
Dr.  Stephen Gibson

ศาสนาและลัทธิต่างๆ
ในโลก



ลิขสิทธิ์ © 2019 Shepherds Global Classroom
ฉบับพิมพ์ครัง้ที่ 2

สงวนลิขสิทธิ์ ยกเว้นหน้าทดสอบ ห้ามทำาซ้ำาหรือส่งส่วนใดของหนังสือเล่มน้ีในรูปแบบใด ๆ ไม่ว่าด้วยวิธี ใด เช่น 
อเิล็กทรอนิกส์ เครือ่งกล การถา่ยเอกสาร การบนัทึก หรอือืน่ ๆ  โดยที่ ไม่ไดร้บัอนุญาตเป็นลายลักษณ์อกัษรจาก Shepherds 
Global Classroom (SGC) ทุก ๆ การซือ้หลักสูตรภาษาอังกฤษของ SGC จะทำาให้เราสามารถแปลและเผยแพรห่ลักสูตร
เดียวกันน้ีไปยังผู้นำ าครสิเตียนทั่วโลก ต้องการติดต่อ SGC หรอืบรจิาคให้กับวสัิยทัศน์ที่น่าสนใจน้ี โปรดไปที่: www.
shepherdsglobal.org

ถ้าไม่ไดร้ะบุอย่างอื่น ข้อพระคมัภีรอ์้างอิงทุกตอนมาจากพระครสิตธรรมคมัภีรฉ์บับมาตรฐาน สงวนลิขสิทธิ์ © 2011 โดย 
สมาคมพระครสิตธรรมไทย นำาไปใช้ โดยไดร้บัอนุญาต สงวนลิขสิทธิ์

การออกแบบแนวคดิ: Brandon Hilligoss
ออกแบบปก: Shane Muir



สารบัญ

ภาพรวมหลักสูตร   5

1. ทำาความเข้าใจเรือ่งความขัดแย้งทางศาสนา   9 

2. ประเด็นสำาคัญของพระกิตติคุณ   19 

3. ลัทธิมอรม์อน   23 

4. พยานพระยะโฮวา   33 

5. อิกเลเซีย นี ครสิโต  39

6. ลัทธิฟ้าแลบตะวนัออก  45 

7. กลุ่มศาสนศาสตรแ์ห่งความเจรญิรุง่เรอืง  51

8. ลัทธิวนัสิน้โลก   57 

9. ศาสนาฮินดู    63 

10. ศาสนาพุทธ    69 

11. ลัทธิเต๋า  77

12. อิสลาม  83

13. ลัทธิยูดาย    89 

14. ลัทธินิวเอจ  95

15. ลัทธินับถือผี  101

16. ลัทธิวดูู    105 

17. ทำาความเข้าใจครสิตจักรเซเวนต์เดย์แอดเวนทิสต์    111 

18. ทำาความเข้าใจนิกายโรมันคาทอลิก    119 

19. ทำาความเข้าใจ อีสเทิรน์ ออรท์อดอกซ์    125 

20. ทำาความเข้าใจนิกายยูไนเต็ด เพนเตคอสทอล    131 

คู่มือหลักคำาสอน    135 

คำาถามทบทวน    145 



แหล่งข้อมูลท่ีแนะนำา    151 

บันทึกการบ้าน    155 

ข้อพระคัมภีรท่ี์อ้างถึง    156 

ดัชนี    158 



5

ภาพรวมของหลักสูตร

ลัทธิท่ี ประกาศตัว
เป็นครสิเตียน

ศาสนาท่ี ไม่ ใช่
ครสิเตียน

ครสิตจักรท่ี 
ขนบธรรมเนียมเบ่ียงเบน

ลัทธิมอรม์อน ศาสนาฮินดู ครสิตจักรเซเวนตเ์ดย์แอดเวนทิสต์

พยานพระยะโฮวา ศาสนาพุทธ โรมันคาทอลิก

อิกเลเซีย นี ครสิโต ลัทธิเตา๋ อีสเทิรน์ ออรท์อดอกซ์

ลัทธิฟ้าแลบตะวนัออก อิสลาม ยูไนเต็ด เพนเตคอสต์

กลุ่มศาสนศาสตรแ์ห่ง
ความเจรญิรุง่เรอืง

ลัทธิยูดา

ลัทธิวนัสิน้โลก ศาสนานิวเอจ

ลัทธินับถือผี

ลัทธิวดูู

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรน้ีอธิบายความเช่ือพืน้ฐานและประวตัศิาสตรข์องลัทธิและศาสนาที่เลือกไว ้18 ลัทธิ โดยเปรยีบ
เทียบระหวา่งกับศาสนาครสิต์ ในประวตัิศาสตร ์และประเมินหลักคำาสอนและแนวปฏิบัติของลัทธิต่าง ๆ 
โดยพระคัมภีร ์นักเรยีนจะได้รบัการเตรยีมพรอ้มที่จะตอบสนองต่อความผิดพลาดของศาสนาที่ผิดและ
ปกป้องครสิเตยีนจากการหลอกลวง

วตัถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อช่วยให้ครสิเตยีนเข้าใจหลักคำาสอนพืน้ฐานของบางลัทธิและศาสนาที่มีอิทธิพลมากที่สุด

2. เพื่อช่วยให้ครสิเตยีนเข้าใจวา่ทำาไมคำาสอนเท็จบางอย่างจึงเป็นอันตราย

3. เพื่อให้ศิษยาภิบาลปกป้องประชาคมของพวกเขาจากอิทธิพลของลัทธิตา่ง ๆ

4. เพื่อฝึึกครสิเตยีนดว้ยคำาตอบจากพระคมัภีรเ์กี่ยวกับข้อผิดพลาดของลัทธิ

5. เพื่อให้แนวทางที่ ใช้การได้ ในการประกาศข่าวประเสรฐิแก่สมาชิกของลัทธิ
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คำาอธิบายและคำาแนะนำาสำาหรบัหัวหน้าชัน้

คำาแนะนำาบางส่วนมีการพิมพ์ตลอดทัง้บทเรยีนดว้ย ตวัเอียง

ในกรณีที่ระบุข้อพระคัมภีร์ ไว้ ในวงเล็บหรอืในเน้ือหาหลัก ชัน้เรยีนควรอ่านข้อพระคัมภีรเ์หล่าน้ันก่อน
ดำาเนินการตอ่

บทเรยีนเกี่ยวกับกลุ่มศาสนา (บทที่ 3-20) เป็นไปตามรปูแบบที่อธิบายไว้ ในแนวทางตอ่ไปน้ี สองบทเรยีน
แรกเกี่ยวข้องกับหัวข้อพิเศษ

คำาแนะนำาเหลา่น้ีอธบิายวธิทีีส่ามารถสอนชัน้เรยีนดว้ยคณุภาพระดบัสูงสุด หัวหน้าชัน้ตอ้งรกัษามาตรฐาน
น้ีไวส้ำาหรบันักเรยีนที่ตอ้งการมีประกาศนียบัตรจาก Shepherds Global Classroom สำาหรบักลุ่มประเภท
อืน่ ๆ  ที่ ไมส่ามารถปฏบิตัติามขอ้กำาหนดเหลา่น้ี ครอูาจปรบัข้อกำาหนดใหเ้ข้ากบัความสามารถของพวกเขา 
และให้ ใบรบัรองอื่น

เราคาดวา่แตล่ะบทเรยีนจะใช้เวลาสองช่ัวโมงจงึจะครอบคลุมไดด้ ีถ้ากลุ่มพบปะกันเป็นเวลาสัน้ ๆ  สามารถ
แบ่งบทเรยีนออกเป็นการประชุมสองครัง้

ลำาดับกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม

1. รายงานการสนทนาพระกิตติคุณ (ประมาณ: 20 นาที หากมีหลายรายงาน) 

นักเรยีนที่เสรจ็สิน้การสนทนาจากบทเรยีนก่อนหน้าน้ีควรรายงาน พวกเขาควรบอกเล่าเรือ่งราวของการ
สนทนา นักเรยีนคนอื่น ๆ อาจให้ข้อเสนอแนะสำาหรบัครัง้ต่อ ๆ ไป อย่าให้นักเรยีนวพิากษ์วจิารณ์คนที่
รายงานมากเกินไป

2. เวลาทบทวนของชัน้เรยีน (ประมาณ: 5-10 นาที) 

หัวหน้าชัน้ควรถามคำาถามทบทวนสำาหรบับทเรยีนก่อนหน้า จากน้ันทบทวนคำาถามสองสามข้อจากบท
เรยีนอื่น ๆ ที่กล่าวไปแล้ว จุดประสงคค์อืเพื่อสรา้งความจำาระยะยาวของนักเรยีนและแก้ ไขความเข้าใจผิด
ที่พวกเขาอาจมี คำาถามทบทวนช่วยให้พวกเขาจำาข้อเท็จจรงิที่สำาคญัที่สุดได ้ผู้สอนสามารถทำาให้หลักสูตร
มีประสิทธิภาพมากโดยใช้คำาถามทบทวน คำาถามทบทวนอยู่ท้ายหลักสูตรน้ี

3. การเผชิญหน้าครัง้แรก

บางคนควรอ่านย่อหน้าที่ช่ือ "การเผชิญหน้าครัง้แรก" ควรทำาโดยไม่ตอ้งแสดงความคดิเห็นหรอือภิปราย
มากนัก เรือ่งราวส่วนใหญ่ไมม่ขีอ้สรปุเพือ่สรา้งความอยากรูเ้กีย่วกบักลุม่ทีก่ำาลงัศึกษา ในบางกรณี ประจกัษ์
พยานท้ายบทเรยีนจะเกี่ยวกับบุคคลเดยีวกันกับที่กล่าวถึงในการเผชิญหน้าครัง้แรก
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4. การศกึษาพระคัมภีร ์- ตอนท่ี 1 (ประมาณ: 15 นาที) 

อ่านออกเสียงข้อความที่ ได้รบัมอบหมายด้วยกัน นักเรยีนหลายคนจะผลัดกันอ่านข้อต่าง ๆ จากน้ันให้
นักเรยีนเงียบสักสองสามนาทีเพื่อเขียนย่อหน้าสรปุและรายการข้อความต่าง ๆ (มีคำาแนะนำาเฉพาะใน
แตล่ะบทเรยีน) หลังจากนักเรยีนเขียนแล้ว ให้พวกเขาหลายๆ คนบอกวา่ไดเ้ขียนอะไรเพื่อแตล่ะคนจะได้
เรยีนรูจ้ากคนอื่น ๆ

5. การศกึษากลุ่มศาสนา (ประมาณ: 20 นาที) 

ศึกษาข้อมูลที่ ให้ ไวเ้กี่ยวกับกลุ่มศาสนา ผู้นำาหรอืบุคคลอื่นในกลุ่มสามารถอ่านและอธิบายเน้ือหาให้กลุ่ม
ฟังได ้นักเรยีนแตล่ะคนสามารถอ่านและอธิบายข้อความอ้างอิงที่ขอบกระดาษได ้ระหวา่งการศึกษาส่วน
น้ี ไม่จำาเป็นตอ้งคน้หาพระคมัภีร์ ในเชิงอรรถ

 คำาถามเพ่ือการอภิปราย และ กิจกรรมในชัน้เรยีน จะถูกระบุด้วยลูกศรหัวข้อย่อย หัวหน้าชัน้ควรตัง้
คำาถามและให้เวลานักเรยีนอภิปรายคำาตอบ จะมีแบบน้ีหลายครัง้ในแตล่ะบทเรยีน (ประมาณ: 10 นาที)

6. การอ่านพระคัมภีรท่ี์เชิงอรรถ (ประมาณ: 10 นาที) 

ให้ย้อนกลับไปอ่านเน้ือหาก่อนหน้าและอ่านข้อเท็จจรงิและข้ออ้างอิงในพระคัมภีรแ์ต่ละข้อที่บันทึกไว ้
นักเรยีนทุกคนควรคน้หาข้อตา่ง ๆ และผลัดกันอ่านข้อเหล่าน้ีให้กลุ่มฟัง

7. การใช้ คู่มือหลักคำ�สอน (ประมาณ: 20 นาที) 

คูม่ือหลักคำาสอน เป็นส่วนหน่ึงของเน้ือหาในหลักสูตรน้ีที่จัดพิมพ์หลังบทเรยีน ณ จุดน้ีของบทเรยีน ให้
ดูหัวข้อของ คู่มือหลักคำาสอน ที่แสดงรายการไว้ ในส่วนน้ี นักเรยีนควรอ่านข้อพระคัมภีรด์้วยกันและให้
แน่ใจวา่พวกเขาเขา้ใจวธิีทีข่อ้เหล่าน้ีพสูิจน์ประเด็น นักเรยีนทุกคนควรแสดงใหเ้ห็นวา่เขาสามารถพสูิจน์
ประเด็นจากพระคมัภีร์ ได ้บางประเด็นถูกนำามาใช้ ในหลายบทเรยีน ไม่จำาเป็นตอ้งฝึึกซ้ำาในประเด็นเดมิ
ถ้านักเรยีนดเูหมือนจะเรยีนรู้ ไดด้ี

8. การประกาศ (ประมาณ: 10 นาที) 

ส่วนน้ีใหส่ิ้งที่ ใช้การไดจ้รงิบางอยา่งทีค่วรจดจำาเมือ่พดูคยุกับสมาชิกของกลุม่ศาสนาน้ัน ๆ  ในบางบทเรยีน 
ส่วนน้ีจะรวมกับส่วน "การใช้ คูม่ือหลักคำาสอน"

9. คำาพยาน

บางคนควรอ่านหัวข้อเรือ่ง "คำาพยาน" คำาพยานทัง้หมดเป็นเรือ่งจรงิ แม้วา่บางครัง้ช่ือต่าง ๆจะมีการ
เปลีย่นแปลง
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10. การศกึษาพระคัมภีร ์- ตอนท่ี 2 (ประมาณ: 20 นาที) 

เมื่อสิน้สุดส่วนการศึกษา ให้อ่านข้อพระคัมภีรท์ี่ ได้รบัมอบหมายอีกครัง้ รอสองสามนาทีเพื่อให้นักเรยีน
แตล่ะคนเขยีนย่อหน้าทีอ่ธิบายขอ้ความในขอ้น้ันสำาหรบัสมาชิกในกลุม่ศาสนาทีพ่วกเขาศึกษา ใหนั้กเรยีน
หลาย ๆ คนแบ่งปันส่ิงที่พวกเขาเขียนกับกลุ่ม

11. การบ้าน

ให้สรปุเวลาสำาหรบับทเรยีนเสมอโดยเตอืนนักเรยีนให้กำาหนดเวลาการนำาเสนอพระกิตตคิณุ นักเรยีนควร
มีการสนทนากับสมาชิกของกลุ่มศาสนาที่กำาลังศึกษา ถ้าเป็นไปได ้เขาควรพยายามนำาเสนอพระกิตตคิณุ
และความจรงิอ่ืน ๆ ของครสิเตยีน ถ้าเขาไม่สามารถหาสมาชิกในกลุ่มศาสนาใดกลุ่มหน่ึงได ้ก็ควรหาคน
อืน่ทีส่นใจจะฟังเน้ือหา เขาควรอธบิายความเช่ือพืน้ฐานของศาสนา แลว้ใหค้ำาตอบตามพระคมัภรี ์เขาควร
เตรยีมบอกชัน้เรยีนเกี่ยวกับการสนทนาของเขา

นักเรยีนแตล่ะคนควรรายงานการสนทนาเกีย่วกบั 10 ศาสนาทีแ่ตกตา่งกนัผ่านทางหลกัสูตร รายงานทีเ่ป็น
ลายลกัษณ์อกัษรของการสนทนาแตล่ะครัง้ควรอธิบายลักษณะของศาสนาทีม่คีวามสำาคญัซ่ึงผูป้ระกาศข่าว
ประเสรฐิตอ้งรู ้ในรายงาน นักเรยีนควรอธิบายส่ิงที่เขานำาเสนอในการสนทนา และวธิีท่ีอีกฝ่ึายตอบสนอง 
รายงานของการสนทนาแตล่ะครัง้ควรมีความยาวสองหน้า ผู้สอนควรอธิบายการบ้านน้ีหลาย ๆ ครัง้ในช่วง
สองสามบทเรยีนแรก ควรแสดงให้กลุ่มดรูายงานด ีๆ ที่นักเรยีนเขียนเพื่อเป็นตวัอย่าง

การสนทนาและการเขียนสิบชิน้เป็นการบ้านหลักของหลักสูตรน้ี แบบฟอรม์จะพิมพ์ ไว้ ใกล้ท้ายเล่มเพื่อ
ให้ผู้สอนใช้ ในการบันทึก

12. แหล่งข้อมูลท่ีแนะนำา

ถ้านักเรยีนต้องการเรยีนรูเ้พ่ิมเติมเกี่ยวกับกลุ่มศาสนาใด ๆ พวกเขาควรดูท่ีแหล่งข้อมูลแนะนำาใกล้ด้าน
หลังหนังสือเพื่อดแูหล่งข้อมูลที่มี
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บทเรยีนท่ี 1

การเข้าใจความขัดแย้งทางศาสนา

บทนำา
 » ทำาไมความขัดแย้งทางศาสนาจึงมีอยู่? ความขัดแย้งทางศาสนาจำาเป็นหรอืไม่ หรอืจะหลีกเลี่ยงได้

หรอืไม่?

 » หลังจากสนทนาสัน้ ๆ เกี่ยวกับคำาถามเหล่าน้ีแล้ว ชัน้เรยีนควรคน้หาพระคมัภีรท์ี่อ้างอิงตอ่ไปน้ี 1 
ทิโมธี 3:15, ยูดา 3, 2 ทิโมธี 2:17, มัทธิว 16:6, มัทธิว 16:12, ทิตสั 1:9, และ 1 เปโตร 3:15. สนทนา
สัน้ ๆ วา่ข้อเหล่าน้ีบอกเป็นนัยเกี่ยวกับความขัดแย้งทางศาสนาอย่างไร

พระเยซูทรงบอกหญิงชาวสะมาเรยีที่บ่อน้ำ าวา่ปัญหาในการนมัสการของชาวสะมาเรยีคือพวกเขาไม่รูว้า่
ตนเองนมัสการใคร (ยอห์น 4:22) แนวความคดิของมนุษย์เกี่ยวกับพระเจ้าคอืคณุลักษณะที่สำาคญัที่สุด
ของพระองคแ์ละเป็นรากฐานทัง้หมดของศาสนาของเขาอยา่งแน่นอน ไมม่ขีอ้ผดิพลาดรา้ยแรงมากไปกวา่
ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับวา่พระเจ้าเป็นเช่นไร

เป็นไปไม่ไดท้ี่จะนมัสการพระเจ้าโดยไม่เช่ืออะไรบางอย่างเกี่ยวกับพระองค ์ถ้าบุคคลมีแนวคดิท่ีผิดเก่ียว
กับพระเจ้า เขาจะให้เกียรตแิก่คณุลักษณะท่ีพระเจ้าไม่มีและพลาดในการถวายเกียรติแก่คณุลักษณะที่
พระเจ้าทรงมี อุปนิสัยของผู้นมัสการจะเปลีย่นไปตามลักษณะที่เขาคดิวา่พระเจ้าทรงมี

คน ๆ  หน่ึงไม่สามารถเชื่อในพระเยซูเพือ่ความรอด โดยไม่ไดเ้ชื่ออะไรบางอย่างเกีย่วกบัพระองค ์ถา้คนคน
หน่ึงเช่ือส่ิงทีผ่ดิเกีย่วกบัพระเยซ ูเขาก็มหีลกัคำาสอนที่ ไมส่นับสนุนพระกติตคิณุ เขาอาจเช่ือขา่วประเสรฐิ
เท็จที่ ไม่สามารถช่วยเขาได้

ครสิตจักรมีหน้าทีร่บัผดิชอบในการสถาปนาความจรงิ อัครสาวกเปาโลกลา่ววา่ครสิตจกัรเป็น "เสาหลกัและ
รากฐานแห่งความจรงิ" 1

เพื่อสถาปนาความจรงิ ครสิตจักรมีหน้าที่อธิบายและปกป้อง อัครสาวก ยูดา บอกเราวา่เม่ือผู้คนสอนหลัก
คำาสอนที่ ไม่ถูกตอ้ง เราตอ้ง "ตอ่สู้เพื่อความเช่ือที่ครัง้หน่ึงเคยมอบให้กับวสุิทธิชน" 2

1 1 ทิโมธี 3:15
2 ยูดา 3
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คำาสอนเท็จก็เป็นเหมือนโรคที่แพรผ่ลของมัน3 หลักคำาสอนเปรยีบเทียบไดก้ับยีสต ์ซ่ึงจะคอ่ย ๆ ส่งผลตอ่
ขนมปังหน่ึงก้อน 4

พระเจา้เรยีกศิษยาภบิาลใหเ้ป็นผูน้ำ าในการปกป้องความจรงิ เปาโลกลา่วกบัทติสัวา่ ศิษยาภิบาลควร "สามารถ
โดยหลักคำาสอนที่ถูกตอ้งทัง้เพื่อตกัเตอืนและโน้มน้าวใจผู้ที่ขัดแย้ง"5 ท่านยังกล่าวดว้ยวา่เพราะคนหลอก
ลวง ทัง้ครอบครวัจึงถูกพรากไปจากความจรงิ

หลกัสูตรน้ีไมเ่กีย่วกบัหลกัคำาสอนทีแ่บง่ครสิตจกัรครสิเตยีนตา่ง ๆ  ออกเป็นหมวดหมูต่า่ง ๆ  เช่น เมธอดสิต ์
แบ๊บติสต์ หรือเพนเทคอสต์ โดยทั่วไปแล้ว คริสตจักรเหล่าน้ีเห็นด้วยกับหลักคำาสอนที่สำาคัญในพระ 
คมัภีรท์ีอ่้างถึงใน คูม่ือหลักคำาสอน ทีด่า้นหลังของหลักสูตรน้ี แทนท่ีจะเป็นเช่นน้ัน หลักสูตรน้ีมองทีก่ลุ่ม 
ศาสนาตา่ง ๆ ที่ปฏิเสธหลักคำาสอนที่เป็นรากฐานของความเช่ือของครสิเตยีน

ในบทเรยีนน้ี เราจะศึกษาส่วนสำาคญัตา่ง ๆ  7 ส่วน ในการเตรยีมครสิเตยีนใหเ้ผชิญความขดัแยง้ทางศาสนา

ประสบการณ์ความรอดส่วนตัว
 » เหตใุดจึงสำาคญัที่คน ๆ หน่ึงจะตอ้งไดร้บัความรอดก่อนที่เขาจะโตเ้ถียงกันเรือ่งศาสนา?

ถา้บคุคลใดไม่ไดร้บัพระคณุของพระเจา้เป็นการส่วนตวั เขาจะ (1) ขาดความเขา้ใจในความจรงิฝ่ึายวญิญาณ 
(2) เขาจะไมม่พีลังและปัญญาของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ในความพยายามของเขา และ (3) เขาจะม ีแรงจงูใจ
ที่ผิดในเรือ่งความขัดแย้งทางศาสนา

จงเข้าใจอันตรายของข้อผิดพลาด
เราตอ้งเตรยีมที่จะโตเ้ถียงตอ่ตา้นข้อผิดพลาดทางศาสนา ข้อผิดพลาดทางศาสนามีผลรา้ยแรง

ข้อผิดพลาดทางศาสนามีผลรา้ยแรงเพราะ:

1. ไม่ ใช่ทุกศาสนาบอกให้คุณเช่ือในพระเจ้าและไปสวรรค์

บางศาสนาไมเ่ช่ือในพระเจา้ผูย้ิง่ใหญซ่ึ่งเป็นบคุคล (ศาสนาพทุธ) ผูนั้บถือศาสนาหลายล้านคนไมเ่ช่ือวา่พวก
เขาสามารถไปสวรรคท์ี่พวกเขาจะยังคงดำารงอยู่ ในฐานะบุคคล (ชาวพุทธและชาวฮินดสู่วนใหญ่)

2. บางศาสนาสรา้งลักษณะนิสยัท่ี ไม่ดีและการกระทำาท่ีช่ัวรา้ย

บางครัง้ศาสนาได้ ให้เหตผุลกับการกระทำาที่เลวรา้ยที่สุดของมนุษยชาต ิเช่น การสังหารชาวยิวหลายล้าน
คนของฮิตเลอร ์ศาสนากระตุน้ให้ผู้ก่อการรา้ยอิสลามสังหารผู้คนหลายพันคน

3 2 ทิโมธี 2:17
4 มัทธิว 16:6
5 ทิตสั 1:9
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3. ความคิดเห็นทางศาสนาไม่ ใช่เรือ่งของรสนิยมสว่นตัว

คน ๆ หน่ึงไม่ควรเลือกความคดิเห็นทางศาสนาของตนเองเหมือนที่เลือกขนมที่เขาชอบ ทุกศาสนาอ้างวา่
นิยามความเป็นจรงิ ถา้คนมจีรงิ และถา้จกัรวาลมจีรงิ และถ้าพระเจา้มีจรงิ ก็แสดงวา่บางศาสนาผดิในวธิทีี่
พวกเขาอธบิายความเป็นจรงิ ยกตวัอยา่ง ถา้มพีระเจา้ผูอ้งคสู์งสุดทีจ่ะพพิากษาโลก คนทีบ่ชูาวญิญาณและ
ปล่อยให้วญิญาณควบคมุชีวติของพวกเขา (ลัทธินับถือผีและลัทธิวดู)ู จะไม่อยู่พรอ้มสำาหรบัการพิพากษา 
คน ๆ หน่ึงไม่ควรเลือกเพียงศาสนาที่เขาชอบเท่าน้ัน แตค่วรเลือกศาสนาที่เข้ากับความเป็นจรงิดว้ย

4. เป็นเรือ่งสำาคัญวา่คนเราจะพรรณนาถึงพระเจ้าอย่างไร

ถ้าคนเรากำาลังพูดถึงส่ิงที่ ไม่เป็นความจรงิ มันไม่สำาคญัวา่เขาอธิบายอย่างไร แตถ่้าพระเจ้ามีจรงิ ความคดิ
บางอย่างเกี่ยวกับพระองค์ย่อมถูก และบางเรือ่งก็ผิด เฉกเช่นที่มันผิดสำาหรบับางข้อความที่พูดเกี่ยวกับ
คุณ บางข้อความเกี่ยวกับพระเจ้าย่อมไม่ถูกต้อง เพราะพระองค์มีอยู่จรงิ เน่ืองจากพระเยซูเป็นพระเจ้า
และควรไดร้บัการนมัสการ คงจะเป็นความผิดพลาดรา้ยแรงที่จะบอกวา่พระองคเ์ป็นเพียงมนุษย์คนหน่ึง 
เช่นเดยีวกับที่หลายศาสนาทำา

5. ชะตากรรมนิรนัดรข์องคน ๆ หน่ึงขึน้อยู่กับความจรงิ

เมื่อผู้คนไวว้างใจบางส่ิงบางอย่างเพื่อความรอดซ่ึงไม่สามารถช่วยให้พวกเขารอดไดจ้รงิ ๆ เราตอ้งพยายาม
เปลีย่นความคดิของพวกเขาก่อนที่พวกเขาจะสูญหายไปตลอดกาล

ทบทวนรายการเหตุผลห้าประการทีข่้อผิดพลาดทางศาสนามีผลรา้ยแรง ดูเหตุผลต่าง ๆ ทีนั่กเรยีนจำาได้
โดยไม่ตอ้งดหูน้ากระดาษ

บ้านของเศรษฐีถูกไฟไหม้ ข้างในมีส่ิงของล้ำาคา่มากมายที่เขาตอ้งการจะรกัษาไว ้เมื่อมีคนมาช่วย พวกเขา
ก็กลวัทีจ่ะเขา้ไปในอาคารที่ ไฟกำาลังไหม้ เจา้ของบา้นรบีมอบเสือ้กนัฝึนพลาสตกิให้พวกเขาทกุคน เขาบอก
พวกคนทีม่าช่วยวา่เสือ้โคต้ไดร้บัการออกแบบมาเป็นพิเศษเพ่ือป้องกันพวกเขาจากไฟ โดยไวว้างใจเจา้ของ
บา้น พวกเขาเขา้ไปในอาคารและพยายามนำาส่ิงทีเ่ขาตอ้งการออกมา บางคนตายเพราะเสือ้โคต้ไมส่ามารถ
ปกป้องได ้ศรทัธาของพวกเขาไม่ไดช่้วยให้พวกเขารอดเพราะพวกเขาเช่ือส่ิงที่ ไม่เป็นความจรงิ

พระเจา้มจีรงิ สวรรคแ์ละนรกมจีรงิ จะมกีารพพิากษาครัง้สุดทา้ยเกีย่วกบัความบาปทัง้หมด และทกุคนจะ
ไปไม่สวรรคก็์นรกช่ัวนิรนัดร ์ถา้บคุคลใดมศีาสนาทีเ่ป็นเหตทุำาใหเ้ขาวางใจในส่ิงผดิ ผลลพัธจ์ะเลวรา้ยและ
ช่ัวนิรนัดร ์ศาสนาของเขาจะไม่ช่วยเขาให้รอด ถ้าไม่เป็นความจรงิ น่ันทำาให้ตอ้งมีการโตแ้ย้งทางศาสนา

ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับสมาชิกของลัทธิ
เป็นส่ิงสำาคญัท่ีจะตอ้งเข้าใจวธีิท่ีสมาชิกของลัทธิคดิและรูสึ้ก ถ้าเราเพิกเฉยตอ่ความตอ้งการของพวกเขา 
เราอาจพลาดในการเสนอพระกิตตคิณุในลักษณะพวกเขาสนใจ
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ลองคดิถงึเมือ่ครัง้ทีค่ณุเขา้มาในครสิตจกัรครัง้แรก อาจไม่ ใช่เพราะมีคนเอาชนะคณุในการโตแ้ยง้ ดงัน้ัน 
เราจึงไม่ควรคดิวา่เราจะเปลีย่นสมาชิกลัทธิเพียงโดยการเอาชนะเขาในการโตแ้ย้ง

เหตผุลเป็นส่ิงสำาคญัในการพิสูจน์ความจรงิ แตเ่หตผุลเพียงอย่างเดยีวไม่ไดเ้ปลี่ยนความมุ่งมั่นของคน ๆ 
หน่ึง

ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงคณุลักษณะบางประการของผู้ที่ ไดร้บัเลือกเข้าลัทธิ คณุลักษณะเหล่าน้ีไม่จำาเป็นตอ้ง
อธิบายถึงคนที่มีศาสนาเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมของเขา

 » คณุรูอ้ะไรบ้างเกี่ยวกับคนที่เข้ารว่มลัทธิ? พวกเขามักจะมีคณุลักษณะอย่างไร?

1. สมาชิกของลัทธิเช่ือวา่ผู้นำ าของเขาเป็นแหล่งความจรงิเพียงแหล่งเดียว

เขาอาจคดิวา่เขาไดร้บัความเชื่อจากการสอนของผู้กอ่ตัง้และจากคมัภีรข์องลัทธิ แตเ่ขาตคีวามสิ่งเหลา่น้ัน
โดยส่ิงที่ผู้นำาบอกเขา น่ันเป็นวธิีที่เขาสามารถเพิกเฉยต่อข้อขัดแย้งต่าง ๆ ในงานเขียนและการเปิดเผย
ของลัทธิได้

ผูน้ำาลทัธสิอนหลักคำาสอนที่ ไมเ่หมอืนใครซึง่ไมพ่บทีอ่ืน่เพือ่จดุประสงคที์จ่ะเป็นแหลง่ความจรงิเพยีงแหลง่
เดยีวสำาหรบัสมาชิกของพวกเขา พวกเขาใหอ้ำานาจขัน้สุดทา้ย ไมว่า่จะเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืทีม่ชีีวติ ที่
แทนที่พระคมัภีร์ ในทางปฏิบัต ิแม้วา่พวกเขาจะอ้างวา่เช่ือในพระคมัภีรก็์ตาม

2. สมาชิกลัทธิไม่ไวว้างใจครสิตจักรครสิเตียนโดยท่ัวไป

สมาชิกของลัทธิได้รบัการสอนวา่ครสิตจักรครสิเตียนเป็นผู้ละทิง้ความเชื่อ ไม่มีความจรงิ และไม่ได้รบั
พระพรจากพระเจ้า ผู้นำาลัทธิอาจเยาะเย้ยครสิตจักรครสิเตยีนอย่างตอ่เน่ือง ในทางตรงกันข้าม ครสิตจักร
ครสิเตยีนทีแ่ทจ้รงิยอมรบัวา่ครสิตจกัรอืน่ ๆ  ก็มคีวามจรงิทีจ่ำาเป็นสำาหรบัคนทีจ่ะรูจ้กัพระเจา้และไปสวรรค์

ผู้นำาลัทธิบางคนติดตามการเปิดเผยใหม่อย่างต่อเน่ือง ผู้คนของพวกเขาจึงคิดวา่พวกเขาเป็นแหล่งที่มา
สำาคญัของความจรงิ

3. สมาชิกของลัทธิไม่สนใจประวติัศาสตรแ์ละประเพณีของครสิตจักร

สมาชิกของลัทธิมีความรูเ้พียงเล็กน้อยเกีย่วกับวธิีทีค่รสิตจักรไดเ้ผชิญกับปัญหาตา่ง ๆ  ในอดตี พวกเขาไม่
เข้าใจวธิีท่ีพระคมัภีร์ ไดร้บัการเก็บรกัษา พวกเขาไม่รูว้า่หลักคำาสอนใดเป็นรากฐานของพระกิตตคิณุและ
สำาคญัตอ่ครสิตศาสนา พวกเขาคดิวา่ครสิตจักรไดท้ำาผิดเกี่ยวกับหลักคำาสอนตา่งๆ ที่สำาคญัที่สุดในประวตัิ
ศาสตรข์องครสิตจกัรส่วนใหญ ่พวกเขาไม่ไดต้ระหนักวา่การปฏเิสธหลกัคำาสอนพืน้ฐานทำาให้พวกเขากลาย
เป็นส่วนหน่ึงของศาสนาใหม่

4. สมาชิกของลัทธิคาดหวงัการกดข่ีข่มเหงและความขัดแย้ง

ถ้าคุณโต้แย้งกับสมาชิกของลัทธิ เขาจะถือวา่คุณถูกหลอก เพิกเฉย ทำาตามแรงจูงใจที่ผิด และอาจถูก
ซาตานควบคมุ
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สมาชิกของลทัธคิาดหวงัวา่จะถูกคนศาสนาอืน่ขม่เหง ถา้มคีนปฏบิตัติอ่พวกเขาอยา่งหยาบคาย น่ันเป็นการ
ยืนยันวา่พวกเขาเป็นฝ่ึายถูก

5. สมาชิกของลัทธิมีความเช่ือท่ีขัดแย้งกัน

น่ันราวกับวา่สมาชิกของลัทธิยังคงความเชื่อของเขาในหลาย ๆ ส่วนที่แตกต่างกัน เขาไม่ได้เปรยีบเทียบ
ความเชื่อจากส่วนหน่ึงกับความเชื่อในอีกส่วนหน่ึง เขาแปลกใจเมื่อมีคนชี้ให้เห็นความขัดแย้ง และเขา
ไม่เห็นความจำาเป็นที่จะตอ้งแก้ ไข

6. สมาชิกของลัทธิเช่ือม่ันด้วยประสบการณ์มากกวา่เหตุผล

สมาชิกของลทัธดิเูหมอืนจะใช้การหาเหตผุลเม่ือนำาเสนอหลกัคำาสอนแกบ่คุคลภายนอก อยา่งไรก็ตาม การ
ให้เหตุผลของพวกเขาน้ันขึน้อยู่กับความเช่ือที่มองไม่เห็นของลัทธิ เหตุผลมีขึน้เพ่ือสนับสนุนส่ิงที่พวก
เขาเช่ืออยู่แล้ว

เขายอมรบัลัทธิเพราะรูสึ้กวา่สมาชิกทุกคนรกัและยอมรบัเขา หรอืเพราะวธิีที่เขารูสึ้กในช่วงเวลานมัสการ
ของพวกเขา หรอืเพราะประสบการณ์ส่วนตวัทางวญิญาณ หลังจากที่เขาเข้าสู่การมีความสัมพันธ์กับลัทธิ 
เขาเริม่ยอมรบัคำาสอนตา่ง ๆ  โดยไมม่กีารประเมิน เม่ือบคุคลภายนอกโตแ้ยง้หลกัคำาสอน เขารูสึ้กวา่พวกเขา
ไม่เข้าใจส่ิงทีเ่ขาเองไดป้ระสบ เขาคดิวา่ถ้าเขาสามารถทำาให้พวกเขาผ่านข้อโตแ้ย้งและเข้าสู่ประสบการณ์
ได ้พวกเขาจะเช่ือมั่นได้

7. สมาชิกของลัทธิเช่ือพระกิตติคุณท่ีต่างไป

เพื่อให้ผู้คนมีความภักดี ลัทธิไม่สามารถมีเอกลักษณ์เฉพาะในหลักคำาสอนเล็กน้อยเท่าน้ัน แต่จะต้องมี
เอกลักษณ์เฉพาะตวัในส่ิงทีส่ำาคญั น่ันคอืเหตผุลทีห่ลกัคำาสอนที่ โดดเดน่ของลทัธหิน่ึงรวมถงึพระกติตคิณุ
ที่ตา่งไป สมาชิกของลัทธิเช่ือวา่ความรอดจะเกิดขึน้ไดท้างลัทธิเท่าน้ัน

8. สมาชิกของลัทธิไม่มีความพอใจทางวญิญาณ

เพราะเขาไม่ได้รบัความรอด เขาจึงไม่มั่นใจในการให้อภัย เขาไม่มีชัยชนะเหนืออำานาจของบาป เขาไม่มี
ความยินดทีี่มาจากสัมพันธภาพกับพระเจ้า และเขาไม่มีสามัคคธีรรมแบบครสิเตยีนแท้กับเพื่อนสมาชิก
ในลัทธิของเขา. เขาจำาเป็นที่จะตอ้งไดย้ินพระกิตตคิณุ

ทำาความเข้าใจ ต้นกำาเนิดของศาสนาเท็จ
 » ศาสนาเท็จมาจากไหน?

การคดิวา่ศาสนาเท็จมาจากแรงจงูใจทีแ่สวงหากำาไร จากประสบการณ์ผดิ ๆ  หรอืจากผปิีศาจเทา่น้ัน เป็นการ
เข้าใจผิดเกีย่วกบัความซับซ้อนของศาสนา ในการตอบสนองตอ่ศาสนาเท็จ เราตอ้งเขา้ใจองคป์ระกอบหลาย
อย่างของศาสนาเหล่าน้ัน
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1. การหาเหตุผลของมนุษย์

ศาสนาเท็จไดร้บัการพัฒนาและอธิบายโดยคนทีม่ีสตปิัญญาซ่ึงให้เหตผุลเกีย่วกับความเช่ือทางศาสนาโดย
ไม่ไดร้บัการเปิดเผยจากพระเจ้าและการนำาทางจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์ (1 โครนิธ์ 2:6-9)

2. แรงจูงใจในการทำากำาไรสว่นตัว

ไม่ ใช่ครสูอนศาสนาทุกคนจะจรงิใจ พระคัมภีรส์อนวา่คำาสอนเท็จสอนโดยคนที่ละเมิดมโนธรรมของตน 
ปฏเิสธความจรงิ และเป็นคนหน้าซื่อใจคด (1 ทิโมธ ี1:5-6, 19, 1 ทิโมธ ี4:2) ผูน้ำ าศาสนาบางคนร่ำารวยดว้ย
หลักคำาสอนเท็จของตน (2 เปโตร 2:1-3)

3. ตาบอดฝ่่ายวญิญาณ

คนที่ ไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าจะตาบอดฝ่ึายวญิญาณ พวกเขาไม่เพียงขาดการรบัรูท้างดา้นวญิญาณ
เท่าน้ัน แตแ่ม้กระทั่งการรบัรูต้ามธรรมชาตขิองพวกเขาก็ ไม่ถูกตอ้ง (2 โครนิธ์ 4:3-4)

4. การปฏิิเสธความจรงิ

พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงสัตย์ซ่ือที่จะพิพากษาโลกของบาป ความชอบธรรม และการพิพากษา (ยอห์น 
16:7-11) คนที่ปฏิเสธความจรงิกำาลังทำาการเลือกที่จงใจ ดงัน้ัน การโน้มน้าวใจและคำาอธิบายไม่เพียงพอที่
จะเปลีย่นความคดิของเขา พระคมัภรีก์ลา่ววา่บคุคลทีย่งัคงหลงผดิในหลกัคำาสอนทีส่ำาคญัควรถกูครสิตจกัร
ปฏิเสธเพราะเขาทำาบาป (ทิตสั 3:10-11)

5. ประสบการณ์ทางด้านวญิญาณ

ศาสนาเท็จไม่ ใช่แคพ่ธิกีรรมทีว่า่งเปลา่ พวกปิศาจมส่ีวนรว่มในการนมสัการเท็จ พระคมัภรีบ์อกเราวา่คนที่
บชูารปูเคารพกำาลงันมสัการพวกปีศาจ (1 โครนิธ ์10:20-21) น่ันหมายถงึวา่ผูค้นในศาสนาเท็จมปีระสบการณ์
ทางดา้นวญิญาณ

6. การเปิดเผยเท็จ

หลักคำาสอนของศาสนาเท็จไม่ ใช่ส่ิงที่มนุษย์ประดษิฐ์ขึน้ทัง้หมด พระคมัภีรบ์อกเราวา่มีหลักคำาสอนที่มา
จากปีศาจ (1 ทิโมธี 4:1)

หลังจากครอบคลุมหกประเด็นข้างตน้แล้ว ดวูา่นักเรยีนสามารถตัง้ชือ่และอธิบายไดก้ีป่ระเด็นโดยไม่ตอ้ง
ดกูระดาษของพวกเขา

ลักษณะ ท่ัวไปของลัทธิต่าง ๆ 6

 · กลุ่มแสดงความมุ่งมั่นอย่างกระตอืรอืรน้และไม่สงสัยผู้นำาที่เป็นมนุษย์ และถือวา่ระบบความเชื่อ

6 ดดัแปลงจาก http://www.apologeticsindex.org/268-characteristics-of-cults เข้าถึงเมื่อวนัที่ 3 มิถุนายน 2020



15บทเรยีนที ่1 การเข้าใจความขัดแย้งทางศาสนา

และการปฏิบัตขิองเขาเป็นความจรงิอย่างที่สุด

 · ไม่ส่งเสรมิคำาถาม ข้อสงสัยและการไม่เห็นดว้ย มิฉะน้ันจะถูกลงโทษ

 · กลุ่มใช้วธีิการเปลีย่นจติใจ (เช่น การทำาสมาธ ิการสวดมนต ์และการนมสัการทีเ่น้นความปลืม้ปิต)ิ 

 · ผูน้ำากำาหนดวธิทีีส่มาชิกควรคดิ กระทำา และรูสึ้ก (เช่น สมาชิกตอ้งไดร้บัอนุญาตกอ่นทีจ่ะออกเดท 
แตง่งาน หรอืเปลีย่นงาน ผู้นำากำาหนดวา่จะแตง่กายอย่างไร อาศัยอยู่ที่ ไหน สมาชิกควรมีบุตรหรอื
ไม่ ฯลฯ)

 · กลุม่อา้งวา่มสีถานะพเิศษและสูงส่งสำาหรบัตวัเอง ผูน้ำ า และสมาชิกของกลุ่ม (ตวัอยา่งเช่น ผูน้ำ าถอื
เป็นบุคคลพิเศษหรอืพระเมสสิยาห์)

 · ผู้นำาไม่รบัผิดชอบตอ่อำานาจใด ๆ

 · ภาวะผู้นำาก่อให้เกิดความรูสึ้กละอายและ/หรอืรูสึ้กผิดตอ่การควบคมุสมาชิก

 · การยอมจำานนตอ่ผู้นำาหรอืกลุ่มกำาหนดให้สมาชิกตดัสายสัมพันธ์กับครอบครวัและเพื่อนฝูึง และ
ปรบัเปลีย่นเป้าหมายส่วนตวัของพวกเขาอย่างสิน้เชิง

 · กลุ่มจะหมกมุ่นอยู่กับการหาสมาชิกใหม่ ๆ

 · กลุ่มหมกมุ่นอยู่กับการหาเงิน

 · สมาชิกถูกคาดหวงัให้อุทิศเงินส่วนเกินให้กับกลุ่มและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม

 · สมาชิกไดร้บัการสนับสนุนหรอืตอ้งอยูอ่าศัยและ/หรอืพบปะสังสรรคก์บัสมาชิกกลุม่คนอืน่ ๆ  เท่าน้ัน

แบ่งปันพระกิตติคุณ
เป็นการดีที่จะเรยีนรูล้ักษณะพิเศษของลัทธิและวธิีหักล้างข้อผิดพลาด อย่างไรก็ตาม การแบ่งปันพระ
กิตตคิณุเป็นส่ิงสำาคญัที่สุด

เพื่อให้ ได้ โอกาสแบ่งปันพระกิตตคิณุ อย่าเสียเวลาโตเ้ถียงเกี่ยวกับประเด็นเล็กๆ น้อยๆ อย่าทำาให้สมาชิก
ของลทัธขิุน่เคอืงดว้ยการโตเ้ถยีงเกีย่วกบัขอ้เท็จจรงิทางประวตัศิาสตรเ์กีย่วกบัลทัธขิองเขาทีค่ณุไมส่ามารถ
พิสูจน์ ได ้มุ่งความสนใจไปที่ประเด็นสำาคญัตอ่พระกิตตคิณุ และอย่าปล่อยให้เขาหลีกเลี่ยงประเด็นเหล่า
น้ันโดยไม่ตอบ

เมือ่การสนทนาสิน้สุดลง ส่ิงสำาคญัทีสุ่ดคอืพวกเขาตอ้งไดย้นิขอ้ความวา่ตอ้งทำาอยา่งไรจึงจะไดร้บัความรอด 
การโตเ้ถียงเกี่ยวกับส่ิงอื่นจะไม่ช่วยพวกเขาแม้วา่คณุจะโตแ้ย้งไดด้กีวา่พวกเขาก็ตาม

เมือ่พูดคยุกบัสมาชิกของลทัธ ิเป็นส่ิงสำาคญัทีค่รสิเตยีนตอ้งแสดงความสุจรติใจและความหว่งใยตอ่บุคคล
น้ัน ครสิเตียนควรเป็นเหมือนคนที่ห่วงใยเพื่อน ครสิเตียนควรโกรธเฉพาะแบบที่เพื่อนโกรธเมื่อมีคนที่
กำาลังถูกทำารา้ย ถ้าสมาชิกของลัทธิมองวา่คณุเป็นศัตร ูเขาจะปฏิเสธที่จะถูกโน้มน้าวให้เช่ือ ถ้าการสนทนา
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ดเูหมือนการแข่งขัน เขาจะไม่ยอมพ่ายแพ้

ครสิเตยีนตอ้งแสดงความรกั การยอมรบั ความหว่งใยอยา่งแทจ้รงิ และการเปิดกวา้งตอ่ความจรงิ ซึ่งแสดง
วา่เขาตอ้งการอย่างจรงิใจที่จะเข้าใจ

จงสำาแดงคริสตจักร
ครสิตจักรท้องถิ่นที่ดคีอืชัยชนะสูงสุดเหนืออิทธิพลทางลัทธิ ในชุมชน

การประกาศของสมาชิกของลัทธิไม่สามารถทำาได้ โดยที่บุคคลชักชวนบุคคลเท่าน้ัน โดยปกตคิน ๆ หน่ึง
จะไม่เปลี่ยนศาสนาโดยไม่คิดถึงชุมชนแห่งความเช่ือที่เขาจะจากไปและชุมชนที่เขาจะเข้าไป ถ้าสมาชิก
ในลัทธิเริม่ถูกดึงดูดโดยพยานของครสิเตียนแต่ละคน เขาต้องการเห็นชุมชนแห่งความเชื่อที่ครสิเตียน
เป็นตวัแทน เขาตอ้งการดวูธิทีีค่วามเช่ือดำาเนินไป เขาสันนิษฐานวา่ข้อความทีเ่ขาไดย้นิ ไดส้รา้งชุมชนแหง่
ความเช่ือไวแ้ล้วซ่ึงเขาจะเข้าไปหากเขาเปลีย่นความเช่ือ

น่ันหมายความวา่สภาพของครสิตจกัรทอ้งถ่ินมคีวามสำาคญัอยา่งยิง่ เพือ่ดงึดดูผูที้ก่ำาลงัพจิารณาเปลีย่นจาก
ชุมชนที่ความเช่ือตา่งไป ครสิตจักรท้องถิ่นตอ้งมีคณุลักษณะบางอย่าง

 » อะไรคอืคณุลักษณะของครสิตจักรที่สามารถดงึดดูผู้คนให้ออกจากลัทธิ?

คุณลักษณะของครสิตจักรท้องถ่ินท่ีดึงดูดใจ

 · หมู่สมาชิกแสดงให้เห็นวา่สัมพันธภาพของพวกเขากับพระเจ้าเป็นจรงิและน่าพึงพอใจ (สมาชิก
ของลัทธิไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้า)

 · คริสตจักรนำ าเสนอหลักคำาสอนทัง้ที่เป็นคำาอธิบายแห่งความเป็นจริงและเป็นเงื่อนไขสำาหรับ
สัมพันธภาพกับพระเจ้า (หลักคำาสอนของลัทธิขัดแย้งกันเองและไม่นำาคนหน่ึง ๆ มาสู่พระเจ้า)

 · ครสิตจักรแสดงให้เห็นวา่พวกเขามีความยินดี ในการนมัสการพระเจ้า (การนมัสการของลัทธิเป็น
แบบมนุษย์ ฝ่ึายเน้ือหนัง และแบบปีศาจ)

 · สมาชิกครสิตจักรแสดงจุดประสงคข์องชีวติดว้ยมุมมองแห่งชีวตินิรนัดร (ลัทธิอ้างวา่ทำางานตาม
ลำาดบัความสำาคญัของความเป็นนิรนัดร ์ครสิตจักรตอ้งแสดงวธิีการดำาเนินชีวติในปัจจุบันดว้ยคา่
นิยมที่นิรนัดร)์

 · ครสิตจักรแสดงความสำาคญัของพันธกิจก่อนส่ิงอืน่แทนทีจ่ะเป็นเป้าหมายทางโลก (ลัทธิเรยีกรอ้ง
ความมุ่งมั่นกับพันธกิจ แตผู่้นำาของพวกเขามีเป้าหมายทางโลก)

 · ข่าวสารของครสิตจักรสนองความต้องการทางวญิญาณอย่างลึกซึง้ (ลัทธิไม่มีพระกิตติคุณที่ตรง
กับความตอ้งการทางวญิญาณ)

 · ครสิตจกัรเป็นครอบครวัแหง่ความเชื่อทีร่กัและหว่งใยสมาชิกของตน (ลัทธอิาจอา้งวา่ดแูลสมาชิก 



17บทเรยีนที ่1 การเข้าใจความขัดแย้งทางศาสนา

แต่ไม่สามารถมีความธรรมแท้แบบครสิเตยีนได)้

 » อะไรเป็นส่ิงที่คณุคาดหวงัจะไดเ้ห็นในครสิตจักรที่มีคณุลักษณะตามที่ระบุไว?้

การขึ้นอยู่กับพระวิญญาณบริสุทธิ์
โปรดจำาไวเ้สมอวา่มเีพียงพระวญิญาณบรสุิทธิเ์ทา่น้ันทีส่ามารถทำาใหค้นบาปรูถ้งึความผิดของตวัเอง เขา้ใจ
ความจรงิ และปรารถนาพระเจา้ ผูป้ระกาศขา่วประเสรฐิไมส่ามารถเกดิผลไดเ้วน้แตเ่ขาจะไดร้บัการนำ าทาง
และเจิมโดยพระวญิญาณบรสุิทธิ์

 » คณุจะอธบิายความแตกตา่งระหวา่งบุคคลทีพ่ึง่พาพระวญิญาณบรสุิทธิแ์ละบุคคลที่ ไมพ่ึง่พาพระ
วญิญาณอย่างไร?
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ประเด็นสำาคัญของพระกิตติคุณ

ประเด็นสำาคัญของพระกิตติคุณ
ประเด็นตอ่ไปน้ีเป็นส่วนสำาคญัของพระกิตตคิณุ เป็นไปไดท้ี่คน ๆ หน่ึงจะไดร้บัความรอดโดยไม่มีความ
เข้าใจที่ถ่องแท้ อย่างไรก็ตาม การปฏิเสธประเด็นเหล่าน้ีทำาให้รากฐานของพระกิตตคิณุหายไป คน ๆ หน่ึง
หรอืองคก์รทีป่ฏเิสธส่ิงสำาคญัเหล่าน้ีจะมแีนวโน้มทีจ่ะพฒันากติตคิณุอืน่ โดยไวว้างใจวธิกีารแหง่ความรอด
ที่ผิด ๆ

เมื่อคุณบอกพระกิตติคุณกับบางคน บางประเด็นจะมีความสำาคัญเป็นพิเศษเพราะความผิดพลาดที่เขา
เช่ืออยู่แล้ว ยกตวัอย่าง ถ้าเขาเช่ือวา่ความรอดเกิดขึน้ไดเ้ฉพาะโดยทางองคก์รใดองคก์รหน่ึง เขาก็จะเช่ือ
วา่ข้อกำาหนดการเป็นสมาชิกขององค์กรน้ันเป็นส่ิงจำาเป็นสำาหรบัความรอด เขาจำาเป็นต้องรูว้า่แต่ละคน
ไดร้บัการให้อภัยและไดม้ีสัมพันธ์ภาพโดยตรงกับพระเจ้า

1. พระเจ้าสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์เองเพ่ือให้เขามีความสัมพันธ์กับพระองค์ 
(ปฐมกาล 1:27, กิจการ 17:24-28)

ความจรงิน้ีแสดงใหเ้ห็นจดุประสงคข์องการดำารงอยูข่องเราและเป้าหมายแหง่ความรอด ความจรงิขอ้น้ีขดั
แยง้กบัศาสนาที่ ไมเ่ช่ือในพระเจา้ทีม่คีณุลกัษณะซึ่งทรงรกัทกุคน ความจรงิขอ้น้ีแสดงใหเ้ห็นปัญหาทีแ่ท้
จรงิกับโลก ผู้คนไม่มีสัมพันธภาพกับพระเจ้า

 » จะวา่อย่างไรถ้าคนไม่เช่ือวา่พระเจ้าทรงรกัเขา?

2. มนุษย์คู่แรกทำาบาปและแยกตัวจากพระเจ้า (ปฐมกาล 3:3-6, อิสยาห์ 59:2)

ข้อน้ีแสดงให้เห็นที่มาของบาปและเหตุผลของสภาพการณ์ต่าง ๆ ในโลก โลกมีความทุกข์และโทมนัส
เพราะความบาป ยังคงมีความยินดแีละจุดประสงคเ์พราะการออกแบบของพระเจ้า แต่ โลกไม่เหมือนกับ
ที่พระเจ้าทรงวางแผนไวแ้ตเ่ดมิ

 » จะเกิดอะไรขึน้ถ้าคน ๆ หน่ึงไม่เช่ือวา่บาปคอืปัญหาที่แท้จรงิของโลก?

3. เราแต่ละคนได้ทำาบาปต่อพระเจ้า ( โรม 3:10, 23)

แตล่ะคนมีความผิดในการจงใจทำาบาปตอ่พระเจ้า ไม่มีคนที่ทำาส่ิงที่ถูกตอ้งตลอดเวลา
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 » จะเกิดอะไรขึน้ถ้าคน ๆ หน่ึงคดิวา่เขาสามารถพิสูจน์ส่ิงที่เขาไดท้ำา?

4. คนบาปทุกคนท่ีไม่พบความเมตตาจะถูกพระเจ้าพิพากษาและถูกลงโทษช่ัวนิรนัดร ์(ฮีบร ู9:27, 
โรม 14:12, ววิรณ์ 20:12)

เรือ่งน้ีแสดงให้เห็นถึงความจรงิจังและความเรง่ดว่นในการที่คนบาปจำาเป็นตอ้งไดร้บัความรอด

 » จะวา่อย่างไรถ้าคนที่ ไม่เช่ือวา่มีพระเจ้าผู้ชอบธรรมที่ โกรธเพราะบาปของเขา?

5. คน ๆ หน่ึงไม่สามารถทำาอะไรเพ่ือชดใช้บาปท่ีเขาได้ทำาต่อพระเจ้าได้ ( โรม 3:20, เอเฟซัส 2:4-9)

ความดแีละของประทานไม่สามารถชำาระแทนความบาปไดเ้พราะความบาปขัดตอ่พระเจ้าผู้ ไม่มีขอบเขต
และเพราะทุกส่ิงเป็นของพระองคอ์ยู่แล้ว

 » จะวา่อย่างไรถ้าคนเช่ือวา่เขาตอ้งทำาตวัเองให้สมควรไดร้บัการอภัย?

6. จะต้องมีพืน้ฐานสำาหรบัการให้อภัยเพราะบาปเป็นเรือ่งรา้ยแรงและพระเจ้าทรงยุติธรรม ( โรม 
3:25-26)

พระเจ้าทรงต้องการให้อภัย แต่ถ้าพระองค์ ให้อภัยโดยไม่มีพืน้ฐาน บาปจะดูเล็กน้อย และพระเจ้าจะดู
เหมือนไม่ยุตธิรรม

 » ทำาไมการสิน้พระชนม์ของพระครสิตจ์ึงจำาเป็น?

7. พระเยซู พระบุตรของพระเจ้า ดำาเนินชีวติท่ีสมบูรณ์และสิน้พระชนม์เพ่ือเป็นการเสยีสละเพ่ือ
เราจะได้รบัการอภัย ถูกทำาให้ชอบธรรมต่อพระพักตรพ์ระเจ้าผู้บรสุิทธิ� และมีชีวตินิรนัดร ์(ยอห์น 
3:16, โรม 5:8-9)

เพราะพระเยซทูรงเป็นพระบุตรของพระเจา้ การเสียสละของพระองคจ์งึมคีา่ไรข้อบเขต และเป็นพืน้ฐาน
สำาหรบัการใหอ้ภยัทกุคนในโลก ถา้พระองคเ์ป็นเพยีงแคค่น ๆ  หน่ึง การเสียสละของพระองคจ์ะมีคา่จำากดั 
ถ้าพระองค์ ไม่ ใช่พระเจ้า พระองคจ์ะไม่สามารถช่วยเราไดอ้ย่างครบถ้วน และเราตอ้งหาทางรอดอื่น

 » เหตใุดบางศาสนาจึงสอนวา่ผู้คนตอ้งไดร้บัความรอดจากการงาน?

8. พระเยซูทรงฟ้ืนจากความตายทางร่างกาย พิสูจน์ตัวตนของพระองค์ ในฐานะพระบุตรของ
พระเจ้าและทรงสำาแดงฤทธิ�อำานาจของพระองค์ท่ีจะประทานชีวิตนิรนัดร ์(ยอห์น 11:25-26, 
ยอห์น 20:24-28, โรม 1:4, ววิรณ์ 1:18)

ลทัธทิีป่ฏเิสธการฟ้ืนคนืพระชนมข์องพระเยซูมกัจะปฏเิสธความเป็นพระเจ้าของพระองคแ์ละความเพยีง
พอของเครือ่งบูชาของพระองคเ์พื่อความรอด จากน้ันพวกเขาก็คดิคน้วธิีอื่นแห่งความรอด
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 » ส่ิงที่เรารูเ้พราะพระเยซูทรงฟ้ืนจากความตายมีอะไรบ้าง?

9. เครือ่งบูชาของพระเยซูก็เพียงพอแล้วสำาหรบัความรอด (เอเฟซัส 2:8-10, 1 ยอห์น 2:2)

ความรอดเกดิขึน้โดย พระค�ุ, โดย ความเชือ่, ในพระเยซูครสิต ์องค ์เดยีว และไม่ ใช่โดยการงานทีด่ ีหลาย
ศาสนาสอนวา่บคุคลสามารถไดร้บัความรอดไดเ้พยีงบางส่วน ความคดิน้ีทำาใหผู้ค้นตกอยูภ่ายใตก้ารควบคมุ
ขององคก์รทางศาสนาที่บอกพวกเขาวา่ตอ้งทำาอย่างไรจึงจะรอด

 » ทำาไมบางคนจึงคดิวา่พวกเขาไม่สามารถรอดไดห้ากไม่มีองคก์รทางศาสนาของตน?

10. พระเจ้าทรงช่วยทุกคนท่ียอมรับว่าเขาเป็นคนบาป กลับใจจากบาป และเช่ือข่าวประเสริฐ 
(มาระโก 1:15, 1 ยอห์น 1:9)

ไม่มีองคก์รใดของมนุษย์มีสิทธิ์ทีจ่ะเพิ่มข้อกำาหนดสำาหรบัความรอดหรอืเสนอวธิีการเพือ่ความรอดทีแ่ตก
ตา่งออกไป

 » คนแบบไหนที่มีสิทธิ์จะเช่ือวา่เขาจะไดร้บัความรอด?

11. การกลับใจหมายความว่าคน ๆ หน่ึงเสียใจในบาปของเขาและเต็มใจท่ีจะละทิง้บาปของเขา 
(อิสยาห์ 55:7, เอเสเคียล 18:30, เอเสเคียล 33:9-16, มัทธิว 3:8)

การกลับใจไม่ไดห้มายความวา่คน ๆ หน่ึงตอ้งทำาให้ชีวติของเขาสมบูรณ์แบบก่อนที่พระเจ้าจะยอมรบัเขา 
เฉพาะพระเจ้าเท่าน้ันที่สามารถช่วยคนบาปให้พ้นจากอำานาจบาปของเขาได ้การกลับใจหมายความวา่คน 
ๆ หน่ึงเสียใจมากพอสำาหรบับาปของเขาจนเขาพรอ้มจะหันกลับจากบาปน้ัน ถ้าคน ๆ หน่ึงไม่เต็มใจละทิง้
บาป เขาจะไม่ไดร้บัการช่วยให้รอด

 » ทำาไมคน ๆ หน่ึงจึงไม่สามารถไดร้บัการให้อภัยโดยที่ ไม่กลับใจ?

12. คนบาปท่ีกลับใจและท่ีเช่ือ ได้รบัความรอดเม่ือเขาทูลขอให้พระเจ้าช่วยเขา ( โรม 10:13, กิจการ 
2:21)

ทกุคนเขา้ถงึพระเมตตาของพระเจา้ไดเ้พราะพระเยซ ูไมจ่ำาเป็นตอ้งมสีถาบนัหรอืตวัแทนทีเ่ป็นมนุษยเ์พือ่
ให้บุคคลไดร้บัการอภัยโทษจากพระเจ้า คน ๆ หน่ึงไดร้บัพระเมตตาเป็นรายบุคคลและเริม่มีสัมพันธภาพ
โดยตรงกับพระเจ้า

 » เรารู้ ไดอ้ย่างไรวา่คน ๆ หน่ึงสามารถเป็นครสิเตยีนได้ ในเวลาเพียงช่ัวขณะหน่ึง?
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ลัทธิมอรม์อน

การเผชิญหน้าครั้งแรก
จอห์นพบพวกเขาครัง้แรกขณะกำาลังเดนิผ่านสวนสาธารณะระหวา่งทางที่เขากลับบ้าน พวกเขาเป็นชาย
หนุ่มสองคนสวมกางเกงสีดำาและเสือ้เชิต้สีขาว ติดป้ายช่ือ พวกเขาเป็นมิตรและต้องการคุยกับเขาเรือ่ง
ศาสนาของพวกเขา จอห์นฟังและไม่ได้ถามอะไรมาก ดูเหมือนพวกเขามาจากครสิตจักรทั่ว ๆ ไปและดู
เหมือนจะพูดแบบเดียวกับที่จอห์นเคยได้ยินในโบสถ์ พวกเขาบอกวา่พวกเขามาจากศาสนจักรของพระ
เยซูครสิตแ์ห่ง วสุิทธิชนยุคสุดท้าย หรอืที่เรยีกวา่มอรม์อน

การศึกษาพระคัมภีร์ – ตอนที่ 1
อ่านออกเสียง อิสยาห์ 41 พรอ้มกัน ให้นักเรยีนแตล่ะคนเขียนหน่ึงย่อหน้าสรปุข้อความของข้อพระคมัภีร์
น้ี ข้อน้ีบอกอะไรเราเกีย่วกับพระเจ้า? ให้นักเรยีนแตล่ะคนเขียนรายการข้อความ ในทัง้กลุ่มอภิปรายส่ิงที่
ค�ุเขียน

ลัทธิมอร์มอน
กำาเนิดและประวติัความเป็นมา

ลัทธิมอรม์อนเริม่ดว้ยชายคนหน่ึงช่ือ โจเซฟ สมิธ โจเซฟอ้างวา่วนัหน่ึงในปี 1820 เขาสวดอ้อนวอนขอให้
พระเจ้าแสดงให้เห็นวา่ครสิตจักรใดถูกตอ้ง ขณะอธิษฐาน เขาก็เห็นนิมิต เขาเห็นบุรษุสองคนในชุดขาว 
คอืพระเยซูและพระเจ้าพระบิดา พระเจ้าบอกเขาวา่ไม่มีครสิตจักรใดที่ถูกตอ้งและความเชื่อของพวกเขา
เป็นส่ิงน่าสะอิดสะเอียน

 » ในนิมิตน้ี อะไรบ้างคอืส่ิงที่ผิดไปจากพระคมัภีร?์

โจเซฟอา้งนิมติในเวลาตอ่มาทีแ่สดงใหเ้ห็นตำาแหน่งทีจ่ะขดุแผน่จารกึทองคำาพรอ้มขอ้เขยีนบนแผน่จารกึ 
เขาแปลงานเขียนน้ีโดยใช้ แวน่ตาวเิศษ และตพีิมพ์งานเขียนเป็น พระคมัภีรม์อรม์อน ไม่มี ใครเคยเห็น
แผ่นจารกึหรอืแวน่สายตาตัง้แตทู่ตสวรรคน์ำาส่ิงเหล่าน้ันกลับไปสวรรคเ์พือ่ความปลอดภัย

โจเซฟเป็นสมาชิกของบ้านพัก Masonic และคัดลอกพิธีกรรมลับของลัทธิมอรม์อนจากคู่มือ Masonry 
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รวมทัง้คำาสาบานเลือด รหัสผ่าน และการจับมือแบบลับ ๆ 7

ครสิตจกัรมอรม์อนก่อตัง้ขึน้ในนิวยอรก์ในปี 1830 ในปี 1839 พวกเขายา้ยไปนอว ูอลิลนิอยส์กอ่น จากน้ันจงึ
ย้ายไปมสิซรู ีสมธิกลา่ววา่มสิซรูเีป็นดนิแดนแหง่คำาสัญญาสำาหรบัชาวมอรม์อน และพระวหิารจะถกูสรา้งขึน้
ในเมืองอินดเิพนเดนซ์ รฐัมิสซูรี8 ไม่เคยมีการสรา้งพระวหิาร และพวกมอรม์อนก็เคลือ่นไหวอีกครัง้ สมิธ 
ไดก้ล่าวคำาพยากรณ์จำานวนมาก ที่ ไม่เคยเป็นจรงิ 9

สมิธกล่าววา่ "ข้าพเจ้ามีเรือ่งให้ โอ้อวดมากกวา่ที่ ใคร ๆ เคยมี ข้าพเจ้าเป็นคนเดยีวที่สามารถดแูลรกัษาทัง้
ครสิตจกัรไวด้ว้ยกนัตัง้แตส่มยัของอาดมั ผูค้นส่วนใหญ่ยนืเคยีงขา้งขา้พเจา้ ทัง้เปาโล เปโตร และพระเยซู
ไม่เคยทำาแบบน้ี ข้าพเจ้าอวดวา่ไม่มี ใครเคยทำางานเช่นน้ีมาก่อน สาวกของพระเยซูหนีจากพระองค ์แต ่
วสุิทธิชนยุคสุดท้ายไม่เคยหนีจากข้าพเจ้าเลย" 10

โจเซฟโจมตแีละทำาลายแท่นพมิพข์องหนังสือพมิพ์ทีป่ระณามการทีเ่ขามภีรรยาหลายคน11 ขณะที่ โจเซฟ
อยู่ ในคกุเพื่อรอการพิจารณาคด ีกลุ่มคนรา้ยบุกคกุและสังหารโจเซฟและไฮรมัน้องชายของเขา

สมิธตัง้ให้ลูกชายเป็นผู้สืบทอด แตห่ลังจากการเสียชีวติของสมิธ ขบวนการส่วนใหญ่ไดต้ดิตาม บรคิมั ยัง
ก์ และย้ายไปซอลท์เลคซิตี ้ออกจาก "ดนิแดนแห่งคำาสัญญา"

มอรม์อนเช่ือวา่ศาสนาครสิตท์ี่แท้จรงิจบลงดว้ยการตายของอัครสาวกและไม่เหลืออยู่บนโลกอีกจนกระทั่ง
สมิธเริม่ครสิตจักรมอรม์อน

 » มีเหตกุารณ์ใดบ้างในช่วงแรก ๆ ในครสิตจักรมอรม์อนที่ควรทำาให้เราสงสัยวา่ครสิตจักรมอรม์อน
เป็นศาสนาครสิตท์ี่แท้จรงิที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูบนแผ่นดนิโลก?

อิทธิพลในปัจจุบัน

มนิีกายมอรม์อนมากมายทีแ่ยกออกมาจากขบวนการดัง้เดมิทีเ่ริม่โดยโจเซฟ สมธิ บางกลุม่มขีนาดเล็กมาก

ครสิตจกัรที่ ใหญท่ีสุ่ดของมอรม์อนมสีำานักงานใหญท่ีซ่อลทเ์ลคซิตี ้ยทูาห ์และมสีมาชิกทัว่โลก 14,700,000 
คน พวกเขาเผยแพรส่ื่อตา่ง ๆ ใน 177 ภาษา

พวกเขามผีูส้อนศาสนาเต็มเวลาเกอืบ 80,000 คน12 ผูพ้วกมชิชันนารมีกัจะเป็นคนหนุ่ม ๆ  ทีอ่าสาเป็นเวลา 

7 ชาวมอรม์อนมพิีธกีรรมลับมากมายทีค่ดัลอกมาจาก Masonic Lodge พระคมัภรีบ์อกเราวา่เหลา่อคัรสาวกไมม่ศีาสนาทีเ่ป็นความ
ลับ แตเ่ปิดเผยทุก ๆ ส่ิงที่พวกเขาเช่ือ ด ู2 โครนิธ์ 4:2 และ 2 ทิโมธี 2:2.

8 โจเซฟ สมิธ, หลักคำาสอนและพันธสั��า, หมวด 57
9 คัมภีร์ ไบเบิลกล่าววา่ถ้าคำาทำานายของคน ๆ หน่ึงไม่เป็นจรงิ ก็ ไม่ควรเช่ือถือเขาในฐานะผู้เผยพระวจนะ ดู เฉลยธรรมบัญญัติ 

18:22.
10 โจเซฟ สมิธ, หลักคำาสอนและพันธสั��า, หมวด 57.
11 พระคมัภีรก์ล่าววา่ศิษยาภิบาลไม่ควรเอาแต่ ใจและรนุแรง ด ูทิตสั 1:7.
12 รายงานเมื่อปี 2014
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1.5 หรอื 2 ปี พวกเขาจะถูกส่งไปยังทุกหนแห่งที่มอรม์อนมีพันธกิจในโลกโดยไม่สามารถเลือกได ้พวกเขา
ทำางานโดยไม่มีเงินเดอืน

หลักคำาสอนของมอรม์อนท่ีเข้าใจยาก

การมีภรรยาหลายคน

โจเซฟ สมิธอ้างวา่พระเจ้าทรงส่ังเรือ่งการมีภรรยาหลายคนเพื่อให้มนุษย์กลายเป็นเช่นพระเจ้าหลังความ
ตาย ซ่ึงเป็นเป้าหมายสูงสุดของมอรม์อนทุกคน13 ผู้ชายควรจะมีภรรยาหลายคนตลอดไป ดงัน้ันพวกเขา
จึงสามารถเตมิโลกใหม่ได้ ในวธิีเดยีวกันกับที่พระเจ้าสรา้งโลก 14

สมิธแตง่งานกับภรรยา 27 คน คนที่อายุน้อยที่สุดคอื 14 ปี หลายคนแตง่งานกับผู้ชายคนอื่นมาแล้ว แต่
สมิธ กลา่ววา่การแตง่งานครัง้กอ่น ๆ  ไมถ่กูตอ้งถา้พวกเขาแตง่งานนอกศาสนามอรมอน15 ผูน้ำ ารองจากสมธิ 
บรคิมั ยัง มีภรรยา 57 คนและลูก 165 คน

สมธิกล่าววา่การมภีรรยาหลายคนเป็นพันธสัญญาอนัเป็นตลอดไปของพระเจา้ และมกีารสถาปนากอ่นการ
วางรากโลก ตอ่มา อคัรสาวกของครสิตจกัรมอรม์อนกลา่ววา่การมภีรรยาหลายคนเป็นหนทางเดยีวทีจ่ะบรรลุ
ความเป็นพระเจ้า 16 และจะไม่มีวนัเปลีย่นแปลง

ชาวมอรมอนยงัคงมภีรรยาหลายคนจนถงึปี ค.ศ. 1890 เมือ่รฐับาลสหรฐัขูว่า่จะยดึทีด่นิของครสิตจกัรเพราะ
พวกเขาทำาผิดกฎหมาย ในเวลาน้ัน วดูรฟัฟ์ ศาสดาพยากรณ์มอรม์อนอ้างวา่ไดร้บัการเปิดเผยจากพระผู้
เป็นเจ้าวา่การมีภรรยาหลายคนไดจ้บลงแล้ว 

 » ตอนน้ี มอรม์อนส่วนใหญ่ไมม่ภีรรยาหลายคน ทำาไมประวตักิารมภีรรยาหลายคนของพวกเขาจงึยงั
คงเป็นปัญหาเรือ่งความน่าเช่ือถือของพวกเขา?

การเหยียดเชือ้ชาติ

ตามหลักคำาสอนของมอรม์อน มนุษย์ทุกคนเป็นวญิญาณในสวรรคก์่อนเกิด มีสงครามในสวรรค ์และผู้ที่
ไม่ ได้ต่อสู้อย่างเต็มท่ีเพ่ือพระเจ้าก็ถูกสาปแช่งให้มีผิวสีเข้ม บรรดาชายที่อ้างถึงในย่อหน้าน้ีล้วนเคยเป็น
ประธานครสิตจักรมอรม์อนและชาวมอรมอนยังถือวา่พวกเขาเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้า โจเซฟ 
สมิธกล่าววา่ถ้าคนผิวคล้ำาเช่ือหลักคำาสอนของมอรม์อนและทำาส่ิงที่ถูกต้อง ผิวของพวกเขาจะจางลงหลัง
จากผ่านไปหลายช่ัวอายุคน บรกิแฮม ยัง กล่าววา่ผิวสีดำาและจมูกแบนเป็นคำาสาปของคาอิน เขากล่าววา่
เป็นหลักการถาวรจากพระเจ้าท่ีวา่ผู้ชายที่มีเลือดแอฟรกิันไม่สามารถดำารงฐานะปุโรหิตได ้เขายังกล่าวอีก
วา่การเป็นทาสผิวดำาเป็นสถาบันอันศักดิ์สิทธิ์ โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธกล่าววา่คนผิวดำากำาลังได้รบัส่ิงที่พวก

13 พระคมัภีรก์ล่าววา่ศิษยาภิบาลควรมีภรรยาเพียงคนเดยีว ด ูทิตสั 1:6.
14 โจเซฟ สมิธ, หลักคำาสอนและพันธสั��า, หมวด 132
15 พระคมัภีรก์ล่าววา่บุคคลที่แตง่งานกับผู้ที่หย่ารา้งก็ทำาผิดประเวณี ด ูมัทธิว 5:32.
16 Brigham Young, Journal of Discourses, Volume 11, 269
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เขาสมควรไดร้บัในโลกน้ีเพราะส่ิงทีว่ญิญาณของพวกเขาทำากอ่นเกดิ เดวดิ 
แมคเคย ์กลา่ววา่การเลอืกปฏบิตัขิองครสิตจกัรตอ่พวกนิโกรไม่ไดเ้ริม่ตน้ที่
มนุษย์ แตเ่ริม่จากพระเจ้า 17

ในลัทธิมอร์มอน สมาชิกชายทุกคนควรเป็นนักบวช เพราะตลอด
ประวตัศิาสตรข์องพวกเขา มอรม์อนไมอ่นุญาตใหค้นผวิดำาเป็นนักบวช ซ่ึง
หมายความวา่พวกเขาไม่ไดเ้ป็นสมาชิกจรงิ ๆ  ในปี 1978 ครสิตจักรมอรม์อน
อา้งวา่ไดร้บัการเปิดเผยใหมท่ีเ่ปลีย่นทกุอยา่งทีพ่วกเขาพดูเกีย่วกบัคนผวิดำา
ตัง้แตเ่ริม่แรก และตอนน้ีพวกเขายอมให้คนผิวสีเป็นนักบวช 18

 » มอรม์อนอา้งวา่ยอมรบัคนผิวดำาอยา่งเทา่เทียมกบัเผา่พนัธุอ์ืน่ ๆ  เหตุ
ใดประวตัิศาสตรก์ารเหยียดเชือ้ชาติของพวกเขายังคงเป็นปัญหา
เรือ่งความน่าเช่ือถือของพวกเขา?

ชุดชัน้ใน

สมาชิกมอรม์อนทุกคนตอ้งสวมเสือ้ผ้าพิเศษภายใตเ้สือ้ผ้าชัน้นอก เสือ้ผ้าพิเศษเป็นสีขาวและคลุมพืน้ที่
ส่วนใหญ่ของรา่งกาย ชุดดังกล่าวมีเพื่อจะให้ความคุ้มครองทางวญิญาณแก่พวกเขา ชุดสีขาวแสดงถึงคำา
สัญญาของพวกเขาที่จะซ่ือสัตย์ตอ่ครสิตจักร พวกเขาควรจะสวมใส่ชุดน้ีทัง้วนัทัง้คนื

ลัทธิมอรม์อนนอกรตี

สมาชิกมอรม์อนทุกคนตอ้งเช่ือวา่โจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าและ พระคมัภีรม์อ
รมอน เป็นพยานหลักฐานอีกเล่มหน่ึงของพระครสิต ์เท่าเทียมพระคมัภีร์ ไบเบิล พวกเขายังมีหนังสือการ
เปิดเผยทีเ่รยีกวา่ หลกัคำาสอนและพนัธสั��า ทีพ่วกเขาเช่ือวา่ไดร้บัการดลใจเช่นเดยีวกบัพระคมัภีร์ ไบเบลิ 
พวกเขาเช่ือวา่พระคมัภีร์ ไม่เพียงพอที่จะสรา้งหลักคำาสอนที่สำาคญัที่สุดของพวกเขา

มอรม์อนอ้างวา่ศาสนาของพวกเขาเป็นศาสนาครสิตท์ีแ่ท้จรงิ หลักคำาสอนหลายข้อขัดแย้งกับหลักคำาสอน
ทางประวตัศิาสตร์ ในพระคมัภีร์ ไบเบิลที่สนับสนุนพระกิตตคิณุ เป็นการยากที่จะคน้หาความนอกรตีเมื่อ
พูดคยุกับสมาชิกมอรม์อนเพราะหลายคนไม่รูว้า่ศาสดาพยากรณ์ของพวกเขาสอนอะไร

ครสิตจักรมอรม์อนเชื่อวา่พระเจ้าเคยเป็นมนุษย์เหมือนเรา แต่ ได้พัฒนาจนกลายเป็นพระเจ้าอย่างที่
พระองคเ์ป็นอยู่ตอนน้ี19 พวกเขาเช่ือวา่พระเจ้าพระบิดาทรงมีพระวรกายเน้ือหนัง พระองคม์ีภรรยาหลาย
คน ลูกหลานของพระองคเ์กิดเป็นวญิญาณก่อน แล้วจึงถูกส่งมายังโลกเพื่อเกิดเป็นมนุษย์ 

มอรม์อนบอกวา่พวกเขาเช่ือวา่พระเยซูประสูตจิากหญิงพรหมจาร ีแตค่รสิตจักรมอรม์อนสอนวา่พระเจ้า

17 พระคมัภีรก์ล่าววา่ในพระครสิต์ ไม่มีการแบ่งแยกเชือ้ชาตแิละชาตพิันธุ์ ด ูกาลาเทีย 3:28
18 รูปภาพโดย ErikaWittlieb จาก Pixabay ดึงมาจาก https://pixabay.com/photos/moroni-angel-statue 

-prophet-mormon-1467937/
19 Joseph Smith in History of the Church, Volume 6, 305

รปูปั ้ นเทวดา โมโรนีอยู่ที่ยอด
ของพระวหิารมอรม์อนทุกแห่ง
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พระบิดาทรงทำาให้แมรีต่ัง้ครรภ์ด้วยวธิีธรรมชาติโดยใช้
รา่งกายของพระองค์และพระเยซูก็ประสูติ ในลักษณะ
เดยีวกับที่มนุษย์คนอื่น ๆ เกิดมา 20

มอรม์อนเช่ือวา่ก่อนท่ีพระเยซจูะประสูตบินแผ่นดนิโลก 
พระองคท์รงเป็นวญิญาณ เช่นเดยีวกับทูตสวรรคอ์ื่น ๆ 
พระองค์ ไม่ ใช่พระเจ้า 21

มอรม์อนเช่ือวา่พระวญิญาณบรสุิทธิแ์ละพระเยซเูป็นส่ิง
มีชีวติที่แยกจากพระบิดา และทัง้สองไม่เท่าเทียมพระ
บิดา พวกเขาไม่เช่ือในตรเีอกานุภาพ 

 » โดยใช้ ไมก่ีค่ำา คณุจะอธบิายปัญหาเกีย่วกบัทศันะ
ของมอรม์อนเกี่ยวกับพระเจ้าอย่างไร?

มอรม์อนเช่ือวา่ชายชาวมอรมอนสามารถเตบิโตทีจ่ะเป็นเหมือนพระเจ้าได ้พวกเขาเช่ือวา่หลายคนเคยทำา
มาแล้วจึงมีพระผู้เป็นเจ้ามากมาย อัครสาวกลอเรนโซ สโนวก์ล่าววา่ "อย่างที่มนุษย์เป็น พระเจ้าเคยเป็น 
และตามที่พระเจ้าเป็นอยู่ มนุษย์ก็จะเป็นได"้

โจเซฟ สมิธกล่าววา่ "น่ีคอืชีวตินิรนัดร—์คอืการรูจ้ักพระเจ้าองค์
เดียวที่เฉลียวฉลาดและเที่ยงแท้ และคุณต้องเรยีนรูว้ธิีที่จะเป็น
พระเจา้ดว้ยตวัคณุเอง และเป็นกษัตรยิแ์ละปุโรหติของพระผูเ้ป็น
เจ้าเช่นเดยีวกับที่พระผู้เป็นเจ้าทัง้ปวงทำามาก่อนท่าน "

มอรม์อนเชื่อวา่มเีพยีงไมก่ีค่นเทา่น้ันทีจ่ะไปนรกตลอดกาล 22 คน
ส่วนใหญจ่ะไดร้บัโอกาสในการยอมรบัลทัธมิอรม์อนภายหลงัความ
ตาย ชาวมอรม์อนที่ซ่ือสัตย์จะไปสวรรคชั์น้สูงสุด

มอรม์อนเช่ือวา่ความรอดเป็นรางวลัที่มอบให้สำาหรบัชีวติที่รบัใช้
พระเจา้อยา่งซือ่สัตย ์23 มอรม์อนไมอ่า้งวา่มีความมัน่ใจส่วนตวัเกีย่ว
กับความรอด

มอรม์อนเชื่อวา่ครสิตจักรอื่นทัง้หมดเป็นแบบซาตาน และไม่มี
ความรอดใด ๆ ยกเวน้ผ่านทางครสิตจักรมอรม์อน ไม่มีเอกภาพ
ที่แท้จรงิระหวา่งมอรม์อนและครสิเตยีนได้

20 พระคมัภีรก์ล่าววา่มารยี์ตัง้ครรภ์ โดยพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ด ูลูกา 1:35 และ มัทธิว 1:18.
21 พระคมัภรีก์ลา่ววา่พระเยซทูรงเป็นพระวาทะของพระเจา้และพระองคท์รงเป็นพระเจา้กอ่นทีพ่ระองคจ์ะเสด็จมาบงัเกดิบนแผน่

ดนิโลก ด ูยอห์น 1:1, 14
22 พระคมัภีรก์ล่าววา่คนจำานวนมากจะถูกส่งไปยังนรกพรอ้มกับพญามารและพวกปีศาจ ด ูมัทธิว 25:41
23 พระคมัภีรก์ล่าววา่ความรอดเป็นของประทานจากพระเจ้า ไม่ไดม้าจากกาารงาน ด ูเอเฟซัส 2:8-9

"รากฐานของศาสนาแท้
ตัง้อยู่บนพระวจนะของ
พระเจ้า ถูกสรา้งขึน้บน
เหล่าศาสดาพยากรณ์
และบรรดาอัครสาวก 
โดยพระเยซูครสิต์เอง
ทรงเป็นศลิาหัวมุม"

John Wesley
"The Case of Reason 
Considered"

 

" ในแง่บวกตามท่ีภาษาสามารถ
บอกได้ พันธสญัญาเดิมยืนยัน
วา่พระเจ้าเป็นองค์นิรนัดร ์โดย
ไม่มีจุดเริม่ต้นหรอืจุดสิน้สุด 
ทรงอยู่เหนือขีดจำากัดของเวลา" 

W.T. Purkiser
God, Man, and Salvation, 151
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 » เหตใุดเอกภาพระหวา่งครสิเตยีนกับมอรม์อนจึงเป็นไปไม่ได?้ ให้เหตผุลหลาย ๆ ข้อ

กลยุทธ์มอรม์อน 

ชาวมอรม์อนขอให้ผู้คนสวดอธิษฐานวา่พระเจ้า
จะทรงแสดงให้พวกเขาเห็นว่าพระคัมภีร์มอ
รมอนจริงหรือไม่และโจเซฟ สมิธเป็นศาสดา
พยากรณ์หรือไม่ หลายคนอ้างว่ารู้สึกความ
เรา่รอ้นในหัวใจเป็นคำาตอบสำาหรบัคำาอธิษฐาน
น้ัน พวกเขาคิดวา่ความรูสึ้กเรา่รอ้นน้ันยืนยัน
วา่ลัทธิมอรม์อนเป็นความจรงิ ความรูสึ้กไม่ ได้
ยนืยนักบัพวกเขาวา่พวกเขาแตล่ะคนไดร้บัความ
รอด 24

มอรม์อนอา้งวา่เช่ือพระคมัภรี ์แตพ่ระคมัภรีข์ดั
แยง้กบัหลกัคำาสอนของพวกเขา พวกเขาบอกวา่
พระคัมภีรม์ีข้อผิดเน่ืองจากความผิดพลาดใน
การคดัลอกและการแปล พวกเขากลา่ววา่จำาเป็น
ตอ้งมกีารเปิดเผยเพิม่เตมิเน่ืองจากขอ้ผดิพลาดในพระคมัภรี ์25 สำาหรบัชาวมอรม์อน ผูม้สิีทธิอำานาจสูงสุด
คือการววิรณ์ของโจเซฟ สมิธ เพราะพวกเขาเช่ือวา่ โจเซฟ สมิธ เป็นผู้เผยพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า 
พวกเขายอมรบัความเช่ือทัง้หมดของมอรม์อนที่ขัดแย้งกับพระคมัภีร์

มอรม์อนใช้คำาเดยีวกบัทีค่รสิเตยีนใช้ แตม่คีวามหมายตา่งกนั พวกเขาบอกวา่พระเยซูเป็นบตุรของพระเจ้า 
แต่ไม่ไดห้มายความวา่พระองคเ์ป็นพระเจา้ พวกเขาบอกวา่พระวญิญาณบรสุิทธิเ์ป็นสมาชิกทีส่ามของพระ
ผู้เป็นเจ้า แตพ่วกเขาไม่เช่ือในตรเีอกานุภาพ

พวกเขาบอกวา่พระเยซปูระสูตจิากหญงิพรหมจาร ีแตพ่วกเขาเช่ือวา่พระเจา้พระบดิาทรงมพีระวรกายและ
ทรงใช้พระวรกายน้ันเพื่อทำาให้พระนางมารยี์มีพระวรกายอย่างเป็นธรรมชาต ิ

พวกเขาบอกวา่พระเยซูทรงทนทกุขแ์ละสิน้พระชนมเ์พือ่เป็นการไถ่บาปของเรา และเราสามารถอธษิฐาน
ขอการให้อภัย แตพ่วกเขาเช่ือวา่สวรรคเ์ป็นรางวลัสำาหรบัชีวติที่ซ่ือสัตย์

มอรม์อนอ้างวา่เป็นครสิเตียนท่ีแท้จรงิ พวกเขาอ้างวา่นิกายอ่ืน ๆ  ทัง้หมดเป็นเท็จ แต่ถ้าคน ๆ  หน่ึง
เข้าใจและเช่ือหลักคำาสอนทัง้หมดของลัทธิมอรม์อน เขาก็ไม่เช่ือพระกิตติคุณตามพระคัมภีรแ์ละ
ไม่ ใช่ครสิเตียน

24 พระคมัภีรก์ล่าววา่เราไม่ควรเช่ือพระกิตตคิณุอื่นแม้วา่ทูตสวรรคจ์ะบอกพระกิตตคิณุก็ตาม ด ูกาลาเทีย 1:8.
25 พระเยซตูรสัวา่สวรรคแ์ละโลกจะลว่งไป แตค่ำาของพระองคจ์ะไม่สูญหายไปเลย (มัทธวิ 24:35) พระองคต์รสัวา่จะไม่มีตอนใดใน

พระคำาของพระเจ้าสูญหายไปกอ่นทีท่ัง้หมดจะสำาเรจ็(มทัธวิ 5:18) เปโตรกลา่ววา่พระวจนะของพระเจา้คงทนอยูเ่ป็นนิตย ์(1 เป
โตร 1:25) พระเจ้าคาดหวงัให้เราวางใจในพระคำาของพระองคแ์ทนที่จะมองหาการเปิดเผยใหม่ ๆ

"เรามีพระวจนะอันศกัดิ�สทิธิ� อย่างน้อย
ก็ ในภาพรวมและเน้ือหา ตามท่ีมีไปยัง
โมเสสและเหล่าผู้เผยพระวจนะ และ
ไปยังครสิตจักรของพระครสิต์ โดย
พระเยซู ผู้ประกาศข่าวประเสรฐิ และ
อัครสาวกของพระองค์ และไม่มีข้อใด
เลยในต้นฉบับภาษาฮีบรหูรอืกรกี ท่ีจะ
สนับสนุนข้อผิดพลาดในหลักคำาสอน"

Adam Clarke
Christian Theology, 51

 

"ข้าพเจ้าเช่ือใน... พระ
เยซูครสิต์ พระบุตรองค์
เดียวขององค์พระผู้เป็น
เจ้าของเรา ผู้ทรงปฏิิสนธิ
โดยพระวญิญาณบรสุิทธิ�"

The Apostles’ Creed
(เขียนในศตวรรษแรกเพือ่สรปุ
หลักคำาสอนของอัครสาวก)
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ตอนน้ีใหก้ลบัไปอา่นเชิงอรรถของหัวขอ้เรือ่งมอรม์อนทัง้บทดว้ยกนั นักเรยีนทุกคนควรคน้หาข้อพระคมัภรี์
ทีอ่้างอิงและผลัดกันอ่านให้กลุ่มฟัง

การใช้ คู่มือหลักคำ�สอน 
ชาวมอรม์อนตา่งปฏเิสธหลกัคำาสอนในรายการตอ่ไปน้ี ด ูคูมื่อหลกั
คำาสอน เพือ่ดคูวามสำาค�ัของแตล่ะหลกัคำาสอนและหลกัฐาน จง
ทำาใหแ้น่ใจวา่ค�ุเขา้ใจวธิทีีข่อ้พระคมัภรีท์ีอ่า้งองิพสูิจน์หลกัคำา
สอนน้ัน ๆ

1. พระคมัภีรเ์พียงพอสำาหรบัหลักคำาสอน 
2. มีพระเจ้าองคเ์ดยีวเท่าน้ัน 
3. พระเจ้าพระบิดาไม่ ใช่มนุษย์ 
4. พระเจ้าไม่เคยเปลีย่นแปลง 
5. พระเยซูทรงพระเจ้า 
7. พระวญิญาณบรสุิทธิ์เป็นพระเจ้า 
8. พระเจ้าเป็นตรเีอกานุภาพ 
9. ความรอดเกิดจากการไถ่บาปของพระครสิตเ์ท่าน้ัน 
11. เราไดร้บัความรอดโดยความเช่ือ 
12. เราสามารถมั่นใจในความรอดของเราได้
13. ผู้ ไม่รอดจะไดร้บัการลงโทษช่ัวนิรนัดร ์

การเผยแผ่ศาสนา
อาจดเูหมือนเป็นไปไม่ไดท้ี่จะเปลี่ยนความคดิของชาวมอรม์อน แตค่วามจรงิก็คอืชาวมอรม์อน หลายพัน
คนออกจากครสิตจักรมอรม์อนทุกปี

จงพยายามแสดงใหม้อรม์อนเห็นวา่ความเชื่อทีส่ำาคญัทีสุ่ดของเขาน้ันตรงกนัขา้มกบัพระกติตคิณุ ใช้หลกั
ฐานที่ ให้ ไว้ ใน คูม่ือหลักคำาสอน ให้หลักฐานน้ีแก่ทุกคนที่ดเูหมือนจะสนใจลัทธิมอรม์อน

อย่าตกลงที่จะอธิษฐานเพื่อให้พระเจ้าแสดงให้คุณเห็นวา่ศาสนามอรม์อน ถูกต้องหรอืไม่ คุณไม่ควรขอ
ให้พระเจ้าแสดงบางส่ิงบางอย่างหากคุณรูค้วามจรงิแล้ว การอธิษฐานเช่นน้ันทำาให้ซาตานมี โอกาสให้
ประสบการณ์ที่จะทำาให้คณุสับสน

มอรม์อนไม่มีการรบัรองส่วนตวัเรือ่งความรอด หลายคนมีชีวติอยู่ดว้ยความกลัววา่ชีวติของพวกเขาเองจะ
ไม่ไดร้บัการยอมรบัจากพระเจ้า ตอ้งแน่ใจวา่ท่านอธิบายพระกิตตคิณุกับพวกเขาและบอกวธิีทีพ่วกเขาจะ
มีความมั่นใจเรือ่งความรอด น่ันสำาคญักวา่ส่ิงอื่นใดที่คณุจะบอกพวกเขาได้

คณุอาจไม่เห็นผลลัพธ์ของการโตแย้งของคณุ มอรม์อนอาจไม่บอกคณุเมือ่จบการสนทนาวา่เขาไดเ้ปลีย่น

 » เหตใุดเอกภาพระหวา่งครสิเตยีนกับมอรม์อนจึงเป็นไปไม่ได?้ ให้เหตผุลหลาย ๆ ข้อ

กลยุทธ์มอรม์อน 

ชาวมอรม์อนขอให้ผู้คนสวดอธิษฐานวา่พระเจ้า
จะทรงแสดงให้พวกเขาเห็นว่าพระคัมภีร์มอ
รมอนจริงหรือไม่และโจเซฟ สมิธเป็นศาสดา
พยากรณ์หรือไม่ หลายคนอ้างว่ารู้สึกความ
เรา่รอ้นในหัวใจเป็นคำาตอบสำาหรบัคำาอธิษฐาน
น้ัน พวกเขาคิดวา่ความรูสึ้กเรา่รอ้นน้ันยืนยัน
วา่ลัทธิมอรม์อนเป็นความจรงิ ความรูสึ้กไม่ ได้
ยนืยนักบัพวกเขาวา่พวกเขาแตล่ะคนไดร้บัความ
รอด 24

มอรม์อนอ้างวา่เช่ือพระคมัภรี ์แตพ่ระคมัภรีข์ดั
แยง้กบัหลกัคำาสอนของพวกเขา พวกเขาบอกวา่
พระคัมภีรม์ีข้อผิดเน่ืองจากความผิดพลาดใน
การคดัลอกและการแปล พวกเขากลา่ววา่จำาเป็น
ตอ้งมกีารเปิดเผยเพิม่เตมิเน่ืองจากข้อผดิพลาดในพระคมัภรี ์25 สำาหรบัชาวมอรม์อน ผูม้สิีทธอิำานาจสูงสุด
คือการววิรณ์ของโจเซฟ สมิธ เพราะพวกเขาเช่ือวา่ โจเซฟ สมิธ เป็นผู้เผยพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า 
พวกเขายอมรบัความเช่ือทัง้หมดของมอรม์อนที่ขัดแย้งกับพระคมัภีร์

มอรม์อนใช้คำาเดยีวกบัทีค่รสิเตยีนใช้ แตม่คีวามหมายตา่งกนั พวกเขาบอกวา่พระเยซูเป็นบุตรของพระเจา้ 
แต่ไม่ไดห้มายความวา่พระองคเ์ป็นพระเจา้ พวกเขาบอกวา่พระวญิญาณบรสุิทธิเ์ป็นสมาชิกทีส่ามของพระ
ผู้เป็นเจ้า แตพ่วกเขาไม่เช่ือในตรเีอกานุภาพ

พวกเขาบอกวา่พระเยซปูระสูตจิากหญงิพรหมจาร ีแตพ่วกเขาเช่ือวา่พระเจา้พระบดิาทรงมพีระวรกายและ
ทรงใช้พระวรกายน้ันเพื่อทำาให้พระนางมารยี์มีพระวรกายอย่างเป็นธรรมชาต ิ

พวกเขาบอกวา่พระเยซูทรงทนทกุขแ์ละสิน้พระชนมเ์พือ่เป็นการไถ่บาปของเรา และเราสามารถอธษิฐาน
ขอการให้อภัย แตพ่วกเขาเช่ือวา่สวรรคเ์ป็นรางวลัสำาหรบัชีวติที่ซ่ือสัตย์

มอรม์อนอ้างวา่เป็นครสิเตียนท่ีแท้จรงิ พวกเขาอ้างวา่นิกายอ่ืน ๆ  ทัง้หมดเป็นเท็จ แต่ถ้าคน ๆ  หน่ึง
เข้าใจและเช่ือหลักคำาสอนทัง้หมดของลัทธิมอรม์อน เขาก็ไม่เช่ือพระกิตติคุณตามพระคัมภีรแ์ละ
ไม่ ใช่ครสิเตียน

24 พระคมัภีรก์ล่าววา่เราไม่ควรเช่ือพระกิตตคิณุอื่นแม้วา่ทูตสวรรคจ์ะบอกพระกิตตคิณุก็ตาม ด ูกาลาเทีย 1:8.
25 พระเยซูตรสัวา่สวรรคแ์ละโลกจะลว่งไป แตค่ำาของพระองคจ์ะไม่สูญหายไปเลย (มทัธวิ 24:35) พระองคต์รสัวา่จะไมม่ตีอนใดใน

พระคำาของพระเจา้สูญหายไปกอ่นทีท่ัง้หมดจะสำาเรจ็(มทัธวิ 5:18) เปโตรกล่าววา่พระวจนะของพระเจ้าคงทนอยูเ่ป็นนิตย ์(1 เป
โตร 1:25) พระเจ้าคาดหวงัให้เราวางใจในพระคำาของพระองคแ์ทนที่จะมองหาการเปิดเผยใหม่ ๆ

"เรามีพระวจนะอันศกัดิ�สทิธิ� อย่างน้อย
ก็ ในภาพรวมและเน้ือหา ตามท่ีมีไปยัง
โมเสสและเหล่าผู้เผยพระวจนะ และ
ไปยังครสิตจักรของพระครสิต์ โดย
พระเยซู ผู้ประกาศข่าวประเสรฐิ และ
อัครสาวกของพระองค์ และไม่มีข้อใด
เลยในต้นฉบับภาษาฮีบรหูรอืกรกี ท่ีจะ
สนับสนุนข้อผิดพลาดในหลักคำาสอน"

Adam Clarke
Christian Theology, 51

 

"ข้าพเจ้าเช่ือใน... พระ
เยซูครสิต์ พระบุตรองค์
เดียวขององค์พระผู้เป็น
เจ้าของเรา ผู้ทรงปฏิิสนธิ
โดยพระวญิญาณบรสุิทธิ�"

The Apostles’ Creed
(เขียนในศตวรรษแรกเพือ่สรปุ
หลักคำาสอนของอัครสาวก)
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ใจ อย่างไรก็ตาม คณุไม่ทราบถึงผลกระทบระยะยาวของการสนทนา พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะยังคงใช้ความ
จรงิที่คณุให้ตอ่ไป

คำาพยาน
ครสิเติบโตในครสิตจักรมอรม์อนและมีส่วนรว่มในทุก ๆ ส่ิงที่พวกเขาทำา เธอได้รบัการถือวา่เป็นตัวอย่าง
ที่ดีของเด็กหญิงมอรม์อน เมื่อเธอออกจากบ้านเพื่อไปเรยีนที่มหาวทิยาลัยไอดาโฮ เธอได้รบัเชิญให้เข้า
รว่มการศึกษาพระคัมภีรค์รสิเตียน เธอไปด้วยความหวงัวา่จะสามารถชักชวนให้บางคนเปลี่ยนมานับถือ
ศาสนามอรม์อนได ้ในการศึกษาพระคมัภีร ์เธอไดเ้รยีนรูส่ิ้งตา่ง ๆ เกี่ยวกับพระเจ้าจากพระคมัภีรท่ี์เธอไม่
เคยรูม้าก่อน เธอยังเห็นด้วยวา่ครสิเตียนที่น่ันมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างที่เธอไม่เคยมีมาก่อน เธอ
ออกจากโบสถ์มอรม์อนและกำาลังใช้ชีวติเพื่อพระเจ้า แม้วา่ครอบครวัของเธอและเพื่อนชาวมอรม์อนส่วน
ใหญจ่ะปฏเิสธเธอ พระเจา้มอบครอบครวัครสิเตยีนใหมแ่ละมติรสหายใหม่ ใหเ้ธอมากกวา่เดมิ ครสิกลา่ววา่ 
"สำาหรบัผู้ทีอ่อกจากครสิตจกัรมอรม์อนและกำาลงัคดิทีจ่ะยอมแพเ้รือ่งพระเจา้โดยสิน้เชิง อยา่... พระเจา้ยงั
มีพระประสงคส์ำาหรบัคณุ"

การศึกษาพระคัมภีร์ – ตอนที่ 2
ตอนน้ีให้อ่าน อิสยาห์ 41 อีกครัง้ นักเรยีนแตล่ะคนควรเขียนหน่ึงย่อหน้าทีอ่ธิบายข้อความทีข่้อน้ีมีเกีย่ว
กับผู้ตดิตามลัทธิมอรม์อน ให้นักเรยีนหลายๆ คนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเขียน
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การบ้านสำาหรับทุกบทเรียน

ตลอดหลักสูตรน้ี คณุจะมกีารสนทนากบัผูต้ดิตามศาสนาและลทัธติา่ง ๆ  ทีค่ณุกำาลงัศึกษา
อยู ่คณุจะตอ้งสนทนากบัสมาชิกของกลุม่ศาสนาตา่ง ๆ  อยา่งน้อย 10 กลุม่ คณุควรพยายาม
นำาเสนอพระกิตตคิณุและความจรงิอื่น ๆ ของครสิเตยีน

ถ้าคุณไม่สามารถหาสมาชิกในกลุ่มศาสนาที่กำาลังศึกษาอยู่ ในบทเรยีนใดบทเรยีนหน่ึงได้ 
คณุควรหาคนอื่นที่สนใจจะฟังเน้ือหา

หลังจากการสนทนาของคณุ คณุจะเขียนรายงานสองฉบับ

1. คณุจะเขียนรายงาน 2 หน้าและส่งให้หัวหน้าชัน้ของคณุ ในน้ัน คณุควรอธิบายความ
เช่ือพืน้ฐานของกลุ่มศาสนา การตอบสนองของพระคัมภีรต์่อความเชื่อ การสนทนา
ของคณุกับผู้ ไม่เช่ือ และการตอบสนองของพวกเขาตอ่ส่ิงที่คณุพูด

2. คณุจะบอกเพื่อนรว่มชัน้ของคณุเกี่ยวกับการสนทนาเมื่อพบกันในชัน้เรยีน

การสนทนาและการเขียนสิบชิน้เป็นการบ้านหลักของหลักสูตรน้ี
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บทเรยีนท่ี 4

พยานพระยะโฮวา

การเผชิญหน้าครั้งแรก
พวกเขาเคาะประตบูา้นของแซมและยืน่นิตยสาร ตืน่เถดิ ใหเ้ขา ผูท้ีเ่คาะประตเูป็นผูห้ญงิพรอ้มกบัลกูสอง
คน พวกเขาแตง่ตวัดแีละเป็นมติร บทความหน้าปกของนิตยสารเป็นเรือ่งเกีย่วกบัวธิช่ีวยใหเ้ด็ก ๆ  เรยีนดี
ขึน้ในโรงเรยีน ผู้หญิงคนน้ีอ่านข้อพระคมัภีร ์แสดงความคดิเห็นเกีย่วกับข้อน้ัน แล้วถามแซมวา่เขาสนใจ
ที่จะไดร้บัการเยีย่มเยียนเพื่อศึกษาพระคมัภีรห์รอืไม่ แซมบอกวา่เขาขอคดิก่อน

การศึกษาพระคัมภีร์ – ตอนที่ 1
ให้อ่านออกเสียง ฮีบร ู1 พรอ้มกัน ให้นักเรยีนแตล่ะคนเขียนหน่ึงย่อหน้าสรปุข้อความของข้อพระคมัภีรน้ี์ 
ขอ้ความน้ีบอกอะไรเราเกีย่วกบัพระเยซ?ู ใหนั้กเรยีนแตล่ะคนเขียนรายการข้อความ ในทัง้กลุม่อภิปรายส่ิง
ทีค่�ุเขียน

พยานพระยะโฮวา
ประวติัความเป็นมา

ชารล์ส์ รสัเซลล์เริม่ สมาคม Zion’s Watch Tower Tract Society ในปี 1881 เพือ่เผยแพรค่ำาสอนที่แตก
ตา่งของเขา องคก์รเปลีย่นช่ือเป็นพยานพระยะโฮวาในปี 1931

รสัเซลล์เขียนชุดการศึกษาพระคมัภีรห์กเล่ม เขากล่าววา่ผู้คนจะอ่านหนังสือของเขาโดยไม่มีพระคมัภีรด์ี
กวา่การอ่านพระคมัภีร์ โดยไม่มีหนังสือของเขา รสัเซลล์บอกวา่ถ้าคน ๆ หน่ึงหยุดอ่านหนังสือของเขาและ
อ่านแตค่มัภีร์ ไบเบิลเท่าน้ัน เขาจะตกอยู่ ในความมืดภายในสองปี แตถ่้าจะอ่านหนังสือของเขาอย่างเดยีว
โดยไม่มีพระคมัภีร ์เขาจะอยู่ ในความสวา่ง 26

หลักคำาสอนของพยานพระยะโฮวามีการเปลีย่นแปลงหลายครัง้

ผู้นำาของพยานพระยะโฮวาได้ทำานายไวห้ลายข้อที่ ไม่เป็นความจรงิ ยกตัวอย่าง รทัเทอรฟ์อรด์ ผู้นำ าคนที่

26 พระคมัภีรก์ล่าววา่พระคำาของพระเจ้าเป็นแสงสวา่งที่นำาทางเรา (สดดุ ี119:105) พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงสอนเราแม้วา่เราจะ
ไม่มีครทูี่เป็นมนุษย์ (1 ยอห์น 2:27)
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สอง ทำานายวา่อับราฮัม อิสอัค และยาโคบจะฟ้ืนคนืชีวติในปี 1925 และอาศัยอยู่ ในบ้านหรหูราที่เขาเตรยีม
ไวส้ำาหรบัท่านเหล่าน้ัน พวกเขาไม่ไดม้า แตร่ทัเทอรฟ์อรด์เองกลับอาศัยอยู่ ในบ้านน้ัน27

พยานพระยะโฮวาเช่ือวา่ครสิตจักรอื่น ๆ ทัง้หมดเป็นของซาตาน และไม่มีความรอดใด ๆ ยกเวน้ผ่านทาง
องคก์รของพวกเขา 28

 » คณุเห็นอะไรบ้างที่บ่งชีว้า่พยานพระยะโฮวาไม่ ใช่ครสิตศาสนาตามหลักพระคมัภีร?์

อิทธิพลในปัจจุบัน

พยานพระยะโฮวาอ้างวา่พวกเขาทำางานใน 239 ประเทศ และเผยแพร่ ใน 595 ภาษา ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
พวกเขาพิมพ์สรรพหนังสือสองหมื่นล้านชิน้ พวกเขามี 111,000 ประชาคมและมีสมาชิกที่เอาการเอางาน
มากกวา่ 7 ล้านคน 29

สำานักงานใหญ่สำาหรบัพยานพระยะโฮวาอยู่ที่บรูค๊ลิน นิวยอรก์

หลักคำาสอนท่ียากของพยานพระยะโฮวา

พยานพระยะโฮวาไม่มีส่วนรว่มในการเลือกตัง้ของรฐับาลหรอืดำารงตำาแหน่งใด ๆ ของรฐับาล เพราะพวก
เขาเช่ือวา่พวกเขาถูกแยกออกจากอาณาจักรตา่ง ๆ ของโลกน้ี 30

พวกเขาไม่รบัราชการทหารและไม่เช่ือวา่สงครามเป็นส่ิงที่ถูกตอ้ง

พวกเขาไม่เฉลมิฉลองวนัหยุดใด ๆ  ไมว่า่จะเป็นวนัหยดุประจำาชาต ิวนัหยดุของครสิเตยีน หรอืวนัเกดิ เพราะ
พวกเขาเช่ือวา่งานเฉลิมฉลองทัง้หมดเป็นการปฏิบัตติามประเพณีนอกรตี

พวกเขาไม่ยอมรบัการถ่ายเลือด แม้แตเ่พื่อรกัษาชีวติเพราะข้อพระคมัภีรท์ี่ห้ามกินเลือด

พวกเขาไม่จ่ายส่วนสิบ และศิษยาภิบาลของพวกเขาไม่ไดร้บัเงินเดอืน

พยานพระยะโฮวาไมเ่ชือ่วา่คน ๆ  หน่ึงน้ันจะรอดได้ ในทนัทีโดยเช่ือในพระครสิต ์พวกเขาเช่ือวา่เขาตอ้งเขา้
รว่มองคก์ร เรยีนรูห้ลักคำาสอน และเริม่ปฏิบัตติามข้อกำาหนด31 ความรอดเป็นกระบวนการ และช่วงเวลาที่
คนเราจะรูว้า่เขาไดร้บัความรอดน้ันไม่แน่นอน 

27 คัมภีร์ ไบเบิลกล่าววา่ถ้าคำาทำานายของคน ๆ หน่ึงไม่เป็นจรงิ ก็ ไม่ควรเช่ือถือเขาในฐานะผู้เผยพระวจนะ ดู เฉลยธรรมบัญญัติ 
18:22.

28 พระเยซูทรงบอกเหล่าสาวกวา่ไม่ ใช่ผู้รบัใช้ทุกคนของพระเจ้าจะอยู่ ในองคก์รเดยีวกัน (ลูกา 9:50)
29 รายงานเมื่อปี 2014
30 ผู้ชายอย่างเนหะมีย์, โมรเดคยั และดาเนียลรบัใช้พระเจ้า แตก็่ทำางานให้กับประชาชาตนิอกรตีดว้ย (เนหะมีย์ 2:7-8, เอสเธอร ์

2:21, ดาเนียล 6:2)
31 ในพนัธสัญญาใหม ่ผูค้นไดม้าเป็นครสิเตยีนในขณะทีพ่วกเขากลบัใจและเชือ่ศรทัธาในพระครสิต ์(กจิการ 2:41, กจิการ 8:26-39) 

ส่ิงน้ีเป็นไปไดเ้พราะเรารอดโดยพระคณุไม่ ใช่ดว้ยการประพฤติ
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"ข้าพเจ้าเช่ือใน... องค์พระเยซู
ครสิต์องค์เดียว พระบุตรองค์
เดียวของพระผู้เป็นเจ้า กำาเนิด
จากพระบิดาของพระองค์ก่อน
โลกทัง้มวล พระเจ้าของพระเจ้า 
แสงสวา่ง ทรงเป็นพระเจ้าอย่าง
ย่ิง ทรงถือกำาเนิด ไม่ได้ถูกสรา้ง; 
เป็นอันหน่ึงอันเดียวกับพระ
บิดา และข้าพเจ้าเช่ือในพระ
วญิญาณบรสุิทธิ� พระเจ้าและผู้
ประทานชีวติ ผู้ทรงมาจากพระ
บิดาและพระบุตร ผู้ซ่ึงได้รบั
การนมัสการและถวายเกียรติ
พรอ้มกับพระบิดาและพระบุตร"

The Nicene Creed
(written by the church in A.D. 325)

 

สมาชิกทุกคนตอ้งส่งรายงานกิจกรรมการเป็นพยานทุกเดอืน สมาชิกที่ ไม่ส่งรายงานจะถูกออกจากรายช่ือ
สมาชิกที่เอาการเอางานอยู่และจะไม่ถือวา่ไดร้บัความรอด32

 » ตามที่พยานพระยะโฮวาบอก คน ๆ หน่ึงจะรอดไดอ้ย่างไร?

พยานพระยะโฮวาไม่ยอมรบัไม้กางเขนเป็นสัญลักษณ์ครสิเตยีน และเช่ือวา่พระเยซูสิน้พระชนม์บนเสา

พวกเขากล่าวว่า ควรปฏิเสธหลักคำาสอนของตรีเอกา
นุภาพเพราะมันไรเ้หตุผลและเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าใจ 
ราวกับวา่ไม่ควรมีอะไรในธรรมชาติของพระเจ้าที่เกิน
ความเข้าใจของเรา

พยานพระยะโฮวาเช่ือว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่ ใช่
พระเจ้า แต่เป็นพลังท่ี ไม่มีตัวตนซ่ึงมาจากพระเจ้า 
เทียบไดก้ับพลังไฟฟ้า

พวกเขาอ้างวา่เชื่อในการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระเยซู 
แต่พวกเขาเชื่อวา่มีเพียงวญิญาณของพระองค์เท่าน้ัน
ที่ฟ้ืนคนืชีพ ไม่ ใช่รา่งของพระองค์

 » เหตใุดจึงควรเรยีกหลักคำาสอนเหล่าน้ีวา่ "หลัก
คำาสอนที่ยาก"?

ความผดิพลาดทางหลกัคำาสอนทีร่า้ยแรงทีสุ่ดของพยาน
พระยะโฮวาคือการปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของพระ
ครสิตแ์ละพระวญิญาณบรสุิทธิ์

พยานพระยะโฮวาอ้างวา่เป็นครสิเตียนท่ีแท้จรงิ พวก
เขาอ้างว่านิกายอ่ืน ๆ ทัง้หมดเป็นเท็จ แต่ถ้าคน ๆ 
หน่ึงเข้าใจและเช่ือหลักคำาสอนทัง้หมดของพยาน
พระยะโฮวา เขาก็ไม่เช่ือพระกิตติคุณตามพระคัมภีร์
และไม่ ใช่ครสิเตียน

ยุทธวธีิของพยานพระยะโฮวา

ผู้ที่สนใจเข้ารว่มเป็นพยานตอ้งศึกษาพระคมัภีรเ์ป็นเวลาหลายเดอืน เขาตอ้งทำาการเปลี่ยนแปลงในชีวติ
เพื่อทำาตามส่ิงที่เขาเรยีนรู ้จากน้ันเขาก็รบับัพตสิมาและกลายเป็น "ผู้ประกาศ" และถูกคาดหมายให้แจก
จ่ายส่ิงพิมพ์ตา่ง ๆ จากองคก์ร

32 พระคมัภรีก์ลา่ววา่พระเจา้มรีายชือ่ผูท้ี่ ไดร้บัความรอดในสวรรค ์รายชือ่น้ันไม่ไดเ้ป็นขององคก์รทางโลก (ลกูา 10:20, ววิรณ์ 21:27)
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โดยเฉลีย่ พวกพยานฯ ใช้เวลา 8,000 ช่ัวโมงในการประกาศเพื่อรบัสมาชิกใหม่หน่ึงคน.

สมาชิกแตล่ะคนซือ้ส่ือส่ิงพิมพ์จากองคก์รเพื่อแจกจ่าย

พวกเขาไม่เรยีกการชุมนุมของพวกเขาวา่เป็นครสิตจักร พวกเขาเช่ือวา่ครสิตจักรทัง้หมดเป็นของซาตาน 
พวกเขาเรยีกอาคารของพวกเขาวา่ "หอประชุมราชอาณาจักร" 33

พวกเขาพยายามพิสูจน์หลักคำาสอนของพวกเขาโดยใช้พระคัมภีรก์ับผู้ที่ ไวว้างใจพระคัมภีร์ ไบเบิลแต่รู้
อะไรไม่มากเกี่ยวกับพระคมัภีร ์พวกเขาไดต้พีิมพ์พระคมัภีรฉ์บับของตนเองที่เรยีกวา่  ฉบับแปลโลกใหม่ 
พรอ้มการเปลีย่นแปลงทีส่นับสนุนหลักคำาสอนของพวกเขา พวกเขาเปลีย่นหลายขอ้ทีบ่ง่บอกถงึความเป็น
พระเจ้าของพระครสิต ์พระคมัภีรข์องพวกเขาไม่ไดจ้ัดทำาโดยนักวชิาการดา้นภาษาของพระคมัภีรจ์รงิ ๆ 

พวกเขากล่าววา่พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า
และพระผู้ช่วยให้รอดของโลก และพระองค์ทรงทำาให้
ความรอดเป็นไปได ้พวกเขาเชื่อวา่พระเยซเูป็นส่ิงแรก
ที่พระเจ้าสรา้ง แตพ่ระองคเ์ป็นเพียงมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
ไม่ ใช่พระเจ้า

 » ใน โคโลสี 1:16-17 คมัภีร์ ไบเบิลฉบับแปลโลก
ใหม่ไดเ้พิม่คำาวา่ "อ่ืน ๆ " เพือ่ใหข้้อตา่ง ๆ  ทีก่ลา่ว
วา่พระเยซทูรงสรา้งส่ิงอืน่ ๆ  ทัง้หมดอยูก่อ่นส่ิง
อื่น ๆ และสำาหรบัพระองคท์ัง้หมดส่ิงอื่น ๆ จึง
เป็นอยู่ ทำาไมคุณคิดวา่พยานพระยะโฮวาเพิ่ม
คำาน้ัน?

ตอนน้ีใหก้ลบัไปอา่นเชิงอรรถของหวัขอ้เรือ่งพยานพระ
ยะโฮวาทัง้บทดว้ยกนั นักเรยีนทกุคนควรคน้หาข้อพระ
คมัภีรท์ีอ่้างอิงและผลัดกันอ่านให้กลุ่มฟัง

การใช้ คู่มือหลักคำ�สอน 
พยานพระยะโฮวาปฏเิสธหลกัคำาสอนทัง้หมดในรายการดา้นลา่ง ด ูคูม่อืหลกัคำาสอน เพือ่ดคูวามสำาค�ัของ
แตล่ะหลกัคำาสอนและหลกัฐาน จงทำาใหแ้น่ใจวา่ค�ุเขา้ใจวธิทีีข่อ้พระคมัภรีท์ีอ่า้งองิพสูิจน์หลกัคำาสอนน้ัน ๆ

5. พระเยซูทรงเป็นพระเจ้า
6. พระเยซูทรงฟ้ืนจากความตายทางรา่งกาย
7. พระวญิญาณบรสุิทธิ์เป็นพระเจ้า
8. พระเจ้าเป็นตรเีอกานุภาพ 

33 พันธสัญญาใหม่เขียนถึงครสิตจักรตา่งๆ (ววิรณ์ 1:4, 1 โครนิธ์ 14:33)

"การฟ้ืนคืนพระชนม์ ได้เป็น
และจะเป็นการพิสูจน์ความ
ถูกต้องเก่ียวกับพระเยซู ซ่ึง
โดยการฟ้ืนคืนพระชนม์ อัต
ลักษณ์ของพระเยซูและความ
จรงิในพันธกิจของพระองค์
ได้รบัการสถาปนาเป็นนิตย์"

Willard Taylor
God, Man, and Salvation, 361
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9. ความรอดเกิดจากการไถ่บาปของพระครสิตเ์ท่าน้ัน 
11. เราไดร้บัความรอดโดยความเช่ือ 
12. เราสามารถรบัประกันความรอดส่วนตวัได ้
13. ผู้ ไม่รอดจะไดร้บัการลงโทษช่ัวนิรนัดร ์

การเผยแผ่ศาสนา
อยา่ปฏบิตัติอ่พยานพระยะโฮวาอยา่งหยาบคาย เพราะพวกเขาเช่ือวา่พวกเขาถกูขม่เหงเพราะความจรงิ พวก
เขาคาดหวงัใหค้รสิเตยีนผูเ้ผยแพรศ่าสนาปฏบิตัิไมด่ตีอ่พวกเขา แทนทีจ่ะเป็นอยา่งน้ัน ใหแ้สดงความรกั
ของพระครสิตแ์ละห่วงใยพวกเขาอย่างแท้จรงิ

อย่าโตเ้ถียงในประเด็นเล็กๆ น้อยๆ เช่น การฉลองวนัหยุดหรอืการรบัราชการทหาร เป็นเรือ่งที่สำาคญักวา่
มากที่จะพูดถึงพืน้ฐานของพระกิตตคิณุและความมั่นใจเกี่ยวกับความรอด

ส่ิงสำาคัญอันดับแรกคือการแบ่งปันพระกิตติคุณ พยานพระยะโฮวาไม่มีการรับรองเรื่องความรอดและ
สัมพันธภาพส่วนตวักับพระเจ้า

คำายืนยัน
โรเบิรต์ได้รบัการเลีย้งดูในฐานะเป็นพยานพระยะโฮวาคนหน่ึง และญาติ ๆ ของเขาหลายคนยังคงอยู่ ใน
ลัทธิ เมื่อโตเป็นผู้ ใหญ่ เขาถอยห่างจากองคก์ร แตก็่ยังเช่ือวา่พวกพยานฯ เป็นฝ่ึายถูก ภรรยาของเขาไดม้า
เป็นครสิเตยีน และเขาตดัสินใจทีจ่ะพิสูจน์กับเธอวา่พยานพระยะโฮวาพูดถูก ในการศึกษา เขาพบวา่พวก
พยานฯ ไดท้ำาการพยากรณ์เท็จหลายข้อ เขาเริม่อ่านพระคมัภีรแ์ละตระหนักวา่พระเยซูคอืพระเจ้า ไม่ ใช่
ทูตสวรรคอ์ย่างท่ีเขาเคยไดร้บัการสอน เขาอ่านข้อที่พระเยซูตรสัวา่ "เราเป็นทางน้ัน เป็นความจรงิ และ
เป็นชีวติ" และตระหนักวา่ส่ิงท่ีเขาตอ้งการไม่ ใช่แคค่วามเช่ือทางศาสนา แตเ่ป็นความสัมพนัธก์บัพระเยซู

การศึกษาพระคัมภีร์ – ตอนที่ 2
ตอนน้ีใหอ้า่น ฮีบร ู1 อกีครัง้ นักเรยีนแตล่ะคนควรเขยีนหน่ึงยอ่หน้าทีอ่ธบิายขอ้ความทีข่อ้น้ีมสีำาหรบัพยาน
พระยะโฮวา ให้นักเรยีนหลายๆ คนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเขียน
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การบ้านสำาหรับทุกบทเรียน

จงจำาทีจ่ะหาโอกาสนำาเสนอพระกติตคิณุแกบ่างคนจากกลุม่ศาสนาน้ี ใหเ้ตรยีมแบง่ปันกบั
เพื่อนรว่มชัน้ของคณุเกี่ยวกับการสนทนาที่คณุมี เขียนรายงาน 2 หน้าแล้วส่งให้หัวหน้า
ชัน้ของคณุ
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บทเรยีนท่ี 5

อิกเลเซีย นี ครสิโต

การเผชิญหน้าครั้งแรก
ธี โอเป็นชาวครสิตนิ์กายโรมันคาธอลิกและเคยเป็น
นักบวชมาก่อน แตล่าออกจากตำาแหน่ง วนัหน่ึงเขา
เริม่งานใหม่ ขณะที่ชายคนหน่ึงกำาลังแสดงวธีิการ
ทำางานให้กับเขา ธี โอพบวา่เขาเป็นสมาชิกของ อิอิก
เลเซีย นี ครสิโต ธี โอกล่าววา่ "ผมแคย่ึดม่ันในพระ
เยซู พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของผม" ชายคนน้ัน
บอกธี โอวา่พระเยซูไม่ ใช่พระเจ้า และศิษยาภิบาล
ของเขาสามารถพิสูจน์ ไดจ้ากพระคมัภีรว์า่พระเยซู
เป็นเพยีงคนกลาง พวกเขาแสดงพระคมัภรีห์ลายขอ้
ให้ธีโอด ูและเขารูสึ้กสับสน พวกเขาทำาใหธ้ี โอเชือ่วา่
พระเยซูไม่ ใช่พระเจ้า

การศึกษาพระคัมภีร์ – ตอนที่ 1
ให้อ่านออกเสียง ววิร�์ 1 ดว้ยกัน ให้นักเรยีนแตล่ะคนเขียนหน่ึงย่อหน้าสรปุข้อความของข้อพระคมัภีรน้ี์ 
ข้อความน้ีบอกอะไรเราเกีย่วกับพระครสิต?์ ให้นักเรยีนแตล่ะคนเขียนรายการข้อความ ในทัง้กลุ่มอภิปราย
ส่ิงทีค่�ุเขียน

อิกเลเซีย นี คริสโต
กำาเนิดและอิทธิพล

ช่ือขององคก์รน้ีแปลวา่ "ครสิตจักรของพระครสิต"์ มีองคก์รอื่น ๆ ที่ ใช้คำาเดยีวกันกับช่ือของพวกเขา

อกิเลเซีย นี ครสิโตเริม่ตน้ในฟิลปิปินส์ ในปี 1914 โดย เฟลกิซ์ มานาโล อดตี เซเวน่เดย ์แอดเวนทสิต ์เมือ่
เขาสิน้ชีวติ ลูกชายของเขากลายเป็นผู้นำา จากน้ันหลานชายก็เป็นตามเขาไป

"หัวใจของความเช่ือของครสิเตียน
คือการประกาศวา่องค์พระเยซู
ครสิต์เจ้าของเรา พระบุตรนิรนัดร์
ของพระเจ้า ได้ทรงมาเป็น 
มนุษย์เพ่ือความรอดของเรา"

Willard Taylor
God, Man and Salvation, 341
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อิกเลเซีย นี ครสิโตมีมากกวา่ 5,000 ประชาคมใน 112 ประเทศ34 ส่วนใหญ่อยู่ ในฟิลิปปินส์ น่ีเป็นองคก์รที่
นับถือศาสนาครสิตท์ี่ ใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์ ยกเวน้นิกายโรมันคาธอลิก

อกิเลเซีย นี ครสิโตทำางานเพือ่การพฒันาชมุชน ลทัธมิส่ีวนเกีย่วขอ้งอยา่งมากกบัการเมอืงและบอกสมาชิก
วา่ใหล้งคะแนนเสียงใครในการเลอืกตัง้ ผูน้ำาทางการเมอืงขอความเห็นชอบจากครสิตจกัร อกิเลเซียสนับสนุน
ระบอบมารก์อสในฟิลิปปินส์ 

อกิเลเซียเป็นองคก์รท่ีมัง่คัง่ เน้นอาคารโบสถอ์นัวจิติร
บรรจง35 อิกเลเซียสร้างหอประชุมโดมในร่มที่ ใหญ่
ที่สุดในโลก แม้วา่สมาชิกหลายคนจะยากจน แตผู่้นำา
หลายคนก็เป็นผูเ้ชี่ยวชาญทางอาชีพ เช่น แพทยห์รอื
ทนายความ

อิกเลเซียเป็นเจ้าของสถานีวทิยุหลายแห่ง อิกเลเซีย
จัดพิมพ์นิตยสารสองฉบับ ไดแ้ก่ Pasugo และ God's 
Message นิตยสารของพวกเขาโจมตนิีกายโรมนัคาธอ
ลิกและครสิตจักรอีแวนเจลิคลัอย่างตอ่เน่ือง

ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสหลายคนของอิกเลเซียเป็นอดตีชาวโรมันคาทอลิกที่เช่ือวา่พระคมัภีรเ์ป็นความจรงิแต่
ไม่มีความรูท้ีด่เีกีย่วกับพระคมัภีร ์สมาชิกอิกเลเซียแสดงข้อพระคมัภีรท์ี่ โน้มน้าวพวกเขาให้ละทิง้หลักคำา
สอนที่พวกเขาเคยไดร้บัการสอน

อิกเลเซียมีประชาคมในเมืองใหญ่ ๆ ทั่วโลก ชาวอิกเลเซียส่วนใหญ่ที่เปลี่ยนใจเลื่อมใสนอกฟิลิปปินส์คือ
ชาวฟิลิปปินส์ที่อพยพไปยังประเทศเหล่าน้ัน

 » เหตใุดผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสอิเกลเซียส่วนใหญ่มาจากนิกายโรมันคาธอลิก?

หลักคำาสอนของศาสนจักรและการไถ่บาป

ความเชื่อที่สำาคญัที่สุดของอิเกลเซียคอืวา่น่ีคอืครสิตจักรที่แท้จรงิ ซ่ึงฟ้ืนฟูโดย เฟลิกซ์ มานาโล หลักคำา
สอนน้ีเน้นย้ำาวา่พระกิตตคิณุของ อิกเลเซีย ดเูหมือนจะประกอบดว้ยหลักคำาสอนของครสิตจักรของพวก
เขาและที่มา

สาวกของอิกเลเซียเชือ่วา่เฟลกิซ์ มานาโลเป็นผูส่้งสารพเิศษคนสุดทา้ยของพระเจา้ พวกเขาเชือ่วา่มานาโล
ถูกกล่าวถึงโดยเฉพาะหลายครัง้ในคำาพยากรณ์ในพระคมัภีร์ ไบเบิล เช่น อิสยาห์ 41:9-10, อิสยาห์ 43:5-7, 
อิสยาห์ 46:11 และ ววิรณ์ 7:2-3.

34 รายงานเมื่อปี 2014
35 ภาพ: "8651Iglesia Ni Cristo churches Malolos City 09" by Judgefloro, retrieved from https://commons.wikimedia 

.org/wiki/File:8651Iglesia_Ni_Cristo_churches_Malolos_City_09.jpg.
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อสิยาห ์41:9-10 เป็นเรือ่งเกีย่วกับผู้รบัใช้ทีพ่ระเจา้เจิมเป็นพิเศษ ครสิเตยีนเชื่อวา่ขอ้ความน้ีหมายถงึพระ
เยซ ูพระเมสสิยาห ์แตส่าวกของอเิกลเซียบอกวา่ขอ้น้ีหมายถงึเฟลกิซ์ มานาโล พวกเขากลา่ววลวีา่"ทีสุ่ดปลาย
แผ่นดนิโลก" หมายถงึวาระสุดทา้ยของแผน่ดนิโลก พวกเขาเช่ือวา่มานาโลทำาให้คำาพยากรณ์น้ันสำาเรจ็ เพราะ
เขาลงทะเบียนครสิตจักรในวนัเดยีวกับทีส่งครามโลกครัง้ทีห่น่ึงเริม่ตน้ ซ่ึงพวกเขาเรยีกวา่การเริม่ตน้ของ
ยุคสุดท้ายของโลก คำาวา่ ทีสุ่ดปลายแผ่นดนิโลก ในพระคมัภีร ์หมายถึงสถานที่ที่ห่างไกลในเชิงภูมิศาสตร์

ใน อสิยาห์ 46:11 พระเจ้าตรสัวา่พระองคจ์ะทรงเรยีกนกลา่เหยือ่จากประเทศทีห่า่งไกลทางตะวนัออกซึง่จะ
ทำาใหจ้ดุประสงคข์องพระองคสั์มฤทธิผ์ล นักวชิาการครสิเตยีนมกัจะเขา้ใจขอ้น้ีเพือ่อา้งถงึการใช้อำานาจของ
พระเจา้ในการใหช้าวตา่งประเทศลงโทษอสิราเอล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสัญลกัษณ์ของนกลา่เหยือ่ อกิเลเซียเช่ือ
วา่ข้อน้ันทำานายพันธกิจของเฟลิกซ์ มานาโล

ผู้ตดิตามของอิเกลเซียเชื่อวา่ ครสิตจักรกลายเป็นผู้ละทิง้ความเชื่อไม่นานหลังจากเหล่าอัครสาวกสิน้ขีวติ 
พวกเขาเชื่อวา่ครสิตจักรทัง้หมดยกเวน้ครสิตจักรของพวกเขาเป็นผู้ละทิง้ความเชื่อ และมานาโลไดฟ้ื้นฟู
ความจรงิที่สูญหายไปหลังจากที่อัครสาวกเสียชีวติ

 » คณุจะตอบคำากล่าวอ้างของ อิกเลเซียที่วา่ มานาโลทำาให้คำาพยากรณ์ที่เจาะจงในพระคมัภีรส์ำาเรจ็
อย่างไร? ดขู้อที่พวกเขาใช้และพิจารณาบรบิท

อิกเลเซียมีหลักคำาสอนพิเศษเรือ่งการไถ่บาป คำาสอนน้ีอาศัยคำาส่ังในพันธสัญญาเดิมวา่บุคคลไม่ควรถูก
ลงโทษเพราะความผดิของบคุคลอืน่ ครสูอนของอกิเลเซียบอกวา่พระเยซูไม่ไดต้ายเพือ่บาปของผู้อืน่เพราะ
น่ันจะเป็นการละเมดิกฎหมายของพระเจา้ แตเ่พราะพระคมัภรีก์ลา่ววา่ครสิตจกัรเป็นพระกายของพระครสิต ์
ถ้าบุคคลใดเข้ารว่มครสิตจักร เขาไม่ ใช่บุคคลอื่น แตเ่ป็นส่วนหน่ึงของพระครสิต ์ดงัน้ัน พระเยซูไม่ทรง
สิน้พระชนม์เพือ่ใครอืน่ เมือ่พระองคสิ์น้พระชนม์เพือ่คนทีอ่ยู่ ในครสิตจกัร หลักคำาสอนเรือ่งคา่ไถ่น้ีทำาให ้
ครสิตจกัรของพวกเขาจำาเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะไดค้วามรอด เพราะพวกเขาเป็นครสิตจกัรท่ีแทจ้รงิเพยีงหน่ึงเดยีว

 » จงอธิบายวธิีที่อิกเลเซียอ้างวา่พระเยซูสิน้พระชนม์เพื่อสมาชิกครสิตจักรของพวกเขาเท่าน้ัน

เพลงสวดของ อิกเลเซียหลายเพลงเกี่ยวกับครสิตจักร น่ีคอืตวัอย่างเพลงสวดช่ือ "ครสิตจักรที่แท้จรงิของ
พระครสิต"์:

ความจรงิอันรุง่โรจน์และเป็นมาจากพระเจ้า
เฉพาะในครสิตจักรของพระครสิต์
น้อมรบัพระกิตตคิณุในใจเรา
พระวจนะของพระเจ้าทรงพลังมาก

เราเป็นสมาชิกของครสิตจักรแท้
โอ้ ครสิตจักรของพระเจ้ากล่าวพยากรณ์
จงยืนหยัดอย่างมั่นคง
โดยการสอนเราไดร้บั
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พี่น้องที่รกัอย่าทอดทิง้
ครสิตจักรแท้ที่พระเจ้ารกั
ขจัดความสงสัยให้หมดไปจากจิตใจของเรา
และจงสัตย์ซ่ือตลอดไป

ความเช่ือและการปฏิิบัติอ่ืน ๆ

ผู้นำาของอิกเลเซียมีความกระตอืรอืรน้ทีจ่ะเปลีย่นผู้คนให้นับถือศาสนาของตน พวกเขากระตุน้ให้คนของ
ตนทำางานเผยแพรข่่าวสารของครสิตจักร

ชายและหญิงจะน่ังอยู่คนละฟากของสถานที่ศักดิสิ์ทธิ์ระหวา่งพิธีนมัสการ ประตถููกล็อคในตอนเริม่ตน้

หวัขอ้ทีเ่น้นในเพลงสวดของพวกเขาคอืครสิตจกัร การอดทนตอ่ความยากลำาบากของชีวติ และคำาอธษิฐาน
เพือ่การใหอ้ภยั พวกเขาอธษิฐานขอใหพ้ระเจา้ทรงช่วยพวกเขารกัษาพระบญัญตัแิลคูค่วรตอ่การไดร้บัการ
ให้อภัย 

ผู้นำาของอิกเลเซียอ้างวา่พระคัมภีรเ์ป็นแหล่งความเช่ือ
ของพวกเขา รปูแบบการสอนตามปกติของพวกเขาคือ
การใช้พระคมัภรีห์ลาย ๆ  ขอ้ ซึง่ดเูหมอืนไมเ่กีย่วข้องกนั 
พวกเขาใช้พระคัมภีรห์ลายฉบับและอาจอ้างอิงจากหก
ฉบับที่แตกต่างกันในบทเทศนาเดียว พวกเขาพยายาม
ตอบคำาถามโดยใช้พระคมัภรี ์สมาชิกหลายคนอา้งวา่พวก
เขาถูกชักชวนให้เข้ารว่มโดยการใช้พระคมัภีรข์องลัทธิ

อกิเลเซียไมเ่ช่ือในตรเีอกานุภาพหรอืในความเป็นพระเจา้
ของพระครสิตห์รอืพระวญิญาณบรสุิทธิ์

สมาชิกของอิกเลเซียโจมตีหลักคำาสอนเรือ่งความเป็น
พระเจ้าของพระคริสต์อย่างต่อเน่ืองในส่ิงพิมพ์ของ
พวกเขา พวกเขาสอนวา่พระเยซูทรงเป็นบุคคลพิเศษ
แต่ไม่ ใช่พระเจา้ พวกเขาบอกวา่ถา้คน ๆ  หน่ึงคดิวา่พระ
ครสิตเ์ป็นพระเจ้า เขาไม่รูจั้กพระครสิตจ์รงิ ๆ  และจะไม่
ไดร้บัความรอด

พวกเขาเช่ือวา่เมื่อตาย วญิญาณจะตายและจะไม่คงอยู่ตอ่ไปเวน้แตพ่ระเจ้าจะปลุกขึน้มาสู่ชีวติและสรา้ง
บุคคลขึน้ใหม่ พวกเขาไม่เช่ือเรือ่งนรก

พวกเขาไมเ่ช่ือวา่คน ๆ  หน่ึงน้ันจะรอดโดยวางใจในพระครสิตห์ลงัจากไดย้นิพระกติตคิณุท่ีเทศนาหรอือา่น
พระคมัภรี ์พวกเขาเช่ือวา่ความรอดเป็นกระบวนการ ตาม อกิเลเซีย นี ครสิโตคน ๆ  หน่ึงตอ้งเขา้รว่มครสิตจกัร 
และรักษาข้อกำาหนดของคริสตจักรเพื่อที่จะได้รับความรอด อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่ ได้รับประกัน 

"ดังน้ัน เม่ือเราติดตามพระ
บิดาผู้บรสุิทธิ� ด้วยความยินยอม
ทัง้สิน้ สอนมนุษย์ ให้สารภาพ
โดยพระบุตรองค์เดียว พระเยซู
ครสิต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของ
เรา ความสมบูรณ์ ในฐานะ
องค์สูงสุดและความสมบูรณ์
ในสภาพมนุษย์ พระเจ้าองค์
เท่ียงแท้และมนุษย์ท่ีแท้จรงิ"

The Chalcedonian Creed 
(เขียนโดยครสิตจักรในปี ค.ศ. 451)
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วา่บคุคลน้ันจะไดร้บัความรอดโดยการเป็นสมาชิกของครสิตจกัร พวกเขาเชือ่วา่คน ๆ  หน่ึงจะสูญเสียความ
รอดถ้าเขาไมด่ำาเนินชีวติอยา่งถกูตอ้ง เน่ืองจากหลกัคำาสอนเหลา่น้ี สมาชิกหลายคนจงึกลวัวา่พวกเขาจะไม่
ไดร้บัการช่วยให้รอด

 » เหตใุด อิกเลเซีย นี ครสิโตจึงไม่รบัประกันความรอดในทันที?

อิกเลเซีย นี ครสิโตอ้างวา่เป็นศาสนาครสิต์ท่ีแท้จรงิ อิกเลเซีย นี ครสิโตอ้างวา่ครสิตจักรอ่ืน ๆ  ทัง้หมด
เป็นเท็จ แต่ถ้าคน ๆ หน่ึงเข้าใจและเช่ือหลักคำาสอนทัง้หมดของ อิกเลเซีย นี ครสิโตเขาก็ไม่เช่ือ
พระกิตติคุณตามพระคัมภีรแ์ละไม่ ใช่ครสิเตียน

การใช้ คู่มือหลักคำ�สอน 
เน่ืองจาก อิกเลเซีย นี ครสิโตอ้างวา่เชือ่พระคมัภีร์ ไบเบิล พระคมัภีรจ์ึงถูกนำามาใช้เพือ่ตอบสนองตอ่หลัก
คำาสอนของพวกเขา ใช้หัวข้อหลักคำาสอนตอ่ไปน้ีจาก คูม่ือหลักคำาสอน เพือ่ตอบสนองตอ่ลัทธิน้ี

5. พระเยซูทรงพระเจ้า 
7. พระวญิญาณบรสุิทธิ์เป็นพระเจ้า 
8. พระเจ้าเป็นตรเีอกานุภาพ 
9. ความรอดเกิดจากการไถ่บาปของพระครสิตเ์ท่าน้ัน 
11. เราไดร้บัความรอดโดยความเช่ือ 
12. เราสามารถรบัประกันความรอดส่วนตวัได ้
13. ผู้ ไม่รอดจะไดร้บัการลงโทษช่ัวนิรนัดร ์

การเผยแผ่ศาสนา
คณุอาจสังเกตเห็นวา่หลักคำาสอนของ อิกเลเซีย นี ครสิโตมีความคล้ายคลึงมากกับหลักคำาสอนของพยาน
พระยะโฮวา สมาชิกของพวกเขามีชีวติอยู่ดว้ยความกลัววา่พวกเขายังไม่ไดร้บัความรอด

ส่ิงสำาคญัคอืตอ้งเน้นความจรงิพระกิตตคิณุขัน้พืน้ฐาน จำาไวว้า่คณุกำาลังพูดคยุกับคนทีพ่ึง่พาหลักคำาสอน
วา่พวกเขาจะไดร้บัการช่วยใหร้อดจากการอยู่ ในครสิตจกัรทีถ่กูตอ้ง จงเน้นพระคมัภีรท์ีส่อนการรบัรองส่วน
ตวัเรื่อ่งความรอด แสดงให้พวกเขาเห็นวา่ ถ้าพวกเขาไม่วางใจในพระครสิตเ์พื่อความรอด พวกเขาจะไม่มี
ทางรูแ้น่ชัดวา่พวกเขาไดร้บัความรอดหรอืไม่

คำาพยาน
มิเกลเป็นผู้สอานศาสนาใน อิกเลเซีย นี ครสิโต เมื่อเขาคุน้เคยกับศิษยาภิบาลคนอื่น ๆ มากมายในครสิต
จกัร เขารูสึ้กผดิหวงัทีพ่บวา่พวกเขาไม่ไดด้ำาเนินชีวติตามมาตรฐานการดำารงชีวติอนับรสุิทธิต์ามทีพ่วกเขา
ส่ังสอน พวกเขาเทศนากับคนของตนวา่พวกเขาตอ้งดำาเนินชีวติที่บรสุิทธิ์และชอบธรรม สำาหรบัมิเกล ดู
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เหมือนวา่ยิ่งนักเทศน์มีชีวติอยู่ ไดเ้ลวรา้ยเท่าไร เขาก็ยิ่งเทศนาเกี่ยวกับการดำาเนินชีวติอย่างชอบธรรมมาก
ขึน้เทา่น้ัน มเิกลกลา่ววา่ศิษยาภบิาลหลายคนตอ้งการออกจากลัทธ ิแต่ไม่รูว้า่จะทำาเช่นน้ันอยา่งไร พวกเขา
กลัวการข่มเหง มิเกลตดัสินใจออกจากครสิตจักรและยึดหลักคำาสอนของพระเยซู

การศึกษาพระคัมภีร์ – ตอนที่ 2
ตอนน้ีอ่าน ววิร�์ 1 อีกครัง้ นักเรยีนแต่ละคนควรเขียนหน่ึงย่อหน้าทีอ่ธิบายข้อความทีข่้อน้ีมีสำาหรบัผู้
ตดิตาม อิกเลเซีย นี ครสิโต ให้นักเรยีนหลายๆ คนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเขียน

การบ้านสำาหรับทุกบทเรียน

จงจำาทีจ่ะหาโอกาสนำาเสนอพระกติตคิณุแกบ่างคนจากกลุม่ศาสนาน้ี ใหเ้ตรยีมแบง่ปันกบั
เพื่อนรว่มชัน้ของคณุเกี่ยวกับการสนทนาที่คณุมี เขียนรายงาน 2 หน้าแล้วส่งให้หัวหน้า
ชัน้ของคณุ
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ลัทธิฟ้าแลบตะวนัออก

การเผชิญหน้าครั้งแรก
ซางฮุ่ยเป็นศิษยาภบิาลในประเทศจนี เขาเริม่ไดยิ้นวา่ผู้คนกำาลงัออกจากครสิตจักรเพือ่เขา้รว่มครสิตจักรของ
พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ แม้แต่พ่อแม่ของเขาก็เข้ารว่มด้วย เมื่อเขาพบสมาชิกของลัทธิ พวกเขากล่าว 
วา่ "พระเจ้ามีพระนามวา่เยโฮวาห์ แต่ต่อมาคือพระเยซูบนแผ่นดินโลก พระเจ้าสามารถทำาส่ิงใหม่ได้อีก 
ครัง้ และเป็นพระครสิต์องค์อื่นบนแผ่นดินโลก" ชางรูสึ้กสับสนกับคำาสอนของพวกเขา เขาท้อแท้ ใน 
พันธกิจเพราะลัทธิกำาลังเตบิโตอย่างรวดเรว็

การศึกษาพระคัมภีร์ – ตอนที่ 1
อ่านออกเสียง 2 ทิโมธี 3 พรอ้มกัน ให้นักเรยีนแตล่ะคนเขียนหน่ึงย่อหน้าสรปุข้อความของข้อพระคมัภีร์
น้ี ข้อความน้ีบอกอะไรเราเกีย่วกับศาสนาครสิตเ์ท็จ? ให้นักเรยีนแตล่ะคนเขียนรายการข้อความ ในทัง้กลุ่ม
อภิปรายส่ิงทีค่�ุเขียน

ลัทธิฟ้าแลบตะวันออก
กำาเนิดและอิทธิพล

ช่ืออย่างเป็นทางการของลัทธิฟ้าแลบตะวนัออก คอื ครสิตจักรของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธ์ิ ศาสนาก่อตัง้
เมื่อปี 1989 ในประเทศจีน ประมาณการจำานวนสมาชิกมีตัง้แต ่100,000 ถึง 1,000,000 คน

ลัทธิฟ้าแลบตะวนัออกเช่ือวา่พระเจ้าเปิดเผยพระองค์เองในสมัยพันธสัญญาเดิมในฐานะพระยาห์เวห์ 
แลว้เสด็จมาบนแผน่ดนิโลกในฐานะพระเยซ ูและบดัน้ีไดเ้สด็จมายงัโลกในรปูของผูห้ญงิทีเ่รยีกตนเองวา่ 
สายฟ้าเติง้ ช่ือจรงิของเธอคอื หยาง เซียงปิน เติง้ไมป่รากฏตอ่สาธารณะและผูค้นก็ไมท่ราบวา่เธอมลีกัษณะ
อย่างไรหรอือยู่ที่ ไหน36 ผู้นำาที่มองเห็นไดข้องลัทธิคอื จ้าว เวย่ซาน ซ่ึงอาจเป็นสามีของ หยาง 

ลัทธิฟ้าแลบตะวนัออกอ้างวา่พระคัมภีรล์้าสมัยแล้ว และจำาเป็นต้องมีการเปิดเผยใหม่37 ลัทธิได้ตีพิมพ์
หนังสือหลายเล่ม รวมทัง้ Lightning from the Orient ซ่ึงอ้างวา่เป็นววิรณ์จากพระเจ้าถึงพระครสิตท์ี่เป็น

36 พระคมัภีรบ์อกวา่เราไม่ควรเช่ือเมื่อมีคนพูดวา่พระเมสสิยาห์ถูกซ่อนอยู่บนโลก (ลูกา 17:23)
37 พระเยซูตรสัวา่ถ้อยคำาของพระองคจ์ะไม่มีวนัสูญสิน้ไป ไม่จำาเป็นตอ้งมีพระเมสสิยาห์องค์ ใหม่ (มาระโก 13:31)
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หญิง หนังสือดงักล่าวพูดกับครสิเตยีนและข่มขู่พวกเขาดว้ยการลงโทษตา่ง ๆ อย่างละเอียด

ลัทธิฟ้าแลบตะวนัออกสอนวา่ตอนน้ีช่ือของพระเยซูล้าสมัยและไรอ้ำานาจ และตอนน้ีเติง้คอืพระครสิต์ 

พวกเขาทำานายวนัสิน้โลกในวนัที่ 21 ธันวาคม 2012

 » คุณเห็นอะไรบ้างที่แสดงให้เห็นว่าองค์กรน้ีไม่ ใช่
ครสิเตยีน?

กิจกรรมต่าง ๆ และกลยุทธ์

ลัทธิฟ้าแลบตะวนัออกมุ่งเป้าไปที่ครสิตจักรครสิเตียน แม้
กระทัง่เลอืกครสิเตยีนทีเ่ขม้แข็งทีสุ่ด มีเรือ่งเลา่เกีย่วกับคน
ที่เคยอยู่ ในพันธกิจครสิเตียนที่ออกจากครสิตจักรเพื่อเข้า
รว่มกับพวกเขา สมาชิกของลัทธิแสรง้ทำาเป็นเข้ารว่มครสิต
จกัร จากน้ันใหเ้งินจำานวนมหาศาลแกศ่ิษยาภบิาลครสิเตยีน
หากพวกเขาจะเปลีย่นใจเลือ่มใส ลทัธิไมส่นใจผูค้นในศาสนา
หรอืนิกายอื่น 38

ลัทธิ ใช้การค้าประเวณีเพื่อดึงดูดผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสท่ีมี
ศักยภาพ ผู้ที่เข้ารว่มจะถูกแยกออกจากคู่สมรสและต้องมี
ส่วนรว่มในกิจกรรมทางเพศ 39

เป็นที่ทราบกันวา่สมาชิกของลัทธิฟ้าแลบตะวนัออกใช้การทรมาน การลักพาตวั และการฆาตกรรมเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย40 พวกเขาทำารา้ยรา่งกายบรรดาผู้นำาขององคก์รครสิเตยีน พวกเขาปฏิเสธ ไม่ ให้ผู้เปลีย่นใจ
เลือ่มใสออกจากการเป็นสมาชิก

ถา้ดเูหมอืนวา่มคีนสนใจทีจ่ะเข้ารว่ม พวกเขาจะใหข้องขวญั แตพ่วกเขาขูจ่ะใช้ความรนุแรง ถา้คน ๆ  หน่ึง
ไม่เปลี่ยนใจเลื่อมใส41 สมาชิกของลัทธิเล่าเรือ่งคนที่ ไดร้บัโรครา้ยแรงจากพระเจ้าเพราะตอ่ตา้นลัทธิ พวก
เขายังพยายามทำาให้ครสิเตยีนทำาบาปทางเพศ แล้วแบล็กเมล์

ผู้เข้ารว่มลัทธิอ้างวา่พวกเขาถูกกล่าวหาไม่จรงิวา่ใช้ความรนุแรง แตค่รสิเตยีนและมิชชันนารหีลายคนใน
ประเทศจีนไดเ้ป็นพยานที่เห็นการกระทำาของพวกเขา

สมาชิกจะตอ้งมอบทุก ๆ ส่ิงที่ตนมี ให้กับลัทธิ พวกเขาไดร้บัการสนับสนุนให้ออกจากครอบครวัและอาศัย
อยู่กับลัทธิและทำางานเพื่อเผยแพรข่่าวสาร

38 พระคมัภีรพ์ูดถึงผู้ที่เกลียดชังความด ี(2 ทิโมธี 3:3)
39 ครสิเตยีนรกัษาความบรสุิทธิ์และปกป้องคำามั่นสัญญาเรือ่งการสมรส (เอเฟซัส 5:3)
40 พระคมัภีรก์ล่าววา่ครสิเตยีนตอ้งสุภาพ เช่ือฟังกฎหมาย ไม่รนุแรง (ทิตสั 3:1-2)
41 สตปิัญญาจากพระเจ้าเป็นความสงบสุข มีเมตตา และบรสุิทธิ์ (ยากอบ 3:17)

"การเปิดเผยน้ี [ของพระ
คัมภีร]์ เสรจ็สมบูรณ์แล้ว 
พระเจ้าจะไม่เพ่ิมเติมสิง่ใด
เข้าไปอีก เพราะมันบรรจุทุก
สิง่ท่ีจำาเป็นสำาหรบัมนุษย์ ทัง้
ในเชิงอ้างอิงถึงโลกน้ีและสิง่
ท่ีจะเกิดขึน้ และพระองค์ ได้
ประกาศการพิพากษาท่ีหนัก
ท่ีสุดต่อคนท่ีจะเพ่ิมหรอืลด
ทอนสิง่ใดจากหนังสอืน้ี"

Adam Clarke
Christian Theology, 50
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ลัทธิฟ้าแลบตะวนัออกไดเ้ริม่ขยายองคก์รในหลาย ๆ ประเทศ พวกเขาเริม่ตน้ดว้ยการแจกส่ือส่ิงพิมพ์ ให้
กับผู้คนที่ โบสถ์ตา่ง ๆ ในจีน

 » การกระทำาของครสิตจักรที่แท้จรงิตา่งกับการกระทำาของลัทธิฟ้าแลบตะวนัออกอย่างไร? 

ความเช่ือ

ผู้ติดตามของลัทธิฟ้าแลบตะวันออกยอมรับว่าพระคริสต์
สิน้พระชนมเ์พือ่บาปของเรา แต่ไมเ่ชื่อวา่คน ๆ  หน่ึงจะรอด
ได้ โดยพระครสิตถ์้าไม่มีองคก์รของพวกเขา เพ่ือที่จะไดร้บั
ความรอด คนเราตอ้งละทิง้ความเชือ่ของตนในพระเยซูและ
ตดิตามเติง้ พระเยซคูรสิตห์ญงิแทน พวกเขาปฏิเสธการฟ้ืน
คนืพระชนม์และการกลับมาครัง้ที่สองของพระครสิต์

พวกเขาเช่ือวา่ใครก็ตามที่ ไม่ยอมรบัข้อความของเติง้ (พระ
ครสิตห์ญิง) จะถูกพระเจ้าประณาม 42

ตอนน้ี ความรบัผิดชอบของมนุษย์คือการติดตาม
พระครสิตห์ญงิ และเฉพาะถา้เขาละทิง้ความเชื่อใน
พระเยซูครสิต ์ฉีกพระคมัภีรข์องเขาในที่สาธารณะ 
และเรียกตัวเองว่าเป็น "บุตรของมาร" เขาก็ถูก 
"พิชิต" โดยการยอมอย่างราบคาบตอ่คำาพูดของพระ
ครสิต์หญิง และกลายเป็น "ผู้ ได้รบัชัยชนะ" ซึ่งจะ
สามารถเขา้สู่อาณาจกัรท่ีจะสถาปนาขึน้บนแผน่ดนิ
โลกโดยพระครสิตห์ญิงน้ัน 43

 » เรารู้ ได้อย่างไรวา่พระเยซูครสิต์และพระวาทะของ
พระเจ้ายังคงมีความจำาเป็นสำาหรบัครสิเตยีน?

คริสตจักรของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ� (ลัทธิฟ้าแลบ
ตะวนัออก) อ้างวา่เป็นครสิเตียนแท้ และอ้างวา่ครสิตจักร 
อ่ืน ๆ ทัง้หมดเป็นเท็จ แต่ถ้าบุคคลใดเข้าใจและเช่ือ 
หลักคำาสอนทัง้หมดของ ลัทธิฟ้าแลบตะวันออก เขาไม่ 
เช่ือพระกิตติคุณตามพระคัมภีรแ์ละไม่ ใช่ครสิเตียน

ตอนน้ีใหก้ลบัไปอา่นเชิงอรรถของหวัขอ้เรือ่งลทัธฟ้ิาแลบตะวนัออกทัง้บทดว้ยกนั นักเรยีนทุกคนควรคน้หา
ข้อพระคมัภีรท์ีอ่้างอิงและผลัดกันอ่านให้กลุ่มฟัง

42 พระคมัภีรท์ำานายถึงผู้คนที่จะตอ่ตา้นความจรงิและพยายามแบ่งแยกครสิตจักร (ยูดา 17-19)
43 จากบทความเกี่ยวกับลัทธิที่เขียนโดย "จีนเพื่อพระเยซู"

"พระองค์[พระเยซู] เสด็จลง
นรก; วนัท่ีสามพระองค์ทรง
ฟ้ืนจากความตาย พระองค์
เสด็จขึน้สูส่วรรค์และ
ประทับเบือ้งขวาพระเจ้าพระ
บิดาผู้ทรงฤทธานุภาพ จาก
น้ันพระองค์จะมาพิพากษา
ทัง้คนเป็นและคนตาย"

The Apostles’ Creed
 

"ประเด็นสำาคัญของการ
สอนเรือ่งการไถ่บาปคือ
วา่การสิน้พระชนม์ของ
พระครสิต์เป็นเหตุให้เกิด
ความรอด การสิน้พระชนม์
ของพระครสิต์ทำาให้ความ
รอดของเราเป็นไปได้"

Thomas Oden
The Word of Life, 347-348

 



48 ศาสนาและลัทธิตา่ง ๆ ในโลก SHEPHERDS GLOBAL CLASSROOM

การใช้ คู่มือหลักคำ�สอน 
ลทัธฟ้ิาแลบตะวนัออกปฏเิสธหลกัคำาสอนทัง้หมดในรายการดา้นลา่ง ด ูคูม่อืหลกัคำาสอน เพือ่ดคูวามสำาค�ั
ของแต่ละหลักคำาสอนและหลักฐาน จงทำาให้แน่ใจวา่คุ�เข้าใจวธิีทีข่้อพระคัมภีรท์ีอ่้างอิงพิสูจน์หลักคำา
สอนน้ัน ๆ

5. พระเยซูทรงเป็นพระเจ้า 
7. พระวญิญาณบรสุิทธิ์เป็นพระเจ้า 
8. พระเจ้าเป็นตรเีอกานุภาพ 
9. ความรอดเกิดจากการไถ่บาปของพระครสิตเ์ท่าน้ัน 
11. เราไดร้บัความรอดโดยความเช่ือ 
12. เราสามารถมั่นใจในความรอดของเราได้

การเผยแผ่ศาสนา
แม้วา่กลยุทธ์ที่ ใช้ความรนุแรง ผิดศีลธรรม และหลอกลวงของลัทธิน้ีจะทำาให้ดเูหมือนเป็นองคก์รก่อการ
รา้ย แต่ผู้ติดตามจำานวนมากไม่ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้นำา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอ่ืนที่ ไม่ ใช่
จีน ผู้คนที่ประทับใจในลัทธิอาจไม่เช่ือข้อกล่าวหาที่ตอ่ตา้นพวกเขา ดงัน้ัน จึงเป็นเรือ่งสำาคญัที่ครสิเตยีน
จะตอ้งสามารถตอบสนองตอ่หลักคำาสอนของพวกเขาได้

เป็นไปไม่ไดท้ีค่น ๆ  หน่ึงทีม่ส่ีวนรว่มอยา่งเต็มที่ ในลทัธแิละเช่ือในหลกัคำาสอนของพวกเขา จะเป็นครสิเตยีน 
ดังน้ัน พวกเขาจึงมีความหิวกระหายฝ่ึายวญิญาณที่ ไม่สนองต่อความพอใจ ส่ิงสำาคัญประการแรกของ
ครสิเตยีนควรไดแ้ก่การแบ่งปันพระกิตตคิณุกับพวกเขา

หลายคนเขา้รว่มลทัธฟ้ิาแลบตะวนัออกเพราะความกลวั เราตอ้งเทศนาวา่ความสัตยซ่ื์อตอ่ความจรงิสำาคญั
กวา่สภาพทางโลกใด ๆ เรารูเ้ช่นกันวา่อาณาจักรของพระเจ้าจะมีชัยชนะ

คำาเตือนพิเศษ: อย่าละทิ้งความเป็น
คริสเตียนในประวัติศาสตร์
ครสิตศาสนาตัง้แตส่มัยโบราณจนถึงปัจจุบันมีความเช่ือที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม หลักคำาสอนพืน้ฐาน
เกี่ยวกับลักษณะของพระเจ้าและลักษณะของพระครสิต์ ได้รบักำาหนดและปกป้องโดยครสิตจักรในทุก
ยุคทุกสมัย สภายุคแรกซ่ึงเป็นตวัแทนของครสิตจักรทุกแห่งไดเ้ขียนข้อความเก่ียวกับหลักคำาสอนในพระ
คมัภรี์ ไบเบลิ และครสิตจกัรทีป่ระกาศพระกติตคิณุทกุแหง่ไดพ้จิารณาความจำาเป็นของหลกัคำาสอนเหลา่
น้ัน ครสิตจกัรในพระคมัภรีด์แูตกตา่งอยา่งมากจากกนั และไมเ่ห็นดว้ยกบัหลายส่ิงหลายอยา่ง แตพ่วกเขา
ก็เห็นดว้ยในส่ิงจำาเป็นบางประการ

ลทัธบิางลทัธกิลา่ววา่ครสิตจกัรทัง้หมด ยกเวน้ครสิตจกัรของพวกเขาเองน้ันผิดในหลกัคำาสอนทีส่ำาคญัและ
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ไม่ ใช่ศาสนาครสิตแ์ท ้พวกเขาไม่ ใช่แค่ไมเ่ห็นดว้ยกบัหลกัคำาสอนเล็ก ๆ  น้อย ๆ  แต่ โดยเฉพาะหลกัคำาสอน
ทีจ่ำาเป็นตอ่พระกิตตคิณุ พวกเขาปฏเิสธส่ิงท่ีทำาใหค้รสิเตยีนแตกตา่งจากศาสนาอืน่ ๆ  ลทัธิท่ีปฏเิสธครสิต
ศาสนาที่สำาคญัคอืศาสนาอื่นและไม่ควรอ้างวา่เป็นครสิเตยีน

เมือ่ลทัธหิน่ึงบอกวา่ตนเองถกูและครสิตจกัรอืน่ ๆ  ทัง้หมดน้ันผดิ เราจำาเป็นตอ้งตระหนักวา่พวกเขาหมาย
ถงึอะไร พวกเขากำาลงับอกวา่สภาสมยัโบราณทีเ่ป็นตวัแทนของครสิตจกัรทัง้หมดน้ันผดิ พวกเขากำาลังบอก
วา่ครสิเตยีนหลายล้านคนที่มีชีวติอยู่ ในยุคสมัยตา่ง ๆ น้ันผิด พวกเขากำาลังบอกวา่คนที่นมัสการพระเจ้า
ที่คณุรูจ้ักซ่ึงเป็นแบบอย่างของพระครสิตน้ั์นผิด พวกเขากำาลังบอกวา่ชายหญิงทุกคนทั่วโลกที่รกัพระเจ้า 
อธิษฐาน นมัสการ เป็นพยานถึงพระคณุของพระเจ้า ทนทุกข์กับการข่มเหง ปฏิบัตติามพระคมัภีร ์และ
แบ่งปันพระกิตตคิณุล้วนเป็นฝ่ึายผิด ลัทธิบอกวา่ส่ิงเหล่าน้ีผิด แม้กระทั่งความจรงิพืน้ฐานที่ทำาให้คน ๆ 
หน่ึงเป็นครสิเตยีน

ถ้าลัทธิน้ันถูกต้อง พระเจ้าไม่ ได้เลือกที่จะนำาทางครสิตจักรของพระองค์ ในความจรงิที่สำาคัญของพระ
กิตติคุณมานานหลายศตวรรษ ถ้าลัทธิน้ันถูกต้อง ก็แปลกที่ผู้คนที่จรงิใจและเครง่ศาสนาทุกหนทุกแห่ง
ยังคงปฏิเสธหลักคำาสอนของพวกเขา เป็นความจรงิที่องคก์รทางศาสนาอาจกลายเป็นทางโลก ทรงอำานาจ 
และมั่งคั่ง และไม่สนใจความจรงิอย่างแท้จรงิ แต่ผู้คนในครสิตจักรทุกแห่งหนท่ีนับถือพระเจ้าและเป็น
ฝ่ึายวญิญาณยึดมั่นความจรงิที่สำาคญัตามหลักพระคมัภีร์

คำาพยาน
ลีอาเข้ารว่มลัทธิฟ้าแลบตะวนัออกเพราะเธอคดิวา่พวกเขาเป็นครสิเตยีน แต่ไม่นานก็รูว้า่พวกเขาไม่เช่ือ
ในพระคมัภรีห์รอืพระเยซ ูเธอตดัสินใจทีจ่ะออก แตพ่วกเขาทบุขาเธอดว้ยแทง่เหล็ก เธอจงึเดนิไม่ได ้พวก
เขาบอกวา่จะฆ่าเธอถ้าเธอจากไป ตอ่มาเธอหลบหนีดว้ยความช่วยเหลือจากครสิเตยีนคนหน่ึง ตอนน้ีเธอ
อยู่ ในครสิตจักรแห่งหน่ึงและกำาลังแสวงหาความช่วยเหลือจากพระเจ้า เธอยังคงพิการดว้ยอาการบาดเจ็บ
จากลัทธิฟ้าแลบตะวนัออก

การศึกษาพระคัมภีร์ – ตอนที่ 2
ตอนน้ีอ่าน 2 ทิโมธี 3 อีกครัง้ นักเรยีนแตล่ะคนควรเขียนหน่ึงย่อหน้าทีอ่ธิบายข้อความทีข่้อน้ีมีสำาหรบัผู้
ตดิตามของลัทธิฟ้าแลบตะวนัออก ให้นักเรยีนหลาย ๆ คนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเขียน
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การบ้านสำาหรับทุกบทเรียน

พยายามหาโอกาสที่จะนำาเสนอพระกิตตคิณุแก่บางคนจากกลุ่มศาสนาน้ี ลัทธิน้ีอาจไม่มี
อยู่ ในประเทศที่คณุกำาลังศึกษา ถ้าไม่ ให้นำาเสนอเน้ือหาให้คนอื่นและไดก้ารตอบรบัพวก
เขา ให้เตรยีมแบง่ปันกบัเพือ่นรว่มชัน้ของคณุเกีย่วกบัการสนทนาทีค่ณุม ีเขยีนรายงาน 2 
หน้าแล้วส่งให้หัวหน้าชัน้ของคณุ
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บทเรยีนท่ี 7

ศาสนศาสตรแ์ห่งความเจรญิรุง่เรอืง

การเผชิญหน้าครั้งแรก
วลิเลยีม กำาลงัด ูเบ็นน่ี ฮินน์ ทางโทรทศัน์ ฮินน์ เลา่ถงึวธีิท่ีเขาและนักเทศน์อกีคนหน่ึงไดท้ำาพิธีบำาบัดรกัษา 
เขาบอกวา่มีคนจำานวนมากที่ ได้รบัการรกัษาให้หายและทิง้เก้าอีเ้ข็นไวจ้นทำาให้รถเข็นเปล่า ๆ ขวางทาง 
วลิเลีย่มสงสัยวา่ปาฏิหารยิ์เช่นน้ันเกิดขึน้จรงิ ๆ หรอื และน่ันเป็นเครือ่งหมายของศาสนาครสิตแ์ท้หรอืไม่

การศึกษาพระคัมภีร์ – ตอนที่ 1
อา่นออกเสียง 2 โครนิธ ์11 พรอ้มกนั ใหนั้กเรยีนแตล่ะคนเขยีนหน่ึงยอ่หน้าสรปุขอ้ความของข้อพระคมัภีร์
น้ี เราเห็นความแตกตา่งอะไรในข้อน้ีระหวา่งความเชือ่ของครสิเตยีนกับความเชือ่เท็จ? ในทัง้กลุ่มอภิปราย
ส่ิงทีค่�ุเขียน

ศาสนศาสตร์แห่งความเจริญรุ่งเรือง
บทนำา

บรรดาผู้ที่เช่ือ ศาสนศาสตรแ์ห่งความเจรญิรุง่เรอืงไม่ไดร้วมกันเป็นองคก์รเดยีว ศาสนาน้ีมีช่ืออีกอย่างวา่ 
"ขบวนการความเช่ือ" หรอื "ขบวนการคำาแห่งความเช่ือ"

พันธกิจท่ียึดหลัก ศาสนศาสตรแ์ห่งความเจรญิรุง่เรอืงมักเริม่ตน้โดยบุคคลท่ีสนใจหลักคำาสอนที่ผิดปกติ
และการเทศนาที่ชำานาญ แตล่ะพันธกิจสรา้งขึน้บนคน ๆ หน่ึงที่กลายเป็นผู้มีช่ือเสียงทางศาสนา ตวัอย่าง 
ไดแ้ก่ เบนน่ี ฮินน์, เคนเนธ โคปแลนด,์ มอรร์สิ เซรลูโล, ไมลส์ มันโร, และ เคนเนธ ฮากิน 44

บรรดาครทีู่เจรญิรุง่เรอืงดึงดูดผู้คนจากครสิตจักรอื่น ๆ หลายคนเชื่อวา่ครเูหล่าน้ีกำาลังฟ้ืนฟูครสิตจักรสู่
ระดบัของพลังทางจิตวญิญาณที่ ไม่คอ่ยมี ใครไดป้ระสบตัง้แตค่รสิตจักรยุคแรก พวกเขามีเสน่ห์ดงึดดูใจ 
แตพ่วกเขาสอนหลักคำาสอนใหม่ที่ ไม่ ไดแ้สดงถึงเสน่ห์ดงึดดูใจแบบครสิเตยีนเพนเทคอสต์

 » ตวัอย่างนักเทศน์ ศาสนศาสตรแ์ห่งความเจรญิรุง่เรอืงมีอะไรบ้างที่คณุทราบ?

44 อื่นๆ ไดแ้ก่ ออรลั โรเบิรต์ส์, เฟรเดอรคิ ไพรซ์้, โรเบิรต์ ทิลตนั, ชารล์ส แคป และ จอห์น อวานซินี
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หลักคำาสอนของ ศาสนศาสตรแ์ห่งความเจรญิรุง่เรอืง

บรรดาครขูอง ศาสนศาสตรแ์ห่งความเจรญิรุง่เรอืงเน้นการเปิดเผยใหม่ และไม่พบหลักคำาสอนหลายตอน
ของพวกเขาในพระคมัภีร์

พวกเขาเป็นที่รูจ้ักมากที่สุดสำาหรบัคำาสอนเกี่ยวกับความเช่ือโดยเน้นวา่ทุกคนสามารถมีสุขภาพและความ
มัง่คัง่ไดห้ากเรยีนรูว้ธีิ ใช้ความเชือ่ พวกเขาสัญญาวา่ทกุคนสามารถรกัษาใหห้ายได ้พวกเขาบอกวา่เป็นแผน
ของพระเจ้าสำาหรบัครสิเตยีนทุกคนที่จะร่ำารวย 45

พวกเขาอา้งวา่การอศัจรรยห์ลายอยา่งเกิดขึน้ในพันธกจิของพวกเขา แต่ไมม่หีลกัฐานทีด่สีำาหรบัการอศัจรรย์
ส่วนใหญ่ คนที่รวยคอืคนที่รบัเงินบรจิาคจากบรรดาผู้ตดิตาม 

นักเทศน์ ศาสนศาสตรแ์หง่ความเจรญิรุง่เรอืงสอนวา่ความเช่ือเป็นพลงัและสสารที่ ไมม่ตีวัตนของจกัรวาล 
พวกเขาเช่ือวา่มนุษย์สามารถใช้ศรทัธาเพื่อสรา้งและทำาการอัศจรรย์ ไดเ้ช่นเดยีวกับที่พระเจ้าใช้46 ยิ่งกวา่
น้ัน พวกเขาคดิวา่มนุษย์สามารถใช้ความเช่ือได้ โดยไม่ตอ้งพึ่งพระเจ้าและไม่ตอ้งพยายามรูพ้ระประสงค์
ของพระเจ้า ฮินน์ กล่าววา่ "อย่าอธิษฐาน 'น้ำ าพระทัยของพระองค์จะสำาเรจ็'" 47 ฮากิน กล่าววา่ "ข้าพเจ้า
อธิษฐานโดยเรยีกรอ้งสิทธิ์ของข้าพเจ้า"

หลักคำาสอนของพวกเขาเกี่ยวกับความเช่ือมีพืน้ฐานมาจากหลักคำาสอนเก่ียวกับพระเจ้าที่แตกตา่งจากคริ
สตศาสนาในอดตี หลักคำาสอนของพวกเขาไม่ไดเ้ป็นระบบที่เสมอตน้เสมอปลาย ยกตวัอย่าง พวกเขาจะ
อ้างวา่เช่ือในตรเีอกานุภาพ แตพ่วกเขาให้ถ้อยคำาที่ขัดแย้งกับการกล่าวอ้างน้ัน

พวกเขาสอนวา่พระเจ้าพระบิดาทรงเป็นมนุษย์ทางกายภาพ เคนเนธ โคปแลนด ์กล่าววา่อดมัไม่ไดเ้กือบ
จะเหมอืนพระเจา้ แตเ่ป็นสำาเนาทีถ่กูตอ้ง พวกเขาเน้นวา่เน่ืองจากผูค้นเป็นสำาเนาของพระเจา้ พวกเขาควร
จะสามารถทำาส่ิงทีพ่ระเจา้ทำา ฮากนิกลา่ววา่ผูเ้ชือ่ทกุคนทีม่คีวามรูเ้กีย่วกับพระวาทะสามารถเอาชนะซาตาน
ในนรกไดเ้หมือนที่พระเยซูทำา ฮากินยังกล่าวอีกวา่มนุษย์ก่อนการตกสู่บาปสามารถยืนอยู่ ในท่ีประทับของ
พระเจา้ได้ โดยไมรู่สึ้กต่ำาตอ้ย และดำาเนินชีวติตามเงือ่นไขทีเ่ทา่เทยีมกบัพระเจา้ โคปแลนดก์ลา่ววา่มนุษย์
ไม่ไดถู้กสรา้งมาให้เป็นผู้รบัใช้ของพระเจ้าแตเ่ป็นเพื่อนรว่มงานของพระเจ้า

ครขูอง ศาสนศาสตรแ์หง่ความเจรญิรุง่เรอืงกลา่ววา่เช่นเดยีวกบัทีพ่ระเจา้ตรสัให้ โลกดำารงอยู ่ผูเ้ช่ือก็สามารถ
พูดส่ิงต่าง ๆ ให้เป็นจรงิได้ เบนน่ี ฮินน์กล่าววา่ผู้เช่ือไม่จำาเป็นต้องพึ่งพระเยซู เพราะผู้เช่ือคือทุกส่ิงที่ 
พระเยซูเป็น หรอืเคยเป็น หรอืจะเป็นตลอดไป เคนเนธ ฮากนิ กลา่ววา่ผูเ้ชือ่ทกุคนเป็นรา่งทีจ่ตุมิากเทา่ ๆ  กบั 
พระเยซูครสิต์

บรรดาคร ูศาสนศาสตรแ์ห่งความเจรญิรุง่เรอืงกล่าววา่พระเจ้าไม่ไดเ้ป็นเจ้าของโลกหรอืครอบครองโลก48 
พวกเขาสอนวา่พระเจ้ามอบอำานาจเหนือโลกให้กับมนุษย์ และมนุษย์มอบอำานาจให้ซาตาน พวกเขาอ้างวา่

45 พระคมัภีรเ์ตอืนเราวา่จะมีครสูอนในส่ิงที่คนอยากฟัง (2 ทิโมธี 4:1-4)
46 พระคมัภีรบ์อกเราวา่ความเช่ือคอืส่ิงที่ทำาให้เราเช่ือในพระเจ้าและแสวงหาส่ิงที่พระองคป์ระทาน (ฮีบร ู11:6)
47 แตพ่ระเยซูตรสัให้เราอธิษฐานขอให้พระประสงคข์องพระบิดาสำาเรจ็ (มัทธิว 6:10)
48 พระคมัภีรก์ล่าววา่โลกและทุกส่ิงในน้ันเป็นของพระเจ้า (สดดุ ี24:1)
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พระเจ้าไม่สามารถทำาอะไรในโลกไดเ้วน้แตผู่้คนจะอนุญาต 49

 » มอีะไรผิดในเรือ่งทศันะของบรรดาคร ูศาสนศาสตรแ์ห่งความเจรญิรุง่เรอืงเกีย่วกบัพระเจา้? มอีะไร
ผิดในเรือ่งทัศนะของพวกเขาเกี่ยวกับความเช่ือ?

การจำาลองแบบศาสนาระหวา่งประเทศ 

ครสิตจักรใหม่ๆหลายแห่งท่ีเช่ือในศาสนศาสตรแ์ห่งความ
เจรญิรุง่เรอืงไดเ้ริม่ตน้ขึน้ในหลายประเทศ หลายนิกายเลียน
แบบส่ิงทีพ่วกเขาเห็นจากครชูาวอเมรกินัทางโทรทศัน์ บาง
นิกายในอเมรกิาใช้หนังสือและวดีิทัศน์จากนักเทศน์ของ
ศาสนศาสตรแ์ห่งความเจรญิรุง่เรอืง

บางครัง้ผู้นำาใหมเ่ริม่นิกายใหมข่องตนเองและพยายามสรา้ง
อาณาจักรทางศาสนาด้วยบุคลิกของตนเอง กลุ่มของพวก
เขาอาจกลายเป็นเหมือนลัทธิ โดยอ้างวา่มีการเปิดเผยใหม่ 
เพื่อที่พวกเขาจะไดเ้สนอส่ิงที่ครสิตจักรอื่นไม่มี

บรรดาครขูองศาสนศาสตรแ์ห่งความเจรญิรุง่เรอืงอ้าง
ว่าเป็นตัวแทนของศาสนาครสิต์แท้ แต่ถ้าคน ๆ หน่ึง
เข้าใจและเช่ือหลักคำาสอนทัง้หมดของศาสนศาสตร์
แห่งความเจรญิรุง่เรอืงก็ ไม่สอดคล้องกันสำาหรบัเขาท่ี
จะเช่ือพระกิตติคุณตามหลักพระคัมภีรด้์วย

ตอนน้ีให้กลับไปอ่านเชิงอรรถของหัวข้อเรือ่งศาสนศาสตร์
แห่งความเจร�ิรุง่เรอืงทัง้บทด้วยกัน นักเรยีนทุกคนควร
คน้หาข้อพระคมัภีรท์ีอ่้างอิงและผลัดกันอ่านให้กลุ่มฟัง

การตอบสนองต่อศาสนศาสตรแ์ห่งความเจรญิรุง่เรอืง

เปาโลเขียนถึงผู้เช่ือชาวโครนิธ์เพื่อแก้ ไขความเข้าใจผิดที่พวกเขามีเกี่ยวกับชีวติครสิเตียน (ดู 1 โครนิธ์ 
4:8-13) พวกเขาหลายคนยากจนมากกอ่นทีจ่ะมาเป็นครสิเตยีน พวกเขาคดิวา่เพราะตนเป็นลกูของพระเจ้า 
ดว้ยความเช่ือและของประทานฝ่ึายวญิญาณ พวกเขาก็น่าทีจ่ะสามารถเริม่มีความมัง่คัง่และสถานะในโลก
ได้ เปาโลกล่าววา่ "บัดน้ี พวกท่านอิ่มหนำาแล้ว บัดน้ี พวกท่านมั่งมีแล้ว พวกท่านได้ครอบครองเหมือน
อย่างพวกกษัตรยิ์แล้ว" เรารูว้า่ท่านกำาลังพูดถึงคำากล่าวอ้างของพวกเขาและไม่ ใช่ความเป็นจรงิ เพราะจาก
น้ันท่านก็พูดวา่ "ข้าพเจ้าขอพระเจ้าโปรดให้พวกท่านไดข้ึน้ครอบครองจรงิ ๆ เพื่อพวกเราจะไดขึ้น้ครอบ
ครองพรอ้มกบัพวกทา่นดว้ย" ทา่นกลา่วตอ่ไปวา่แม้แตอ่คัรสาวกในฐานะผู้นำาของครสิตจกัรก็ประสบปัญหา
ความยากจนและมสีถานะทีต่่ำาตอ้ยในโลก แมว้า่พวกอัครสาวกจะมคีวามเช่ือทีย่ิง่ใหญ่และของประทานฝ่ึาย

49 พระคมัภีรก์ล่าววา่พระเจ้าเป็นผู้พิพากษาของทัง้โลกและทรงดำาเนินการในโลก (1 ซามูเอล 2:10)

" ในบรรดาบาปท่ีจิตใจมนุษย์
มีแนวโน้ม แทบจะไม่มีสิง่ใดท่ี
พระเจ้าทรงเกลียดชังมากไป
กวา่การบูชารปูเคารพ เพราะ
การไหวร้ปูเคารพน้ันเป็นการ
หม่ินประมาทในคุณลักษณะ
ของพระองค์... พระเจ้าท่ี
บังเกิดในเงามืดของหัวใจท่ี
ตกสูบ่าปย่อมไม่มีคุณลักษณะ
ของพระเจ้าท่ีแท้จรงิ พระเจ้า
ตรสักับคนช่ัวใน [สดุดี 50:21] 
วา่ ' เจ้าคิดวา่เราเป็นผู้หน่ึง
ท่ีเป็นเหมือนกับเจ้า'"

A.W. Tozer
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วญิญาณมากมาย แตบ่างครัง้พวกเขาก็หิวโหย ไรบ้้าน และทำางานหาเลีย้งตวัเอง ความเช่ือไม่ไดร้บัประกัน
เรือ่งความมั่งคัง่

ในอีกตอนหน่ึง เปาโลอธิบายวา่ส่ิงที่สรา้งทัง้หมดยังคงไดร้บัผลจากการสาปแช่งบาป (ด ูโรม 8:22-23) ส่ิง
ทรงสรา้งทัง้หมดน้ัน กำาลงัคร่ำาครวญและทนทุกขเ์พือ่เอาตวัรอด ทา่นกลา่ววา่แมแ้ตค่รสิเตยีนก็ยงัตอ้งทน
ทกุขท์างรา่งกายและกำาลงัรอเวลาทีร่า่งกายของพวกเขาจะไดร้บัการไถ ่แมว้า่เราไดร้บัความรอดแลว้ แตผ่ล
แห่งความรอดยังไม่ครบถ้วน เราจะยังมีความเจ็บไข้ ชรา และความตายจนกวา่เราจะขึน้สวรรค์ บางครัง้
พระเจ้าจะรกัษาให้หาย แตเ่ราไม่ไดร้บัการประกันวา่เราจะมีชีวติที่ ไม่มีปัญหาทัง้หมดทางรา่งกาย 

 ฮีบร ู12 บันทึกชีวติของวรีบุรษุแห่งความเช่ือหลายคน พวก
เขาทำาส่ิงที่ยิ่งใหญ่ได้สำาเร็จเพราะพวกเขาเช่ือในคำาสัญญา
ของพระเจ้าและเช่ือฟังพระเจ้า หลักฐานยืนยันความเช่ือ
ประการหน่ึงคือ พวกเขาสามารถอดทนต่อช่วงเวลาที่ยาก
ลำาบากเพื่อเห็นแก่ความสัตย์ซ่ือตอ่พระเจ้า พวกเขาไม่เพียง
แต่ถูกข่มเหงจากโลกเท่าน้ัน แต่พวกเขายังต้องทนทุกข์ ใน
ส่ิงที่จำาเป็นอีกด้วย หลายคนไม่มีที่อยู่อาศัย ขาดอาหารและ
เสือ้ผ้า (ฮีบร ู11:37-38) พวกเขาไม่ไดร้บัความทุกข์ทรมาน
เหลา่น้ีเพราะพวกเขาไมมี่ความเช่ือ แตเ่พราะพวกเขามคีวาม
เช่ือตา่งหาก พวกเขาเต็มใจทีจ่ะสูญเสียทกุส่ิงในโลกเพือ่เห็น
แก่สัมพันธภาพของพวกเขากับพระเจ้า

 » มหีลักฐานอะไรบา้งในพระคมัภรีท์ีแ่สดงวา่ความเช่ือ
ไม่รบัประกันความมั่งคัง่

พระคมัภีรเ์ตอืนไม่ ให้รกัเงิน (ด ู1 ทิโมธี 6:6-10) คนท่ีพยายามจะรวยจะตกหลุมพรางทางวญิญาณและ
จบลงดว้ยความเศรา้โศกมากมาย การรกัเงินเป็นรากของความชั่วทุกชนิด แทนที่จะโลภ เราตอ้งพอใจกับ
ส่ิงจำาเป็นที่มีอยู่

ศาสนศาสตรแ์ห่งความเจรญิรุง่เรอืงดึงดูดคนบาป โดยเรยีกรอ้งให้บรรลุเป้าหมายทางโลกแทนที่จะเรยีก
รอ้งให้กลับใจ

ศาสนศาสตรแ์หง่ความเจรญิรุง่เรอืงไม่ได้ ใหท้ศันะทีเ่ป็นจรงิแบบครสิเตยีนเกีย่วกบัความทุกข์ทรมานของ
มนุษย์

ศาสนศาสตรแ์ห่งความเจรญิรุง่เรอืงสรา้งทศันคตแิบบผยองโดยไม่เคารพครสิตจกัรอืน่ ๆ  ครสิเตยีนทีม่อีายุ
มากกวา่ และแม้แตพ่ระเจ้า

ศาสนศาสตรแ์ห่งความเจรญิรุง่เรอืงให้คำามั่นสัญญาที่ ไม่ ใช่ของพระเจ้า ซ่ึงนำาไปสู่ความผิดหวงัและสูญ
เสียความเช่ือ

"แต่ ใครก็ตามท่ีพูดในพระ
วญิญาณวา่ 'เอาเงินมาให้ฉัน' 
หรอือะไรทำานองน้ี คุณต้อง
ไม่ฟังเขา แต่ถ้าเขาบอกให้
คุณให้เพ่ือเห็นแก่คนอ่ืนท่ี
ขัดสน อย่าให้ ใครตัดสนิเขา"

Didache
(จาก ศตวรรษที ่1 ของครสิตจักร)
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พระกิตตคิณุในพระคมัภีรเ์ป็นข่าวสารแห่งความหวงั  สำาหรบัผู้ที่รูว้า่เขามีความผิดในบาปและตอ้งการได้
รบัการให้อภัยและสันติสุขกับพระเจ้า ความสัมพันธ์กับพระเจ้าเริม่ต้นด้วยการกลับใจและยอมจำานนต่อ
เจตจำานงของเรา ครสิเตยีนดำาเนินชีวติในการเช่ือฟังพระเจา้ ถอ่มตน และยอมจำานนตอ่พระประสงคข์อง
พระเจา้ทกุวนั พระเจา้เชิญเราใหน้ำาเสนอความตอ้งการทัง้หมดตอ่พระองค์ ในคำาอธษิฐาน แตเ่ราตอ้งยอมรบั
พระประสงค์ของพระองค์ ในทุกสถานการณ์ พระเจ้าทรง
สัญญาว่าทุกส่ิงอยู่ภายใต้การควบคุมของพระองค์และ
พระองคจ์ะทรงทำาทกุอยา่งเพือ่ประโยชน์ของเรา แตพ่ระองค์
ไม่ทรงสัญญาวา่จะนำาความทุกข์ทัง้หมดออกไปในทันที

คำาอธิษฐานขององคพ์ระผู้เป็นเจ้าเป็นตวัอย่างของทัศนคติ
แบบคริสเตียน คำาอธิษฐานน้ีตรงกันข้ามกับเจตคติของ
บรรดาครูของศาสนศาสตร์แห่งความเจริญรุ่งเรืองที่อ้าง
อำานาจและให้เกียรตตินเอง ในคำาอธิษฐานน้ี เราพบวา่ความ
สำาคญัอนัดบัแรกคอือาณาจักรและสง่าราศีของพระเจ้า และ
ทุกส่ิงจะต้องยอมจำานนต่อพระประสงค์ของพระองค์ (ดู 
มัทธิว 6:9-13)

 » ทัศนคติของครสิเตียนเก่ียวกับการรกัษาและเรือ่ง
เงินควรแตกตา่งจากทัศนคตทิี่บรรดาครขูองศาสน
ศาสตรแ์หง่ความเจรญิรุง่เรอืงแสดงออกน้ันอยา่งไร?

การใช้ คู่มือหลักคำ�สอน 
บรรดาครขูองศาสนศาสตรแ์หง่ความเจรญิรุง่เรอืงอา้งวา่พวกเขาเช่ือในพระเจา้องคเ์ดยีวและนมสัการพระ
เยซูในฐานะพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงทำาให้ความรอดของเราสัมฤทธิ์ผล อย่างไรก็ตาม ผู้นำาของพวกเขา
กล่าววา่มนุษย์เป็นสำาเนาที่สมบูรณ์ของพระเจ้าและสามารถทำาส่ิงที่พระเจ้าทำา เพื่อเน้นถึงความพิเศษ
เฉพาะตวัของพระเจ้าและพระเยซู ให้ ใช้ส่วนตา่ง ๆ จาก คูม่ือหลักคำาสอน:

2. มีพระเจ้าองคเ์ดยีวเท่าน้ัน 
9. ความรอดเกิดจากการไถ่บาปของพระครสิตเ์ท่าน้ัน 

หลักคำาสอนเรือ่งศรทัธาของพวกเขาตัง้อยู่บนทัศนะของพวกเขาตอ่พระเจ้าในฐานะมนุษย์ที่ ใช้ความเช่ือ 
น่ันทำาให้พวกเขามีเหตผุลให้คดิวา่มนุษย์ก็ทำาไดเ้ช่นกัน ด ูคูม่ือหลักคำาสอน สำาหรบั

3. พระเจ้าพระบิดาไม่ ใช่มนุษย์ 

คำาพยาน
แอนน์ตาบอดเมือ่เธอเริม่เขา้โบสถท์ีเ่ช่ือคำาสอนตา่ง ๆ  ของ "ขบวนการความเชือ่" พวกเขาบอกใหเ้ธอรอ้งขอ

"ช่างแปลกเหลือเกินท่ีผู้คน
ท่ีอ้างวา่เป็นครสิเตียนจะ
รวมเอาคนท่ีมีวญิญาณทาง
โลก เพ่ือนทางโลก และชีวติ
ของพวกเขาท่ีถูกควบคุมโดย
คติสอนใจทางโลก ซ่ึงพวก
เขาสามารถเป็นท่ีโปรดปราน
ของพระเจ้าหรอืถึงกับไป
ถึงอาณาจักรแห่งสวรรค์!"

Adam Clarke
Christian Theology, 252
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การมองเห็นทีส่มบรูณ์แบบโดยความเช่ือ เธอไม่ไดร้บัการบำาบดั พวกเขาบอกเธอวา่เป็นเพราะเธอไม่มคีวาม
เช่ือเพยีงพอ พวกเขาบอกเธอวา่มีบางอย่างในชีวติของเธอที่ ไมถ่กูตอ้งและขดัขวางพระประสงคข์องพระเจ้า
ไม่ ให้สำาเรจ็กับเธอ เธอรูสึ้กท้อแท้ สูญเสียความยินด ีและแม้กระทั่งหยุดอธิษฐาน ในที่สุด เธอก็ตระหนัก
วา่คนในครสิตจกัรพยายามปกป้องศาสนศาสตรข์องพวกเขาเทา่น้ัน พวกเขาตอ้งการใหเ้ธอไดร้บัการรกัษา 
ไม่ ใช่เพือ่ตวัเธอเอง แตเ่พราะเธอไมเ่ขา้กบัหลกัศาสนาของพวกเขา เธอตระหนักวา่พระเจา้ไม่ไดล้ะทิง้เธอ 
และเธอตัง้ใจวา่จะยึดมั่นในความยินดี ในสัมพันภาพของเธอกับพระเจ้า

การศึกษาพระคัมภีร์ – ตอนที่ 2
ตอนน้ีอา่น 2 โครนิธ ์11 อกีครัง้ เขยีนหน่ึงย่อหน้าอธบิายขอ้ความทีข่อ้น้ีมีไวส้ำาหรบัผู้ตดิตามพระกิตตคิุ�
แห่งความมั่งคั่ง ให้นักเรยีนหลายคนเล่าส่ิงทีพ่วกเขาเขียน

การบ้านสำาหรับทุกบทเรียน

อยา่ลมืทีจ่ะหาโอกาสนำาเสนอพระกติตคิณุแกบ่างคนจากกลุม่ศาสนาน้ี ครสิตจกัรทีย่ดึถอื
ศาสนศาสตรแ์ห่งความเจรญิรุง่เรอืงมีช่ือเรยีกตา่ง ๆ กัน แตพ่วกเขาเป็นผู้ตดิตามบรรดา
นักเขียนเช่นเดยีวกับคนอื่น ๆ ที่กล่าวถึงในบทเรยีนน้ี ให้เตรยีมแบ่งปันกับเพื่อนรว่มชัน้
ของคณุเกี่ยวกับการสนทนาที่คณุมี เขียนรายงาน 2 หน้าแล้วส่งให้หัวหน้าชัน้ของคณุ
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ลัทธิวนัสิน้โลก

การเผชิญหน้าครั้งแรก
ปิแอรก์ำาลังเดินทางไปเยี่ยมชมโบสถ์แห่งหน่ึง เมื่อเขาเห็นป้ายขนาดใหญ่: "วนัพิพากษา 21 พฤษภาคม 
2011 พระคมัภีรร์บัประกันเรือ่งน้ี!" ปิแอรส์งสัยวา่เขาควรทำาอย่างไรถ้าข้อความน้ันเป็นเรือ่งจรงิ ดเูหมือน
ไม่มีเหตุผลที่จะส่งลูกไปโรงเรยีน หรอืสรา้งบ้านให้เสรจ็ หรอืจ่ายคืนเงินที่เขายืมมา เขาสงสัยวา่เขาควร
บรจิาคเงินทัง้หมดเพื่อช่วยกระจายข้อความหรอืไม่

การศึกษาพระคัมภีร์ – ตอนที่ 1
อ่าน มาระโก 13 ดว้ยกัน ให้นักเรยีนแตล่ะคนเขียนหน่ึงย่อหน้าสรปุข้อความของข้อพระคมัภีรน้ี์ พระเยซู
ทรงให้คำาเตอืนอะไรในข้อน้ี? ให้นักเรยีนแตล่ะคนเขียนรายการข้อความ ในทัง้กลุ่มอภิปรายส่ิงทีค่�ุเขียน

ลัทธิวันสิ้นโลก
ความรูเ้บือ้งต้นเก่ียวกับลัทธิวนัสิน้โลก

มีลัทธิลัทธิวนัสิน้โลกหลายรอ้ยลัทธิ พวกเขามีความหลากหลายและช่ือแตกต่างกันมากมาย บ่อยครัง้ท่ี
พวกเขามักเริม่ตน้โดยบุคคลที่อ้างวา่มีการเปิดเผยใหม่เก่ียวกับอนาคต บางนิกายอยู่ ไดเ้พียงช่วงเวลาสัน้ 
ๆ โดยมีสมาชิกไม่กี่คนและบางนิกายก็มีขนาดใหญ่ องคก์รบางแห่งที่กล่าวถึงในส่วนอื่น ๆ ของหลักสูตรน้ี
มลีกัษณะของลทัธวินัสิน้โลก ยกตวัอยา่ง พยานพระยะโฮวาเคยพยากรณ์หลายครัง้เพือ่กระตุน้สมาชิกของ
พวกเขา แตค่ำาทำานายเหล่าน้ันไม่เกิดขึน้จรงิ

เหตุผลท่ีลัทธิวนัสิน้โลกจึงมีอยู่

หลายคนมีความรูสึ้กวา่โลกกำาลังเข้าสู่ช่วงวกิฤตที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่เรารูจ้ักวา่เป็นเรือ่งปกต ิวกิฤต
น้ีอาจอธิบายได้ ในแง่ของเศรษฐกิจ นิเวศวทิยา สงคราม การเมือง หรอืการเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรม

นวนิยายและภาพยนตร์ ใหม่หลายเรือ่งกล่าวถึงวนัสิน้โลกซ่ึงเกิดขึน้จากโรคระบาดท่ัวโลก หรอืสงคราม
นิวเคลยีร ์หรอือกุกาบาตขนาดยกัษ์ทีต่กกระทบพืน้โลก ในเรือ่งราวเหลา่น้ี คนส่วนใหญ่บนโลกน้ีถกูฆ่าตาย 
และผู้คนที่รอดชีวติไดเ้ข้าสู่ยุคที่ชีวติแตกตา่งไปจากส่ิงที่พวกเขาเคยรูจ้ักอย่างสิน้เชิง 
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เพราะความกลัวและความคาดหวงัน้ี ผู้คนจึงมองหาคำาตอบวธิีที่จะเผชิญกับอนาคต บางคนกำาลังมองหา
คำาอธบิายทางศาสนา พวกเขาไดม้าสนใจขอ้ความของลทัธิ
วนัสิน้โลก ลทัธวินัสิน้โลกเริม่ตน้โดยคนท่ีอา้งวา่เป็นผูเ้ผย
พระวจนะพรอ้มการเปิดเผยใหม่ ลัทธิวนัสิน้โลกพยายาม
ที่จะตอบสนองความตอ้งการทางอารมณ์และจิตวญิญาณ
ของผูค้นโดยอธบิายสภาพของโลกและส่ิงทีเ่ราควรทำาเพือ่
เตรยีมการ 

ลทัธวินัสิน้โลกมีอยู่ ในทกุยุคทุกสมยั ผูเ้ผยพระวจนะทีอ่า้ง
ตวัวา่ช่ือมอนทานัส มีชีวติอยู่ ในศตวรรษที่สองของครสิต
จักรและได้ทำานายการมาของอาณาจักรของพระเจ้าและ
การสิน้สุดของระบบโลก ตลอดประวตัิศาสตรข์องครสิต
จกัรมคีนทีอ่า้งวา่รูเ้วลาทีพ่ระครสิตจ์ะเสด็จกลบัมาเพือ่จดั
ตัง้อาณาจักรของพระองค์และพิพากษาคนชั่ว ผู้คนนับ
ล้านถูกหลอกและผิดหวงั

 » ตวัอย่างเกีย่วกับลัทธิวนัสิน้โลกอะไรบ้างทีค่ณุเคย
เห็นหรอืไดย้ิน?

ผู้นำาของลัทธิวนัสิน้โลกไม่ตอบสนองตอ่วกิฤตของยุคตาม
วธิกีารของพระคมัภรี ์แมว้า่พวกเขาจะอ้างวา่เป็นครสิเตยีน
และใช้พระคมัภรี์ ไบเบลิ ดา้นลา่งน้ีเป็นลกัษณะเฉพาะของ
ลัทธิวนัสิน้โลกส่วนใหญ่

คุณลักษณะต่าง ๆ ของลัทธิวนัสิน้โลก

1. พวกเขากำาหนดวนัท่ีสำาหรบัการคาดการณ์เฉพาะ

พวกเขาอาจทำานายการเสด็จมาครัง้ที่สองขององค์พระผู้
เป็นเจา้ พวกเขาอาจทำานายจดุจบของรฐับาลตา่ง ๆ  ของโลก 
พวกเขาอาจทำานายภยัพบัิตทิีจ่ะทำาลายคนชัว่ของโลก พวกเขาอาจให้เวลาเฉพาะเมือ่เหตกุารณ์น้ีควรจะเกิด
ขึน้ เมื่อมันไม่เกิดขึน้ พวกเขาก็บอกวา่คำาทำานายมีความหมายที่แตกตา่งออกไป พวกเขาอาจกำาหนดวนัที่
ใหม่50 พวกเขามักจะทำานายเล็ก ๆ น้อย ๆ มากมาย ซ่ึงก็เช่นกันไม่เป็นจรงิ พระคมัภีรก์ล่าววา่ถ้าคำาทำานาย
ของคน ๆ  หน่ึงไม่เป็นจรงิ เขาก็จะไม่ไดร้บัความเช่ือถอืในฐานะผูเ้ผยพระวจนะ (เฉลยธรรมบัญญตั ิ18:22)

2. พวกเขามีการตีความใหม่ ๆ เก่ียวกับพระคัมภีร์

พวกเขาให้ความหมายใหม่แก่บางวลี ในพระคัมภีรท์ี่ ไม่มี ใครเคยนึกถึงมาก่อน ความหมายเป็นส่ิงที่ ไม่
สามารถพิสูจน์ ไดจ้ากพระคมัภีรเ์อง ผู้เผยพระวจนะอ้างวา่การตคีวามไดร้บัโดยการเปิดเผย ซ่ึงทำาให้เกิด

50 พระเยซูตรสัวา่ไม่มี ใครรูเ้วลาที่พระองคเ์สด็จกลับมา (มัทธิว 24:36)

"ซาตานเฝ้่าคอยท่ีจะชักนำา
คนหน้าซ่ือใจคดและช่ัว
รา้ยเข้าสูส่งัคมศาสนา เพ่ือ
ทำาให้การงานของพระเจ้า
เสือ่มเสยีและเป็นไปตาม
แผนงานของมัน"

Adam Clarke
Christian Theology, 345

 

"เบือ้งหลังการคุกคามของ
อนาคตท่ีดูเหมือนเลวรา้ย
ย่ิงเม่ือเราเข้าใกล้ เราก็เห็น
พระเจ้าผู้ครอบครองเหนือ
ทุกสิง่และในท่ีสุดน้ำ าพระทัย
ของพระองค์จะสำาเรจ็"

W.T. Purkiser
God, Man, and Salvation, 198
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การเปิดเผยใหมแ่ละไม่ ใช่การตคีวาม น่ีเป็นการใช้พระคมัภรี์ ในทางท่ีผดิ เพราะพวกเขากลา่ววา่พระคมัภรี์
สอนความคิดของพวกเขา แต่แท้จรงิแล้ว พวกเขาต้องพ่ึงพาการเปิดเผยใหม่เพ่ือเพ่ิมความหมายให้กับ
พระคมัภีรท์ีย่ังไม่มีอยู่ คนทีเ่ช่ือข้อความคอืคนที่ ไดต้ดัสินใจแล้ววา่จะไวว้างใจผู้เผยพระวจนะ พวกเขาไม่
ไดป้ฏิบัตติามคำาส่ังในพระคมัภีร ์แตเ่ป็นคำาส่ังของของผู้นำาลัทธิ 51

3. พวกเขาเรยีกรอ้งการกระทำาท่ี ไม่ ใช่ครสิเตียน

พวกเขาเรยีกรอ้งพฤติกรรมจากสมาชิกของตนที่ ไม่เคยเป็นแบบอย่างของครสิตศาสนา52 พวกเขาอาจ
ตอ้งการการแยกจากสังคมและชีวติทีป่กต ิพวกเขามีทัศนคตทิีเ่ป็นปฏิปักษ์ตอ่ผู้ทีเ่ป็นศัตรแูละอาจถึงกับ
สนับสนุนความรนุแรง พวกเขาอาจใช้กำาลงักบัสมาชิกและครอบครวัของตนเอง เมือ่พวกเขาประสบปัญหา
เน่ืองจากการกระทำาของตน พวกเขาเรยีกวา่ส่ิงน้ันการข่มเหง พวกเขาเช่ือวา่พระเจา้จะเข้าแทรกแซงอยา่ง
อัศจรรย์เพื่อตอบสนองตอ่ความเช่ืออันสุดโตง่ของพวกเขา บางลัทธิวนัสิน้โลกไดจ้บลงดว้ยการฆ่าตวัตาย

4. พวกเขาแยกสมาชิกออกจากความสมัพันธ์อ่ืน ๆ

ลัทธิวนัสิน้โลกบางลัทธิต้องการให้สมาชิกมอบทุกส่ิงที่พวกเขามี ให้กับองค์กร สมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกันใน
ที่ซ่ึงแยกจากเพื่อนและญาตทิี่ ไม่อยู่ ในลัทธิ พวกเขาอาจถูกสอนให้ถือวา่บุคคลภายนอกทัง้หมดเป็นศัตร ู
ผู้ติดตามผิดหวงัในที่สุดเพราะสามัคคีธรรมน้ันไม่ได้ตัง้อยู่บนความจรงิและไม่สามารถเป็นสามัคคีธรรม
ครสิเตยีนที่แท้จรงิได ้53

 » คำาถามน้ีแนะนำาส่วนถัดไป: ลัทธิวนัสิน้โลกไดก้่ออันตรายอะไร?

ผลกระทบของลัทธิวนัสิน้โลก

ลัทธิวนัสิน้โลกก่อให้เกิดการทำาลายล้างในหลายวธิี

1. พวกเขาดงึดดูผู้คนจากโบสถ์ตา่ง ๆ ของครสิเตยีนไปสู่หลักคำาสอนเท็จ

2. พวกเขาทำาให้ผู้ตดิตามผิดหวงัและทำาให้พวกเขาสูญเสียความเช่ืออย่างสิน้เชิง

3. พวกเขาอ้างวา่เป็นครสิเตยีน แตม่ีพฤตกิรรมที่ ไม่ ใช่ครสิเตยีน ทำาให้ช่ือเสียงของพระครสิตเ์ส่ือม
เสีย

4. พวกเขาทำาใหผู้ค้นสงสัยพระคมัภีรเ์กีย่วกับอาณาจักรของพระเจา้และการเสด็จกลับของพระครสิต์

51 พระคัมภีรก์ล่าววา่พระคัมภีร์ ไม่ได้มี ไวส้ำาหรบัปัจเจกบุคคลที่จะให้ความหมายตามใจตนเอง พระเจ้าทรงดลใจและควบคุม
กระบวนการเขียนให้มีความหมายตามที่พระเจ้าตอ้งการจะตรสั (2 เปโตร 1:20-21)

52 ทิตสั 3:1-5 อธิบายถึงพฤตกิรรมที่ควรเป็นแบบอย่างของครสิเตยีน
53 พระเยซูทรงอธิษฐานวา่เราจะอยู่ ในโลกน้ี แตจ่ะตอ้งแตกตา่งไปจากโลกดงัเช่นพระองค ์(ยอห์น 17:14-16)



การตอบสนองของครสิเตียนต่อวกิฤตการณ์ของโลก 

พระคมัภีรพ์ดูถงึเวลาเช่นเหตกุารณ์เหลา่น้ี พระคมัภรีเ์ช่นพระธรรมดาเนียลและพระธรรมววิรณ์เขยีนขึน้
ในช่วงเวลาที่อนาคตไม่แน่นอน ความวุน่วายในสังคม สงครามระหวา่งประเทศ และการข่มเหง ทัง้หมด
เป็นช่วงเวลาที่ทดสอบความเช่ือของผู้คนที่เช่ือในพระเจ้า ดเูหมือนวา่ทุกส่ิงทุกอย่างจะควบคมุไม่ไดแ้ละ
ทุกส่ิงที่ดอีาจถูกทำาลายได้

อรรถบทที่ยอดเยี่ยมของข้อพระคัมภีรเ์ชิงพยากรณ์คือ
พระเจ้าทรงควบคุมและในที่สุดจะสถาปนาอาณาจักร
ของพระองค์และให้บำาเหน็จแก่คนชอบธรรม54 พระ
คัมภีรย์ืนยันวา่ยุคต่าง ๆ จะยากลำาบากและความชั่วอาจ
ดเูหมือนครอบครองช่ัวขณะหน่ึง ผู้เช่ือไดร้บัการเรยีกให้
ยดึมัน่ในความเช่ือในพระเจา้และดำาเนินชีวติอยา่งซ่ือสัตย์
แม้ ในสภาพตา่ง ๆ  ของโลก ดงัทีข่อ้พระคมัภรีเ์หลา่น้ันได้
ประยุกต์ ใช้กับเวลาเหล่าน้ัน พระคมัภีรเ์หล่าน้ันก็ ใช้ ได้
กับเวลาอื่นที่ความเช่ือถูกทดสอบในทำานองเดยีวกัน

พระธรรม 2 เธสะโลนิกาเขียนถึงคริสเตียนที่คาด
หวังการเสด็จกลับของพระเยซู และวันพิพากษาของ 
พระเจ้าที่จะเกิดขึน้ในไม่ช้า พวกเขาได้ยินจากผู้คนท่ีอ้างว่ารู้ว่าเหตุการณ์เหล่าน้ันกำาลังจะเกิดขึน้ 
(2 เธสะโลนิกา 2:2) พวกเขารูสึ้กสับสนเกี่ยวกับส่ิงที่พวกเขาควรจะทำา

อัครสาวกเปาโลบรรยายเหตุการณ์บางอย่างที่จะเกิดขึน้ไม่นานก่อนการเสด็จกลับของพระครสิต์ รวมทัง้
การปกครองของบุคคลที่เรยีกวา่ "คนแห่งบาป" และ "บุตรแห่งความพินาศ" (2:3 )

ส่ิงทีส่ำาคญัอยา่งยิง่สำาหรบัเราคอืการไดเ้ห็นคำาแนะนำาสุดทา้ยของเปาโลทีชี่ถ้งึบรรดาผูเ้ช่ือในขอ้ 15-17 ท่าน
ทรงบอกใหพ้วกเขาตัง้มัน่คงและปฏบิตัติามส่ิงทีพ่วกเขาไดร้บัการสอนตอ่ไป พวกเขาจะตอ้งไมล่ะทิง้หลกั
การพืน้ฐานของชีวติครสิเตยีนเพราะเหตกุารณ์ใด ๆ  ทีอ่าจจะเกิดขึน้ ในขอ้ 17 ทา่นอธษิฐานขอใหพ้ระเจา้
ตัง้พวกเขาให้มั่นคง ในวาจาและในการงานอันดทีุกอย่าง

แมว้า่อวสานของโลกจะใกลเ้ข้ามา แตก็่ไม่ ใช่เวลาทีเ่ราจะละทิง้หลกัการดำาเนินชีวติแบบครสิเตยีน ส่ิงสำาคญั
ที่สุดมาโดยตลอด จะเป็นส่ิงที่สำาคญัที่สุดจนถึงที่สุด เราตอ้งประกาศข่าวประเสรฐิแก่ผู้หลงหาย ยึดมัน่ใน
หลกัคำาสอนทีแ่ทจ้รงิ ดำาเนินชีวติทีบ่รสุิทธิ ์สามคัคธีรรมกบัผูเ้ช่ือ ทำาดตีอ่ผูอ้ืน่ และแสดงความรกัตอ่ทกุคน

 » อะไรคอืส่ิงสำาคญัที่สุดที่ตอ้งจดจำาหากเราอยู่ ในยุคสิน้โลก?

ตอนน้ีใหก้ลับไปอา่นเชิงอรรถของหวัขอ้เรือ่งลทัธวินัสิน้โลกทัง้บทดว้ยกนั นักเรยีนทกุคนควรคน้หาขอ้พระ
คมัภีรท์ีอ่้างอิงและผลัดกันอ่านให้กลุ่มฟัง

54 ดาเนียล 2:44, ดาเนียล 4:34, ดาเนียล 6:26, ดาเนียล 7:27, ววิรณ์ 1:7, ววิรณ์ 6:15-17, ววิรณ์ 11:15, ววิรณ์ 17:14, ววิรณ์ 19:11-21.

"พระองค์จะเสด็จมา
อีกครัง้ด้วยสง่าราศเีพ่ือ
พิพากษาทัง้คนเป็นและ
คนตาย อาณาจักรของ
พระองค์จะไม่มีวนัสิน้สุด"

The Nicene Creed
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การเผยแผ่ศาสนา
ส่ิงสำาคญัอันดบัแรกเมื่อพูดคยุกับสมาชิกของลัทธิวนัสิน้โลกคอืตอ้งแน่ใจวา่เขาเข้าใจพระกิตตคิณุจรงิ ๆ 
คณุอาจสันนิษฐานวา่สมาชิกลทัธเิช่ือหลกัคำาสอนของครสิตศาสนาและไดเ้พิม่เพยีงคำาพยากรณ์ที่ โดดเดน่
บางอย่างเท่าน้ัน แตล่ัทธิอาจขัดแย้งกับหลักคำาสอนที่สำาคญัจรงิ ๆ

ตอ่ไป ส่ิงสำาคญัคอืตอ้งชี ้ให้เห็นวา่ลัทธิไดแ้ยกออกจากศาสนาครสิต์ ในอดตีอย่างไร ชี ้ให้เห็นถึงการกระทำา
และคำาสอนที่ผู้ศรทัธาในพระเจ้าของครสิตจักรไม่มีวนัยอมรบัตลอดหลายศตวรรษ

ชี้ให้เห็นข้อเท็จจรงิวา่ มัทธิว 24:36 บอกเราวา่เวลาของการเสด็จกลับของพระครสิต์ ไม่เป็นที่เปิดเผย

ชี ้ให้เห็นวา่การตคีวามพระคมัภีรเ์ชิงพยากรณ์ของพวกเขาขึน้อยู่กับความไวว้างใจผู้นำาเท่าน้ัน ไม่ ใช่หลัก
การตคีวามตามปกติ

ชี ้ใหเ้ห็นวา่ เฉลยธรรมบญัญตั ิ18:22 บอกเราวา่บคุคลน้ันไม่ควรไดร้บัความไวว้างใจในฐานะผู้เผยพระวจนะ 
ถ้าแม้คำาพยากรณ์สักคำาของเขาเป็นเท็จ

คำาพยาน
ซินดีเ้ตบิโตในครอบครวัพยานพระยะโฮวา เม่ือตอนเป็นเด็ก เธอเช่ือวา่คำาสอนในหอประชมุราชอาณาจกัร
น้ันมาจากพระเจ้าโดยตรง คนืหน่ึงผู้นำาเรยีกประชุมพิเศษ พวกเขาประกาศวา่อารม์าเก็ดดอนจะเกิดขึน้
ในปี 1975 น่ันคอือกีเจ็ดปี คนืน้ันซินดีร้อ้งไห้ดว้ยความกลวัวา่จะเกดิอะไรขึน้กบัครอบครวัของเธอเมือ่อารม์
าเก็ดดอนมาถงึ ในอีกไม่กีปี่ตอ่มา ครอบครวัของเธอและคนอืน่ ๆ  ทำางานอยา่งหนักเพือ่ลทัธน้ีิ พวกเขาเชือ่
วา่มีเวลาเหลือไม่มาก นิตยสารฉบับตา่ง ๆ ของลัทธิพิมพ์ภาพเด็ก ผู้ ใหญ่ และคนชราที่ถูกทำาลายในอารม์
าเก็ดดอน ในวนัสุดท้ายของปี 1975 หลายคนเข้านอนโดยคาดวา่ในคนืน้ันอวสานจะมาถึง ซินดีต้ืน่ขึน้ใน
เช้าวนัรุง่ขึน้ดว้ยความประหลาดใจทีทุ่กอย่างยังคงเหมือนเดมิ พ่อแม่ของเธอไม่พูดถึงคำาพยากรณ์อีกเลย 
ในทีสุ่ดซินดีก็้หยดุไปประชุมของลทัธิ แต่ไมรู่ว้า่จะหาความจรงิไดท่ี้ ไหน หลายปีตอ่มาซินดีพ้บชายคนหน่ึง
ที่อธิบายความรอดแก่เธอ และเธอก็ ไดร้บัความรอด

การศึกษาพระคัมภีร์ – ตอนที่ 2
ตอนน้ีอ่าน มาระโก 13 อีกครัง้ นักเรยีนแตล่ะคนควรเขียนหน่ึงย่อหน้าทีอ่ธิบายข้อความทีข่้อน้ีมีสำาหรบัผู้
ตดิตามของลัทธิวนัสิน้โลก ให้นักเรยีนหลาย ๆ คนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเขียน
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การบ้านสำาหรับทุกบทเรียน

อย่าลมืทีจ่ะหาโอกาสนำาเสนอพระกิตตคิณุแกบ่างคนจากกลุม่ศาสนาน้ี ให้เตรยีมแบ่งปัน
กบัเพือ่นรว่มชัน้ของคณุเกีย่วกบัการสนทนาทีค่ณุม ีเขยีนรายงาน 2 หน้าแลว้ส่งใหห้วัหน้า
ชัน้ของคณุ



63

บทเรยีนท่ี 9

ศาสนาฮินดู

การเผชิญหน้าครั้งแรก
อามทิไดร้บัการเลีย้งดใูนครอบครวัชาวฮินดแูละมีส่วนรว่มในประเพณีทางศาสนาตา่ง ๆ  ทัง้หมด ตอนเป็น
เด็กเขาสวดอ้อนวอนทุกวนั เขาเป็นคนจรงิใจ แตรู่สึ้กวา่งเปล่าทางวญิญาณ อามิทอ่านงานเขียนของชาว
ฮินดูเพื่อพยายามทำาความเข้าใจศาสนาของตนเองให้ดีขึน้ เขาได้รบัการสอนวา่ความเช่ือไม่สำาคัญเพราะ
ทุกศาสนาเป็นหนทางสู่พระเจ้า เขาตอ้งการคน้หาความจรงิทีแ่ท้ ทีจ่ะนำาไปสู่พระเจ้า แตเ่ขาสงสัยวา่ความ
จรงิเช่นน้ันจะมีจรงิหรอื

การศึกษาพระคัมภีร์ – ตอนที่ 1
อ่านออกเสียง อิสยาห์ 46 พรอ้มกัน ให้นักเรยีนแตล่ะคนเขียนหน่ึงย่อหน้าสรปุข้อความของข้อพระคมัภีร์
น้ี ข้อความน้ีชี ้ให้เห็นความแตกตา่งอะไรระหวา่งพระเจ้ากับรปูเคารพ? ให้นักเรยีนแตล่ะคนเขียนรายการ
ข้อความ ในทัง้กลุ่มอภิปรายส่ิงทีค่�ุเขียน

ศาสนาฮินดู
Introduction to Hinduism

ศาสนาฮินดเูริม่ตน้ในอนิเดยี กอ่นหน้าท่ีประวตัศิาสตร์
ใด ๆ  จะกำาหนดได ้ศาสนาฮินดไูมมี่บุคคลผูก้อ่ตัง้และ
ไมม่อีงคก์รทีด่แูลผูต้ดิตามทัง้หมด มชีาวฮินดมูากกวา่
หน่ึงพันลา้นคน แตม่คีวามเช่ือทีห่ลากหลาย ชาวฮินดู
จำานวนมากปฏบิตัติามเฉพาะประเพณีทางศาสนาฮินดู
เพียงบางส่วน

ชาวฮินดูเช่ือวา่ศาสนาของพวกเขามาจากงานเขียน
อินเดยีโบราณที่เรยีกวา่ พระเวท . พระเวท ประกอบ
ดว้ยหนังสือหลายรอ้ยเล่ม

ไมม่ข้ีอความหลกัคำาสอนทีแ่สดงถงึความเชือ่สากลของ

"แนวความคิดเก่ียวกับพระเจ้าท่ี
ทรงปรชีาญาณอันไม่มีขอบเขต
เป็นรากของความจรงิทัง้มวล มัน
เป็นตัวเลขของความเช่ือท่ีจำาเป็น
ต่อความสมบูรณ์ของความเช่ือ
อ่ืน ๆ ทัง้หมดเก่ียวกับพระเจ้า"

A.W. Tozer
The Knowledge of the Holy, 66
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ศาสนาฮินดูเกี่ยวกับเทพ ชาวฮินดูส่วนใหญ่เช่ือในพระเจ้าหลาย
องคท์ีม่บีคุลกิและทำาทัง้ความดแีละความชัว่ ชาวฮินดใูช้รปูเคารพ
มากมายที่เป็นตวัแทนของบรรดาเทพเจ้าและวญิญาณที่พวกเขา
บูชา 55

ชาวฮินดูบางคนนับถือพระเจ้าองค์เดียวสูงสุด ชาวฮินดูบางคน
เรียกพระเจ้าสูงสุด พระอิศวร; ชาวฮินดูคนอื่น ๆ มีช่ือและคำา
อธบิายอืน่ ๆ  เกีย่วกบัพระเจา้สูงสุดของพวกเขา พระอศิวร มภีรรยา
และลูก พระอิศวร ทำาทัง้ดแีละช่ัว บางคนเรยีก พระอิศวร ผู้สรา้ง 
แต่ไม่ไดห้มายความวา่โลกถูกสรา้งขึน้ในเวลาใดเวลาหน่ึง 

แม้วา่ชาวฮินดจูะพูดถึงพระเจ้าสูงสุด พวกเขาไม่ไดห้มายถึงส่ิงเดยีวกับที่ครสิเตยีนหมายถึงเมื่อพวกเขา
อ้างถึงพระเจ้า ครสิเตยีนเชื่อวา่พระเจ้าคอืความเป็นจรงิอันสูงสุดและเป็นพระผู้สรา้งโลก ชาวฮินดกูล่าว
วา่พวกเขาเช่ือในพระเจ้าองคเ์ดยีว แต่ไม่ ใช่พระเจ้าที่คดิหรอืส่ือสาร ยกเวน้โดยผ่านเทพเจ้าตา่ง ๆ ที่มีรปู
แบบทางกายภาพ 56

ชาวฮินดเูช่ือวา่มีความเป็นจรงิขัน้สูงสุดที่ ไม่มีตวัตนซ่ึงมีก่อกำาเนิดโลก ชาวฮินดบูางคนเรยีกวา่ความจรงิ
สูงสุดวา่ พราหมณ์ พวกเขาเช่ือวา่ทุกส่ิงที่มีอยู่เป็นส่วนหน่ึงของพราหมณ์ พวกเขาเช่ือวา่พราหมณ์เป็น
วญิญาณหรอืตัวตนท่ีจำาเป็นในส่ิงมีชีวติทุกชนิด57 พวกเขาอาจพูดด้วยซ้ำาวา่พวกเขาเช่ือในพระเจ้าเพียง
องคเ์ดยีว แตส่ิ่งทีพ่วกเขาหมายถงึคอืทกุส่ิงทีม่อียูเ่ป็นหน่ึงเดยีว และน่ัน
คอืพระเจ้า 

พระเจา้ในภายหลงั บคุคลทกุคนเป็นการปรากฏของพราหมณ์ แตพ่ระเจา้
คอืบุคคลที่ปรากฏเป็นพราหมณ์มากกวา่ผู้อื่น 58

 » แนวคดิครสิเตยีนและฮินดเูกี่ยวกับพระเจ้าแตกตา่งกันอย่างไร?

ชาวฮินดอู้างวา่ยอมรบัทุกศาสนา พวกเขามีคำากล่าววา่ "ความจรงิทัง้หมด
เป็นหน่ึงเดยีว" พวกเขากล่าววา่มีหลายเส้นทางสู่เป้าหมาย แม้วา่ศาสนา
ตา่ง ๆ  จะมแีนวคดิทีแ่ตกตา่งกนัมากเกีย่วกบัชีวติทีค่น ๆ  หน่ึงควรดำาเนิน
และเป้าหมายที่เขาควรพยายามไปให้ถึง พวกเขาไม่ ได้หมายความว่า 
"ความจรงิทัง้หมดเป็นหน่ึงเดียว" ในแง่ที่วา่ความจรงิทัง้หมดในศาสนา
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกันอย่างมีเหตุผล พวกเขาหมายความวา่ความ

55 พระเยซูตรสัวา่เราตอ้งนมัสการพระเจ้าเที่ยงแท้เพียงพระองคเ์ดยีว (ลูกา 4:8)
56 ผู้เผยพระวจนะเยเรมีย์กล่าววา่พระเจ้าที่สรา้งโดยอำานาจของคำาพูดของเขาและพระเท็จทัง้หมดจะพินาศ (เยเรมีย์ 10:9-12)
57 พระคัมภีรก์ล่าววา่พระเจ้าทรงสรา้งทุกส่ิงตามพระบัญชาของพระองค์ พระองค์ทรงแตกต่างจากส่ิงที่พระองค์สรา้ง (ปฐมกาล 

1:1)
58 รปูภาพโดย Ganesh Chaturti จาก Unsplash นำามาจาก https://unsplash.com/photos/Mawa0oZ3YKs

"ผมเช่ือในพระเจ้า
พระบิดาผู้ทรงฤทธา
นุภาพ ผู้สรา้งสวรรค์
และแผ่นดินโลก"

The Apostles’ Creed
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จรงิทัง้หมดเป็นการแสดงออกถึงความเป็นจรงิขัน้สูงสุดที่ ไม่สามารถกล่าวเป็นคำาพูดได ้59

ครสิเตยีนเช่ือวา่แมว้า่พระเจา้จะย่ิงใหญ ่เกนิทีเ่ราจะเขา้ใจได ้พระองค์ ไดเ้ปิดเผยขอ้ความจรงิบางประการ
เกี่ยวกับพระองค์เอง ถ้าศาสนาหน่ึง ๆ ขัดแย้งกับความจรงิที่พระเจ้าได้ทรงเปิดเผยเกี่ยวกับตัวพระองค์
เอง ศาสนาน้ันก็ผิด

ชาวฮินดบูางคนเช่ือวา่พระเยซทูรงเป็นผูท้ีป่ฏบิตัติามหลกัการของศาสนาฮินดแูละเป็นครทูีย่ิง่ใหญเ่หมอืน
คนอื่น ๆ ที่เคยมีชีวติอยู่ ในสมัยอื่น พวกเขาไม่เช่ือวา่พระองคท์รงเป็นพระบุตรองคเ์ดยีวของพระเจ้า

ชาวฮินดูเช่ือในวัฏจักรของเวลาที่ ไม่มีที่สิน้สุด ไม่มีจุดเริ่มต้น ไม่มีการสิน้สุด และไม่มีเหตุการณ์ที่
เปลีย่นแปลงส่ิงตา่ง ๆ อย่างถาวร 

ชาวฮินดเูช่ือใน การเวยีนวา่ยตายเกิด พวกเขาเช่ือวา่เป็นการ
เกดิใหมข่องบุคคลทีจ่ำาเป็นในรปูแบบชีวติตา่ง ๆ  หลายครัง้ 60

ชาวฮินดเูช่ือใน กรรม ตามแนวคดิของกรรม คน ๆ  หน่ึงยอ่ม
ได้รบัผลที่ดีและที่ ไม่ดีสำาหรบัการกระทำาของเขาในชีวติน้ี
และในภพหน้า กรรมเป็นกฎธรรมชาตขิองจกัรวาล ไม่ไดอ้ยู่
บนพืน้ฐานของกฎทีพ่ระเจา้องค์ ใดกำาหนด และไมม่พีระเจา้
ใด ๆ ควบคมุ 61

บคุคลมคีวามผดิถา้เขาทำาส่ิงท่ีเป็นอนัตรายตอ่ตนเองหรอืผู้
อืน่ เขาสามารถสรา้งสมดลุระหวา่งการทำาผดิกบัการทำาดเีพือ่
ให้ ไดผ้ลลัพธ์ที่ดกีวา่ แต ่ไม่มีการให้อภัย

เป้าหมายสูงสุดของศาสนาฮินดูคือการค้นหาการหลุดพ้นจากวฏัจักรของการเวยีนวา่ยตายเกิดในสภาพ 
นิรนัดรท์ีเ่รยีกวา่ นิพพาน ชาวฮินดบูางคนนิยามสภาพน้ีวา่เป็นตวัตนนิรนัดร ์ในขณะทีบ่างคนมองวา่เป็นการ 
ซึมซับเขา้สู่พราหมณ์ เหมือนหยดน้ำ าทีต่กลงไปในทะเล62 ชาวฮินดหูลายคนเชือ่วา่บคุคลน้ันหมดสิน้ไปใน 
ฐานะบุคคลที่มีสตสัิมปชัญญะเมื่อเขาซึมซับเข้าสู่พราหมณ์

 » ความแตกตา่งระหวา่งแนวคดิเรือ่งนิพพานของศาสนาฮินดกูับแนวคดิเรือ่งสวรรคข์องครสิเตยีน
มีอะไรบ้าง?

วถีิชีวติชาวฮินดู

บรรดาผู้ที่ละทิง้โลกอย่างสิน้เชิงจะไม่ผลิต เตรยีม หรอืเก็บอาหาร พวกเขาต้องขออาหารทุกวนั บางคน

59 อคัรสาวกเปาโลกลา่ววา่ความรบัผดิชอบเบือ้งตน้ของศิษยาภิบาลคอืการสอนหลกัคำาสอน ทุกศาสนาไม่เหมือนกนั (1 ทิโมธ ี1:3-6)
60 พระคมัภีรก์ล่าววา่คนตายครัง้เดยีวแล้วตอ้งถูกพิพากษาตอ่พระพักตรพ์ระเจ้า (ฮีบร ู9:27)
61 ครสิเตยีนเช่ือฟังกฎของพระเจ้าและมีความสัมพันธ์ส่วนตวักับพระเจ้า (สดดุ ี119:1)
62 เป้าหมายของครสิเตยีนคอืการมีชีวติอยู่ช่ัวนิรนัดร์ ในความสัมพันธ์ส่วนตวักับพระเจ้าในสวรรค ์(ววิรณ์ 22:3-4)

"ครสิเตียนเช่ือในมนุษย์ 
คุณค่าอันไรข้อบเขตของ
มนุษย์ และศกัยภาพอันหา
ค่ามิได้ท่ีจะรบัรูผ่้านพระคุณ
แห่งการไถ่ของพระเจ้า"

W.T. Purkiser
Exploring Our Christian Faith, 204
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พึ่งพาญาต ิคนอื่น ๆ ไปตามบ้านเพื่อขอทาน 63

ชาวฮินดหูลายคนเป็นมงัสวริตั ิในบรรดาผูท้ีก่นิเน้ือสัตว ์ส่วนใหญ่ไมก่นิเน้ือววัเพราะววัเป็นทีเ่คารพนับถอื 
อาหารมักจะถวายแก่รปูเคารพก่อนจะรบัประทาน แม้แต่ ในบ้าน 64

ชาวฮินดมีูศิลปะและสถาปัตยกรรมของวดัที่วจิิตรบรรจง เครือ่งแตง่กาย และเครือ่งประดบัส่วนบุคคลที่
มีความหมายทางศาสนา

ชาวฮินดูเช่ือวา่พวกเขาควรใส่ ใจในทุกรปูแบบของชีวติอย่างเท่าเทียมกัน พวกเขาเชื่อวา่คน ๆ หน่ึงควร
ใส่ ใจสุนัขทีท่กุข์ทรมานเหมอืนกบัทีเ่ขาสนใจลกูชายของตนเอง พวกเขาเชื่อวา่ความสัมพนัธ์ ไมค่วรทำาให้
คนมีอารมณ์เกี่ยวกับความตอ้งการของใครบางคน พวกเขาเช่ือวา่การใส่ ใจใครสักคนเพราะความสัมพันธ์
เป็นแรงจูงใจทีผ่ดิ พวกเขาเชือ่วา่พราหมณ์ ไม่มีอารมณ์ในเรือ่งใด ๆ  ไม่มีความเศรา้โศกและไม่มีความยนิด ี
ชาวฮินดคูวรจะพยายามไปถึงระดบัน้ัน

เมื่อชาวฮินดูพูดถึงการดูแลทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน อาจฟังดูเหมือนวา่พวกเขามีความคิดแบบเดียวกับ
ครสิเตยีน จรงิ ๆ  แลว้มนัไม่เหมอืนกนัเลย ครสิเตยีนเช่ือวา่พวกเขาควรรกัผูอ้ืน่เหมอืนรกัตนเอง ชาวฮินดู
เช่ือวา่คณุไม่ควรกังวลเกี่ยวกับคนอื่นหรอืตวัคณุเอง

สำาหรบัชาวฮินด ูการน่ังสมาธิ หมายถึงการควบคมุจิตใจของตนเองอย่างสมบูรณ์ เพ่ือไม่ ให้มีความคดิใด
เกดิขึน้โดยทีค่ณุไมอ่นุญาต การนมสัการของพวกเขาถกูออกแบบมาเพือ่ทำาใหจ้ติใจวา่งเปลา่ น่ันคอืเหตผุล
ที่พวกเขาใช้เสียง คำาพูด และแบบฝึึกหัดซ้ำา ๆ ซาก ๆ จุดประสงคข์องการทำาสมาธิคอืไม่ ให้คดิอะไร โยคะ
เริม่เป็นระบบการปฏบัตขิองชาวฮินดเูพื่อทำาให้จิตใจปลอดโปรง่

ชาวฮินดสูวดอ้อนวอนตอ่พระเจ้าเพื่อเป็นแนวทางในการสำารวมความคดิ ถ้าชาวฮินดบูรรลุซ่ึงการสำารวมที่
ครบถ้วน เขาจะไม่ตอ้งการพระเจ้าอีกตอ่ไปและไม่จำาเป็นตอ้งอธิษฐาน พวกเขาไม่ไดอ้ธิษฐานโดยตรงกับ
พราหมณ์

ตอนน้ีให้กลับไปอ่านเชิงอรรถของหัวข้อเรือ่งศาสนาฮินดทูัง้บทดว้ยกัน นักเรยีนทุกคนควรคน้หาข้อพระ
คมัภีรท์ีอ่้างอิงและผลัดกันอ่านให้กลุ่มฟัง

การเผยแผ่ศาสนา
เพราะชาวฮินดไูม่เชือ่พระคมัภีร ์การใช้ขอ้ความพสูิจน์เพือ่หกัลา้งความเชือ่ของพวกเขาจะไมเ่ปลีย่นความ
คิดของพวกเขา แทนที่จะนำาเสนอพระกิตติคุณตามพระคัมภีร์ ในวธิีที่ตอบสนองความต้องการของพวก
เขา คำาพยานส่วนตวัของครสิเตยีนเกีย่วกบัความสัมพนัธ์กบัพระเจา้จะช่วยใหเ้ขา้ถงึความตอ้งการของชาว
ฮินดท่ีูจะรูจ้ักพระเจ้า

63 ตวัอยา่งทีด่ทีีสุ่ดของสาวกฮินดน้ัูนไม่ไดท้ำางานเพือ่เลีย้งตวัเอง แตพ่ระคมัภรีก์ลา่ววา่คน ๆ  หน่ึงไมค่วรพึง่พาผูอ้ืน่และปฏเิสธที่

จะทำางาน (2 เธสะโลนิกา 3:10 )
64 พระคมัภีรก์ล่าววา่เน้ือสัตวท์ุกชนิดไดร้บัอนุญาต (1 ทิโมธี 4:3-4)
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พระเจ้า พระผู้สรา้งและพระผู้ค้ำาจุนโลก เป็นบุคคลที่คดิและพูด ซ่ึงตรงกันข้ามกับพราหมณ์ฮินดู

พระเจา้ทรงชอบธรรมและเป่ียมดว้ยความรกั ปราศจากดา้นช่ัวรา้ยในธรรมชาตขิองพระองค ์พระองคส์ามารถ
ไวว้างใจไดเ้สมอ ตรงกันขา้มกบัเทพเจา้ในศาสนาฮินดทูีม่แีรงจงูใจทีเ่ห็นแกต่วัและความขดัแยง้ในลกัษณะ
ของตนเอง

พระเจ้าทรงรกัมนุษยชาติและทรงสรา้งเราโดยมีจุดประสงค์ ในการใช้ชีวติที่มีสัมพันธภาพกับพระองค์ 
พระองค์ทรงมีแบบแผนสำาหรบัชีวติเราและแผนการให้เราอยู่ ในสวรรค์กับพระองค์ชั่วนิรนัดร ์เราแต่ละ
คนสามารถรูจ้ักพระเจ้าในฐานะพระบิดาเป็นการส่วนตวั

ผูค้นแตล่ะคนแยกจากพระเจา้ เพราะพวกเขาทำาบาปตอ่พระประสงคข์องพระองค ์พระเจา้จะทรงพิพากษา
ทกุคนเป็นรายบคุคลในเรือ่งความบาป ขอ้น้ีแตกตา่งจากแนวคดิของศาสนาฮินดเูรือ่ง กรรมที่ ไมม่ตีวัตนซ่ึง
ทำางานในฐานะกฎแห่งธรรมชาติ

พระเยซเูสด็จมาเป็นรา่งทีบ่งัเกิดของพระเจา้ ทีจ่ะสิน้พระชนมเ์ป็นเครือ่งบชูาไถบ่าปของเราเพือ่เราจะได้
ไดร้บัการอภัย แตล่ะคนสามารถมคีวามสัมพนัธก์บัพระเจา้ได้ โดยการทูลขอการใหอ้ภยับนพืน้ฐานของการ
เครือ่งบูชาของพระเยซู

โดยการให้อภัย เราได้มีสัมพันธภาพส่วนตัวกับพระเจ้าผู้ทรงรกัเราและได้สัญญาวา่จะรบัเราเป็นลูกของ
พระองค ์แทนที่จะนมัสการพระเจ้าที่ห่างไกลและไม่ ใฝ่ึพระทัยและไม่ไดท้รงสัญญาอะไรกับเรา

คำาพยาน
เมื่ออามิทพบครสิเตียนครัง้แรก เขารูสึ้กขุ่นเคืองกับความคิดที่วา่มีทางเดียวเท่าน้ันที่ ไปถึงพระเจ้า เมื่อ
เขาอ่านคำาอุปมาต่าง ๆ ของพระเยซูในพระคัมภีร์ ไบเบิล เขาประหลาดใจมากที่คำาอุปมาเหล่าน้ีสามารถ
นำามาประยุกต์ ใช้ ในชีวติ ขณะที่เขาค้นควา้ความถูกต้องของพระคัมภีร ์เขาเชื่อวา่พระคัมภีร์ ได้รบัการ
เก็บรกัษาไวอ้ย่างดจีากงานเขียนดัง้เดมิ วนัหน่ึงเขาดภูาพยนตรเ์กีย่วกับการตรงึกางเขนของพระเยซูและ
ตดัสินใจเช่ือวางใจในพระครสิต ์อามทิบอกวา่ "ถา้ศาสนาครสิตเ์ป็นเพยีงหน่ึงในหลาย ๆ  ศาสนาทีเ่ท่าเทยีม
กนั การเสียสละทีผ่มทำา รวมทัง้การสูญเสียความสงบสุขในครอบครวัของผมก็ไรค้วามหมาย ผมรูสึ้กสบายใจ
ในศาสนาฮินดแูละมีความสุขกับชีวติการสวดมนต ์ผมเพียงคอ่ยๆ รูสึ้กวา่งเปล่าและตอ่ตา้นการเรยีกของ
พระเจ้าอย่างดือ้รัน้จากภายในครสิตจักร มันเป็นความจรงิและความรกั ที่ ในที่สุดบังคบัให้ผมยอมรบัพระ
ครสิตเ์ป็นองคพ์ระผู้เป็นเจ้า"

การศึกษาพระคัมภีร์ – ตอนที่ 2
ตอนน้ีใหอ้า่น อสิยาห ์46 อกีครัง้ นักเรยีนแตล่ะคนควรเขยีนหน่ึงยอ่หน้าทีอ่ธบิายขอ้ความทีข่อ้น้ีมีสำาหรบั
ชาวฮินด ูให้นักเรยีนหลาย ๆ คนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเขียน
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การบ้านสำาหรับทุกบทเรียน

อย่าลมืทีจ่ะหาโอกาสนำาเสนอพระกิตตคิณุแกบ่างคนจากกลุม่ศาสนาน้ี ให้เตรยีมแบ่งปัน
กบัเพือ่นรว่มชัน้ของคณุเกีย่วกบัการสนทนาทีค่ณุม ีเขยีนรายงาน 2 หน้าแลว้ส่งใหห้วัหน้า
ชัน้ของคณุ
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บทเรยีนท่ี 10

ศาสนาพุทธ

การเผชิญหน้าครั้งแรก
ยอ เติบโตขึน้มาในครอบครวัชาวพุทธในฟิลิปปินส์ เขาจำาช่วงเวลาที่ ไม่ปลอดภัยที่จะไปตลาดเพราะชาว
มุสลิมฆ่าชาวพุทธเพราะศาสนาของพวกเขา บางครัง้ ยอไปวดัในพุทธศาสนากับแม่ของเขาเพื่อจุดธูป วนั
หน่ึงพี่สาวของเขาป่วยและเสียชีวติ มีแพทย์อยู่ที่น่ันแต่ไม่สามารถช่วยได้ แม่ของยอสวดอ้อนวอนแทบ
คลัง่ขอให้พระพุทธเจ้าช่วยเธอ

การศึกษาพระคัมภีร์ – ตอนที่ 1
อ่านออกเสียง ปฐมกาล 3 พรอ้มกัน ให้นักเรยีนแตล่ะคนเขียนหน่ึงย่อหน้าสรปุข้อความของข้อพระคมัภีร์
น้ี ขอ้ความน้ีบอกอะไรเราเกีย่วกบัพระเจา้ มนุษย ์บาป และโลก? ใหนั้กเรยีนแตล่ะคนเขยีนรายการขอ้ความ 
ในทัง้กลุ่มอภิปรายส่ิงทีค่�ุเขียน

ศาสนาพุทธ
กำาเนิดศาสนาพุทธ

ศาสนาพุทธไดร้บัการจดัตัง้โดย สิทธตัถะ โคตมะ ไม่มบีนัทกึการเขยีนใด ๆ  เกีย่วกบัชีวติของ สิทธตัถะ โคตมะ 
จนกระทั่ง 400 ปีหลังจากการตายของท่าน ดงัน้ันรายละเอียดเกี่ยวกับชีวติของสิทธัตถะจึงไม่แน่นอน

โคตมะ เกดิเม่ือประมาณ 563 ปีก่อนครสิตกาล เป็นโอรสของกษัตรยิ์ ในดนิแดนเล็ก ๆ  แหง่หน่ึงของอนิเดยี 
สมัยเป็นหนุ่ม โคตมะหนีผู้ดูแลเพื่อออกไปดูโลก ท่านเห็นผู้คนตกอยู่ ในความยากจนและโรคภัยไข้เจ็บ 
และสรปุวา่ที่แท้ชีวติคอืความเศรา้โศกและความทุกข์ทรมาน

โคตมะมปีระสบการณ์ซ่ึงทา่นกลา่ววา่ไดต้รสัรูเ้ก่ียวกับธรรมชาตขิองความเป็นจรงิ คำาวา่ พระพทุธเจา้ หมาย
ถึง " ตรสัรู"้ โคตมะมักถูกเรยีกวา่ "พระพุทธเจ้า" 65

65 พระคมัภรีบ์อกเราวา่อยา่ไวว้างใจขอ้ความจากวญิญาณที่ ไมย่อมรบัพระเยซคูรสิต ์การตรสัรูท้ี่ โคทามะไดร้บัน้ันเป็นส่ิงไมจ่รงิและ
เป็นเท็จ (1 ยอห์น 4:3)
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อิทธิพลในปัจจุบัน

ทุกวนัน้ีศาสนาพุทธมีนิกายตา่ง ๆ มากมาย นิกายเหล่าน้ีไม่ไดร้วมกันเป็นองคก์รระดบัโลก

งานเขียนที่ถือวา่คมัภีรศั์กดิสิ์ทธิ์ของชาวพุทธประกอบดว้ยหนังสือไดห้ลายพันเล่ม ดงัน้ัน แตล่ะนิกายจึง
มุ่งเน้นไปที่บางเล่ม แทนที่จะพยายามศึกษาทัง้หมด

 » ครสิเตยีนมองพระคมัภีร์ ไบเบิลตา่งไปจากที่ชาวพุทธมองคมัภีรข์องตนอย่างไร?

จำานวนผู้นับถือศาสนาพุทธในโลกที่ตัง้ใจปฏิบัติตามคำาสอนของทางพุทธมีอย่างน้อย 350 ล้านคน ผู้คน
มากกวา่หน่ึงพันล้านคนเรยีกตัวเองวา่ชาวพุทธเพียงเพราะพวกเขาได้รบัการสอนศาสนาพุทธ และพวก
เขาไม่จงรกัภักดตีอ่ศาสนาอื่น

หลายคนเรยีกตนเองวา่ชาวพุทธเพราะพวกเขาปฏิบัตติามคำาแนะนำาของงานเขียนทางพุทธศาสนา พวก
เขาอาจไม่เข้าใจหลักคำาสอนพืน้ฐานของศาสนาพุทธหรอืเข้ารว่มกลุ่มทีจ่ัดตัง้ขึน้

ความเช่ือเรือ่งเทพและเวลา 

ชาวพทุธไมเ่ช่ือในพระเจ้าสูงสุดท่ีเป็นบุคคล แตพ่วกเขา
เช่ือในความจรงิสูงสุดซึง่เป็นผลรวมของทกุส่ิงทีม่อียู ่ดงั
น้ัน ชาวพุทธ จงึทำาสมาธแิต่ไม่อธษิฐานเพราะไมเ่ช่ือวา่
มพีระเจา้ทีต่รสัและทรงฟัง ชาวพุทธมีงานเขยีนทีเ่รยีก
วา่บทสวดมนต ์แต่ไม่ไดก้ลา่วถงึใคร66 ไมม่พีระเจา้องค์
ใดที่มีความสำาคญัในศาสนาพุทธ

ชาวพุทธเช่ือในวัฏจักรของเวลาที่ ไม่สิน้สุด โดยไม่มี
การเริ่มต้น ไม่มีการสิน้สุด และไม่มีเหตุการณ์ ใดที่
เปลีย่นแปลงส่ิงตา่ง ๆ อย่างถาวร 67

การเวยีนวา่ยตายเกิดและ นิพพาน

พระพทุธเจา้และคนส่วนใหญ่ ในวฒันธรรมของทา่นเช่ือ
เรือ่งการกลบัชาตมิาเกดิกอ่นทีจ่ดัตัง้ศาสนาใหม ่การกลบัชาตมิาเกดิหมายความวา่หลงัจากทีค่น ๆ  หน่ึงตาย 
เขาจะเกดิใหมเ่ป็นบคุคลอืน่หรอืส่ิงมชีีวติเช่นสัตวห์รอืแมลง โดยการเวยีนวา่ยตายเกดิคน ๆ  หน่ึงมหีลายชีวติ

ชาวพุทธเช่ือวา่หากการกระทำาดขีองคน ๆ หน่ึง (กรรม ด)ี มีเกินกวา่การกระทำาช่ัวของเขา (กรรมช่ัว) เขา
ก็จะเกิดมาในชีวติที่ดขีึน้ในครัง้ตอ่ไป 68

66 ครสิเตยีนถือเป็นเกียรตอิย่างยิ่งที่จะอธิษฐานดว้ยความมั่นใจวา่พระเจ้าไดย้ิน (มัทธิว 6:6-8, 1 ยอห์น 5:14-15)
67 พระคมัภีรก์ล่าววา่มีเหตกุารณ์สำาคญั และเวลาน้ันจะไม่ดำาเนินตอ่ไปเหมือนที่เป็นเสมอมา (ววิรณ์ 10:6)
68 พระคมัภีรก์ล่าววา่การงานของเราไม่ไดร้บัการยอมรบัจากพระเจ้าหรอืจ่ายคา่ไถ่บาปของเรา ( โรม 3:20)

"พระเจ้าอยู่ท่ีน่ันจรงิ ๆ พระองค์
อยู่ท่ีน่ันดังท่ีพระองค์ทรงสถิต
อยู่ท่ีน่ีและทุกหนทุกแห่ง ไม่
จำากัดเฉพาะต้นไม้หรอืหิน แต่
เป็นอิสระในจักรวาล ใกล้กับ
ทุกสิง่ ถัดจากทุกคน และโดย
ทางพระเยซูครสิต์ท่ีสามารถ
เข้าถึงหัวใจท่ีรกัทุกดวงได้

A.W. Tozer
The Knowledge of the Holy, 82
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ตามคำาของพระพุทธเจ้า จิตสำานึกของบุคคลน้ันไม่เกิดใหม่ เฉพาะวสัดบุางส่วนที่เป็นตวัเขาเท่าน้ันที่ ใช้
เพื่อสรา้งชีวติใหม่ น่ันหมายถึงความตายในชีวติหน่ึงเป็นการสิน้สุดของบุคลิกภาพจรงิ ๆ 69

บางครัง้ผู้คนก็ชอบแนวคิดเรื่องการกลับชาติมา
เกิด แต่เน่ืองจากชีวติช่างน่าสังเวช พระพุทธเจ้า
จึงรูสึ้กวา่การมีชีวติอยู่หลาย ๆ ชีวติน้ันไม่ ใช่เรือ่งด ี
พระพุทธเจ้าเช่ือวา่บุคคลควรมีเป้าหมายในการหนี
จากวงจรของการกลับชาตมิาเกิด

ชาวพุทธผู้เอาจริงเอาจังติดตามวิถีชีวิตแบบชาว
พทุธเพือ่ขจดักเิลสทัง้ปวง ถ้าเขาทำาสำาเรจ็ เขาจะไม่
ปรารถนาหรอืเพลิดเพลินกับส่ิงใดหรอืความสัมพนัธ์
ใด ๆ ของมนุษย์70 เมือ่เขาตาย เขาจะเข้าสู่ นิพพาน 
แทนที่จะเกิดเป็นส่ิงมีชีวติอื่น น่ีคอืเป้าหมายสูงสุด
ของพุทธศาสนิกชน

บางครัง้ผูค้นคดิวา่นิพพานเป็นเหมอืนแนวคดิของ
ครสิเตยีนเรือ่งสวรรค ์แตนิ่พพานหมายถงึความวา่ง
เปล่า จุดจบของตวัตน เหมือนกับการเป่าเทียน ถ้า 
คน ๆ หน่ึงบรรลุนิพพาน คน ๆ น้ันจะไม่มีตัวตน 
ที่มีความคดิอีกตอ่ไป

ในศาสนาพุทธดัง้เดิม คน ๆ หน่ึงไม่มี โอกาสบรรลุ
นิพพานในบัน้ปลายชีวติปัจจุบันเวน้แตเ่ขาจะเป็น
พระภกิษุ ผูห้ญงิไมม่ี โอกาสถึงนิพพานจนกวา่จะเกดิ
ใหม่เป็นผู้ชายและบวชเป็นพระ

อรยิสจัสีแ่ห่งพุทธศาสนา

ความเช่ือที่พระโคดมสอนภายหลังตรสัรู้ ไดส้รปุไว้ ในอรยิสัจส่ีของพระพุทธศาสนา

1. ชีวติเต็มไปดว้ยความเศรา้โศกและความทุกข์ที่ ไม่มีความสุขที่แท้จรงิ
2. ความทุกข์เป็นผลจากตณัหา เพราะไม่มีส่ิงใดที่เราปรารถนาจะคงอยู่ถาวร
3. การหลุดจากกิเลสเป็นทางพ้นทุกข์
4. หลักธรรม 8 ประการเพื่อชีวติของศาสนาพุทธ นำาคน ๆ หน่ึงไปสู่ความหลุดพ้นจากกิเลสและสู่

นิพพาน

69 พระเยซูทรงประทานชีวตินิรนัดรแ์ก่บรรดาผู้ที่เช่ือในพระองค ์(ยอห์น 10:28)
70 สำาหรบัครสิเตยีน ความสัมพันธ์ของมนุษย์มีความสำาคญัมากและนำามาซ่ึงความยินด ี(1 เธสะโลนิกา 3:12)

" ในหน้าแรก พระคัมภีรป์ฏิิเสธ
ทัง้เชิงปรชัญา สรรพเทวนิยม (คำา
สอนท่ีวา่พระเจ้าและจักรวาล
ทัง้หมดมีความเหมือนกัน) และ
เทวนิยม (ทฤษฎีท่ีวา่พระเจ้าเริม่
ปฏิิบัติการจักรวาลและหลังจากน้ัน
ปล่อยให้เป็นไปตามกฎท่ี ไม่มีตัว
ตน) พระเจ้าไม่ได้รบัการระบุด้วย
จักรวาลของพระองค์ จักรวาลเป็น
พระหัตถกิจของพระองค์ ในทาง
กลับกัน จักรวาลไม่สามารถดำารง
อยู่ได้ถ้าปราศจากพลังแห่งการ
สรา้งสรรค์และย่ังยืนของพระเจ้า"

W.T. Purkiser
God, Man, and Salvation, 55
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 » มีส่ิงใดในอรยิสัจส่ีที่ครสิเตยีนสามารถเห็นดว้ยหรอืไม่?

ตามคำาบอกเล่าของพระโคดม ความทุกข์ทัง้ปวงเกิดขึน้เพราะตณัหา ถ้าคน ๆ น้ันไม่ตอ้งการส่ิงใด เขาก็
จะไม่ตอ้งทนทุกข์ ในการเป็นชาวพุทธที่มุ่งมั่น คนเราตอ้งเรยีนรูท้ี่จะไม่ตอ้งยินดยีินรา้ยในส่ิงใดส่ิงหน่ึง

เรือ่งน้ีเลา่ถงึพระภกิษุช่ือสังคมาจ ิเขาไดเ้ป็นพระภกิษุและละทิง้ครอบครวัของเขาเพือ่ใช้เวลาทัง้หมดของ
เขาในการเดนิธุดงคแ์ละทำาสมาธิ เมื่อภรรยาพบเขาแล้ว ก็ ไดว้างลูกไวต้รงหน้าเขา และขอรอ้งให้เขาช่วย
เลีย้งดลููก ๆ สังคมาจิน่ังโดยไม่ตอบจนกระทั่งเธอเดนิจากไป พระโคดมกล่าววา่ชายผู้น้ีบรรลุถึงเป้าหมาย
ของพระพุทธศาสนาแล้ว เพราะเขาไม่รูสึ้กยินดเีมื่อภรรยามาหรอืโศกเศรา้เมื่อเธอจากไป 71

 » แนวคดิทางพุทธศาสนาเกี่ยวกับชีวติที่สมบูรณ์แตกตา่งจากแนวคดิของครสิเตยีนอย่างไร?

วถีิชีวติชาวพุทธ

ศาสนาพทุธเน้นการดำารงชีวติอยา่งมีคณุธรรม ชาวพทุธเช่ือวา่การกระทำาน้ันเป็นคณุธรรม ถา้เกดิประโยชน์
แก่ตนเองและผู้อื่น และไม่ทำารา้ยใคร ความตัง้ใจของคน ๆ หน่ึงน้ันถือวา่สำาคญักวา่ผลลัพธ์ที่แท้จรงิจาก
การกระทำาของเขา 

การฝึึกจติและจติวญิญาณของชาวพทุธไดร้บัการออกแบบ
มาเพือ่ช่วยใหบ้คุคลหลดุพน้จากการยดึถอืตวัเอง ชาวพทุธ
เช่ือวา่ความวติกกงัวลทัง้หมดเกดิจากการใส่ ใจตนเองมาก
เกินไป พวกเขาต้องการลืมตนเองและรกัส่ิงมีชีวติที่มีสติ
ทัง้หมด (ส่ิงมีชีวติที่มีจิตใจ) ปัญหาคือวา่หากไม่มีความ
สัมพันธ์กับพระเจ้า ก็ ไม่มีพืน้ฐานสำาหรบัความไม่เห็นแก่
ตวัและความรกั 72

 » เหตใุดคน ๆ หน่ึงจึงไม่สามารถเสียสละและรกัได้
อย่างแท้จรงิโดยปราศจากความสัมพันธ์กับพระเจ้า?

หลายคนที่เรยีกตัวเองวา่ชาวพุทธเติบโตขึน้มาในวฒันธรรมทางพุทธศาสนาและไม่เคยคิดเรือ่งอื่นอย่าง
จรงิจัง ข้อสันนิษฐานของศาสนาดเูหมือนเป็นความจรงิเพียงอย่างเดยีวสำาหรบัพวกเขา พิธีกรรมเป็นส่วน
หน่ึงของชีวติประจำาวนั

โดยปกตแิล้ว คนทีเ่ปลีย่นจากศาสนาอืน่มานับถอืศาสนาพทุธจะถกูดงึดดูโดยปรชัญาชีวติของศาสนา พวก
เขาไม่เข้ารว่มเพราะต้องการแสวงหานิพพาน พวกเขาเข้ารว่มเพราะดูเหมือนวา่ศาสนาพุทธจะให้ชีวติที่
ปราศจากความวติกกังวลและความขดัแย้ง หลายคนรูสึ้กวา่ในศาสนาพทุธพวกเขาพบอสิระจากความเครยีด
และชีวติของพวกเขามีระเบียบมากกวา่เดมิ

71 ครสิเตยีนผูกพันตอ่การสมรสในฐานะเป็นความสัมพันธ์ที่จะนำามาซ่ึงความยินด ี(เอเฟซัส 5:28)
72 ภาพโดย Honey Kochphon Onshawee จาก Pixabay ดงึมาจาก https://pixabay.com/photos/buddhists-monks-meditate- 

thailand-453393/.
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ตอนน้ีให้กลับไปอ่านเชิงอรรถของหัวข้อเรือ่งศาสนาพุทธทัง้บทดว้ยกัน นักเรยีนทุกคนควรคน้หาข้อพระ
คมัภีรท์ีอ่้างอิงและผลัดกันอ่านให้กลุ่มฟัง

การประกาศ/การใช้ คู่มือหลักคำ�สอน 
เพราะชาวพุทธไม่ไดอ้้างตนวา่เป็นครสิเตยีนและไม่รูจ้ักพระคมัภีรเ์ป็นคำาแนะนำาท่ีเช่ือถือไดสุ้ดท้าย การ
แสดงให้พวกเขาเห็นวา่ความเชื่อของพวกเขาไม่สอดคล้องกับพระคัมภีรจ์ึงไม่เพียงพอ พวกเขารูอ้ยู่แล้ว
วา่พระคมัภีรส์นับสนุนศาสนาที่แตกตา่งจากศาสนาของพวกเขาเอง

ยังคงเป็นเรือ่งสำาคัญและเป็นส่ิงที่จะต้องแบ่งปันพระกิตติคุณ เมื่อคุณอยู่ ในการสนทนากับชาวพุทธ ให้
บอกเขาวา่คุณขออธิบายพืน้ฐานความเช่ือของคุณ แบ่งปันพระกิตติคุณแบบง่าย ๆ แม้วา่ชาวพุทธไม่ได้
อ้างวา่เช่ือพระคมัภีร ์แตค่วามจรงิของพระเจ้าก็มีพลังเพราะการทำางานของพระวญิญาณบรสุิทธิ์

คุณควรแบ่งปันคำาพยานของคุณด้วย จงบอกวิธีท่ีพระ
กิตตคิณุนำาคณุเข้าสู่การมีสัมพันธภาพกับพระเจ้า ทำาให้
คุณได้รบัการให้อภัยและการปลดปล่อยจากบาป และให้
ความหมายกับชีวติของคณุ

นอกเหนือจากพืน้ฐานของการนำาเสนอพระกิตตคิณุและ
คำาพยานส่วนตัวแล้ว คุณสามารถพูดถึงความต้องการ
พิเศษของชาวพุทธโดยใช้ความจริงของพระกิตติคุณ 
ศาสนาพทุธพยายามอธบิายเรือ่งความทุกขแ์ละความเศรา้
โศกของชีวติ แตล่ม้เหลวในการอธบิายความเป็นจรงิของส่ิง
ที่ดีและความยินดีที่มีอยู่ คำาสอนของศาสนาพุทธปฏิเสธ
ความสำาคญัของทกุส่ิงทีด่เูหมอืนมคีวามสำาคญัในชีวติ รวม
ทัง้ความสัมพนัธข์องมนุษย ์ศาสนาพทุธเป็นศาสนาที่ ไมม่ี
พระเจ้าส่วนตัวซ่ึงมีความสัมพันธ์กับผู้นมัสการพระองค์ 
ศาสนาพุทธไม่ได้ ให้ทัง้ชีวตินิรนัดรห์รอืชะตากรรมที่มีนัยสำาคญัของบุคคล

ชาวพุทธเช่ือวา่ความทุกข์น้ันไรค้วามหมายและไม่จรงิ น่ีเป็นคำาอธิบายท่ี ไม่น่าพอใจ

ศาสนาครสิตอ์ธบิายสภาพของความทกุข์ ในโลก พระเจ้าสรา้งโลกใหส้มบูรณ์แบบ แตม่นุษยท์ำาบาปและนำา
คำาสาปแช่งมาสู่โลก ส่ิงน้ีอธบิายไดว้า่ทำาไมจึงมีความแก ่ความเจ็บไข้ และความตาย บาปยังแสดงใหเ้ห็นใน
การกระทำาที่ช่ัวรา้ยอย่างตอ่เน่ืองของผู้คน

ชาวพุทธเช่ือว่าไม่มีความสุขในชีวิตจริง ดังน้ันเราจึงไม่ควรปรารถนาสิ่งใด สิ่งน้ีขัดแย้งกับ
ประสบการณ์ของความสุขและความสุขท่ีผู้คนมี โดยเฉพาะอย่างย่ิงในความสมัพันธ์สว่นตัว

ความจรงิที่วา่โลกถูกสรา้งขึน้โดยพระเจ้า อธิบายวา่ทำาไมจึงยังมีปีตแิละความสุขมากมายในชีวติ แม้วา่โลก

"ข้าพเจ้าเช่ือใน... องค์พระเยซู
ครสิต์องค์เดียว… พระองค์
ผู้ทรงสรา้งทุกสิง่ขึน้ พระองค์
เพ่ือเราผู้เป็นมนุษย์และ
ความรอดของเราลงมาจาก
สวรรค์… และทรงถูกสรา้งเป็น
มนุษย์และถูกตรงึเพ่ือเรา"

The Nicene Creed
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จะไม่สมบูรณ์แบบเหมือนที่พระเจ้าออกแบบไวแ้ตแ่รก

เช่นเดียวกับชาวพุทธ ครสิเตียนตระหนักดีวา่ส่ิงต่าง ๆ ในโลกน้ีไม่ถาวร เราไม่ควรมีชีวติอยู่ราวกับวา่เรา
จะรกัษาส่ิงที่เรามีอยู่ที่น่ีตลอดไป อย่างไรก็ตาม ครสิเตยีนสามารถช่ืนชมกับชีวติไดเ้พราะเขารูว้า่เขาจะอยู่
กบัพระเจา้ตลอดไป แมว้า่ส่ิงตา่ง ๆ  จะไมถ่าวร แตม่อียูจ่รงิ และการเลอืกของเรามผีลนิรนัดร ์ส่ิงน้ีใหจ้ดุมุง่
หมายและความสำาคญัตอ่ชีวติมนุษย์

ถ้าดำาเนินชีวติเต็มท่ี คำาสอนของศาสนาพุทธจะนำาคนออกจากการมีความสมัพันธ์ เพราะถือวา่ความ
สมัพันธ์เป็นสิง่ท่ี ไรค้วามหมาย แต่ธรรมชาติของมนุษย์มีความต้องการความสมัพันธ์ท่ีมุ่งม่ันอย่าง
ลึกซึง้

พระเจ้าได้ทรงสรา้งเราให้มีความสัมพันธ์กับมนุษย์คนอื่น ๆ เราปรารถนาที่จะได้รบัคุณค่าจากผู้อื่น เรา
ปรารถนาที่จะให้คำามั่นสัญญากับผู้อื่น ความสัมพันธ์มีความสำาคญัเป็นพิเศษ เพราะเรารูว้า่ทุกคนถูกสรา้ง
มาเป็นพิเศษเพื่อเป็นผู้มีชีวตินิรนัดรท์ี่มีจุดหมายนิรนัดร์

ศาสนาพุทธเป็นศาสนาท่ี ไม่มีพระเจ้า แต่เราแต่ละคนมีความจำาเป็นอย่างย่ิงท่ีจะรูจั้กพระเจ้าและ
นมัสการพระองค์

พระเจ้าทรงออกแบบให้เราดำาเนินชีวติรว่มกับพระองค ์คน ๆ หน่ึงไม่เคยไดร้บัการเตมิเต็มและพึงพอใจ
จนกวา่เขาจะอยู่ ในความสัมพันธ์ส่วนตวักับพระเจ้า ความสัมพันธ์กับพระผู้สรา้งของเราจะคงอยู่ช่ัวนิรนั
ดร ์และสวรรคเ์ป็นที่ที่เราจะอยู่กับพระเจ้า

 ศาสนาพุทธไม่มีแนวคิดเรือ่งการอภัยบาป ไม่มี ใครท่ีจะถือวา่มนุษย์ต้องรบัผิดชอบต่อการกระทำาผิด 
และไม่มีสิง่ใดท่ีสามารถชดใช้ความผิดท่ีได้ทำา ด้วยเหตุน้ี ชาวพุทธจึงไม่หลักประกันเรือ่งการให้อภัย .

พระคมัภรีแ์สดงใหเ้ราเห็นวา่ทกุคนมคีวามผดิและจำาเป็นตอ้งไดร้บัการอภยับาป เพราะพระเยซทูรงชดใช้
เพือ่เรา เราจงึมัน่ใจไดว้า่เราจะไดร้บัการอภยั ให้ ใช้ส่วนตอ่ไปน้ีจาก คูม่อืหลักคำาสอน เพือ่แบง่ปันกบัชาวพทุธ:

9. ความรอดเกิดจากการไถ่บาปของพระครสิตเ์ท่าน้ัน 
11. เราไดร้บัความรอดโดยความเช่ือ 
12. เราสามารถรบัประกันความรอดส่วนตวัได ้

คำาพยาน
แม่ของยอสวดอ้อนวอนอย่างสิน้หวงัเพื่อขอพระพุทธเจ้ารกัษาลูกสาวที่กำาลังจะตายของเธอ แต่ดูเหมือน
วา่ไม่มีความช่วยเหลือ ตอนน้ันเธอก็นึกถึงมิชชันนารคีรสิเตียนช่ือหวอ่งซ่ึงกำาลังเทศนาอยู่ ใกล้ ๆ เธอ
ส่งยอไปพาหวอ่งมา เมื่อหวอ่งมาถึง เขากล่าววา่ "อย่าอธิษฐานต่อพระพุทธเจ้า ให้อธิษฐานต่อพระเยซู" 
หวอ่งเริม่อธิษฐานและหญิงสาวก็หายจากโรค แม่ของยอไดเ้ป็นครสิเตยีนในวนัน้ัน และในเวลาตอ่มายอก็ 
เป็นครสิเตยีน
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การศึกษาพระคัมภีร์ – ตอนที่ 2
ตอนน้ีอ่าน ปฐมกาล 3 อีกครัง้ นักเรยีนแตล่ะคนควรเขียนหน่ึงย่อหน้าทีอ่ธิบายข้อความทีข่้อน้ีมีสำาหรบั
ชาวพุทธ ให้นักเรยีนหลาย ๆ คนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเขียน

การบ้านสำาหรับทุกบทเรียน

อย่าลมืทีจ่ะหาโอกาสนำาเสนอพระกิตตคิณุแกบ่างคนจากกลุม่ศาสนาน้ี ให้เตรยีมแบ่งปัน
กบัเพือ่นรว่มชัน้ของคณุเกีย่วกบัการสนทนาทีค่ณุม ีเขยีนรายงาน 2 หน้าแลว้ส่งใหห้วัหน้า
ชัน้ของคณุ
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ลัทธิเต๋า

การเผชิญหน้าครั้งแรก
เจมส์เติบโตในครอบครัวลัทธิเต๋าในมาเลเซีย ครอบครัวของเขามีรูปเคารพและแท่นบูชาสำาหรับบูชา
บรรพบุรษุ เจมส์กลัวรปูเคารพตา่ง ๆ แตก่๋ยังถวายบูชาเพราะกลัววา่รปูเคารพเหล่าน้ันจะลงโทษหากเขา
ไม่ทำา เขาเคยไดย้ินเกี่ยวกับพระเยซู แตค่ดิวา่พระเยซูเป็นพระเจ้าสำาหรบัชาวตะวนัตกเท่าน้ัน

การศึกษาพระคัมภีร์ – ตอนที่ 1
อ่านออกเสียง สดดุ ี16 พรอ้มกัน ให้นักเรยีนแตล่ะคนเขียนหน่ึงย่อหน้าสรปุข้อความของข้อพระคมัภีรน้ี์ 
ข้อความน้ีบอกวา่พระเจ้าทำาอะไรเพือ่ประชาชนของพระองค?์ ให้นักเรยีนแตล่ะคนเขียนรายการข้อความ 
ในทัง้กลุ่มอภิปรายส่ิงทีค่�ุเขียน

ลัทธิเต๋า
ความรูเ้บือ้งต้นเก่ียวกับลัทธิเต๋า

ลทัธเิตา๋อาจเริม่ตน้โดยหนังสือช่ือ เตา้เตอ๋จงิ เขยีนโดยชายชาวจนีช่ือ 
เลาซี เมื่อ 350 ปีก่อนครสิตกาล ไม่แน่ใจวา่เลาซีเป็นคน ๆ เดยีวหรอื
งานเขียนได้รบัการรวบรวมจากนักเขียนหลาย ๆ คน งานเขียนของ
ชายคนหน่ึงช่ือ จวงจือ่ ก็มีอิทธิพลตอ่ศาสนาเช่นกัน

ลัทธิเตา๋ เขียนอีกอย่างวา่ Daoism

รวมคมัภรีล์ทัธเิตา๋มหีนังสือมากกวา่ 1,000 เล่ม การรวมน้ีเรยีกวา่ เตา้
จ่าง.

แนวปฏบิตัแิละแนวความคดิของลทัธเิตา๋ไดร้บัอทิธพิลจากลทัธขิงจ๊ือ
และแงม่มุตา่ง ๆ  ของศาสนาและวฒันธรรมท้องถิน่ของจนี การปฏบิตัิ
ของลัทธิเตา๋แตกตา่งกันอย่างมากจากที่หน่ึงไปอีกที่หน่ึง 73

73 รปูภาพโดย Julian Tong จาก Unsplash ดงึมาจาก https://unsplash.com/photos/ng7f_jtgbCc
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เป็นการยากที่จะประมาณจำานวนผู้นับถือลัทธิเตา๋  เพราะมีหลายคนปฏิบัตเิป็นรายบุคคลและเพราะลัทธิ
เตา๋ผสมผสานกับหลากหลายศาสนา มีการประเมินวา่มีคนนับถือลัทธิเตา๋ 400 ล้านคนในประเทศจีน ลัทธิ
เตา๋มอียู่ ในหมูป่ระชากรจนีในส่วนตา่ง ๆ  ของโลก เช่น สิงคโปรแ์ละไตห้วนั ยงัมสีมาชิกอกีมากในเวยีดนาม
และเกาหลี 

ยังมี โรงเรยีนและวดัสำาหรบัลัทธิเต๋าอีกจำานวนมาก ซ่ึงไม่
ได้รวมเป็นองค์กร ลัทธิเต๋าปฏิบัติพิธีกรรมที่มีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือโน้มน้าวปวงเทพและวญิญาณตา่ง ๆ วดัลัทธิเตา๋หลาย
แหง่กำาหนดใหพ้ระสงฆ์ถอืมงัสวริตั ิพธิกีรรมอาจรวมถงึการ
ถวายหมู เป็ด หรอืผลไม้ บางครัง้มีการเผากระดาษพิเศษ
ที่มีรปูภาพ ด้วยความคิดท่ีวา่ส่ิงที่อยู่ ในภาพจะกลายเป็น
ของจรงิในโลกแห่งวญิญาณ ทำาให้มีบางส่ิงบางอย่างสำาหรบั
วญิญาณที่จะใช้ 74

 » ครสิเตยีนควรมีส่วนรว่มในโลกวญิญาณอย่างไร?

กลุ่มต่าง ๆ ของลัทธิเต๋า เช่ือในวหิารเทพเจ้าต่าง ๆ พวก
เขาสวดอ้อนวอนและโต้ตอบกับเทพเจ้า วิญญาณ และ
บรรพบุรุษ75 พวกเขาปฏิบัติการดูดวงและการทำานายรูป
แบบตา่ง ๆ บางคนเช่ือในคนทรง ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีวญิญาณ
ส่ือสารผา่น ในประเทศจนีและสถานทีอ่ืน่ ๆ  ทีนั่บถอืลัทธเิตา๋
จำานวนมาก พวกเขาจะมขีบวนพาเหรดหลายครัง้ในแตล่ะปี 
ผูเ้ขา้รว่มแสดงเครือ่งแตง่กายทีเ่ป็นตวัแทนของเทพเจา้หรอื
วญิญาณตา่ง ๆ ผู้เข้ารว่มจะถือวา่ถูกครอบโดยพระเจ้าหรอื
วญิญาณที่เขาเป็นตวัแทน 76

พระเจ้าผู้ครองโลกเรยีกวา่ หยู-หวาง จักรพรรดิหยก ตาม
ตำานานเลา่ขาน เขาเป็นชายทีเ่กิดกับจกัรพรรด ิผูซึ้ง่เตบิโต
เป็นพระเจ้าที่เขาเป็นอยู่ ในขณะน้ี เขาปกครองเหนือเทพ
และวญิญาณอื่น ๆ ทัง้หมด แม้วา่ หยู-หวาง เป็นเทพเจ้า
ผู้ปกครอง แต่เหนือเขาน้ันมีพระเจ้าอีกองค์หน่ึงที่ ไม่
เกีย่วขอ้งกบัโลกซ่ึงมคีณุสมบัตคิรบถ้วน Yuan-shih T'ien-
tsun ถูกเรยีกวา่ อาจารย์ ใหญ่คนแรก และเช่ือกันวา่ไม่มีจุด
เริม่ตน้หรอืจุดสิน้สุด โดยดำารงอยู่ก่อนทุก ๆ สรรพส่ิง ผู้คน

74 คมัภีร์ ไบเบิลบอกเราวา่อย่าใช้ส่ิงทีศ่าสนาอืน่ใช้เพือ่มีอิทธิพลตอ่โลกวญิญาณ พระเจ้าเป็นบุคคล และพระองคท์รงเป็นพระบิดา
ของเรา และเราสามารถพูดคยุกับพระองค์ ได ้(มัทธิว 6:7-9)

75 พระคมัภีรก์ล่าววา่ผู้ที่ตดิตามเหล่าเทพเจ้าจะพบกับความโศกเศรา้แทนส่ิงทีพ่วกเขาตอ้งการ (สดดุ ี16:4)
76 บางศาสนาถือวา่การครอบครองวญิญาณของบุคคลน้ันเป็นสิ่งที่ด ีแตพ่ระคมัภีรแ์สดงให้เห็นวา่บุคคลที่ถูกใช้ โดยวญิญาณน้ัน

เป็นทาสและตอ้งการการปลดปล่อย (กิจการ 16: 16-18)

"เราเช่ือในพระเจ้าองค์
เดียว พระบิดาผู้ทรงอำานาจ
สูงสุด ผู้ทรงสรา้งสวรรค์และ
โลก และทุกสิง่ท่ีปรากฏิแก่
ตาและท่ี ไม่ปรากฏิแก่ตา"

The Nicene Creed
 

"เป็นพระองค์ผู้เป็นอิสระ
ผู้น้ีท่ีดูแลงานทรงสรา้ง
อย่างใกล้ชิด ผู้ทรงอนันต์ 
ผู้ทรงอุปถัมภ์และหล่อเลีย้ง
ความเท่ียงธรรมในทุกระดับ 
พระองค์ผู้ย่ิงใหญ่ซ่ึงทรง
ห่วงใยจักรวาลทัง้สิน้รวม
ทัง้นกกระจอกท่ีเล็กท่ีสุด ผู้
เป็นนิรนัดรซ่ึ์งให้และรกัษา
เวลาและ กระแสกาลเวลา"

Thomas Oden
The Living God, 53
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เช่ือกันวา่เทพน้ีมีตวัตนอยู่จรงิ ไรข้อบเขต ไม่เปลีย่นแปลง มองไม่เห็น มีคณุธรรมอยู่ทุกหนทุกแห่ง และ
เป็นที่มาของความจรงิทัง้หมด

 » อะไรคอืส่ิงที่ขาดหายไปในแนวคดิของลัทธิเตา๋เรือ่งพระเจ้า?

 เตา๋ เป็นศัพท์ลัทธิเตา๋สำาหรบัความเป็นจรงิที่รวมและรกัษาไวซ่ื้งทุกส่ิงที่คงอยู่ คำาวา่ เตา๋ ยังแปลวา่ "ทาง" 
เพราะมันหมายถึงวธิีที่ส่ิงตา่ง ๆ ดำารงอยู่และเปลีย่นโฉมหน้า 77

ลัทธิเตา๋เช่ือวา่เตา๋ไม่สามารถอธิบายหรอืเข้าใจได ้พวกเขาบอกวา่เตา๋ไม่ ใช่อะไรก็ ไดท้ี่จะพูดเกี่ยวกับเตา๋ 78

 » ศาสนศาสตรค์รสิเตยีนแตกตา่งจากคำากล่าวของลัทธิเตา๋เกี่ยวกับเตา๋อย่างไร? เราเข้าใจพระเจ้าได้
ไหม? 

ลัทธิเต๋าเช่ือว่าส่ิงที่ตรงกันข้ามทัง้หมดเป็นภาพลวงตาหรือเพียงแค่เสริมแง่มุม
ของความเป็นจรงิ79 เป้าหมายของลัทธิเตา๋คอืการทำาให้ตวัเองกลมกลืนกับพลังแห่ง
จักรวาล จุดประสงค์ของเขาคือการปรบัปรงุสุขภาพและทำาให้อายุยืนยาว ลัทธิเต๋า
เช่ือวา่บคุคลหน่ึงสามารถเป็นอมตะไดถ้า้เขาเขา้กบัพลงัของจกัรวาลไดอ้ยา่งสมบรูณ์
แบบ ลัทธิเตา๋เช่ือวา่บางคนบรรลเุรือ่งน้ีและควรไดร้บัการบูชาเป็นเทพเจ้า80 ลทัธเิตา๋
เช่ือวา่พระเยซูทรงเป็นบุคคลที่มีความก้าวหน้าทางวญิญาณและแสดงทางให้ผู้คน
เพื่อจะเป็นเทพเจ้า

เช่นเดยีวกบัชาวพทุธและชาวฮินด ูลทัธเิตา๋เชือ่ในวฏัจกัรของเวลาที่ ไม่มีทีสิ่น้สุด โดย
ไม่มีจุดเริม่ตน้ ไม่มีการสิน้สุด และไม่มีเหตกุารณ์ใดที่เปลี่ยนแปลงส่ิงตา่ง ๆ อย่าง
ถาวร ต่างจากศาสนาฮินดูและพุทธศาสนา ลัทธิเต๋าไม่เชื่อในระบบการกลับชาติมา
เกิด กรรม และนิพพาน

ตอนน้ีใหก้ลบัไปอา่นเชิงอรรถของหวัขอ้เตา๋ทัง้บทดว้ยกนั นักเรยีนทกุคนควรคน้หาขอ้พระคมัภรีท์ีอ่า้งองิ
และผลัดกันอ่านให้กลุ่มฟัง

การเผยแผ่ศาสนา
เน่ืองจากลัทธิเต๋าไม่เช่ือพระคัมภีร ์การใช้ข้อความพิสูจน์เพื่อลบล้างความเช่ือของพวกเขาจะไม่เปลี่ยน
ความคดิของพวกเขา แทนที่จะนำาเสนอพระกิตตคิณุตามพระคมัภีร์ ในวธีิที่ตอบสนองความตอ้งการของ

77 พระคมัภีรก์ล่าววา่พระเยซูคอืผู้สรา้งและรกัษาทุกส่ิง ( โคโลสี 1:16-17)
78 เราไม่สามารถเข้าใจทุกส่ิงเกี่ยวกับพระเจ้าได้ เพราะพระองค์ทรงไม่มีขอบเขต แต่พระองค์ ได้ทรงเปิดเผยความจรงิเกี่ยวกับ

พระองคเ์อง พระเยซูเสด็จมาเพื่อแสดงให้เราเห็นวา่พระเจ้าเป็นอย่างไร (ยอห์น 1:18, ยอห์น 14:6-9)
79 ภาพ: "Traditional yin and yang with dots", by Klem, retrieved from https://commons.wikimedia.org/wiki/

File:Traditional_yin_and_yang_with_dots.png.
80 พระคมัภีรบ์อกเราวา่ไม่ควรบูชาผู้ที่อยู่ ในสถานะที่สูงกวา่หลังความตาย (ววิรณ์ 22:8-9)

The "Yin and 
Yang" diagram 
illustrates the 

Taoist concept 
that all opposites 
such as good and 

evil are really 
just different 

sides of reality.
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พวกเขา เลา่คำาพยานส่วนตวัของครสิเตยีนเกีย่วกบัความสัมพนัธก์บัพระเจา้จะช่วยใหเ้ขา้ถงึความตอ้งการ
ของชาวเตา๋ที่จะรูจ้ักพระเจ้า

เราเห็นด้วยกับจรยิธรรมบางอย่างของลัทธิเต๋า พวกเขาสอนวา่ควรรกัผู้อื่น สุภาพ ละทิง้ความเห็นแก่ตัว 
หลีกเลีย่งการตดัสินผู้อื่น และไม่ตดิตามความร่ำารวย

พวกเขาเช่ือวา่เตา๋เป็นแหลง่กำาเนิดของทกุส่ิงและมอียู่ ในทกุส่ิง เราเช่ือวา่พระเจา้เป็นผูส้รา้งของทกุคนและ
สถติอยูท่กุหนทกุแหง่ ความแตกตา่งคอืเราเชือ่วา่พระเจา้เป็นผูม้ชีีวติทีม่คีวามคดิและจดุประสงค ์และเรา
สามารถมีความสัมพันธ์กับพระองค์ ได้

พวกเขาเช่ือวา่เตา๋ดแูลส่ิงมชีีวติทัง้หมด เราเชือ่วา่พระเจา้มส่ีวนรว่มในส่ิงทีพ่ระองคส์รา้งและทรงดแูล แต่
พระองคท์รงทำาอย่างมีสติ ในฐานะพระบิดาผู้ทรงรกัเรา

ลัทธิเตา๋เช่ือวา่ตอ้งมีพระเจ้าที่มีคณุสมบัตคิรบถ้วนที่รูทุ้กส่ิง มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง และมีคณุธรรมทัง้หมด 
ส่ิงน้ีสอดคล้องกับความเช่ือของครสิเตยีนในพระเจา้ และเราสามารถแบง่ปันกบัพวกเขาไดว้า่พระองคท์รง
เป็นพระเจ้าทีส่รา้งมนุษย์ตามพระฉายของพระองคเ์องเพือ่เห็นแก่สัมพันธภาพ อธิบายวา่พระเจ้าทีเ่ราไม่
สามารถเอือ้มถึงไดน้ั้น ทรงเอือ้มมาหาเราดว้ยการบังเกิดของพระครสิต ์อธิบายวา่เราถูกแยกจากพระองค์
โดยบาป แตส่ามารถมีความสัมพันธ์กับพระองค์ ไดเ้พราะพระเยซู

ครสิเตียนเช่ือวา่พระเจ้าผู้เที่ยงแท้และนิรนัดร์ ได้ตรสัและจัดเตรยีมพระคัมภีร์ ในรปูแบบข้อความของ
พระองคถ์งึมนุษยเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษร เสนอทีจ่ะแบง่ปันพระกติตคิณุกบัลทัธเิตา๋ เพือ่ทีเ่ขาจะไดต้ดัสิน
ใจวา่จะเช่ือหรอืไม่น่ันวา่เป็นข้อความจากพระเจ้า

ด้านล่างน้ีเป็นบันทึกพิเศษ ("ความหลากหลายทีน่่าสับสน") ทีเ่กีย่วข้องกับสามศาสนาทีเ่พิ่งได้รบัการ
ศกึษา นักเรยีนบางคนควรอ่านและอธิบายบันทึกน้ี จากน้ันให้สมาชิกในชัน้เล่าวา่พวกเขาเคยไดย้ินสาขา
ใดของศาสนาเหล่าน้ี

ความหลากหลายที่น่าสับสน
ศาสนาฮินดู พุทธ และเต๋า มีหลายสาขาที่มีช่ือแตกต่างกัน ยกตัวอย่าง ฝ่ึาหลุนกงเป็นนิกายที่ยึดทัง้สาม
ศาสนา โดยเฉพาะศาสนาพุทธ เช่นเดยีวกับฝ่ึาหลุนกง ขบวนการทางศาสนาสามารถเริม่ตน้ดว้ยครแูตล่ะ
คนทีเ่ปลีย่นแปลงบางส่ิงและสอนวธิปีฏบิตัศิาสนาของเขาเอง ส่ิงน้ีสามารถเกิดขึน้ไดง้า่ยเพราะศาสนาเหลา่
น้ีไม่มีข้อความที่ชัดเจนเกี่ยวกับความเช่ือพืน้ฐานของพวกเขา

ผูต้ดิตามสาขา ศาสนาทางตะวนัออกมคีวามคลา้ยคลงึกนัมากและไมถ่อืวา่สาขาของตนเองเป็นศาสนาทีแ่ท้
จรงิเพียงศาสนาเดยีว พวกเขายืมรายละเอียดจากกลุ่มศาสนาอื่น

บางสาขาเน้นสุขภาพกายหรอืวธิีตอบสนองตอ่ความเครยีดในชีวติ หลายคนฝึึกออกกำาลังกายทางจิตและ
ทางกายเพื่อประโยชน์ในทางปฏิบัติและไม่คิดมากเกี่ยวกับความเช่ือทางศาสนา พวกเขาอาจคิดวา่ส่ิงที่
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พวกเขาทำาไม่ ใช่ศาสนา อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบัตน้ีิตัง้อยู่บนพืน้ฐานของศาสนศาสตรแ์ละจักรวาลวทิยาที่
ขัดแย้งกับความจรงิในพระคมัภีร์ ไบเบิล

การศึกษาพระคัมภีร์ – ตอนที่ 2
ตอนน้ีให้อ่าน สดดุ ี16 อีกครัง้ นักเรยีนแตล่ะคนควรเขียนหน่ึงย่อหน้าทีอ่ธิบายข้อความทีข่้อน้ีมีสำาหรบั
ชาวเตา๋ ให้นักเรยีนหลาย ๆ คนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเขียน

การบ้านสำาหรับทุกบทเรียน

อย่าลมืทีจ่ะหาโอกาสนำาเสนอพระกิตตคิณุแกบ่างคนจากกลุม่ศาสนาน้ี ให้เตรยีมแบ่งปัน
กบัเพือ่นรว่มชัน้ของคณุเกีย่วกบัการสนทนาทีค่ณุม ีเขยีนรายงาน 2 หน้าแลว้ส่งใหห้วัหน้า
ชัน้ของคณุ
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อิสลาม

การเผชิญหน้าครั้งแรก
แดนน่ีเป็นแชมป์นักมวยรุน่เฮฟวีเ่วท ในการไปเยือนตรุกี เขาไดย้ินการเชิญของอิสลามให้ละหมาด และ
มันสนใจเขามาก เขาเริม่ศึกษาอิสลามและรูสึ้กวา่ศาสนาน้ีเป็นศาสนาที่ถูกต้องสำาหรบัเขา เขาเคยอ้างวา่
เป็นครสิเตยีนมาก่อน แตเ่ช่ือวา่มีข้อผิดพลาดในพระคมัภีร์

การศึกษาพระคัมภีร์ – ตอนที่ 1
อา่นออกเสียง 1 ยอหน์ 1 พรอ้มกนั ใหนั้กเรยีนแตล่ะคนเขยีนหน่ึงยอ่หน้าสรปุขอ้ความของขอ้พระคมัภรีน้ี์ 
ขอ้ความน้ีบอกอะไรเกีย่วกบัความสัมพนัธข์องผูเ้ชือ่กับพระเจ้า? ใหนั้กเรยีนแตล่ะคนเขียนรายการข้อความ 
ในทัง้กลุ่มอภิปรายส่ิงทีค่�ุเขียน

อิสลาม
ท่ีมาของศาสนาอิสลาม

อสิลามเป็นศาสนาที่ ใหญเ่ป็นอนัดบัสองของโลก มผีูต้ดิตาม 1.5 พนัลา้นคน ประเทศตา่ง ๆ  ทัง้ประเทศถกู
ปกครองโดยหลกัการของศาสนาอสิลาม คำาวา่ อิสลาม หมายถงึ " การยอมจำานน" หมายถงึการยอมจำานนตอ่ 
อัลลอฮ์ สาวกของศาสนาอิสลามเรยีกวา่มุสลิม คำาวา่ มุสลิม หมายถึง "ผู้นอบน้อม" มุสลิมเรยีกตวัเองวา่ "ผู้
ที่เช่ือ" และพวกเขาเรยีกคนที่ ไม่ ใช่มุสลิมวา่ " คนนอกศาสนา" (ผู้ ไม่เช่ือ)

 มูฮัมหมัดเป็นผู้ก่อตัง้ศาสนาอิสลาม เขามีชีวติระหวา่ง ค.ศ. 570-632

มฮัูมหมดัอา้งวา่ไดร้บัการเปิดเผย หลายคนเขยีนเกีย่วกบัการเปิดเผยของเขา และส่ิงเหลา่น้ีถูกรวบรวมเพือ่
จัดทำา อัลกุรอาน นานหลังจากที่เขาเสียชีวติ อัลกุรอานแบ่งออกเป็นส่วนที่เรยีกวา่ สุระ .

 » ที่มาของอัลกุรอานตา่งจากที่มาของพระคมัภีรอ์ย่างไร?

ศาสนาของมฮัูมหมดัแตกตา่งจากศาสนาส่วนใหญท่ีอ่ยูร่อบตวัเขา เพราะเป็นศาสนาแบบพระเจา้องคเ์ดยีว
และตอ่ตา้นการบูชารปูเคารพ เขารูเ้กี่ยวกับศาสนายูดาห์และศาสนาครสิต ์แตป่ฏิเสธ
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มฮัูมหมดัมาจากครอบครวัทีย่ากจน แตแ่ตง่งานกบัหญงิมา่ยทีร่่ำารวย หลงัจากทีเ่ธอเสียชีวติ เขาไดแ้ตง่งาน
กบัภรรยาอีก 12 คน รวมทัง้ภรรยาของลกูชายบุญธรรม หลังจากทีห่ยา่กับลูกชายของเขา ตามคมัภีรก์ุรอ่าน 
ผู้ชายมีภรรยาได้ ไม่เกินส่ีคน

เมือ่มฮัูมหมดัมสีานุศิษย์เพยีงพอ เขาก็เขา้ควบคมุเมอืงเมดนิา ซึง่ปัจจบุนัตัง้อยู่ ในประเทศซาอดุอิาระเบยี
สมยัใหม่ หลงัจากการสู้รบหลายครัง้ เขาไดค้วบคมุเมกกะ และยา้ยไปทีน่ั่น เขาและผูต้ดิตามของเขาโจมตี
และยดึครองพืน้ท่ีรอบตวัพวกเขา ในทีสุ่ดพวกเขาก็พชิิตหลายประเทศตา่ง ๆ  และบงัคบัใหผู้ค้นกลายเป็น
มุสลิม

มุสลิมส่วนใหญ่ ในปัจจุบันน้ีไม่รนุแรง พวกเขาพยายามอยู่อย่างสันติกับเพื่อนบ้านที่ ไม่ ใช่มุสลิม อย่างไร
ก็ตาม มีคำาส่ังให้ ใช้ความรนุแรงในอัลกุรอาน อัลกุรอานส่ังชาวมุสลิมให้ โจมตแีละฆ่าผู้บูชารปูเคารพ81 อัล
กุรอานกล่าววา่ผู้ที่ตอ่สู้กับศาสนาอิสลามควรถูกฆ่าหรอืถูกตดัมือและเท้า82 มูฮัมหมัดทำาลายหมู่บ้านชาวยิว 
สังหารผู้ชายและขายครอบครวัให้เป็นทาส

 » การเผยแผ่ศาสนาอิสลามแตกตา่งจากการเผยแผ่ศาสนาครสิตอ์ย่างไร?

ความเช่ือของศาสนาอิสลาม 

ความเช่ือที่ซ้ำา ๆ ที่สุดของศาสนาอิสลามเรยีกวา่ ชะฮาดะฮ์ 
คอื: " ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจาก อัลลอฮ์ และมูฮัมหมัดคอืผู้
ส่งข่าวของพระองค"์

ชาวมสุลมิเช่ือวา่อลัลอฮ์เป็นพระเจา้องคเ์ดยีวผูส้รา้งโลก พวก
เขาเช่ือวา่พระองค์เป็นผู้ประทานการเปิดเผยแก่บุคคลใน
พระคมัภีร ์เช่น โนอาห์ อับราฮัม และโมเสส

ชาวมสุลมิไมเ่ชือ่ในตรเีอกานุภาพหรอืวา่การบังเกดิใด ๆ  ของ
พระเจ้าเป็นไปได้

 » ทศันะของมสุลมิตอ่มฮัูมหมดัแตกตา่งจากทศันะของ
ครสิเตยีนอย่างไร?

ชาวมุสลิมเช่ือวา่พระเยซูเป็นผู้เผยพระวจนะจากพระเจ้า
ที่ทำาการอัศจรรย์ เป็นพระเมสสิยาห์ และไม่มีบาป พวกเขา
ไมเ่ช่ือวา่พระองคสิ์น้พระชนมบ์นไม้กางเขน แตอ่ลัลอฮ์ทรงรบัพระองค์ ไปเมือ่พวกยวิพยายามจะฆ่า83 พวก
เขาไมเ่ช่ือวา่พระองคเ์ป็นพระบุตรของพระเจา้หรอืเป็นการบังเกดิของพระเจา้84 พวกเขาไม่เช่ือวา่พระองค์
ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลก

81 ซูเราะห์ 9:5
82 ซูเราะห์ 5:33
83 ซูเราะห์ 4:157-158
84 ซูเราะห์ 9:30-31, 18:4-5

"ข้าพเจ้าเช่ือในพระเจ้า
พระบิดาผู้ทรงฤทธานุภาพ 
ผู้ทรงสรา้งฟ้าสวรรค์และ
แผ่นดินโลก และในพระ
เยซูครสิต์พระบุตรองค์
เดียวของพระองค์องค์พระ
ผู้เป็นเจ้าของเรา ท่ีพระ
วญิญาณบรสุิทธิ�ทรงประสูติ
จากพรหมจารมีารย์ี"

The Apostles’ Creed
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ชาวมุสลิมเช่ือวา่พระคมัภีรม์าจากพระเจ้า แตพ่วกเขาเช่ือ
วา่ถ้ามีความขัดแย้งระหวา่งพระคมัภีรก์ับคมัภีรอั์ลกุรอาน 
คมัภรีกุ์รอ่านเป็นอำานาจสุดทา้ยเพราะเป็นการเปิดเผยครัง้
สุดท้าย พวกเขาเช่ือวา่การเปิดเผยในภายหลังอาจขัดแย้ง
กับการเปิดเผยก่อนหน้าน้ี 85

ชาวมุสลิมเช่ือวา่ความรอดได้มาจากการบรรลุพันธกรณีที่
เรยีกวา่หา้เสาหลกัของศาสนาอสิลาม หา้เสาหลกัของศาสนา
อิสลามคอื:

1.   ชะฮาดะฮ์: ท่องตามความเช่ือของชาวมุสลิมอย่าง
จรงิใจ

2.   ละหมาด: ประกอบพิธีสวดมนตว์นัละห้าครัง้

3.   ซะกาต: ให้ทานแก่คนยากจน

4.   ซอม: การถือศีลอดในเดอืนรอมฎอน

5.  ฮัจ�์: การแสวงบุญไปยังเมกกะหน่ึงครัง้ในช่วงชีวติหน่ึง

หลักคำาสอนท่ียากของศาสนาอิสลาม 

หากต้องการดูว่าชาวมุสลิมเช่ือในวิถีชีวิตแบบใด เรา
สามารถดูที่ประเทศต่าง ๆ ที่ถูกควบคุมโดยกฎหมาย
อสิลาม กฎหมายอสิลามเรยีกวา่ ชารอีะห์ ประเทศอาหรบั
หลายประเทศปฏิบัติตามกฎหมาย ชารีอะห์ ในระดับ
หน่ึง กฎหมายอิสลามไม่อนุญาตให้มีเสรภีาพในการพูด 
เสรภีาพในการนับถอืศาสนา เสรภีาพในการชุมนุม หรอื
เสรภีาพของส่ือ 86

ในประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม บุคคลหน่ึงอาจถูกฆ่า
เพราะเปลี่ยนมานับถือศาสนาครสิต์หรอืเพื่อพยายาม
ประกาศข่าวประเสรฐิแก่ผู้อื่น

ตามกฎหมายชารอีะห์ ผู้ชายสามารถหย่ากับภรรยาไดท้ันที ไม่วา่จะดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ผู้หญิงไม่สามารถ

85 ซูเราะห์ 2:106, 13:39. พระคมัภีรก์ล่าววา่พระคำาของพระเจ้าจะไม่มีวนัสูญสิน้ไป แตจ่ะคงอยู่ตลอดไป (อิสยาห์ 40:8, 1 เปโตร 
1:25)

86 รปูภาพโดย Juan Camilo Guarin P จาก Unsplash ดงึมาจาก https://unsplash.com/photos/njEXjDmYn8w

"วนัน้ีผมม่ันใจอย่างเต็ม
ท่ีวา่พระคัมภีรม์าจากพระ
ผู้เป็นเจ้าเหมือนกับดวง
อาทิตย์ท่ีสอ่งแสง และ
ความเช่ือม่ันน้ี (ท่ีเป็นของ
ขวญัท่ีดีทุกอย่าง) มาจาก
พระบิดาแห่งความสวา่ง"

John Wesley
(จดหมายในปี 1747)
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หย่ารา้งได ้ถ้าไม่มีข้อตกลงของสามี ผู้ชายไดร้บัอนุญาตให้เฆี่ยนภรรยาของพวกเขาตามอัลกุรอาน87 ผู้ชาย
สามารถแต่งงานกับภรรยาได้ส่ีคน88 ญาติของเธอสามารถฆ่าผู้หญิงได้ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดของ
ศาสนาอิสลาม ในบางประเทศไม่อนุญาตให้ผู้หญิงขับรถ ไปโรงเรยีน หรอืปรากฏตัวในที่สาธารณะโดยไม่
ปิดบังใบหน้า 89 ผู้หญิงอาจถูกเฆี่ยนอย่างเปิดเผยหากเธอฝ่ึาฝืึนกฎ 

ชาวมุสลิมเชื่อว่าความถูกและผิดมาจากความประสงค์ขอ
งอัลลอฮ์เท่าน้ัน อัลลอฮ์สามารถเปลี่ยนแปลงส่ิงที่ถูกต้อง
ได้หากเขาเลือก เพราะเจตจำานงของพระองค์มีความสำาคัญ
มากกวา่บุคลิกที่เปลีย่นแปลงไม่ได ้90

อัลกุรอานไม่ ได้กล่าวว่าผู้คนถูกสร้างขึน้ตามพระฉายขอ
งอัลลอฮ์ อัลลอฮ์ ไดร้บัการกล่าวขานวา่อยู่เหนือธรรมชาตแิละ
ไม่อาจหยัง่รู้ ได ้และแตกตา่งอย่างสิน้เชิง 91

ชาวมุสลิมไม่คาดหวงัวา่จะมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับอัลลอฮ์ 
อลัลอฮ์ถกูเรยีกวา่ "ผูเ้ป็นทีร่กั" แตอ่ยา่งอ่ืนในอลักรุอานไมเ่คยมี
การระบไุวว้า่พระองคร์กัผู้คน อลักรุอานมักกลา่ววา่อลัลอฮ์ทรง
อภยัโทษและเมตตาแกบ่รรดาผูศ้รทัธาในศาสนาอสิลาม ผูค้น
ตอ้งกลับใจและขอให้รอดพ้นจากการพิพากษาดว้ยความหวงั
วา่อัลลอฮ์จะทรงเมตตา แต่ไม่มีประสบการณ์ความรอดหรอื
การรบัรองเรือ่งการอภัยโทษ 92

 » ความสัมพันธ์ของครสิเตยีนกับพระเจ้าแตกตา่งจากความสัมพันธ์ของมุสลิมกับอัลลอฮ์อย่างไร?

ประโยชน์ของศาสนาอสิลามมี ใหส้ำาหรบัผูช้ายเป็นส่วนใหญ ่และอลักรุอานกลา่วถงึทกุประเด็นจากมมุมอง
ของผู้ชาย ผู้หญิงเป็นสมบัติของผู้ชายเท่าน้ัน สวรรค์แห่งอิสลามหลังความตายมี ไวส้ำาหรบัผู้ชาย โดยที่ผู้
หญิงไดจ้ัดเตรยีมไวเ้พื่อความสุขของพวกเขา 93

ตอนน้ีใหก้ลบัไปอา่นเชิงอรรถของหวัขอ้เรือ่งศาสนาอิสลามทัง้บทดว้ยกัน นักเรยีนทุกคนควรคน้หาขอ้พระ
คมัภีรท์ีอ่้างอิงและผลัดกันอ่านให้กลุ่มฟัง

87 ซูเราะห์ 4:34
88 ซูเราะห์ 4:3
89 ครสิเตยีนไดร้บัการสอนให้ออ่นโยนกับภรรยาของตน (1 เปโตร 3:7) ผูช้ายควรจะรกัภรรยาของเขามากเท่ากบัรกัตวัเอง (เอเฟซัส 

5:28-29)
90 พระคมัภีรบ์อกเราวา่พระเจ้าทรงประเสรฐิและเป็นที่มาของทุกส่ิงที่ด ีพระเจ้าไม่เคยเปลีย่น (ยากอบ 1:17)
91 มนุษย์ถูกสรา้งขึน้ตามแบบพระฉายของพระเจ้า ดงัน้ัน เราจึงสามารถเข้าใจบางส่ิงเกีย่วกับธรรมชาตขิองพระเจ้าและสามารถมี

สัมพันธภาพกับพระองค์ ได ้(ปฐมกาล 1:27)
92 พระคมัภีรสั์ญญากับเราวา่พระเจ้าให้อภัยผู้ที่สารภาพผิดและเช่ือ (1 ยอห์น 1:9)
93 ซูเราะห์ 55:56

"ข่าวดีก็คือพระเจ้าได้ทำา
สิง่ท่ีกฎหมายทำาไม่ได้
โดยทางพระครสิต์ น่ันคือ
สง่พระบุตรของพระองค์
มาเป็นเครือ่งบูชาไถ่บาป 
พระครสิต์ทรงชดใช้บาป
ด้วยการสิน้พระชนม์
ของพระองค์เอง"

Thomas Oden
The Word of Life, 350
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การเผยแผ่ศาสนา
การพิสูจน์หลักคำาสอนของครสิเตียนจากพระคัมภีรเ์ท่าน้ันไม่เพียงพอ เพราะชาวมุสลิมเช่ือวา่อัลกุรอาน
เข้ามาแทนที่พระคมัภีร์ ในฐานะอำานาจสูงสุด

เราสามารถเห็นดว้ยกบัความเชือ่อสิลามทีส่ำาคญับางอยา่ง ครสิเตยีนยอมรบัวา่มพีระเจา้องคเ์ดยีวทีส่รา้งโลก 
ครสิเตยีนเห็นพ้องตอ้งกันวา่มีการพิพากษาครัง้สุดท้าย และทุกคนจะถูกส่งไปยังสวรรคห์รอืนรก

ความจรงิที่สำาคัญอื่น ๆ ควรแสดงให้เห็นในพระคัมภีร ์ชาวมุสลิมเชื่อวา่พระคัมภีรม์าจากพระเจ้า แต่ถูก
แทนที่ โดยอลักรุอาน อยา่งไรก็ตาม คณุสามารถชี้ใหเ้ห็นวา่ความจรงิบางอยา่งเป็นเรือ่งพืน้ฐานมากจนพวก
เขาไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้นอกจากน้ัน ข้อเท็จจรงิทางประวตัศิาสตร์ ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้

พระเจ้าสรา้งมนุษย์ตามพระฉายของพระองค์ (ปฐมกาล 1:27) พระองค์รกัพวกเขาและต้องการมีความ
สัมพันธ์กับพวกเขา

ชาวครสิตเ์ห็นดว้ยกบัศาสนาอิสลามวา่พระเยซเูป็นพระเมสสิอาหแ์ละปราศจากบาป แสดงใหเ้ห็นวา่พระองค์
ทรงสัญญาวา่จะประทานชีวตินิรนัดรแ์ก่บรรดาผู้ที่เช่ือในพระองค์ (ยอห์น 10:28) พระองค์สัญญาวา่จะ
ปลุกคนตายคนืสู่ชีวติดว้ยพระสุรเสียงของพระองค ์(ยอห์น 5:28-29) และกล่าววา่ไม่มี ใครมาหาพระบิดา
นอกจากพระองค ์(ยอห์น 14:6)

แสดงให้เห็นจากพระคมัภีรว์า่พระองคเ์ป็นมากกวา่คนไรบ้าป ด ูคูม่ือหลักคำาสอน สำาหรบั

5. พระเยซูทรงเป็นพระเจ้า 

พระองค์ ไมส่ามารถเป็นคนดแีละเป็นผูเ้ผยพระวจนะของพระเจา้ไดเ้วน้แตค่ำากล่าวอา้งของพระองคเ์กีย่ว
กับตวัพระองคเ์องเป็นความจรงิ อิสลามสอนวา่พระเยซูทรงเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า แตพ่ระองค์
ตอ้งเป็นคนที่พระองคอ์้างวา่เป็นและสามารถให้ชีวตินิรนัดร์ ได ้หรอืไม่ก็พระองคเ์ป็นคนช่ัวรา้ยหรอืหลง
ตวัเองที่ทำาให้ผู้คนเช่ือ

พระเยซูเสด็จมาเพื่อแสดงความรกัของพระเจ้า พระองคแ์สดงให้เห็นวา่พระเจ้ารกัทุกคน รวมทัง้ผู้หญิง
และคนชัน้ต่ำา ผู้คนไม่ได้แยกจากพระเจ้าเพราะเพศหรอืชนชัน้ทางสังคมของพวกเขา ผู้คนถูกแยกจาก
พระเจ้าโดยความบาปของพวกเขาเท่าน้ัน และพระเจ้าทรงเสนอการให้อภัย พระเจ้าเชือ้เชิญคนบาปให้
ไดร้บัการอภัยและเข้าสู่ความสัมพันธ์ส่วนตวักับพระองค์

คำาพยาน
ยาลาลอาศัยอยู่ ในซาอุดอีาระเบีย เมื่อเป็นเด็กเขาซ่ือสัตย์ตอ่ศาสนาอิสลาม เขาท่องจำาอัลกุรอานส่วนใหญ่
และช่วยงานทีม่สัยดิ เมือ่เขาอายสิุบหกปี เขาตอ้งการเขา้รว่มสงครามศักดิสิ์ทธ์ิและตอ่สู้เพือ่อสิลาม แตพ่อ่
แมข่องเขาบอกวา่เขายงัเด็กเกนิไป ตอ่มาเขาไดง้านทำา และไมม่เีวลา และเริม่ละเลยศาสนา เขามปีัญหาและ
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ตอ้งการอธิษฐานเพื่อขอความช่วยเหลือ แตก่ลัววา่อัลลอฮ์จะโกรธเขาที่ละเลยศาสนา เขาสวดอ้อนวอนขอ
ความช่วยเหลือจากพระเยซู และปัญหาไดร้บัการแก้ ไขในอีกสองวนัตอ่มา เขายังฝันและเห็นพระเยซูทรง
นำาทางผู้คนไปสู่สวรรค ์เขาจึงเช่ือในพระครสิตเ์พื่อความรอด ยาลาลกล่าววา่ "ผมรูสึ้กรกัในหัวใจ และผมมี
ความสุขมากที่ ไดรู้จ้กัพระเยซ ูเมือ่ผมเป็นมสุลมิ ผมไมเ่คยคดิวา่ครสิตศ์าสนิกชนจะเป็นฝ่ึายถกู หลงัจาก
น้ัน ผมพบวา่พระเจ้ารกัผมมากแค่ไหน และผมก็ไดม้าเป็นครสิเตยีน ใช่ พระองคร์กัผม พระองคร์กัคณุ 
และพระองคร์กัโลกทัง้ใบ พระเยซูครสิต์ ไดท้รงรกัเราเสมอมา และอย่าลืมในวนัสุดท้ายไม่มี ใครสามารถ
ช่วยเราได ้มีเพียงพระเยซูครสิตเ์ท่าน้ัน"

การศึกษาพระคัมภีร์ – ตอนที่ 2
ตอนน้ีอ่าน 1 ยอห์น 1 อีกครัง้ นักเรยีนแตล่ะคนควรเขียนหน่ึงย่อหน้าทีอ่ธิบายข้อความทีข่้อน้ีมีเกีย่วกับผู้
ตดิตามศาสนาอิสลาม ให้นักเรยีนหลาย ๆ คนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเขียน

การบ้านสำาหรับทุกบทเรียน

อย่าลมืทีจ่ะหาโอกาสนำาเสนอพระกิตตคิณุแกบ่างคนจากกลุม่ศาสนาน้ี ให้เตรยีมแบ่งปัน
กบัเพือ่นรว่มชัน้ของคณุเกีย่วกบัการสนทนาทีค่ณุม ีเขยีนรายงาน 2 หน้าแลว้ส่งใหห้วัหน้า
ชัน้ของคณุ
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ศาสนายูดาห์

การเผชิญหน้าครั้งแรก
ฮันส์เป็นชาวเยอรมนัทีย้่ายไปอเมรกิา ทีว่ทิยาลัยเขาไดรู้จ้กัเพือ่นทีเ่ป็นชาวยวิ เขาคุน้เคยกบัประวตัศิาสตร์
ของชาวยิวและรูว้า่พวกเขาหลายล้านคนถูกชาวเยอรมันสังหารภายใต้การปกครองของฮิตเลอร ์เขารูสึ้ก
ละอายใจที่เป็นชาวเยอรมัน และสงสัยวา่เขาควรเข้ารว่มศาสนายูดาห์เพ่ือตอบแทนส่ิงที่ประเทศของเขา
ทำาไปบางส่วนหรอืไม่

การศึกษาพระคัมภีร์ – ตอนที่ 1
ให้อ่านออกเสียง อิสยาห์ 52:13–53:12 พรอ้มกัน ให้นักเรยีนแตล่ะคนเขียนหน่ึงย่อหน้าสรปุข้อความของ
ขอ้พระคมัภรีน้ี์ ถา้ค�ุไมท่ราบเกีย่วกบัพระเยซ ูค�ุเห็นอะไรในขอ้น้ีเกีย่วกบับคุคลทีเ่รยีกวา่ "ผูร้บัใช้"? ให้
นักเรยีนแตล่ะคนเขียนรายการข้อความ ในทัง้กลุ่มอภิปรายส่ิงทีค่�ุเขียน

ศาสนายูดาห์
ความรูเ้บือ้งต้นเก่ียวกับศาสนายูดาห์

ศาสนายูดาห์มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับศาสนาครสิตม์ากกวา่ศาสนาอื่นที่ ไม่ ไดอ้้างวา่เป็นครสิเตยีน 
ศาสนายูดาห์อ้างวา่นมัสการพระเจ้าของอิสราเอลโบราณ พระเจ้าแห่งพันธสัญญาเดมิ ซ่ึงเป็นพระเจ้าองค์
เดยีวกนักบัทีนั่บถอืในศาสนาครสิต ์พระคมัภรีข์องศาสนายดูาหเ์ป็นพันธสัญญาเดมิในพระคมัภรีค์รสิเตยีน 
94

ศาสนายูดาห์สมัยใหม่มีตน้กำาเนิดมาจากศาสนาและประวตัศิาสตรข์องอิสราเอลโบราณตามที่อธิบายไว้ ใน
พันธสัญญาเดิม แนวปฏิบัติและความเช่ือได้ปรบัตัวตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาและไม่เหมือนกันกับ
วธิีดัง้เดมิ

ทลัมดุ เป็นงานเขยีนของบรรดาครสูอนศาสนายดูาห์ โบราณ พิมพ์ ในรปูแบบหนังสือ มมีากกวา่ 6,000 หน้า 

94 สาวกของศาสนายูดาห์เชื่อในพันธสัญญาเดิม แต่พวกเขาไม่เข้าใจความจรงิที่สำาคัญที่สุดในพันธสัญญาเดิมเกี่ยวกับพระเมสสิ
ยาห์ (ยอห์น 5:39)
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ศาสนายูดาห์ขึน้อยู่กับ ลมุด สำาหรบัข้อำาหนดทางสำาหรบัประเพณีและการปฏิบัติ

มีผู้ตดิตามศาสนายูดาห์ประมาณ 14 ล้านคน เกือบครึง่หน่ึงอาศัยอยู่ ในประเทศอิสราเอล 

ศาสนายูดาห์เป็นศาสนาหลักของประเทศอิสราเอล และผู้
ติดตามศาสนายูดาห์ส่วนใหญ่เป็นชาวยิว ไม่วา่พวกเขาจะ
อาศัยอยู่ ในอิสราเอลหรอืที่อื่น การพูดวา่บางคนเป็นชาวยิว
มักจะระบุศาสนาและเชือ้ชาติ และบางครัง้ก็เป็นสัญชาติ
ของเขา

อย่างไรก็ตาม คำาจำากัดความน้ันยาก ผู้ตดิตามศาสนายูดาห์
ส่วนใหญ่มเีชือ้ชาตยิิว แตผู่ค้นเปลีย่นมานับถอืศาสนายดูาห์
จากกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ศาสนายูดาห์เป็นศาสนาประจำาชาติ 
แต ่25% ของคนในอิสราเอลไม่ ใช่ชาวยิว ในศาสนาหรอืเชือ้
ชาต ิชาวยิวจำานวนมากไม่ไดอ้าศัยอยู่ ในอิสราเอล และบาง
คนที่อาศัยอยู่ ในอิสราเอลไม่ ได้นับถือศาสนาใด ๆ อย่าง
จรงิจงั คน ๆ  หน่ึงทีนั่บถอืศาสนายดูาห์ ไมว่า่จะในอิสราเอล
หรอืที่อื่นใด อาจเปลีย่นมานับถือศาสนาอื่น หรอืแม้กระทั่ง
เป็นผู้ ไม่เช่ือในพระเจ้า 

 » ให้อธิบายวา่ชาวยิวคืออะไร เริม่ด้วยคำาจำากัดความ
ทางชาตพิันธุ์ ตามดว้ยคำาจำากัดความทางศาสนา

โดยทั่วไปแล้ว อิสราเอลทัง้ชาตปิฏิเสธพระเยซูวา่เป็นพระ
เมสสิยาห์ ชาวยิวที่เช่ือในพระเยซูเป็นสมาชิกกลุ่มแรก ๆ 
ของครสิตจักรครสิเตยีน จากน้ันพระกิตตคิณุก็นำาคนตา่ง
ชาตเิข้ามาในครสิตจักร 95

ศาสนายูดาห์เป็นศาสนาของชาวยิวที่พยายามรกัษาศาสนา
ของพันธสัญญาเดิม ในขณะที่ปฏิเสธพระเยซูวา่เป็นผู้ที่
ทำาใหค้วามความหวงัตา่ง ๆ  ในพนัธสัญญาเดมิสำาเรจ็ ปัจจบุนั
มีองค์กรต่าง ๆ เช่น ชาวยิวเพื่อพระเยซูที่พยายามรกัษา
มรดกของชาวยิวในขณะที่เป็นครสิเตยีน พวกเขาถูกเรยีก
วา่ " ชาวยิวตามพระเมสสิยาห์" เพราะพวกเขายอมรบัพระ
เยซใูนฐานะพระเมสสิยาห์ ในขณะทีย่งัคงระบวุา่ตนเองเป็น
ชาวยิว พวกเขาไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของศาสนายูดาห์

ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา ศาสนายูดาห์ ไดพ้ัฒนาประเพณีตา่ง ๆ อย่างตอ่เน่ือง ในขณะที่ยังคงรกัษา

95 พระเจ้าปรารถนาให้ชาวยิวทุกคนไดร้บัความรอด ( โรม 10:1, โรม 11:1)

"เป็นคุณลักษณะแห่งความ
รกัของพระเจ้าท่ีจะเลือก 
ความรกัไม่ได้เลือกเพ่ือกีดกัน
ผู้อ่ืน แต่เพ่ือเป็นสะพาน
เช่ือมซ่ึงความรกัของพระเจ้า
ท่ีมีต่อมวลมนุษยชาติจะเป็น
ท่ีรูจั้ก ความรกัของพระเจ้า
ได้สำาแดงออกโดยเฉพาะ
อย่างย่ิงต่ออิสราเอลเพ่ือจะ
ได้สำาแดงให้ทุกคนเห็น"

W.T. Purkiser
God, Man, and Salvation, 158

 

"พระเยซูทรงทนทุกข์และ
ทรงถูกฝัง และวนัท่ีสาม
ตามพระคัมภีรพ์ระองค์ ได้
ทรงลุกขึน้อีกครัง้หน่ึง และ
เสด็จขึน้สูส่วรรค์ และน่ัง
เบือ้งขวาของพระบิดา"

The Nicene Creed
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ประเพณีมากมายตัง้แตส่มยัโบราณ ชาวยิวหลายคนยดึประเพณีการแตง่กายทีท่ำาใหพ้วกเขาจดจำาไดว้า่เป็น
ชาวยิว พวกเขายังปฏิบัตติามข้อจำากัดดา้นอาหารในพันธสัญญาเดมิ เช่น การงดกินหมู 96

ในศาสนายดูาหค์วามรอดไม่ไดเ้กดิขึน้จากประสบการณ์การเปลีย่นใจเลือ่มใสของปัจเจกบคุคล ชาวยวิเช่ือ
วา่พวกเขาสามารถดำาเนินชีวติในสัมพันธภาพแหง่พนัธสัญญาที่ ไดร้บัพระพรกบัพระเจ้าได ้โดยทำาตามพระ
บญัญตัขิองพระองค ์ความรอดหมายถงึการปลดปลอ่ยจากสถานการณ์การกดขีห่รอืสภาพการณ์ทีข่ดัขวาง
ไม่ ให้พวกเขารบัใช้พระเจ้าเท่าที่ควร ความรอดเป็นเรือ่งของชาตหิรอืกลุ่มมากกวา่เรือ่งส่วนตวั

 » แนวคดิเรือ่งความรอดในศาสนายูดาห์คอือะไร?

ตามพระคมัภีร์ ไบเบิล ความรอดหมายถึงการช่วยเป็นส่วนตวัให้พ้นจากความบาป ผู้ ใดก็ตามที่รอดก็รอด
โดยพระคุณโดยความเช่ือ ไม่วา่เขาจะเป็นยิวหรอืคนต่างชาติ ทุกคนเคยทำาบาปและต้องการการให้อภัย 
ความรอดไม่ไดเ้กิดขึน้โดยการรกัษารายละเอียดของกฎในพันธสัญญาเดมิ แต่ โดยการคน้หาพระคณุผ่าน
ความเช่ือ97

คริสตศาสนาเป็นความต่อเน่ืองและการสำาเร็จผล
ของศาสนาของอิสราเอลดังที่เปิดเผยในพันธสัญญา
เดมิ98 ผู้เผยพระวจนะแห่งอิสราเอลทำานายการเสด็จ
มาของพระเยซู แก่นแท้ของความเช่ือในพันธศัญญา
เดิมคือความสัมพันธ์กับพระเจ้า ซ่ึงเป็นไปได้ โดยท่ี
พระองค์ ให้ ให้อภัยและพระคุณ ดังน้ัน ครสิเตียน
จึงอ้างวา่งานเขียนในพันธสัญญาเดิมเป็นมรดกของ
พวกเขา99 ครสิเตียนทำาตามตัวอย่างของผู้ที่มีความ
สัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าย้อนไปจนถึงจุดเริม่ต้น
ของมนุษยชาต ิ100

 » เหตใุดจึงเป็นความจรงิที่จะบอกวา่ครสิตศาสนาไม่ ใช่ศาสนาใหม่?

ไมม่อีงคก์รเดยีวสำาหรบัผูต้ดิตามทกุของศาสนายดูาห์ ไมมี่คำาแถลงความเช่ือเพยีงคำาเดยีวทีพ่วกเขาทัง้หมด
มี และไม่มีอำานาจสุดท้ายสำาหรบัหลักคำาสอนทีทุ่กคนยอมรบั องคก์รบางแห่งของพวกเขาคอ่นข้างอนุรกัษ์
นิยม มีทัศนะในระดบัสูงเกี่ยวกับอำานาจของพระคมัภีร ์และพยายามยึดถือประเพณีและความเช่ือในสมัย
โบราณ องคก์รเสรนิียมชาวยิวจำานวนมากขึน้ไดป้รบัความเช่ือและการปฏิบัตเิพื่อให้เข้ากับวฒันธรรมสมัย
ใหม่ โดยเลือกส่ิงที่พวกเขาตอ้งการจะคงไวจ้ากประเพณีและพระคมัภีร์

96 ครสิเตยีนเป็นอิสระจากข้อกำาหนดในพระคมัภีรเ์ดมิเรือ่งวนัพิเศษและการอดอาหาร เพราะส่ิงเหล่าน้ันเป็นสัญลักษณ์ของพระ
ครสิต ์และตอนน้ีพระองค์ ไดท้ำาให้สำาเรจ็แล้ว ( โคโลสี 2:16-17)

97 ไม่มี ใครไดร้บัความชอบธรรมจากการรกัษาธรรมบัญญัต ิเพราะทุกคนไดท้ำาบาปและทำาผิดธรรมบัญญัติไปแล้ว ( โรม 3:20-23)
98 พระเจ้าเป็นพระเจ้าของทัง้ชาวยิวและคนตา่งชาตแิละมีแผนแห่งความรอดเหมือนกันสำาหรบัทุกคน ( โรม 3:29-30)
99 Image by nellyaltenburger from Pixabay, retrieved from https://pixabay.com/photos/torah-scroll-israel -jewish-4299038/.
100 ในแง่หน่ึง ชาวยิวทีแ่ท้จรงิคอืผู้ที่ ไดร้บังานแห่งพระคณุของพระเจ้าในใจ ( โรม 2:28-29) พรของอับราฮัมมีพรอ้มสำาหรบัคนตา่ง

ชาต ิ(กาลาเทีย 3:14)
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ศาสนายูดาห์ ไม่เชื่อวา่พระเจ้าเป็นตรเีอกานุภาพหรอืมีการลงมาเกิดแล้ว101 ชาวยิวเช่ือวา่พระเยซูเป็นครู
ที่ชอบการโตเ้ถียงซ่ึงไม่ ใช่พระเมสสิยาห์และไม่ ใช่พระเจ้า

การคาดหวงัวา่พระเมสสิยาห์จะเสด็จมาน้ันเป็นหัวใจของศาสนายูดาห์ พวกเขาไม่เช่ือวา่พระเมสสิยาห์
เสด็จมา พวกเขาเช่ือวา่พระเมสสิยาห์จะไม่เป็นรา่งจุตขิองพระเจ้า แตเ่ป็นผู้ที่ ไดร้บัการเจิมเป็นพิเศษซ่ึง
จะนำาสันตสุิขมาสู่โลก 

ชาวยิวหัวโบราณเช่ือวา่พระเมสสิยาห์จะเป็นบุคคลตามตัวอักษร 
ชาวยิวที่มีแนวคิดเสรีนิยมมักจะถือว่าพระเมสสิยาห์เป็นการ
แสดงออกโดยนัยสำาหรบัตัวแทนแห่งสันติภาพ ซ่ึงอาจเป็นบาง
กลุ่มหรอืบางองคก์ร

 » อธิบายแนวคดิของศาสนายูดาห์เกี่ยวกับพระเมสสิยาห์

พระคัมภีรบ์อกเราวา่ถึงเวลาที่อิสราเอลจะยอมรบัพระครสิต์ อัคร
สาวกเปาโลกลา่ววา่ขณะน้ีขา่วประเสรฐิกำาลงัแพรก่ระจายไปในหมู่
คนตา่งชาต ิและชาวยวิส่วนใหญต่าบอดตอ่ขา่วประเสรฐิ แตพ่ระองค์
ตรสัตอ่ไปวา่ "อิสราเอลทัง้ปวงจะรอด" น่ันไม่ไดห้มายความวา่ชาว
ยวิทกุคนจะรอด แต่ ในฐานะประเทศชาต ิพวกเขาปฏเิสธพระเยซ ู
และในฐานะชาตหิน่ึง พวกเขาจะกลบัใจและยอมรบัพระองค ์(ด ูโรม  
11:23-26) แมก้ระทัง่ตอนน้ี ชาวยวิหลายคนกำาลงัเปลีย่นใจเลือ่มใส

ตอนน้ีให้กลับไปอ่านเชิงอรรถของหัวข้อเกีย่วกับศาสนายูดาห์ทัง้หมด นักเรยีนทุกคนควรค้นหาข้อพระ
คมัภีรท์ีอ่้างอิงและผลัดกันอ่านให้กลุ่มฟัง

การเผยแผ่ศาสนา
ชาวยิวบางคนมีอคติต่อศาสนาคริสต์ เพราะบางครัง้ชาวยิวเคยถูกข่มเหงอย่างรุนแรงจากผู้อ้างว่าเป็น
ครสิเตียนในอดีต เราสามารถพยายามช่วยให้พวกเขาตระหนักถึงความจรงิบางอย่างเกี่ยวกับการข่มเหง 
ประการ แรก พระ เยซู ไม่ เคย สนับสนุน การ ข่มเหง และ คนที่ อ้าง ตวั วา่ เป็น ครสิเตยีน ที่ เกลียด ชัง ผู้ อื่น ก็ ไม่ 
ได ้ทำา ตาม แบบ อยา่ง ของ พระองค.์ การกดขีข่ม่เหงเป็นเพราะสาเหตทุางการเมอืงเช่นเดยีวกบัเพราะสาเหตุ
ทางศาสนา และมแีรงจงูใจจากเหตผุลที่ ไมเ่ห็นดว้ยกบัหลกัการของศาสนาครสิต ์วธิทีีด่ทีีสุ่ดสำาหรบัชาวยวิ
ที่จะเช่ือวา่ครสิเตยีนไม่ ใช่ศัตรขูองเขาคอืให้ โอกาสครสิเตยีนแสดงให้เห็นความรกัของพระครสิต์

ศาสนาของชาวยิวมีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับครอบครวัที่ขยายของเขา วถิีชีวติ และมรดกจากสมัยโบราณ 
ชาวยวิอาจคดิวา่เขาจะสูญเสียทกุส่ิงทีส่ำาคญัถา้เขาเปลีย่นมานับถอืศาสนาอืน่ ครสิเตยีนควรแสดงใหเ้ห็นวา่
พระเยซูคอืความสำาเรจ็สมจรงิตามธรรมชาตขิองศาสนายิว พระองคท์รงเป็นพระเมสสิยาห์ที่พวกเขาคาด
หวงั พระองคท์รงจัดเตรยีมความรอดตามที่อธิบายไว้ ในพันธสัญญาเดมิ

101 พันธสัญญาเดมิทำานายวา่พระเมสสิยาห์จะเป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ (อิสยาห์ 9:6)

"เปาโลกล่าวโดยพืน้
ฐานแล้ว [ ในโรม9:3-4] 
วา่ 'พระครสิต์ทรง
เป็นชาวยิวในสภาพ
มนุษย์ แต่แท้จรงิ
แล้วเป็นพระเจ้า'"

Willard Taylor
God, Man, and 
Salvation, 343
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ข้อเท็จจรงิที่วา่พระเยซูคอืพระเมสสิยาห์น้ันแสดงให้เห็นโดยความสำาเรจ็ตามคำาพยากรณ์ในพันธสัญญา
เดมิเกีย่วกบัพระเมสสิยาห ์ตวัอยา่งคอืคำาทำานายวา่พระเมสสิยาหจ์ะประสูติ ในเบธเลเฮม (มคีาห ์5:2) และ
พระองคจ์ะมาจากตระกูลยูดาห์ (ปฐมกาล 49:10) ยังมีความสำาคญักวา่น้ันอีกทีจ่ะแสดงให้เห็นจาก อิสยาห์ 
52:13-53:12 วา่พระองคท์รงทำาใหค้วามรอดทีค่าดหวงัเกีย่วกบัพระเมสสิยาห์สัมฤทธิผ์ล พระเยซยัูงไมท่ำาให้
คำาพยากรณ์เก่ียวกับสันตภิาพของโลกสำาเรจ็ แตม่ีเหตผุลที่ความรอดจากบาปตอ้งมาก่อนเพราะสงคราม
มาจากหัวใจที่บาปของผู้คน

เป็นส่ิงสำาคญัทีจ่ะแบง่ปันพระกติตคิณุและเน้นวา่คน ๆ  หน่ึงทีจ่ะไดร้บัความรอดตอ้งมีความสัมพันธส่์วน
ตวักับพระเจ้า ชาวยิวเช่ือในพระเจ้า แต่ไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตวักับพระองค์

เป็นไปได้ท่ีจะอธิบายพระกิตติคุณโดยใช้เฉพาะพันธสัญญาเดิมเท่าน้ัน ทุกคนทำาบาปต่อพระเจ้า (สดุดี 
142:2-3) บาปแยกผูค้นออกจากพระเจา้ (อสิยาห ์59:2) พระเมสสิยาหท์นทกุขแ์ละสิน้พระชนมเ์ป็นการเสีย
สละเพือ่บาปของเรา (อสิยาห ์53:5) พระเจ้าสัญญาวา่จะใหอ้ภยัและชำาระผูท้ีก่ลบัใจและเช่ือ (อสิยาห ์1:16-18)

สดดุ ี51 เป็นคำาอธิษฐานของการกลับใจและความเช่ือ ดาวดิสวดอ้อนวอนขอการอภัยและการชำาระ น่ีคอื
คำาอธิษฐานที่ ไดร้บัการดลใจจากพระวญิญาณของพระเจ้า ซ่ึงบอกเราวา่พระเจ้าเสนอการให้อภัยดว้ยวธิีน้ี 
ถา้คน ๆ  หน่ึงเช่ือวา่พระเจา้ไดจ้ดัเตรยีมพระเยซไูวเ้ป็นเครือ่งบชูาไถบ่าป เขาก็สามารถอธษิฐานดว้ยความ
เช่ือและรบัพระคณุจากพระเจ้าได้

คำาพยาน
แฮรร์ีเ่ป็นชายชาวยวิทีม่คีรอบครวัมาจากประเทศเยอรมนี ปู่ยา่ตายายของเขาทัง้หมดเสียชีวติในคา่ยกกักนั
นาซี เขาบอกวา่ชาวยิวรูสึ้กวา่ พวกเขาถูกฆ่าโดยโลกครสิเตียนเพราะครสิตจักรของเยอรมนีและในส่วน
ที่เหลือของโลกปล่อยให้มันเกิดขึน้ พ่อแม่ของเขาบอกเขาวา่อย่ามองไม้กางเขนเพราะมันหมายถึงความ
ตาย ทุกวนัรถโรงเรยีนของเขาผ่านโบสถ์ที่มี ไม้กางเขน และเขาพยายามไม่มองมัน วนัหน่ึงเพื่อนชาวยิว
คนหน่ึงพยายามจะให้พันธสัญญาใหม่แก่เขา แตเ่ขาปฏิเสธโดยบอกวา่ไม่ ใช่สำาหรบัชาวยิว ตอ่มาเพื่อนอีก
คนหน่ึงไดแ้สดงข้อพระคมัภีร์ ในพันธสัญญาเดมิและในพันธสัญญาใหม่ที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อน แฮรร์ีม่ี
คำาถามมากมายวา่ทำาไมโลกถึงเป็นแบบน้ัน และเขาเริม่เห็นคำาตอบในพระคมัภีร์ ไบเบิล เขามาเช่ือวา่พระ
เยซูคอืพระเมสสิยาห์

การศึกษาพระคัมภีร์ – ตอนที่ 2
ตอนน้ีให้อ่าน อิสยาห์ 52:13–53:12 อีกครัง้ นักเรยีนแตล่ะคนควรเขียนหน่ึงย่อหน้าทีอ่ธิบายข้อความทีข่้อ
น้ีมีเกีย่วกับผู้ตดิตามศาสนายูดาห์ ให้นักเรยีนหลาย ๆ คนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเขียน
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การบ้านสำาหรับทุกบทเรียน

อย่าลมืทีจ่ะหาโอกาสนำาเสนอพระกิตตคิณุแกบ่างคนจากกลุม่ศาสนาน้ี ให้เตรยีมแบ่งปัน
กบัเพือ่นรว่มชัน้ของคณุเกีย่วกบัการสนทนาทีค่ณุม ีเขยีนรายงาน 2 หน้าแลว้ส่งใหห้วัหน้า
ชัน้ของคณุ
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ศาสนานิวเอจ

การเผชิญหน้าครั้งแรก
เอลเลยีตไดร้บัการเลีย้งดใูนฐานะโรมันคาธอลิก แตล่าออกจากโบสถเ์ม่ือโตเป็นผู้ ใหญ ่เขาใช้ชีวติเพือ่ความ
สุขเป็นเวลาหลายปี แตเ่ริม่รูสึ้กวา่ตนเองจะตอ้งคน้หาจดุประสงคข์องชีวติอยา่งเรง่ดว่น เพือ่นคนหน่ึงชวน
ให้เขาเริม่ใช้ยา และเอลเลียตรูสึ้กวา่เขาไดแ้ง่คดิใหม่ ๆ เกี่ยวกับจักรวาลและตวัเขาเอง เขาเริม่ไดย้ินเสียง
ตา่ง ๆ ที่บอกทิศทาง

การศึกษาพระคัมภีร์ – ตอนที่ 1
อ่านออกเสียง สดดุ ี19 พรอ้มกัน ให้นักเรยีนแตล่ะคนเขียนหน่ึงย่อหน้าสรปุข้อความของข้อพระคมัภีรน้ี์ 
ข้อความน้ีแสดงให้เราเห็นอะไรเกีย่วกับผลกระทบของความจรงิของพระเจ้า ให้นักเรยีนแต่ละคนเขียน
รายการข้อความ ในทัง้กลุ่มอภิปรายส่ิงทีค่�ุเขียน

ศาสนานิวเอจ
ความรูเ้บือ้งต้นเก่ียวกับศาสนานิวเอจ 

ศาสนานิวเอจมีกลุ่ม องค์กร และบุคคลที่หลาก
หลาย ผู้ตดิตามศาสนานิวเอจไม่ไดร้วมตวักันภาย
ใตช่ื้อหรอืคำาแถลงความเช่ือบางอยา่ง บางคนดเูครง่
ศาสนามาก และบางคนก็ดูเหมือนจะโอนเอียงไป
ทางวทิยาศาสตรแ์ทนทีจ่ะเป็นเรือ่งศาสนา พวกเขา
จะไมบ่อกวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงของศาสนานิวเอจ แต่
พวกเขาทัง้หมดมีลักษณะเฉพาะบางอย่าง 102

สาวกนิวเอจเช่ือในศักยภาพของมนุษย์ ในการแก้
ปัญหาทัง้หมด พวกเขาเช่ือวา่คน ๆ หน่ึงสามารถ
พฒันาสู่การเป็นผู้ทีม่อีำานาจเหนือกวา่ปกตทิีค่ดิกนั
ในปัจจุบัน พวกเขาเช่ือวา่คำาตอบทัง้หมดอยู่ ในตวั

102 รปูภาพโดย Dyana Wing So จาก Unsplash ดงึมาจาก https://unsplash.com/photos/NxvP54MX4no

สโตนเฮนจ์ อนุสาวรยี์หินโบราณในอังกฤษ เป็น
ที่ตัง้ของกิจกรรมทางศาสนาตา่ง ๆ
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เรา103 พวกเขาเช่ือวา่จุดประสงค์ของการศึกษาไม่ ใช่เพ่ือบอกเราวา่อะไรคือความจรงิ แต่เพื่อแสดงให้เรา
เห็นวธิีที่จะเปิดศักยภาพของเราเอง

 » หลักคำาสอนอะไรของครสิเตยีนเกี่ยวกับมนุษย์ที่นิกายนิวเอจมองข้าม?

เพื่อปลดล็อกศักยภาพของมนุษย์ สาวกนิวเอจมองหาภูมิปัญญาโบราณในศาสนานอกรตีและการปฏิบัติ
ไสยศาสตร ์พวกเขาปฏิบัติโหราศาสตร ์ไสยศาสตร ์และการทำานายทุกประเภท บรรดาสาวกนิวเอจโตต้อบ
กับส่ิงเหนือธรรมชาติโดยใช้ เวทมนตรท์ุกรปูแบบ พวกเขาพยายามส่ือสารกับวญิญาณและผู้คนที่เคยมี
ชีวติในอดตี พวกเขาทำาการรา่ยรำาเมือ่วญิญาณของคนทีอ่ยู่ ในอดตีเขา้ครอบงำารา่งกายช่ัวคราวและทำาเสียง
เป็นคนที่มีชีวติ 104

พวกเขาไม่เช่ือวา่ศาสนาใด ๆ จะมีความจรงิทัง้หมด 
พวกเขาเชื่อวา่ โดยพืน้ฐานแล้วทุกศาสนาเหมือนกัน 
แต่มีความเช่ือและการปฏิบัติที่แตกต่างกันซ่ึงเป็น
ประโยชน์ แม้วา่ความเชื่อบางอย่างจะขัดแย้งกัน แต่
พวกเขาก็คิดวา่ทัง้สองอาจเป็นความจรงิในวธิีท่ี ไม่มี
เหตุผล พวกเขาปฏิเสธข้ออ้างใด ๆ ที่วา่หลักคำาสอน
หน่ึงต้องเป็นความจรงิแท้ พวกเขาไม่เชื่อวา่หลักคำา
สอนใดจะเป็นจรงิได้ ในแง่ที่วา่หลักคำาสอนที่ขัดแย้ง
กันย่อมเป็นเท็จ สาวกนิวเอจยอมรบักลุ่มศาสนาใด ๆ 
ยกเวน้กลุ่มที่อ้างวา่มีความจรงิที่ ทุกคน ควรเช่ือ พวก
เขาเกลยีดครสิตศาสนาเพราะเป็นศาสนาอ้างวา่ถกูตอ้ง
และบอกวา่ศาสนาอื่นผิด 105

 » ศาสนาใดอีกที่นิวเอจไม่ชอบ?

สาวกนิวเอจยอมรบัส่ิงเหนือธรรมชาติโดยไมม่หีลักการ
ใด ๆ ในการแยกแยะระหวา่งอำานาจความดีและพลัง
ช่ัวรา้ย พวกเขามกัจะเช่ือวา่การมส่ีวนรว่มทางวญิญาณ
ทัง้หมดเป็นเรือ่งด ี106

103 จิตใจน้ันหลอกลวงและช่ัวรา้ยจรงิ ๆ จนกระทัง่พระเจ้าไดท้รงเปลีย่น คน ๆ หน่ึงไม่อาจหาคำาตอบของชีวติทีอ่ยู่ภายในได ้ปัญหา
อยู่ภายใน (เยเรมีย์ 17:9)

104 ผูค้นปฏเิสธพระเจา้และแสวงหาความช่วยเหลอืเหนือธรรมชาตอ่ืิน ๆ  เพราะพวกเขาไมต่อ้งการกลบัใจจากบาป บคุคลท่ีตอ้งการ
การนำาทางและอำานาจควรแสวงหาพระเจ้า (อิสยาห์ 8:19)

105 พระคมัภีรป์ระกาศการพิพากษาสำาหรบัผู้ที่ ไม่แยกแยะความชั่วออกจากความดแีละปฏิเสธมาตรฐานของความถูกผิด (อิสยาห์ 
5:20)

106 มีวญิญาณช่ัวรา้ยเข้ามาเกี่ยวข้องในโลก และพวกมันถูกประณามให้รบัโทษชั่วนิรนัดรแ์ล้ว ผู้ที่ตดิตามพวกปีศาจจะตอ้งรว่มรบั
การลงโทษ (มัทธิว 25:41)

"บางครัง้มีการโต้เถียงกันวา่เราอยู่
ภายใต้วฒันธรรมท่ีแตกต่างกัน 
และสิง่ท่ีถูกหรอืผิดในตอนน้ีได้
เปล่ียนไปเพราะการเปล่ียนแปลง
ของยุคสมัย.... ท่ามกลางกระแส
การเปล่ียนแปลงของมนุษย์ สิง่
ท่ียืนหยัดอยู่คือศลิาแห่งความ
จรงินิรนัดรอั์นได้แก่พระวจนะ
ของพระเจ้าและมาตรฐานของ
พระวจนะท่ี ไม่เปล่ียนแปลง"

Leslie Wilcox
Profiles in Wesleyan 
Theology, Vol. 3, 282
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สาวกนิวเอจไม่แยกแยะตวัเองจากศาสนาอืน่ ๆ  พวกเขาคดิวา่บางศาสนามคีวามเชือ่หลายอยา่งเหมอืน ๆ  กนั 
โดยเฉพาะ ศาสนาทางตะวนัออก เช่น พุทธ ฮินด ูและเตา๋ พวกเขายงัชอบศาสนาเกีย่วกบัผ ีซ่ึงมปีฏสัิมพนัธ์
กับวญิญาณในธรรมชาต ิ(ลัทธินับถือผีมีอธิบายบทเรยีนที่ 15)

สาวกนิวเอจปฏิเสธความเป็นจรงิของความตาย พวกเขาคดิวา่ความตายเป็นเพียงการทีบุ่คคลน้ันผา่นไปสู่
ระดบัการดำารงอยูท่ีแ่ตกตา่งกนั บางคนบอกวา่ชีวติหลงัความตายก็เกอืบจะเหมอืน ๆ  กบัชีวติตามธรรมชาติ
น้ี หลายคนเชื่อใน การกลับชาตมิาเกิดและหลักการของ กรรม เช่นเดยีวกับในศาสนาฮินด ูแทนที่จะมอง
วา่การกลบัชาตมิาเกดิเป็นส่ิงท่ี ไมด่อียา่งทีช่าวฮินดแูละชาวพทุธเห็น สาวกนิวเอจคดิวา่การมชีีวติอยูห่ลาย
ครัง้เป็นเรือ่งที่ด ีบางคนคดิวา่พวกเขารูว้า่ตวัเองเป็นใครในชาตทิี่แล้ว

นิวเอจมองพระเจ้า วา่เป็นสกลเทพ น่ันหมายความวา่ สาวกนิวเอจเชื่อวา่ความเป็นจรงิทัง้หมดเป็นสาระ
สำาคญัเดยีว และทุกส่ิงรวมกันเป็นพระเจ้า ทุกวตัถุและทุกคนเป็นส่วนหน่ึงของพระเจ้า พวกเขาไม่เช่ือวา่
พระเจ้าเป็นบุคคลที่คดิหรอืพูด และพวกเขาปฏิเสธวา่พระเจ้าเป็นผู้สรา้ง 

 » สาวกนิวเอจจะอธิษฐานหรอืไม่?

สาวกนิวเอจเช่ือวา่พระเยซูทรงเป็นผู้ที่รูว้ธิี ใช้พลังพิเศษ
และพยายามสอนผู้อื่นให้ทำาเช่นเดียวกัน พวกเขาเช่ือวา่
พระเยซูไม่สนใจมาตรฐานทางจรยิธรรมและไม่ได้ตัดสิน
ความผิดของใคร

สาวกนิวเอจไมเ่ชือ่ในความเป็นจรงิของบาป เพราะพวกเขา
ไม่เช่ือในพระเจา้ผูท้รงวางมาตรฐานและพพิากษา พวกเขา
เช่ือวา่ความช่ัวรา้ยในโลกเป็นเพยีงความตอ้งการความรูแ้ละ
การปรบัตวัเพือ่ใหท้กุส่ิงสามารถอยูร่ว่มกนัได ้นิวเอจแสดง
ให้เห็นถึงความวปิรติของบาปทุกประเภท 107

สาวกนิวเอจปฏิเสธแนวคิดเรื่องความรอดในพระคัมภีร์
ไบเบิล พวกเขาไม่เชื่อวา่ความบาปมีจรงิ แต่เชื่อวา่การแก้
ปัญหาของมนุษยค์อืการพัฒนาความตระหนักทางวญิญาณ
และพลังทางวญิญาณ

สาวกนิวเอจเช่ือวา่มนุษยชาตกิำาลงัเขา้สู่ยคุพเิศษเม่ือคนที่
เข้าใจหลักการนิวเอจจะเข้ามาเปลี่ยนสังคมทัง้หมด พวก
เขาเช่ือว่าจะมีสันติภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
สำาหรบัทุกคน 108

107 พระเจ้าเชือ้เชิญให้ผู้คนคน้หาทางออกที่แท้จรงิ – การให้อภัยและการชำาระล้าง (อิสยาห์ 1:18)
108 พระคมัภีรเ์ตอืนเราวา่อย่าคาดหวงัความสงบสุขและความมั่นคงในสังคมที่ ไม่ยอมอยู่ภายใตพ้ระเจ้า (1 เธสะโลนิกา 5:3)

"มัน [ปีศาจ] จะทำาให้คุณ
เทิดทูนตัวเอง; เพ่ือทำาให้คุณ
ฉลาดในสายตาของตนเอง
มากกวา่พระเจ้าและพระ
วจนะทัง้หมดของพระเจ้า 
เพ่ือท่ีจะทำาสิง่น้ี มันต้องไม่
ปรากฏิในรปูรา่งของตัวเอง 
น่ันจะทำาลายการออกแบบของ
เขา แต่มันใช้ทักษะทัง้หมด
ท่ีมี เพ่ือทำาให้คุณปฏิิเสธการ
มีอยู่ของมัน จนกวา่จะได้
คุณตกอยู่ ในท่ีของมันเอง"

John Wesley
"A Caution Against Bigotry"
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 » นิวเอจเช่ืออะไรแทนแนวคดิเรือ่งความรอดของพระคมัภีร์ ไบเบิล?

การรูจั้กตัวแทนนิวเอจ

มีหลายส่ิงหลายอย่างที่ช่วยระบุกลุ่ม องคก์ร หรอืผู้เขียนวา่เป็นนิวเอจ ตวัอย่างบางส่วน เช่น:

 · พวกที่ยึดมังสวริตัดิว้ยเหตผุลทางศาสนาหรอืปรชัญา
 · วธิีการดา้นสุขภาพลึกลับที่ ไม่สามารถอธิบายได้ ในทางวทิยาศาสตร์
 · การอ้างอิงถึง กรรม
 · การใช้คำาเกี่ยวกับความเป็นหน่ึงเดยีวกับธรรมชาตหิรอืจักรวาล
 · การทำาสมาธิเป็นวธิีการทำาความเข้าใจที่ ไม่ตอ้งใช้เหตผุล
 · การใช้คำาศัพท์เกี่ยวกับศักยภาพของมนุษย์แบบไรข้ีดจำากัด
 · พลังและอำานาจทางจิตหรอืแบบลึกลับประเภทแปลก ๆ
 · การส่ือสารกับคนตายหรอืกับวญิญาณ
 · การใช้ส่ิงตา่ง ๆ ในการทำานาย
 · โหราศาสตร์
 · คาถาอาคมและเวทมนตร์
 · การมีส่วนรว่มทางศาสนากับธรรมชาติ
 · ความสนใจในปิรามิดและครสิตลั
 · ความสนใจในยูเอฟโอและส่ิงมีชีวติที่ ไม่ ไดม้าจากโลก
 · ไวว้างใจการนำาทางโดยวญิญาณและส่ิงมีชีวติที่สูงกวา่
 · แนวความคดิและแนวปฏิบัตทิี่ ไดม้าจาก ศาสนาทางตะวนัออก

 » คณุเคยเห็นหรอืไดย้ินตวัอย่างอะไรบ้างเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัตขิองนิวเอจ?

การตอบสนองของครสิเตียน

ไม่มีอะไรใหม่เกี่ยวกับศาสนานิวเอจ อิสยาห์ 47:10-14 กล่าวถึงประเทศหน่ึงโดยเฉพาะที่ฝึึกฝึนเวทมนตร์
ทุกรปูแบบ และฟังดเูหมือนนิวเอจ ผู้คนมองหาภูมิปัญญาพิเศษขณะปฏิบัตคิวามช่ัว พวกเขาพยายามที่
จะเป็นพระเจ้า พวกเขาคดิคน้วธิีการมากมายในการสรา้งพลังดา้นวญิญาณ

พระคมัภรีห์า้ม เวทมนตรแ์ละวชิาหมอผทีกุชนิด ไม่ ใช่เพราะมนัไม่จรงิ แตเ่พราะมนัเป็นส่ิงช่ัวรา้ยและตอ่
ตา้นอำานาจของพระเจ้า (เลวนิีต ิ19:26, 31, เลวนิีต ิ20:6, เฉลยธรรมบัญญัต ิ18:9-12) พระเจ้าส่ังชนชาติ
อิสราเอลให้ประหารแม่มด (อพยพ 22:18, เลวนิีต ิ20:27) ครสิเตยีนทุกวนัน้ีไม่มีความรบัผิดชอบในการ
ประหารชีวติใคร แตพ่ระบญัชาแสดงใหเ้ห็นถงึการพพิากษาอยา่งเด็ดขาดของพระเจา้ตอ่ความบาปน้ัน ใน
พันธสัญญาใหม่ เมื่อผู้คนเปลีย่นมาสู่พระครสิต ์พวกเขาทำาลายหนังสือเวทมนตรท์ี่ตนมี (กิจการ 19:19) 

ผู้คนปฏิเสธพระเจ้าแต่ยังคงแสวงหาอำานาจวญิญาณ ฤทธิ์อำานาจของพระเจ้ายิ่งใหญ่กวา่ และพระองค์
ทรงใช้พลังของพระองค์เพื่อบรรดาผู้ที่วางใจในพระองค์ แต่พระองค์ ไม่ได้ทรงมอบอำานาจของพระองค์
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ไวเ้พือ่การควบคมุผูค้น บคุคลทีแ่สวงหาพลงัและความ
รูด้้วยวธิีการมหัศจรรย์พยายามค้นหาส่ิงน้ัน ในขณะที่
ปฏิเสธพระเจ้า การมีปฏิสัมพันธ์กับวญิญาณและการ
คน้หาอำานาจนำาพาบคุคลไปสู่ความชั่วรา้ยทีลึ่กล้ำายิง่ขึน้

ตอนน้ีให้กลับไปอ่านเชิงอรรถของหัวข้อเรือ่งศาสนา 
นิวเอจทัง้บทดว้ยกัน นักเรยีนทุกคนควรคน้หาข้อพระ 
คมัภีรท์ีอ่้างอิงและผลัดกันอ่านให้กลุ่มฟัง

การเผยแผ่ศาสนา
เป็นเรือ่งสำาคญัที่จะแบ่งปันพระกิตตคิณุกับสาวกนิวเอจ อย่าตกเข้าสู่การโตเ้ถียงที่ขัดขวางไม่ ให้คณุแบ่ง
ปันพระกิตตคิณุ เขาอาจคดิวา่ตนเองคุน้เคยกับครสิตจักร และเขาปฏิเสธครสิตจักร แตเ่ขาอาจไม่เข้าใจ
จรงิ ๆ วา่พระกิตตคิณุคอือะไร

พระเยซทูรงสำาแดงฤทธิอ์ำานาจอันยิง่ใหญ่ในการรกัษา การพยากรณ์ และการหยัง่เห็นความจรงิ พระองคย่ิ์ง
ใหญก่วา่ผูน้ำ าคนไหน ๆ  ของนิวเอจ พระองค์ ไม่ ใช่ตวัอยา่งของคนทีพ่ฒันาตนเองและใช้พลงัทางวญิญาณ
จากธรรมชาต ิพระเยซยูอมตนตอ่พระบดิาและเชื่อในความจรงิทีค่รบถว้น พระองคท์รงขดัแย้งบรรดาผูท้ี่
ปฏิเสธความจรงิเกี่ยวกับสิทธิอำานาจ บาป และการพิพากษาของพระเจ้า

ครสิเตยีนเชื่อในยุคใหม่ที่จะมาพรอ้มกับอาณาจักรของพระเจ้า น่ันจะเป็นที่สิน้สุดแห่งทุกข์ทัง้ปวง และ
นำาสันติสุขและความเจรญิรุง่เรอืงมาให้ เฉพาะผู้ที่มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าเท่าน้ันที่สามารถ
เข้าสู่ยุคใหม่ได้

คำาพยาน
เอลเลียตพยายามตดิตามเสียงที่เขาไดย้ิน เสียงเหล่าน้ันบอกเอลเลียตวา่เขาคอืพระครสิต ์พระบุตรของ
พระเจ้า แต่เขาต่อต้านอาการประสาทหลอนน้ี บางครัง้เขารูสึ้กได้ถึงพลังและความรูที้่เหนือธรรมชาติ 
เพือ่นของเขาบางคนบอกเขาวา่ไม่มีความขัดแย้งระหวา่งการเช่ือในพระเยซกัูบการเช่ือในพระพุทธเจา้หรอื
อยา่งอืน่ เขาเริม่รูสึ้กวา่ส่ิงที่ ใหพ้ลงัแก่เขากำาลงัพยายามจะครอบครองเขา เขาไดพ้บกบักลุม่ครสิเตยีนทีต่อ่
มากลายเป็นเพื่อนของเขา เขาเริม่เข้าใจวา่เขาไม่สามารถไว้ ใจบรรดาเสียงที่เขาได้ยินได้ บางครัง้พระเจ้า
กำาลังพูดกับเขา แตบ่างครัง้วญิญาณช่ัวก็พยายามจะพาเขาไปผิดทาง เขาเรยีนรูท้ีจ่ะทดสอบแนวคดิตา่ง ๆ 
ดว้ยความจรงิทีม่ัน่คง เขาพบวา่ความสัมพนัธท์ีแ่ทจ้รงิกบัพระครสิตน้ั์นน่าพึงพอใจมากกวา่ประสบการณ์
ทัง้หมดที่เขาเคยประสบมา

การศึกษาพระคัมภีร์ – ตอนที่ 2
ตอนน้ีให้อ่าน สดดุ ี19 อีกครัง้ นักเรยีนแตล่ะคนควรเขียนหน่ึงย่อหน้าทีอ่ธิบายข้อความทีข่้อน้ีมีเกีย่วกับ
ผู้ตดิตามศาสนานิวเอจ ให้นักเรยีนหลายๆ คนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเขียน

"ข้าพเจ้ายอมรบับัพติศ
มาหน่ึงครัง้เพ่ือการปลด
บาป และข้าพเจ้ามองหา
การฟ้ืนคืนชีพของคนตาย 
และชีวติในโลกหน้า"

The Nicene Creed
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การบ้านสำาหรับทุกบทเรียน

อย่าลมืทีจ่ะหาโอกาสนำาเสนอพระกิตตคิณุแกบ่างคนจากกลุม่ศาสนาน้ี ให้เตรยีมแบ่งปัน
กบัเพือ่นรว่มชัน้ของคณุเกีย่วกบัการสนทนาทีค่ณุม ีเขยีนรายงาน 2 หน้าแลว้ส่งใหห้วัหน้า
ชัน้ของคณุ
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ลัทธินับถือผี (วญิญาณนิยม)

การเผชิญหน้าครั้งแรก
มิรยัิงเป็นเด็กเล็ก ๆ ในหมู่บ้านแห่งหน่ึงในปาปัวนิวกินี เขามีของเล่นไม่กี่ชิน้ บางครัง้ก็เล่นกับกระโหล
กศีรษะปู่ของเขา กะโหลกศีรษะถูกเก็บไว้ ในบ้านเพื่อเป็นการแสดงความเคารพบรรพบุรษุและเพื่อกัน
วญิญาณช่ัวรา้ย

การศึกษาพระคัมภีร์ – ตอนที่ 1
อ่านออกเสียง สดดุ ี147 พรอ้มกนั ใหนั้กเรยีนแตล่ะคนเขยีนหน่ึงยอ่หน้าสรปุขอ้ความของขอ้พระคมัภรีน้ี์ 
ขอ้ความน้ีกลา่วถงึการมส่ีวนรว่มของพระเจา้กบัการทรงสรา้งวา่อยา่งไร? ให้นักเรยีนแตล่ะคนเขยีนรายการ
ข้อความ ในทัง้กลุ่มอภิปรายส่ิงทีค่�ุเขียน

ลัทธินับถือผี (วิญญาณนิยม)
ความรูเ้บือ้งต้นเก่ียวกับลัทธินับถือผี

ความเช่ือเรือ่งผีคือระบบความเชื่อทางศาสนาหรอืโลกทัศน์ที่เป็น
แบบฉบับของวฒันธรรมดึกดำาบรรพ์ส่วนใหญ่ และเป็นพืน้ฐาน
สำาหรบัการปฏิบัติทางศาสนาในสังคมดึกดำาบรรพ์ส่วนใหญ่ ความ
เช่ือและแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับผีจำานวนมากยังสามารถพบได้ ในหมู่ผู้
นับถือศาสนาอื่น ๆ ของโลก เช่น ฮินดู พุทธศาสนา ลัทธิวดูู และ
นิกายโรมนัคาธอลกิ หลายคนในศาสนานิวเอจศึกษาแนวปฏิบตัเิกีย่ว
กับวญิญาณนิยมเพื่อคน้หาวธิี โตต้อบกับส่ิงเหนือธรรมชาติ

พวกถอืผีไม่สามารถเรยีกความเชือ่ของพวกเขาวา่เป็นศาสนา ความ
เช่ือเรือ่งผีเป็นเพียงความจรงิสำาหรบัพวกเขา

ความเช่ือเรือ่งผี โดยทั่วไปไม่มีพระคมัภีรท์ี่เช่ือถือไดแ้ละไม่มีหลัก
คำาสอนเป็นลายลักษณ์อักษร

"พระเจ้าไม่ได้ถูกสรา้ง 
เป็นเรือ่งจำาเป็น เป็น
หน่ึงเดียว ไม่มีท่ีสิน้
สุด ย่ิงใหญ่ เป็นนิรนัดร ์
เป็นชีวติของสรรพ 
สิง่สิง่มีชีวติทัง้หมด"

Thomas Oden
The Living God, 53
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พวกถอืผเีช่ือวา่องคป์ระกอบของธรรมชาตริอบตวัมวีญิญาณ น้ีรวมถงึสัตว ์ตน้ไม ้ภเูขา และแมน้่ำ า พวกเขา
เช่ือวา่พวกเขาต้องยอมรบัและมีปฏิสัมพันธ์กับเหล่าวญิญาณ เพื่อจะประสบความสำาเรจ็ในการเพาะปลูก 
สรา้งบ้าน และมีสุขภาพด ี109

พวกถือผียังเช่ือในวญิญาณท่ีไม่จำาเป็นต้องยึดติดกับวตัถุ
หรอืสถานที ่พวกเขาอาจเชือ่ดว้ยวา่วญิญาณของบรรพบรุษุ
มีส่วนรว่มในโลกและในชีวติของพวกเขา

 » คุณเห็นความคล้ายคลึงกันอะไรบ้างระหวา่งความ
เช่ือเรือ่งผีกับศาสนาอื่น ๆ ที่เราไดศึ้กษามา?

พวกถือผี ไม่ ได้ถือวา่มนุษย์แตกต่างจากโลก แต่เป็นส่วน
หน่ึงของโลก โดยไม่มีสถานะพิเศษ 110

พวกถือผีจะใช้คำาพูด ส่ิงของ หรือการกระทำาพิเศษเพื่อ
ปฏิสัมพันธ์กับวญิญาณ ขนบธรรมเนียมเหล่าน้ีแตกต่าง
กันไปในแตล่ะสังคม เช่ือกันวา่ธรรมเนียมปฏิบัตจิะช่วยให้
พวกเขาหลกีเลีย่งวญิญาณท่ีเป็นปฏปิักษ์ และอาจไดร้บัการ
ตอบรบัทีด่จีากวญิญาณเหลา่น้ัน บุคคลอาจพกส่ิงของทีถ่อืกนัวา่มพีลงัตดิตวั บ่อยครัง้ พวกถอืผีไมส่ามารถ
อธิบายไดว้า่ทำาไมตอ้งปฏิบัตติามธรรมเนียม111

พวกถอืผีอาจเช่ือวา่มวีธิทีีค่น ๆ  หน่ึงจะไดร้บัอำานาจจากวตัถหุรอืบคุคลอืน่ พวก
เขาเช่ือวา่คน ๆ หน่ึงต้องระวงัไม่ ให้ ได้รบัผลกระทบจากพลังที่เป็นอันตราย
จากวตัถุหรอืสถานที่เฉพาะ 112

การปฏิบัติส่วนใหญ่ที่เรยีกวา่ไสยศาสตรม์าจากแนวคิดเกี่ยวกับผี ไสยศาสตร์
คือความคิดที่วา่บุคคลต้องปฏิบัติกิจบางอย่างเน่ืองจากวตัถุหรอืการกระทำา
หรอืสถานทีท่ีม่ีอำานาจทางวญิญาณ ครสิเตยีนไม่เช่ือโชคลาง แม้วา่พวกเขาจะ
รูว้า่พลงัเหนือธรรมชาตทิีช่ั่วรา้ยน้ันมจีรงิ เพราะพวกเขาวางใจในอำานาจสูงสุด
ของพระเจ้า

 » ทำาไมพระคัมภีร์บอกเราไม่ ให้ ใช้ส่ิงที่เป็นส่วนหน่ึงของความเชื่อ
โชคลาง?

109 พวกถือผีเช่ือในวญิญาณที่อยู่ ในสถานที่บางแห่ง แตพ่ระเจ้ามีอำานาจทุกอย่างในทุกแห่ง (1 พงศ์กษัตรยิ์ 20:28)
110 พระเจ้าให้คณุคา่กับมนุษย์เป็นพิเศษและดแูลพวกเขาเป็นพิเศษ (มัทธิว 10:31)
111 พระเจา้ตอ้งการใหเ้รากำาจดัส่ิงของใด ๆ  ก็ตามท่ี ใช้พึง่พาวญิญาณเพือ่ขอความช่วยเหลอื ถ้าเรามส่ิีงเหลา่น้ัน แสดงวา่เราไมว่างใจ

พระเจ้าอย่างครบถ้วน (กิจการ 19:19)
112 Image by Bruce Warrington from Unsplash, retrieved from https://unsplash.com/photos/8Or5Z9-sH0Q.

"อำานาจสูงสุดของพระเจ้า
ทำาให้การจัดเตรยีมและการ
อัศจรรย์เกิดขึน้อย่างครบ
ถ้วนท่ีบ้านในโลกพระคัมภีร ์
พระเจ้าไม่มีทางถูกกีดกันจาก
การทรงสรา้งของพระองค์ ได้"

W.T. Purkiser
God, Man, and Salvation, 154
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พวกถือผีเช่ือวา่โลกเต็มไปด้วยอันตรายฝ่ึายวญิญาณ และพวกเขาจะต้องระมัดระวงัไม่ ให้วญิญาณแห่ง
ธรรมชาตหิรอืบรรพบุรษุขุ่นเคอืง ชีวติของพวกเขาถูกชีน้ำาโดยความกลัวอย่างตอ่เน่ือง113 บางครัง้ผู้คนคดิ
วา่สังคมดกึดำาบรรพม์คีวามสุขและไรก้งัวลจนกระท่ังมิชชันนารมีาพรอ้มกบัศาสนาทีเ่ป็นระบบระเบยีบ แต่
น่ันไมจ่รงิ คนดกึดำาบรรพที์่ ไม่มีพระกติตคิณุอาศัยอยู่ ในการเป็นทาสเพราะกลวัวญิญาณ พระกิตตคิณุมา
ในฐานะเป็นขา่วสารทีย่อดเยีย่มของการปลดปลอ่ย พวกเขาเรยีนรูว้า่สามารถรบัใช้พระเจา้ผูท้รงรกัพวกเขา
และไม่ตอ้งกลัวบรรดาวญิญาณ

กลุ่มพวกถือผีอาจมี "หมอผี" มืออาชีพซ่ึงผู้คนคดิวา่เป็นผู้เช่ียวชาญในการตดิตอ่กับวญิญาณ

พวกถอืผอีาจเช่ือในพระเจา้สูงสุดผูท้รงสรา้ง แตพ่วกเขาไมค่ดิวา่การตดิตอ่กบัเขาเป็นไปได ้พวกเขาคดิวา่
วญิญาณที่อยู่รอบตวัพวกเขาเป็นส่ิงที่พวกเขาตอ้งตติตอ่ดว้ยเพื่อให้เกิดผลดี ในชีวติ

ความพยายามที่จะโตต้อบกับวญิญาณมักจะทำาให้พวกถือผีมีปฏิสัมพันธ์กับพวกปีศาจ

ตอนน้ีให้กลับไปอ่านเชิงอรรถของหัวข้อเรือ่งลัทธินับถือผีทัง้บทดว้ยกัน นักเรยีนทุกคนควรคน้หาข้อพระ
คมัภีรท์ีอ่้างอิงและผลัดกันอ่านให้กลุ่มฟัง

การเผยแพร่
 กลุ่มนับถือผีหลายคนเช่ือวา่มีพระเจ้าผู้สูงสุดอยู่แล้ว แต่ไม่เช่ือวา่
พวกเขาสามารถเข้าถึงพระองค์หรอืพระองค์ทรงสนใจในพวกเขา 
พระกิตติคุณบอกพวกเขาวา่พระเจ้ารกัพวกเขาและแสดงความรกั
ของพระองค์ โดยส่งพระเยซู

พวกถอืผีหลายคนคดิวา่พวกเขาทำาใหพ้ระเจ้าขุน่เคอืง พระกติตคิณุ
อธิบายว่าพระเจ้าพร้อมที่จะให้อภัยบาปของเราเพื่อเราจะได้มี
สัมพันธภาพกับพระองค์

พวกถือผีมีชีวติอยู่ดว้ยความกลัววญิญาณ เราสามารถรบัรองกับพวก
เขาวา่ ถา้พวกเขามารูจ้กัพระเจา้ พวกเขาจะอยูภ่ายใตก้ารคุม้ครองของ
พระองคแ์ละสามารถตดิตอ่กับพระองคแ์ทนทีจ่ะตดิตอ่กับวญิญาณ

คำาพยาน
ฮาโตเป็นหวัหน้าเผ่าในปาปัวนิวกนีิ เขามชีีวติอยู่ดว้ยความหวาดกลัวตอ่วญิญาณและบรรพบุรษุ หมู่บา้นตา่ง 
ๆ มกัจะทำาตอ่สู้กนั มชิชันนารคีนหน่ึงมาอาศัยอยู่ ในหมูบ่า้นของเขา ฮาโตเห็นวา่มชิชันนารีไวว้างใจพระเจา้
ในช่วงวกิฤตเมือ่ลูก ๆ  ของมิชชันนารตีกอยู่ ในอันตราย ฮาโตตดัสินใจรบัใช้พระเจ้าแทนการรบัใช้วญิญาณ

113 พระคมัภีรบ์อกเราหลายครัง้วา่เราไม่ตอ้งกลัวเพราะเราสามารถวางใจพระเจ้าได ้(อิสยาห์ 41:10)

"และข้าพเจ้าเช่ือใน
พระวญิญาณบรสุิทธิ� 
พระเจ้าและผู้ประทาน
ชีวติ ผู้ทรงมาจากพระ
บิดาและพระบุตร"

The Nicene Creed
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การศึกษาพระคัมภีร์ – ตอนที่ 2
ตอนน้ีให้อ่าน สดดุ ี147 อีกครัง้ นักเรยีนแตล่ะคนควรเขียนหน่ึงย่อหน้าทีอ่ธิบายข้อความทีข่้อน้ีมีสำาหรบั
พวกถือผี ให้นักเรยีนหลายๆ คนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเขียน

การบ้านสำาหรับทุกบทเรียน

อย่าลมืทีจ่ะหาโอกาสนำาเสนอพระกิตตคิณุแกบ่างคนจากกลุม่ศาสนาน้ี ให้เตรยีมแบ่งปัน
กบัเพือ่นรว่มชัน้ของคณุเกีย่วกบัการสนทนาทีค่ณุม ีเขยีนรายงาน 2 หน้าแลว้ส่งใหห้วัหน้า
ชัน้ของคณุ
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ลัทธิวดูู

การเผชิญหน้าครั้งแรก
เชลซีไปที่รา้นลัทธิวดูเูพื่อถามคำาถาม ชายคนน้ันกล่าววา่ลัทธิวดูไูม่ ไดข้ัดแย้งกับนิกายโรมันคาทอลิกและ
คน ๆ หน่ึงสามารถเป็นคาทอลิกและปฏิบัตลิัทธิวดูไูดเ้ช่นกัน เขาบอกวา่วญิญาณช่วยเหลือผู้คน แตผู่้คน
ควรตอบแทนวญิญาณโดยยอมให้วญิญาณเข้าสิง

การศึกษาพระคัมภีร์ – ตอนที่ 1 
อา่น สดดุ ี145 ดว้ยกนั ให้นักเรยีนแตล่ะคนเขยีนหน่ึงยอ่หน้า
สรปุข้อความของขอ้พระคมัภรีน้ี์ ขอ้ความน้ีกลา่วอะไรเกีย่วกบั
ฤทธิอ์ำานาจและความดงีามของพระเจา้? ใหนั้กเรยีนแตล่ะคน
เขียนรายการข้อความ ในทัง้กลุ่มอภิปรายส่ิงทีค่�ุเขียน

ลัทธิวูดู
ความรูเ้บือ้งต้นเก่ียวกับวดูู

ลทัธวิดูมีูถิน่กำาเนิดในศาสนาของชนเผา่แอฟรกัิน แตมี่การนำา
คำาสอนอืน่ๆ เขา้ไปปะปนดว้ย พวกทีป่ฏบิตัลิทัธปิัจจบุนัหลาย
คนชอบคำาวา่ Vodun.

ตามที่ลัทธิวูดูเช่ือว่ามีพระเจ้า แต่คนเราไม่สามารถเข้าถึง
พระองคเ์พือ่ขอความช่วยเหลอืได ้แตเ่ราสามารถมีปฎิสัมพนัธ์
กับบรรดาวญิญาณตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องกับโลกได้114

 » เรือ่งน้ีสำาหรบัศาสนาอื่นเป็นอย่างไร?

114 พระคมัภีรบ์อกเราวา่พระเจ้าอยู่ ใกล้ชิดเราทุก ๆคน และเราสามารถพบพระองค์ ได ้(กิจการ 17:27)

"พระองค์ [พระเยซู] เสด็จ
ขึน้สูส่วรรค์ ประทับเบือ้ง
ขวาของพระบิดา พระเจ้า
ผู้ทรงฤทธานุภาพ พระองค์
จะเสด็จมาพิพากษาคนเป็น
และคนตายจากท่ีน่ัน เม่ือ
มาถึง มนุษย์ทุกคนจะฟ้ืน
คืนชีพพรอ้มกับรา่งของตน
อีกครัง้ และต้องรบัผิดชอบ
การกระทำาของตนเอง และ
บรรดาผู้ท่ีทำาความดีจะเข้า
สูชี่วตินิรนัดร ์และบรรดาผู้
ท่ีทำาช่ัวจะเข้าสู่ไฟนิรนัดร"์

The Athanasian Creed
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พวกคนทีฝึ่ึกฝึนลทัธวิดูกูำาลงับชูาซาตานและวญิญาณช่ัวรา้ย หลายคนยอมรบัวา่พวกเขากำาลงัรบัใช้ซาตาน

กิจปฏิบัติลัทธิวดููไม่ ได้รบัการยอมรบัจากบุคคลภายนอกเสมอไปเพราะมักใช้พิธีกรรม รปูเคารพ และชื่อ
นักบญุของนิกายโรมนัคาธอลกิ ผูนั้บถอืลทัธวิดูยูงัใช้ ไม้กางเขนและสัญลกัษณ์ครสิเตยีนอืน่ๆ สถิตสิำาหรบั
วดูน้ัูนหายาก เพราะผู้เข้ารว่มลัทธิวดูจูำานวนมากเกี่ยวข้องกับศาสนาอื่น ๆ รวมถึงศาสนาครสิตด์ว้ย 115

บางครัง้คนทีเ่รยีกตนเองวา่เป็นครสิเตยีนแต่ไม่ไดก้ลบั
ใจใหม่อย่างแท้จรงิจะไม่เห็นความขัดแย้งระหวา่งลัทธิ
วดููกับศาสนาครสิต์ คนที่ ไปโบสถ์อาจไปหาหมอแม่มด
วดูู เพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาบางอย่าง นัก
ธุรกิจอาจขอ เวทมนตรเ์พ่ือช่วยให้เขาขายสินคา้ไดม้าก
ขึน้ พอ่แมอ่าจไปขอความช่วยเหลอืสำาหรบัเด็กท่ี ไมส่บาย

 » ทำาไมจึงเป็นไป ไม่ ได้ที่ผู้นมัสการวูดูจะเป็น
ครสิเตยีนแท้?

ผู้บูชาลัทธิวดููมีปฏิสัมพันธ์กับวญิญาณโดยใช้แท่นบูชา 
เครื่องบูชา การเต้นรำา และพิธีการต่าง ๆ พวกเขายัง
อธิษฐานถึงบรรพบุรษุ

วญิญาณ ( loa ) แบ่งออกเป็นห้าประเทศ และมีหลาย
ครอบครวัท่ี ใช้นามสกลุเดยีวกนั วญิญาณหรอืครอบครวั
ของบางวญิญาณเกี่ยวข้องกับชีวติในแง่มุมต่าง ๆ เช่น 
เกษตรกรรม การทหาร หรอืความรกั น่ีคล้าย ๆ กับวธิีที่
นิกายโรมันคาธอลิกกำาหนดนักบุญในแง่มุมต่าง ๆ ของ
ชีวติ

นักบวชชายหญิงในศาสนานำาพิธีการบูชาและสามารถจ้างให้ทำาเวทมนตรห์รอืปกป้องจากคาถาอาคมต่าง 
ๆ พวกเขาอาจมีประชาคมที่พวกเขาเป็นผู้นำาในการนมัสการเป็นประจำาและทำาพิธีกรรมดา้นวญิญาณอื่น 
ๆ มีพ่อมดคนอื่น ๆ ที่เรยีกวา่ โบกอร ์ที่อาจใช่หรอืไม่ ใช่นักบวช และมีความเกี่ยวข้องกับเวทมนตรค์าถาที่
ช่ัวรา้ยมากกวา่ ยกตวัอย่าง ผู้คนสามารถจ้าง โบกอร ์เพื่อสาปแช่งใครบางคน 116

ลัทธิวดููไม่มีองค์กรหรอือำานาจกลาง นักบวชแต่ละคนมีแนวปฏิบัติตามใจชอบ ผู้บูชาวดููทุกคนอยู่ ในตระ
กูลวดู ู117

พิธีวดููมักจะเป็นในคืนวนัศุกรห์รอืวนัเสาร ์พิธีวดููรวมถึงโองการต่าง ๆ ที่อ่านเพื่อเป็นเกียรติแก่วญิญาณ

115 เป็นไปไม่ไดท้ี่จะรบัใช้พระเจ้าและนมัสการวญิญาณอื่น ๆ ดว้ย (1 โครนิธ์ 10:20-22)
116 ชายคนหน่ึงช่ือซีโมนเป็นพ่อมดที่มีอำานาจ แตฤ่ทธิ์อำานาจของพระเจ้ายิ่งใหญ่กวา่ (กิจการ 8:9-13)
117 ในฐานะครสิเตยีน เราอยู่ ในครอบครวัฝ่ึายวญิญาณกับพี่น้องที่รว่มชีวติกับเราและช่วยเหลือตามความจำาเป็น (ยากอบ 2:15-16, 

กาลาเทีย 6:10)

"เราควรจำาไวว้า่ในขณะท่ีพระเจ้า
ทรงประทับและทำางานในลูก
หลานของความสวา่ง มารก็
อาศยัอยู่และทำางานในลูกหลาน
ของความมืดฉันน้ัน เม่ือพระ
วญิญาณบรสุิทธิ�ครอบครองจิต
วญิญาณของคนดี วญิญาณช่ัว
ก็เข้าครอบงำาวญิญาณของคน
ช่ัวฉันน้ัน ดังน้ัน อัครสาวกจึง
เรยีกมารวา่ "พระเจ้าของโลก
น้ี" จากอำานาจท่ีควบคุมไม่
ได้ท่ีมีเหนือมนุษย์ทางโลก"

John Wesley
"A Caution Against Bigotry"

 



107บทเรยีนที ่16 ลัทธิวดูู

ตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับครอบครวั บทเพลงและการสวดมนต์
มากมาย ผู้นมัสการใช้กลอง แทมบูรนี และขลุ่ยในพิธีซึ่ง
สามารถอยู่ ไดต้ลอดทัง้คนื ในระหวา่งพิธีกรรมของลัทธิวดู ู
วญิญาณจะเข้าสิงผู้นมัสการหลายคน และพูดและกระทำา
ผา่นคนพวกน้ี การถกูวญิญาณเข้าสิงเป็นเป้าหมายสำาคญัใน
การบูชาลัทธิวดู ูเชื่อกันวา่วธิีน้ีจะนำาผลประโยชน์พิเศษมา
สู่ครอบครวัของผู้ถูกสิง บางครัง้วญิญาณให้คำาแนะนำาหรอื
การรกัษา 118

 » ทำาไมคริสเตียนไม่ควรขอความช่วยเหลือจาก
วญิญาณ?

ในพิธีพิเศษจะมีการเซ่นสรวงไก่หรอืสุกร ดืม่สุรา และการประพรมดว้ยเลือด นักบวชหญิงอาจกัดหัวไก่ได ้
ผู้นมัสการอาจเตน้รำารอบกองไฟหรอืรอบตน้ไม้ พวกเขารอ้งเพลงและสวดอ้อนวอนให้วญิญาณเข้ามาสู่รา่ง
ของพวกเขา พวกเขาเสนออาหารให้วญิญาณ พวกเขาวาดไดอะแกรมบนพืน้ที่ถือกันวา่ควบคุมพลังของ
วญิญาณ พวกเขาใช้งูในพิธีตา่ง ๆ บางครัง้พวกเขาก็ ใส่ชุดขาว บางครัง้พวกเขาทาสี ใบหน้าโดยใช้สีตา่ง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสีขาว

บางครัง้พลงัเหนือธรรมชาตก็ิมีแสดงใหเ้ห็น บางคนอ้างวา่ตนไดร้บัการเยยีวยาจากวญิญาณ พวกเขาพยายาม
ขับไล่วญิญาณที่ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยออกไป บางคนสามารถกัดฟืนที่กำาลังไหม้และเอาถ่านที่ยังลุกโชน
เข้าปากได้

บางครัง้ก็ ใช้ตุก๊ตาตวัเล็ก ๆ แทนคนที่ถูกสาป อาจมีการฝังหมุดหรอืมีดเข้าในตวัตุก๊ตา ผู้คนเสียชีวติจาก
คำาสาป แตค่รสิเตยีนแท้ ให้การเป็นพยานวา่คำาสาปของวดูไูม่สามารถทำารา้ยพวกเขาได้

ในบา้นของผูน้มัสการเอง อาจมแีทน่บชูาวญิญาณและบรรพบรุษุ แทน่บชูาอาจมรีปูและรปูปั ้ นของวญิญาณ 
และส่ิงของตา่ง ๆ เช่น ดอกไม้ เทียน น้ำ าหอม หรอือาหาร ของบูชาง่าย ๆ คอื เทียนสีขาวและน้ำ าหน่ึงแก้ว

ผู้ปฏิบัตกิจิวดูบูางคนสวมส่ิงของทีถื่อวา่ใหก้ารปกป้องพวกเขาจากวญิญาณทีเ่ป็นอนัตราย พวกเขายงัใหลู้ก
และทารกของพวกเขาสวมส่ิงของเหล่าน้ี

พวกเขาเช่ือวา่หลังจากความตาย วญิญาณจะอาศัยอยู่ ในบางลักษณะเหมือนตน้ไม้

ผูนั้บถอืลทัธวิดูบูางคนถกูปีศาจสิงและถกูครอบงำาอยู่ตลอดเวลา บางคนกลายเป็นคนวกิลจรติ รนุแรง และ
ทำารา้ยตนเอง 119

ตอนน้ีให้กลับไปอ่านเชิงอรรถของหัวข้อเรือ่งวดููทัง้บทด้วยกัน นักเรยีนทุกคนควรค้นหาข้อพระคัมภีรท์ี่

118 พระวญิญาณบรสุิทธิท์รงใหก้ารชีน้ำาในครสิตจกัร และเป็นท่ีไวว้างใจได ้เพราะพระองคท์รงเป็นพระเจา้ (กจิการ 13:2, กจิการ 15: 
28, กาลาเทีย 3:5)

119 บุคคลที่ถูกปีศาจเข้าสิงมีความกลัว วกิลจรติและทำารา้ยตวัเอง (มาระโก 5:2-5)

ห้องทำางานหมอผี
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อ้างอิงและผลัดกันอ่านให้กลุ่มฟัง

การเผยแผ่ศาสนา
ผู้นมัสการลัทธิวดูไูม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าหรอืการรบัรองเรือ่งความรอด น่ันหมายความวา่พวกเขามี
ความจำาเป็นดา้นวญิญาณท่ีพระกติตคิณุจะแก้ ไขได ้ครสิเตยีนสามารถแบ่งปันพระกติตคิณุและประจกัษ์
พยานของเขาเกี่ยวกับการกลับใจและความหมายของการมีชีวติในสัมพันธภาพกับพระเจ้า

คนที่นับถือลัทธิวดููอาศัยอยู่ด้วยความกลัว พวกเขาไม่ได้รบัใช้พระเจ้าผู้ทรงรกัพวกเขา พวกเขาคาดหวงั
การกระทำาทัง้ดแีละช่ัวจากวญิญาณ พวกเขาตอ้งจ่ายเงินให้นักบวชวดูสูำาหรบัทุกพิธีศาสนาที่ทำาเพื่อพวก
เขา ในบางประเทศ ผู้คนตกเป็นทาสของผู้นำาวดูู

คนทีเ่ลือกบูชาวญิญาณทำาเพราะเขาคดิวา่เขาตอ้งการความช่วยเหลือและการปกป้อง ผลลัพธ์ก็เหมือนกับ
การไล่ตามบาป ความดทีี่บุคคลน้ันพยายามจะไดม้าก็จางหายไป และความบาปก็ทำาลายทุกส่ิงที่ดี ในชีวติ
ของเขา รวมทัง้ความสัมพันธ์ ในครอบครวั

คนที่ปฏิเสธข่าวประเสรฐิต้องการทำาบาปต่อไปและควบคุมชีวติของตนแทนที่จะมอบให้พระเจ้าควบคุม 
อย่างไรก็ตาม บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับวญิญาณช่ัวรา้ยสูญเสียการควบคมุตนเองและเป็นทาส

พระกิตตคิณุเป็นข้อความเกี่ยวกับการปลดปล่อยจากอำานาจช่ัวรา้ย พระกิตตคิณุเป็นการเสนอการให้อภัย 
พระกิตตคิณุเป็นข้อเสนอของความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้ทรงรกัเราและห่วงใยเรา

คำาพยาน
ฌาคส์เป็นหมอผีวดูใูนเฮต ิเขาไดฆ้่าคนจำานวนมากดว้ยคำาสาปแช่ง เขาอยู่กินกับผู้หญิงหลายคน วนัหน่ึง
มชิชันนารคีนหน่ึงบอกเขาวา่สักวนับรรดาวญิญาณทีเ่ขารบัใช้อยูน้ั่น จะทำาลายเขา ตอ่มาฌาคส์ขอใหม้ชิชัน
นารมีาอธิษฐานเผื่อ ฌาคส์กลับใจและทำาลายอุปกรณ์วดูทูัง้หมดของเขา

การศึกษาพระคัมภีร์ – ตอนที่ 2
ตอนน้ีใหอ้า่น สดดุ ี145 อีกครัง้ นักเรยีนแตล่ะคนควรเขยีนหน่ึงย่อหน้าทีอ่ธบิายขอ้ความทีข่อ้น้ีมเีกีย่วกบั
ผู้ตดิตามวดู ูให้นักเรยีนหลายๆ คนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเขียน
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การบ้านสำาหรับทุกบทเรียน

อย่าลมืทีจ่ะหาโอกาสนำาเสนอพระกิตตคิณุแกบ่างคนจากกลุม่ศาสนาน้ี ให้เตรยีมแบ่งปัน
กบัเพือ่นรว่มชัน้ของคณุเกีย่วกบัการสนทนาทีค่ณุม ีเขยีนรายงาน 2 หน้าแลว้ส่งใหห้วัหน้า
ชัน้ของคณุ
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บทเรยีนท่ี 17

ทำาความเข้าใจ ครสิตจักร 
เซเวนต์เดย์ แอดเวนทิสต์

การเผชิญหน้าครั้งแรก
ลนิดารูสึ้กงนุงงทีเ่ห็นคนมากมายท่ีถนนของเธอไปโบสถทุ์กวนัเสาร ์เธอถามเพือ่นบา้นเกีย่วกบัเรือ่งน้ี และ
พวกเขาบอกเธอวา่วนัเสารเ์ป็นวนัทีเ่หมาะสมสำาหรบัการหยุดพักและการนมสัการ พวกเขาอธิบายวา่ในวนั
เสารพ์วกเขาไม่ไดท้ำาธรุกจิหรอืซือ้ของหรอืความบันเทงิมากนัก ลินดาคดิวา่พวกเขาตอ้งมีศาสนาทีแ่ตกตา่ง
จากครสิตจักรอื่นมาก แตด่เูหมือนพวกเขาจะเช่ือเหมือนกันในเรือ่งพระเจ้าและความรอด

การศึกษาพระคัมภีร์ – ตอนที่ 1
อ่านออกเสียง 1 ทิโมธี 1 พรอ้มกัน ให้นักเรยีนแตล่ะคนเขียนหน่ึงย่อหน้าสรปุข้อความของข้อพระคมัภีร์
น้ี ข้อน้ีอะไรเกีย่วกับการสอนหลักคำาสอน? ให้นักเรยีนแตล่ะคนเขียนรายการข้อความ ในทัง้กลุ่มอภิปราย
ส่ิงทีค่�ุเขียน

คริสตจักรเซเวนต์เดย์ แอดเวนทิสต์
ต้นกำาเนิดของครสิตจักรเซเวนต์เดย์ แอดเวนทิสต์ 

ในยุค 1830 วลิเลียม มิลเลอร ์120 นักเทศน์แบบตสิม์ เริม่เทศนาวา่พระเยซูจะ
เสด็จกลบัมาในไมช้่า ผูต้ดิตามของเขาถกูเรยีกวา่ กลุม่มิลเลอร ์เป็นเวลาหลาย
ปี ในปี ค.ศ. 1844 กลุ่มมิลเลอรท์ำานายการเสด็จกลับมาของพระครสิต์ ในวนั
ที่ 22 ตลุาคม ค.ศ. 1844 ผู้คนหลายพันคนรูสึ้กเช่ือมั่น กลุ่มมิลเลอรห์ลายคน
ออกจากขบวนการหลังจากที่พระเยซูไม่ปรากฏ Hiram Edson อ้างวา่ได้รบั
การเปิดเผยวา่ในวนัน้ันพระเยซูทรงเริม่พันธกิจใหม่ ในสถานศักดิ์สิทธิ์ทาง
สวรรค ์บรรดาผู้ที่อยู่กับขบวนการกลายเป็นครสิตจักรเซเวน่เดย์ แอ๊ดเวนตสี

120 ภาพ: "William Miller", by J. H. Bufford Lithography Company, retrieved from the National Portrait Gallery, 
Smithsonian Institution https://npg.si.edu/object/npg_NPG.80.107, public domain (CCO)

William Miller



112 ศาสนาและลัทธิตา่ง ๆ ในโลก SHEPHERDS GLOBAL CLASSROOM

มีครสิตจักรอื่น ๆ ที่เน้นวา่วนัเสารเ์ป็นวนัที่ถูกตอ้งสำาหรบัการนมัสการของครสิเตยีน ยังมีองคก์รอื่นก่อน
หน้าที่สอนหลักคำาสอนน้ี แตเ่ซเวน่เดย์ แอดเวนตสิตเ์ป็นองคก์รที่ ใหญ่ที่สุดและมีอิทธิพลมากที่สุด

อิทธิพลในปัจจุบัน

ครสิตจักรเซเวนตเ์ดย์ แอดเวนทิสตอ์้างวา่มี โบสถ์ 71,000 แห่งและสมาชิก 17 ล้านคน พวกเขาทำางานใน 
209 ประเทศและปฏบัิตศิาสนกจิใน 921 ภาษา พวกเขามีโรงพยาบาล 173 แหง่ และโรงเรยีน 7,800 แหง่ 121

หลักคำาสอนของครสิตจักรเซเวนต์เดย์ แอดเวนทิสต์

ชาวแอดเวนทสิตเ์ช่ือในหลกัคำาสอนพืน้ฐานของครสิเตยีนเก่ียวกับพระเจา้ เช่น ตรเีอกานุภาพ พระเจา้ของ
พระครสิต ์และพระวญิญาณบรสุิทธิ ์พวกเขายงัเช่ือในสิทธิข์าดของพระคมัภรี ์และความรอดโดยพระคณุ
ผ่านความเช่ือ

ชาวแอดเวนทิสตบ์อกวา่พวกเขาเช่ือวา่คน ๆ หน่ึงจะไม่ไดร้บัความรอดจากการงานที่ด ีแตค่รสิเตยีนที่แท้
จรงิจะดำาเนินชีวติดว้ยการเช่ือฟังพระเจ้าหลังจากการกลับใจใหม่ พวกเขาเช่ือวา่กฎของพระเจ้าแสดงให้
ครสิเตยีนเห็นวา่พวกเขาจะดำาเนินชีวติอย่างไร และครสิเตยีนควรดำาเนินชีวติในชัยชนะเหนือความบาป 
พวกเขาเช่ือวา่คน ๆ หน่ึงจะสูญเสียความรอดหากเขาหยุดดำาเนินชีวติเพื่อพระเจ้า 122

องคก์รหลักของแอดเวนทิสต์ ไม่เช่ือในความรอดโดยการงาน อย่างไรก็ตาม มีบุคคลและกลุ่มของแอดเวน
ทิสตท์ี่เน้นกฎหมายมากจนดเูหมือนวา่พวกเขากล่าววา่การเชื่อฟังกฎหมายเป็นหนทางแห่งความรอด ถ้า
บุคคลใดคาดหวงัวา่พระเจ้าจะทรงยอมรบัเพราะการงานของเขา เขาจะไม่เช่ือในพระคณุที่จัดให้ทางพระ
ครสิต์

 » ทัศนะที่ถูกตอ้งตอ่การงานคอือะไร? เราจะอธิบายอย่างไรวา่เราไดร้บัความรอดโดยพระคณุทัง้ ๆ ที่
จำาเป็นตอ้งดำาเนินชีวติในการเช่ือฟังพระเจ้า? 123

แอดเวนทิสตเ์ช่ือวา่จรงิ ๆ แล้ว มนุษย์ ไม่ ไดเ้ป็นอมตะ เมื่อถึงแก่ความตาย ผู้คนจะเข้าสู่สภาวะหมดสติ
จนกวา่จะไดร้บัการปลุกใหฟ้ื้น ในการฟ้ืนคนืชีพ คนทีร่อดจะไดร้บัชีวตินิรนัดร ์คนที่ ไม่ ไดร้บัความรอดจะ
ฟ้ืนคนืชีพเพื่อการพิพากษาแล้วถูกทำาลายในบึงไฟ พวกเขาเช่ือวา่ซาตานและผีปิศาจอื่น ๆ จะถูกทำาลาย
อย่างสิน้เชิงเช่นกัน ไม่มีการลงโทษนิรนัดร ์124

121 รายงานเมื่อปี 2014
122 แอดเวนทิสต์พูดถูกที่บาปทำาลายความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า พระเยซูตรสัวา่เรายังคงอยู่ ในสัมพันธภาพแห่งความรกักับ

พระองค์ โดยการรกัษาพระบัญญัต ิ(ยอห์น 15:10)
123 เราเช่ือฟังพระเจ้าเพื่ออยู่ ในสัมพันธภาพกับพระองค ์แตก่ารงานของเราไม่สามารถทำาให้เราไดร้บัความรอดหรอืทำาให้เราคูค่วร

กบัมันได ้เราไดร้บัการอภยัเพราะการสิน้พระชนมข์องพระเยซเูพือ่เรา ถา้คนคนหน่ึงดำารงชีวติอยู่ ในการไม่เชือ่ฟัง เขาก็ ไดล้ะทิง้
ความสัมพันธ์ของเขากับพระเจ้าและความรอดของเขา

124 พระเยซูตรสัวา่จะมีการลงโทษนิรนัดร ์(มัทธิว 25:46)
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แอดเวนทิสตเ์ช่ือวา่ครสิเตยีนควรรกัษากฎในพันธสัญญาเดมิบางประการเกีย่วกับอาหาร125 พวกเขาเช่ือวา่
กฎเกณฑด์า้นอาหารมขีึน้เพือ่สุขภาพ พวกเขาอา้งวา่แอดเวนทสิตม์แีนวโน้มทีจ่ะมอีายยุนืยาวกวา่คนอืน่ ๆ

แอดเวนทสิตเ์ป็นทีรู่จ้กัมากทีสุ่ดสำาหรบัหลักคำาสอนเรือ่งวนัสะบาโต พวกเขาเชือ่วา่วนัเสารท์ีเ่จ็ดของสัปดาห์
เป็นวนัทีเ่หมาะสมสำาหรบัการหยุดพักและการนมัสการของครสิเตยีน พวกเขาเช่ือวา่ครสิตจักรทีน่มัสการ
ในวนัอาทิตย์น้ันเป็นการปฏิบัตติามประเพณีนอกรตี

ทัศนคติท่ีมีต่อครสิตจักรอ่ืน ๆ

แอดเวนทสิตเ์ชือ่วา่พวกเขาเป็น "คนทีเ่หลอือยู"่ ทีซ่ื่อสัตยซ่ึ์งยงัคงรกัษาพระบญัญตัขิองพระเจา้ในโลกของ
ครสิตศาสนาที่ประนีประนอม พวกเขาเชื่อวา่บาบิโลนในคำาพยากรณ์ในพระคมัภีรห์มายถึงองคก์รตา่ง ๆ 
ทางศาสนาที่ละทิง้ความเช่ือและพันธมิตรของพวกเขาในระบบของโลก

พวกเขาเช่ือวา่มีครสิเตียนแท้ ในนิกายต่าง ๆ ที่เช่ือฟังพระเจ้าเท่าท่ีพวกเขาเข้าใจ แต่ไม่เข้าใจทุกส่ิงที่
พระองคท์รงกำาหนด ในวนัสุดทา้ยก่อนการเสด็จมาขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ทกุคนจะเขา้สู่วกิฤตแิละตอ้งรบั
แสงสวา่งและเดนิในน้ัน มฉิะน้ันจะถกูทำาลายในการพพิากษาของพระเจา้ ผูน้มสัการวนัอาทติยท์ี่ ไมย่อมรบั
ความจรงิจะยอมรบั "เครือ่งหมาย ของสัตวร์า้ย" ในท้ายที่สุด 

แอดเวนทิสต์ยอมรบัวา่หลายคนในประวตัิศาสตรค์รสิต
จักรเป็นครสิเตียนแท้และพระเจ้าทรงใช้ เช่นผู้นำาการ
ปฏริปู พวกเขายงัอา่นและอา้งองิจากนักศาสนศาสตรแ์ละ
นักวชิาการในพระคมัภีรท์ี่ ไม่ ใช่แอดเวนทิสต์

 » คุณจะอธิบายทัศนคติของแอดเวนทิสต์ที่มีต่อ 
ครสิตจักรอื่น ๆ อย่างไร?

ความสำาคัญของคำาพยากรณ์

แอดเวนทิสต์เช่ือว่าคำาพยากรณ์เป็นของขวัญสำาหรับ 
ครสิตจกัร ซึง่จำาเป็นสำาหรบัการชีน้ำาอยา่งตอ่เน่ือง ผูเ้ผยพระ 
วจนะที่สำาคญัที่สุดของพวกเขาคอื เอลเลน ไวท์ เธอเริม่ 
พยากรณ์ในปี 1844 เธอเขียนนิมิตมากกวา่ 2,000 เรือ่ง 
นิมิตและงานเขียนอื่น ๆ ของเธอเป็นหนังสือ 80 เล่ม 
แอดเวนทิสต์สนับสนุนให้สมาชิกอ่านงานเขียนของเธอ
เป็นประจำา

แอดเวนตสิเช่ือวา่พระคมัภรีค์อือำานาจสิทธิข์าด และคำาพยากรณ์ทัง้หมดตอ้งไดร้บัการทดสอบโดยพระคมัภรี ์
เอลเลน ไวท ์เองบอกวา่หนังสือของเธอช่ือ คำาพยาน จะไมจ่ำาเป็น ถา้ผูค้นจะปฏิบตัติามพระคมัภรีอ์ยา่งใกล้

125 เน้ือทัง้หมดไดร้บัอนุญาตสำาหรบัครสิเตยีน ตาม 1 ทิโมธี 4:4.

"ความกระตือรอืรน้ [ความ
คล่ังไคล้] โดยท่ัวไปสามารถ
กำาหนดได้ดังน้ี: ความคล่ัง
ไคล้ทางศาสนาท่ีเกิดจาก
อิทธิพลหรอืการดลใจจาก
พระเจ้าท่ีจินตนาการผิด ๆ 
อย่างน้อยก็จากการคาดหวงั
บางสิง่จากพระเจ้าซ่ึงไม่ควร
คาดหวงัจากพระองค์"

John Wesley
"The Nature of Enthusiasm"
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ชิดเพยีงพอ เธอบอกวา่งานเขียนของเธอไม่ไดต้ัง้ใจท่ีจะเปิดเผยส่ิงใด ๆ  ที่ ไม่ไดบ้อกเป็นนัยในพระคมัภีร ์126

แอดเวนทิสต์ยังคงตีพิมพ์และแจกจ่ายหนังสือของ เอลเลน ไวท์ ในฐานะเป็นคำาอธิบายหลักคำาสอนของ
พวกเขาที่ดทีี่สุด พวกเขาอ้างคำาพูดของเธออย่างตอ่เน่ืองในส่ิงพิมพ์ของพวกเขา พวกเขาไม่ไดอ้้างวา่งาน
เขียนของเธอมีอำานาจเทียบเท่ากับพระคมัภีร์

งานเขียนของเอลเลน ไวท์ส่วนใหญ่แสดงความคดิเห็นที่ ไม่ ไดอ้ยู่ ในพระคมัภีร ์และให้คำาอธิบายเกี่ยวกับ
พระคมัภีรท์ี่อาศัยการเปิดเผยใหม่มากกวา่การตคีวามตามปกต ิมีความเส่ียงที่แอดเวนทิสต์ ให้อำานาจมาก
เกินไปในงานเขียนอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากพระคมัภีร ์และไม่ ให้พระคมัภีรม์ีอำานาจสูงสุด

 » การใช้งานเขียนของศิษยาภิบาลและครแูบบใดที่เหมาะสม?

การเน้นของแอดเวนทิสต์เกี่ยวกับคำาพยากรณ์เรือ่งเวลาสิน้สุดน้ันแสดงให้เห็นในช่ือครสิตจักรของพวก
เขา ซ่ึงหมายถึงการเสด็จมาขององคพ์ระผู้เป็นเจ้า พวกเขาเน้นการตคีวามคำาพยากรณ์ในพระคมัภีร์ โดย
ละเอียดของเกี่ยวกับเวลาสิน้สุด รวมทัง้ข้อความที่คลุมเครอืเกี่ยวกับพระคัมภีรห์ลายตอน แอดเวนทิสต์
เน้นบทบาทของนิมิตและปาฏิหารยิ์ ในพันธกิจยุคปัจจุบันของพวกเขา

ประเด็นเรือ่งวนัท่ีเจ็ด

ชาวแอดเวนทสิตเ์ริม่วนัสะบาโตของพวกเขาในเย็นวนัศกุรต์อนพระอาทติยต์ก และสิน้สุดในวนัเสารต์อน
พระอาทิตย์ตกดนิ เหมือนกับที่ชาวยิวทำา

เซเวน่เดย์ แอดเวนตสิต ์เช่ือวา่การนมัสการในวนัอาทิตย์แทนที่จะเป็นวนัเสารเ์ป็น "เครือ่งหมายของสัตว์
รา้ย" ทีอ่ธบิายไว้ ในหนังสือววิรณ์127 พวกเขาเชือ่วา่ถงึเวลาที่ โลกจะพยายามเรยีกรอ้งการนมสัการในวนัอาทิตย ์
และจะข่มเหงผู้ที่พยายามรกัษาวนัเสารเ์ป็นวนัสะบาโต พวกเขาเช่ือวา่ ขณะน้ีมีครสิเตยีนแท้อยู่ ในครสิต
จักรที่นมัสการในวนัอาทิตย์ แต่ ในเวลาหน่ึงในอนาคตพวกเขาจะตอ้งเปลีย่นไปสู่ความจรงิของวนัเสารส์ะ
บาโตหรอืสูญเสียจติวญิญาณของพวกเขาเพราะตอ่ตา้นความจรงิ พวกเขาเชือ่วา่เมือ่วกิฤตมาถงึ ครสิเตยีน
แท้ทุกคนจะซ่ือสัตย์ตอ่วนัเสารส์ะบาโต แม้วา่จะหมายถึงความตาย และใครก็ตามที่ถือวนัอาทิตย์เป็นวนั
ขององคพ์ระผู้เป็นเจ้าไม่ ใช่ครสิเตยีน

ไม่มีข้อบ่งชี ้ในพระธรรมววิรณ์วา่วนัหน่ึงในสัปดาห์เป็นประเด็น แทนที่จะเป็นเช่นน้ัน ประเด็นคือการ
นมัสการบุคคลที่ ไม่ ใช่พระเจ้า

ให้พิจารณาความหมายของความเช่ือของแอดเวนตสิต ์ถ้าพวกเขาเป็นฝ่ึายถูก ครสิตจักรครสิเตยีนเกือบ
ทัง้หมดก็ผดิตัง้แตศ่ตวรรษแรก แทบจะไมม่คีรสิเตยีนฝ่ึายวญิญาณทีเ่ลือ่มใสศรทัธาในพระเจา้เป็นลา้น ๆ  
คนใดทีเ่คยมชีีวติอยูจ่ะตระหนักวา่พวกเขากำาลงัตดิตาม "เครือ่งหมายของสัตวร์า้ย" และดเูหมอืนวา่พระเจา้
ไม่เคยแสดงส่ิงน้ีแก่พวกเขา น่ีไม่ ใช่หลักคำาสอนเล็ก ๆ น้อย ๆ ทีสู่ญหาย แตเ่ป็นหลักคำาสอนหน่ึงทีส่ำาคญั
มากตามที่แอดเวนตสิตย์ึดถือ กล่าวคอืในยุคสุดท้ายคน ๆ หน่ึงจะสูญเสียจิตวญิญาณของตนถ้าเขาทำาผิด

126 Ellen White, Testimonies, Volume 5, 664-665
127 "เครือ่งหมายของสัตวร์า้ย" ในพระธรรมววิรณ์ดไูม่เหมือนการสักการะในวนัใดวนัหน่ึง (ววิรณ์ 13:16)
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วนัอาทิตย์เป็นวนัสำาหรบัการนมัสการของครสิเตยีนในทุกประเทศท่ัวโลก ครสิเตยีนหลายล้านคนทั่วโลก
รวมตวักนัเพือ่นมสัการพระเจา้และฟังพระวจนะของพระองค ์พวกเขาเป็นพยานถงึความรกัและพระคณุ
ของพระองคแ์ละมุง่มัน่ทีจ่ะรบัใช้พระองค ์พวกเขาหลายล้านคนถกูข่มเหงอยา่งรนุแรงเน่ืองจากการยดึมัน่
ในพระเจ้า เราจะเชือ่ไดจ้รงิ ๆ  ไหมวา่พวกเขากำาลงัทำาตามหลกัคำาสอนของซาตานและสักวนัหน่ึงจะสูญเสีย
จิตวญิญาณของพวกเขาถ้าพวกเขาไม่เช่ือมั่นในวนัเสารส์ะบาโต?

 » ลองนึกถึงตวัอย่างในทางของพระเจ้าที่เป็นพระพรแก่ชีวติคณุ เป็นไปได้ ไหมที่จะเช่ือวา่พวกเขา
ทัง้หมดจะสาบสูญไปจนกวา่พวกเขาจะเปลีย่นใจในเรือ่งน้ี?

แอดเวนตสิต ์อา้งวา่การนมสัการในวนัอาทติยเ์ริม่ตน้ทีส่ภาไนเซียในปี 325 ขอ้เท็จจรงิก็คอืการตดัสินใจของ
สภาไม่ไดส้รา้งหลกัคำาสอนใหม่ ใด ๆ  พวกเขาเพยีงแตก่ำาหนดหลกัคำาสอนทีพ่วกเขาเช่ือวา่มาจากเหลา่อคัร
สาวก 

ครสิเตียนเริม่ให้วนัอาทิตย์เป็นวนัขององค์พระผู้เป็นเจ้านานก่อน
น้ันมากจนเราหาวนัท่ีเริม่ต้นไม่ได้ Didache ถูกเขียนขึน้เมื่อใกล้
สิน้ศตวรรษแรกของครสิตจักร ซ่ึงเป็นบทสรปุของคำาสอนของเหล่า
อัครสาวก ซึ่งใช้ ในโบสถ์ทุกแห่ง Didache กล่าววา่ครสิเตียนควร
ประชุมกันในวนัขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อรว่มใจกัน งานเขียนน้ี
ไม่ไดพ้ยายามสอนอะไรใหม่ แตท่บทวนหลักคำาสอนที่จัดตัง้ขึน้ ซ่ึง
หมายความวา่กจิปฏบิตัน้ีิเป็นเรือ่งธรรมดาอยูแ่ลว้ และครสิเตยีนส่วน
ใหญ่รูอ้ยู่แล้ววา่น่ีเป็นหลักคำาสอนของเหล่าอัครสาวก

สาส์นแห่งบารน์าบัส (Epistle of Barnabas) เขียนขึน้เมื่อใกล้จะ
สิน้สุดศตวรรษแรก ไม่ ใช่พระคัมภีร ์แต่ ใช้เป็นหนังสือสำาหรบัการ
นมสัการในโบสถ ์ขอ้เขยีนน้ีเรยีกวนัอาทิตยว์า่ "วนัทีแ่ปด" ซึง่เป็นวนั
ที่พระเยซูทรงฟ้ืนจากความตาย และบอกวา่ครสิเตียนเฉลิมฉลอง
วนัที่แปด

เราไม่พบที่ ใดในพระคมัภรีที์อ่ธิบายวา่วนัสะบาโตถกูเปลีย่นเป็นวนัอาทติย ์แตเ่ราพบคำาส่ังวา่ไมค่วรตดัสิน
บคุคลเกีย่วกบัการถอืปฏบิตัวินัสะบาโต ( โคโลสี 2:16-17, โรม 14:5-6) เรายงัพบวา่ครสิเตยีนในพนัธสัญญา
ใหม่จะถวายเครือ่งบูชาในวนัอาทิตย์ (1 โครนิธ์ 16:1-2) พวกเขาพบกันเพื่อรบัทำาพิธี ในวนัอาทิตย์ (กิจการ 
20:7) และพวกเขาเรยีกวนัอาทิตย์วา่เป็นวนัขององคพ์ระผู้เป็นเจ้า (ววิรณ์ 1:10)

วนัสะบาโตของชาวยิวไม่ ใช่ข้อกำาหนดสำาหรบัครสิเตยีน แตห่ลักการของวนัหยุดพักเป็นหลักการแห่งการ
ทรงสรา้งตลอดกาล ดงัน้ัน ครสิเตยีนควรหลีกเลีย่งการมีส่วนรว่มในงานหรอืธุรกิจในวนัอาทิตย์

สรปุประเด็นวนัท่ีเจ็ด

1. ไม่มีข้อบ่งชี ้ในพระธรรมววิรณ์วา่ "เครือ่งหมายของสัตวร์า้ย" หมายถึงประเด็นที่วนัไหนในสัปดาห์
มี ไวส้ำาหรบัการนมัสการ

" ในวนัขององค์พระ
ผู้เป็นเจ้า จงชุมนุม
กันและหักขนมปัง 
ขอบพระคุณ แต่
จงสารภาพบาปเสยี
ก่อน เพ่ือเครือ่งบูชา
ของท่านจะบรสุิทธิ�"

Didache
(จากครสิตจักรศตวรรษที ่1 )

 



116 ศาสนาและลัทธิตา่ง ๆ ในโลก SHEPHERDS GLOBAL CLASSROOM

2. เป็นเรือ่งที่ ไม่สมจรงิที่จะเช่ือวา่ครสิเตยีนเกือบทุกคนในทุกยุคทุกสมัยและทุกแห่งมีความเช่ือผิด 
ๆ เกี่ยวกับหลักคำาสอนที่อาจทำาให้พวกเขาสูญเสียจิตวญิญาณ

3. พระคมัภีรบ์อกเราวา่อย่าตดัสินผู้อื่นเกี่ยวกับการถือปฏิบัตวินัสะบาโต

4. การนมัสการในวนัอาทิตย์ ไดจ้ัดตัง้ขึน้ในศตวรรษแรกตามหลักคำาสอนของอัครสาวก

5. ครสิเตยีนในพันธสัญญาใหม่พบกันในวนัอาทิตย์และเรยีกวา่วนัขององคพ์ระผู้เป็นเจ้า

ตอนน้ีให้กลบัไปอา่นเชิงอรรถของหวัขอ้เรือ่งครสิตจกัรเซเวน่เดย ์แอดเวนตสิตท์ัง้บทดว้ยกนั นักเรยีนทกุ
คนควรคน้หาข้อพระคมัภีรท์ีอ่้างอิงและผลัดกันอ่านให้กลุ่มฟัง

การประกาศ/การใช้ คู่มือหลักคำ�สอน 
เราไม่ควรพูดวา่คน ๆ  หน่ึงไม่ ใช่ครสิเตยีนเพราะเขาเป็นเซเวน่เดย์ แอดเวนตสิต ์เป็นไปไดว้า่บุคคลทีเ่ช่ือ
หลกัคำาสอนทัง้หมดของแอดเวนตสิต์ ไดร้บัความรอดแล้ว ปัญหาในการคบหากบัแอดเวนตสิตบ์างคนไม่ใช่
วา่เราปฏิเสธพวกเขา แตพ่วกเขาปฏิเสธเรา

เราเห็นดว้ยกับพวกแอดเวนตสิตว์า่ครสิเตยีนมีชีวติอยู่ ในการเชื่อฟังพระเจ้า เราไม่เห็นดว้ยกับครสิตจักร
ที่สอนวา่ เพราะเราไดร้บัความรอดโดยพระคณุ จึงไม่สำาคญัที่จะมีชีวติอยู่ ในชัยชนะเหนือความบาป

แอดเวนตสิบางคนดเูหมือนจะเช่ือวา่คน ๆ หน่ึงไดร้บัความรอดจากการงานมากกวา่โดยพระคณุ บางคน
ดเูหมือนจะเช่ือวา่ถ้าคน ๆ หน่ึงไม่ปฏิบัตติามข้อกำาหนดในพระคมัภีรเ์ดมิ เขาจะไม่ไดร้บัความรอด แม้วา่
เขาจะตดิตามพระคมัภรีอ์ยา่งจรงิใจเทา่ทีเ่ขาเขา้ใจก็ตาม แอดเวนตสิตเ์หลา่น้ันไมเ่ขา้ใจพระกติตคิณุของ
พระคมัภีร ์สำาหรบัแอดเวนตสิตเ์หล่าน้ัน ใช้ประเด็นตอ่ไปน้ีจาก คูม่ือหลักคำาสอน:

9. ความรอดเกิดจากการไถ่บาปของพระครสิตเ์ท่าน้ัน 
11. เราไดร้บัความรอดโดยความเช่ือ 
12. เราสามารถมั่นใจในความรอดของเราได้

คณุสามารถตอบปัญหาวนัสะบาโตดว้ยหัวข้อตา่ง ๆ ในบทเรยีนน้ีเกี่ยวกับ "ประเด็นของวนัที่เจ็ด"

ถ้าชาวแอดเวนตสิตค์นหน่ึงเช่ือจรงิ ๆ วา่คำาสอนของพระคมัภีรน้ั์นเพียงพอสำาหรบัความรอดโดยไม่มีการ
เปิดเผยอืน่ ๆ  น่ันก็ด ีถา้ชาวแอดเวนตสิตค์นหน่ึงคดิวา่การเปิดเผยอืน่ ๆ  เช่น การเปิดเผยของเอลเลน ไวท ์
มีความจำาเป็น คณุควรให้เขาดขู้อพระคมัภีรท์ี่อ้างถึงใน คูม่ือหลักคำาสอน ในส่วน

1. พระคมัภีรเ์พียงพอสำาหรบัหลักคำาสอน 
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คำาพยาน
อีวาน เป็นสมาชิกของครสิตจักรเซเวน่เดย ์แอดเวนตสิต ์เป็นเวลาสิบสองปี เขาศึกษาหลักคำาสอนและอา่น
งานเขียนของเอลเลน ไวท์ ความห่วงใยหลักของเขาคอืท่ีจะรูว้ธิีที่คน ๆ หน่ึงจะไดร้บัความรอดและชำาระ
ใหบ้รสุิทธิ ์เขาบอกวา่หลักคำาสอนของแอดเวนตสิตบ์อกวา่เราไดร้บัความรอดโดยการรกัษาพระบญัญตั ิเขา
อา่น กาลาเทยี 5:4 ซ่ึงบอกวา่ถา้เราพยายามทีจ่ะเป็นคนชอบธรรมโดยธรรมบัญญตั ิเราก็ ไมม่พีระครสิต ์เขา
กล่าววา่ แอดเวนติสต์ ดูเหมือนจะบอกวา่พระกิตติคุณจะเปลี่ยนในยุคสุดท้าย และผู้ที่ ไม่รกัษาวนัสะบา
โตอย่างถูกตอ้งจะไม่ไดร้บัความรอด แม้วา่คนที่จรงิใจจะไดร้บัความรอดโดยไม่รกัษาวนัสะบาโตมาก่อน อี
วานยงัคงเช่ือวา่เราตอ้งเช่ือฟังพระเจา้ แตเ่ขาออกจาก แอดเวนตสิต ์เพราะอวีานเช่ือวา่แอดเวนตสิตม์พีระ
กิตตคิณุเกี่ยวกับการงาน

การศึกษาพระคัมภีร์ – ตอนที่ 2
ตอนน้ีอ่าน 1 ทิโมธี 1 อีกครัง้ นักเรยีนแตล่ะคนควรเขียนหน่ึงย่อหน้าทีอ่ธิบายข้อความทีข่้อน้ีมีเกีย่วกับผู้
ตดิตามครสิตจักรเซเวน่เดย์ แอดเวนตสิต ์ให้นักเรยีนหลาย ๆ คนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเขียน

การบ้านสำาหรับทุกบทเรียน

อย่าลมืทีจ่ะหาโอกาสนำาเสนอพระกิตตคิณุแกบ่างคนจากกลุม่ศาสนาน้ี ให้เตรยีมแบ่งปัน
กบัเพือ่นรว่มชัน้ของคณุเกีย่วกบัการสนทนาทีค่ณุม ีเขยีนรายงาน 2 หน้าแลว้ส่งใหห้วัหน้า
ชัน้ของคณุ 
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การทำาความเข้าใจนิกาย
โรมันคาธอลิก

การเผชิญหน้าครั้งแรก
ในช่วงวยัเด็กของเธอ แอนนาอธิษฐานขอให้พระเจ้านำาเธอไปที่ โบสถ์ซ่ึงเธอจะรูสึ้กวา่เป็นที่ยอมรบั เมื่อโต
เป็นสาว เธอไปโบสถค์าทอลกิเพือ่เขา้รว่มพิธีมสิซา ธรรมเนียมปฏบัิตหิลายอยา่งของนิกายโรมนัคาธอลกิดู
แปลกสำาหรบัเธอ เธอชอบความจรงิท่ีวา่พวกเขาปฏบิตัติามธรรมเนียมการนมสัการแบบเดยีวกนัทัว่โลก เธอ
เริม่รูสึ้กวา่มันเป็นการอศัจรรยท์ีย่อดเยีย่มท่ีมิสซากลายเป็นรา่งกายและพระโลหติของพระเยซทุูกครัง้เพือ่
ให้ผู้คนสามารถตดิตอ่กับพระเยซูได้

การศึกษาพระคัมภีร์ – ตอนที่ 1
อ่านออกเสียง ทิตสั 2 ออกเสียงพรอ้มกัน ให้นักเรยีนแตล่ะคนเขียนหน่ึงย่อหน้าสรปุข้อความของข้อพระ
คมัภรีน้ี์ ขอ้พระคมัภรีก์ลา่วถงึการดำาเนินชีวติแบบครสิเตยีนวา่อยา่งไร? ให้นักเรยีนแตล่ะคนเขยีนรายการ
ข้อความ ในทัง้กลุ่มอภิปรายส่ิงทีค่�ุเขียน

โรมันคาทอลิก
ท่ีมาของนิกายโรมันคาธอลิก 

ผู้นำ านิกายโรมันคาทอลิกทั่วโลกเรียกว่าสันตะปาปา 
สำานักงานใหญ่ของนิกายโรมันคาธอลิกอยู่ ในกรงุโรม

คำาวา่ คาทอลกิ หมายถงึ "สากล" หรอื "ครบถว้น" ครสิตจักร
โรมันคาธอลิกอ้างวา่เป็นครสิตจักรที่สมบูรณ์ของพระเจ้า 
และครสิตจักรอื่น ๆ ทัง้หมดเป็นเท็จ

นิกายโรมันคาทอลิกอ้างวา่เป็นครสิตจักรดัง้เดิมที่ก่อตัง้
โดยพระครสิต ์ชาวคาทอลิกอ้างวา่สันตะปาปาองคแ์รกคอื

"ครสิตจักรอิงอัครสาวก 
เน่ืองจากยังคงถูกปกครองโดย
อัครสาวกผู้มีอำานาจท่ีมีชีวติใน
งานเขียนของเหล่าอัครสาวก 
สทิธิอำานาจน้ันเป็นมาตรฐาน"

William Pope
Compendium of Christian 
Theology, III, 285
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เปโตร และมีผู้สืบทอดตำาแหน่งของเปโตรในฐานะสันตะปาปาของครสิตจักรคาทอลิกมาตลอด พวกเขา
เช่ือวา่กลุ่มผู้นำาที่เรยีกวา่ " พระคารด์นัิล" เป็นผู้สืบทอดของอัครสาวกและมีอำานาจเช่นเดยีวกับอัครสาวก
ดัง้เดมิ ในทางตรงกันข้าม ครสิตจักรอีเวนเจลิคลัส่วนใหญ่เช่ือวา่อัครสาวกอยู่ ในครสิตจักรรุน่แรกเท่าน้ัน 
และอำานาจของพวกเขาในเวลาน้ีมาจากงานเขียนตา่ง ๆ ของพวกเขาในพระคมัภีร์

นิกายโรมันคาธอลิกมีความคล้ายคลึงกับออร์ โธดอกซ์ตะวนัออกในดา้นความเช่ือและพิธีกรรมทางศาสนา

อิทธิพล

นิกายโรมนัคาธอลกิเป็นหน่ึงในองคก์รระดบัโลก มสีมาชิกคาทอลกิมากกวา่หน่ึงพนัลา้นคน ประชากรของ
หลายประเทศส่วนใหญเ่ป็นชาวคาทอลกิ ในประเทศเหลา่น้ัน ศาสนาคาทอลกิเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรม
ของพวกเขา มผีูค้นนับลา้นทีอ่า้งตวัวา่เป็นคาทอลิกแตเ่ขา้รว่มในกิจกรรมทางศาสนาเป็นครัง้คราวเทา่น้ัน

ครสิตจักรคาทอลิกมีฐานะร่ำารวยและมีอำานาจทางการเมืองมาก ในศตวรรษก่อน ๆ คาทอลิกมักใช้กองทัพ
บงัคบัให้ประเทศตา่ง ๆ  ยอมจำานนตอ่ครสิตจกัร ในประเทศทีค่วบคมุโดยนิกายโรมันคาทอลิก หลายคนถกู
ทรมานและถูกฆ่า เพราะไม่เห็นดว้ยกับหลักคำาสอนของคาทอลิก

 » คำาถามน้ีแนะนำาส่วนตอ่ไปน้ี คณุเคยเห็นการปฏบิตัทิางศาสนาของนิกายโรมนัคาทอลกิอยา่งไรบา้ง?

ความเช่ือของนิกายโรมันคาธอลิก 

รปูแบบการบูชาของนิกายโรมันคาทอลิกน้ันเป็นทางการมาก 
ชาวคาทอลิกมมีหาวหิารขนาดใหญห่ลายแหง่ทัว่โลกซ่ึงขึน้ช่ือ
ด้านสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ วหิารตกแต่งด้วยภาพและรปู
ปั ้ นนักบุญคนตา่ง ๆ จากประวตัศิาสตร ์นักบวชมักมีเสือ้คลุม
พิเศษ นักบวชส่วนใหญ่ทำาพิธีนมัสการ โดยที่ผู้เข้ารว่มการ
ประชุมแทบจะไม่มีส่วนรว่ม

ผู้คนจากหลายวฒันธรรมได้มาเป็นคาทอลิกในขณะที่ยังคง
ปฏบิตัศิาสนากิจของศาสนาเดมิ รปูเคารพไดร้บัช่ือตามนักบญุ
คาทอลิก พิธีกรรมของนิกายโรมันคาทอลิกผสมผสานกับพิธี
ทางศาสนาที่เป็นการไหวรปูเคารพหรอืศาสนาที่นับถือผี

ความเช่ือของครสิตจกัรคาทอลกิเกีย่วกบัพระเจา้น้ันสอดคลอ้ง
กับหลักคำาสอนพืน้ฐานของคริสเตียน เช่น ตรีเอกานุภาพ 
ความเป็นพระเจ้า การสิน้พระชนม์ การฝังศพ และการฟ้ืน
คนืพระชนมท์างรา่งกายของพระครสิต ์และความเป็นพระเจา้
ของพระวญิญาณบรสุิทธิ์

ครสิตจักรคาทอลกิอา้งวา่มอีำานาจทีจ่ะอธบิายวา่พระคมัภรีห์มายถงึอะไร แมว้า่การตคีวามของครสิตจกัรจะ

"พระครสิต์ทรงทนทุกข์
แทนเราเพ่ือสนองข้อ
กำาหนดท่ีเข้มงวดเรือ่งความ
บรสุิทธิ�ของพระเจ้า เพ่ือ
ขจัดอุปสรรคท่ีมีต่อการให้
อภัยและการสมานฉันท์กับ
ผู้กระทำาความผิด สิง่ท่ีความ
บรสุิทธิ�ของพระเจ้ากำาหนด 
ความรกัของพระเจ้าท่ีทรง
จัดเตรยีมไวท่ี้ ไม้กางเขน"

Thomas Oden
The Word of Life, 349
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ดแูตกตา่งไปจากทีพ่ระคมัภรีก์ลา่วไว ้คาทอลิกยงัรวมงานเขยีนไว้ ในพระคมัภีรข์องพวกเขาดว้ย (ตามพระ
คมัภีร)์ ซ่ึงครสิตจักรอื่นๆ ไม่ไดร้วมไว้ ในพระคมัภีร์ ไบเบิล

 » อะไรคอืทัศนะที่ถูกตอ้งเกี่ยวกับอำานาจของครสิตจักรที่เกี่ยวข้องกับพระคมัภีร?์

ชาวคาทอลิกเช่ือวา่สันตะปาปาเป็นตวัแทนของพระครสิตบ์นโลก พวกเขาเช่ือวา่เมือ่สันตะปาปาตดัสินใจ
เกีย่วกบัศาสนาอย่างเป็นทางการ ย่อมไมส่ามารถผดิพลาดได ้อำานาจน้ีมาจากประเพณีและไม่ไดม้าจากพระ
คมัภีร ์ในอดตีสันตะปาปาหลายคนเป็นคนช่ัว มีความผิดถึงขัน้ฆ่าคน

ทัง้นิกายออร์ โธดอกซ์ตะวนัออกและโรมันคาธอลิกเลือกคนในประวตัิศาสตรเ์พ่ือให้ยอมรบัวา่เป็นนักบุญ 
นักบุญหลายคนมีสถานะในโบสถ์คล้ายกับเทพเจ้า ผู้คนสวดอ้อนวอนถึงนักบุญขอความช่วยเหลือ นักบุญ
บางคนถอืกนัวา่สนใจในบางแง่มมุของชีวติหรอืในอาชีพบางอยา่ง ดงัน้ัน กะลาสี ชาวนา และครจูงึมนัีกบญุ
พเิศษทีเ่รยีกวา่นักบญุผูอ้ปุถมัภ ์ซึง่พวกเขาสวดออ้นวอน ในบางแหง่ นักบญุเขา้มาแทนทีว่หิารเทพนอกรตี 
ผูค้นถอืวา่พระเจา้ และแม้แตพ่ระเยซ ูก็อยู่ ไกลและไมส่นใจพวกเขา พวกเขาจงึอธษิฐานถงึนักบญุแทน128 
มีรปูภาพและรปูปั ้ นของนักบุญในโบสถ์เพื่อให้ผู้คนสวดอ้อนวอนตอ่รปูเหล่าน้ัน 129

วตัถุ (ที่เรยีกวา่ "เรลิก") ที่นักบุญใช้จะถูกเก็บไว้ ในโบสถ์เพื่อเป็นเกียรตยิศ บางครัง้ชิน้ส่วนศพ เช่น ฟัน
หรอืกระดกูถูกเก็บไว้ ในโบสถ์ ผู้คนมาคกุเข่าสวดอ้อนวอนตอ่นักบุญมี ใช้กระดกูเป็นตวัแทน

นักบวชนิกายโรมันคาธอลิกไม่ไดร้บัอนุญาตให้แตง่งาน

มารยี์ (มารดาของพระเยซู) ไดร้บัเกียรตเิป็นพิเศษ หลักคำาสอนเรือ่ง ปฏิิสนธินิรมล สอนวา่มารยี์เกิดมา
โดยปราศจากบาปและไม่เคยทำาบาป สาวกออร์ โธดอกซ์หลายคนอธิษฐานถึงมารยี์มากกวา่พระเจ้า พวก
เขารูสึ้กวา่พระเยซูจะฟังมารยี์และอยู่ภายใตอ้ิทธิพลของเธอ แมรี่ ไดก้ลายเป็นคนกลางระหวา่งผู้นมัสการ
กับพระครสิต ์130

 » อะไรคอืทัศนะของครสิเตยีนที่ถูกตอ้งเกี่ยวกับมารยี์?

ทัง้นิกายโรมนัคาทอลิกและออร์ โธดอกซ์ตะวนัออกสอนหลกัคำาสอนเรือ่ง การแปรสาร น่ีเป็นความเช่ือทีว่า่
ในระหวา่งการรว่มสนิท ขนมปังและเหลา้องุน่จะเปลีย่นเป็นพระวรกายและพระโลหิตของพระเยซูตามตวั
อักษร ดงัน้ันผู้นมัสการจะไดร้บัความรอด ดงัน้ัน พวกเขาจึงเช่ือวา่ควรบูชาขนมปังและเหล้าองุ่น

ชาวโรมันคาทอลิกเช่ือวา่ความรอดไม่เพียงขึน้อยู่กับการไถ่บาปของพระครสิตเ์ท่าน้ัน แตย่ังขึน้อยู่กับการ
เป็นส่วนหน่ึงของครสิตจักรคาทอลิก การรบัศีลมหาสนิท และการทำาความดี

128 พระเจา้เชิญเราให้มาหาพระองคอ์ยา่งกลา้หาญในคำาอธษิฐาน (ฮีบร ู4:16) เราไมม่คีณุความดี ในตวัเอง แตพ่ระเยซทูรงใหเ้ราเขา้
ถึงการประทับของพระเจ้าโดยการไถ่บาป

129 พระคมัภรีห์า้มไม่ ใหม้รีปูเคารพ (อพยพ 20:4-5) การทำารปูเพือ่ใช้ ในการอธษิฐานและนมัสการเป็นการบชูารปูเคารพ เมือ่คนบาป
กลบัใจและมสัีมพนัธภาพกบัพระเจา้ เขาปฏเิสธรปูเคารพ (1 เธสะโลนิกา 1:9) พระคมัภรี์ ไมเ่คยกลา่ววา่ครสิเตยีนควรอธษิฐาน
ตอ่ใครก็ตามยกเวน้พระเจ้า หรอืใช้รปูเคารพเพื่อการนมัสการ

130 พระเยซทูรงเป็นผูก้ลางแตผู่เ้ดยีวระหวา่งพระเจา้กบัมนุษย ์(1 ทิโมธ ี2:5) พระเยซทูรงมคีวามเห็นอกเห็นใจ และเราไมต่อ้งการ
ใครมาชักจูงให้พระองคส์นใจเรา (ยอห์น 11:35)
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ชาวคาทอลิกไม่ประกาศข่าวประเสรฐิท่ีคนบาปสามารถ
กลบัใจจากบาป มคีวามเช่ือในพระครสิต ์และไดร้บัความ
รอด แตค่น ๆ  หน่ึงตอ้งปฏบัิตติามคำาแนะนำาของนักบวช
อย่างซ่ือสัตย์และหวงัวา่จะไดร้บัความรอด

จากสมาชิกคาทอลิกหลายล้านคน ส่วนใหญย่งัคงดำาเนิน
ชีวติในบาปอย่างเปิดเผย131 พวกเขาคาดหวงัที่จะยังคง
เป็นคาทอลิกไปจนกว่าจะตาย จากน้ันใช้เวลาในแดน
ชำาระแล้วไปสวรรค์

แดนชำาระและ ใบไถ่บาป

นิกายโรมันคาธอลิกเช่ือวา่หลังความตายคนส่วนใหญ่ไป
แดนชำาระ ในแดนชำาระบุคคลน้ันได้รบัโทษเพราะบาป 
เพ่ือเขาจะได้ ไปสวรรค์ ในภายหลัง พวกเขาเช่ือวา่บาป
ตอ้งไดร้บัการลงโทษแม้วา่จะไดร้บัการอภัยแล้วก็ตาม132 
ดังน้ัน แม้แต่ชาวคาทอลิกผู้ซ่ือสัตย์ก็คาดหวงัวา่จะใช้
เวลาบางส่วนในแดนชำาระสำาหรบับาปทีเ่ขาไดท้ำาลงไป คน
บาปที่ประมาทคาดหวงัวา่พวกเขาจะใช้เวลาอยู่ ในแดน
ชำาระหลงัความตาย จากน้ันจงึไดร้บัอนุญาตใหข้ึน้สวรรค ์
พวกเขาเช่ือวา่แดนชำาระทำาใหเ้กดิความเจ็บปวดมากกวา่
ความเจ็บปวดใด ๆ ในชีวติ

พวกเขาเชื่อวา่ครสิเตียนควรอธิษฐานเผื่อคนตายและ
ถวายเครือ่งบูชาแก่ครสิตจักรเพื่อคนที่ตาย เพื่อพระเจ้า
จะทรงอภัยบาปของพวกเขาให้เรว็ขึน้และปล่อยให้พวก
เขาออกจากแดนชำาระ133

ชาวคาทอลิกเชื่อว่าคริสตจักรมีขุมทรัพย์แห่งบุญกุศล
พิเศษที่ ได้รับจากพระคริสต์และนักบุญที่สะสมไว้134 
สันตะปาปาสามารถมอบบุญกุศลน้ีแก่ผู้คนเพื่อช่วยให้

131 พระคมัภรีก์ลา่ววา่หลกัฐานทีแ่สดงวา่บคุคลหน่ึงเป็นครสิเตยีน
คอืการที่เขาดำาเนินชีวติอย่างชอบธรรม (1 ยอห์น 3:7)

132 พระเยซูทรงทนทุกข์เพื่อเราจะได้ ไม่ตอ้งถูกลงโทษเพราะบาป (อิสยาห์ 53:5) ชาวคาทอลิกปฏิเสธวา่การเสียสละของพระครสิต์
น้ันเพียงพอ ดงัน้ัน เราจึงสามารถไดร้บัการอภัยและไม่ถูกลงโทษเพราะบาป

133 ไม่มีที่ ไหนในพระคมัภีรบ์อกเราวา่เราควรอธิษฐานเผื่อคนตาย ทวา่ พระคมัภีรบ์อกเป็นนัยวา่ไม่มีส่ิงใดที่สามารถทำาเพื่อคนบาป
ที่ตายไปโดยไม่มีความรอด (ลูกา 16:23-26)

134 ความคดิที่วา่บุญกุศลจากนักบุญเพิ่มเข้าไปในบุญกุศลจากพระครสิตเ์พื่อช่วยคนบาปเป็นคำาสอนที่แย่มาก การงานของมนุษย์
ไม่ไดน้ำามาซ่ึงบุญกุศลสำาหรบัการอภัยโทษ (เอเฟซัส 2:8-9) ผู้เช่ือไดร้บัการอภัยอย่างสมบูรณ์โดยอาศัยพระคณุ ไม่ ใช่ โดยการก
ระทำาของใคร ( โรม 4:5-8)

" โปรเตสแตนต์ท่ีแท้จรงิเช่ือใน
พระเจ้า มีความม่ันใจในความ
เมตตาของพระองค์อย่างเต็ม
ท่ี เกรงกลัวพระองค์ด้วยความ
เคารพนับถือแบบลูกท่ีมีต่อพ่อ 
และรกัพระองค์สุดจิตวญิญาณ
ของตน เขาจะนมัสการพระเจ้า
ด้วยจิตวญิญาณและความจรงิ 
ขอบพระคุณในทุกสิง่ รอ้งทูล
พระองค์ด้วยใจและรมิฝี่ปากทุก
เวลาและทุกแห่ง ถวายเกียรติ
แด่พระนามบรสุิทธิ�และพระ
วจนะของพระองค์ และรบัใช้
พระองค์ตลอดชีวติอย่างแท้จรงิ" 

"ข้าพเจ้าขอปฏิิเสธคำาสบถ
ท่ัวไป ผู้ทำาลายวนัสะบาโต คน
ขีเ้มา โสเภณี, คนโกหก, กล
โกง, กรรโชก; พูดสัน้ ๆ ทุกคน
ท่ี ใช้ชีวติในบาปอย่างเปิดเผย 
คนเหล่าน้ีไม่ ใช่โปรเตสแตนต์ 
พวกเขาไม่ ใช่ครสิเตียนเลย"

John Wesley
"Letter to a Roman Catholic"
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พวกเขาไดร้บัการอภัย บุญกุศลน้ีสามารถมอบให้คนเป็นหรอืคนตายที่อยู่ ในแดนชำาระได้

 » หลักคำาสอนเรือ่งแดนชำาระส่งผลตอ่วถิีชีวติของผู้ที่เช่ืออย่างไร?

หลกัคำาสอนที่ โดดเดน่ของนิกายโรมนัคาทอลกิไม่ไดอ้าศัยพระคมัภีร ์หลกัคำาสอนของพวกเขาส่วนใหญต่ัง้
อยู่บนพืน้ฐานของประเพณีของครสิตจักร

ตอนน้ีให้กลับไปอ่านเชิงอรรถของหัวข้อเกีย่วกับนิกายโรมันคาทอลิกทัง้หมวด นักเรยีนทุกคนควรคน้หา
ข้อพระคมัภีรท์ีอ่้างอิงและผลัดกันอ่านให้กลุ่มฟัง

การประกาศ/การใช้ คู่มือหลักคำ�สอน 
ชาวโรมันคาทอลิกเช่ือความจรงิพืน้ฐานของครสิเตยีนเก่ียวกับตรเีอกานุภาพและพระเจ้าของพระครสิต์
และพระวญิญาณบรสุิทธิ์

มีชาวคาทอลิกบางคนที่เช่ือในพระครสิต์เพื่อความรอด แต่ข่าวสารของพระกิตติคุณไม่ชัดเจนในนิกาย
โรมนัคาทอลกิ ชาวคาทอลกิส่วนใหญ่ไมเ่คยประสบกับการกลบัใจ การให้อภยั และการรบัรองความรอด และ
ไม่ไดด้ำาเนินชีวติรว่มกับพระเจ้า ดงัน้ัน จึงเป็นส่ิงสำาคญัสำาหรบัครสิเตยีนที่จะแบ่งปันข่าวประเสรฐิ สาระ
สำาคญัของพระกติตคิณุทีถ่กูละเลยในนิกายโรมนัคาทอลกิสามารถพสูิจน์ ไดด้ว้ยส่วนตอ่ไปน้ีจาก คูม่อืหลกั
คำาสอน:

9. ความรอดเกิดจากการไถ่บาปของพระครสิตเ์ท่าน้ัน 
10. ควรนมัสการพระเจ้าเท่าน้ัน 
11. เราไดร้บัความรอดโดยความเช่ือ 
12. เราสามารถมั่นใจในความรอดของเราได้

เพราะนิกายโรมนัคาทอลกิไดเ้พิม่ประเพณีทีพ่วกเขาเห็นวา่จำาเป็นสำาหรบัศาสนาครสิต ์ครสิเตยีนควรแสดง
พระคมัภีรท์ี่อ้างถึงใน คูม่ือหลักคำาสอน ในส่วน

1. พระคมัภีรเ์พียงพอสำาหรบัหลักคำาสอน 

คำาพยาน
บาร์ โธโลมิวได้เป็นนักบวชนิกายโรมันคาธอลิกหลังจากศึกษามาหลายปี เขาทำาหน้าที่เป็นบาทหลวงใน
แคลฟิอรเ์นียและตอ่มาทำาหน้าทีเ่ป็นอนุศาสนาจารย์ ในกองทัพเรอื แม่ของเขาไดม้าเป็นครสิเตยีนผู้ประกาศ
ข่าวประเสรฐิ เขาเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ยอดเย่ียมในตวัเธอและไดส้นทนากับเธอหลายครัง้เก่ียวกับการก
ลับใจใหม่ของเธอ เธอเกลีย้กล่อมให้เขาพึ่งพาพระคมัภีรเ์ป็นอำานาจเด็ดขาดสำาหรบัความเชื่อของเขา เขา
เริม่ตระหนักวา่หลักคำาสอนที่สำาคัญหลายประการของนิกายโรมันคาทอลิกขัดกับพระคัมภีร ์เขาออกจาก
โบสถ์ โรมันคาธอลิก ในที่สุดเขาก็เข้าใจวา่ความรอดเกิดขึน้โดยทางงานของพระครสิต ์ไม่ ใช่ โดยการงาน
หรอืโดยศีลระลึกของครสิตจักร
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การศึกษาพระคัมภีร์ – ตอนที่ 2
ตอนน้ีอ่าน ทิตสั 2 อีกครัง้ นักเรยีนแตล่ะคนควรเขียนหน่ึงย่อหน้าทีอ่ธิบายข้อความทีข่้อน้ีมีเกีย่วกับชาว
โรมันคาธอลิก ให้นักเรยีนหลายๆ คนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเขียน

การบ้านสำาหรับทุกบทเรียน

อย่าลมืทีจ่ะหาโอกาสนำาเสนอพระกิตตคิณุแกบ่างคนจากกลุม่ศาสนาน้ี ให้เตรยีมแบ่งปัน
กบัเพือ่นรว่มชัน้ของคณุเกีย่วกบัการสนทนาทีค่ณุม ีเขยีนรายงาน 2 หน้าแลว้ส่งใหห้วัหน้า
ชัน้ของคณุ
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การเข้าใจ ออร์ โธดอกซ์ตะวนัออก

การเผชิญหน้าครั้งแรก
เมื่อโจนาธานคุน้เคยกับออร์ โธดอกซ์ตะวนัออกเขาประทับใจท่ีพวกเขาอดทนตอ่การกดขี่ข่มเหงจากชาว
มุสลิมและคอมมวินิสต์ ในหลายประเทศ วรีบรุษุของพวกเขาไม่ ใช่ศิษยาภบิาลในโบสถ์ ใหญห่รอืผูน้ำาดนตร ี
วรีบุรษุของพวกเขาคอืผู้พลีชีพ โจนาธานคดิวา่หากการกดขี่ข่มเหงเลวรา้ยลงทุกหนทุกแห่ง ผู้เช่ืออีสเทิร์
นออร์ โธดอกซ์คอืผู้ที่จะทนได้

การศึกษาพระคัมภีร์ – ตอนที่ 1
อ่านออกเสียง 1 เธสะโลนิกา 1 พรอ้มกัน ให้นักเรยีนแตล่ะคนเขียนหน่ึงย่อหน้าสรปุข้อความของข้อพระ
คมัภีรน้ี์ เกิดอะไรขึน้ตอนทีค่นเหล่าน้ีมาเป็นครสิเตยีน? ให้นักเรยีนแตล่ะคนเขียนรายการข้อความ ในทัง้
กลุ่มอภิปรายส่ิงทีค่�ุเขียน

ออร์โธดอกซ์ตะวันออก
ความรูเ้บือ้งต้นเก่ียวกับออร์ โธดอกซ์ตะวนัออก

คำาวา่ ออรท์อดอกซ์ มาจากคำาภาษากรกีทีห่มายถงึ "การนมัสการทีถ่กูตอ้ง" ครสิตจกัรอสีเทริน์ออร์ โธดอกซ์
เช่ือวา่ตนเป็นครสิตจักรทีแ่ท้จรงิ ทีม่หีลกัคำาสอนและการปฏบิตัทิีจ่ดัใหม้กีารนมสัการพระเจา้อยา่งถกูตอ้ง

นิกายออร์ โธดอกซ์ตะวนัออกและนิกายโรมนัคาทอลกิแยกจากกนัอยา่งเป็นทางการในปี ค.ศ. 1054 ตา่งฝ่ึาย
อ้างวา่เป็นครสิตจักรดัง้เดิมที่ก่อตัง้โดยพระเยซูและอัครสาวก ต่างฝ่ึายอ้างวา่เป็นครสิตจักรของพระเจ้า
บนแผ่นดินโลกและเป็นหน่ึงเดียวกับหลักคำาสอนแท้ ตามแบบของครสิเตียนยุคแรก พวกเขาเช่ือหลัก
คำาสอนทีเ่หมือนกันหลายประการ การนมัสการของพวกเขาจะดเูหมือนกับคนที่ ไม่คุน้เคยกับพวกเขามาก

ออร์ โธดอกซ์ตะวนัออกมีองค์กรครสิตจักรที่ปกครองตนเองสิบห้าแห่ง โดยแบ่งตามภูมิศาสตร ์ในบาง
ประเทศ ครสิตจักรใช้ช่ือประเทศเพือ่สรา้งช่ือครสิตจักร เช่น ครสิตจักรออร์ โธดอกซ์รสัเซีย หรอื ครสิตจัก
รออร์ โธดอกซ์เซอรเ์บีย ครสิตจักรอื่น ๆ ในสิบห้าแห่ง ไดแ้ก่ ครสิตจักรกรกีออร์ โธดอกซ์แห่งอันทิโอก คริ
สตจักรออร์ โธดอกซ์ โรมาเนีย และครสิตจักรแห่งไซปรสั
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องคก์รครสิตจักรแตล่ะแห่งถูกปกครองโดยสังฆราชหรอือารค์บิชอป สังฆราชแห่งคอนสแตนติโนเปิลถือ
เป็นตำาแหน่งสูงสุดของผูน้ำาทัง้สิบหา้คน กรงุคอนสแตนติโนเปิลโบราณ ปัจจบุนัคอืเมอืงอสิตนับลู ประเทศ
ตรุก ีสังฆราชแหง่คอนสแตนติโนเปิลไมม่อีำานาจเหนือองคก์รครสิตจกัรอืน่ ๆ  แตค่รสิตจกัรทัง้หมดยกยอ่ง
สังฆราชในฐานะผู้มีตำาแหน่งสูงสุด

ประมาณจำานวนผู้เช่ือออร์ โธดอกซ์ตะวนัออกมีตัง้แต่ 225 ล้านถึง 300 ล้านคน เป็นองค์กรครสิเตียนที่
ใหญ่เป็นอันดบัสองของโลกรองจากนิกายโรมันคาทอลิก

ในหลายประเทศของยุโรปตะวนัออก ประชากรส่วนใหญ่ถือวา่ตนเองเป็นอีสเทิรน์ออร์ โธดอกซ์ และยังมีผู้
เช่ืออีสเทิรน์ออร์ โธดอกซ์จำานวนมากในหลายประเทศในตะวนัออกกลาง

 » คณุรูจ้ักนิกายออร์ โธดอกซ์ตะวนัออกใดบ้าง?

ความเช่ือของออร์ โธดอกซ์ตะวนัออก

ครสิตจกัรออร์ โธดอกซ์ตะวนัออกเช่ือหลกัคำาสอนพืน้ฐาน
ของครสิเตยีน เช่น ตรเีอกานุภาพ พระเจา้ของพระครสิต ์
และพระวญิญาณบรสุิทธิ์

ออร์ โธดอกซ์ตะวนัออกอาศัยประเพณีของครสิตจกัรเป็น
อย่างมาก เพื่อพิสูจน์หลักคำาสอน ผู้นำาของพวกเขามักจะ
อา้งผูน้ำาครสิตจกัรยคุแรก ๆ  ราวกบัอา้งจากพระคมัภรี ์พวก
เขาสอนวา่พระคัมภีรเ์ป็นอำานาจสิทธิ์ขาดสำาหรบัหลักคำา
สอนของพวกเขา แตค่รสิตจกัรตอ้งตคีวามพระคมัภรีก์อ่น

ออร์ โธดอกซ์ ได้พัฒนาระบบความเชื่อและการปฏิบัติที่ 
ซับซ้อนซ่ึงอาศัยประเพณี ครสิตจกัรอา้งวา่มีสิทธอิำานาจท่ี 
จะสอนส่ิงที่จำาเป็นตอ่ความรอด แม้วา่จะอยู่นอกเหนือส่ิง 
ทีส่อนในพระคมัภรีก็์ตาม สาวกออร์ โธดอกซ์ตะวนัออกเชือ่
วา่ประเพณีของพวกเขาไม่ขัดแย้งกับพระคมัภีร์

รปูแบบการสักการะของครสิตจักรออร์ โธดอกซ์น้ันเป็นทางการมาก พวกเขามีมหาวหิารขนาดใหญ่หลาย
แห่งทั่วโลกที่ขึน้ช่ือเรือ่งสถาปัตยกรรมที่ยอดเยีย่ม วหิารตกแตง่ดว้ยภาพและรปูปั ้ นนักบุญคนตา่ง ๆ จาก
ประวตัิศาสตร ์นักบวชมักมีเสือ้คลุมพิเศษ นักบวชส่วนใหญ่ทำาพิธีนมัสการ โดยที่ผู้เข้ารว่มการประชุม
แทบจะไม่มีส่วนรว่ม

ผู้คนจากหลายวฒันธรรมไดม้าเป็นออร์ โธดอกซ์ ในขณะทีย่ังคงปฏิบัตศิาสนกิจของศาสนาเดมิ รปูเคารพ
ไดร้บัช่ือตามนักบุญครสิเตยีน พิธีการของโบสถ์ผสมผสานกับพิธีกรรมของศาสนาที่ ใช้รปูเคารพหรอืถือผี 
หรอืแม้แต ่เวทมนตรค์าถา

"บัดน้ีเม่ือครสิตจักรของพระ
เยซูครสิต์ ได้ก่อตัง้ขึน้บน
รากฐานของอัครสาวกและ
ศาสดาพยากรณ์ พระเยซู
ครสิต์ทรงเป็นศลิาหัวมุม 
หลักคำาสอนของครสิตจักร
ครสิเตียนน้ีจึงต้องแสวงหา
จากพระคัมภีรอั์นศกัดิ�สทิธิ�"

Adam Clarke
Christian Theology, 250
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สาวกออร์ โธดอกซ์หลายคนถือว่าพระเจ้า และ
แมแ้ตพ่ระเยซู อยู่ ไกลและไมส่นใจพวกเขา ดงัน้ัน 
พวกเขาจึงอธิษฐานถึงนักบุญแทน มีรปูภาพและ
รปูปั ้ นของนักบญุในโบสถเ์พือ่ใหผู้ค้นสวดออ้นวอน
ตอ่รปูเหล่าน้ัน135 วตัถุ (ที่เรยีกวา่ "เรลิก") ที่นักบุญ
ใช้จะถูกเก็บไว้ ในโบสถ์เพ่ือเป็นเกียรตยิศ บางครัง้
ชิน้ส่วนศพ เช่น ฟันหรอืกระดกูถูกเก็บไว้ ในโบสถ์ 
ผู้คนมาคกุเข่าสวดอ้อนวอนตอ่นักบุญมี ใช้กระดกู
เป็นตวัแทน 136

 » การไหวร้ปูเคารพคอือะไร? แนวปฏบิตับิางประการของออร์ โธดอกซ์ตะวนัออกเป็นการบูชารปูเคารพ
หรอืไม่? 

นางมารยี์ ไดร้บัเกียรตเิป็นพิเศษ สาวกออร์ โธดอกซ์หลาย
คนอธิษฐานถึงมารยี์มากกวา่พระเจ้า พวกเขารูสึ้กวา่พระ
เยซูจะฟังมารีย์และอยู่ภายใต้อิทธิพลของเธอ137 มารีย์
ได้กลายเป็นคนกลางระหวา่งผู้นมัสการกับพระครสิต์ ไม่
เหมอืนคาทอลกิ ออร์ โธดอกซ์ตะวนัออกไมเ่ชือ่วา่มารยีเ์กิด
มาพรอ้มกบัธรรมชาตขิองมนุษยที์แ่ตกตา่งจากคนอืน่และ
ปราศจากบาปเสมอ

ทัง้นิกายโรมันคาทอลิกและออร์ โธดอกซ์ตะวนัออก การ
แปรสาร ความเชือ่ทีว่า่ในระหวา่งศีลมหาสนิท ขนมปังและ
เหลา้องุ่นจะเปลีย่นเป็นพระวรกายและพระโลหติของพระ
เยซูตามตวัอักษร เพื่อที่ผู้บูชาจะไดร้บัความรอด138

ตา่งจากนิกายโรมันคาทอลิก ผู้ที่อยู่ ในนิกายอีสเทิรน์ออร์ โธดอกซ์ ไม่เชื่อใน แดนชำาระ พวกเขายังไม่เชื่อ
ในสันตะปาปาที่มีอำานาจของพระครสิตเ์หนือครสิตจักรทั่วโลก พวกเขาปฏิเสธสันตะปาปาโรมันคาธอลิก
และไม่มีผู้นำาของตนเองซ่ึงไดร้บัอำานาจในลักษณะเดยีวกัน

135 พระวญิญาณบรสุิทธิท์รงช่วยใหเ้ราอธษิฐานในแบบทีพ่ระเจา้จะทรงยอมรบั ( โรม 8:26-27) เราควรมคีวามมัน่ใจวา่พระเจา้ไดย้นิ
และตอบสนองตอ่คำาอธิษฐานของเรา คนที่อธิษฐานตอ้งเช่ือวา่พระเจ้าตอบสนองตอ่คำาอธิษฐาน มิฉะน้ันบุคคลน้ันก็ไม่มีความ
เช่ือที่ทำาให้พระเจ้าพอพระทัย (ฮีบร ู11:6)

136 รปูภาพโดย Freddy Torres จาก Pixabay ดงึมาจาก https://pixabay.com/photos/architecture -church-kiev-religion-2166264/
137 การอธิษฐานถึงพระเยซูเป็นเครือ่งหมายของครสิเตยีนทุกหนทุกแห่ง (1 โครนิธ์ 1:2) ครสิเตยีนยังอธิษฐานถึงพระเจ้าพระบิดา 

(1 เปโตร 1:17) พระคัมภีรย์ังพูดถึงการส่ือสารกับพระวญิญาณบรสุิทธ์ิ (2 โครนิธ์ 13:14) พระคัมภีร์ ไม่เคยบอกเราวา่เราควร
อธิษฐานถึงมารยี์หรอืบุคคลอื่นใดนอกจากพระเจ้า

138 ตอนที่พระเยซูทรงแสดงให้เหล่าสาวกเห็นถึงวธิีการรว่มสนิท พระองคย์ังมีชีวติอยู่และอยู่กับพวกเขา (1 โครนิธ์ 11:23-25) ดงั
น้ัน เมื่อพระองคต์รสัวา่ "น่ีคอืกายของเรา" องคห์มายความวา่ขนมปังน้ันเป็นสัญลักษณ์ของรา่งกายของพระองคเ์อง ทุกวนัน้ี 
การรว่มสนิทควรไดร้บัการพิจารณในวธิีเดยีวกับตอนที่พระเยซูทรงก่อตัง้

 "การลบบาปครอบคลุมความ
บาปทัง้หมดไม่วา่จะเป็นบาป
ดัง้เดิมหรอืบาปท่ีกระทำาจรงิ 
ทัง้ในอดีตและอนาคต ไม่วา่
บาปใหญ่หรอืบาปเล็ก ในช่วง
เวลาบนโลกหรอืนิรนัดรกาล"

Thomas Oden
The Word of Life, 389
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นักบวชนิกายออร์ โธดอกซ์ ไดร้บัอนุญาตใหแ้ตง่งานได ้แตเ่ฉพาะนักบวชทีย่งัไมแ่ตง่งานเทา่น้ันทีส่ามารถ
เป็นบิชอปได้

ออร์ โธดอกซ์ตะวนัออกสอนหลกัคำาสอนเรือ่ง "ก�รเป็นเหมือนพระเจ้�" วา่เป็นกระบวนการแห่งความรอด 
ใน การเป็นเหมอืนพระเจา้ ผูเ้ช่ือคอ่ยๆ ถกูเปลีย่นใหเ้ป็นเหมอืนพระเจา้ โดยมธีรรมชาตแิหง่ความสมบรูณ์
อนัศักดิสิ์ทธิเ์ช่นเดยีวกนั ส่ิงน้ีสำาเรจ็ไดด้ว้ยพระคณุและการงานของพระวญิญาณบรสุิทธิ ์กระบวนการน้ีจะ
ไม่สมบูรณ์จนกวา่จะตาย139 ผู้ที่อยู่ ในนิกายออร์ โธดอกซ์ตะวนัออกกล่าววา่ในการไดร้บัความสมบูรณ์แบบ
อันศักดิสิ์ทธิ์น้ี เรากลายเป็นพระเจ้า แต่ไม่ไดห้มายความวา่เราไม่มีขอบเขตเหมือนพระเจ้า

พวกเขาเช่ือวา่พระครสิตท์รงเอาชนะความบาปเพื่อเรา แตค่รสิเตยีนแตล่ะคนตอ้งไดร้บัอำานาจของพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์เพ่ือความก้าวหน้าในชัยชนะส่วนตัวเหนือความบาปและมลทิน น่ีเป็นศาสนศาสตรท์ี่
ดี ยกเวน้วา่พวกเขาอาจไม่สอนวา่พระเจ้าสามารถชำาระจิตใจของผู้เช่ือให้บรสุิทธิ์ ได้ ในช่ัวขณะของพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์

โบสถ์ออร์ โธดอกซ์ตะวนัออกสอนวา่ครสิเตียนได้รบัการชำาระให้ชอบธรรมในพระครสิต์ ซึ่งหมายความ
วา่ผู้เช่ือได้รบัการอภัยจากบาปที่เขาได้ทำาไปแล้วและได้ทำาให้ชีวติของเขาชอบธรรมอย่างแท้จรงิ น่ี ไม่ ได้
หมายความวา่บุคคลน้ันถูกนับวา่บรสุิทธิ์ ในขณะที่เขาทำาบาปต่อไป และไม่ ได้หมายความวา่หากบุคคล
น้ันกลับเข้าสู่บาป เขาก็ยังชอบธรรม ผู้เช่ืออาศัยอำานาจของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ในการดำาเนินชีวติอย่าง
ชอบธรรมทกุวนั น่ีเป็นศาสนศาสตรท์ีด่เีช่นกนั ถา้คนจำาไดว้า่พระเจา้ยอมรบัเขาเพราะพระเยซ ูและไม่ ใช่
เพราะการงานที่ดขีองเขา

เป็นไปไดท้ีส่กวกของออร์ โธดอกซ์ตะวนัออกจะเชือ่พระกติตคิณุและสัมผสักบัพระคณุของพระเจา้ แมจ้ะ
ตดิตามอสีเทริน์ออร์ โธดอกซ์ตอ่ไปก็ตาม อยา่งไรก็ตาม ครสิตจกัรไม่ไดเ้ทศนาขา่วประเสรฐิอยา่งชัดเจนวา่
คนบาปตอ้งกลับใจจากบาปของเขาและเช่ือในพระครสิตเ์พ่ือรบัความมั่นใจในทันทีเกี่ยวกับความรอด ดงั
น้ัน จากสมาชิกออร์ โธดอกซ์หลายล้านคน ส่วนใหญ่ยังคงดำาเนินชีวติในบาปอย่างเปิดเผยในขณะท่ีพวก
เขาปฏิบัตติามธรรมเนียมทางศาสนา พวกเขาส่วนใหญ่ไม่เข้าใจวา่จะไดร้บัความรอดอย่างไร

 » อะไรคอืส่ิงที่ดเีกี่ยวกับศาสนศาสตรอ์อร์ โธดอกซ์ตะวนัออก?

ตอนน้ีให้กลับไปอ่านเชิงอรรถของหัวข้อเรือ่งออร์ โธดอกซ์ตะวนัออกทัง้บทด้วยกัน นักเรยีนทุกคนควร
คน้หาข้อพระคมัภีรท์ีอ่้างอิงและผลัดกันอ่านให้กลุ่มฟัง

การประกาศ/การใช้ คู่มือหลักคำ�สอน 
ครสิตจักรออร์ โธดอกซ์ตะวนัออกเชื่อหลักคำาสอนพืน้ฐานของครสิเตียน เช่น ตรเีอกานุภาพ ความเป็น
พระเจ้าของพระครสิต ์และพระวญิญาณบรสุิทธิ์

139 พระคัมภีรก์ล่าววา่ผู้เช่ือทุกคนมีคุณลักษณะของพระเจ้าเหมือน ๆ กัน (2 เปโตร 1:3-4) เราไม่ต้องรอจนหลังความตายถึงมี
คณุลักษณะของพระองค์
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มผีู้นมสัการออร์ โธดอกซ์บางคนทีเ่ช่ือในพระครสิตเ์พือ่ความรอด แตข่้อความของพระกติตคิณุไมชั่ดเจน
ในการสอนของครสิตจักร ส่วนใหญ่ไม่เคยประสบกับการกลับใจ การให้อภัย และความมั่นใจในความรอด 
และไม่ไดด้ำาเนินชีวติในสัมพันธภาพกบัพระเจา้ ดงัน้ัน จงึเป็นส่ิงสำาคญัสำาหรบัครสิเตยีนทีจ่ะแบ่งปันข่าว
ประเสรฐิ สาระสำาคญัของพระกติตคิณุทีถ่กูละเลยในออร์ โธดอกซ์สามารถพสูิจน์ ไดด้ว้ยหวัขอ้ตอ่ไปน้ีจาก 
คูม่ือหลีกคำาสอน:

9. ความรอดเกิดจากการไถ่บาปของพระครสิตเ์ท่าน้ัน 
10. ควรนมัสการพระเจ้าเท่าน้ัน 
11. เราไดร้บัความรอดโดยความเช่ือ 
12. เราสามารถรบัประกันความรอดส่วนตวัได ้

เน่ืองจากออร์ โธดอกซ์ตะวนัออกได้เพ่ิมประเพณีที่พวกเขาเห็นวา่จำาเป็นสำาหรบัศาสนาครสิต์ ครสิเตียน
ควรแสดงพระคมัภีรท์ี่อ้างถึงใน คูม่ือหลักคำาสอน ในส่วน

1. พระคมัภีรเ์พียงพอสำาหรบัหลักคำาสอน 

คำาพยาน
จอหน์เตบิโตในครอบครวัออร์ โธดอกซ์ ในโรมาเนีย ปู่ยา่ตายายของเขาเป็นผูน้ำ าในครสิตจักร เขารบับพัตศิ
มาและแตง่งานในโบสถ ์แต่ไมค่อ่ยไดเ้ขา้พธิ ีนักบวชไม่เคยคยุกบัเขาเก่ียวกับความบาปของเขา จอหน์ไมม่ี
พระคมัภีร ์และนักบวชไม่เคยบอกเขาวา่เขาควรอ่านพระคมัภีร์ ไบเบิล เมื่อตอนเป็นชายหนุ่มเขาเข้ารว่ม
พรรคคอมมวินิสต ์เขาถกูส่งมาจากคอมมิวนิสตเ์พือ่ชมพธินีมสัการแบบแบบ๊ตสิต ์เขาควรจะถามพวกเขา
วา่ทำาไมพวกเขาถึงเป็นแบ๊บตสิตแ์ทนที่จะเป็นออร์ โธดอกซ์ ในระหวา่งพิธี เขาตระหนักวา่เขาไม่เคยกลับ
ใจจากบาป เขาตดัสินใจกลับใจและไดม้าเป็นสาวกที่แท้จรงิของพระเยซู เขาถูกกดดนัจากครอบครวัและ
พรรคคอมมวินิสต์ ให้เลกิความเช่ือใหม ่เขาไดร้บักำาลงัใจจากการใช้เวลาอา่นพระคมัภรี ์หลงัจากทีค่รอบครวั
ของเขาเห็นการเปลีย่นแปลงในชีวติของเขาหลายคนก็เขา้เป็นครสิเตยีนดว้ย จอหน์กลา่ววา่ความแตกตา่ง
ที่ ใหญ่ที่สุดระหวา่งนิกายออร์ โธดอกซ์ตะวนัออกกับศาสนาครสิตนิ์กายอีแวนเจลิคลัคอือีแวนเจลิคลัเน้น
การบังเกิดใหม่

การศึกษาพระคัมภีร์ – ตอนที่ 2
ตอนน้ีอ่าน 1 เธสะโลนิกา 1 อกีครัง้ นักเรยีนแตล่ะคนควรเขยีนหน่ึงยอ่หน้าทีอ่ธบิายขอ้ความทีข่อ้น้ีมสีำาหรบั
ผู้ตดิตามของออร์ โธดอกซ์ตะวนัออก ให้นักเรยีนหลายๆ คนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเขียน

การอ่านเพิ่มเติม: โบสถ์ออร์โธดอกซ์ตะวันออก
ครสิตจักรออร์ โธดอกซ์ตะวนัออกแตกตา่งจากครสิตจักรโอเรยีนทอล ออร์ โธดอกซ์
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ออร์ โธดอกซ์ตะวนัออกมอีงคก์รครสิตจกัรหกแหง่: คอปตกิ เอธิโอเปีย เอรเิทรยี มาลาการาซีเรยี ซีเรยีค และ
อัครสาวกอารเ์มเนีย แตล่ะองคก์รนำาโดยสังฆราช แตล่ะองคก์รถกูควบคมุโดยอสิระจากองคก์รอืน่ สังฆราช
ของครสิตจกัรคอปตกิเป็นสันตะปาปาของโอเรยีนทอล ออร์ โธดอกซ์ทัง้หมด แต่ไมม่อีำานาจเหนือคนอืน่ ๆ  
ยกเวน้เป็นผู้นำาการประชุมตวัแทนจากทัง้หกองคก์ร

ในประเทศอารเ์มเนีย เอธิโอเปีย และเอรเิทรยี ครสิเตยีนโอเรยีนทอล ออร์ โธดอกซ์ เป็นกลุม่ศาสนาที่ ใหญ่
ที่สุด ในประเทศมุสลิมบางประเทศที่มีประชากรชาวครสิต์เพียงเล็กน้อย เช่น อียิปต์ ซูดาน ซีเรยี และ
เลบานอน ครสิเตยีนโอเรยีนทอล ออร์ โธดอกซ์ เป็นครสิเตยีนทีม่สัีดส่วนสูง พวกเขาถูกขม่เหงอยา่งรนุแรง
มานานหลายศตวรรษในประเทศมุสลิม

โอเรยีนทอล ออร์ โธดอกซ์ แตกต่างไปจากโบสถ์ครสิต์อื่นๆ เน่ืองจากความขัดแย้งด้านหลักคำาสอนในปี 
ค.ศ. 451

พวกเขาแยกจากกนัเน่ืองจากความขดัแยง้ทางศาสนศาสตรเ์กีย่วกบัคณุลกัษณะของพระครสิต ์ในเวลาน้ัน
มีองคก์รหลักแห่งหน่ึงที่เป็นตวัแทนของศาสนาครสิต ์ครสิตจักรยังไม่ไดแ้บ่งออกเป็นนิกายออร์ โธดอกซ์
ตะวนัออกและนิกายโรมันคาธอลิก ครสิตจักรไม่กี่แห่งไดอ้อกจากครสิตจักรหลักในเวลาน้ี

 สภาสังคายนาสากลแหง่ชาลซีดอน ซ่ึงตัง้ใจจะเป็นตวัแทนของศาสนาครสิตท์ัง้หมด ไดต้ดัสินใจวา่เป็นการ
ถกูตอ้งทีจ่ะเช่ือวา่พระครสิตท์รงมสีองลกัษณะ คอื มนุษยแ์ละพระเจา้ ครสิตจกัรบางแห่งปฏเิสธการตดัสิน
ใจน้ีเพราะดเูหมือนวา่พระครสิตท์รงเป็นสองบุคคลในหน่ึงเดยีว พวกเขาเชื่อวา่คณุลักษณะของพระองค์
มาจากคณุลกัษณะของมนุษยแ์ละจากสวรรค ์แตเ่ป็นเพยีงคณุลกัษณะเดยีว พวกเขาเช่ือวา่ตนเองมคีวาม
เช่ือดัง้เดมิของศาสนาครสิต ์ยังมีประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ประเด็นทางการเมือง แตป่ระเด็นทาง
ศาสนศาสตรเ์ป็นประเด็นที่สำาคญัที่สุด

ภายในเวลาไม่กี่ปีหลังจากสภา บิชอปที่ ไม่เห็นดว้ยกับการตดัสินใจของสภาถูกไล่ออกจากโบสถ์ ครสิตจักร
โอเรยีนทอล ออร์ โธดอกซ์ก่อตัง้ขึน้หลังจากน้ัน

การบ้านสำาหรับทุกบทเรียน

อย่าลมืทีจ่ะหาโอกาสนำาเสนอพระกิตตคิณุแกบ่างคนจากกลุม่ศาสนาน้ี ให้เตรยีมแบ่งปัน
กบัเพือ่นรว่มชัน้ของคณุเกีย่วกบัการสนทนาทีค่ณุม ีเขยีนรายงาน 2 หน้าแลว้ส่งใหห้วัหน้า
ชัน้ของคณุ
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บทเรยีนท่ี 20

การทำาความเข้าใจ ลัทธิ
สหเพนเตคอส

การเผชิญหน้าครั้งแรก
สตีฟเติบโตเป็นนิกายโรมันคาธอลิกและไปรว่มพิธีมิสซาทุกสัปดาห์ตัง้แต่ยังเป็นเด็ก เมื่อเป็นวยัรุน่ เขา
เริม่ละทิง้การปฏิบัตทิางศาสนาและเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับส่ิงตา่ง ๆ ทางโลก เขาพบเด็กสาวคนหน่ึงในโรงเรยีน
มัธยมที่เชิญเขาไปโบสถ์ของเธอ รปูแบบการนมัสการรวมถึงดนตรท่ีีดงั การเตน้รำา การพูดภาษาแปลก ๆ 
และการตะโกนซ่ึงทำาให้เขาประหลาดใจกับรปูแบบการนมัสการแบบคาทอลิก เขาเริม่มีความสนใจในการ
เทศน์และดนตรทีี่มีพลัง

การศึกษาพระคัมภีร์ – ตอนที่ 1 
อ่านออกเสียง ยอห์น 14 ด้วยกัน ให้นักเรียนแต่ละคน
เขียนหน่ึงย่อหน้าสรุปข้อความของข้อพระคัมภีร์น้ี เรา
เห็นปฏสัิมพนัธอ์ะไรระหวา่งสมาชิกของตรเีอกานุภาพ? ให้
นักเรยีนแตล่ะคนเขยีนรายการขอ้ความ ในทัง้กลุม่อภปิราย
ส่ิงทีค่�ุเขียน

ลัทธิสหเพนเตคอส

ความรูเ้บือ้งต้นเก่ียวกับ
ลัทธิสหเพนเตคอส

ครสิตจกัรสหเพนเตคอสอา้งวา่มีโบสถ ์36,000 แหง่ ใน 203 
ประเทศ และมีสมาชิก 3,000,000 คน140 องค์กรก่อตัง้ขึน้
ในปี 1945 โดยการรวมสองนิกายเพนเทคอสต์เข้าด้วยกัน 
หลักคำาสอนของพวกเขามีต้นกำาเนิดมาจากการฟ้ืนฟูเพน
เทคอสตซ่ึ์งเริม่ขึน้ในปี 1901

140 รายงานเมื่อปี 2014

"มัน [ปีศาจ] เอาชนะความ
เป็นหน่ึงเดียวของพระเจ้า ผู้
สรา้งโลกผู้ทรงอำานาจทุกอย่าง 
เพียงเพ่ือทำาให้ความสามัคคี
น้ันเป็นบาป มันบอกวา่ พระ
บิดาเองเสด็จสูห่ญิงพรหมจาร ี
ทรงบังเกิดจากนาง พระองค์
เองทรงทนทุกข์ แท้จรงิแล้ว
มันเองคือพระเยซูครสิต์"

Tertullian
Against Praxeus
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ครสิตจกัร สหเพนเตคอสแตกตา่งจากเพนเทคอสอืน่ ๆ  ทีเ่ช่ือในตรเีอกานุภาพ หรอืไม่ทำาพธิบีพัตสิมา พวก
เขาไม่เช่ือมโยงกับ "ขบวนการแห่งความเช่ือ" (ครอบคลุมในบทเรยีนหน่ึงของหลักสูตรน้ี)

หลักคำาสอนพืน้ฐาน

หลักคำาสอนพืน้ฐานและพืน้ฐานขององค์กรน้ีจะต้องเป็นมาตรฐานพระคัมภีรแ์ห่งความรอดที่
สมบูรณ์ ซ่ึงก็คือการกลับใจ บัพติศมาในน้ำ าโดยการจุ่มตัวลงไปในพระนามของพระเจ้าพระเยซู
ครสิตเ์พื่อการปลดบาป และบัพตศิมาของพระวญิญาณบรสุิทธ์ิดว้ยเป็นเครือ่งหมายแรกโดยการ 
พูดภาษาแปลก ๆ ตามที่พระวญิญาณประทาน 141

สหเพนเตคอสเชื่อในพระคมัภีรว์า่เป็นอำานาจเด็ดขาด และเชื่อวา่ครสิตจักรควรทำาตามแบบอย่างของคริ
สตจักรในพระธรรมกิจการ พวกเขาเน้นคำาวา่ อัครสาวก เพราะพวกเขาเช่ือวา่พวกเขาสอนหลักคำาสอน
เดยีวกันกับเหล่าอัครสาวก 

พวกเขาไม่เช่ือในตรเีอกานุภาพ พวกเขาเช่ือวา่พระบิดา พระบุตร 
และพระวญิญาณบรสุิทธิ์เป็นการสำาแดงสามประการของพระเจ้า 
พวกเขาเช่ือวา่ในพระคมัภีรเ์ดมิครัง้พระเจ้าเป็นพระวญิญาณ จาก
น้ันในบังเกดิเป็นมนุษย์ พวกเขาไมเ่ชือ่วา่พระบิดาและพระบตุรเป็น
บคุคลสองพระองค ์พวกเขาเช่ือวา่พระเจา้ในฐานะพระวญิญาณเป็น
พระบิดาของพระเยซู แตท่ัง้สองเป็นบุคคลเดยีวกัน

ทัศนะของพวกเขาตอ่พระครสิตแ์ละพระวญิญาณบรสุิทธิ์แตกตา่ง
ไปจากลัทธิส่วนใหญ่ที่ปฏิเสธตรเีอกานุภาพ เพราะพวกเขาเช่ือวา่
พระเยซูทรงเป็นบุคคลเดียวกับพระเจ้าพระบิดา พวกเขาจึงเช่ือ
ในพระเจ้าของพระครสิต์ พวกเขาเชื่อวา่เมื่อกล่าวถึงพระวญิญาณ
บรสุิทธิว์า่เป็นบคุคลในพระคมัภรี ์พระองคค์อืพระเจ้าในภาคปฏบิตัิ

พวกเขาอา้งวา่เช่ือพระกติตคิณุแหง่ความรอดโดยพระคณุผา่นความ
เช่ือซ่ึงจัดเตรยีมไวอ้ย่างครบถ้วนโดยเครือ่งบูชาของพระครสิต์ น้ี
แตกต่างจากลัทธิต่าง ๆ ที่สรา้งพระกิตติคุณที่แตกต่างกันเพราะ
พวกเขาไม่เช่ือในความเป็นพระเจ้าของพระครสิต์

 » อะไรคอืความแตกตา่งระหวา่งพยานพระยะโฮวากบั สหเพนเตคอสในการปฏเิสธหลกัคำาสอนเรือ่ง
ตรเีอกานุภาพ?

พวกเขาเชื่อวา่บคุคลจะไม่ไดร้บัความรอดจนกวา่เขาจะมีประสบการณ์การรบัพระวญิญาณบรสุิทธ์ิ142 พวก

141 จาก "หลักแห่งความเช่ือ" ของครสิตจักรสหเพนเตคอส
142 พระคมัภีรก์ล่าววา่ผู้เชื่อทุกคนมีพระวญิญาณ ( โรม 8:9) บุคคลไม่สามารถกลับใจอย่างแท้จรงิและวางศรทัธาในพระครสิต์ โดย

ปราศจากความช่วยเหลือจากพระวญิญาณ แม้วา่คน ๆ หน่ึงจะยังไม่เคยมีประสบการณ์การเตมิพิเศษของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ 
แตเ่ขาก็มีพระวญิญาณ

"หลักคำาสอนของพวก
เขา [พวกนอกรตีซา
เบลเลียน] คือ พระ
บิดา พระบุตร และ
พระวญิญาณบรสุิทธิ�
เป็นหน่ึงเดียวกัน ใน
แง่ท่ีวา่สามช่ือผูกติด
อยู่กับเน้ือหาเดียวกัน"

Epiphanius  
(บิชอปในปี 375)
Against Heresies
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เขาเช่ือวา่หลกัฐานของการรบัพระวญิญาณไดแ้กข่องประทานในการพดูภาษาแปลก ๆ  เสมอ143 ถ้าบคุคลใด
กลับใจจากบาปและเช่ือในพระครสิต ์เขาจะยังไม่ไดร้บัความรอดจนกวา่เขาจะประกอบดว้ยพระวญิญาณ
และพูดภาษาแปลก ๆ

พวกเขาสอนวา่บคุคลน้ันตอ้งรบับพัตศิมาในพระนามของพระเยซ ูไม่ ใช่ดว้ยถอ้ยคำาเกีย่วกบัตรเีอกานุภาพ 
พวกเขาเช่ือวา่การบพัตศิมาในพระนามของพระเยซจูำาเป็นเพือ่ไดร้บัความรอด ถา้บคุคลใดเขา้รว่มหลงัจาก
รบับัพตศิมาดว้ยข้อความเกี่ยวกับตรเีอกานุภาพ บุคคลน้ันจะตอ้งรบับัพตศิมาอีกครัง้

 » ตามที่ สหเพนเตคอสเช่ือ จะตอ้งเกิดอะไรขึน้เพื่อให้คน ๆ หน่ึงไดร้บัความรอด?

ความเช่ือเก่ียวกับการมีชีวติแบบครสิเตียน

พวกเขาเช่ือวา่ครสิเตียนควรจะดำาเนินชีวติอย่างมีชัยชนะเหนือความบาป และพวกเขาเน้นอำานาจของ
พระวญิญาณบรสุิทธิ์เพือ่ให้มีชีวติแห่งชัยชนะ พวกเขาไม่เช่ือวา่บุคคลน้ันจะยังคงเป็นครสิเตยีนตอ่ไป ถ้า
เขากลับไปสู่ชีวติแห่งบาป

สหเพนเตคอสเช่ือวา่การรกัษาทางกายภาพน้ันมอียู่ ในการชดใช้ และพวกเขาเน้นการอธิษฐานเผือ่คนป่วย 
แตพ่วกเขาเข้าใจวา่ไม่ ใช่พระประสงคข์องพระเจ้าที่จะรกัษาในทุกกรณีเสมอไป

พวกเขาเช่ือในวถิีชีวติแบบอนุรกัษ์นิยม พวกเขาไม่เช่ือในเครือ่งประดบัหรอืเครือ่งสำาอาง พวกเขาตอ่ตา้น
ความบันเทิงที่ ไม่บรสุิทธิ์ และไม่ตอ้งการให้สมาชิกมีโทรทัศน์ ผู้หญิงไม่ ใส่กางเกงและไม่ตดัผม

พวกเขาไม่เชื่อในการป้องกันตวัเองจากความรนุแรงหรอืการรบัราชการทหารในบทบาทใด ๆ ที่คนเราอาจ
ตอ้งตอ่สู้

พวกเขาปฏิบัตพิิธีล้างเท้าเพราะพระเยซูทรงบัญชาสาวกให้ล้างเท้าซ่ึงกันและกัน (ยอห์น 13:14-15)

การประกาศ/การใช้ คู่มือหลักคำ�สอน 
เราไมค่วรพดูวา่คน ๆ  หน่ึงไม่ไดร้บัการช่วยใหร้อดเพยีงเพราะเขาเช่ือหลกัคำาสอนของ สหเพนเตคอส เป็น
ไปไดว้า่เขาเช่ือพระกิตตคิณุและกลับใจจากบาปของเขาและเช่ือในพระครสิต์

คูม่ือหลักคำาสอน ให้หลักฐานในพระคมัภีร์ ไบเบิลสำาหรบัตรเีอกานุภาพในหมวด

8. พระเจ้าเป็นตรเีอกานุภาพ 

ขอ้ผดิพลาดพืน้ฐานทีสุ่ดของนิกายสหเพนเตคอสคอืการปฏเิสธตรเีอกานุภาพ แมว้า่จะไมบ่อ่นทำาลายพระ
กิตตคิณุเช่นเดยีวกับลัทธิอื่น ๆ ที่ปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของพระครสิต์

143 พระคมัภรีร์ะบุวา่ไม่ ใช่ผูเ้ช่ือทกุคนทีพ่ดูภาษาแปลก ๆ  (1 โครนิธ ์12:30) คำาถามทัง้หมดใน 1 โครนิธ ์12:29-30 คาดวา่จะไดร้บัคำา
ตอบเชิงลบ



134 ศาสนาและลัทธิตา่ง ๆ ในโลก SHEPHERDS GLOBAL CLASSROOM

ปัญหาของการคบหาสมาคมกบัสมาชิกสหเพนเตคอสคอืพวกเขาไมเ่ชื่อวา่คนอืน่เป็นครสิเตยีนโดยไมพู่ด
ภาษาแปลก ๆ และรบับัพตศิมาในพระนามของพระเยซู

พระคมัภรีก์ลา่ววา่ผูเ้ช่ือทุกคนมพีระวญิญาณ ( โรม 8:9) บุคคลไมส่ามารถกลบัใจอยา่งแท้จรงิและวางศรทัธา
ในพระครสิต์ โดยปราศจากความช่วยเหลือจากพระวญิญาณ แม้วา่คน ๆ หน่ึงจะยังไม่เคยมีประสบการณ์
การเตมิพิเศษของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ แตเ่ขาก็มีพระวญิญาณ

คำาพยาน
สตฟีออกจากครสิตจักรคาทอลิกและเข้ารว่มครสิตจักรสหเพนเตคอส เขายังคงดืม่และสูบบุหรีแ่ละไม่ได้
ดำาเนินชีวติแบบครสิเตยีน เมื่อถึงจุดหน่ึง เขามีประสบการณ์เมื่อเขาเช่ือวา่เขาไดร้บัพระวญิญาณบรสุิทธิ์ 
และคนอ่ืน ๆ  บอกเขาวา่เขาพดูภาษาแปลก ๆ  เขารูว้า่จรงิ ๆ  แลว้เขาไม่ไดพ้ดูภาษาแปลก ๆ  แตเ่ขาตอ้งการ
ที่จะไดร้บัการยอมรบั ดงัน้ันเขาจึงแกล้งทำาเป็นวา่มันเป็นเรือ่งจรงิ เขายังคงดำาเนินชีวติในความบาปโดย
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ตอ่มาเขาไดร้บัความรอดและประสบกับการเปลี่ยนแปลงของชีวติแต่ไม่ไดพู้ด
ภาษาแปลก ๆ เขาไดเ้ป็นครแูละนักเทศน์ที่ โบสถ์ของเขา แตม่ีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักคำาสอน ในที่สุดเขาก็
ออกจากโบสถ์และไปหาคนที่เช่ือในตรเีอกานุภาพและไม่พูดภาษาแปลก ๆ

การศึกษาพระคัมภีร์ – ตอนที่ 2
อ่าน ยอห์น 14 อีกครัง้ นักเรยีนแตล่ะคนควรเขียนหน่ึงย่อหน้าทีอ่ธิบายข้อความทีข่้อน้ีมีสำาหรบัผู้ตดิตาม
ของนิกาย สหเพนเตคอส ให้นักเรยีนหลายๆ คนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเขียน

การบ้านสำาหรับทุกบทเรียน

อย่าลืมที่จะหาโอกาสนำาเสนอพระกิตติคุณแก่บางคนจากกลุ่มศาสนาน้ี เขียนรายงาน 2 
หน้าแล้วส่งให้หัวหน้าชัน้ของคณุ
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คูม่ือเล่มน้ีให้การสนับสนุนตามพระคมัภีรส์ำาหรบัหลักคำาสอนบางข้อที่มักถูกปฏิเสธโดยศาสนาเท็จ คูมื่อ
เล่มน้ีไม่ ได้ออกแบบให้รวมหลักคำาสอนของครสิเตียนทัง้หมด และไม่ได้ครอบคลุมหลักคำาสอนที่สำาคัญ
ทัง้หมดที่น่ี

1. พระคัมภีรเ์พียงพอสำาหรบัหลักคำาสอน
ทำาไมเรือ่งน้ีจึงสำาคัญ

บางศาสนาที่อ้างวา่เป็นครสิเตียนขึน้อยู่กับการเปิดเผยใหม่สำาหรบัหลักคำาสอนที่สำาคัญที่สุดของพวกเขา 
พวกเขาอา้งวา่พระคมัภรี์ ไมม่ทีกุส่ิงทีจ่ำาเป็นสำาหรบัหลักคำาสอน แตพ่ระคมัภรีอ์า้งวา่ขอ้ความน้ันเพยีงพอ 
ดงัน้ัน ถ้าบุคคลใดปฏิบัตติามอย่างครบถ้วนเขาจะไดร้บัความรอด

หลักฐานจากพระคัมภีร์

"และฟ้าสวรรคก์บัแผน่ดนิโลกจะลว่งไป ก็ง่ายกวา่ท่ีจุดหน่ึงของพระราชบญัญตัจิะขาดตกไป" (ลกูา 16:17) 
จุดหน่ึงคอืการจรดปากกาหน่ึงครัง้ ข้อน้ีระบุวา่พระคำาของพระเจ้าไดร้บัการเก็บรกัษาไว้

" โดยไดบ้งัเกดิใหม.่..โดยพระวจนะของพระเจา้ ซ่ึงมชีีวติและดำารงอยูเ่ป็นนิตย ์แตพ่ระวจนะขององคพ์ระ 
ผู้เป็นเจ้าคงทนอยู่เป็นนิตย์ และน่ีคือพระวจนะซ่ึงโดยข่าวประเสริฐได้ถูกประกาศแก่พวกท่าน" 
(1 เป โตร 1:23-25) พระวจนะของพระเจ้าจะไม่มีวันล้มเหลว และนำ าเสนอข่าวประเสริฐ ดังน้ัน 
จะไม่พบพระกิตตคิณุในหลักคำาสอนที่อยู่นอกพระคมัภีรห์รอืขัดตอ่พระคมัภีร์

"ฟ้าและดนิจะล่วงไป แต ่ถ้อยคำาของเราจะสูญหายไปหามิ ได ้เลย" (มาระโก 13:31) พระเยซูตรสัวา่คำาพูด
ของพระองคจ์ะไม่สูญหายไป

"ท่านไดรู้พ้ระคมัภีรอ์ันบรสุิทธิ์ ซ่ึงมีฤทธิ์สามารถทำาให้ท่านมีสตปิัญญาไปสู่ความรอด" (2 ทิโมธี 3:15)

"พระคมัภีรท์กุตอนถกูประทานให้ โดยการดลใจของพระเจา้... เพือ่คนของพระเจา้จะดพีรอ้ม ถกูตระเตรยีม
อย่างครบถว้นสำาหรบัการงานทีด่ทีกุอยา่ง" (2 ทิโมธ ี3:16-17) ในพระคมัภรีม์พีอเพยีงทีจ่ะทำาใหค้น ๆ  หน่ึง
เป็นอย่างที่พระเจ้าตอ้งการให้เขาเป็น
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2. มีพระเจ้าองค์เดียวเท่าน้ัน
ทำาไมเรือ่งน้ีจึงสำาคัญ

ในฐานะพระผู้สรา้งและพระบิดา พระเจ้าสมควรได้รบัการนมัสการ พระองค์ต้องการให้เราจงรกัภักดีต่อ
พระองค์ ไม่แบ่งแยกกับผู้อื่น พระองค์ตรสัวา่พระองค์เป็นพระเจ้าที่หวงแหน(อพยพ 34:14, เฉลยธรรม
บัญญัต ิ4:24, เฉลยธรรมบัญญัต ิ5:9, เฉลยธรรมบัญญัต ิ6:15) พระเจ้าทรงพิโรธเมื่อผู้อื่นไดร้บัการบูชาใน
ขณะที่พระองค์สมควรได้รบัเท่าน้ัน (เฉลยธรรมบัญญัติ 32:16, 21) เมื่อศาสนาหน่ึง ๆ สอนวา่มีพระเจ้า
มากกวา่หน่ึงองค์ หรอืมนุษย์น้ันสามารถเป็นพระเจ้าได้ ผลลัพธ์ก็คือการเอาสง่าราศีบางส่วนที่เป็นของ
พระเจ้าออกไปจากพระองค์

หลักฐานจากพระคัมภีร์

" ก่อนหน้าเรา ไม่มีพระเจ้าใดถูกปั ้ นขึน้ และภายหลังเราก็จะไม่มี " (อิสยาห์ 43:10)

"เราเป็นเบือ้งตน้ และเราเป็นเบือ้งปลาย และนอกจากเราแล้วไม่มีพระเจ้า" (อิสยาห์ 44:6)

"มีพระเจ้าองค์ ใดนอกเหนือเราหรอื ใช่แล้ว ไม่มีพระเจ้า เราไม่รูจ้ักผู้อื่นเลย" (อิสยาห์ 44:8)

ดเูพิ่มเตมิ อิสยาห์ 45:5, 6, 14, 21-22 และ อิสยาห์ 46:9 สำาหรบัข้อพิสูจน์วา่ไม่มีพระเจ้าองคอ์ืน่

"ฟ้าสวรรคท์ัง้หลายประกาศสง่าราศีของพระเจ้า และภาคพืน้ฟ้าสำาแดงพระหัตถกิจของพระองค"์ (สดดุ ี
19:1) "เมือ่ขา้พระองคม์องดฟู้าสวรรคอ์นัเป็นฝีึพระหตัถข์องพระองคด์วงจนัทรแ์ละดวงดาวซ่ึงพระองค์ ได้
ทรงสถาปนาไว ้มนุษยเ์ป็นผู้ ใดเล่า ทีพ่ระองคท์รงระลกึถงึเขา?" (สดดุ ี8:3) พระเจา้ไม่ไดเ้ป็นเพยีงพระเจ้า
ของโลกน้ี แตเ่ป็นพระเจ้าและผู้สรา้งจักรวาล

3. พระเจ้าพระบิดาไม่ ใช่มนุษย์
ทำาไมเรือ่งน้ีจึงสำาคัญ

เหตผุลทีบ่างศาสนาบอกวา่พระเจา้เป็นมนุษยก็์เพือ่ยกยอ่งมนุษย์ ใหเ้ทยีบไดก้บัพระเจา้ ซ่ึงเป็นการละเลย
สง่าราศีของพระเจ้า ดูข้อพระคัมภีรต์่าง ๆ เกี่ยวกับความหึงหวงของพระเจ้าภายใต้ "มีพระเจ้าองค์เดียว
เท่าน้ัน" ดา้นบน

หลักฐานจากพระคัมภีร์

"พระเจ้ามิ  ใช่ มนุษย์ จึ งมิได ้มุสา และมิ ได ้เป็นบุตรของมนุษย์จึงไม่ตอ้งกลับใจ" (กันดารวถิี 23:19)

"เราเป็นพระเจ้า และไม่ ใช่มนุษย์" ( โฮเชยา 11:9)
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" โดยอ้างตัวเองวา่มีสติปัญญา พวกเขาจึงได้กลายเป็นคนโง่เขลาและได้เปลี่ยนสง่าราศีของพระเจ้าผู้ซ่ึง
ไม่รูเ้ป่ือยเน่า ให้เป็นเหมือนรปูมนุษย์ซึ่งรูเ้ป่ือยเน่า" ( โรม 1:23) การทำาให้พระเจ้าเป็นเหมือนรปูมนุษย์ 
เป็นการบูชารปูเคารพ

"และพระเยซูทรงตอบและตรสักบัเขาวา่ "ทา่นไดร้บัพร ซีโมนบตุรชายของโยนาเอย๋ เพราะวา่เน้ือหนังและ
โลหิตมิไดเ้ปิดเผยส่ิงน้ีแก่ท่าน แตพ่ระบิดาของเราผู้ซ่ึงทรงสถิตในสวรรคต์า่งหาก'" (มัทธิว 16:17) พระ
บิดาไม่ ใช่เน้ือและเลือด ตามคำาตรสัของพระเยซู

"พระเจ้าเป็นพระวญิญาณ" (ยอห์น 4:24)

4. พระเจ้าไม่เคยเปล่ียนแปลง
ทำาไมเรือ่งน้ีจึงสำาคัญ

ศาสนาเท็จมีเหตผุลตา่งกันที่บอกวา่พระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงได ้พวกเขาอาจตอ้งการบอกวา่พระองค์
เป็นคนเหมือนเรา ซึ่งยกย่องมนุษย์ ให้ถึงระดับพระเจ้า พวกเขาอาจต้องการบอกวา่พระเจ้ามีทัง้ความดี
และความช่ัว หรอืพระเจ้าสามารถทำาผิดพลาดได้

หลักฐานจากพระคัมภีร์

"เราไม่ผันแปร" (มาลาค ี3:6)

"พระองค ์ทรงเป็นพระเจ้าตัง้แต ่นิรนัดร ์กาลถึงนิรนัดร ์กาล" (สดดุ ี90:2)

"พระบิดาแห่งบรรดาดวงสวา่ง ในพระบิดาไม่ มี การแปรปรวน หรอืไม่ มี เงาอันเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลง" 
(ยากอบ 1:17)

5. พระเยซูทรงเป็นพระเจ้า
ทำาไมเรือ่งน้ีจึงสำาคัญ

1. เพราะพระเยซูคือพระเจ้า การสิน้พระชนม์ด้วยเครือ่งบูชาของพระองค์มีค่าไม่สิน้สุด เพียงพอ
สำาหรบัการยกโทษบาปของทัง้โลก

2. เพราะพระองคท์รงเป็นพระเจ้า พระองคจ์ึงมีอำานาจที่จะช่วยเราให้รอด พระองคท์รงเป็นทางน้ัน 
เป็นความจรงิและเป็นชีวติ

3. เพราะพระองคท์รงเป็นพระเจ้า เราจึงควรนมัสการพระองค์ ในขณะที่เรานมัสการพระบิดา
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ถ้าศาสนาใดบอกวา่พระเยซูถูกสรา้งขึน้โดยพระเจ้าหรอืวา่พระองคท์รงเป็นมนุษย์และไม่ ใช่พระเจ้า พวก
เขาจะขดัขวางการนมสัการทีพ่ระองคส์มควรไดร้บั พวกเขายังเช่ือพระกิตตคิณุทีต่า่งออกไป แทนทีจ่ะเช่ือ
ในพระเยซูอย่างครบถ้วนเพื่อความรอด

หลักฐานจากพระคัมภีร์

"เรากับพระบิดาเป็นอันหน่ึงอันเดยีวกัน" (ยอห์น 10:30)

"ก่อนอับราฮัมบังเกิดมาน้ันเราเป็น" (ยอห์น 8:58)

"เพื่อคนทัง้ปวงจะถวายเกียรตแิดพ่ระบุตร เหมือนกับที่พวกเขาถวายเกียรตแิดพ่ระบิดา" (ยอห์น 5:23)

พระเยซูทรงสรา้งทุกส่ิง และทุกส่ิงดำารงอยู่เพื่อสง่าราศีของพระองค ์( โคโลสี 1:17)

พระเยซูทรงเป็นพระฉายที่สมบูรณ์ของพระเจ้าและดแูลจักรวาลดว้ยอำานาจของพระองคเ์อง (ฮีบร ู1:3)

พระเยซูทรงเป็น "เป็นเบือ้งต้นและเบือ้งปลาย" ซึ่งเป็นตำาแหน่งที่พระเจ้าทรงอ้างสำาหรบัพระองค์เอง 
(ววิรณ์ 1:8, 11, 17-18, อิสยาห์ 44:6)

การอ้างอิงอื่น ๆ ที่พระเยซูถูกเรยีกวา่พระเจ้า: ยอห์น 1:1, 14, กิจการ 20:28, ทิตัส 2:13, อิสยาห์ 9:6, 
1 ทิโมธี 3:16 และ ยอห์น 14:9

ขอ้พระคมัภีรต์า่ง ๆ  ทีแ่สดงวา่พระเยซูมคีณุลกัษณะของพระเจา้: มทัธวิ 18:20, มทัธวิ 28:20, ฟิลปิปี 3:21, 
ฮีบร ู13:8, ยอห์น 2:24-25 และ มิคาห์ 5:2

ข้อพระคมัภีรต์า่ง ๆ ท่ีแสดงวา่พระเยซูไดร้บัการนมัสการเช่นเดยีวกับพระบิดา: ฮีบร ู1:6, 1 โครนิธ์ 1:2, 
ฟิลิปปี 2:9-11 (เช่น อิสยาห์ 45:22-23), ววิรณ์ 1:6, ววิรณ์ 5:12-13 และ ยอห์น 17:5 (ด ูอิสยาห์ 42:8, อิส
ยาห์ 48:11)

4. พระเยซูทรงฟ้ืนจากความตายทางรา่งกาย
ทำาไมเรือ่งน้ีจึงสำาคัญ

ตัง้แต่ยุคแรก ๆ ของครสิตจักร การฟ้ืนขึน้จากตายเป็นส่วนที่จำาเป็นของพระกิตติคุณ บรรดาอัครสาวก
ไดป้ระกาศข้อพิสูจน์ที่วา่พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของโลก การฟ้ืนคนื
พระชนม์ของพระองคพ์ิสูจน์วา่พระกิตตคิณุของพระองคส์ามารถช่วยให้รอดและให้ชีวตินิรนัดรแ์ก่เรา

หลักฐานจากพระคัมภีร์

พระเยซทูำานายการฟ้ืนคนืพระชนมท์างกายภาพของพระองคเ์อง: "ถา้ทำาลายวหิารน้ี เราจะสรา้งขึน้ภายใน
สามวนั" วหิารที่พระองคต์รสัถึงน้ันคอืพระกายของพระองค"์ (ยอห์น 2:19-21)
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พระเยซูตรสักับเหล่าสาวกของพระองค์หลังจากการฟ้ืนคืนพระชนม์: "จงดูมือของเราและเท้าของเราวา่
เป็นเราเอง จงคลำาตวัเราและดเูถิด เพราะวา่ผี ไม่มีเน้ือและกระดกูทัง้หลาย เหมือนพวกท่านเห็นเรามีอยู่
น้ัน" (ลูกา 24:39)

พระเยซูตรสักับโธมัสวา่ "จงยืน่น้ิวของท่านมาที่น่ี และดมูือของเรา และจงยืน่มือของท่านมาที่น่ีและแยง
เข้ามาในสีข้างของเรา และอย่าขาดความเช่ือเลย แตจ่งเช่ือเถิด" (ยอห์น 20:27)

1 โครนิธ์ 15:20-23 บอกเราวา่พระเยซูถูกปลุกให้ฟ้ืนคนืพระชนม์แบบเดยีวกับที่ครสิเตยีนจะถูกปลุก ทัง้
บทแสดงให้เห็นถึงความจำาเป็นของการฟ้ืนคืนพระชนม์ทางกายภาพของพระครสิต์เพื่อครสิเตียน ถ้า
พระครสิต์ ไม่ได้ถูกปลุกให้ฟ้ืนขึน้มา เราก็ ไม่มีความหวงัที่จะเป็นขึน้มา และข่าวประเสรฐิของเราก็เปล่า
ประโยชน์ (15:17 ) ถา้พระครสิต์ ไมท่รงเป็นขึน้มา เราก็จะไมถ่กูปลกุให้เป็นขึน้ และเราจะอยูอ่ยา่งน่าสังเวช
โดยปราศจากความหวงันิรนัดร ์(15:19 )

อคัรสาวกเทศนาเรือ่งการฟ้ืนขึน้จากตายในฐานะเป็นส่วนสำาคญัของขา่วประเสรฐิ (กจิการ 2:31-32, กจิการ 
3:15, กิจการ 4:10, กิจการ 10:40-41, กิจการ 13:30-37, กิจการ 17:31 และ กิจการ 26:8, 23.

5. พระวญิญาณบรสุิทธิ�เป็นพระเจ้า
ทำาไมเรือ่งน้ีจึงสำาคัญ

ศาสนาทีป่ฏเิสธความเป็นพระเจา้ของพระวญิญาณบรสุิทธิ ์มกัจะปฏิเสธตรเีอกานุภาพและความเป็นพระเจา้
ของพระครสิต์ บุคคลท่ี ไม่เช่ือวา่พระวญิญาณบรสุิทธิ์คือพระเจ้าจะไม่นมัสการพระองค์และถวายความ
เคารพตามที่พระองคส์มควรไดร้บั

หลักฐานจากพระคัมภีร์

พระวญิญาณบรสุิทธิ์ถูกเรยีกวา่พระเจ้า (กิจการ 5:4 และ 2 โครนิธ์ 3:17)

พระวญิญาณบรสุิทธิมี์ความรูที้พ่ระเจา้เทา่น้ันทรงมี: พระองคเ์ข้าใจพระเจ้าอยา่งครบถว้น( 1 โครนิธ ์2:10-
11) และเขาพยากรณ์ในสมัยโบราณ (1 เปโตร 1:10-11, 2 เปโตร 1:21)

พระวญิญาณบรสุิทธิ์สถิตอยู่ทุกหนทุกแห่ง (สดดุ ี139:7)

พระวญิญาณบรสุิทธิ์ถูกเรยีกวา่พระวญิญาณของพระครสิตแ์ละสถิตกับผู้เช่ือทุกคน ( โรม 8:9)

พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทำาในส่ิงที่พระเจ้าเท่าน้ันที่ทำาได้ (ลูกา 24:49, ยอห์น 16:8-11, เอเฟซัส 3:16, กาลา
เทีย 5:22-23)

พระวญิญาณบรสุิทธิ์สามารถถูกดหูมิ่นได ้(ลูกา 12:10)
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6. พระเจ้าเป็นตรเีอกานุภาพ
ทำาไมเรือ่งน้ีจึงสำาคัญ

คนท่ีปฏิเสธตรเีอกานุภาพมักจะปฏิเสธวา่พระเยซูและพระวญิญาณบรสุิทธ์ิเป็นพระเจ้า และไม่นมัสการ
พระองค์ ความผิดพลาดท่ีเลวรา้ยท่ีสุดท่ีคนเราสามารถทำาได้คือการนมัสการบุคคลท่ี ไม่ ใช่พระเจ้า หรอื
ล้มเหลวในการนมัสการผู้ที่เป็นพระเจ้า ศาสนาที่ปฏิเสธวา่พระเยซูคอืพระเจ้าจะพัฒนาพระกิตตคิณุใหม่

หลักฐานจากพระคัมภีร์

หลักคำาสอนเรือ่งตรเีอกานุภาพมาจากข้อเท็จจรงิสามประการ

1. พระคมัภีรก์ล่าววา่มีพระเจ้าองคเ์ดยีวเท่าน้ัน
2. พระคมัภีรก์ล่าวถึงพระบิดา พระบุตร และพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ในฐานะเป็นพระเจ้า
3. พระบิดา พระบุตร และพระวญิญาณบรสุิทธิ์มีปฏิสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันในฐานะบุคคล

สำาหรบัหลักฐานจากพระคมัภีรเ์กี่ยวกับข้อเท็จจรงิสองข้อแรก โปรดดหูัวข้อในคูม่ือเล่มน้ีเรือ่ง "มีพระเจ้า
องคเ์ดยีว" "พระเยซูทรงเป็นพระเจ้า" และ "พระวญิญาณบรสุิทธิ์คอืพระเจ้า"

สำาหรบัหลักฐานที่วา่พระบิดา พระบุตร และพระวญิญาณบรสุิทธิ์มีปฏิสัมพันธ์ระหวา่งกันและกับผู้เช่ือใน
ฐานะบคุคล โปรดดยูอห์น บทที ่14 -16 ใน ยอหน์ 14 ดขูอ้ 10-13, 16, 21, 23, 24, 26, 28, และ 31 ใน ยอหน์ 
15 ดขู้อ 1-2, 9, 10, 15, 23-24 และ 26 ใน ยอห์น 16 ดขู้อ 7, 10, 13-16, 26-28 และ 32

7. ความรอดเกิดจากการไถ่บาปของพระครสิต์เท่าน้ัน
ทำาไมเรือ่งน้ีจึงสำาคัญ

ศาสนาเท็จให้แนวทางที่ ไม่ถูกต้องแก่บุคคลในการแสวงหาความเมตตาจากพระเจ้า มีทางเดียวเท่าน้ันที่
จะรอด

หลักฐานจากพระคัมภีร์

"ดว้ยวา่ไม่มีนามอื่นใด... ซ่ึงโดยนามน้ันพวกเราตอ้งรบัความรอด" (กิจการ 4:12)

"พระโลหติของพระเยซคูรสิตพ์ระบตุรของพระองค ์ก็ชำาระพวกเราใหส้ะอาดจากบาปทัง้สิน้" (1 ยอหน์ 1:7)

"ท่านทัง้หลายไดร้บัความรอดโดยพระคณุผ่านทางความเชื่อ และมิใช่โดยตวัท่านทัง้หลายเอง ความรอด
น้ันเป็นของประทานของพระเจ้า" (เอเฟซัส 2:8)
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"เหตฉุะน้ัน เมือ่ถูกนับวา่ชอบธรรมโดยความเช่ือแลว้ พวกเราจงึมีสันตสุิขกบัพระเจา้โดยทางพระเยซคูรสิต์
องคพ์ระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา" ( โรม 5:1)

" โดยถกูนับวา่เป็นผูช้อบธรรมโดยไมค่ดิคา่ โดยพระคณุของพระองค ์ผ่านทางการทรงไถที่มี่อยู่ ในพระเยซู
ครสิต"์ ( โรม 3:24)

"บดัน้ีเมือ่ถกูนับวา่ชอบธรรมแลว้โดยพระโลหติของพระองค ์พวกเราจะรอดจากพระพิโรธโดยทางพระองค"์ 
( โรม 5:9)

"ของประทานของพระเจา้คอืชีวตินิรนัดร์ โดยทางพระเยซคูรสิตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของพวกเรา" ( โรม 6:23)

8. ควรนมัสการพระเจ้าเท่าน้ัน
ทำาไมเรือ่งน้ีจึงสำาคัญ

หากบุคคลนมัสการส่ิงอื่นที่ ไม่ ใช่พระเจ้า เขาเป็นศัตรกูับพระเจ้าและอยู่ภายใตอ้ำานาจของซาตาน เป็นไป
ไม่ไดท้ีจ่ะนมสัการพระเจา้อยา่งถกูตอ้งและนมสัการบคุคลอืน่ดว้ย เป็นการผดิทีน่มสัการผูน้ำาทีเ่ป็นมนุษย ์
ธรรมิกชน หรอืมารยี์ เป็นการผิดที่จะอธิษฐานตอ่วญิญาณและเช่ือฟังพวกเขา

หลักฐานจากพระคัมภีร์

พระเจ้าบอกประชาชนของพระองคว์า่อย่าก้มกราบรปูเคารพใด ๆ (อพยพ 20:4-5) เราจึงรูว้า่การบูชาวตัถุ
ใด ๆ น้ันผิด

ซาตานลอ่ลวงพระเยซใูห้กราบมนั แตพ่ระเยซตูรสัวา่มเีขยีนไวว้า่เราควรนมสัการและรบัใช้พระเจา้เทา่น้ัน 
(มัทธิว 4:10) เราจึงรูว้า่การบูชาวตัถุใด ๆ น้ันผิด

อัครสาวกเปาโลกล่าววา่การบูชามารคอืการยัว่ยุพระเจ้าให้ โกรธและรษิยา (1 โครนิธ์ 10:20-22) ดงัน้ัน เรา
จึงรูว้า่การนมัสการวญิญาณที่ตอ่ตา้นพระเจ้าเป็นการกระทำาที่ผิด

อัครสาวกเปาโลกล่าววา่ผู้คนถูกหลอกลวงซ่ึงนมัสการพวกทูตสวรรค ์( โคโลสี 2:18) เราจึงรูว้า่การนมัสการ
พวกทูตสวรรคเ์ป็นส่ิงผิด

อคัรสาวกเปโตรบอกโครเนลอิสัวา่อยา่กราบไหวท้า่นเพราะทา่นก็เป็นมนุษยค์นหน่ึง (กจิการ 10:25-26) เรา
จึงรูว้า่การสักการะมนุษย์เป็นเรือ่งผิด
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9. เราได้รบัความรอดโดยความเช่ือ
ทำาไมเรือ่งน้ีจึงสำาคัญ

เพราะความรอดไดร้บัการเตรยีมให้อย่างครบถ้วนโดยการไถ่บาปของพระครสิต ์ผู้คนจึงไม่สามารถทำาอะไร
เพ่ือไดม้าความรอดไดแ้มจ้ะเป็นเพยีงบางส่วน ไมม่อีงคก์รมนุษย์ ใดทีส่ามารถกันความรอดจากคน ๆ  หน่ึง
ได ้โดยการกำาหนดข้อเรยีกรอ้งอื่น ๆ

หลักฐานจากพระคัมภีร์

" โดยการกระทำาเหล่าน้ันแห่งพระราชบัญญัต ิจะไม่มีเน้ือหนังใด ๆ ถูกนับวา่ชอบธรรม" ( โรม 3:20)

"มนุษย์คนใดจะเป็นผู้ชอบธรรมได้ โดยความเชื่อ โดยปราศจากบรรดาการกระทำาของพระราชบัญญัติ" 
( โรม 3:28)

"ดว้ยเหตน้ีุเอง การที่ ไดร้บัมรดกน้ันจงึขึน้อยูก่บัความเชือ่ เพ่ือจะไดเ้ป็นตามพระคณุ" ( โรม 4:16) TH1971.

"เหตฉุะน้ัน เมือ่ถูกนับวา่ชอบธรรมโดยความเช่ือแลว้ พวกเราจงึมีสันตสุิขกบัพระเจา้โดยทางพระเยซคูรสิต์
องคพ์ระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา" ( โรม 5:1)

"ผู้ ใดก็ตามที่จะรอ้งออกพระนามขององคพ์ระผู้เป็นเจ้าก็จะรอด" (กิจการ 2:21)

"ดว้ยวา่ทา่นทัง้หลายไดร้บัความรอดโดยพระคณุผา่นทางความเช่ือ... เป็นของประทานของพระเจา้... ไม่ ใช่
โดยการกระทำาใด ๆ" (เอเฟซัส 2:8-9)

"ถ้าพวกเราสารภาพบาปของพวกเรา พระองคก็์ทรงสัตย์ซ่ือและเที่ยงธรรมที่จะโปรดยกบาปทัง้หลายของ
พวกเรา และที่จะทรงชำาระพวกเราให้พ้นจากการอธรรมทัง้สิน้" (1 ยอห์น 1:9)

"ถ้าคนใดคนหน่ึงประกาศข่าวประเสรฐิอื่นใดแก่ท่านทัง้หลาย... จงให้คนน้ันถูกสาปแช่ง" (กาลาเทีย 1:9)

10. เราสามารถมีความม่ันใจสว่นบุคคลถึงความรอด
ทำาไมเรือ่งน้ีจึงสำาคัญ

เพราะความรอดเป็นของประทานที่ ไม่ตอ้งเสียคา่จากพระเจ้า ซ่ึงไดร้บัโดยความเช่ือ คน ๆ หน่ึงสามารถรู้
ไดว้า่เขาไดร้บัความรอด หากคน ๆ หน่ึงสารภาพบาปตอ่พระเจ้า และเชื่อวา่คำาสัญญาของพระเจ้าที่จะให้
อภยับนพืน้ฐานของการชดใช้ของพระครสิต ์บคุคลน้ันสามารถเช่ือไดว้า่เขาไดร้บัความรอด พระเจา้ยังเป็น
พยานถึงพระวญิญาณของพระองคว์า่เราไดร้บัความรอด ศาสนาเท็จมักจะทำาให้ผู้คนหวาดกลัว
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หลักฐานจากพระคัมภีร์

"ส่ิงเหล่าน้ีข้าพเจ้าไดเ้ขียนมาถึงพวกท่าน...เพื่อพวกท่านจะไดท้ราบวา่พวกท่านมีชีวตินิรนัดร"์ (1 ยอห์น 
5:13)

"เพื่อพวกเราจะไดม้ี ใจกล้าในวนัแห่งการพิพากษา" (1 ยอห์น 4:17)

"แตพ่วกท่านไดร้บัพระวญิญาณแห่งการทรงรบัเป็นบุตร ซ่ึงโดยพระวญิญาณน้ีพวกเรารอ้งวา่ "อับบา" คอื
พระบิดา พระวญิญาณน้ันเองทรงเป็นพยานรว่มกบัจติวญิญาณของพวกเราวา่ พวกเราเป็นลกูทัง้หลายของ
พระเจ้า" ( โรม 8:15-16)

11. ผู้ ไม่รอดจะได้รบัการลงโทษช่ัวนิรนัดร์
ทำาไมเรือ่งน้ีจึงสำาคัญ

ถา้ศาสนาปฏเิสธความเป็นจรงิของการลงโทษนิรนัดร ์ศาสนาน้ันจะลดความสำาคญัของการเลอืกของมนุษย์
และลดความเคารพกฎของพระเจ้า พระเยซูตรสัถึงนรกหลายครัง้โดยแสดงให้เห็นความสำาคัญของหลัก
คำาสอน

หลักฐานจากพระคัมภีร์

พระเยซูทรงเล่าเรือ่งเศรษฐีคนหน่ึงซ่ึงอยู่ ในไฟนรกหลังความตาย (ลูกา 16:24)

"และควนัแห่งการทรมานของพวกเขาก็พลุ่งขึน้ตลอดไปเป็นนิตย์และเป็นนิตย์ และพวกเขาไม่มีการพัก
ผ่อนเลยทัง้กลางวนัหรอืกลางคนื" (ววิรณ์ 14:11)

" ไดร้บัพระอาชญาแห่งไฟอันนิรนัดร"์ (ยูดาส 7)

"พวกเจ้าที่ถูกสาปแช่ง จงเข้าไปอยู่ ในไฟซ่ึงไหม้อยู่เป็นนิตย์" (มัทธิว 25:41)

" และคนเหล่าน้ีจะออกไปเข้าสู่การลงโทษเป็นนิตย์ แตผู่้ชอบธรรมจะเข้าสู่ชีวตินิรนัดร"์ (มัทธิว 25:46)
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คำาถามเหล่าน้ีมี ไวส้ำาหรบับทเรยีนที่ครอบคลุมกลุ่มศาสนาตา่ง ๆ

ในตอนตน้ของคาบเรยีน ครคูวรทบทวนคำาถามเหล่านี คำาถามแตล่ะข้อสามารถตอบไดด้ว้ยประโยคเดยีว 
คำาถามเหล่าน้ีจะช่วยให้นักเรยีนจดจำารายละเอียดที่สำาคญัที่สุดเกี่ยวกับแตล่ะกลุ่มศาสนา

บทเรยีนท่ี 3 - ลัทธิมอรม์อน
1. ชาวมอรม์อนคดิอย่างไรกับนิกายอื่น?

2. มอรม์อนเช่ืออะไรเกี่ยวกับประวตัศิาสตรข์องครสิตศาสนา?

3. ชาวมอรม์อนเช่ือวา่พระเยซูเป็นใครก่อนการประสูต?ิ

4. เป้าหมายสูงสุดของมอรม์อนคอือะไร?

5. อะไรคอือำานาจสูงสุดสำาหรบัมอรม์อน?

บทท่ี 4 - พยานพระยะโฮวา
1. พยานพระยะโฮวาคดิอย่างไรกับนิกายอื่น?

2. พยานพระยะโฮวาเช่ืออะไรเกี่ยวกับพระวญิญาณบรสุิทธิ์?

3. พยานพระยะโฮวาสอนความเช่ือผิด ๆ อะไรบ้างเกี่ยวกับพระเยซู?

4. พยานพระยะโฮวาเช่ือวา่คน ๆ หน่ึงตอ้งทำาอะไรจึงจะรอด

บทเรยีนท่ี 5 - อิกเลเซีย นี ครสิโต
1. ช่ือ อิกเลเซีย นี ครสิโต แปลวา่อะไร?

2. ลัทธิ ใหญ่อะไรที่คล้ายกับ อิกเลเซีย นี ครสิโต ดา้นหลักคำาสอน?

3. ความเช่ือที่สำาคญัที่สุดของ อิกเลเซีย นี ครสิโต คอือะไร?
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4. อิกเลเซีย นี ครสิโต สอนอะไรเกี่ยวกับพระเยซู?

5. ตามที่ อิกเลเซีย นี ครสิโต เช่ือ บุคคลตอ้งทำาอะไรสองประการเพื่อไดร้บัความรอด? 

บทเรยีนท่ี 6 - ลัทธิฟ้าแลบตะวนัออก
1. ช่ืออย่างเป็นทางการของลัทธิฟ้าแลบตะวนัออก คอือะไร?

2. ลัทธิฟ้าแลบตะวนัออกสอนอะไรเกี่ยวกับพระเยซู?

3. ตามที่ลัทธิฟ้าแลบตะวนัออกเช่ือ คน ๆ หน่ึงจะรอดไดอ้ย่างไร?

บทเรยีนท่ี 7 - กลุ่มศาสนศาสตรแ์ห่งความเจรญิรุง่เรอืง
1. นักเทศน์กลุม่ศาสนศาสตรแ์หง่ความเจรญิรุง่เรอืงเน้นอะไรในการสอนของพวกเขาเกีย่วกบัความเช่ือ?

2. ความเช่ือคอือะไรตามกลุ่มศาสนศาสตรแ์ห่งความเจรญิรุง่เรอืง?

3. พระเจ้าเป็นใคร ตามศาสนศาสตรแ์ห่งความเจรญิรุง่เรอืง?

4. ตามศาสนศาสตรแ์ห่งความเจรญิรุง่เรอืง ผู้คนคอือะไร?

บทเรยีนท่ี 8 - ลัทธิวนัสิน้โลก
1. ลัทธิวนัสิน้โลกพยายามตอบสนองความตอ้งการทางอารมณ์และดา้นวญิญาณของผู้คนอย่างไร?

2. ลัทธิวนัสิน้โลกใช้พระคมัภีร์ ในทางที่ผิดอย่างไร?

3. อะไรคอือรรถบทที่ยิ่งใหญ่ของข้อพระคมัภีรเ์ชิงพยากรณ์จากพระคมัภีร?์

4. ลัทธิวนัสิน้โลกก่อให้เกิดการความเสียหายอย่างไร?

บทเรยีนท่ี 9 - ศาสนาฮินดู
1. พราหมณ์คอือะไร ตามความเช่ือของชาวฮินด?ู

2. ลักษณะทางศีลธรรมของบรรดาเทพเจ้าในศาสนาฮินดแูตกตา่งจากลักษณะทางศีลธรรมของพระเจ้า
ที่แท้จรงิองคเ์ดยีวอย่างไร?
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3. เป้าหมายสูงสุดของฮินดคูอือะไร?

4. ทัศนะของฮินดทูี่มีตอ่พระเยซูเป็นอย่างไร?

บทเรยีนท่ี 10 - ศาสนาพุทธ
1. ช่ือและนิยามเป้าหมายสูงสุดของชาวพุทธ

2. ชาวพุทธเช่ืออะไรแทนพระเจ้า?

3. ชาวพุทธอธิบายอย่างไรเกี่ยวกับความทุกข์ ในชีวติ?

4. ทำาไมชาวพุทธจึงฝึึกจิตและวญิญาณ?

บทเรยีนท่ี 11 - ลัทธิเต๋า
1. สาวกลัทธิเตา๋อธิษฐานถึงใคร?

2. เหล่าเทพเจ้าสูงสุดในลัทธิเตา๋ไดแ้ก่ ใครบ้าง?

3. เป้าหมายของลัทธิเตา๋คอือะไร?

4. ตามลัทธิเตา๋ พระเยซูคอืใคร?

บทเรยีนท่ี 12 - ศาสนาอิสลาม
1. พระนามพระเจ้า ผู้พยากรณ์ และหนังสือศักดิสิ์ทธิ์ของศาสนาอิสลาม

2. ชาวมุสลิมมีความเช่ือที่ผิด ๆ อะไรเกี่ยวกับพระเยซู?

3. ชาวมุสลิมเช่ืออะไรเกี่ยวกับพระคมัภีร์ ไบเบิล?

4. ชาวมุสลิมเช่ืออะไรเกี่ยวกับความรอด?

บทเรยีนท่ี 13 - ศาสนายิว
1. ศาสนายิวและศาสนาครสิตม์ีพระคมัภีรข์้อใดที่เหมือนกัน?

2. พระเยซูคอืใครตามศาสนายิว?
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3. ศาสนายิวคาดหวงัพระเมสสิยาห์แบบใด?

4. แนวคดิเรือ่งความรอดในศาสนายิวคอือะไร?

บทเรยีนท่ี 14 - ศาสนานิวเอจ
1. สาวกนิวเอจมองศาสนาอื่นอย่างไร?

2. แนวคดิศาสนานิวเอจเกี่ยวกับพระเจ้าคอือะไร?

3. สาวกนิวเอจมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงเหนือธรรมชาตอิย่างไร?

4. สาวกนิวเอจเช่ืออะไรเกี่ยวกับพระเยซู?

5. สาวกนิวเอจเช่ืออะไรเกี่ยวกับความบาป?

6. สาวกนิวเอจเช่ืออะไรเกี่ยวกับความรอด?

บทท่ี 15 - ลัทธินับถือผี
1. พวกที่เช่ือผีถูกจำากัดเฉพาะศาสนาใดศาสนาหน่ึงหรอืไม่? จงอธิบาย

2. สาวกลัทธินับถือผีมีปฏิสัมพันธ์กับวญิญาณอย่างไร?

3. ทำาไมสาวกลัทธินับถือผี ไม่อธิษฐานตอ่พระเจ้า?

4. ไสยศาสตรค์อือะไร?

5. ทำาไมครสิเตยีนจึงไม่ถูกผูกมัดโดยไสยศาสตร?์

บทเรยีนท่ี 16 - ลัทธิวดูู
1. ผู้ปฏิบัตพิิธีวดูบููชาใคร?

2. เป้าหมายของผู้นมัสการในระหวา่งพิธีวดูคูอือะไร?

3. ลัทธิวดู ูยืมพิธีกรรม รปูเคารพและช่ือนักบุญมาจากครสิตจักรใดบ้าง?

4. ตวัอย่างส่ิงของที่ ใช้ ในพิธีวดูมูีอะไรบ้าง
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บทเรยีนท่ี 17 - ครสิตจักรเซเวนต์เดย์ 
แอดเวนทิสต์

1. หลักคำาสอนหลักอะไรที่ทำาให้ครสิตจักรเซเวนตเ์ดย์ แอดเวนทิสต ์แตกตา่งจากครสิตจักรอื่น?

2. ทัศนะของแอดเวนทิสตเ์รือ่งพระเจ้าคอือะไร?

3. อะไรคอืมุมมองของแอดเวนทิสตเ์รือ่งความรอด?

4. สมาชิกแอดเวนทิสตเ์ช่ือวา่จะเกิดอะไรขึน้กับคนที่ฟ้ืนขึน้จากตาย?

บทเรยีนท่ี 18 - นิกายโรมันคาทอลิก
1. นิกายโรมันคาทอลิกกล่าวอ้างอะไรเกี่ยวกับช่ือของพวกเขา?

2. ทำาไมชาวโรมันคาทอลิกจึงถูกกล่าวหาวา่บูชารปูเคารพ?

3. ชาวโรมันคาทอลิกเช่ืออะไรเกี่ยวกับพระเจ้า?

4. ทัศนะของโรมันคาธอลิกเกี่ยวกับความรอดคอือย่างไร?

5. หลักคำาสอนของนิกายโรมันคาธอลิกเรือ่งไฟชำาระคอือะไร?

บทท่ี 19 - ออร์ โธดอกซ์ตะวนัออก
1. โบสถ์ออร์ โธดอกซ์ตะวนัออกกล่าวอ้างโดยช่ืออะไร?

2. ครสิตจักร ออร์ โธดอกซ์ตะวนัออกมีทัศนะตอ่พระเจ้าอย่างไร?

3. ทำาไมสาวก ออร์ โธดอกซ์ตะวนัออกถึงอธิษฐานถึงนักบุญ?

4. ครสิตจักร ออร์ โธดอกซ์ตะวนัออกสอนอะไรเกี่ยวกับพระคมัภีร์ ไบเบิล?

5. ตามคำาสอนของ ออร์ โธดอกซ์ตะวนัออกจะเกิดอะไรขึน้ใน ธี โอซิส ?

บทเรยีนท่ี 20 - สหเพนเตคอสต์
1. ทัศนะของนิกายสหเพนเตคอสตต์อ่พระเยซูเป็นอย่างไร?
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2. ตามที่ สหเพนเตคอสตเ์ช่ือ จะตอ้งเกิดอะไรขึน้เพื่อให้คน ๆ หน่ึงไดร้บัความรอด?

3. นิกายสหเพนเตคอสตเ์ช่ืออะไรเกี่ยวกับการดำาเนินชีวติแบบครสิเตยีน?

4. นิกายสหเพนเตคอสตเ์ช่ืออะไรเกี่ยวกับพระคมัภีร์ ไบเบิล?
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หากตอ้งการศึกษาเพิ่มเตมิเกี่ยวกับหัวข้อที่กล่าวถึงในเน้ือหาน้ี โปรดดแูหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ี

Evangelism

Coleman, Robert. The Master Plan of Evangelism. Ada: Revell, 2010.

Comfort, Ray. Hell’s Best-Kept Secret. New Kensington: Whitaker House, 2004.

Little, Paul. How to Give Away Your Faith. Downers Grove: IVP Books, 2019.

Mormonism

Martin, Walter and Ravi Zacharias. The Kingdom of the Cults. Bloomington: Bethany House 
Publishers, 2003.

Geisler, Norman and William Nix. From God to Us Revised and Expanded: How We Got Our Bi-
ble. Chicago: Moody Publishers, 2012.

หนังสือที่แนะนำาสำาหรบับทเรยีนเกี่ยวกับพยานพระยะโฮวา, อิกเลเซีย นี ครสิโต และ ลัทธิฟ้าแลบตะวนั
ออก ก็มีความเกี่ยวข้องกับบทเรยีนน้ีเช่นกัน

Jehovah’s Witnesses

Strobel, Lee. The Case for Christ: A Journalist’s Personal Investigation of the Evidence for Jesus. 
Grand Rapids: Zondervan, 2016.

Carlson, Ron and Ed Decker. Fast Facts on False Teachings. Eugene: Harvest House Publishers, 
2003.

หนังสือที่แนะนำาสำาหรบับทเรยีนเกี่ยวกับลัทธิอรม์อน, อิกเลเซีย นี ครสิโต และ ลัทธิฟ้าแลบตะวนัออก ก็
มีความเกี่ยวข้องกับบทเรยีนน้ีเช่นกัน

Iglesia ni Cristo

Strobel, Lee. The Case for Easter: A Journalist Investigates the Evidence for the Resurrection. Grand 
Rapids: Zondervan, 2018.

McDowell, Josh and Bob Hostetler. Beyond Belief to Convictions. Carol Stream: Tyndale House 
Publishers, Inc., 2002.
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หนังสือที่แนะนำาสำาหรบับทเรยีนเกี่ยวกับลัทธิอรม์อน, พยานพระยะโฮวา และ ลัทธิฟ้าแลบตะวนัออก ก็มี
ความเกี่ยวข้องกับบทเรยีนน้ีเช่นกัน

ลัทธิฟ้าแลบตะวนัออก

Strobel, Lee. The Case for the Real Jesus: A Journalist Investigates Current Attacks on the Identity of 
Christ. Grand Rapids: Zondervan, 2009.

Hattaway, Paul. China’s Christian Martyrs. Grand Rapids: Kregel Publications, 2007.

หนังสือที่แนะนำาสำาหรบับทเรยีนเกี่ยวกับลัทธิมอรม์อน, พยานพระยะโฮวา และ อิกเลเซีย นี ครสิโต ก็มี
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หนังสือที่แนะนำาสำาหรบับทเรยีนเกี่ยวกับพุทธศาสนา ลัทธิเตา๋ ศาสนาอิสลาม และศาสนายูดาห์ ก็มีความ
เกี่ยวข้องกับบทเรยีนน้ีเช่นกัน

Buddhism

Strobel, Lee. The Case for a Creator: A Journalist Investigates Scientific Evidence that Points toward 
God. Grand Rapids: Zondervan, 2014.

Zacharias, Ravi. The Lotus and the Cross: Jesus Talks with Buddha. Colorado Springs: Multnomah, 
2010.
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Zacharias, Ravi. Jesus Among Other Gods: The Absolute Claims of the Christian Message. New 
York: W Publishing Group, 2002.

Geisler, Norman. Christian Apologetics. Ada: Baker Academic, 2013.
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Zacharias, Ravi. Light in the Shadow of Jihad. Colorado Springs: Multnomah, 2002.

Rhodes, Ron. Reasoning from the Scriptures with Muslims. Eugene: Harvest House Publishers, 
2002.
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ดาห์ ก็มีความเกี่ยวข้องกับบทเรยีนน้ีเช่นกัน

Judaism

McDowell, Josh. More than a Carpenter. Carol Stream: Tyndale Momentum, 2009.

Kaiser, Walter C. The Messiah in the Old Testament. Grand Rapids: Zondervan, 1995.

หนังสือที่แนะนำาสำาหรบับทเรยีนเกี่ยวกับพยานพระยะโฮวา และ อิกเลเซีย นี ครสิโต ก็มีความเกี่ยวข้อง
กับบทเรยีนน้ีเช่นกัน
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อย่างยิ่งสำาหรบัชาวยิว ที่ JewsforJesus.org 

พันธกิจอื่นที่ ให้บทความและข้อมูลคอื Chosen People Ministries ที่ selectedpeople.com 

New Age Religion

Geisler, Norman and Ronald M. Brooks. When Skeptics Ask: A Handbook on Christian Evidences. 
Ada: Baker Books, 1990.

Chesterton, G.K. The Everlasting Man. Brooklyn: Angelico Press, 2013.
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Lewis, C. S. The Abolition of Man. San Francisco: HarperOne, 2015.

หนังสือที่แนะนำาสำาหรบับทเรยีนเกี่ยวกับพยานพระยะโฮวา, อิกเลเซีย นี ครสิโต และ ลัทธิฟ้าแลบตะวนั
ออก ก็มีความเกี่ยวข้องกับบทเรยีนน้ีเช่นกัน

Animism

Richardson, Don. Peace Child. Bloomington: Bethany House Publishers, 2005.

Richardson, Don. Eternity in Their Hearts. Bloomington: Bethany House Publishers, 2006.

Voodoo

Spurgeon, Charles and Robert Hall. Spiritual Warfare in a Believer’s Life. Edmonds: YWAM Pub-
lishing, 1993.

Middleton, David. Victory Over the Forces of Darkness. Salem: Allegheny Publications, 2010.

Seventh-Day Adventism

Carson, D. A. From Sabbath to Lord’s Day: A Biblical, Historical, and Theological Investigation. 
Eugene: Wipf and Stock, 2000.

Catholicism

Noll, Mark. Turning Points: Decisive Moments in the History of Christianity. Ada: Baker Academ-
ic, 2012.

หนังสือที่แนะนำาสำาหรบับทเรยีนเกี่ยวกับออร์ โธดอกซ์ตะวนัออกก็มีความเกี่ยวข้องกับบทเรยีนน้ีเช่นกัน

ออร์ โธดอกซ์ตะวนัออก

Gonzalez, Justo. A History of Christian Thought, Volume 1: From the Beginnings to the Council of 
Chalcedon. Nashville: Abingdon Press, 1987.

หนังสือที่แนะนำาสำาหรบับทเรยีนเกี่ยวกับนิกายโรมันคาทอลิกก็มีความเกี่ยวข้องกับบทเรยีนน้ีเช่นกัน

United Pentecostal

Taylor, Richard. What Does it Mean to be Filled with the Holy Spirit? Boston: Beacon Hill Press, 2011.

Wesley, John. John Wesley for the 21st Century. Edited by Stephen Gibson. Salem: Allegheny Pub-
lications, 2000.
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การตรัสรู้  69

การนั่งสมาธิ  66

การยอมจำานน  83

การเป็นเหมือนพระเจ้า  128

การเวียนว่ายตายเกิด  65, 70

การแปรสาร  121

ขบวนการความเชื่อ  51

ขบวนการคำาแห่งความเชื่อ  51

คนนอกศาสนา  83

คริสตจักรของพระคริสต์  39

คริสตจักรของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์  45

คาถาอาคม  98

คำาพยาน  113

คุณลักษณะของคริสตจักรท้องถิ่นที่ดึงดูดใจ  16

จวงจื่อ  77

จักรพรรดิหยก  78

จึงทำาสมาธิ  70

จ้าว  เว่ยซาน  45

ฉบับแปลโลกใหม่  36

ชะฮาดะฮ์  85

ชารีอะห์  85

ชาร์ลส แคป  51

ชาร์ลส์ รัสเซลล์  33

ซอม  85

ซะกาต  85

ตื่นเถิด  33

ต้นกำาเนิดของศาสนาเท็จ  13

ทัลมุด  89

ทั่วไปของลัทธิต่าง ๆ  14

นิพพาน  65, 70, 71

บริคัม ยังก์  24

ปฏิิสนธินิรมล  121

ฝ่่าหลุนกง  80

พระคัมภีร์มอร์มอน  23

พระคาร์ดินัล  120

พระอิศวร  64

พระเวท  63

พราหมณ์  64

พูดภา  132

มพระเมสสิยาห์  90

มอร์ริส เซรูลโล  51

มูฮัมหมัดเป็  83

ละหมาด  85

วิลเลียม มิลเลอร์  111

ว่าเป็นสกลเทพ  97

ศาสนาทางตะวันออ  80

ศาสนาทางตะวันออก  97, 98

สมาคม Zion’s Watch Tower Tract Society ในปี 
1881  33

สรรพเทวนิยม  71

สายฟ้าเติ้ง  45

สิทธัตถะ โคตมะ  69

สุทธิชนยุคสุดท้าย  23

สุระ  83

หมอผี  103

หมอแม่มดวูดู  106

หยาง เซียงปิน  45

หยินและหยาง  29

หยู-หวาง  78

หลักคำาสอนที่ยากของศาสนาอิสลาม  85

หลักคำาสอนและพันธสัญญา  26

ห้าเสาหลักของศาสนาอิสลามคือ  85

อริยสัจสี่แห่งพุ  71

อวานซินี  51

ออรัล โรเบิร์ตส์  51

อัลกุรอาน  83

อัลลอฮ์  83, 84

อาจารย์ใหญ่คนแรก  78
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เคนเนธ ฮากิน  51

เคนเนธ โคปแลนด์  51

เครื่องหมาย ของสัตว์ร้าย  113

เต้าจ่าง  77

เต้าเต๋อจิง  77

เต๋า  79

เบนนี่ ฮินน์  51

เฟรเดอริค ไพร้ซ์  51

เฟลิกซ์ มานาโล  39

เรลิก  121, 127

เลาซี  77

เวทมนต  96

เวทมนตร์  106

เวทมนตร์คาถา  126

เวทมนตร์แ  98

เอลเลน ไวท์  113

แดนชำาระ  127

แดนชำาระและ  122

แว่นตาวิเศษ  23

โจเซฟ สมิธ  23

โบสถ์ออร์โธดอกซ์ตะวันออก  128

โมโรนี  26

โยคะ  66

โรเบิร์ต ทิลตัน  51

ใบไถ่บาป  122

ไมลส์ มันโร  51
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คำาอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรหลักคำาสอนพื้นฐาน
ความเช่ือของครสิเตียน
หลักสูตรน้ีเป็นหลักสูตรศาสนศาสตรท์ีเ่ป็นระบบ ซ่ึงอธิบายหลักคำาสอนของครสิเตยีนเกีย่วกับพระคมัภีร ์
พระเจ้า มนุษย์ บาป พระครสิต ์ความรอด พระวญิญาณบรสุิทธิ์ ครสิตจักร และวาระสุดท้าย

โรม
หลักสูตรน้ีสอนศาสนศาสตรแ์ห่งความรอดและพันธกิจตามที่อธิบายไว้ ในพระธรรมโรม อภิปรายประเด็น
ตา่ง ๆ ที่ขัดแย้งกันในครสิตจักร 

อวสานศาสตร์
หลักสูตรน้ีสอนเกีย่วกับพระธรรมดาเนียลและววิรณ์พรอ้มกับส่วนอืน่ ๆ ของพระคมัภีรเ์ชิงพยากรณ์และ 
เน้นหลักคำาสอนท่ีสำาคัญ เช่น การเสด็จกลับมาของพระครสิต์ การพิพากษาครัง้สุดท้าย และอาณาจักร 
นิรนัดรข์องพระเจ้า

หลักคำาสอนและการปฏิิบัติชีวติอันบรสุิทธิ�ศกัดิ�สทิธิ�
หลักสูตรน้ีใหค้ำาอธบิายเกีย่วกบัชีวติทีบ่รสุิทธิศั์กดิสิ์ทธิซ่ึ์งพระเจ้าคาดหวงัและมอบอำานาจใหแ้กค่รสิเตยีน

หลักคำาสอนและการปฏิิบัติของครสิตจักร
หลักสูตรน้ีอธิบายการออกแบบและแผนการของพระเจ้าสำาหรบัครสิตจักรและหัวข้อตา่ง ๆ ในพระคมัภีร ์
เช่น การเป็นสมาชิกของครสิตจักร บัพตศิมา การมีส่วนรว่ม ส่วนสิบ และความเป็นผู้นำาทางวญิญาณ

หลักสูตรการสำารวจพระคัมภีร์
การสำารวจพันธสญัญาเดิม
หลักสูตรน้ีสอนเน้ือหาที่สำาคญัและคำาสอนของพระธรรม 39 เล่มในพันธสัญญาเดมิ 



การสำารวจพันธสญัญาใหม่
หลักสูตรน้ีสอนเน้ือหาที่จำาเป็นและคำาสอนของพระธรรม 27 เล่มในพันธสัญญาใหม่

หลักการในการตีความพระคัมภีร์
หลกัสูตรน้ีสอนหลกัการและวธิกีารตคีวามพระคมัภรีอ์ยา่งถกูตอ้งเพือ่เป็นแนวทางในชีวติและความสัมพันธ์
ของเรากับพระเจ้า

หลักสูตรการประกาศและการเป็นสาวก
บทนำาเก่ียวกับการโต้แย้งหรอืงานเขียนท่ีมีเหตุผล
หลักสูตรน้ีสอนพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์ประวตัศิาสตร ์และปรชัญาสำาหรบัโลกทัศน์ของครสิเตยีน และ
แสดงให้เห็นวา่ความเช่ือของครสิเตยีนสอดคล้องกับเหตผุลและความเป็นจรงิอย่างไร

ศาสนาและลัทธิต่าง ๆ ในโลก
หลักสูตรน้ีทำาให้ผู้เชื่อในการเทศนาประกาศมีความเข้าใจในคำาสอนและตอบสนองอย่างเหมาะสมตอ่กลุ่ม
ศาสนาสิบแปดกลุ่ม

การประกาศพระคัมภีรแ์ละการเป็นสาวก
หลักสูตรน้ีนำาเสนอหลักการในพระคมัภีรซ่ึ์งเป็นแนวทางในการประกาศข่าวด ีหลักสูตรน้ีบรรยายรปูแบบ
ตา่ง ๆ ของการประกาศและเตรยีมบทเรยีนเพื่อใช้สอนผู้เปลีย่นใจเลือ่มใสใหม่

การสรา้งชีวติฝ่่ายวญิญาน
ในหลกัสูตรน้ี นักเรยีนเรยีนรูที้จ่ะมเีจตคตขิองพระเยซ ูทีจ่ะเกีย่วขอ้งกบัพระเจา้อยา่งทีพ่ระเยซเูกีย่วขอ้ง
กับพระบิดาของพระองค ์ถ่อมตนเหมือนที่พระเยซูทรงทำา ฝึึกฝึนวนัิยฝ่ึายวญิญาณและส่วนตวัของพระ
เยซู อดทนตอ่ความทุกข์เหมือนที่พระเยซูทรงทำา และเพื่อมีส่วนรว่มในชุมชนครสิเตยีน (ครสิตจักร) ที่
ก่อตัง้โดยพระเยซู

การใช้ชีวติแบบครสิเตียนท่ี ใช้การได้
หลักสูตรน้ีประยุกต์ ใช้หลักการของพระคมัภีรก์ับการใช้เงิน ความสัมพันธ์ ส่ิงแวดล้อม ความสัมพันธ์กับ
รฐับาล สิทธิมนุษยชน และดา้นอื่น ๆ ของการใช้ชีวติในทางปฏิบัติ

การสมรสและครอบครวัของครสิเตียน
หลักสูตรน้ีให้มุมมองของครสิเตยีนเกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์ตลอดช่วงตา่ง ๆ ของชีวติและประยุกต์ ใช้
หลักพระคมัภีรก์ับบทบาทและความสัมพันธ์ ในครอบครวั



หลักสูตรผู้นำาคริสเตียน
การเป็นผู้นำาในงานรบัใช้
หลักสูตรน้ีเน้นถึงอุปนิสัยของครสิเตยีนในขณะที่สอนผู้นำาให้ชีน้ำ าองคก์รผ่านกระบวนการคน้หาคา่นิยม 
การบรรลุวตัถุประสงค ์การแบ่งปันวสัิยทัศน์ การตัง้เป้าหมาย การวางแผนกลยุทธ์ การลงมือปฏิบัต ิและ
การประสบผลสำาเรจ็ 

ชีวติและพันธกิจของพระเยซู
หลกัสูตรน้ีศึกษาชีวติของพระเยซใูนฐานะเป็นแบบอย่างสำาหรบัพนัธกจิและความเป็นผูน้ำ าในศตวรรษที ่21 

หลักการสือ่สาร
หลักสูตรน้ีสอนศาสนศาสตรเ์กี่ยวกับการส่ือสาร วธีิการพูดอย่างมีประสิทธิภาพ และวธีิการเตรยีมและนำา
เสนอคำาเทศนาในพระคมัภีร์

บทนำาสูก่ารนมัสการของครสิเตียน
หลักสูตรน้ีอธิบายวธิีที่การนมัสการส่งผลตอ่ชีวติของผู้เช่ือในทุกแง่มุม และให้หลักการทีค่วรชีน้ำาแนวทาง
ปฏิบัติ ในการนมัสการของปัจเจกและในที่ประชุม 

หลักสูตรประวัติศาสตร์คริสตจักร
การสำารวจประวติัครสิตจักร I
หลักสูตรน้ีอธิบายถึงวธิีที่ครสิตจักรบรรลุพันธกิจและปกป้องหลักคำาสอนที่จำาเป็นตลอดช่วงเวลาตัง้แต ่
ครสิตจักรยุคแรกจนถึงการปฏิรปู

การสำารวจประวติัครสิตจักร II
หลกัสูตรน้ีอธบิายวธิทีีค่รสิตจกัรขยายและเผชิญกบัขอ้ทา้ทายตา่ง ๆ  ตลอดช่วงเวลาตัง้แตก่ารปฏริปูจนถงึ
ปัจจุบัน


