี พระองคจึ์งตรัสแก่เขาวา่ ท่าน
ทั้งหลายตกใจกลวัต่ืนเตน้ไปท าไม? เหตุไฉนความคิดสนเท่ห์จึงบงัเกิดในใจของท่านทั้งหลายเล่า? จงดู
มือของเราและเทา้ของเราวา่เป็นเราเอง จงคล าตวัเราดู เพราะวา่ผไีม่มีเน้ือและกระดูกเหมือนท่านเห็นเรา
มีอยูน่ั้น เม่ือตรัสอยา่งนั้นแลว้พระองคก์็ส าแดงพระหตัถแ์ละพระบาทใหเ้ขาเห็น เม่ือเขาทั้งหลายยงัไม่
ปลงใจเช่ือ เพราะก าลงัต่ืนเตน้ดว้ยความยนิดี และก าลงัประหลาดใจอยู ่ พระองคจึ์งตรัสถามเขาวา่พวก
ท่านมีอาหารกินท่ีน่ีบา้งหรือ เขาก็เอาปลายา่งช้ินหน่ึงมาถวายพระองค ์ พระองคท์รงรับมาเสวยต่อหนา้
เขาทั้งหลาย” (ลูกา 24:36-43) ในหนงัสือกิจการ 2:22-32 ในค าเทศนาของอาจารยเ์ปโตร ในวนัเพญ็เทศ
เตกล่าวถึงการเป็นข้ึนมาจากตายของพระเยซูคริสต ์ไดค้ดัค าของกษตัริยด์าวดิในหนงัสือ สดุดี 16:10 ใน



 13 

หนงัสือกิจการ 2:31 อาจารยเ์ปโตรวา่ “กษตัริยด์าวดิก็ล่วงรู้เหตุน้ีก่อน จึงกล่าวถึงการคืนพระชนมข์อง
พระคริสตว์า่ พระวิญญาณจิตของพระองคไ์ม่ตอ้งละไวใ้นเมืองผ ี ทั้งพระมงัสะของพระองคก์็ไม่เป่ือย
เน่าไป” “คร้ันพระองคท์รงทนทุกขท์รมานแลว้ไดท้รงแสดงพระองคจ์  าพวกนั้น ดว้ยการพิสูจน์หลาย
อยา่งใหเ้ขาเห็นวา่พระองคท์รงพระชนมอ์ยู ่ และไดท้รงปรากฏแก่เขาทั้งหลายถึงส่ีสิบวนั และไดท้รง
สนทนากบัเขาถึงเร่ืองแผน่ดินของพระเจา้” (กิจการ 1:3) 

พวกพยานพระเยโฮวาห์วา่ไม่มีใครรู้วา่พระกายของพระเยซูอยูไ่หนในทุกวนัน้ี แต่ในหนงัสือ
กิจการ 1: 10 ลูกา 24:50,51 บอกวา่ พระองคไ์ดเ้สด็จสู่สวรรคด์ว้ยพระกายนั้น ในหนงัสือกิจการ 7:56 
อาจารยซ์ะเตฟาโนวา่ “น่ีแน่ะ ขา้พเจา้ไดเ้ห็นทอ้งฟ้าแหวกเป็นช่อง และบุตรมนุษยย์ืนอยูเ่บ้ืองขวาพระ
หตัถข์องพระเจา้” คนท่ีคิดวา่อาจารยซ์ะเตฟาโนมิไดพู้ดถึงพระเยซู ขอใหอ่้านขอ้ 59, 60 และ “หนุ่มเซา
โล” คนท่ีเขาเอาเส้ือผา้มาวางไวแ้ทบเทา้ เม่ือจะเอาหิน 
ขวา้งซะเตฟาโน ภายหลงัไดเ้ห็นพระเยซู ท่านไดเ้ขียนถึงอาจารยทิ์โมธีกล่าววา่ 

“เพราะวา่มีพระเจา้องคเ์ดียว และมีคนกลางแต่ผูเ้ดียวระหวา่งพระเจา้กบัมนุษย ์ คือพระเยซูคริสต์
ผูท้รงสภาพเป็นมนุษย”์ 1 ทิโมธี 2:5 กิจการ 1:11 กล่าววา่สักวนัหน่ึงพระองคจ์ะเสด็จกลบัมาอีกเหมือน
ดงัท่ีพวกสานุศิษยไ์ดเ้ห็นพระองคเ์สด็จข้ึนไปนั้น และในววิรณ์ 1: 7 ค าพยากรณ์ของเศคาริยาส าเร็จตรงน้ี 
“เขาจะมองดูเราท่ีเขาไดแ้ทง” เศคาริยา 12:10 

6. ข้อปฏเิสธการทีต้่องรับโทษความบาปตลอดเป็นนิตย์นิรันดร์ 

ค าของพวกพยานพระเยโฮวาห์  “เป็นการไม่สมเหตุสมผลท่ีคิดวา่พระเจา้ไดส้ร้างอาดามใหมี้
ตวัตนอยูเ่ร่ือย เพื่อจะไดท้รมานเป็นนิตย.์... เพราะเม่ือเปรียบกบัท่ีไดท้  าการละเมิดไปเล็กนอ้ย ท่ีกิน
ผลไมท่ี้ตอ้งหา้มเขา้ไป” (รัสเซล-เล่ม 1 หนา้ 159) 

“พระเจา้มีใจดีเกินกวา่ท่ีจะใหม้นุษยท์นทุกขท์รมานโดยไร้ประโยชน์” (รัสเซล เล่ม 2 หนา้ 
127) 

“ไม่มีค  าสอนในพระคมัภีร์ กล่าวไวแ้ห่งใดวา่ พระเจา้จะใหค้นใดลงสู่ท่ีทรมานอยูไ่ม่ส้ินสุด” 
(รูเธอร์ฟอร์ด-“คืนสู่ความเป็นไมตรี” สงวนลิขสิทธ์ิ 1928 หนา้ 25) 

“นรกมิใช่เป็นสถานท่ี แต่เป็นสภาวการณ์ คือเป็นสภาพแห่งความตาย ซ่ึงหมายความวา่ไม่มี
ตวัตน” (หนา้ 296) หนงัสือ “คืนสู่ความไมตรี” 

“ค าสอนท่ีวา่ดว้ยเมืองนรกมีความทรมานเป็นค าสอนเทจ็และแตกออกจากมาร นกับวชเป็นคน
สอนเทจ็เหล่านั้น จึงนบัวา่พวกนกับวชเป็นคนรับใชข้องมาร” (หนา้ 296) หนงัสือ “คืนสู่ความเป็น
ไมตรี” 
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ขอ้พระคริสตธรรม  ประการแรกขอกล่าววา่ ขอ้พระธรรมในพระธรรมคมัภีร์เท่านั้นคนใด ๆ 
ควรจะใชเ้ป็นความสวา่งส่องใหเ้ห็นชีวิตหลงัจากความตาย เพราะวา่พระเจา้เท่านั้นสามารถจะเผยให้
มนุษยเ์ห็นความสุขหรือความทุกขอ์นัจะเกิดข้ึนภายหลงัจากความตาย ใหม้นุษยเ์ห็นได ้ พวกพยานพระ
เยโฮวาห์รับวา่ สวรรคเ์ป็นสถานท่ีแต่ก็ยงัปฏิเสธค าท่ีกล่าวไวอ้ยา่งกระจ่างในพระคมัภีร์เดียวกนัซ่ึง
กล่าววา่นรกเป็นสถานท่ี เช่นตวัอยา่งในหนงัสือมทัธิว 25: 41 กล่าวถึง “ไฟท่ีไหมอ้ยูเ่ป็นนิจ” นั้นเตรียม
ไวส้ าหรับมารและพรรคพวกของมนัและในขอ้ 46 พระเยซูแจง้ไวใ้หเ้ห็นความแตกต่างอยา่งน่ากลวัแก่
คนท่ีอยูข่า้งขวาและขา้งซา้ยพระหตัถข์องพระองคฝ่์ายหน่ึง (ผูท่ี้อยูข่า้งซา้ย) “จะไปสู่ทณัตโ์ทษเป็น
นิตย”์ แต่ผูช้อบธรรม (ผูท่ี้อยูฝ่่ายขวา) “สู่ชีวตินิรันดร์” 

ความตายเป็นของแน่ นรกเป็นสถานท่ี โทษท่ีตอ้งรับภายหนา้ก็แน่ตามค าของพระเยซูคริสต์
และพระคมัภีร์ 

“ค่าจา้งของความบาปคือความตาย” โรม 6:23 
“วญิญาณท่ีท าบาป วญิญาณนั้นตอ้งตาย” เอเศเคียล 18:20 
“เจา้ขืนกินเขา้ไปในวนัใด เจา้จะตอ้งตายวนันั้นเป็นแน่” ปฐมกาล 2:17 
(หมายเหตุ-ความหมายในค าภาษาฮีบรูวา่ “เจา้ตอ้งตาย” – อาดมัตายทั้งจิตใจ และร่างกาย - 

ความตายแทนท่ีจะสูญส้ินหรือหมดความเป็นตวัตน หมายความวา่จิตใจขาดจากพระเจา้-เปรียบเทียบ 
เอเฟซสั 2:1, 2 กบั ปฐมกาล 3:23, 24 ความตายของกาย หมายความวา่วญิญาณกบัร่างกายนั้นแยกจาก
กนั – ดูลูกา 16:19-31 ฟีลิปปี 1:23, 24,2โครินธ์ 5:1-8 ,1 เธสะโลนิกา 4: 13-18 เหล่าน้ีกล่าวถึงความตาย
แลว้มีปลายทางก าหนดของทั้งคนชัว่และคนชอบธรรมจนกวา่พระคริสตจ์ะมา ดูววิรณ์ 20:13-15 
กล่าวถึงความตายคร้ังท่ี 2 

“พระองคจึ์งตรัสแต่บรรดาผูท่ี้อยูเ่บ้ืองซา้ยวา่ เจา้ทั้งหลายผูต้อ้งแช่งสาป จงถอยไปจากเราเขา้
ไปอยูใ่นไฟซ่ึงไหมอ้ยูเ่ป็นนิตย ์ซ่ึงเตรียมไวส้ าหรับมารและพรรคพวกของมนันั้น” (มทัธิว 25:41) 

“ถา้มือของท่านท าให้หลงผดิ จงตดัทิ้งเสีย ท่ีจะเขา้ในชีวิตมือดว้ยดีกวา่มีมือสองมือ และตอ้ง
ถูกทิ้งในนรกในไฟท่ีไม่รู้ดบั” (มาระโก 9:43, 44) 

“ผูใ้ดโกรธพี่นอ้งของตน....ผูน้ั้นจะมีโทษถึงไฟนรก” (มทัธิว 5:22) 
“และจะทิ้งลงในเตาไฟ ท่ีนัน่แหละจะเป็นท่ีร้องไหข้บเข้ียวเค้ียวฟัน” (มทัธิว 13:42) 
“เขาร้องตะโกนวา่ เยซูบุตรพระเจา้ พวกขา้พเจา้มีสาเหตุอะไรกบัท่าน? ท่านจะมาทรมานพวก

ขา้พเจา้ก่อนเวลาหรือ” (มทัธิว 8:29) 
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“ฝ่ายพญามารท่ีไดล่้อลวงคนเหล่านั้น ให้หลงถูกโยนลง ในบึงไฟท่ีไหมก้ ามะถนั ท่ีสัตวร้์ายกบั
ผูพ้ยากรณ์เทจ็อยูน่ั้น และมนัตอ้งทนทุกขท์รมานทั้งกลางวนัและกลางคืนสืบ ๆ ไปเป็นนิตย”์ (ววิรณ์ 
20:10) 

“ฝ่ายทะเลก็คืนคนตายทั้งหลายท่ีอยูใ่นทะเลนั้น ความตายและเมืองผกีกัคนตายไวม้ากเท่าใดก็
ไดคื้นใหเ้ท่านั้น คนทั้งหลายก็ถูกพิพากษาตามการประพฤติของตนส้ินทุกคน ความตายและเมืองผกี็ถูก
ผลกัทิ้งลงในบึงไฟ น่ีแหละเป็นความตายท่ีสอง คือบึงไฟ ผูห้น่ึงผูใ้ดท่ีไม่มีช่ือจดไวใ้นสมุดทะเบียน
ประจ าชีพนั้น ผูน้ั้นก็ถูกทิ้งลงในบึงไฟ ววิรณ์ (20:13-15) 

“อยูม่าคนขอทานนั้นตาย และเหล่าทูตสวรรคไ์ดน้ าเขาไปไวท่ี้อกของอบัราฮมั ฝ่ายเศรษฐีนั้นก็
ตายดว้ย และเขาก็ฝังศพไวแ้ลว้เม่ืออยูใ่นเมืองผเีป็นทุกขเ์วทนายิง่นกั เศรษฐีนั้นจึงแหงนตาดูเห็นอบั
ราฮมัอยูไ่กล และลาซารัส อยูท่ี่อกของท่าน เศรษฐีจึงร้องวา่ 

“อบัราฮมับิดาเจา้ขา้ ขอเอน็ดูขา้พเจา้เถิด ขอใชล้าซารัสมาเพื่อจะเอาปลายน้ิวจุ่มท่ีน ้ามาแตะล้ิน
ของขา้พเจา้ให้เยน็ ดว้ยวา่ขา้พเจา้ตร าทุกขท์รมานอยูใ่นเปลวไฟน้ี” (ลูกา 16:22-24) 

(1) ค  าเหล่าน้ีเป็นค าของพระเยซูคริสต ์ ผูรั้กคนบาปอยา่งท่ีไม่มีผูอ่ื้นรักเขามากเท่าเลย เท่าท่ีได้
กล่าวไวน้ี้ไม่มีอะไรท่ีแสดงวา่เป็นเร่ืองอุปมา-ในค าอุปมามิไดเ้อ่ยนามผูใ้ด แต่น่ีไดร้ะบุนามลาซารัส
และอบัราฮมัในเร่ืองน้ี (2) ชายผูน้ี้มิเพียงแต่รู้สึกตวัเม่ือตายแลว้แต่ยงัรู้สึกความทรมานดว้ย (3) เศรษฐีผู ้
น้ีปรารถนาจะมิใหพ้ี่นอ้งมาอยูใ่นท่ีเดียวกบัตน (ลูกา 16: 25-31) ขอ้พระธรรมเช่นน้ี ยอห์น 5:28, 29 ,1 
โครินธ์ 3:13-15 มทัธิว 25:31-46 ฮีบรู 9:27 ววิรณ์ 20:13 ,ดาเนียล 12:2 ขอ้เหล่าน้ีต่างก็แจง้วา่จะมีการ
เป็นข้ึนมาจากตายอีกในท่ีสุดทั้งคนชอบธรรมและคนอธรรม (เป็นข้ึนมาทั้งร่างกายและวญิญาณท่ีแยก
ไป) และมีการพิพากษา 

7. ค าสอนทีว่่าด้วยวญิญาณหลบัและโอกาสคร้ังทีส่อง 

ค าของพวกพยานพระเยโฮวาห์ “เม่ือคนตายแลว้ไม่รู้สึกอะไรแมพ้วกอคัรสาวกก็หมด
ความรู้สึกไปเป็นร้อย ๆ ปี เม่ือครบก าหนดสมยัพนัปีแห่งแผน่ดินสวรรคผ์ูไ้ม่เช่ือจะเป็นข้ึนมารับการ 
“ดบัสูญ” “มนุษยไ์ม่มีมีวญิญาณ” (ค าของรูเธอร์ฟอร์ด) 

พวกพยานพระเยโฮวาห์สอนวา่ ในระหวา่งสมยัสวรรคพ์นัปีมนุษยท์ั้งส้ิน ซ่ึงในเวลานั้นหมด
ความรู้สึกตวั-(หลบัสนิท) จะเป็นข้ึนมารับโอกาสใหม่ท่ีจะคืนเขา้หาพระเจา้และมีชีวติอยูเ่ป็นนิตยนิ์
รันดร์ คนท่ีจงใจไม่เช่ือฟังในเวลานั้นเท่านั้นจะดบัสูญไป ตามค าของพวกพยานพระเยโฮวาห์วา่ เพราะ
แมแ้ต่โอกาสคร้ังท่ีสองน้ีก็ยงัมีคนท่ีเสียโอกาส และจะตอ้งทนการพิพากษาแห่งความตายคร้ังท่ีสอง ซ่ึง
พวกพยานพระเยโฮวาห์วา่หมายความวา่ “ดบัสูญ” ความคิดเหล่าน้ีชกัมาจากขอ้เขียนของนายรัสเซล 
เล่ม 1, 5, 6 และของนายรูเธอร์ฟอร์ด “พิณของพระเจา้” 
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ขอ้พระคริสตธรรม “พระเยซูตรัสแก่เขาวา่” พวกท่าน (ซาดูกาย) เขา้ใจผดิไม่รู้จกัพระคมัภีร์
หรือฤทธ์ิเดชของพระเจา้ แต่เร่ืองท่ีเป็นข้ึนมาจากความตายนั้น ท่านทั้งหลายไม่ไดอ่้านหรือ ซ่ึงพระเจา้
ไดต้รัสไวแ้ก่พวกท่านวา่ “เราเป็นพระเจา้ของอบัราฮมัพระเจา้ของอิสอคั และพระเจา้ของยากอบ” 
ไม่ไดเ้ป็นพระเจา้ของคนตาย แต่เป็นพระเจา้ของคนเป็น? ประชาชนทั้งปวงเม่ือไดย้นิแลว้ก็ประหลาด
ใจดว้ยค าโอวาทของพระองค”์ (มทัธิว 22:31-33) (สังเกตดูพระธรรมขอ้น้ี และในพระคมัภีร์เดิมท่ีพระ
เยซูอา้งถึงอบัราฮมั อิสอคั และยากอบ แมว้า่กายของท่านเหล่าน้ีไดต้ายไปแลว้ค าของพระเจา้ก็ยงัวา่มี
ชีวติอยู)่ 

“เพราะวา่พระเจา้มิไดท้รงใชพ้ระบุตรของพระองคเ์ขา้มาในโลกเพื่อจะพิพากษาโลก แต่เพื่อจะ
ใหโ้ลกรอดได ้ เพราะพระบุตรนั้นผูใ้ดไดว้างใจในพระบุตรไม่ตอ้งถูกพิพากษา แต่ผูใ้ดมิไดว้างใจก็ถูก
พิพากษาอยูแ่ลว้ เพราะเขามิไดว้างใจในพระบุตรองคเ์ดียวของพระเจา้ (ยอห์น 3: 17, 18) 

“เหตุฉะนั้น การปรับโทษไม่มีแก่คนทั้งหลายท่ีอยูใ่นพระเยซูคริสต ์(โรม 8:1) 
“ผูท่ี้วางใจในพระบุตรนั้นมีชีวตินิรันดร์ แต่ผูท่ี้ไม่เช่ือฟังพระบุตรจะไม่เห็นชีวิต แต่พระเจา้จะ

ทรงพระพิโรธแก่ผูน้ั้น” (ยอห์น 3:36) ถา้ไม่มีความรู้สึกตวัแก่คนท่ีจากชีวิตน้ีไปแลว้ “พระพิโรธของ
พระเจา้” อนัเป็นเคร่ืองสังวรใหเ้กรงกลวัจะมีความหมายอะไรแก่คนท่ีดบัสูญส้ินไปแลว้ตามท่ีพวก
พยานพระเยโฮวาห์เนน้ไว ้

“ถา้ผูใ้ดไม่ยอมรับเรา......ผูน้ั้นมีส่ิงหน่ึงท่ีจะพิพากษาเขา.....” (ยอห์น 12: 48) 
“มนุษยท์ั้งหลายมีก าหนดไวแ้ลว้วา่จะตอ้งตายหนหน่ึง และภายหลงันั้นจะถึงการพิพากษา” (ฮีบรู 9:27) 

ข้อสังเกต การศึกษาพระคริสตธรรมใหม่ค  าวา่ “หลบั” ใชใ้นความหมายวา่ ตาย นั้นเป็นค าพดู
หมายถึงกายเท่านั้น มิไดห้มายความถึงวญิญาณดว้ย ยอห์น 11:11, 14, 39 ใชเ้ปรียบเทียบดู พดูถึงกาย
ของลาซารัส แลว้เปรียบค าของอาจารยเ์ปาโล (1) ฟีลิปปี 1:21 อาจารยเ์ปาโลพดูวา่ “การท่ีตายก็ดีกวา่” 
ไดอ้ะไรหรือความตายจะไดอ้ะไรเป็นประโยชน์ ถา้ความตายหมายถึงการดบัสูญ? ในท่ีน้ีอาจารยเ์ปาโล
พดูซ ้ าถึงการตาย แต่วิญญาณไปหาพระคริสต ์ หรือเราจะพดูอีกวา่ ถา้วญิญาณหลบัไปเหมือนกบักายใน
การน้ีความตายจะท าใหไ้ดอ้ะไร? ชีวติรู้สึกตวัมีประโยชน์กวา่ดบัสูญไปไม่รู้สึกตวั (2) อาจารยเ์ปาโลพดู
ในหนงัสือ 2 โครินธ์ 5:8 “ ขาดจากร่างและไปอยูก่บัพระเจา้” คือวา่ อาจารยเ์ปาโลเห็นความตาย
ของคริสเตียนเป็นการไดอ้นัมหึมา พน้ออกจากกายกลบับา้นไปอยูก่บัพระเจา้ จนถึงวนันั้นเม่ือคนท่ี 
“ตายในพระเยซูคริสตพ์ระเจา้จะรับเอาไปกบัพระองค”์ ตามท่ีอาจารยเ์ปาโลไดย้นืยนัไวใ้น 1 เธสะโลนิ
กา 4:13-18 คริสเตียนท่ีจากไปอยูก่บัพระเจา้ในทุกวนัน้ี แมว้า่กายของคริสเตียนจะคงนอนอยูใ่นหลุม 
แต่อาจารยเ์ปาโลวา่ เม่ือพระเยซูเสด็จมาพร้อมดว้ยผูท่ี้ตายในพระองค ์เม่ือนั้นการเป็นข้ึนมาจากตายของ
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กายของผูเ้ช่ือก็เกิดข้ึนอยา่งมโหฬารและกายของผูเ้ช่ือท่ียงัคงมีชีวติอยูใ่นเวลานั้น ก็เปล่ียนไปโดย
ฉบัพลนัดู 1 โครินธ์ 15:51-58 

ขอ้คิดอีกอยา่งหน่ึง-ขอ้พระธรรมในหนงัสือลูกา 16:19-31 มิใช่ค าอุปมาแต่ประการใดเลย เช่น
มีระบุของคนไม่เหมือนกนัในค าอุปมาซ่ึงไม่มี อบัราฮมัและลาซารัส พระเยซูวา่อบัราฮมัมีชีวิตอยูถ่ดั
จากม่านเขา้ไป คิดถึงสถานท่ีทั้งสองท่ีกล่าวไวน้ั้น เป็นท่ีแยกคนชอบธรรมกบัคนชัว่เม่ือตายแลว้ คิดถึง
ค าของพระเซูท่ีตรัสต่อโจรบนไมก้างเขนคนนั้น- ลูกา 23:43 “วนันั้นเจา้จะอยูก่บัเราในเมืองบรมสุข
เกษม” – อาจารยเ์ปโตรเสริมกล่าวในหนงัสือ 1 เปโตร 3:18-20 วา่ ภายหลงัท่ีพระเยซูถูกตรึงบนกางเขน 
“พระองคไ์ดไ้ปประกาศแก่วญิญาณท่ีติดคุกอยู”่ อาจารยเ์ปาโลวา่ในหนงัสือ เอเฟซสั 4:8-10 วา่ ก่อน
พระเยซูเสด็จข้ึนสู่สวรรค”์ พระองคไ์ดเ้สด็จลงไปสู่เบ้ืองต ่าของแผน่ดินโลกก่อนดว้ย” และเม่ือพระองค์
เสด็จข้ึนมาจากหลุมฝังศพและความตายดว้ยความมีชยั พระคมัภีร์ก็วา่ “พระองคไ์ดน้ าผูท่ี้เป็นเชลยนั้น
ไปเป็นเชลยอีก” อนัน้ีหมายความวา่ พระเยซูไดน้ าสิทธิชนสมยัโบราณท่ีตายแลว้ข้ึนสู่สวรรค ์ คิดดูขอ้น้ี 
ในความหมายของ “เมืองบรมสุขเกษม” ท่ีพระเยซูตรัสแก่โจรบนไมก้างเขน แลว้ดูท่ีค  าของอาจารย์
เปาโลวา่ใน 2 โครินธ์ 12:2 “ขา้พเจา้รู้จกัคนหน่ึงผูเ้ล่ือมใสในพระคริสตข์า้พเจา้รู้จกัคนเช่นนั้นวา่เขาถูก
รับข้ึนไปยงัเทพอุทยาน......” ดว้ยเหตุผลประการน้ีอาจารยเ์ปาโลจึงพดูไวว้า่ ความตายเหมือนดงัการจาก
ไปอยูก่บัพระคริสตซ่ึ์งเป็นการดีกวา่ คือเป็นผูมี้ชีวติอยูก่บัพระองค ์ ไม่ใช่ความหมายวา่ไม่รู้สึกตวัไม่ใช่
ดบัสูญ 

ในอวสาน สหายท่ีรัก ท่านตกลงใจอยา่งไร ท่านจะเช่ือค าสอนของนายรัสเซลและนายรูเธอร์
ฟอร์ด และคนอ่ืน ๆ ในพวกพยานพระเยโฮวาห์ ผูซ่ึ้งเป็นแต่เพียงมนุษย ์ทั้งค  าสอนของเขาก็ท าลายลา้ง
ฤทธ์ิอ านาจของพระคริสตท่ี์จะช่วยใหท้่านพน้จากความบาปและค าสอนดงักล่าวจะน าท่านไปสู่นรก
หรือ 

หรือท่านจะเช่ือพระค าอนัแทจ้ริงของพระเจา้ ซ่ึงมีอ านาจท่ีจะช่วยท่าน น าท่านไปสู่สวรรคแ์ละ
ชีวตินิรันดร์โดยทางพระมหาเยซูคริสตผ์ูต้รัสวา่ “เราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวติ” ยอห์น 14:6 

ถา้ท่านเป็นคริสเตียนแลว้ เรามัน่ใจวา่ความเช่ือของท่านจะมัน่คงยิง่ข้ึนกวา่เดิม โดยมาก
ความสุขในสมุดเล่มน้ีส าหรับผูท่ี้ยงัมิไดรั้บเช่ือพระคริสต ์ เราอธิษฐานขอเพื่อท่านจะเขา้ใจวา่ตวัท่าน
เป็นคนบาป และขอใหพ้ระเยซูประทบัในจิตใจของท่าน 

ถา้ท่านมีความสนใจอยากรู้มากไปกวา่น้ี ทั้งท่ีเก่ียวกบัพระคริสตธรรมคมัภีร์ หรือค าสอนของ
พวกพยานพระเยโฮวาห์อยา่งใดอยา่งหน่ึง ขอไดโ้ปรดติดต่อ 
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