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หลักข้อเชือ่ ของอัครธรรมทูต
บทที่ 5
คริสตจักร

บทนา
ในโลกปัจจุบน
ั เมือ
่ คนส่วนใหญ่ได้ยน
ิ คาว่าคริสตจักร ก็จะนึกถึงอาคารที่
คริสเตียนพบปะกันเพื่อนมัสการพระเจ้า บางครัง้ อาคารเหล่านี้ก็มีขนาดมหึมาและเป็ นวิหาร
ทีอ
่ ลังการ ประดับด้วยงานศิลปะงดงาม บางครั้งก็เป็ นอาคารเล็ก ๆ ตกแต่งเรียบง่าย บางครัง้ ก็เป็ น
โกดังหรือหน้าร้านทีถ
่ ูกแปรสภาพเป็ นห้องประชุม บางครัง้ ก็เป็ นบ้าน หรือกระท่อมเล็ก ๆ ทีท
่ าจาก
ดิน หรือแม้กระทั่งถ้าก็ตาม และผู้ทน
ี่ มัสการก็ซ่อนตัวจากอันตราย แต่ในหลักข้อเชื่อของอัครธรรม
ทูต เช่นเดียวกับในพระคัมภีร์ คาว่า “คริสตจักร” มีความหมายหลักหนึ่งเดียวทีช
่ ดั เจนว่า ประชากร
์ ส
้ ด้วยบุคคลทีป
ของพระเจ้า เป็ นชุมชนบริสุทธิท
ี่ ร้างขึน
่ ระกาศความเชื่อในพระบิดา พระบุตร และ
พระวิญญาณบริสุทธิ ์
นี่เป็ นบทเรียนที่ 5 ในชุด หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต และเราตัง้ ชื่อบทเรียนนี้ว่า
“คริสตจักร” ในบทนี้ เราจะศึกษาถ้อยคาทีแ
่ สดงไว้ในหลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
หลักข้อเชื่ออัครธรรมทูต กล่าวถึงคริสตจักรอย่างชัดแจ้ง โดยใช้ข้อความว่า:
ข้าพเจ้าเชื่อวางใจใน…
สากลคริสตจักรบริสุทธิ ์
การร่วมสมานฉันท์ระหว่างธรรมิกชน
์ ละพันธ
ข้อความส่วนนี้ของหลักข้อเชื่อ ฯ ปรากฏอยู่ในตอนทีก
่ ล่าวถึงพระวิญญาณบริสุทธิแ
กิจของพระองค์ เหตุผลก็คือ พระวิญญาณฯ เป็ นพระภาคแห่งองค์ตรีเอกานุภาพทีเ่ กี่ยวข้องโดยตรง
ต่อคริสตจักรมากทีส
่ ุดเป็ นประจาทุก ๆ วัน ดังนั้นความจริงก็คือ เราอาจจะอภิปรายเรื่องคริสตจักร
์ ็ได้ แต่เราเลือกทีจ่ ะแยกบทเรียนเฉพาะเกี่ยวกับ
ร่วมในบทเรียนเดียวกับพระวิญญาณบริสุทธิก
คริสตจักร เนื่องจากประเด็นนี้เป็ นรากฐานของคริสเตียน และเป็ นรากฐานประสบการณ์ชีวิตของเรา
ในฐานะผู้ตด
ิ ตามพระคริสต์
เราได้กล่าวในบทเรียนก่อนหน้านี้ว่า คริสเตียนโปรเตสแตนต์หลายคนรูส
้ ก
ึ แปลกทีจ่ ะ
ประกาศความเชื่อในเรื่องคริสตจักร เพราะรูส
้ ก
ึ ราวกับว่าความเชื่อของเราในคริสตจักรนั้นจะ
คล้ายคลึงกับความเชื่อทีเ่ รามีในพระเจ้า เมือ
่ หลักข้อเชื่อนี้กล่าวว่าเราเชื่อวางใจในคริสตจักร มัน
ไม่ได้หมายความว่าเราวางใจในคริสตจักรเพื่อได้รบ
ั ความรอด ความเชื่อทีน
่ าไปสู่ความรอดต้องเป็ น
ความเชื่อในพระคริสต์ และพระคริสต์เท่านั้น แต่เราเชื่อวางใจในคริสตจักรในความหมายทีว่ ่าเรา
เชื่อในสิง่ ทีพ
่ ระคัมภีร์สอนเกี่ยวกับคริสตจักร และการทีพ
่ ระคัมภีร์บอกเราว่าคริสตจักรเป็ น
องค์ประกอบสาคัญของชีวิตคริสเตียน และความเชื่อของเราเกี่ยวกับการร่วมสมานฉันท์ระหว่าง
ธรรมิกชนก็มีลกั ษณะเดียวกัน เราไม่ได้เชื่อว่าผู้เชื่อคนอืน
่ ๆ จะนาความรอดมาสู่เรา แต่เราเชื่อคา
สอนในพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าใช้ผู้เชื่อคนอืน
่ ๆ ให้นาข่าวดีมาสู่เรา ทาพันธกิจกับเรา และเสริมกาลัง
ความเชื่อของเรา
บทเรียนของเราเกี่ยวกับคริสตจักรจะแบ่งออกเป็ นสีส
่ ่วนสาคัญ ตามทีก
่ ล่าวถึงในหลักข้อเชื่อ
ฯ ประเด็นทีเ่ ราจะศึกษา คือ หนึ่ง การทีพ
่ ระเจ้ารับรองคริสตจักร สอง ความจริงทีว่ ่าคริสตจักรนั้น
บริสุทธิ ์ สาม “ความเป็ นสากล” ของคริสตจักร และสี่ หลักการทีว่ ่าคริสตจักรเป็ นสถานทีแ
่ ห่งการ
สมานฉันท์ แต่ละส่วนจะช่วยให้เราเข้าใจอัตลักษณ์และธรรมชาติของคริสตจักรตามทีถ
่ ูกยืนยันใน
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต เราจะเริ่มด้วยการทีพ
่ ระเจ้าทรงรับรองคริสตจักร
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การรับรอง
ในโลกปัจจุบน
ั คริสเตียนหลายคนเชื่อว่าคริสตจักรนั้นไม่มีความจาเป็ น หรืออย่างน้อยเขาก็
แสดงตัวว่าเป็ นเช่นนั้น ในหลายกรณี คนทีเ่ ชื่ออย่างจริงใจก็คด
ิ ว่าองค์กรเช่นคริสตจักรเป็ นเพียงแค่
สิง่ ประดิษฐ์ของมนุ ษย์ทแ
ี่ ทรกเข้ามาในความสัมพันธ์ส่วนตัวของเรากับพระเจ้า แต่พระคัมภีร์สอน
เราด้วยมุมมองทีแ
่ ตกต่างยิ่ง ในความหมายทีก
่ ว้างทีส
่ ุด คริสตจักรก็คืออาณาจักรของพระเจ้าในโลก
นี้ นั่นคือ เป็ นการรวมตัวกันของคนพิเศษของพระองค์ และเป็ นช่องทางสาคัญทีพ
่ ระองค์ประทาน
พระคุณแก่ผู้ทส
ี่ ตั ย์ซื่อต่อพระองค์ พระคัมภีร์ยืนยันว่าคริสตจักรมีความสาคัญยิง่ ในการสถาปนาและ
รักษาความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า
เมือ
่ เรากล่าวว่าคริสตจักรได้รบ
ั การรับรองโดยพระเจ้า เราหมายความว่าพระองค์ทรงสร้าง
้ มาโดยมีวตั ถุประสงค์ และพระองค์ได้ประทานอานาจแก่คริสตจักร กล่าวแบบกว้าง ๆ
คริสตจักรขึน
ก็คือ พระคัมภีร์สอนว่าพระเจ้าได้รบ
ั รองคริสตจักรในฐานะองค์กรทีพ
่ ระองค์ทรงเจิมไว้เเพื่อปฏิบตั ิ
พันธกิจของพระองค์ในโลกนี้ พระเยซูเองก็ได้กล่าวเช่นนี้ในมัทธิว 16:18
และเรากล่าวแก่ทา่ นด้วยว่า ท่านคือเปโตร และบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของ
เราไว้ และประตูทง้ ั หลายแห่งนรกจะไม่มีชยั ชนะต่อคริสตจักรนัน
้ เลย (มัทธิว
16:18)
คริสตจักรมิใช่สิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ผู้ล้มลงในความบาป แต่พระเยซูเองเป็ นผู้สถาปนา
้
คริสตจักรขึน
ดังนั้น ถึงแม้เราจะเห็นข้อบกพร่องต่าง ๆ ในคริสตจักรตลอดประวัตศ
ิ าสตร์ และบางครั้ง
คริสตจักรเองก็ละทิง้ พระกิตติคุณ จนไม่ได้เป็ นคริสตจักรของพระเจ้าอีกต่อไป แต่เราก็ต้องไม่ด่วน
สรุปว่าคริสตจักรนั้นไร้ประโยชน์หรือไร้ความจาเป็ น หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต ยืนยันว่าพระเจ้า
รับรองคริสตจักรโดยใช้ถ้อยคาง่าย ๆ ดังต่อไปนี้ :
ข้าพเจ้าเชื่อวางใจในคริสตจักร
ท่านคงจาได้จากบทเรียนก่อน ๆ ว่า หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต สรุปใจความสาคัญของ
กฎแห่งความเชื่อของคริสตจักรยุคแรก และกฎแห่งความเชื่อเหล่านั้นก็สรุปใจความสาคัญของพระ
คัมภีร์ ดังนั้น เมือ
่ หลักข้อเชื่อฯประกาศความเชื่อในคริสตจักร ก็แสดงว่าหลักข้อเชื่อฯ มีเจตนาทีจ่ ะ
ยืนยันสิง่ ทีพ
่ ระคัมภีร์สอนเกี่ยวกับคริสตจักร และแง่มุมพื้นฐานทีส
่ ุดของคาสอนในพระคัมภีร์
เกี่ยวกับคริสตจักรก็คือ การทีพ
่ ระเจ้าได้แต่งตัง้ คริสตจักรให้กระทาวัตถุประสงค์ของพระองค์ในโลก
นี้ให้สาเร็จ
เมือ
่ เราพิจารณาการทีพ
่ ระเจ้าทรงรับรองคริสตจักร เราจะเน้นศึกษาหลักการสามประการ
คือ หนึ่ง ภูมห
ิ ลังในพันธสัญญาเดิมเกี่ยวกับคริสตจักร สอง สิง่ ทีพ
่ ระเยซูกระทาเพื่อสถาปนา
คริสตจักร เมือ
่ พระองค์ปฏิบตั ิพน
ั ธกิจในโลกนี้ และสาม นัยยะสาคัญบางประการของมุมมองจาก
พระคัมภีร์ในเรื่องเหล่านี้ เราจะเริ่มด้วยภูมห
ิ ลังในพันธสัญญาเดิม

พันธสัญญาเดิม
หลักการเรื่องคริสตจักรในพันธสัญญาใหม่ จริง ๆ แล้วมีรากฐานในพันธสัญญาเดิม
หลายคนคงคิดว่าคริสตจักรนั้นเริ่มต้นในวันเพนเทคอสต์ เมือ
่ พระเยซูเสด็จสู่สวรรค์
แล้ว และได้ประทานพระวิญญาณของพระองค์ลงมาเหนือเหล่าสาวก แต่ข้าพเจ้าคิด
ว่านี่เป็ นความเข้าใจผิดเกี่ยวกับธรรมชาติของคริสตจักร ข้าพเจ้าคิดว่าคริสตจักร
-2For videos, lesson guides and other resources, visit Thirdmill at thirdmill.org.

หลักข้อเชือ
่ ของอัครธรรมทูต

บทที่ 5: คริสตจักร

เป็ นสิง่ ทีต
่ ่อเนื่องเกี่ยวกับประชากรของพระเจ้าตัง้ แต่สมัยพันธสัญญาเดิม พระเจ้า
ทรงเรียกอับราฮัมและประชากรในสมัยพันธสัญญาเดิม และเราสามารถกล่าวได้ไม่
ยากว่า นี่แหละคือคริสตจักร หรือต้นกาเนิดของคริสตจักรนั่นเอง ดังนั้น คริสตจักร
จึงเริ่มต้นแต่น้น
ั มา และได้ดารงต่อเนื่องมาจนถึงยุคของเรา และคริสตจักรก็จะ
ดาเนินต่อไปจนสมบูรณ์ ถึงวันทีพ
่ ระเยซูเสด็จกลับมาจากฟ้ าสวรรค์เบื้องบน
—ดร. ไรแอด แคสซิส
พันธสัญญาใหม่กล่าวถึงคริสตจักรบ่อยครัง้ โดยใช้คาภาษากรีกว่า
“เอคเคลเซีย” (Ekklesia) แต่คานี้มาจากต้นฉบับ “เซ็ปทูอาจินท์” (Septuagint) ซึ่งเป็ น
พันธสัญญาเดิมฉบับแปลเป็ นภาษากรีก ในพันธสัญญาเดิม คาว่า “เอคเคลเซีย” และคาแปลภาษา
ฮีบรู มักถูกใช้เพื่อเจาะจงถึงชนชาติอส
ิ ราเอลทีช
่ ุมนุมกัน ซึง่ เราเห็นได้ในเฉลยธรรมบัญญัติ 9:10,
31:30; ผู้วินิจฉัย 20:2; 1 พงศ์กษัตริย์ 8:14; สดุดี 22:22, 25; และทีอ
่ น
ื่ ๆ อีกหลายตอน
แม้ในพันธสัญญาใหม่ ซึ่งมีการใช้คาว่า “เอคเคลเซีย” เป็ นศัพท์เฉพาะเพื่อหมายถึง
คริสตจักร คานี้ก็ยงั คงถูกใช้เพื่อหมายถึงการทีช
่ าวอิสราเอลในสมัยพันธสัญญาเดิมมาชุมนุมกัน
ตัวอย่างหนึ่งได้แก่กิจการ 7:38 ซึ่งสเตเฟน ได้กล่าวแก่กลุ่มคนทีส
่ งั หารเขา
โมเสสคนนี้แหละ ทีไ่ ด้อยูใ่ นทีป
่ ระชุมในถิน
่ ทุรกันดารกับทูตสวรรค์ซงึ่ ได้ตรัสแก่
ท่านในภูเขาซีนาย และอยูก
่ บ
ั บรรพบุรุษของพวกเรา ผูซ
้ งึ่ ได้รบ
ั พระดารัสอ ันทรง
ชีวต
ิ มาเพือ
่ ให้แก่พวกเรา (กิจการ 7:38)
ในข้อนี้ คาภาษากรีกทีใ่ ช้เพื่อหมายถึงชุมนุมชนคือคาว่า “เอคเคลเซีย” ซึ่งมักจะถูกใช้เพื่อ
หมายถึงคริสตจักร สิง่ นี้บ่งบอกว่าการทีช
่ าวอิสราเอลในสมัยพันธสัญญาเดิมชุมนุมกันนั้น เทียบเท่า
และเป็ นทีม
่ าของคริสตจักรในสมัยพันธสัญญาใหม่
และใน 1 เปโตร 2:9 เปโตรก็เรียกคริสตจักรโดยใช้ชื่อทีโ่ ยงไปถึงชาวอิสราเอลในสมัยพันธ
สัญญาเดิม ลองฟังคาพูดของท่าน:
แต่พวกท่านเป็ นชั่วอายุทท
ี่ รงเลือกสรรไว้แล้ว เป็ นพวกปุโรหิตหลวง เป็ น
์
ประชาชาติอ ันบริสท
ุ ธิ เป็ นชนชาติอ ันประหลาด เพือ
่ พวกท่านจะได้สาแดงบรรดา
คาสรรเสริญของพระองค์ ผูไ้ ด้ทรงเรียกพวกท่านให้ออกมาจากความมืด เข้าสูค
่ วาม
สว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์ (1 เปโตร 2:9)
ในทีน
่ ี้ เปโตรได้อ้างหลายข้อความจากพันธสัญญาเดิมทีก
่ ล่าวถึงชนชาติอส
ิ ราเอล และท่าน
ได้ใช้ชื่อพิเศษของชาวอิสราเอลเพื่ อเรียกคริสตจักรในพันธสัญญาใหม่ โดยการกล่าวเช่นนี้ ท่านบ่ง
บอกว่ามีความต่อเนื่องสาคัญระหว่างคนสองกลุ่มนี้
ถ้าเราคิดถึงข้อความ เช่น 1 เปโตร 2 ซึ่งเปโตรได้เรียกคริสตจักรโดยใช้ชื่อดัง้ เดิม
หลายคาทีพ
่ ระเจ้าประทานแก่ชาวอิสราเอลในพันธสัญญาเดิม เช่น “เจ้าเป็ นปุโรหิต
หลวง เป็ นชนชาติบริสุทธิ ์ เป็ นประชากรของพระเจ้า” เราก็จะเห็นว่าเปโตรกาลัง
สอนกลุ่มคริสตจักรต่าง ๆ ในหลาย ๆ แคว้น ซึ่งส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่คนยิว ให้เข้าใจ
ว่าจริง ๆ แล้ว พวกเขาเองก็คือผลสาเร็จ ของพระสัญญาพระเจ้าทีม
่ ีต่อชาวอิสราเอล
และพวกเขาควรรับรูว้ ่า นี่คืออัตลักษณ์ของพวกเขา
—ดร. เดนนิส จอห์นสัน
แน่นอน เราไม่ได้บอกว่าคริสตจักรในพันธสัญญาใหม่เป็ นเหมือนกับการชุมนุมกันของชน
ชาติอส
ิ ราเอลในพันธสัญญาเดิมทุกประการ ทัง้ สองกลุ่มมีความสัมพันธ์กน
ั แต่ก็แตกต่างกันด้วย ใน
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โรมบทที่ 11 เปาโลได้ใช้คาอุปมาเพื่อกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างชุมนุมชนอิสราเอลในพันธ
สัญญาเดิมและคริสตจักร เปาโลกล่าวถึงคนสองกลุ่มนี้โดยเปรียบกับแป้ งทัง้ ก้อนและต้นมะกอก
คากล่าวนี้ปรากฏในโรม 11:16:
ด้วยว่าถ้าผลแรกบริสท
ุ ธิ ์ ทัง้ ก้อนก็บริสท
ุ ธิด์ ว้ ย และถ้ารากบริสท
ุ ธิ ์ กิ่งทัง้ หลายก็
์
บริสท
ุ ธิดว้ ย (โรม 11:16)
ก่อนอืน
่ เปาโลกล่าวว่า ชนชาติอส
ิ ราเอลทีร่ วมตัวกันในพันธสัญญาเดิมนั้น เป็ นผลแรกของ
แป้ งก้อนเดียวกันกับทีเ่ ป็ นจุดกาเนิดของคริสตจักรในพันธสัญญาใหม่
เลวีนิติ 20:17 กาหนดให้ชาวอิสราเอลถวายขนมปังชุดแรกของตนเองแด่พระเจ้า ผลผลิต
ชุดแรกไม่ใช่การเก็บเกี่ยวแยกต่างหาก แต่เป็ นส่วนหนึ่งของผลผลิตทัง้ หมดทีเ่ ก็บเกี่ยวได้ โดยเป็ น
ตัวแทนของผลผลิตทัง้ สิน
้ ฉะนั้น เมือ
่ เปาโลกล่าวว่าชาวอิสราเอลและคริสตจักรในพันธสัญญาใหม่
มาจากแป้ งก้อนเดียวกัน ท่านก็บอกอย่างชัดเจนว่า ทัง้ อิสราเอลในพันธสัญญาเดิมและคริสเตียนใน
พันธสัญญาใหม่ก็เป็ นส่วนหนึ่งขององค์กรเดียวกัน เป็ นประชากรของพระเจ้าเหมือนกัน เป็ น
คริสตจักรเดียวกัน
ประการทีส
่ อง เปาโลกล่าวว่า การรวมตัวของชนชาติอิสราเอลในพันธสัญญาเดิมเปรียบได้
กับรากของต้นไม้ และคริสตจักรในพันธสัญญาใหม่เปรียบได้กบ
ั กิ่งก้านของต้นไม้ต้นเดียวกัน จริง
ๆ แล้ว เปาโลได้ขยายความตัวอย่างนี้ในอีกหลายข้อ ท่านได้เปรียบคริสตจักรในทุกยุคทุกสมัยกับต้น
้ คริสตจักรในพันธสัญญาเดิม ซึ่งประกอบด้วยชาวยิวเป็ นส่วนมาก เป็ นเหมือน
มะกอกทีป
่ ลูกขึน
องค์ประกอบหลักของต้นไม้ ได้แก่ ราก ลาต้น และกิ่งมากมาย และคริสเตียนต่างชาติก็เหมือนกิ่ง
้ นั้น พูดง่าย ๆ ก็คือ คริสเตียนต่างชาติถูกเชื่อมต่อเข้า
มะกอกป่ าทีถ
่ ูกต่อเข้ากับต้นมะกอกทีป
่ ลูกขึน
กับคริสตจักรของชาวยิว ดังนั้น ถึงแม้คริสตจักรในสมัยของเปาโลประกอบด้วยทัง้ ชาวยิวและ
ชาวต่างชาติ แต่ทง้ ั ลาต้นและรากก็เป็ นต้นเดิมทีย่ ้อนกลับไปถึงสมัยพันธสัญญาเดิม ถูกต้อง ต้นไม้
ต้นใหม่นี้แตกต่างในหลายด้าน โดยถูกพัฒนาและต่อยอด แต่ก็ยงั เป็ นต้นไม้ต้นเดิม ในทานอง
เดียวกัน คริสตจักรในพันธสัญญาเดิมก็ถูกพัฒนาและต่อยอดให้เป็ นคริสตจักรในพันธสัญญาใหม่
มันต่างกันในหลายด้านหลัก ๆ และเป็ นตัวแทนของการเจริญเติบโตต่างระยะกัน แต่ก็ยงั คงเป็ น
คริสตจักรเดียวกัน
เมือ
่ เราได้พิจารณาการทีค
่ ริสตจักรได้รบ
ั การรับรองจากมุมมองของภูมห
ิ ลังทางพันธสัญญา
เดิมแล้ว ให้เราศึกษาว่าพระเยซูทรงสร้างคริสตจักรของพระองค์อย่างไร โดยยังอยู่บนพื้นฐานของ
้ จากคริสตจักรในพันธสัญญาเดิม
การพัฒนาขึน

พระเยซู
เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเมือ
่ พระเยซูเสด็จมา พันธกิจของพระองค์ได้มีผลต่อโลกและประชากร
ของพระเจ้ามากมายมหาศาล นักศาสนศาสตร์จานวนมากมีเหตุผลทีด
่ ีทก
ี่ ล่าวว่า พระเยซูไม่ได้เพียง
แค่ทาให้บญ
ั ญัตด
ิ ง้ ั เดิม รวมทัง้ คริสตจักรในลักษณะเดิมได้ดารงสืบต่อถาวร ในเวลาเดียวกัน เราก็
้ มาใหม่ทุกแง่มุม แต่คริสตจักรใหม่ของพระองค์
ต้องรับรูด
้ ้วยว่าพระเยซูไม่ได้สถาปนาคริสตจักรขึน
มีความต่อเนื่องอย่างใกล้ชิดต่อจากคริสตจักรในพันธสัญญาเดิม
ตลอดพระกิตติคุณ พระเยซูได้ทรงกล่าวถึงคริสตจักรโดยใช้คาว่า “เอคเคลเซีย” เพียงสาม
ครัง้ เท่านั้น แม้คาว่า “เอคเคลเซีย” จะปรากฏในพระกิตติคุณมัทธิว มาระโก ลูกา หรือยอห์นก็ตาม
แต่ทง้ ั สามครัง้ ก็เป็ นเหตุการณ์ทก
ี่ ล่าวในพระกิตติคุณมัทธิวเท่านั้น คือ ครัง้ แรกในบทที่ 16:18 และ
อีกสองครั้งในบทที่ 18:17 ให้เราพิจารณาทัง้ สองข้อนี้อย่างใกล้ชิด
ในมัทธิว 16:18 พระเยซูกล่าวถ้อยคาดังต่อไปนี้ :
และเรากล่าวแก่ทา่ นด้วยว่า ท่านคือเปโตร และบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของ
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เราไว้ และประตูทง้ ั หลายแห่งนรกจะไม่มีชยั ชนะต่อคริสตจักรนัน
้ เลย (มัทธิว
16:18)
ในข้อนี้ คาว่า “สร้าง” ถูกแปลมาจากคาภาษากรีก “ออยโคโดเมโอ” (Oikodomeo) ซึง่
้ มาใหม่ เป็ นการสร้างหรือฟื้ นฟูสงิ่ ทีม
้ ใหม่ ถึงแม้พระ
สามารถหมายถึงการสร้างบางสิง่ ขึน
่ ีอยู่แล้วขึน
เยซูไม่ได้ระบุชดั ว่าพระองค์ตง้ ั ใจใช้ความหมายใด แต่การทีเ่ ราได้ศก
ึ ษาคาสอนของเปาโลในโรมบท
ที่ 11 น่าจะทาให้เราสนับสนุนมุมมองทีว่ ่าพระเยซูกาลังเสริมสร้างและฟื้ นฟูคริสตจักรทีม
่ ีมาตัง้ แต่
พันธสัญญาเดิม
คาพูดของพระเยซูในมัทธิว 18:17 กากวมน้อยกว่า ลองฟังว่าพระองค์ตรัสว่าอย่างไร
และถ้าเขาจะละเลยทีจ่ ะฟังคนเหล่านัน
้ จงไปแจ้งความนัน
้ ต่อคริสตจักร แต่ถา้ เขา
ละเลยทีจ่ ะฟังคริสตจักร จงถือเสียว่า สาหรับท่าน เขาเป็ นเหมือนคนต่างชาติและคน
เก็บภาษี (มัทธิว 18:17)
ในข้อนี้พระเยซูกาลังกล่าวถึงวินยั ของคริสตจักร พระองค์ได้ให้บญ
ั ญัตไิ ว้ว่า ผู้ทไี่ ม่ยอม
สานึกผิดจะต้องถูกนาตัวมาต่อหน้าคริสตจักรหรือทีป
่ ระชุม ในบริบทของการกระทาพันธกิจของพระ
เยซูในยุคนั้น คริสตจักรเดียวทีม
่ ีอยู่ได้แก่วิหารในกรุงเยรูซาเล็ม และธรรมศาลาของชาวยิว ซึ่งมีอยู่
ทั่วไป ทัง้ สองนี้เป็ นรูปแบบการชุมนุมของชาวอิสราเอลในยุคพันธสัญญาเดิมอย่างชัดเจน แต่พระ
เยซูก็เรียกทัง้ วิหารและธรรมศาลาว่า “คริสตจักร”
พระคัมภีร์เดิมบัญญัตไิ ว้ว่า ปกติแล้ว ข้อพิพาทจะต้องถูกไกล่เกลี่ยโดยผู้อาวุโส ปุโรหิต และ
ผู้วินิจฉัย ซึ่งเป็ นตัวแทนของชุมชนและเป็ นผู้ได้รบ
ั การแต่งตัง้ ให้ทาหน้าทีว่ ินิจฉัยหรือตัดสินความ
บัญญัตน
ิ ี้เราเห็นได้ในอพยพ 18 และเฉลยธรรมบัญญัติ 1 และ 19 พระเยซูยืนยันหลักการนี้ใน
ช่วงเวลาของพระองค์ โดยเตือนผู้ทม
ี่ าฟังพระองค์ว่า พวกเขาอยู่ใต้พน
ั ธะทีจ่ ะต้องไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ภายในชุมนุมชนอิสราเอล แต่พระเยซูก็ตง้ ั ใจชี้ถึงคริสตจักรของพระองค์เองด้วย ซึ่งได้แก่คริสตจักร
ทีพ
่ ระองค์กล่าวถึงในมัทธิวบทที่ 16 ด้วยเหตุนี้ มัทธิวจึงบันทึกคาพูดของพระเยซูเพื่อเรา อยากให้
เราเข้าใจว่า ในความคิดของพระเยซูและมัทธิว นั้นซึ่งตรงกับความคิดของเปาโลว่า คริสตจักรใน
พันธสัญญาใหม่ก็พฒ
ั นามาจากชุมนุมชนอิสราเอลในยุคพันธสัญญาเดิมนั่นเอง พระเยซูไม่ได้เอา
คริสตจักรมาแทนทีช
่ าวอิสราเอล แต่พระองค์มาเพื่อช่วยเหลือและฟื้ นฟูชาวอิสราเอลในรูปแบบของ
คริสตจักรในยุคพันธสัญญาใหม่
เมือ
่ เรามองความต่อเนื่องของคริสตจักรจากพันธสัญญาเดิมเข้าสู่พน
ั ธสัญญาใหม่ เรา
จาเป็ นต้องรับรูบ
้ ทบาทสาคัญทีพ
่ ระเยซูกระทาในการพยายามผูกพันทัง้ สองคริสตจักรนี้เข้าด้วยกัน
ประการแรก ถ้ากล่าวอย่างกว้าง ๆ พันธสัญญาใหม่นาเสนอพระเยซูในฐานะเป็ นผู้กระทา
พันธสัญญาของพระเจ้าต่ออิสราเอลให้สาเร็จ ในโรม 8:1-4 และกาลาเทีย 3:16-29 เราพบว่าพระ
เยซูเป็ นชาวอิสราเอลผู้สตั ย์ซื่อ ผู้รกั ษาพันธสัญญาของพระเจ้าและรับมรดกซึ่งเป็ นพระพรทีพ
่ ระเจ้า
สัญญาจะประทานแก่อบ
ั ราฮัมและโมเสส และเราก็อ่านพบในลูกา 1:32 และกิจการ 2:31-33 ว่า
้ ใหม่และปกครองเหนือ
พระเยซูเป็ นบุตรของดาวิด ผู้ซึ่งจะสถาปนาพระราชบัลลังก์ของดาวิดขึน
อิสราเอลและยูดาห์ พระเยซูไม่ได้ตดั อดีตให้เป็ นโมฆะ แต่ทาให้คริสตจักรในพันธสัญญาเดิมนั้น
สาเร็จสมบูรณ์ โดยพระองค์เป็ นทัง้ สมาชิกและศิษยาภิบาลผู้สมบูรณ์แบบทีส
่ ุด
ประการทีส
่ อง พระเยซูเป็ นผู้สถาปนาคริสตจักรแห่งพันธสัญญาใหม่ พระองค์นามาซึ่งการ
ฟื้ นฟูและการสร้างใหม่ ทีเ่ ปลี่ยนแปลงคริสตจักรพันธสัญญาเดิมทีเ่ สือ
่ มสลายให้กลายเป็ นคริสตจักร
แห่งพันธสัญญาใหม่ พระคัมภีร์เรียกพระเยซูว่าเป็ นศีรษะของคริสตจักร ในเอเฟซัส 5:23 และโคโล
สี 1:18 พระองค์ถูกเปรียบเป็ นสามีของคริสตจักร ในเอเฟซัส 5:22-23 และวิวรณ์ 19:1-10 และ
พระเยซูเองก็แต่งตัง้ คริสตจักรให้ได้รบ
ั พระราชอานาจจากพระองค์ตามพระมหาบัญชาของพระองค์
ในมัทธิว 28:18-20 พระเยซูทรงรัก รับรอง และมอบอานาจให้แก่คริสตจักร
สัมพันธภาพของคริสตจักรในพันธสัญญาเดิมกับพระเยซูคริสต์น้น
ั เป็ นมี
ความสาคัญ และเป็ นหัวใจหลัก เช่นเดียวกับสัมพันธภาพของพระเยซูคริสต์ทม
ี่ ีต่อ
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คริสตจักรในพันธสัญญาใหม่ทุกประการ สาหรับคริสเตียนบางคน คาว่า “คริสตจักร
้ ในวัน
ในพันธสัญญาเดิม” อาจฟังดูแปลก ๆ เราอาจคิดว่าคริสตจักรนั้นถือกาเนิดขึน
เพเทคอสต์ ตามทีก
่ ิจการ 2 กล่าว แต่ถ้าเราคิดถึงคริสตจักรในฐานะประชากรของ
พระเจ้า ผู้ซึ่งพระองค์ได้สถาปนาพันธสัญญาและได้ผูกพันไว้ ในฐานะประชากร
ของพระเจ้าทีพ
่ ระองค์ทรงไถ่โดยผ่านพันธกิจขององค์พระเยซูคริสต์พระผู้เป็ นเจ้า
คริสตจักรในพันธสัญญาเดิมก็คือกลุ่มผู้เชื่อทีต
่ ง้ ั ความหวังไว้กบ
ั ความรอดทีพ
่ ระเจ้า
จะประทานให้ในวันทีพ
่ ระเมสสิยาห์เสด็จมานั่นเอง นั่นหมายความว่าคริสตจักรแห่ง
พันธสัญญาเดิมก็วางใจในพระคุณของพระเจ้า ในพระโลหิตทีท
่ รงหลั่ง นั่นคือ พระ
โลหิตของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขน คริสเตียนในพันธสัญญาเดิม ผูเ้ ชื่อในพันธ
สัญญาเดิม สมาชิกคริสตจักรแห่งพันธสัญญาเดิม ล้วนคาดหวังให้พน
ั ธกิจของพระ
เยซูคริสต์องค์พระผู้เป็ นเจ้าของเราได้ปฏิบตั ส
ิ าเร็จลุล่วง เขาทัง้ หลายวางใจใน
์ ละเมตตา ซึ่งเขาไม่คค
พระคุณอันทรงฤทธิแ
ู่ วร และหวังว่าพระเจ้าจะยกโทษความ
บาปของเขาและช่วยให้เขาคืนดีกบ
ั พระองค์ ฉะนั้น เมือ
่ พูดถึงแก่นแท้ของเรื่องนี้
แล้ว ความสัมพันธ์ของผู้เชื่อในพันธสัญญาเดิมและคริสตจักรในพันธสัญญาใหม่กบ
ั
พระเจ้านั้น ก็เหมือนกับความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าทุกประการ โดยเราเป็ นผู้
เชื่อในพันธสัญญาใหม่และคริสตจักรในพันธสัญญาใหม่
—ดร. ซามูเอล หลิง
เท่าทีผ
่ ่านมา เราได้ศก
ึ ษาประเด็นทีค
่ ริสตจักรได้รบ
ั การรับรอง โดยการพิจารณาจากภูมห
ิ ลัง
พันธสัญญาเดิมและพันธกิจของพระเยซูในโลกนี้ บัดนี้ เราจะพิจารณานัยยะแฝงบางประการ
เกี่ยวกับสองแง่มุมนี้

นัยยะแฝง
เมือ
่ เราตระหนักว่าการเจิมคริสตจักรในพันธสัญญาใหม่ของพระเยซูน้น
ั เป็ นการฟื้ นฟูและ
พัฒนาชุมนุมชนอิสราเอลในพันธสัญญาเดิม ก็ย่อมแสดงนัยยะสาคัญยิง่ ว่า โดยพื้นฐานแล้ว มีความ
ต่อเนื่องระหว่างชาวอิสราเอลในพันธสัญญาเดิมและคริสตจักรในพันธสัญญาใหม่ ในทางปฏิบตั น
ิ ้น
ั
เราย่อมคาดหวังว่าชุมชนประชากรของพระเจ้าในพันธสัญญาใหม่จะสะท้อนรากเหง้าดัง้ เดิมของเขา
จากของพันธสัญญาเดิม แน่นอนว่าบางสิง่ ย่อมแตกต่างออกไป และพันธสัญญาใหม่ก็ระมัดระวังทีจ่ ะ
แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ แต่พน
ั ธสัญญาใหม่ก็สอนชัดเจนว่าคริสตจักรนั้นก็เป็ น
เสมือนชาวอิสราเอลนั่นเอง
ประเด็นเรื่องความต่อเนื่องนั้นมีมากมายเกินกว่าทีเ่ ราจะกล่าวได้หมด แต่ก็คม
ุ้ ค่ามาก ถ้าเรา
จะใช้เวลานี้กล่าวถึงสามประเด็นทีเ่ ด่นชัด ประเด็นแรกได้แก่ความต่อเนื่องอันยิง่ ใหญ่ในด้านพระ
ประสงค์ ระหว่างคริสตจักรในพันธสัญญาเดิมและคริสตจักรในพันธสัญญาใหม่

พระประสงค์
นักศาสนศาสตร์มกั สรุปว่าประวัตศ
ิ าสตร์โลกมีอยู่สามยุค ได้แก่ การทรงสร้าง การล้มลงใน
ความบาป และการทรงไถ่ ในยุคของการทรงสร้าง ซึ่งถูกบรรยายในปฐมกาล 1-2 พระเจ้าทรงสร้าง
โลกนี้ พืชพรรณ สรรพสัตว์ และมนุษยชาติ และพื้นทีพ
่ ิเศษแห่งหนึ่งของโลกนี้ คือได้ทรงสร้างสวน
เอเดน และตามพระบัญชาของพระเจ้านั้น มนุษยชาติมีหน้าทีใ่ นการเพิ่มจานวนประชากร
และปกครองโลกนี้ โดยทาให้โลกเป็ นเหมือนสวนเอเดน ให้เป็ นทีท
่ ค
ี่ ค
ู่ วรกับการประทับอยู่ของพระ
์
เจ้าผู้บริสุทธิ
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ในยุคของการล้มลงในความบาป ซึ่งถูกบันทึกในปฐมกาล 3 มนุษยชาติกบฏต่อพระเจ้าและ
ถูกขับออกจากสวนเอเดน การทีม
่ นุษยชาติล้มลงในความบาปนั้นทาให้ทุกสิง่ ทีท
่ รงสร้างต้องเสือ
่ มลง
และมัวหมองไป เปาโลอธิบายสถานการณ์นี้ในโรม 8:20-22
ส่วนทีเ่ หลือในประวัตศ
ิ าสตร์ก็เป็ นช่วงเวลาแห่งการไถ่ โดยในยุคนี้พระเจ้ากาลังทางานเพื่อ
ฟื้ นฟูมนุษยชาติให้กลับสู่สภาพสมบูรณ์ และทางานผ่านมนุ ษยชาติเพื่อฟื้ นฟูทุกสิง่ ทีพ
่ ระองค์ทรง
สร้างให้กลับสู่สภาพงดงามดังเดิม ในบัน
้ ปลายแห่งยุคของการทรงไถ่ ฟ้ าสวรรค์ใหม่และแผ่นดิน
้ ตามทีเ่ ราอ่านพบในอิสยาห์ 65:17 และ 66:22; 2 เปโตร 3:13; และ
โลกใหม่จะถูกสถาปนาขึน
วิวรณ์ 21:1 การไถ่มนุษยชาติและทุกสิง่ ทีท
่ รงสร้าง เป็ นพระประสงค์ทพ
ี่ ระเจ้าตัง้ ไว้สาหรับ
คริสตจักรของพระองค์เสมอมา ทัง้ ในยุคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่
ในยุคปัจจุบน
ั คริสตจักรก็ยงั คงบากบั่นไปสู่จุดมุ่งหมายแห่งการฟื้ นฟูสิ่งทีพ
่ ระเจ้าได้ทรง
สร้าง เมือ
่ ดูตามลาดับความสาคัญตามทีพ
่ น
ั ธสัญญาใหม่สอน สิง่ สาคัญทีเ่ ราทาก็คือการเผยแพร่พระ
กิตติคุณ เพราะเรารูว้ ่าทุกคนทีม
่ ารูจ้ กั พระคริสต์ ก็หมายถึงเราเข้าใกล้บน
้ ั ปลายของยุคแห่งการไถ่ไป
อีกหนึ่งก้าว อีกสิ่งหนึ่งทีเ่ ราทาก็คือการดาเนินชีวิตคริสเตียนในโลกนี้ โดยการสาแดงความรักของ
พระคริสต์แก่เพื่อนบ้านของเรา และโดยการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมรอบตัวเราให้สะท้อนพระสิริ
พระเกียรติ และบุคลิกภาพของพระผู้เป็ นเจ้า และเราทาเช่นนี้โดยหวังและอธิษฐานให้วน
ั นั้นมาถึง
คือวันทีพ
่ ระเยซูจะเสด็จมาเพื่อปฏิบตั พ
ิ น
ั ธกิจแห่งการไถ่ให้เสร็จสิน
้ สมบูรณ์
ประเด็นทีส
่ องของความต่อเนื่องระหว่างคริสตจักรในพันธสัญญาเดิมและคริสตจักรในพันธ
้ ในสมัยปัจจุบน
สัญญาใหม่ทีเ่ กิดขึน
ั ได้แก่การทีช
่ ุมนุมชนทัง้ สองของพระเจ้านั้นประกอบไปด้วยทัง้ ผู้
เชื่อและผู้ไม่เชื่อ

ผูเ้ ชื่อและผูไ้ ม่เชื่อ
เราต้องเข้าใจว่า ไม่ว่าในยุคพันธสัญญาเดิมหรือพันธสัญญาใหม่ คริสตจักรของพระเจ้าก็ไม่
เคยเพียบพร้อมสมบูรณ์ ในยุคพันธสัญญาเดิมนั้น ชาวอิสราเอลสมัยโบราณบางคนก็สตั ย์ซื่อต่อพระ
เจ้าและได้รบ
ั พระพร แต่ก็มห
ี ลายคนทีก
่ บฏต่อพระเจ้า ไม่เชื่อฟังพระองค์ จึงต้องตกอยู่ภายใต้คา
สาปของพระองค์ เราเห็นภาพนี้ตลอดทัง้ พันธสัญญาเดิม แต่ทช
ี่ ด
ั เจนทีส
่ ุดน่าจะเป็ นบทสรุปของพันธ
สัญญาแห่งพระพรและคาแช่งสาปของพระเจ้า ตามทีเ่ ราอ่านพบในเลวีนิติ 26 และเฉลยธรรม
บัญญัติ 27-30
และลักษณะเดียวกันนี้ก็เป็ นจริงกับชุมชนผู้ตด
ิ ตามพระเยซูคริสต์ หรือคริสตจักรในยุคพันธ
สัญญาใหม่ ปัจจุบน
ั ในคริสตจักรของเรา ก็มีทง้ ั ผู้เชื่อและผู้ไม่เชื่อปะปนกัน ยกตัวอย่างเช่น ในสมัย
ของพระเยซู ยูดาสก็เป็ นผู้ไม่เชื่อทีอ
่ ยู่ท่ามกลางอัครสาวก ยอห์น 6:70-71 สอนเราอย่างเจาะจงใน
เรื่องนี้ โดยเราเห็นได้ชดั เจนจากการทีย่ ูดาสทรยศพระเยซู ธรรมชาติของคริสตจักรทีม
่ ีคนหลาย
ประเภทปะปนกันยังคงเห็นได้ชดั จากจดหมายทีม
่ ีไปถึงคริสตจักรต่าง ๆ ในวิวรณ์ บทที่ 2-3 พระ
ธรรมวิวรณ์สองบทนี้คาดหวังให้ผู้เชื่อแท้ในคริสตจักรต้องบากบั่น กระทากิจต่าง ๆ ให้สาเร็จ
นอกจากนั้น ยังเตือนอีกว่าผู้ทไี่ ม่ยอมบากบั่นก็แสดงถึงจิตใจทีป
่ ราศจากความเชื่อ และหลายตอนใน
พระธรรม 1 ยอห์น ก็เน้นถึงการแยกแยะระหว่างผู้เชื่อแท้และผู้เชื่อเทียมในคริสตจักร
นอกเหนือจากนี้ พระธรรมอีกหลายตอนก็เตือนเกี่ยวกับผู้สอนเท็จในคริสตจักร หรือหนุนใจผู้ที่
ยืนยันความเชื่อให้พากเพียรจนถึงทีส
่ ุดเพื่อพิสูจน์ความเชื่อของตน
ใน 2 โครินธ์ 13:5 เปาโลประกาศยอมรับสัจธรรมนี้และหนุนใจให้คนพินิจพิเคราะห์ใน
เรื่องนี้ ให้เราลองฟังสิง่ ทีเ่ ปาโลกล่าว:
จงตรวจสอบพวกท่านเองเถิดว่า พวกท่านอยูใ่ นความเชือ
่ นัน
้ หรือไม่ จงพิสจู น์พวก
ท่านเองเถิด พวกท่านไม่รจู ้ กั ตัวพวกท่านเองหรือว่า พระเยซูคริสต์ทรงสถิตอยู่ใน
พวกท่าน ยกเว้นพวกท่านเป็ นผูถ
้ ูกทอดทิง้ (2 โครินธ์ 13:5)
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เปาโลต้องการให้ทุกคนเข้าใจว่า สิง่ ต่าง ๆ เช่น การเป็ นสมาชิกคริสตจักร การรับบัพติศมา
การกล่าวคายืนยันความเชื่ออย่างหนักแน่น ไม่ได้เป็ นสัญญาณของการมีความเชื่อในความรอดโดย
พระเยซูคริสต์อย่างแท้จริง เพราะหลายคนทีไ่ ม่เคยมีความเชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงก็กระทา
สิง่ เดียวกันนี้ได้ ดังนั้น เปาโลจึงหนุนใจให้คนในคริสตจักรสารวจตนเอง เพื่อให้ม่น
ั ใจว่าเขาจะ
ได้รบ
ั ความรอดเพราะเขาวางใจในพระคริสต์จริง ๆ
แน่นอนทีส
่ ุด ในฐานะมนุษย์ เราไม่สามารถรูส
้ ภาพจิตใจของผู้อน
ื่ ได้ เราเพียงแต่เห็นการ
กระทาและได้ยน
ิ คาพูดของเขาเท่านั้น ฉะนั้นจึงเป็ นไปไม่ได้ทเี่ ราจะตัดสินได้ว่าคนใดเป็ นผู้เชื่อแท้
แต่การทีเ่ รารูว้ ่าอาจมีผู้ไม่เชื่อท่ามกลางชุมนุมชนของเรานั้น ก็น่าจะส่งผลต่อวิธีทเี่ รามองตนเองและ
ผู้อน
ื่ ในคริสตจักร เราควรระลึกเสมอทีจ่ ะสอนและประกาศพระกิตติคุณอย่างสม่าเสมอต่อทุกคนใน
คริสตจักร เพื่อช่วยผู้ทยี่ งั ไม่เชื่อให้ได้รบ
ั ความรอดถึงแม้เราจะไม่รวู้ ่าคนเหล่านั้นเป็ นใครก็ตาม เรา
ควรยินดีทจี่ ะต้อนรับคนเหล่านั้นในคริสตจักร ผู้ซึ่งกาลังแสวงหาพระเจ้า ถึงแม้เขายังไม่ได้วางใจใน
พระคริสต์ก็ตาม แทนทีจ่ ะบั่นทอนจิตใจเขา จนเขาไม่อยากมาโบสถ์ และเราควรอดทนต่อผู้อน
ื่ โดย
ตระหนักเสมอว่าความเชื่อและวุฒภ
ิ าวะทางจิตวิญญาณนั้นแตกต่างกันอย่างมากมาย แม้ท่ามกลาง
คนเหล่านั้นทีอ
่ ยู่ในคริสตจักรเป็ นเวลานานแล้วก็ตาม
ประเด็นทีส
่ ามเกี่ยวกับความต่อเนื่องระหว่างคริสตจักรในพันธสัญญาเดิมและคริสตจักรใน
พันธสัญญาใหม่ ได้แก่การทีค
่ ริสตจักรทัง้ สองยุคมีพน
ั ธะลักษณะเดียวกันต่อพระเจ้า

พันธะ
ประชากรของพระเจ้าทัง้ ในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่มีหน้าทีท
่ จี่ ะรักพระเจ้า
ขยายราชอาณาจักรของพระองค์ไปทั่วโลก และนาพระสิริมาสู่พระองค์ เมือ
่ พูดถึงการรักพระเจ้า
เฉลยธรรมบัญญัติ 6:5-6 สอนคริสตจักรในยุคพันธสัญญาเดิมให้รกั พระเจ้า และเชื่อฟังพระบัญญัติ
ของพระองค์สุดหัวใจ
ในทานองเดียวกัน พระเจ้าเรียกร้องให้คริสตจักรในพันธสัญญาใหม่รกั พระองค์และเชื่อฟัง
พระบัญญัตข
ิ องพระองค์ พระเยซูสอนในมัทธิว 22:37 ว่า การรักพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจเป็ น
บัญญัตข
ิ ้อใหญ่ทส
ี่ ุด ยอห์นก็ได้กล่าวทานองเดียวกันใน 1 ยอห์น 5:3 ว่า การรักพระเจ้าอย่างสุดจิต
สุดใจก็นามาซึ่งการเชื่อฟังพระบัญญัตข
ิ องพระองค์อย่างสุดจิตสุดใจเช่นกัน
หนึ่งในคาถามทีห
่ ลายคนมักถาม ก็คือ จาเป็ นหรือไม่ทีค
่ ริสตจักรในพันธสัญญาใหม่
ต้องรักษาบัญญัตใิ นพันธสัญญาเดิม ไม่ต้องสงสัยว่าคาตอบก็คือ ต้อง และ ไม่ต้อง
ทีไ่ ม่ต้องรักษานั้น หมายถึงคาสั่งเฉพาะเจาะจงต่าง ๆ ทีพ
่ บได้ใน “โทราห์” (พระ
วจนะห้าเล่มแรก) ในพันธสัญญาเดิม ซึง่ ถูกถอดถอนจากเราแล้ว เช่น เราไม่
จาเป็ นต้องให้ลูกชายของเราเข้าสุหนัต เราไม่จาเป็ นต้องไปวิหารปี ละสามครัง้ เรา
ไม่จาเป็ นต้องทาอีกหลายสิ่งหลายอย่าง จริง ๆ แล้ว นี่คือสิง่ ทีส
่ ภาในกรุงเยรูซาเล็ม
ได้อภิปรายกัน ซึ่งมีบน
ั ทึกอยู่ในกิจการบทที่ 15 แต่ในอีกด้านก็คือ อะไรคือเจตนา
ของ “โทราห์” ในพันธสัญญาเดิม? ถ้ามองในประเด็นทีว่ ่า “โทราห์” นั้นเปิ ดเผยให้
เรารูถ
้ ึงบุคลิกภาพและธรรมชาติของพระเจ้า รวมทัง้ บุคลิกภาพและธรรมชาติทพ
ี่ ระ
เจ้าคาดหวังให้เราแบ่งปันกับคนอืน
่ แล้วละก็ แน่นอน ในประเด็นนี้ “โทราห์” ก็
ยังคงต้องใช้กบ
ั ชีวิตของเรา และข้าพเจ้าคิดว่าท่านก็ได้เห็นแล้วในจดหมายฝากของ
เปาโล เปาโลสามารถกล่าวกับคนทีอ
่ ่านจดหมายของท่านว่า “ไม่เลย ท่านมีอส
ิ รภาพ
แล้ว ท่านไม่จาเป็ นต้องทาตามบัญญัตเิ หล่านั้น และในเมือ
่ ท่านเป็ นอิสระ แน่นอน
ท่านก็จะไม่ขโมย ท่านก็จะไม่โกหก ท่านก็จะไม่โลภสิง่ ของของคนอืน
่ ท่านก็จะไม่
ประพฤติผด
ิ ประเวณี ” ฉะนั้น คาถามก็คือ จาเป็ นหรือไม่ทค
ี่ ริสเตียนจะต้องถือรักษา
บัญญัตใิ น “โทราห์” เพื่อได้รบ
ั ความรอด? ไม่จาเป็ นอย่างแน่นอน แต่ในฐานะผู้ที่
เป็ นอิสระเพราะได้รบ
ั การช่วยให้รอดแล้ว เราถูกคาดหวังให้แบ่งปันและสาแดง
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ชีวิตของพระเจ้าหรือไม่? ใช่อย่างแน่นอน
—ดร. จอห์น ออสวอลท์
เราสังเกตว่าประชากรของพระเจ้าทัง้ ในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่จาเป็ นต้อง
ขยายแผ่นดินของพระเจ้า จากปฐมกาล 17:4-5 ประชากรของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมรูว้ ่าพระเจ้า
ได้สญ
ั ญากับอับราฮัมว่าจะให้ท่านเป็ นบิดาของชนหลายชาติ และเปาโลได้สอนย้าในโรม 4:13 ว่า
คนของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมรูว้ ่า โดยพระสัญญานี้ พวกเขามีพน
ั ธะทีจ่ ะขยายแผ่นดินของพระ
เจ้าไปทั่วทัง้ โลกด้วยความเชื่อ ในลักษณะเดียวกัน คริสตจักรในพันธสัญญาใหม่ก็ปฏิบตั ต
ิ าม
แผนการนี้โดยการนาข่าวประเสริฐไปสู่ทุกชนชาติ ตามทีพ
่ ระเยซูได้ประทานพระมหาบัญชาแก่
คริสตจักร หรือสาวกของพระองค์ ในมัทธิว 28:19:
เหตุฉะนัน
้ ท่านทัง้ หลายจงออกไปและสั่งสอนชนทุกชาติ โดยให้บพ
ั ติศมาพวกเขา
ในพระนามของพระบิดา และของพระบุตร และของพระวิญญาณบริสท
ุ ธิ ์ (มัทธิว
28:19)
พันธะทีส
่ ามทีช
่ าวอิสราเอลแห่งพันธสัญญาเดิมและคริสตจักรแห่งพันธสัญญาใหม่มีร่วมกัน
ก็คือการถวายเกียรติแด่พระเจ้า สาหรับคนของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมนั้น เราเห็นพันธะนี้ จาก
สดุดี 86:12 และ 115:18 รวมทัง้ ข้อความในพันธสัญญาใหม่ทบ
ี่ รรยายถึงโลกแห่งพันธสัญญาเดิม
เช่น กิจการ 17:24-28 นอกจากนี้ พันธะดังกล่าวยังถูกสือ
่ ออกมาทางอ้อมจากการทีเ่ ราถูกสร้างตาม
พระฉายาของพระเจ้า ดังทีเ่ ราได้เรียนรูจ้ ากปฐมกาล 1:27 ในโลกแห่งพันธสัญญาเดิมนั้น พระ
ฉายาลักษณ์เป็ นอนุสรณ์ของกษัตริย์ และเป็ นสิง่ ทีเ่ ตือนใจประชากรให้รกั เชื่อฟัง และถวายเกียรติ
แด่กษัตริย์ ในฐานะทีเ่ ป็ นพระฉายาของพระเจ้า มนุษย์ถูกออกแบบมาเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์
และในทานองเดียวกัน คริสตจักรในพันธสัญญาใหม่ก็ต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้า เรื่องนี้ถูก
สอนใน 1 โครินธ์ 10:31; 1 เปโตร 4:11; วิวรณ์ 4:11; และตอนอืน
่ ๆ อีกหลายตอน
ความรับผิดชอบต่าง ๆ ทีพ
่ ระเจ้าประทานแก่คริสตจักรนั้นไม่ใช่ภาระ เพราะเมือ
่ เราอยู่ใน
พระคริสต์ สิง่ เหล่านี้ไม่ใช่ภาระอย่างแน่นอน ถ้าเราต้องยืนเบื้องหน้าพระพักตร์พระเจ้าด้วยความดี
ความชอบของเราเองแล้วละก็ เราก็จะถูกบดขยี้ด้วยภาระอันหนักอึง้ ของเราเอง แต่ในพระคริสต์ ผู้
เชื่อทีแ
่ ท้จริงในคริสตจักรก็เป็ นอิสระจากการถูกกล่าวโทษ และสามารถปฏิบตั ิงานต่อไปเพื่อขยาย
แผ่นดินของพระเจ้า รักษาบทบัญญัตข
ิ องพระองค์ และถวายเกียรติแด่พระองค์ โดยไม่ต้องกลัว
ความล้มเหลว จริง ๆ แล้ว พระเจ้าได้รบ
ั ประกันความสาเร็จในบัน
้ ปลายไว้แล้ว แม้เราจะเผชิญ
้ ชั่วครัง้ ชั่วคราว แต่ประวัตศ
อุปสรรคปัญหาทีเ่ กิดขึน
ิ าสตร์ก็กาลังก้าวไปสู่ชยั ชนะอันไม่มีใครหยุดยัง้
ได้ของพระเจ้า และย่างก้าวสู่ชยั ชนะนั้นได้ ก็ดาเนินไปโดยผ่านคริสตจักรนั่นเอง ดังนั้น ยิง่ เราเชื่อ
ฟังมากเพียงใด ยิง่ เรารักษาพันธะของเรามากเพียงใด พระเจ้าก็จะนาแผ่นดินของพระองค์ไปสู่สง่า
้ เท่านั้น
ราศีอน
ั สมบูรณ์เร็วยิง่ ขึน
้ โดยผ่านขัน
เมือ
่ เราได้เห็นแล้วว่าคริสตจักรถูกพัฒนาขึน
้ ตอนเบื้องต้นจากพันธสัญญาเดิม
เข้าสู่รูปแบบทีพ
่ ระเยซูรบ
ั รองในพันธสัญญาใหม่ ก็ชดั เจนว่าพระเจ้าได้ให้การรับรองคริสตจักรอย่าง
เต็มขนาด คริสตจักรดารงอยู่ได้เพราะพระเจ้าต้องการให้ดารงอยู่ เพราะคริสตจักรปฏิบตั ต
ิ ามพระ
ประสงค์ของพระองค์ คริสตจักรจึงไม่ใช่สิ่งทีม
่ นุษย์สร้างขึ้น และไม่ใช่เรื่องทีผ
่ ด
ิ จากคาสอนของพระ
คัมภีร์ คริสตจักรนั้นเป็ นเจ้าสาวและพระกายของพระคริสต์ เป็ นทีร่ กั ของพระเจ้า เพื่ออุทศ
ิ ตัว
ปรนนิบตั ิ และถวายพระสิริแด่พระองค์
เมือ
่ เราเข้าใจการทีค
่ ริสตจักรได้รบ
ั การรับรองจากพระเจ้าแล้ว เราก็จะศึกษาต่อไปในหัวข้อ
หลักทีส
่ อง นั่นคือ ข้อเท็จจริงทีว่ ่าคริสตจักรเป็ นคริสตจักรทีบ
่ ริสุทธิ ์
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บริสุทธิ ์
พระคัมภีร์ตลอดทัง้ เล่มใช้คาหลายคาแตกต่างกันเพื่อกล่าวถึงแนวคิดของความบริสุทธิ ์ ใน
พันธสัญญาใหม่ คริสตจักรถูกบรรยายว่า “บริสุทธิ”์ หรือ “ถูกชาระ” และบุคคลทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของ
คริสตจักรก็ถูกเรียกว่า “วิสุทธิชน” ทัง้ สามคานี้ คือ “บริสุทธิ”์ “ถูกชาระ” และ “วิสุทธิชน” มาจากคา
กลุ่มเดียวกันในภาษากรีก คาว่า “บริสุทธิ”์ แปลมาจากคาคุณศัพท์ “ฮาจิออส” (Hagios) คาว่า “ถูก
ชาระ” มาจากคากริยา “ฮาจิอาโซ” (Hagiazo) ซึ่งมีความหมายว่า “ทาให้บริสุทธิ”์ และคาว่า “วิสุทธิ
ชน” มาจากคานาม “ฮาจิออส” (Hagios) ซึ่งหมายถึง “คนทีบ
่ ริสุทธิ”์
ในพันธสัญญาเดิม แนวคิดเดียวกันนี้ถูกนาเสนอผ่านคาภาษาฮีบรู เช่น คาคุณศัพท์ “คาด
อช” (Qadosh) ซึ่งแปลว่า “บริสุทธิ”์ คากริยา “คาดาช” (Qadash) ซึ่งแปลว่า “ทาให้บริสุทธิ”์ และ
คานาม “โคเดช” (Qodesh) ซึ่งแปลว่า “คนทีบ
่ ริสุทธิ”์
เมือ
่ เราพูดถึงความบริสุทธิ ์ คริสเตียนหลายคนคุน
้ เคยกับความคิดทีว่ ่า ความบริสุทธิเ์ ป็ นสิง่ ที่
์ องพระเจ้าคือ
ทาให้พระเจ้าแตกต่างจากสิง่ ทีพ
่ ระองค์ได้ทรงสร้าง เรามักจะกล่าวว่า ความบริสุทธิข
พระลักษณะทีท
่ าให้พระองค์แยกต่างหาก หรือแตกต่าง จากสิง่ ทีพ
่ ระองค์ทรงสร้างอย่างสิน
้ เชิง แต่
์
พระคัมภีร์ไม่ได้มีความหมายเดียว เมือ
่ ใช้คาว่า “บริสุทธิ” พระคัมภีร์กล่าวถึงทัง้ สิง่ มีชีวิตและวัตถุ
์ องพระเจ้าว่า “บริสุทธิ”์ ด้วยเช่นกัน หลักข้อ
ต่าง ๆ ทีม
่ ีลกั ษณะพิเศษในการสะท้อนความบริสุทธิข
เชื่อของอัครธรรมทูตจึงได้กล่าวว่าคริสตจักรบริสุทธิ ์ ด้วยความหมายเช่นนี้
เราจะพิจารณาประเด็นทีว่ ่าคริสตจักรบริสุทธิใ์ นสองด้าน หนึ่ง เราจะสารวจนิยามของคาว่า
“บริสุทธิ”์ และสอง เราจะใช้คานิยามนี้เพื่อชี้ถึงบุคคลทีบ
่ ริสุทธิ ์ เราจะเริ่มด้วยคานิยามของคาว่า
์
“บริสุทธิ” ตามพระคัมภีร์

คานิยาม
์ อ
ในพระคัมภีร์น้น
ั แนวคิดเรื่องความบริสุทธิค
่ นข้างซับซ้อน แต่ก็ชดั เจนทีจ่ ะกล่าวว่า เมือ
่
์
พระคัมภีร์กล่าวถึงคนบางคนหรือบางสิง่ ว่า “บริสุทธิ” นั้น ความหมายพื้นฐานทีส
่ ุดก็คือ สิง่ ทีก
่ ล่าวถึง
นั้น “บริสุทธิใ์ นเชิงศีลธรรม” และสัมพันธ์กบ
ั ความรูส
้ ึกของคาว่า “บริสุทธิ”์ นี้หมายถึงคน หรือ
สิง่ ของทีถ
่ ูกแยกไว้เป็ นพิเศษเพื่อใช้ในการปรนนิบตั พ
ิ ระเจ้า
ให้เราศึกษาคานิยามนี้ในทัง้ สองนัยยะ โดยเริ่มด้วยความหมายทีว่ ่า “บริสุทธิเ์ ชิงศีลธรรม”
เมือ
่ เราพูดว่าคนหนึ่งหรือสิ่งหนึ่ง “บริสุทธิเ์ ชิงศีลธรรม” ความหมายของเราก็คือ ผู้น้น
ั หรือสิ่งนั้น
์
ปราศจากบาปและความเสือ
่ มทรามใด ๆ ในความหมายของความบริสุทธิเชิงศีลธรรมนี้ ความ
์ งั กล่าวมีรากฐานในบุคลิกของพระเจ้า พระวจนะหลายตอนบรรยายว่าพระเจ้าเป็ นผู้เดียวที่
บริสุทธิด
บริสุทธิ ์ เช่น 2 พงศ์กษัตริย์ 19:22; สุภาษิต 9:10; อิสยาห์ 30:11-15; และ 1 ยอห์น 2:20
ไม่ใช่แค่ว่าพระเจ้ายิง่ ใหญ่กว่าเรา ไม่ใช่แค่ว่าพระเจ้าไร้ขีดจากัดและเรามีขีดจากัด
แต่ประเด็นก็คือพระองค์สูงส่งในด้านศีลธรรมมากกว่าเรา ในพระองค์ไม่มีความมืด
และไม่มีเงาทีเ่ ลื่อนลอยไปมา ในพระองค์ไม่มีอารมณ์ช่วั วูบอันชั่วร้ายหรือแนวโน้ม
ทีจ่ ะกระทาสิง่ ผิด ในพระองค์ไม่มีอารมณ์หรือความอยากทาสิง่ ชั่วร้ายแม้แต่นิด
เดียว
—ดร. เจ ลีกอน ดันแคน จูเนียร์ ทีส
่ าม
์ ส
เนื่องจากพระเจ้าบริสุทธิท
ี่ ุด สิง่ ใดก็ตามทีแ
่ ปดเปื้ อนบาปที่เข้ามาใกล้พระองค์ก็ต้องตกอยู่
ในภายใต้การพิพากษาและพระพิโรธของพระองค์ เราพบเงื่อนไขนี้ในพระวจนะหลายตอน เช่น 1
ซามูเอล 6:20; 2 พงศ์กษัตริย์ 24:3; และฮีบรู 12:14 ถึงแม้พระเจ้าอาจยับยัง้ การพิพากษาไว้ระยะ
์ องพระองค์ก็จะทาลายคนเหล่านั้นทีค
หนึ่ง แต่ในทีส
่ ุดแล้ว ความบริสุทธิข
่ วามบาปของเขายังไม่ได้
-10For videos, lesson guides and other resources, visit Thirdmill at thirdmill.org.

หลักข้อเชือ
่ ของอัครธรรมทูต

บทที่ 5: คริสตจักร

ถูกจัดการ ด้วยเหตุนี้ ผู้ใดหรือสิ่งใดก็ตามทีจ่ ะเข้าเฝ้ าพระองค์ จึงต้องได้รบ
ั การชาระให้บริสุทธิ ์ เพื่อ
เป็ นตัวอย่าง ให้เราศึกษาถ้อยคาของอิสยาห์ในอิสยาห์ 6:3-7
และพวกเสราฟิ มก็รอ้ งต่อกันและกัน และกล่าวว่า “บริสท
ุ ธิ ์ บริสท
ุ ธิ ์ บริสท
ุ ธิ ์ พระเย
โฮวาห์จอมโยธา แผ่นดินโลกทัง้ สิน
้ เต็มด้วยสง่าราศีของพระองค์” และรากฐาน
ทัง้ หลายของธรณีประตูก็สน
ั่ สะเทือนด้วยเสียงของผูท
้ รี่ อ้ ง และพระนิเวศน์ก็เต็มไป
ด้วยควัน แล้วข้าพเจ้าได้กล่าวว่า “วิบตั ิแก่ขา้ พเจ้า เพราะข้าพเจ้าถูกตัดออกแล้ว
เพราะข้าพเจ้าเป็ นคนทีม
่ ีรม
ิ ฝี ปากทีไ่ ม่สะอาด และข้าพเจ้าอาศัยอยูใ่ นท่ามกลาง
ประชากรทีม
่ ีรม
ิ ฝี ปากทีไ่ ม่สะอาด เพราะนัยน์ตาของข้าพเจ้าได้เห็นกษัตริย์ คือพระ
เยโฮวาห์จอมโยธา” แล้วตนหนึ่งในพวกเสราฟิ มบินมาหาข้าพเจ้า โดยมีถา่ นเพลิง
อ ันหนึ่งในมือของตน ซึง่ ท่านได้เอามาด้วยคีมคีบจากแท่นบูชา และท่านวางถ่าน
เพลิงนัน
้ บนปากของข้าพเจ้า และกล่าวว่า “ดูเถิด สิง่ นี้ได้แตะต้องริมฝี ปากของเจ้า
แล้ว และความชั่ วช้าของเจ้าก็ถูกเอาออกไปเสีย และบาปของเจ้าก็ถูกชาระแล้ว”
(อิสยาห์ 6:3-7)
ในพระวจนะตอนนี้ อิสยาห์กลัวว่าท่านจะถูกทาลายต่อเบื้องพระพักตร์ของพระเจ้าผู้บริสุทธิ ์
เนื่องจากความบาปหรือความผิดของท่าน ฉะนั้น เสราฟิ ม หนึ่งในทูตสวรรค์ทป
ี่ รนนิบตั พ
ิ ระเจ้า จึง
์ องพระเจ้า ด้วยการ
ชาระบาปของอิสยาห์ด้วยถ่านทีย่ งั มีไฟลุกอยู่ ซึ่งนามาจากแท่นบูชาบริสุทธิข
ชาระนี้
์ ราศจากบาป ท่านถูกทาให้บริสุทธิน
์ ่น
์ ี่
อิสยาห์จึงบริสุทธิป
ั เอง และเนื่องจากความบริสุทธิท
ท่านได้รบ
ั ใหม่นี้ ท่านจึงสามารถยืนอยู่จาเพาะพระพักตร์ของพระผู้เป็ นเจ้าโดยไม่ล้มลงภายใต้การ
ถูกพิพากษา
์ องพระเจ้าเป็ นหนึ่งในพระลักษณะทีถ
จากทีเ่ ราเห็นในอิสยาห์บทที่ 6 ความบริสุทธิข
่ ่ายทอด
ได้ เป็ นพระลักษณะทีบ
่ ่งบอกความเป็ นพระองค์อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถ
บ่งบอกลักษณะของสิง่ ทีพ
่ ระองค์ได้ทรงสร้างว่ามีลกั ษณะดังกล่าวด้วยแม้จะมีขีดจากัด ธรรมชาติ
์
บริสุทธิซง่ึ ถ่ายทอดได้น้น
ั เป็ นหลักการพื้นฐานในพระคัมภีร์หลายข้อทีบ
่ ญ
ั ญัตใิ ห้ต้องมีชีวิตบริสุทธิ ์
์ าง
เช่น เอเฟซัส 1:4; ฮีบรู 12:14; และ 1 เปโตร 1:15-16 เราจาเป็ นต้องพากเพียรทีจ่ ะบริสุทธิท
ศีลธรรมเหมือนพระเจ้า แน่นอน ถ้าเราพึ่งพาความเข้มแข็งของเราเอง ความพยายามของเราจะไม่มี
์ างศีลธรรมอย่างสมบูรณ์ แบบ และเมือ
วันสัมฤทธิผล แต่พระคริสต์เองนั้นทรงบริสุทธิท
่ เราอยู่ใน
์ ส
พระองค์ ความชอบธรรมของพระองค์ก็ถูกประทานแก่เรา และเราจึงถูกนับว่าเป็ นผู้บริสุทธิท
ี่ ุด
ปราศจากบาปและความเสือ
่ มทรามอย่างสิน
้ เชิง
แง่มุมทีส
่ องสาหรับนิยามคาว่า “บริสุทธิ”์ คือ การกล่าวถึงลักษณะของคนหรือสิ่งของทีถ
่ ูก
เลือกสรรไว้ต่างหากเพื่อใช้ในการปรนนิบตั พ
ิ ระเจ้าเป็ นการพิเศษ ในความหมายนี้ สิง่ ของก็สามารถ
์ างศีลธรรมก็ตาม เพื่อเป็ นตัวอย่าง เราจะฟังสิง่ ทีเ่ ปาโลอธิบาย
บริสุทธิไ์ ด้ถึงแม้จะไม่มีความบริสุทธิท
ใน 1 โครินธ์ 7:14:
ด้วยว่าสามีทไี่ ม่เชือ
่ นัน
้ ได้รบ
ั การทรงชาระให้บริสท
ุ ธิโ์ ดยทางภรรยา และภรรยาที่
ไม่เชือ
่ นัน
้ ได้รบ
ั การทรงชาระให้บริสท
ุ ธิโ์ ดยทางสามี มิฉะนัน
้ ลูก ๆ ของพวกท่านก็
์
เป็ นมลทิน แต่บดั นี้ลูกเหล่านัน
้ ก็บริสท
ุ ธิ (1 โครินธ์ 7:14)
ในข้อนี้ เปาโลกล่าวว่า เมือ
่ ผู้เชื่อสมรสกับผู้ไม่เชื่อ คนทีไ่ ม่เชื่อนั้นก็ถูกทาให้บริสุทธิ ์ หรือ
บางฉบับแปลโดยใช้คาว่า ผู้ไม่เชื่อนั้น “ก็ได้รบ
ั การชาระ” หลักการนี้ก็คือ ผู้ไม่เชื่อนั้นก็ถูกนับว่าอยู่
กับพระเจ้าและเป็ นประโยชน์สาหรับการรับใช้พระองค์ ถึงแม้ผู้ทไี่ ม่เชื่อนั้นจะยังไม่ได้รบ
ั การชาระ
์
ให้บริสุทธิทางศีลธรรมโดยพระเจ้าผ่านทางพระคริสต์ก็ตาม
คริสเตียนบางคนรูส
้ ก
ึ แปลกใจเมือ
่ คิดว่าพระเจ้าได้แยกผู้ไม่สมบูรณ์และไม่บริสุทธิไ์ ว้เพื่อ
กิจการของพระองค์ แต่ถ้าเราคิดให้รอบคอบ เราจะเห็นว่าพระคัมภีร์บน
ั ทึกตัวอย่างมากมายของผู้
ไม่เชื่อทีพ
่ ระเจ้าได้แยกไว้เพื่อทาพระประสงค์ของพระองค์ให้สาเร็จ ตัวอย่างทีเ่ ด่นชัดทีส
่ ุดเกี่ยวกับ
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เรื่องนี้ก็คือการทีส
่ าวกคนหนึ่ง คือ ยูดาส ได้ทรยศพระเยซูคริสต์ พระผู้เป็ นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
ของเรา ตามทีพ
่ ระเยซูสอนนั้น ยูดาสถูกเลือกไว้แล้วเพื่อวัตถุประสงค์น้น
ั และการทีย่ ูดาสทรยศนั้นก็
์ ส
นาไปสู่การถวายเครื่องบูชาทีบ
่ ริสุทธิท
ี่ ุดเท่าทีเ่ คยมีการถวายแด่พระเจ้า นั่นคือ การสิน
้ พระชนม์อน
ั
ล้าค่าของพระบุตรของพระองค์ และถ้าพระเจ้าสามารถใช้แม้กระทั่งผู้ไม่เชื่อทีเ่ ลวทรามทีส
่ ุดเพื่อ
ปรนนิบตั พ
ิ ระองค์แล้ว พระองค์จะได้รบ
ั สง่าราศีเพียงใดจากการปรนนิบตั อ
ิ ย่างพิเศษของวิสุทธิชนผู้
รักพระองค์?
เราได้เห็นแล้วว่าแนวคิดเรื่องความบริสุทธิใ์ นพระคัมภีร์มีหลายมิติ ฉะนั้น เราจึงต้อง
ระมัดระวังอย่างยิง่ ในการทาความเข้าใจว่าพระคัมภีร์หมายความว่าอย่างไรเมือ
่ ใช้คาว่า “บริสุทธิ”์
“ได้รบ
ั การชาระ” หรือแม้แต่ “วิสุทธิชน” เพื่อกล่าวถึงลักษณะของคริสตจักร บางครัง้ พระคัมภีร์
์ างศีลธรรมนั้น ก็เป็ นผลมาจาก
เรียกร้องให้เราใส่ใจว่า การทีผ
่ ู้เชื่อแท้ในคริสตจักรมีความบริสุทธิท
์
ความบริสุทธิทพ
ี่ ระคริสต์ได้ประทานแก่เขา แต่ในบางครั้ง พระคัมภีร์ก็กล่าวถึงบุคคลทีถ
่ ูกแยกไว้
จากโลกนี้เพื่อการปรนนิบตั พ
ิ ระเจ้าอย่างเป็ นพิเศษ แม้ว่าเขาจะไม่ใช่ผู้เชื่อแท้ก็ตาม และในบางกรณี
พระคัมภีร์ก็หมายถึงผู้เชื่อแท้ถูกคัดเลือกไว้เพื่อปรนนิบตั พ
ิ ระเจ้าด้วยวิธีพิเศษ
์ ็มีความพิเศษ
แต่ไม่ว่าจะเป็ นกรณีใดก็ตาม สิ่งหนึ่งทีเ่ รารูก
้ ็คือ ทุกสิง่ และทุกคนทีบ
่ ริสุทธิก
สาหรับพระเจ้า เรายาเกรงพระนามของพระเจ้า และไม่เอ่ยพระนามของพระองค์อย่างพล่อย ๆ
เพราะพระนามของพระองค์บริสุทธิ ์ เรายอมเชื่อฟังพระคัมภีร์เพราะพระคัมภีร์เป็ นพระวจนะบริสุทธิ ์
์ องเรา เราเคารพและบากบั่นทีจ่ ะมีความบริสุทธิท
์ างศีลธรรมในทุกมิตข
ของพระเจ้าผู้บริสุทธิข
ิ อง
ชีวิต เพราะเรารูว้ ่าพระผู้เป็ นเจ้าทรงเรียกเราให้มีชีวิตทีบ
่ ริสุทธิ ์ และเรามีส่วนร่วมและเชื่อฟัง
์ องพระองค์ ทีใ่ ดก็ตามทีเ่ ราเห็นความบริสุทธิ ์ เราก็รบ
คริสตจักรบริสุทธิข
ั รูถ
้ ึงพระหัตถ์ของพระเจ้า
และเราก็ระมัดระวังเป็ นพิเศษทีจ่ ะปฏิบตั ต
ิ ่อสิง่ นั้นด้วยความเคารพทีม
่ าจากพระองค์
เมือ
่ เราเข้าใจนิยามของคาว่า “บริสุทธิ”์ แล้ว เราก็จะสารวจอัตลักษณ์ของคนทีบ
่ ริสุทธิ ์

คน
กล่าวโดยกว้าง ๆ เมือ
่ พระคัมภีร์เรียกมนุษย์ว่า “บริสุทธิ”์ ก็ต่อเมือ
่ มนุษย์ถูกแยกออกจาก
โลกนี้เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการปรนนิบตั พ
ิ ระเจ้าเป็ นพิเศษ ตัวอย่างก็คือ ชนชาติอส
ิ ราเอลทัง้ หมดใน
ยุคพันธสัญญาเดิมถูกเรียกว่า “บริสุทธิ”์ เสมอ เนื่องจากพระเจ้าได้เข้าส่วนในพันธสัญญากับชนชาติ
นั้น ประเด็นนี้เราเห็นได้จากพระวจนะ เช่น อพยพ 19:5-6; เฉลยธรรมบัญญัติ 7:6-9 และ 28:9;
และ เอเศเคียล 37:26-28
และแนวคิดสาคัญนี้ก็ต่อเนื่องมาถึงคริสตจักรในพันธสัญญาใหม่ เช่น ลูกา 1:72 กล่าวว่า
์ องพระเจ้าสาเร็จ และเนื่องจากคริสตจักรนั้นถูก
พระเยซูได้เสด็จมา เพื่อทาให้พน
ั ธสัญญาบริสุทธิข
้ ใหม่ตามพันธสัญญา คริสตจักรจึงถูกเรียกว่า
มองว่าเป็ นชนชาติอส
ิ ราเอลทีถ
่ ูกสร้างและรื้อฟื้ นขึน
บริสุทธิ ์ พระวจนะทีก
่ ล่าวเช่นนี้ได้แก่โคโลสี 3:12; ฮีบรู 10:29; และอีกหลายตอน ให้เราศึกษา
ตัวอย่างหนึ่งจากคากล่าวของเปโตรต่อคริสตจักรในพันธสัญญาใหม่ใน 1 เปโตร 2:9:
แต่พวกท่านเป็ นชั่วอายุทท
ี่ รงเลือกสรรไว้แล้ว เป็ นพวกปุโรหิตหลวง เป็ น
ประชาชาติอ ันบริสท
ุ ธิ ์ เป็ นชนชาติอ ันประหลาด เพือ
่ พวกท่านจะได้สาแดงบรรดา
คาสรรเสริญของพระองค์ ผูไ้ ด้ทรงเรียกพวกท่านให้ออกมาจากความมืด เข้าสูค
่ วาม
สว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์ (1 เปโตร 2:9)
์ องชนชาติอส
ในข้อนี้ เปโตรยกข้อความจากพันธสัญญาเดิมทีก
่ ล่าวถึงความบริสุทธิข
ิ ราเอล
แต่เปโตรใช้ข้อความนี้เพื่อกล่าวถึงคริสตจักร ประเด็นของเปโตรก็คือ คริสตจักรทัง้ ในพันธสัญญา
์ ลุ่มเดียวกัน
เดิมและพันธสัญญาใหม่ก็เป็ นกลุ่มชนบริสุทธิก
อย่างไรก็ตาม เราทราบดีแล้วว่าไม่ใช่ทุกคนในอิสราเอลหรือในคริสตจักรแห่งพันธสัญญา
ใหม่เป็ นผู้เชื่ออย่างแท้จริง แม้กระนั้นก็ตาม คนเหล่านั้นทัง้ สิน
้ ถูกมองว่าบริสุทธิ ์ เนื่องจากพวกเขา
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เป็ นส่วนหนึ่งของชุมชนแห่งพันธสัญญาของพระเจ้า นั่นคือ เขาอยู่ในพันธสัญญากับพระเจ้านั่นเอง
์ องพวกเขาสูงกว่าความบริสุทธิข
์ อง
สาหรับผู้เชื่อในชุมชนแห่งพันธสัญญานั้น ความบริสุทธิข
ผู้ทไี่ ม่เชื่อ ผู้ไม่เชื่อนั้นถูกเรียกว่าบริสุทธิเ์ พียงเพราะว่าเขาถูกแยกไว้เพื่อกิจการบางอย่างของพระ
เจ้า แต่ผู้เชื่อนั้นบริสุทธิไ์ ม่ใช่เพียงเพราะว่าเขาถูกแยกไว้ แต่เพราะว่าในพระคริสต์ พวกเขาบริสุทธิ ์
ในทางศีลธรรมและเชื่อฟังพระเจ้าด้วย แน่นอนว่าเป้ าหมายก็คือ เพื่อให้ชุมชนแห่งพันธสัญญาทัง้
ชุมชนได้มีความเชื่อ ให้ทุกคนสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าและดาเนินชีวิตทีบ
่ ริสุทธิใ์ นทางศีลธรรม
์ ้น
วิธีหนึ่งทีช
่ ่วยให้เราเข้าใจเรื่องคนบริสุทธิน
ั พบได้ในวิธีการดัง้ เดิมในการแยกระหว่าง
คริสตจักรทีม
่ องเห็นได้ และคริสตจักรทีม
่ องไม่เห็น เราจะศึกษาคริสตจักรสองประเภทนี้ โดยเริ่มที่
คริสตจักรทีม
่ องเห็นได้ก่อน

คริสตจักรทีม
่ องเห็นได้
คริสตจักรทีม
่ องเห็น ก็คือคริสตจักรทีเ่ ราเห็นได้ด้วยตา ซึ่งก็มีความหมายชัดเจนอยู่
แล้ว ดังนั้น คริสตจักรทีม
่ องเห็นได้ก็คือคนทัง้ หลายทีอ
่ ้างว่าเป็ นส่วนหนึ่งของ
คริสตจักรในโลกนี้ ทุกกลุ่มทุกนิกายทีอ
่ ้างว่าเป็ นผู้ตด
ิ ตามพระเยซูคริสต์ เป็ น
ผูต
้ ด
ิ ตามพระประสงค์และพระวจนะของพระเจ้าในโลกในปัจจุบน
ั ซึง่ รวมถึงคริส
เตียนหลากหลายนิกาย ไม่จาเป็ นว่าได้สงั กัดนิกายเฉพาะใด ๆ แต่มองว่าตนเองเป็ น
ผู้ทต
ี่ ด
ิ ตามพระคริสต์
—ดร. มาร์ค สเตราสส์
ในเวลาทีม
่ ีการรวมตัวกันของคริสตจักรทีม
่ องเห็นได้ ไม่ว่าจะเป็ นคนทีม
่ ีส่วนร่วมประจาใน
คริสตจักรทีร่ วมตัวกัน ไม่ว่าสภาวะในใจของคนเหล่านั้นเป็ นอย่างไรก็ตาม ก็มีหลากหลายวิธีทค
ี่ นจะ
ถูกนับเข้าเป็ นส่วนหนึ่งของคริสตจักรทีม
่ องเห็นได้ เขาอาจได้รบ
ั การยืนยันโดยพันธสัญญาของพระ
เจ้า เช่น โดยการรับบัพติศมาเหมือนอย่างพันธสัญญาใหม่ หรือการเข้าสุหนัตเหมือนในพันธสัญญา
เดิม หรือเขาอาจมีความเชื่อหรือประกาศความเชื่อในพระคริสต์ ในคริสตจักรทีไ่ ม่ได้มีระบบสมาชิก
อย่างเป็ นทางการ หรือในคริสตจักรทีไ่ ม่ได้มีพิธีกรรมยืนยันพันธสัญญา เช่นการให้บพ
ั ติศมา เขา
อาจถูกนับเข้าเป็ นสมาชิกแห่งพันธสัญญาเพียงเพราะเขายอมทาตามคาสอนในคริสตจักรอย่างเป็ น
ประจา หรือเพียงเพราะว่าเขามีพ่อแม่หรือคูส
่ มรสทีเ่ ชื่อในพระเจ้าเท่านั้น ตามทีเ่ ปาโลอธิบายใน 1
โครินธ์ 7:14
ตัวอย่างเช่น ในพันธสัญญาเดิม ชนชาติอส
ิ ราเอลทัง้ หมดเป็ นส่วนหนึ่งของคริสตจักร ถึงแม้
ไม่ใช่ทุกคนจะมีความเชื่อแห่งความรอด อย่างน้อยทีส
่ ุด พวกเขาทัง้ หมดก็อยู่ภายในชนชาติเดียวกัน
นอกเหนือจากนั้น ตามทีพ
่ ระเจ้าบัญชาในปฐมกาล 17 พวกเขาทุกคนจึงได้รบ
ั การยืนยันว่าอยู่ใน
พันธสัญญาของพระเจ้าโดยการทีช
่ ายทุกคนเข้ารับสุหนัต
ในพันธสัญญาใหม่ เราก็เห็นภาพทีค
่ ล้ายกัน ทุกคนทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของการร่วมประชุมของ
คริสตจักรก็ถูกนับว่าเป็ นส่วนหนึ่งของคริสตจักร เงื่อนไขนี้ รวมถึงทุกคนทีไ่ ด้ประกาศความเชื่อ ทุก
คนทีไ่ ด้รบ
ั บัพติศมา ลูกหลานและคูส
่ มรสของผู้เชื่อ และมักรวมถึงคนรับใช้และทาสในครัวเรือนของ
เขาด้วย มีอยู่ตวั อย่างหนึ่ง เมือ
่ เปาโลเขียนจดหมายไปยังคริสตจักรต่าง ๆ นั้นท่านตัง้ ใจให้ทุกคนที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับคริสตจักรได้อ่านด้วย และจากคาหนุนใจของเปาโล ทีใ่ ห้คริสเตียนทดสอบ
ตนเองเพื่อให้รวู้ ่าเขามีความเชื่อทีแ
่ ท้จริงหรือไม่ เราก็เห็น ชัดว่าเปาโลมีคาดหมายเช่นกันว่า ภายใน
คริสตจักรจะมีผู้ทไี่ ม่เชื่อปะปนอยู่ด้วยดังจะเห็นได้จากพระวจนะ 2 โครินธ์ 13:5 พระเยซูก็
คาดหมายอย่างเดียวกัน เมือ
่ พระองค์กล่าวคาอุปมาเกี่ยวกับข้าวสาลีและวัชพืชในมัทธิว 13:24-30
โดยพระองค์กล่าวว่าห้ามขับคนทีไ่ ม่เชื่อออกจากคริสตจักร เราเห็นสิง่ เดียวกันในจดหมายทีถ
่ ูกส่งไป
ยังคริสตจักรต่าง ๆ ในวิวรณ์บทที่ 2 และ 3 ซึ่งพระเยซูหนุนใจพวกเขาเสมอให้เอาชนะการทดลอง
และอดทนจนถึงทีส
่ ุด และเราก็เห็นการเน้นในลักษณะเดียวกันในคาเตือนไม่ให้เราละเมิดพระ
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สัญญาใหม่นี้ในพระวจนะ เช่น ฮีบรู 6:4-8 และ 10:29
ให้เราศึกษาตัวอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็ นถ้อยคาในฮีบรู 10:29:
พวกท่านคิดว่า เขาสมควรจะถูกลงโทษมากยิง่ กว่านัน
้ สักเท่าใด ผูซ
้ ึ่งได้เหยียบย่า
พระบุตรของพระเจ้าให้อยูใ่ ต้ฝ่าเท้า และได้นบ
ั ว่าพระโลหิตแห่งพันธสัญญา ซึง่ เขา
์ ล้วโดยพระโลหิตนัน
ถูกชาระให้บริสท
ุ ธิแ
้ ว่า เป็ นสิง่ ไม่บริสท
ุ ธิ ์ และได้ทาการหมิน
่
ประมาทต่อพระวิญญาณแห่งพระคุณ (ฮีบรู 10:29)
ในข้อนี้ ผู้เขียนพระธรรมฮีบรูบอกชัดเจนว่า คนทีไ่ ด้รบ
ั การชาระให้บริสุทธิโ์ ดยพันธสัญญา
กับพระเจ้าแล้ว ก็อาจปฏิเสธพระเยซูคริสต์ได้ในภายหลัง และส่วนทีเ่ หลือของบทนี้ก็กล่าวอย่าง
ชัดเจนว่า บทลงโทษทีก
่ ล่าวถึง ณ ทีน
่ ี้ก็คือการทนทุกข์ทรมานชั่วนิรน
ั ดร์ในนรก
เป็ นเรื่องสาคัญทีเ่ ราต้องจาไว้เสมอว่า ในคริสตจักรทีม
่ องเห็นได้น้น
ั จะมีทง้ ั “ข้าว
สาลีและข้าวละมาน” เสมอ ตามทีพ
่ ระเยซูตรัสไว้ คุณจะพบกับคนของพระเจ้าจริง ๆ
และคนทีด
่ ูเหมือนเป็ นเช่นนั้นด้วย เช่นเดียวกันคุณจะมีสาวกทีส
่ ตั ย์ซื่อต่อพระเยซู
แต่ในขณะเดียวกันก็มียูดาสอยู่ท่ามกลางพวกเขาด้วย เปาโลก็มีเดมาส [ซึ่งเห็นแก่
โลกและละทิง้ เปาโลไป] ของท่านเองท่ามกลางคนทีเ่ ป็ นสาวกของท่าน ดังนั้นก็อาจ
กล่าวได้ว่า ก็จะมีคนลักษณะนี้เสมอในคริสตจักรท้องถิ่นไม่ว่าทีใ่ ด ๆ
—ดร. โดนัลด์ วิทนีย์
ลักษณะผสมผสานของคริสตจักรทางกายภาพเช่นนี้ หมายความว่าเราจาเป็ นต้องระวังตัว
์ อง
เสมอจากการปฏิเสธความเชื่อและการกระทาผิดในคริสตจักร ในเวลาเดียวกัน ความบริสุทธิข
คริสตจักรก็ยงั คงยืนหยัดอยู่ แม้ในยามทีม
่ ีผู้ไม่เชื่อเกี่ยวข้องกับพันธกิจรับใช้ต่าง ๆ ดังนั้น เราจึงให้
์ องพระเจ้า และเราก็เคารพพระวจนะบริสุทธิข
์ อง
เกียรติพิธีกรรมอันบริสุทธิ ์ ซึ่งเป็ นโองการบริสุทธิข
พระเจ้าเสมอ แม้ในยามทีม
่ ีการเทศนาอย่างไม่เอาไหน หรือเทศนาอย่างหน้าไหว้หลังหลอก ตามที่
เปาโลสอนไว้ใน
์ องคริสตจักรเป็ นทัง้ คาเตือนไม่ให้มองตัวคริสตจักรแทนที่
ฟิ ลิปปี 1:14-18 ความบริสุทธิข
จะมองพระเจ้า และเป็ นคามั่นสัญญาว่าพระเจ้าจะใช้คริสตจักรอย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้จะมีความ
บาปและการไม่เชื่อของมนุษย์ก็ตาม
เมือ
่ เราเข้าใจลักษณะของคริสตจักรทีม
่ องเห็นได้แล้ว ต่อไปเราจะพิจารณาความหมายของ
คริสตจักรทีเ่ รามองไม่เห็น

คริสตจักรทีเ่ รามองไม่เห็น
คริสตจักรทีม
่ องเห็นได้เป็ นการชุมนุมกันของผู้เชื่อในชุมชนท้องถิ่น และทุกหนแห่ง
้ ด้วยคนเหล่านั้นที่
ทั่วโลกทุกวันอาทิตย์ และคริสตจักรทีม
่ องเห็นได้นี้ ก็ประกอบขึน
ได้ประกาศความเชื่อ คนเหล่านี้เองทีไ่ ด้มาพบกันและมีส่วนร่วมในพิธีกรรมบริสุทธิ ์
ได้แก่บพ
ั ติศมาและมหาสนิท และโดยผ่านทางพิธีทง้ ั สองนี้ คนเหล่านั้นก็ได้แสดง
ชัดเจนว่า พวกเขาเป็ นสมาชิกทีป
่ ฏิบตั ก
ิ ิจกรรมของคริสตจักรทีม
่ องเห็นได้ของพระ
เจ้า
—ดร. ไซมอน ไวเบิร์ต
ในขณะทีค
่ ริสตจักรทีม
่ องเห็นได้ทางกายภาพนั้นได้รวมทุกคนทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งในชุมชนแห่ง
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พันธสัญญาของพระเจ้า แต่คริสตจักรทีม
่ องไม่เห็นนั้นประกอบด้วยคนทีไ่ ด้เข้าส่วนกับพระคริสต์ใน
ความรอด ด้วยเหตุนี้ บางครัง้ คริสตจักรทีม
่ องไม่เห็นนี้ จึงถูกเรียกว่า “คริสตจักรแท้” เราอาจนึกถึง
คริสตจักรทีม
่ องไม่เห็น ในฐานะคนกลุ่มเล็กกว่า ทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งภายในคริสตจักรทีม
่ องเห็นได้
โดยทั่วไปแล้ว เราปฏิบตั ต
ิ ่อคนส่วนใหญ่ในคริสตจักรทีม
่ องเห็นได้เสมือนว่าทุกคนได้รบ
ั การช่วยให้
รอดแล้วอย่างแท้จริง โดยยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้เขาไป แต่ความจริงก็คือ พระเจ้าเท่านั้นที่
มองเห็นในจิตใจ ตามทีเ่ ราเห็นได้ในพระวจนะ เช่น สดุดี 44:21 และกิจการ 15:8 ฉะนั้น ในช่วง
เวลานี้ในประวัตศ
ิ าสตร์ พระเจ้าเท่านั้นทีส
่ ามารถระบุได้อย่างแน่นอนทีส
่ ุดว่าใครเป็ นส่วนหนึ่งของ
คริสตจักรทีม
่ องไม่เห็นนั้น ถึงแม้ในบทเรียนนี้เราจะเน้นถึงการทีค
่ ริสตจักรทีม
่ องเห็นไม่ได้ดารงอยู่
บนโลกนี้ในทุกช่วงเวลา แต่ก็สาคัญทีเ่ ราจะรับรูว้ ่า คริสตจักรทีม
่ องเห็นไม่ได้น้น
ั รวมถึงผู้เชื่อทุกคน
ทีเ่ คยมีชีวิตอยู่ ทัง้ ก่อน และหลังจากทีพ
่ ระคริสต์ได้มาทาพันธกิจในโลกนี้
โดยปกติ พระวจนะถูกเขียนโดยมุ่งไปทีค
่ ริสตจักรทีม
่ องเห็นได้มากกว่าคริสตจักรทีม
่ องไม่
เห็น แต่โดยทั่วไปแล้วก็จะยกผลประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่ผู้อ่าน ในประเด็นเรื่องความรอด
ของเขา แต่ก็มีข้อยกเว้นทีเ่ ราควรใส่ใจ เช่น 1 โครินธ์ 5 และ 1 ทิโมธี 1:19-20 นอกจากนี้
จดหมายบางฉบับทีม
่ ีไปถึงคริสตจักรต่าง ๆ ในวิวรณ์ 2 และ 3 ก็ไม่ได้กล่าวถึงผู้รบ
ั สารในแง่มุมทีด
่ ี
นัก แต่ในภาพรวม ผู้เขียนพระวจนะต่างคาดหวังให้ผู้อ่านเชื่อและวางใจในพระเจ้าและเชื่อฟัง
พระองค์อย่างสัตย์ซื่อ เป้ าหมายก็เพื่อให้ผู้เชื่อทุกคนได้รบ
ั การพิสูจน์ว่าสัตย์ซื่อ—เพื่อให้คริสตจักรที่
มองเห็นได้ทง้ ั สิน
้ กลายเป็ นส่วนหนึ่งของคริสตจักรทีม
่ องไม่เห็นด้วย
เมือ
่ พระเยซูเสด็จกลับมา พระองค์จะชาระคริสตจักรของพระองค์อย่างหมดจด พระองค์จะ
แยกผู้ไม่เชื่อทัง้ ปวงออกไป เพื่อทัง้ คริสตจักรทีม
่ องไม่เห็นและคริสตจักรทีม
่ องเห็นได้จะเหมือนกัน
ทุกประการ พระวจนะทีก
่ ล่าวเช่นนี้ได้แก่มทั ธิว 7:21-23 และ 13:24-30; 1 โครินธ์ 3:12-15;
และ 1 เปโตร 4:17-19 แต่กว่าจะถึงเวลานั้น พระเจ้าเป็ นผู้เดียวทีร่ อ
ู้ ย่างแน่นอนว่าผู้ใดเป็ นส่วน
หนึ่งของคริสตจักรทีม
่ องไม่เห็นนั้น
การทีป
่ จั จุบน
ั เรามีคริสตจักรทีม
่ องไม่เห็นอยู่ภายในคริสตจักรทีม
่ องเห็นได้น้น
ั มีนยั ยะ
สาคัญหลายประการต่อทุกคนทีอ
่ ้างว่าเป็ นคริสเตียน และนัยยะสาคัญทีส
่ ุดประการหนึ่งก็คือ
คริสตจักรจาเป็ นต้องได้รบ
ั ฟังพระกิตติคุณอย่างสม่าเสมอ เรารูว้ ่าในคริสตจักรทีม
่ องเห็นได้น้น
ั ก็มีผู้
ไม่เชื่ออยู่ด้วย ซึ่งหมายความว่า การเป็ นสมาชิกคริสตจักรอย่างเดียวไม่เพียงพอทีจ่ ะรับประกันความ
รอดของเราได้ ด้วยเหตุนี้ เราจึงจาเป็ นต้องหมั่นสอนและเทศนาพระกิตติคุณแห่งการทรงไถ่ ไม่ใช่
เพียงเพื่อตัวเราเองเท่านั้น แต่เพื่อผู้อน
ื่ เช่นกัน เราต้องแน่ใจว่าผู้ไม่เชื่อท่ามกลางทีป
่ ระชุมของเราจะ
ถูกเชื้อเชิญเข้ามาให้รจู้ กั พระคริสต์และเป็ นส่วนหนึ่งของคริสตจักรที่มองไม่เห็น
เมือ
่ หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูตยืนยันว่าคริสตจักรนั้นบริสุทธิ ์ ความหมาย คือ คริสตจักร
นั้นอยู่ในพันธสัญญากับพระเจ้า หมายความว่าคริสตจักรนั้นถูกแยกไว้ในฐานะประชากรพิเศษของ
พระเจ้า และถูกกาหนดไว้ เพื่ออุทศ
ิ ตัวในการปรนนิบตั พ
ิ ระองค์ นอกจากนี้ หลักข้อเชื่อฯ ยัง
์ ้านศีลธรรม จนถึงขัน
หมายความว่า เป้ าหมายสูงสุดของคริสตจักรก็คือความบริสุทธิด
้ ทีว่ ่า
์
ประสบการณ์ในปัจจุบน
ั ของผู้เชื่อในคริสตจักรนั้นห่อหุ้มเขาไว้ในความบริสุทธิทางศีลธรรมของพระ
คริสต์ และนับจากจุดนี้ไป เมือ
่ เรายอมจานนต่อพระบัญชาของพระผู้เป็ นเจ้า เราก็ได้รบ
ั การชาระอยู่
เสมอจากความบาปทีเ่ รากระทา และสิง่ นี้นาเราให้ยิ่งเข้าใกล้เป้ าหมายแห่งความบริสุทธิอ์ น
ั สมบูรณ์
แบบทีพ
่ ระเจ้าได้เตรียมไว้สาหรับเรา
เราได้ศก
ึ ษาการทีพ
่ ระเจ้าทรงรับรองคริสตจักร ซึ่งทาให้คริสตจักรมีความสาคัญและอานาจ
และแนวคิดทีว่ ่าคริสตจักรมีความบริสุทธิจ์ าเพาะพระพักตร์พระเจ้าแล้ว เราก็พร้อมทีจ่ ะศึกษาหัวข้อ
ทีส
่ าม นั่นคือ การทีค
่ ริสตจักรมีความเป็ นสากล

ความเป็ นสากล
เราจะศึกษาความเป็ นสากลของคริสตจักรในสามหัวข้อ หนึ่ง เราจะศึกษานิยามของคาว่า
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“ความเป็ นสากล” สอง เราจะพิจารณาความเป็ นสากลของคริสตจักรทีม
่ องเห็นได้ และสาม เราจะมุ่ง
ความสนใจไปทีค
่ วามเป็ นสากลของคริสตจักรทีม
่ องไม่เห็น ให้เราเริ่มด้วยคานิยามของคาว่า “ความ
เป็ นสากล”

คานิยาม
ตามทีเ่ ราได้ศก
ึ ษาในบทเรียนหนึ่งก่อนหน้านี้ คาว่า “ความเป็ นสากล” รวมถึงคริสเตียน
ทัง้ หมดในทุกชุมชนผู้เชื่อ คาว่า “สากล” ในภาษาไทยแปลมาจากคาว่า “คาทอลิก” (Catholic) ใน
ภาษาอังกฤษ ซึ่งแปลมาจากคาว่า “คาโทลิคุส” (Catholicus) ในภาษาลาติน และคานี้ก็ผน
ั มาจาก
คาภาษากรีกทีป
่ ระกอบด้วยคาบุพบท “คาตา” (Kata) และคาคุณศัพท์ “โฮโลส” (Holos) ซึ่งมี
ความหมายว่า “ทัง้ หมด” หรือ “ครบถ้วน” อีกต่อหนึ่ง ในภาษาอังกฤษ คาว่า “คาทอลิก” ไม่ได้
หมายถึงศาสนจักรโรมันคาทอลิกแต่อย่างใด แต่เป็ นคาทีบ
่ รรยายถึงเอกภาพท่ามกลางคริสตจักรต่าง
ๆ ทีต
่ ด
ิ ตามพระคริสต์อย่างสัตย์ซื่อ
ท่านคงจาได้จากบทเรียนก่อน ๆ ในบทเรียนชุดนี้ว่า รูปแบบของ หลักข้อเชื่อของอัครธรรม
ทูต ทีเ่ รามีในปัจจุบน
ั พัฒนามาจากหลักข้อเชื่อเพื่อการรับบัพติศมาในสมัยแรก ๆ ในสมัยทีห
่ ลักข้อ
้
เชื่อเหล่านี้ถูกเขียนขึน คริสตจักรต่าง ๆ รอบโลกยังไม่ได้รวมตัวกันภายใต้องค์กรศาสนจักรที่
ปกครองเหนือคริสตจักร ฉะนั้น เมือ
่ หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต กล่าวถึงความเป็ นสากลของ
คริสตจักร ผู้เขียนก็ไม่ได้หมายถึงองค์กรใดทีค
่ วบคุมชุมชนคริสเตียนทัง้ หมด ตรงกันข้าม หลักข้อ
เชื่อฯ หมายถึงเอกภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ ์ ซึ่งดารงอยู่ท่ามกลางคริสตจักรทีถ
่ ูกต้องทัง้ ปวง
ถึงแม้จะแตกต่างกันในเชิงองค์กรก็ตาม ณ เวลานั้นในประวัตศ
ิ าสตร์ คาว่า “คาทอลิก” (คริสตจักร
สากล) หมายถึงคริสตจักรทัง้ ปวง คานี้ถูกใช้เพื่อให้คาว่า “คริสตจักร” ครอบคลุมคริสเตียนทุกคณะ
นิกาย
แนวคิดนี้สอดคล้องกับคาสอนของเปาโลใน 1 โครินธ์ 1:2 โดยเปาโลเริ่มจดหมายของท่าน
ในลักษณะดังนี้ :
เรียน คริสตจักรของพระเจ้าซึง่ อยูท
่ เี่ มืองโครินธ์ แก่คนทัง้ หลายทีไ่ ด้รบ
ั การชาระให้
์ ล้วในพระเยซูคริสต์ ได้ถูกเรียกให้เป็ นพวกวิสท
บริสท
ุ ธิแ
ุ ธิชน ด้วยกันกับบรรดาคน
ในทุกแห่งหนทีร่ อ้ งออกพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของพวกเรา
ทัง้ ของพวกเขาและของพวกเรา (1 โครินธ์ 1:2)
ในข้อนี้ เปาโลกล่าวว่าชุมชนคริสเตียนต่าง ๆ ในเมืองโครินธ์ ซึ่งท่านเรียกโดยรวมว่า
“คริสตจักรในเมืองโครินธ์” เป็ นส่วนหนึ่งของคริสตจักรทีใ่ หญ่กว่าทีร่ วมถึงคนทัง้ ปวงทีอ
่ อกพระนาม
พระคริสต์ ไม่ว่าเขาจะอาศัยอยู่ทใี่ ดก็ตาม
ในช่วงกลางศตวรรษที่ 3 ไซเปรียนแห่งคาร์เธจ เริ่มเน้นบทบาทของบิชอปหรือบาทหลวง
ในการนิยามความเป็ นคริสตจักร ในจดหมายฝากฉบับที่ 68 ท่านได้กล่าวว่า:
พวกเขาคือคริสตจักร เป็ นคนทีผ
่ ูกพันเป็ นหนึ่งกับบาทหลวง เป็ นคริสตจักรสากล
และเป็ นหนึ่งเดียว ไม่ได้ถูกตัดออกหรือแยกจากกัน แต่ในความเป็ นจริงแล้ว
เชื่อมต่อและผูกพันกัน เชื่อมประสานโดยบาทหลวงทีต
่ ่างร่วมกันทางานอย่างเป็ น
เอกภาพ
สาหรับไซเปรียนแล้ว เอกภาพของคริสตจักรมีรากฐานอยู่ในเอกภาพของผู้รบ
ั ใช้และพันธ
้ คริสเตียนก็เริ่มยืนยันเอกภาพของคริสตจักร โดยการที่
กิจของเขา เมือ
่ มุมมองนี้เริ่มเติบโตขึน
คริสตจักรมีเอกภาพในด้านการปกครอง คริสตจักรนั้นเป็ นองค์กรหนึ่งเดียวทีด
่ ารงอยู่ทุกหนทุกแห่ง
ในโลก เพราะบิชอปและบาทหลวงของคริสตจักรก็มีอยู่ทุกหนแห่งในโลกนั่นเอง
-16For videos, lesson guides and other resources, visit Thirdmill at thirdmill.org.

หลักข้อเชือ
่ ของอัครธรรมทูต

บทที่ 5: คริสตจักร

แต่แม้กระทั่งในช่วงนั้น คาว่า “สากลคริสตจักร” ก็ถูกตัง้ ใจให้หมายรวมถึงคนและชุมชนทัง้
ปวงทีถ
่ ูกเรียกโดยพระนามของพระคริสต์และทีส
่ ตั ย์ซื่อต่อหลักคาสอนดัง้ เดิมของคริสตจักร
อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลัง คริสตจักรนั้นกลับแตกแยก ตัวอย่างเช่น ใน คศ 1054 ศาสน
จักรโรมันคาทอลิกได้คว่าบาตรบรรดาคริสตจักรนิกาย
อีสเทิร์นออร์โธดอกซ์ และคริสตจักรนิกายอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์ก็คว่าบาตรศาสนจักร
โรมันคาทอลิกเช่นกัน
ในช่วงเวลานี้ บรรดาคริสตจักรต่างก็เริ่มใช้คาว่า “คาทอลิก” ในความหมายเฉพาะของ
ตนเอง โดยการยืนยันว่าคริสตจักรของตนมีความเป็ นสากล แต่ละคริสตจักรก็ต้องการระบุว่าตนเป็ น
คริสตจักรทีถ
่ ูกต้องเพียงแห่งเดียวและกล่าวโทษคริสตจักรคูแ
่ ข่งไปด้วย
หลังจากนั้น ในยุคปฏิรูปในศตวรรษที่ 16 คริสตจักรโปรเตสแตนท์ส่วนใหญ่ก็ใช้แนวทางที่
แตกต่างออกไป โดยสาระสาคัญแล้ว คริสตจักรเหล่านี้ย้อนกลับไปสู่ความหมายดัง้ เดิมของหลักข้อ
เชื่อฯ โดยยึดความหมายดัง้ เดิมของคาว่า “คาทอลิก” ซึ่งมีความหมายรวมถึงคริสตจักรทัง้ ปวง
เพื่อให้สอดคล้องกับทัง้ พระคัมภีร์และ หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต คริสตจักร
โปรเตสแตนท์ล้วนยืนยันเอกภาพด้านจิตวิญญาณ ทีค
่ ริสตจักรทัง้ ปวงมีร่วมกันภายใต้พระ
คริสต์ผู้เป็ นศีรษะ และยอมรับว่าคริสตจักรจะรักษาเอกภาพนี้ไว้ได้ ถึงแม้ว่าการบริหารคริสตจักร
จะไม่ได้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน โดยไม่ต้องสูญเสียปัจจัยเกื้อกูลทีแ
่ ต่ละนิกายมีให้แก่กน
ั ด้วย
การยอมรับความเป็ นสากลคริสตจักรในปัจจุบน
ั หมายถึง การยืนยันยอมรับความถูกต้องของ
ทุกคริสตจักรทีย่ ด
ึ มั่นในหลักคาสอนตามหลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต คริสเตียนทัง้ หลายใน
คริสตจักรทุกแห่งทีส
่ ตั ย์ซื่อ ล้วนอยู่ภายใต้พระคริสต์ผู้เป็ นศีรษะตามพันธสัญญา และผู้เชื่อแท้ทุกคน
ก็ได้รบ
ั พระพร คือของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ ์ ด้วยเหตุนี้ เราควรกระตือรือร้นทีจ่ ะได้รบ
ั
พระเมตตา รับของประทานทีใ่ ห้แก่คริสเตียนแท้ทุกคนในทุกคริสตจักรทีส
่ ตั ย์ซื่อ และเราควรเต็มใจ
ทีจ่ ะรับใช้พระเจ้าเคียงคูก
่ บ
ั คนเหล่านั้นให้มากทีส
่ ุดเท่าทีจ่ ะทาได้
เมือ
่ เราได้เรียนรูค
้ านิยามของคาว่า “สากล” แล้ว ต่อไปเราจะศึกษาว่า คริสตจักรทีม
่ องเห็น
ได้น้น
ั ถูกเรียกว่า “สากล” ได้อย่างไร

สากลคริสตจักรทีม
่ องเห็นได้
เมือ
่ เราผนวกความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็ นสากลเข้ากับความเข้าใจเกี่ยวกับคริสตจักรที่
มองเห็นได้ เราก็สามารถนิยามสากลคริสตจักรทีม
่ องเห็นได้ว่าเป็ น “การร่วมสามัคคีธรรมของ
ประชากรทั่วโลกทีอ
่ ยู่ในพันธสัญญากับพระเจ้าภายใต้พระคริสต์ผู้เป็ นศีรษะ” เห็นได้ชดั ว่า การ
สามัคคีธรรมนี้เป็ นเรื่องฝ่ ายวิญญาณไม่ใช่การบริหารคริสตจักร ไม่มีแม้แต่นิกายเดียวทีร่ ะบบ
บริหารจะครอบคลุมเหนือประชากรคริสเตียนทุกชุมชนได้ ตรงกันข้าม เอกภาพของคริสตจักรที่
มองเห็นได้ตง้ ั อยู่บนความจริงทีว่ ่า แต่ละคริสตจักรอยู่ในพันธสัญญากับพระเจ้าองค์เดียวกัน และ
ภายใต้พน
ั ธสัญญาทีม
่ ีพระคริสต์องค์เดียวกันเป็ นศีรษะ
ในทางประวัตศ
ิ าสตร์ คริสตจักรทีม
่ องเห็นได้ได้สืบค้นประวัตค
ิ วามเป็ นสากลของตนเองใน
หลายวิธี บางประเพณีก็สืบค้นผ่านประวัตก
ิ ารปกครองคริสตจักร คริสตจักรขยายตัวด้วยการเพิ่ม
จานวนออกไป โดยผู้รบ
ั ใช้ทท
ี่ าหน้าทีอ
่ ยู่แล้วต่างเจิมตัง้ และวางมืออธิษฐานเผือ
่ ผู้รบ
ั ใช้ใหม่แต่ละคน
แต่โดยทั่วไปแล้ว คริสเตียนโปรเตสแตนต์เน้นว่า เอกภาพของคริสตจักรทัง้ ปวงตัง้ อยู่บน
ความเชื่อของเราในพระคริสต์และการทางานของพระวิญญาณบริสุทธิ ์ ไม่ใช่ผู้รบ
ั ใช้และบาทหลวงที่
้ ใหม่ ณ ทีใ่ ดก็ได้ทม
ถูกเจิมตัง้ สืบต่อกันมา ดังนั้น ชุมชนผู้เชื่อสามารถเกิดขึน
ี่ ีเอกภาพฝ่ ายวิญญาณ
ไม่ว่าทีใ่ ดก็ตามทีป
่ ระชากรผู้อยู่ในพันธสัญญากับพระเจ้ารวมตัวกันในพระนามของพระคริสต์
โปรเตสแตนต์น้น
ั ยืนยันว่า คริสตจักรมีความเป็ นสากลเนื่องจากมีผู้เชื่อดารงอยู่ทุกหนแห่งที่
ประชากรอยู่ในพันธสัญญากับพระเจ้า ภายใต้พระคริสต์ผู้เป็ นศีรษะ และในเอกภาพแห่งพระ
วิญญาณบริสุทธิ ์
ปัญหาหนึ่งทีค
่ ริสเตียนมากมายเผชิญในปัจจุบน
ั ก็คือ จะรูไ้ ด้อย่างไรว่าเราควรยอมรับ
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คริสตจักรใดเป็ นส่วนหนึ่งของคริสตจักรสากลของพระคริสต์ หลายแห่งในโลกนี้ มีคริสตจักร
หลากหลายประเภททีอ
่ ้างตัวว่าเป็ นคริสเตียน ซึ่งทาให้คริสตชนทีม
่ ีความตัง้ ใจดีมกั ต้องเลือกระหว่าง
คริสตจักรสุดโต่งสองขัว้ เขาอาจเปิ ดใจกว้างและยอมรับคริสตจักรใดก็ตามทีอ
่ ้างว่าเป็ นคริสเตียน
หรือไม่ก็กีดกันทุกคนออกหมด ยกเว้นแต่กลุ่มหรือนิกายที่สอดคล้องกับนิยามอันคับแคบของตนเอง
วิธีแก้ปญ
ั หาสาหรับสถานการณ์ทลี่ าบากนี้อยู่ทเี่ ครื่องหมายดัง้ เดิมสามประการของ
้ โดย จอห์น นอกซ์ ในสกอตแลนด์ ในช่วงศตวรรษที่ 16
คริสตจักร เครื่องหมายเหล่านี้ถูกพัฒนาขึน
แต่ก็เป็ นตัวแทนวิธีคด
ิ ของคริสตจักรโปรเตสแตนท์มากมายในช่วงเวลานั้นด้วย โดยสาระสาคัญแล้ว
เครื่องหมายเหล่านี้ช่วยให้คริสเตียนสามารถแยกแยะชุมชนคริสเตียนแท้ในคริสตจักรสากลที่
มองเห็นได้ ออกจากชุมชนคริสเตียนเทียมเท็จ
เครื่องหมายของคริสตจักรมีความจาเป็ นยิง่ เพื่อช่วยให้รู้ว่าคริสตจักรอยู่ทไี่ หน
เนื่องจากในความเป็ นจริงนั้น กลุ่มใดก็ได้อาจเรียกตัวเองว่าคริสตจักร เมือ
่ โยงไป
ถึงวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ในด้านศาสนศาสตร์ เช่น การปฏิรูปศาสนาในศตวรรษที่
16 คาถามก็คือ “จะหาคริสตจักรแท้ได้ทใี่ ด?” ดังนั้น จะขอยกตัวอย่างกลุ่ม
นักปฏิรูป ซึ่งนิยามเครื่องหมายของคริสตจักรอย่างรอบคอบทีส
่ ุดโดยกล่าวว่า “เอา
ล่ะ ต้องไม่ใช่เครื่องหมายทีเ่ ห็นได้จากภายนอก ไม่ใช่สถาปัตยกรรมของอาคาร แต่
พื้นฐานเบื้องต้น ต้องดูว่ามีการประกาศพระวจนะพระเจ้าหรือไม่” ทีใ่ ดก็ตามทีม
่ ี
การประกาศพระวจนะของพระเจ้าอย่างถูกต้อง ทีน
่ ่น
ั ก็มีคริสตจักร ทีใ่ ดก็ตามทีม
่ ีศา
สนปฏิบตั ิ หรือวิสุทธิพิธี ทีก
่ ระทาอย่างถูกต้อง ทีน
่ ่น
ั ก็มีคริสตจักร ในเวลาต่อมา ก็มี
การเพิ่มเติมเครื่องหมายอืน
่ โดยเฉพาะเรื่องวินยั ของคริสตจักร โดยเป็ นทีเ่ ข้าใจว่า
์ องคริสตจักรก็จะสูญหายไป
หากปราศจากเครื่องหมายทางวินยั แล้ว ความบริสุทธิข
และในทีส
่ ุดคุณธรรมและอัตลักษณ์ ของคริสตจักรก็หมดสิน
้ ไป
—ดร. อาร์ อัลเบิร์ต โมห์เลอร์ จูเนียร์
เรามาศึกษาแต่ละเครื่องหมายดัง้ เดิมของคริสตจักรสากลที่มองเห็นได้ โดยเริ่มทีก
่ าร
ประกาศพระวจนะของพระเจ้า
ไม่มีคริสตจักรหรือนิกายใด ๆ ทีส
่ ามารถอ้างสิทธิใ์ นการเป็ นเจ้าของ ตีความ ประยุกต์ใช้
หรือประกาศพระวจนะของพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวได้
มีคริสตจักรบางคณะ และนิกายอ้างว่าตนเองมีสท
ิ ธิแต่เพียงผู้เดียวในการตีความหมาย และ
สอนพระคัมภีร์ บ้างก็อ้างว่าตนได้รแ
ู้ จ้งเป็ นพิเศษ ทาให้ตนมีความเข้าใจพระคัมภีร์ถูกต้องกว่าคน
อืน
่ ๆ แต่ไม่มค
ี ริสตจักรแม้แต่คณะเดียวทีส
่ ามารถแสดงเครื่องหมายเหล่านี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
รวมถึงด้านการประกาศพระวจนะด้วย พระเจ้าได้ประทานพระคัมภีร์แก่คริสตจักรทีม
่ องเห็นได้
์
และพระองค์ก็ได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิของพระองค์แก่คริสตจักรทีม
่ องเห็นได้ทง้ ั หมด เพื่อ
ช่วยให้เราเข้าใจพระคัมภีร์ เราเห็นสิง่ นี้ในหลายตอนในพระคัมภีร์ เช่น 1 ทิโมธี 3:15 และ ฮีบรู
4:11-13 และ 6:4-6 ยิง่ กว่านั้น พระคัมภีร์ยงั กระตุ้นคริสตจักรทีม
่ องเห็นได้ทง้ ั ปวงให้อ่าน ทาความ
เข้าใจ และสอนพระวจนะของพระเจ้า ตามทีเ่ ราอ่านพบในมัทธิว 28:20; 1 ทิโมธี 4:17; และ 2 ทิ
โมธี 2:15 และ 3:14-17
เครื่องหมายทีส
่ องของคริสตจักรได้แก่การกระทาศาสนพิธีบพ
ั ติศมาและมหาสนิทอย่าง
ถูกต้อง ทัง้ สองศาสนพิธีนี้เป็ นส่วนหนึ่งของทุกคริสตจักรทีม
่ องเห็นได้ ไม่ใช่เฉพาะของนิกายใด
นิกายหนึ่งเท่านั้น
นับเป็ นสิทธิพิเศษและความรับผิดชอบของสมาชิกทุกคริสตจักรทีม
่ องเห็นได้ ทีจ่ ะกระทาศา
สนพิธีทง้ ั สองนี้ตามแบบอย่างในพระคัมภีร์ เราได้เห็นพระมหาบัญชาของพระเยซูในมัทธิว 28:19
ทีใ่ ห้สอนคนทัง้ ปวงให้รบ
ั บัพติศมา รวมทัง้ คาสอนของเปาโลเกี่ยวกับบัพติศมาใน 1 โครินธ์ 1:1317 และในลูกา 22:15-20 เราก็ได้เห็นว่าพระเยซูสถาปนาพิธีมหาสนิท ในข้อนี้ องค์พระผู้เป็ นเจ้า
ตรัสว่า มหาสนิทนี้มีไว้เพื่อราชอาณาจักรของพระองค์ มีไว้สาหรับคนเหล่านั้นทีถ
่ ูกรวบรวมไว้
ภายใต้พน
ั ธสัญญาทีม
่ ีพระองค์เป็ นศีรษะ ข้อความเหล่านี้คือเหตุผลทีค
่ ริสตจักรโปรเตสแตนต์ส่วน
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ใหญ่ และนิกายอืน
่ ๆ ต่างยอมรับ ยืนยัน และถือปฎิบตั ก
ิ น
ั
เครื่องหมายดัง้ เดิมอย่างทีส
่ ามของสากลคริสตจักรทีม
่ องเห็นได้ก็คือ ก็คือการมีกฎหรือวินยั
คริสตจักรอย่างเป็ นทางการ เช่น การขับออกจากการเป็ นสมาชิกภาพ
ไม่มีคริสเตียนคนใดชื่นชอบการใช้วินยั คริสตจักรอย่างเป็ นทางการ โดยเฉพาะเรื่องการขับ
ออกจากการเป็ นสมาชิกภาพ ด้วยเหตุนี้ หลายคริสตจักรจึงพยายามหลีกเลี่ยงการใช้วินยั อย่างเป็ น
ทางการ แน่นอน การยอมทีจ่ ะอดทนเป็ นสิง่ ทีพ
่ ระคัมภีร์ส่งเสริม เหมือนอย่างทีเ่ ราได้เห็นในคา
อุปมาเรื่องข้าวสาลีและข้าวละมาน ในมัทธิว 13:24-30
แม้กระนั้น วินยั ก็มีความจาเป็ น บางครัง้ ความบาปของคนใดคนหนึ่งก็สร้างความเดือดร้อน
อย่างมากจนผู้น้น
ั ต้องถูกจัดการทางวินยั โดยเฉพาะเมือ
่ การกระทาผิดนั้นเป็ นอันตรายต่อคริสตจักร
และทาลายชื่อเสียงของคริสตจักร ในช่วงเวลาเช่นนี้ วินยั ถูกใช้เพื่อปกป้ องคริสตจักรและช่วยให้
ผู้กระทาผิดกลับใจใหม่ในเวลาเดียวกัน มีหลักฐานการใช้วินยั อย่างเป็ นทางการในพระคัมภีร์ ทีพ
่ บ
ได้ เช่น มัทธิว 16:19 และ 18:18; ยอห์น 20:23; และ ติตสั 3:10 และเราเห็นตัวอย่างของการใช้
วินยั เช่นนี้ใน 1 โครินธ์ 5:1-13 เนื่องจากคริสตจักรทีม
่ องเห็นได้ทง้ ั สิน
้ เป็ นของพระคริสต์และเป็ น
ตัวแทนของพระองค์บนโลกนี้ จึงสาคัญทีท
่ ุกส่วนของคริสตจักรทีม
่ องเห็นได้จะคุม
้ ครองประชากร
ของพระคริสต์และปกป้ องพระเกียรติยศของพระองค์ โดยผ่านการใช้วินยั คริสตจักรอย่างเหมาะสม
แม้ในปัจจุบน
ั เครื่องหมายของคริสตจักรก็ยงั คงเป็ นสิง่ สาคัญทีเ่ ราจะพิจารณา เครื่องหมาย
เหล่านี้ช่วยให้เรามั่นใจว่าชุมชนคริสตจักรของเรายังคงอยู่ในขอบเขตของสากลคริสตจักรทีม
่ องเห็น
ได้ ซึ่งอยู่ในพันธสัญญากับพระเจ้า ภายใต้พระคริสต์ผู้เป็ นศีรษะ นอกจากนี้ เครื่องหมายเหล่านี้ยงั
ช่วยให้เราระบุได้ว่าผู้ใดปลอมตัวมาและผู้ใดเป็ นศัตรูของคริสตจักร เพื่อเราจะสามารถเตือนคริส
เตียนอืน
่ ๆ ให้อยู่ห่างไกลจากคนกลุ่มนี้ได้ และเพื่อเราจะสามารถประกาศต่อชาวโลกว่าคริสเตียน
ปลอมกลุ่มนี้ไม่ได้เป็ นตัวแทนขององค์พระผู้เป็ นเจ้าและพระกิตติคุณของพระองค์ และด้วยการอิง
เครื่องหมายเหล่านี้ เราจะมีกาลังใจทางานข้ามเส้นแบ่งนิกายเมือ
่ เราร่วมมือกันรับใช้พระเจ้า เมือ
่ เรา
ตระหนักว่าพระกายของพระคริสต์ไม่ได้ถูกจากัดอยู่เพียงแค่ในคริสตจักรหรือนิกายของเราเท่านั้น
แต่ขยายขอบเขตไปทั่วสากลโลก ทุกหนแห่งทีพ
่ ระกิตติคุณของพระคริสต์ถูกประกาศ เราก็มีกาลังใจ
ทีจ่ ะต้อนรับทุกคนทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของคริสตจักรทีม
่ องเห็น นี้ได้
เมือ
่ เราได้ศก
ึ ษาธรรมชาติความเป็ นสากลของคริสตจักรทีม
่ องเห็นได้แล้ว ต่อไปเราจะ
พิจารณาลักษณะบางอย่างทีท
่ าให้คริสตจักรทีม
่ องไม่เห็น ก็มีความเป็ นสากลด้วยเช่นกัน

สากลคริสตจักรทีม
่ องเห็นไม่ได้
เมือ
่ เราผนวกความเข้าใจเรื่องความเป็ นสากลเข้ากับความเข้าใจเกี่ยวกับคริสตจักรที่
มองเห็นไม่ได้ เราก็สามารถนิยามสากลคริสตจักรทีม
่ องเห็นไม่ได้ว่าเป็ น “คนทัง้ ปวงทุกเพศทุกวัยที่
เข้าส่วนเป็ นเอกภาพกับพระคริสต์และได้รบ
ั ความรอด” ตามทีเ่ ราได้ศก
ึ ษาแล้ว คริสตจักรทีม
่ องเห็น
ไม่ได้เป็ นส่วนหนึ่งของคริสตจักรทีม
่ องเห็นได้ ฉะนั้นจึงเป็ นจริงทีจ่ ะกล่าวว่าทุกคนในคริสตจักรที่
มองเห็นไม่ได้ก็อยู่ในพันธสัญญากับพระเจ้า ภายใต้พระคริสต์ผู้เป็ นศีรษะ แต่เพื่อให้เห็น
ลักษณะเฉพาะของคริสตจักรทีม
่ องไม่เห็น คานิยามของเราจะเน้นทีค
่ วามแตกต่างระหว่างคริสตจักร
ทีม
่ องเห็นได้กบ
ั คริสตจักรทีม
่ องไม่เห็นไม่
ความเป็ นสากลของคริสตจักรทีม
่ องไม่เห็นนั้นศึกษาได้หลายวิธี แต่เราจะเน้นทีส
่ องวิธี
เท่านั้น คือ หนึ่ง คริสตจักรทีม
่ องไม่เห็นมีความเป็ นสากล เนื่องจากมีพระผู้ช่วยให้รอดแต่เพียงผู้
เดียว และสอง คริสตจักรทีม
่ องไม่เห็นมีความเป็ นสากล เนื่องจากมีศาสนาแท้เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น
ทีน
่ าเราไปสู่พระผู้ช่วยให้รอด เราจะเริ่มด้วยการศึกษาความหมายทีว่ ่า มีพระผู้ช่วยให้รอดเพียงองค์
เดียว

พระผูช
้ ่วยให้รอดเพียงองค์เดียว
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พระคัมภีร์สอนชัดเจนว่าพระเยซูคริสต์เป็ นผู้เดียวทีส
่ ามารถช่วยมนุษยชาติให้รอดได้
พระองค์เป็ นผู้เดียวเท่านั้นทีด
่ ารงฤทธานุภาพตัง้ แต่อดีต และตลอดอนาคตทีจ่ ะช่วยเราให้รอด
เปโตรยืนยันความจริงนี้ในกิจการ 4:12 ว่า
และไม่มีความรอดในผูอ
้ น
ื่ เลย ด้วยว่าไม่มีนามอืน
่ ทั่วใต้ฟ้าสวรรค์ทโี่ ปรดให้มีใน
ท่ามกลางมนุษย์ทง้ ั ปวง ซึง่ โดยนามนัน
้ พวกเราต้องได้รบ
ั ความรอด” (กิจการ 4:12)
พระเยซูคริสต์เป็ นพระผู้ช่วยให้รอดแต่เพียงผู้เดียวตลอดมาสาหรับมนุษยชาติ พระเยซูเองก็
ประกาศความจริงนี้ในยอห์น 14:6 เมือ
่ พระองค์ตรัสว่า
“เราเป็ นทางนัน
้ เป็ นความจริง และเป็ นชีวต
ิ ไม่มีผใู้ ดมาถึงพระบิดาได้ยกเว้นมา
ทางเรา" (ยอห์น 14:6)
เหตุใดพระเยซูจึงเป็ นผู้เดียวทีช
่ ่วยเราให้รอดได้? ก็เพราะว่าพระผู้ช่วยให้รอดต้อง
เป็ นมนุษย์สมบูรณ์แบบ เช่นเดียวกับพระเจ้าผูส
้ มบูรณ์แบบ และพระเยซูจาเป็ นต้อง
เป็ นมนุษย์สมบูรณ์แบบเพื่อทีจ่ ะเป็ นตัวแทนของเรา เพื่อทีจ่ ะเป็ นเครื่องบูชาไถ่บาป
เรา และเพื่อทีจ่ ะเป็ นผู้รบ
ั โทษแทนเรา พระเยซูเป็ นเพียงผู้เดียวทีส
่ ามารถทาหน้าที่
ตามบทบาทนั้นได้สาเร็จ และแน่นอน กระบวนการนี้ถูกจัดเตรียมไว้ตลอดทัง้
ประวัตศ
ิ าสตร์แห่งการทรงไถ่ เมือ
่ พระเจ้าได้แต่งตัง้ สิงห์แห่งวงศ์ดาวิดให้เป็ นพระ
เมสสิยาห์ของพระเจ้า ให้เป็ นผู้ถูกเจิม และพระเยซูก็คือมหากษัตริย์ผู้น้น
ั ทีเ่ สด็จมา
ภายหลังดาวิด พระเยซูทรงดารงตาแหน่งนี้ ดังนั้น เราจะเห็นว่าพันธสัญญาเดิม
ทัง้ สิน
้ ตระเตรียมเราให้พร้อมสาหรับการเสด็จมาของพระเยซู ดังนั้น พระเยซูจึง
เป็ นผู้เดียวทีม
่ ีคุณสมบัตค
ิ รบถ้วนตามเกณฑ์ เพื่อช่วยประชากรของพระองค์ให้รอด
พ้นจากความบาปอย่างสิน
้ เชิง
—ดร. จอห์น เฟรม
พระเยซูเป็ นพระผู้ช่วยให้รอดของคริสเตียน ทัง้ เพรสไบทีเรียน แบ็ปติสต์ แองกลิกน
ั
เมโธดิสต์ ลูเธอรัน โรมันคาทอลิก และอีสเทิร์นออร์โธด็อกซ์ และนิกายอืน
่ ๆ ซึ่งเป็ นคริสตจักรที่
มองเห็นได้
คริสตจักรทีม
่ องไม่เห็นนั้นมีเพียงหนึ่งเดียว เนื่องจากทุกคนทีไ่ ด้รบ
ั ความรอดก็ถูกรวมเข้า
เป็ นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ ซึ่งเป็ นพระผู้ช่วยให้รอดองค์เดียวกัน พระองค์เป็ นต้นกาเนิดของ
เอกภาพทีเ่ รามี และในเมือ
่ พระองค์ไม่มีการแตกแยก เราจึงไม่มีการแตกแยกเช่นกัน
แนวคิดทีส
่ องเกี่ยวกับความเป็ นสากลของคริสตจักรทีม
่ องไม่เห็น ก็คือ มีเพียงศาสนาเดียว
เท่านั้นทีส
่ ามารถนาเราไปสู่พระคริสต์ได้

ศาสนาเดียว
เป็ นเรื่องสาคัญทีเ่ ราต้องตระหนักว่าหลักเบื้องต้นของคริสต์ศาสนามิใช่เพียงระบบการช่วย
ให้รอดเท่านั้น แต่เป็ นเรื่องความสัมพันธ์เชิงพันธสัญญากับพระเจ้า กล่าวคือ คริสต์ศาสนานั้น
แตกต่างจากศาสนาอืน
่ ตรงทีไ่ ม่ได้เป็ นแค่วิธีการเพื่อได้รบ
ั ความรอดเป็ นหลักเท่านั้น ตรงกันข้าม
คริสต์ศาสนาคือความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับประชากรของพระองค์ จริงอยู่ ศรัทธาเป็ นวิธีการ
สาคัญอย่างยิง่ ทีท
่ าให้เรามีสม
ั พันธภาพทีถ
่ ูกต้องกับพระเจ้า แต่คาถามใหญ่ก็คือ เราคือผู้ใดเมือ
่ เรา
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ยืนอยู่เบื้องหน้าพระเจ้า? เราเป็ นพลเมืองทีส
่ ตั ย์ซื่อแห่งอาณาจักรของพระเจ้าหรือไม่? เมือ
่ พระเจ้า
ทอดพระเนตรเรา พระองค์เห็นเราในฐานะผู้ทถ
ี่ ูกห่อหุ้มด้วยพันธสัญญาแห่งพระโลหิตของพระเยซู
คริสต์หรือไม่? หรือเราเป็ นพลเมืองของอาณาจักรแห่งศัตรูของพระเจ้า? เรายืนอยู่เบื้องหน้าพระเจ้า
เพราะความดีของเราเองหรือ ซึ่งเท่ากับว่าเราต้องรับโทษเพราะความบาปของเราเอง?
น่าเศร้าทีผ
่ ู้ทอ
ี่ ยู่ในศาสนาเทียมเท็จเป็ นสมาชิกอาณาจักรศัตรูของพระเจ้า เขาไม่ได้เป็ นส่วน
หนึ่งของประชากรแห่งพันธสัญญาพระเจ้า และด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่ใช่ และไม่สามารถจะเป็ นคนของ
พระคริสต์ได้ คริสต์ศาสนาเท่านั้นสามารถให้เรามีหนทางไปสู่พระผู้ช่วยให้รอด ด้วยเหตุนี้ คริสต์
ศาสนาตามหลักพระคัมภีร์จึงปฏิเสธความเป็ นไปได้ทวี่ ่ามนุ ษย์สามารถได้รบ
ั ความรอดโดยผ่าน
ศาสนาอืน
่ ต่อให้คนหรือศาสนาเหล่านั้นดูเหมือนจะมีความตัง้ ใจทีด
่ ีก็ตาม
ตามทีเ่ ราทราบ มีศาสนาอืน
่ นอกเหนือจากคริสเตียนมากมาย ซึ่งบางทีก็ถูกเรียกว่า
“ศาสนาทีย่ งิ่ ใหญ่แห่งโลกนี้” เพราะมีทง้ ั จานวนศาสนิกผู้เชื่อ และอิทธิพลยิง่ ใหญ่
มาก สิง่ หนึ่งทีถ
่ ูกถามบ่อยครัง้ ก็คือ คนทีไ่ ม่ใช่คริสเตียน แต่เข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
สัตย์ซื่อกับศาสนาใดศาสนาหนึ่งทีย่ งิ่ ใหญ่ในโลกนี้ โดยเป็ น ศาสนิกผู้อุทศ
ิ ตนให้กบ
ั
หลักคาสอนและหลักปฏิบตั ข
ิ องศาสนานั้น ๆ และถ้าเขาจริงใจในการปฏิบตั ิ
ศาสนกิจ เขาจะได้ไปสวรรค์หรือไม่ ถึงแม้ว่าเขาไม่ได้ยอมรับพระคริสต์ หรือบางที
เขาอาจไม่เคยได้ยน
ิ เกี่ยวกับพระคริสต์ด้วยซ้า? จริง ๆ แล้ว พระคัมภีร์บอกชัดเจน
ในเรื่องนี้ ในยอห์น 14:6 พระเยซูบอกอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการรับมือกับ
สถานการณ์แบบนี้โดยเฉพาะ พระองค์อธิบายเกี่ยวกับตัวพระองค์เองว่า “เราเป็ น
ทางนั้น เราเป็ นความจริง เราเป็ นชีวิต” แล้วถ้าคาพูดนี้ยงั ไม่ชดั เจนพอ พระองค์
กล่าวต่ออีกว่า “ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้ เว้นแต่มาทางเรา”
—ดร. โดนัลด์ วิทนีย์
เนื่องจากพระเจ้าสาแดงพระคุณต่อคนทั่วไป เราจึงเห็นความดีนานับประการใน
ชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าเขาจะนับถือศาสนาใด แต่เราก็เห็นความชั่วร้ายอันใหญ่หลวง
์ องพระเจ้าและการ
ในชีวิตของมนุษย์ด้วยเช่นกัน และถ้าเราระลึกถึงความบริสุทธิข
ทีม
่ นุษย์ล้มลงในความชั่ว เราก็จะตระหนักว่าการทีจ่ ะเข้าถึงเบื้องหน้าพระเจ้าและมี
สัมพันธภาพกับพระองค์ได้น้น
ั จาเป็ นต้องมีมากกว่าพฤติกรรมทีถ
่ ูกต้องตาม
จริยธรรม ซึ่งตามสภาพความเป็ นคนบาปของเรานั้น เราไม่อาจสามารถทาสิ่งใดที่
พอพระทัยพระเจ้าได้เลย ด้วยเหตุนี้ เราจึงจาเป็ นต้องมีพระผู้ไถ่และพระผู้ช่วยให้
รอดซึง่ ไม่ใช่เพียงแค่การปฏิบตั ศ
ิ าสนกิจเท่านั้น แต่พระเยซูเป็ นผู้เดียวทีป
่ ระทาน
หนทางให้เราสถาปนาความสัมพันธ์กบ
ั พระเจ้าอีกครัง้ หนึ่ง
—ดร. เค เอริค เธอนเนส
เราได้เรียนรูแ
้ ล้วว่า สมาชิกทีย่ งั มีชีวิตของคริสตจักรทีม
่ องไม่เห็นนั้น ปกติแล้วก็อยู่ภายใน
คริสตจักรทีม
่ องเห็นได้น่น
ั เอง ด้วยเหตุนี้ นักศาสนศาสตร์หลายคนจึงตัง้ ประเด็นว่า ปกติแล้ว ความ
รอดจะเป็ นไปไม่ได้สาหรับคนเหล่านั้นทีอ
่ ยู่ภายนอกคริสตจักรทีม
่ องเห็นได้ กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ
ถ้าคนใดมิได้เป็ นส่วนหนึ่งของคริสตจักรทีม
่ องเห็นได้ คนนั้น ตามปกติแล้ว ก็ไม่มีโอกาสทีจ่ ะได้รบ
ั
ความรอด
ไซเปรียน บิดาแห่งคริสตจักร ซึ่งมีชีวิตอยู่ระหว่าง คศ 200 ถึง 258 ได้อธิบายหลักการ
เรื่อง “เอกภาพของคริสตจักร” ไว้ว่า
ผู้ใดก็ตามทีแ
่ ยกตนเองออกจากคริสตจักรและหันไปอยู่ร่วมกับผู้ผด
ิ ประเวณี เขาก็ถู
กรตัดออกจากคาสัญญาทัง้ ปวงของคริสตจักรด้วย ใครก็ตามทีล่ ะทิง้ คริสตจักรของ
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พระคริสต์ก็ไม่สามารถไปถึงซึ่งรางวัลทีพ
่ ระคริสต์ประทานให้ คน ๆ นั้นจะเป็ นคน
แปลกหน้า เป็ นคนไร้ศาสนา เป็ นศัตรู เขาจะไม่สามารถมีพระเจ้าเป็ นบิดาของเขา
อีกต่อไป และเขาจะไม่มีคริสตจักรเป็ นมารดาของเขาเช่นกัน
ในทีน
่ ี้ ไซเปรียนกาลังโต้แย้งคนเหล่านั้นทีไ่ ด้ละทิง้ คริสตจักรทีม
่ องเห็นได้ ประเด็นของท่าน
ก็คือ คุณไม่สามารถเข้าไปในคริสตจักรทีม
่ องไม่เห็น เพื่อรับรางวัลจากพระคริสต์ นอกเสียจากว่า
คุณก็เป็ นส่วนหนึ่งของคริสตจักรทีม
่ องเห็นด้วย คาโต้แย้งนี้ สอดคล้องกับสิ่งทีเ่ รากล่าวไปก่อนหน้านี้
เกี่ยวกับคริสตจักรทีม
่ องเห็น ซึง่ อยู่ในพันธสัญญากับพระเจ้า
ประเด็นสาคัญของเรื่องนี้ก็คือ ความรอดนั้นเป็ นพระพรของพันธสัญญากับพระเจ้า เราเห็น
คาสัญญานี้ในเยเรมีย์ 31:31-34; ลูกา 1:69-75; โรม 11:27; ฮีบรู 7:22-25; และอีกหลายตอน
เพื่อเป็ นตัวอย่าง ขอให้เราฟังคาตรัสของพระเยซูในลูกา 22:20 เมือ
่ พระองค์สถาปนาพิธีมหาสนิท
ในทานองเดียวกัน ทรงหยิบถ้วยเหมือนกันหลังจากอาหารเย็น โดยตรัสว่า “ถ้วยนี้
เป็ นพันธสัญญาใหม่ในโลหิตของเรา ซึง่ หลั่งออกมาเพือ
่ ท่านทัง้ หลาย” (ลูกา
22:20)
ในคืนทีพ
่ ระองค์ถูกจับกุม พระเยซูตรัสว่าพระโลหิตทีพ
่ ระองค์จะทรงหลั่งเพื่อชาระเราจาก
ความบาปนั้นจะเป็ นพันธสัญญา กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ความรอดโดยพระโลหิตของพระคริสต์ มาถึง
เราได้โดยผ่านพันธสัญญาของพระองค์เท่านั้น
เนื่องจากพันธสัญญาของพระเจ้ากระทากับคริสตจักรทีม
่ องเห็นได้ โดยปกติแล้ว ความรอด
้
ก็จะมาถึงโดยผ่านคริสตจักรทีม
่ องเห็นได้เช่นกัน สิง่ นี้เกิดขึนเมือ
่ คนทีอ
่ ยู่ภายในคริสตจักรทีม
่ องเห็น
ได้น้น
ั ได้เข้ามาถึงความเชื่อ หรือเมือ
่ คริสตจักรทีม
่ องเห็นได้สามารถช่วยให้คนกลับใจใหม่โดยผ่าน
การประกาศข่าวประเสริฐ แน่นอน บางครั้งคนก็ได้รบ
ั ความรอดโดยปราศจากปฏิสม
ั พันธ์ใด ๆ กับ
้ เราจาเป็ นต้องรับรู้ว่า มีบางสิ่งไม่ธรรมดากาลังเกิดขึน
้ ซึ่งเป็ นสิง่
คริสตจักร แต่เมือ
่ สิง่ นี้เกิดขึน
พิเศษจริง ๆ
เนื่องจากคริสตจักรทีม
่ องไม่เห็น มีความเป็ นสากล คนเหล่านั้นทีส
่ ตั ย์ซื่อต่อพันธสัญญาของ
พระเจ้าเท่านั้น จึงจะได้รบ
ั ความรอด ไม่มีความหวังใดสาหรับคนทีอ
่ ยู่ในศาสนาอืน
่ ทีจ่ ะเข้าใน
แผ่นดินสวรรค์ได้โดยการทาดีตามมาตรฐานของศาสนาของเขา เราจึงต้องประกาศข่าวประเสริฐ
ต้องบอกคนอืน
่ เกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดองค์เดียว และต้องนาเขาเข้ามาสู่ชุมชนหนึ่งเดียวแห่งพันธ
สัญญา ซึ่งเป็ นแผ่นดินของพระเจ้าในโลกนี้ และสอนเขาให้รกั และเชื่อฟังพระผู้เป็ นเจ้าและองค์
พระมหากษัตริย์ เรื่องความเป็ นสากลของคริสตจักรทีม
่ องไม่เห็นนี้ คือกาลังใจอันยิง่ ใหญ่สาหรับเรา
ทีไ่ ด้รบ
ั ความรอดแล้ว เป็ นความมั่นคงของเราในพระคริสต์ ขณะเดียวกันก็เป็ นคาเตือนทีน
่ ่ากลัว
สาหรับทุกคนทีย่ งั มิได้รจู้ กั พระคริสต์ด้วย
เท่าทีผ
่ ่านมา เราได้ศก
ึ ษาเรื่องคริสตจักร พิจารณาการทีพ
่ ระเจ้าทรงรับรองคริสตจักร และ
์ ละความเป็ นสากล เมือ
เราก็ได้เห็นว่าคริสตจักรนั้นมีทง้ ั ความบริสุทธิแ
่ ถึงตรงนี้ เราก็พร้อมทีจ่ ะ
ศึกษาหัวข้อใหญ่หวั ข้อสุดท้าย นั่นคือ การทีค
่ ริสตจักรเป็ นการร่วมสมานฉันท์ระหว่างธรรมิกชน
หรือ วิสุทธิชน

การร่วมสมานฉันท์
เมือ
่ เราพูดถึงความ “บริสุทธิ”์ เราก็ได้เห็นความหมายคาว่า “ธรรมิกชน” โดยทั่วไปนั้น
หมายถึงทุกคนทีอ
่ ยู่ในคริสตจักรทีม
่ องเห็นได้ และความหมายพิเศษ คานี้หมายถึงทุกคนทีอ
่ ยู่ใน
คริสตจักรทีม
่ องไม่เห็นด้วย ดังนั้น เมือ
่ เราศึกษาการร่วมสมานฉันท์ระหว่างธรรมิกชน เราจะให้
ความสนใจกับคาทีเ่ รายังไม่ได้ศก
ึ ษา นั่นก็คือ การร่วมสมานฉันท์
-22For videos, lesson guides and other resources, visit Thirdmill at thirdmill.org.

หลักข้อเชือ
่ ของอัครธรรมทูต

บทที่ 5: คริสตจักร

ในหลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต ฉบับภาษากรีกโบราณ คาทีใ่ ช้เพื่อหมายถึงการร่วม
สมานฉันท์ คือ “โคยโนเนีย” (Koinonia) โดยปกติ พระคัมภีร์ใช้คานี้เพื่อหมายถึงการร่วมสามัคคี
ธรรมของสมาชิกคริสตจักร โดยเฉพาะผ่านทางความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้า เราเห็น
ความหมายนี้ในกิจการ 2:42; 2 โครินธ์ 13:14; และ 1 ยอห์น 1:3 เป็ นต้น
เช่นเดียวกัน พันธสัญญาใหม่ใช้คาว่า “โคยโนเนีย” เพื่อกล่าวถึงการแบ่งปัน โดยเฉพาะเรื่อง
วัตถุ สิง่ ของ และเงิน เรื่องนี้เราพบได้ในโรม 15:16;
2 โครินธ์ 9:13; และฮีบรู 13:16 และคานี้ก็ใช้ในความหมายถึงการแบ่งปันพระกิตติคุณ
ด้วย แต่หลักคือไม่ใช่การประกาศเชิญชวนให้เชื่อ แต่เป็ นการแบ่งปันระหว่างกันภายในคริสตจักร
เช่นใน ฟิ ลิปปี 1:5 และฟี เลโมน ข้อ 6
ในแนวทางเดียวกัน คาว่า “สมานฉันท์” ในหลักข้อเชื่อนี้ ตามความหมายดัง้ เดิม ถูกใช้เพื่อ
กล่าวถึงสามัคคีธรรมระหว่างสมาชิกของคริสตจักร กล่าวถึงการแบ่งปันสิง่ ทีเ่ รามีร่วมกัน หรือ
ในทางปฎิบตั ก
ิ ็คือ เราต่างพึ่งพาผู้ทแ
ี่ บ่งปันกับเราได้
เมือ
่ เราสารวจการร่วมสมานฉันท์ระหว่างธรรมิกชน แนวทางการศึกษาของเราตัง้ อยูบ
่ น
ความแตกต่างระหว่างสองสิง่ ทีเ่ ราน่าจะคุน
้ เคยแล้ว คือ หนึ่ง เราจะศึกษาการร่วมสมานฉันท์ที่
้ ในคริสตจักรทีม
้ ในคริสตจักรที่
เกิดขึน
่ องเห็นได้ และสอง เราจะศึกษาการร่วมสมานฉันท์ทเี่ กิดขึน
้
มองไม่เห็น เราจะเริ่มด้วยการร่วมสมานฉันท์ทเี่ กิดขึนในคริสตจักรทีม
่ องเห็นได้

คริสตจักรทีม
่ องเห็นได้
้ ในคริสตจักรทีม
การร่วมสมานฉันท์ทเี่ กิดขึน
่ องเห็นได้มีหลายแง่มุม แต่เราจะเน้นไปทีส
่ าม
แง่มุมหลัก ได้แก่ หนึ่ง ช่องทางแห่งพระคุณ; สอง ของประทานแห่งพระวิญญาณ; และสาม วัตถุ
สิง่ ของ

ช่องทางแห่งพระคุณ
ช่องทางแห่งพระคุณคือเครื่องมือหรือกลไกทีพ
่ ระเจ้าทรงใช้ตามปกติเพื่อประทานพระคุณ
แก่ประชากรของพระองค์ จอห์น เวสลีย์ หนึ่งในผู้ก่อตัง้ คริสตจักรเมโธดิสต์ บรรยายช่องทางแห่ง
พระคุณว่าเป็ นสิง่ ทีส
่ ะท้อนความเชื่อของประเพณีคริสเตียนดัง้ เดิมมากมาย ลองพิจารณาสิง่ ทีท
่ ่าน
เขียนใน “เทศนาธรรม” หมายเลข 16 ซึ่งอิงพระธรรมมาลาคี 3:7 ว่า
เมือ
่ กล่าวถึง “ช่องทางแห่งพระคุณ” ข้าพเจ้าเข้าใจว่า สัญญาณภายนอก ถ้อยคา
หรือการกระทา ซึ่งถูกเจิมโดยพระเจ้า และแต่งตัง้ ไว้สาหรับมนุษย์ คือ ช่องทางปกติ
ทีพ
่ ระองค์ใช้ เพื่อประทานพระคุณแห่งการป้ องกัน พระคุณแห่งการทาให้ชอบ
ธรรม และพระคุณแห่งการชาระให้บริสุทธิ ์ แก่มนุษย์
ช่องทางแห่งพระคุณ นั้น บางคนก็เรียกว่า “วินยั ฝ่ ายวิญญาณ” หรือ “การปฏิบตั ิ
้ อยู่กบ
ศาสนกิจ” ขึน
ั ว่าท่านมาจากขนบ หรือประเพณีใด เมื่อข้าพเจ้าได้ยน
ิ คาถาม
ว่า “แล้วสิง่ ต่าง ๆ เหล่านี้จะทางานอย่างไร?” สิง่ ทีข
่ ้าพเจ้าอยากจะกล่าวเสมอก็คือ
“สิง่ เหล่านี้ทาอะไรไม่ได้เลย เป็ นพระเจ้าต่างหากทีท
่ รงทางาน และเป็ นพระคุณของ
พระเจ้าทีก
่ าลังทางานอยู่” แต่ช่องทางแห่งพระคุณประทานโอกาสแก่เราทีจ่ ะรับและ
ใช้พระคุณนั้นให้เกิดประโยชน์ ช่องทางแห่งพระคุณก่อให้เกิดเวลาและสถานทีท
่ ี่
เราจะให้ความสาคัญกับพระคุณของพระเจ้า ซึ่งทางานในชีวิตของเรา ข้าพเจ้ามักจะ
นึกถึงช่องทางแห่งพระคุณว่าเป็ นเหมือนท่อน้า เราต้องไม่สบ
ั สนระหว่างท่อกับน้า
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สิง่ ทีเ่ ราต้องการได้รบ
ั ก็คือน้าแห่งชีวิต แต่ท่อน้าก็ช่วยส่งน้าแห่งชีวิตมาถึงเรา เพื่อ
เราจะสามารถดืม
่ น้านั้นได้ ช่องทางแห่งพระคุณก็ทาให้เราสามารถดืม
่ น้าแห่งชีวิต
ได้น่น
ั เอง
—ดร. สตีฟ ฮาร์เปอร์
หากจะกล่าวให้ถูกต้อง ก็มีหลายช่องทางทีพ
่ ระเจ้าใช้เพื่อประทานพระคุณแก่เราได้ ซึง่
รวมถึงความทุกข์ระทม ความเชื่อ การเอื้อเฟื้ อผู้อน
ื่ และการสามัคคีธรรม แต่ตง้ ั แต่ดง้ ั เดิมมา นักศา
สนศาสตร์ได้เน้นทีส
่ ามช่องทางแห่งพระคุณเป็ นพิเศษ นั่นคือ การศึกษาพระวจนะของพระเจ้า การ
อธิษฐาน และการร่วมศาสนพิธีบพ
ั ติศมาและมหาสนิท ทัง้ สามช่องทางแห่งพระคุณนี้ เป็ นส่วนหนึ่ง
ของคริสตจักรทีม
่ องเห็นได้ รวมทัง้ ผู้เชื่อและผู้ไม่เชื่อทีอ
่ ยู่ในคริสตจักรนี้ด้วย
หนังสือปุจฉา-วิสชั นาคริสตศาสนาฉบับย่อของเวสท์มน
ิ สเตอร์ (The Westminster
Shorter Catechism) หรือ หนังสือรวบรวมคาสอนดัง้ เดิมของคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์
ได้อธิบายช่องทางแห่งพระคุณในลักษณะต่อไปนี้ ในคาถามคาตอบชุดที่ 88:
คาถาม: วิธีการแสดงออกภายนอกทีพ
่ ระคริสต์สื่อสารกับเราเรื่องผลประโยชน์แห่ง
การทรงไถ่ คืออะไร?
คาตอบ: วิธีการแสดงออกภายนอกทีพ
่ ระคริสต์สอ
ื่ สารกับเราเรื่องผลประโยชน์แห่ง
การทรงไถ่ คือ พระบัญญัตข
ิ องพระองค์ โดยเฉพาะพระวจนะ ศาสนพิธี และการ
อธิษฐาน ซึ่งทัง้ หมดนี้ถูกทาให้เกิดประสิทธิผลสาหรับผู้ทถ
ี่ ูกเลือกสรรให้รบ
ั ความ
รอด
พระคัมภีร์หลายตอนกล่าวถึงผลประโยชน์ทีผ
่ ่านมาทางช่องทางแห่งพระคุณอีกด้วย เช่น
โรม 10:14; 1 โครินธ์ 10:17; และ 1 เปโตร 3:12, 21
ณ ทีน
่ ี้ เราต้องเข้าใจว่า ถึงแม้ว่าผลประโยชน์แห่งการทรงไถ่จะมีไว้เพื่อคนเหล่านั้นทีไ่ ด้รบ
ั
ความรอดแล้ว คือสาหรับคริสตจักรทีม
่ องไม่เห็นเท่านั้น แต่พระบัญญัตน
ิ ้น
ั ก็มีไว้สาหรับคริสตจักรที่
มองเห็นได้ทง้ ั หมดเช่นกัน เราต้องจาไว้ว่า คริสตจักรทีม
่ องไม่เห็น ก็มีลกั ษณะตามชื่อ นั่นคือ มอง
ไม่เห็น เราจึงไม่มีทางรูว้ ่ามีใครอยู่ในนั้น เพราะไม่มีการจัดการนมัสการ ไม่มีผู้รบ
ั ใช้ของตนเอง ไม่
มีการบริหารจัดการคริสตจักรของตนเอง ซึง่ สิง่ เหล่านี้ถูกกาหนดไว้ให้คริสตจักรทีม
่ องเห็นได้เท่านั้น
ในทานองเดียวกัน ช่องทางแห่งพระคุณของเรา ไม่ว่าการเทศนา การให้บพ
ั ติศมา การถือรักษาพิธี
ศีลมหาสนิท และการอธิษฐาน ก็ล้วนเป็ นสิง่ ทีผ
่ ู้อน
ื่ สังเกตเห็นได้ สิง่ เหล่านั้นคือสิง่ ทีเ่ รามองเห็น มี
หลายสิง่ ทีค
่ ริสตจักรทีม
่ องเห็นได้มีร่วมกัน สิง่ เหล่านั้นจึงเป็ นส่วนหนึ่งของการร่วมสมานฉันท์ของ
คริสตจักรทีม
่ องเห็นได้
ตลอดเวลาทีผ
่ ่านมา ช่องทางแห่งพระคุณเป็ นบัญญัตส
ิ าคัญทีป
่ กติแล้วพระเจ้าใช้เพื่อ
ประทานพระพรแห่งการทรงไถ่สู่ชีวิตของเรา เราจึงควรฉวยโอกาสนี้ไว้อย่างเต็มที่ เราควรประกาศ
พระกิตติคุณทีช
่ ่วยให้คนกลับใจ และสอนพระวจนะทีน
่ ามาซึ่งปัญญาและวุฒภ
ิ าวะ เราควร
ประกอบศาสนพิธีทส
ี่ าแดงพระกิตติคุณอย่างเห็นได้ชดั และรักษาเราไว้ในพันธสัญญาของพระเจ้า
และเราควรอธิษฐานขอให้พระเจ้าประทานพระคุณและการอภัยโทษ การกลับใจใหม่และการมีวุฒิ
ภาวะ ความช่วยเหลือทีจ่ ะต่อสู้กบ
ั ความบาป การปกป้ องจากสิง่ ชั่วร้าย และการช่วยกู้ในยามจาเป็ น
โดยผ่านกิจการเหล่านี้และอีกมากมาย ช่องทางแห่งพระคุณเป็ นการรับใช้อน
ั ทรงคุณค่าทีค
่ ริสตจักร
ทีม
่ องเห็นได้พึงกระทา
นอกเหนือช่องทางแห่งพระพรแล้ว คริสตจักรทีม
่ องเห็นได้ก็มีของประทานฝ่ ายวิญญาณ
ร่วมกัน
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ของประทานฝ่ ายวิญญาณ
สิง่ สาคัญทีเ่ ราต้องเข้าใจก็คือ เมือ
่ เรากล่าวว่าของประทานฝ่ ายวิญญาณเป็ นส่วนหนึ่งของ
คริสตจักรทีม
่ องเห็นได้ทง้ ั หมด เราไม่ได้บอกว่าทุกคนในคริสตจักรทีม
่ องเห็นได้จะมีพระวิญญาณ
์
บริสุทธิสถิตอยู่ด้วย เพราะไม่ได้เป็ นเช่นนั้น มีแต่เฉพาะผู้เชื่อเท่านั้นทีม
่ ีพระวิญญาณบริสุทธิส์ ถิตอยู่
์ ็ใช้ของประทานฝ่ ายวิญญาณเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ภายใน แม้กระนั้นก็ตาม พระวิญญาณบริสุทธิก
์ เี่ พิ่มพูนขึน
้ และ
เสริมสร้างคริสตจักรทีม
่ องเห็นได้ สาหรับบางคน สิง่ นี้หมายถึงการชาระให้บริสุทธิท
้ สาหรับคนอืน
การเติบโตไปสู่ความมีวุฒภ
ิ าวะทีส
่ ูงขึน
่ อาจหมายถึงการนาพวกเขามาสู่ความเชื่อ
ก่อน แต่ในทุกกรณี ทุกคนในคริสตจักรทีม
่ องเห็นได้ก็ได้รบ
ั โอกาสทีเ่ ปิ ดกว้างสาหรับของประทาน
ฝ่ ายวิญญาณ และแม้กระทั่งได้รบ
ั อนุญาตให้เข้าร่วมในของประทานเหล่านั้นในระดับหนึ่ง ด้วยเหตุ
นี้ จึงถูกต้องทีจ่ ะกล่าวว่า ของประทานฝ่ ายวิญญาณถูกแบ่งปันท่ามกลางทุกคนในคริสตจักรที่
มองเห็นได้
การทีข
่ องประทานฝ่ ายวิญญาณถูกแบ่งปันท่ามกลางทุกคนในคริสตจักรทีม
่ องเห็นได้น้น
ั
แสดงออกได้หลายวิธี วิธีแรก ของประทานนั้นถูกใช้ใน การนมัสการสาธารณะ ซึง่ 1 โครินธ์
14:13-26 ได้อธิบายเรื่องนี้อย่างชัดเจน วิธีทส
ี่ อง การได้รบ
ั ของประทาน ก็เพื่อเสริมสร้างคริสตจักร
อย่างเป็ นองค์รวม ซึ่งพบได้ใน 1 โครินธ์ 12:4-7 และ เอเฟซัส 4:3-13 วิธีทส
ี่ ามคือภาษาแปลก ๆ
เปาโลกล่าวอย่างชัดเจนว่า การพูดภาษาแปลก ๆ ก็อาจเป็ นหมายสาคัญ แม้กระทั่งสาหรับผู้ไม่เชื่อ
ภายในคริสตจักร ตามทีเ่ ราอ่านพบใน 1 โครินธ์ 14:21-22 วิธีทส
ี่ ี่ คือการทีผ
่ ู้ไม่เชื่อภายใน
คริสตจักรถูกกล่าวโทษเพราะการทีไ่ ม่ยอมรับพระเมตตาจากของประทานฝ่ ายวิญญาณ เช่นในฮีบรู
6:4-6 โดยผ่านวิธีเหล่านี้ พระคัมภีร์บอกชัดเจนว่า ผู้เชื่อและผู้ไม่เชื่อล้วนแบ่งปันและมีส่วนในของ
ประทานฝ่ ายวิญญาณของคริสตจักร
เช่นเดียวกับช่องทางแห่งพระคุณ ของประทานฝ่ ายวิญญาณมีประโยชน์มหาศาลต่อ
คริสตจักรทีม
่ องเห็นได้ในปัจจุบน
ั ของประทานเหล่านี้มีประโยชน์ต่อการประกาศความจริงและช่วย
้ ในความเชื่อและมีวุฒภ
ให้ผู้หลงหายกลับใจใหม่ รวมทัง้ ช่วยผู้เชื่อให้เติบโตขึน
ิ าวะสูง ของประทาน
หลายอย่าง เช่น ความเมตตา และไมตรีจิตมิตรภาพ ก็เป็ นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือประชากรของ
์ อบของประทานแก่
พระเจ้าเมือ
่ มีความจาเป็ นทางกายภาพ เมือ
่ ใดก็ตามทีพ
่ ระวิญญาณบริสุทธิม
ประชากรของพระองค์ เราควรหนุนน้าใจพวกเขาให้ใช้ของประทานเหล่านั้นเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อ
ทุกคน โดยไม่ยกั ยอกไว้จากผู้ใดในคริสตจักรทีม
่ องเห็นได้
การร่วมสมานฉันท์ดารงอยู่ในคริสตจักรทีม
่ องเห็นได้ โดยผ่านการทีส
่ มาชิกต่างแบ่งปัน
ทรัพย์สงิ่ ของแก่กน
ั และกัน

ทรัพย์สงิ่ ของ
ความหมายส่วนหนึ่งของคาว่า “การร่วมสมานฉันท์” (โคยโนเนีย - Koinonia) ทีพ
่ ระ
คัมภีร์และคริสตจักรยุคแรกใช้ ก็คือการทีค
่ ริสเตียนแบ่งปันทรัพย์สงิ่ ของแก่ผู้อน
ื่ ทีข
่ ดั สนใน
คริสตจักรทีม
่ องเห็นได้ คาว่า “โคยโนเนีย” นี้มกั ใช้เพื่อหมายถึงการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้
เช่นในโรม 15:26; 2 โครินธ์ 8:4 และ 9:13; และฮีบรู 13:16
ถึงแม้ในสถานการณ์ทไี่ ม่ได้ใช้คาว่า “โคยโนเนีย” ความหมายในแง่นี้ของ “การร่วม
สมานฉันท์” ก็สามารถเห็นได้จากการปฏิบตั ต
ิ นของคริสเตียนยุคแรก เช่น คริสเตียนยุคแรกหลาย
คนขายสิง่ ของทีเ่ ขามีและมอบเงินทีร่ วบรวมได้ให้แก่คริสตจักร ซึง่ เราได้เห็นภาพนี้ในกิจการ 2:4445 และ 4:34-35 ในคริสตจักรยุคแรก วีรชนคริสเตียนบางคนถึงขนาดขายตนเองไปเป็ นทาส
เพื่อทีจ่ ะปลดปล่อยคนอืน
่ หรือระดมทุนเพื่อเลี้ยงดูผู้ยากไร้
เคลเมนต์ บิดาแห่งคริสตจักรยุคแรก ซึ่งมีชีวิตอยู่ระหว่าง คศ 30 ถึง 100 เขียนเกี่ยวกับ
แนวปฏิบตั น
ิ ี้ในจดหมายทีร่ จู้ กั กันในชื่อ 1 เคลเมนต์ ซึ่งมีไปถึงชาวโครินธ์ ลองฟังถ้อยคาของท่าน
ในจดหมายฉบับนี้:
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เรารูจ้ กั หลายคนท่ามกลางพวกเราเอง ซึ่งยอมสละตัวเองให้อยู่ในพันธนาการ เพื่อที่
เขาจะสามารถไถ่ผู้อน
ื่ ได้ เช่นกัน อีกหลายคนได้ยอมจานน รับสภาพความเป็ นทาส
เพื่อทีว่ ่า ด้วยค่าตัวทีเ่ ขาได้รบ
ั นั้น เขาจะสามารถจัด หาอาหารให้คนอืน
่ ได้
ในคริสตจักรยุคแรก ความหมายของการร่วมสมานฉันท์น้น
ั หนักแน่นยิง่ นัก และผู้เชื่อต่างก็
ถือว่าผู้อน
ื่ สาคัญกว่าตนเองมาก จนถึงขนาดทีผ
่ ู้เชื่อเหล่านั้นไม่เพียงแค่เต็มใจทีจ่ ะแบ่งปันทรัพย์
สิง่ ของของเขาเท่านั้น แต่ยอมแม้กระทั่งเสียสละอิสรภาพของตนเองเพื่อทีจ่ ะช่วยเหลือผู้อน
ื่
ถ้อยคาของเปาโลใน 2 โครินธ์ 8:3-5 ช่วยอธิบายวิธีคด
ิ นี้ เราลองฟังว่าเปาโลกล่าวถึงเรื่องนี้
อย่างไร
เพราะโดยสุดความสามารถของพวกเขา ข้าพเจ้าเป็ นพยานได้ ใช่แล้ว และโดยเกิน
ความสามารถของพวกเขาเสียอีก พวกเขาได้เต็มใจในพวกเขาเอง โดยขอร้องพวก
เราด้วยการอ้อนวอนอย่างมากมายว่า พวกเราจะยอมรับของถวายนั้น และให้พวก
เรามีส่วนในการรับใช้พวกวิสุทธิชน และสิง่ นี้พวกเขาได้กระทา ไม่เหมือนทีพ
่ วก
เราได้หวังไว้ แต่ได้ถวายตัวพวกเขาเองแด่องค์พระผู้เป็ นเจ้าก่อน และได้มอบตัว
ให้พวกเราตามพระประสงค์ของพระเจ้า (2 โครินธ์ 8:3-5)
ในข้อความนี้ เปาโลบรรยายถึงความมีน้าใจของคริสตจักรต่าง ๆ ในมาซิโดเนีย เปาโล
อธิบายว่า การทีค
่ ริสเตียนเหล่านั้นอุทศ
ิ ตนเองต่อองค์พระผู้เป็ นเจ้าทาให้พวกเขายอมเสียสละและ
แบ่งปันกับพี่น้องในคริสตจักรทีม
่ องเห็นได้ของพระผู้เป็ นเจ้า
การแบ่งปันทรัพย์สิ่งของแก่ผู้ยากไร้เป็ นส่วนสาคัญของชีวิตคริสตจักรทีม
่ องเห็นได้ เหตุผล
ก็คือ ทุกคนในคริสตจักรล้วนเป็ นประชากรของพระเจ้า หรือชุมชนแห่งพันธสัญญาของพระองค์
พระเจ้าใส่ใจทุกคนในคริสตจักรและพระองค์ก็เรียกร้องให้เราทาสิง่ เดียวกัน กล่าวง่าย ๆ ก็คือ ทุกสิง่
ทีเ่ รามีล้วนเป็ นของพระผู้เป็ นเจ้า พระองค์มอบหมายให้เราดูแลทรัพย์สน
ิ ของพระองค์เท่านั้น นั่น
หมายความว่า น้าใจและการให้ของเราก็คือพันธกิจของพระผู้เป็ นเจ้าสาหรับประชากรของพระองค์
และเป็ นประจักษ์ พยานของพระกิตติคุณของพระองค์ต่อชาวโลก เมือ
่ เป็ นเช่นนี้ หากเราต้องการสัตย์
ซื่อต่อพระองค์ เราต้องไม่ยกั ยอกทรัพย์สน
ิ ใด ๆ ของพระผู้เป็ นเจ้าไว้จากประชากรของพระองค์ซึ่ง
ขัดสน
เมือ
่ เราได้สารวจการร่วมสมานฉันท์ระหว่างธรรมิกชนในคริสตจักรทีม
่ องเห็นได้แล้ว เราก็
้ ในคริสตจักรทีม
พร้อมทีจ่ ะพิจารณาการร่วมสมานฉันท์ซึ่งเกิดขึน
่ องไม่เห็น

คริสตจักรทีม
่ องไม่เห็น
เกี่ยวกับการร่วมสมานฉันท์ของธรรมิกชนในคริสตจักรทีม
่ องไม่เห็นนั้น เราจะพิจารณาสอง
แนวคิด หนึ่ง เราจะกล่าวถึงความเป็ นหนึ่งเดียวทีผ
่ ู้เชื่อทุกคนมีร่วมกันกับพระคริสต์ และสอง เราจะ
กล่าวถึงความเป็ นหนึ่งเดียวทีเ่ รามีร่วมกับผู้เชื่ออืน
่ ๆ ในคริสตจักรทีม
่ องไม่เห็น เราจะเริ่มต้นด้วย
การศึกษาความเป็ นหนึ่งเดียวทีเ่ รามีกบ
ั พระคริสต์

ความเป็ นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์
พันธสัญญาใหม่น้น
ั กล่าวบ่อยครัง้ ว่า ผู้เชื่อเป็ นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ แนวคิดนี้มกั ถูก
นาเสนอผ่านถ้อยคาทีว่ ่า ผู้เชื่อนั้นอยู่ “ในพระคริสต์” หรือ “ในพระเยซู” หรื อ “ในพระองค์” ในด้าน
หนึ่ง ความเป็ นหนึ่งเดียวนี้หมายถึงพระเยซูเป็ นตัวแทนของผู้เชื่อต่อพระพักตร์พระบิดา โดยเฉพาะ
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ผ่านการสิน
้ พระชนม์และการคืนพระชนม์ของพระองค์ แต่ในอีกด้านหนึ่ง ก็หมายถึงผู้เชื่อเป็ นหนึ่ง
เดียวกันด้านจิตวิญญาณกับพระเยซูในลักษณะทีส
่ าคัญอย่างยิง่ คือ พระเยซูอยูใ่ นผู้เชื่อ และผู้เชื่อก็
อยู่ในพระองค์
ข้าพเจ้าคิดว่า หนึ่งในคาสอนทีเ่ ป็ นสาระสาคัญของอัครทูตเปาโล ก็คือเราถูกทาให้
เป็ นหนึ่งเดียวกับพระเยซูคริสต์ โดยเราเป็ นของพระองค์ เมือ
่ เราศึกษาการเปิ ดเผย
ทัง้ ปวงในพระคัมภีร์ ข้าพเจ้าคิดว่าพระคัมภีร์สอนว่า เราอยู่ในอาดัม หรือไม่ก็อยู่ใน
พระคริสต์ แน่นอน อาดัมเป็ นมนุษย์คนแรก มนุษย์ทง้ ั ปวงเกิดมาเป็ นลูกหลานของ
อาดัม และดังนั้นเขาจึงเข้ามาในโลกนี้ในฐานะคนบาป เขามีธรรมชาติแห่งความ
บาป เขาถูกแยกออกจากพระเจ้า ความหมายของการได้รบ
ั ความรอด การได้รบ
ั
การไถ่ และการวางใจในพระคริสต์ ก็คือการทีเ่ ขาได้ถูกรวมเข้าเป็ นส่วนหนึ่งใน
พระคริสต์ เพื่อเป็ นประชากรของพระองค์ ความหมายของการเป็ นหนึ่งเดียวกับ
พระคริสต์ก็คือการเป็ นส่วนหนึ่งของพระกายของพระองค์
—ดร. ทอม ชไรเนอร์
การร่วมเป็ นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ทาให้เราได้รบ
ั ประโยชน์ทง้ ั ปวงจากพระเยซู
คริสต์ ตามประวัตศ
ิ าสตร์แล้ว เราเข้าใจว่า ประโยชน์เหล่านี้ ประกอบด้วยการทีเ่ รา
ถูกทาให้เป็ นผู้ชอบธรรม รับการชาระให้บริสุทธิ ์ และการถูกรับเป็ นบุตร ซึ่งเป็ นทุก
สิง่ ทีเ่ รากล่าวถึงเมือ
่ เราได้รบ
ั ความรอด ผลประโยชน์เหล่านี้เราได้รบ
ั ในพระเยซู
คริสต์เท่านั้น ด้วยเหตุนี้ จึงสาคัญ อย่างยิง่ สาหรับเราทีจ่ ะเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับ
พระคริสต์ เพื่อทีเ่ ราจะได้รบ
ั ผลประโยชน์เหล่านี้ แล้วเราจะได้รบ
ั ทุกสิง่ เหล่านี้ หรือ
เราจะเป็ นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ได้อย่างไร? เราเป็ นหนึ่งเดียวกันกับพระคริสต์
โดยความเชื่อ และโดยความเชื่อเท่านั้น สิง่ ทีน
่ าเราเข้ามาสู่ความเป็ นหนึ่งเดียวกับ
พระคริสต์ ก็คือความเชื่อ นั่นคือ ของประทานแห่งความเชื่อทีม
่ าจากพระเจ้า
—ดร. เจฟฟรีย์ จยู
นักศาสนศาสตร์มกั กล่าวถึงความเป็ นหนึ่งเดียวทีส
่ าคัญยิง่ ระหว่างพระเยซูกบ
ั ผู้เชื่อว่าเป็ น
้ ได้อย่างไร แต่พระวจนะก็กล่าว
“สิง่ เร้นลับ” เนื่องจากพระคัมภีร์ไม่ได้อธิบายอย่างชัดเจนว่าเกิดขึน
อย่างชัดเจนว่าความเป็ นหนึ่งเดียวนี้เกี่ยวข้องทัง้ ร่างกายและจิตวิญญาณของเราด้วย พระวจนะหลาย
ตอนยืนยันเรื่องนี้ เช่น ยอห์น 15:4-7 และ โรม 8:9-11 เป็ นต้น ให้เราดูตวั อย่างจากคาพูดของ
เปาโลใน 1 โครินธ์ 6:15-17:
พวกท่านไม่ทราบหรือว่า ร่างกายทัง้ หลายของพวกท่านเป็ นอวัยวะทัง้ หลายของพระ
คริสต์ ... แต่คนทีผ
่ ูกพันกับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ก็เป็ นจิตวิญญาณอันเดียวกัน (1 โค
รินธ์ 6:15-17)
ชาร์ลส์ สเปอร์เจียน นักเทศน์แบ๊บติสต์ผู้โด่งดังซึ่งมีชีวิตอยู่ระหว่าง ค.ศ. 1834 ถึง 1892
กล่าวถึงการทีเ่ ราเป็ นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ ในคาเทศนาของท่านในหัวข้อ “ความลี้ลบ
ั อันหาที่
เปรียบมิได้” (Matchless Mystery) ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของพระธรรมเอเฟซัส 5:30 ความว่า
ความเป็ นหนึ่งเดียวทีส
่ าคัญยิง่ ระหว่างเรากับพระคริสต์น้น
ั ไม่ใช่เรื่องของความเป็ น
เอกภาพ แต่คือ อัตลักษณ์ ซึ่งเป็ นมากยิง่ กว่าการร่วมเป็ นหนึ่งเดียวกัน แต่คือการ
ทาให้เป็ นส่วนหนึ่ง(ของผู้น้น
ั ) เป็ นองค์ประกอบสาคัญทีจ่ ะทาให้เกิดความสมบูรณ์
พระคริสต์จึงต้องมีประชากรของพระองค์ ซึ่งพวกเขานั้นสาคัญยิง่ ต่อพระองค์
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น่ามหัศจรรย์ยงิ่ นักเมือ
่ เราคิดว่าความเป็ นหนึ่งเดียวกันกับพระคริสต์น้น
ั สาคัญยิง่ จนถึง
ขนาดทาให้พน
ั ธกิจของพระคริสต์ไม่สาเร็จ หากว่าเราถูกพรากจากพระองค์ พระองค์รกั เราและยอม
สิน
้ พระชนม์ เพื่อเราจะได้เป็ นแก้วตาของพระองค์ เป็ นผู้รบ
ั มรดกของพระองค์ เนื่องจากเราเป็ น
หนึ่งเดียวกับพระองค์ ผู้เชื่อทุกคนควรมีความมั่นคงอย่างยิ่งในความรอด มีความมั่นใจยิ่งใหญ่ใน
การได้รบ
ั การอภัยโทษ และมีกาลังใจสูงส่งจากการมีสถานภาพทีถ
่ ูกต้องต่อพระพักตร์พระเจ้า เรา
ควรเกิดความเข้มแข็งจากการเป็ นหนึ่งเดียวนี้ ผ่านการบารุงเลี้ยงโดยพระคริสต์และการสนับสนุน
อย่างยั่งยืนโดยพระวิญญาณของพระองค์ และในการสามัคคีธรรมกับพระเจ้า เราควรกล้าหาญ
เพราะเรารูว้ ่า ในเมือ
่ เราถูกปกคลุมโดยพระคริสต์ เราก็สมบูรณ์แบบในสายพระเนตรของพระบิดา
พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ ์ สิง่ นี้ไม่ได้หมายความว่าพระองค์จะไม่ตีสอนเราเมือ
่ เราทาบาป
แต่หมายความว่า เมือ
่ พระองค์ตีสอนเรา พระองค์กระทาด้วยความรัก โดยมีเจตนาทีจ่ ะช่วยให้เราไป
ถึงวุฒภ
ิ าวะระดับสูงและความสมบูรณ์ พร้อม อันคูค
่ วรกับการเป็ นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าชั่วนิรน
ั ดร์
หลังจากศึกษาเรื่องผู้เชื่อเป็ นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์แล้ว เราก็พร้อมทีจ่ ะเรียนรูเ้ กี่ยวกับการ
ทีเ่ ราเป็ นหนึ่งเดียวกับเพื่อนผู้เชื่อในพระคริสต์ด้วย

การเป็ นหนึ่งเดียวกับผูเ้ ชื่ออืน
่ ๆ
เนื่องจากทุกคนในคริสตจักรทีม
่ องไม่เห็นนั้นก็ได้เป็ นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ด้วย ผู้เชื่อทัง้
ปวงก็เป็ นหนึ่งเดียวกันในพระองค์ เราเห็นลักษณะเช่นนี้ในโรม 12:5; กาลาเทีย 3:26-28; เอเฟซัส
4:25 และอีกหลายข้อ ลองฟังคาของพระเยซูเรื่องความเป็ นหนึ่งเดียวของพระองค์กบ
ั พระบิดา จาก
พระธรรมยอห์น 17:22-23:
และสง่าราศีซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ขา้ พระองค์ ข้าพระองค์ก็มอบให้แก่พวกเขา
แล้ว เพือ
่ พวกเขาจะเป็ นอ ันหนึ่งอ ันเดียวกัน เหมือนอย่างทีเ่ ราทัง้ สองเป็ นอ ันหนึ่ง
อันเดียวกันนัน
้ ข้าพระองค์อยู่ในพวกเขา และพระองค์ทรงอยูใ่ นข้าพระองค์ เพือ
่
เขาทัง้ หลายจะเป็ นอ ันหนึ่งอ ันเดียวกันอย่างสมบูรณ์ และเพือ
่ โลกจะทราบว่า
พระองค์ทรงส่งข้าพระองค์มาแล้ว และทรงรักพวกเขาแล้ว เหมือนอย่างทีพ
่ ระองค์
ทรงรักข้าพระองค์แล้ว (ยอห์น 17:22-23)
ในขณะทีเ่ อกภาพของเรากับคริสตจักรทีม
่ องเห็นได้เป็ นเรื่องของความสัมพันธ์และ
ประสบการณ์ แต่เอกภาพของเรากับคริสตจักรทีม
่ องไม่เห็น เป็ นเรื่องฝ่ ายจิตวิญญาณและภววิทยา
ตัวตนทีแ
่ ท้จริงของเราทัง้ ปวงถูกถักทอเข้าด้วยกันโดยผ่านพระคริสต์และพระวิญญาณของพระองค์
เมือ
่ เป็ นดังนี้ เราทัง้ ปวงจึงมีศกั ดิศ์ รีเท่าเทียมกันในพระคริสต์ เหมือนทีเ่ ปาโลสอนไว้ใน 2 โครินธ์
5:14-16; กาลาเทีย 3:28; และโคโลสี 3:11 แล้วเราถึงกับสามารถมีประสบการณ์กบ
ั ความชื่นชม
ยินดีและความเจ็บปวดของผู้อน
ื่ ได้ ตามทีเ่ ราอ่านพบใน 1 โครินธ์ 12:26
การร่วมสมานฉันท์ของคริสตจักรทีม
่ องเห็นไม่ได้ หาได้จากัดอยู่เฉพาะคริสตจักรในโลกไม่
แต่ดาเนินต่อเนื่องไปสู่คริสตจักรในสวรรค์ด้วย คือร่วมกับเหล่าผู้เชื่อทีต
่ ายไปแล้วและไปอยู่กบ
ั พระ
ผู้เป็ นเจ้า ผู้เชื่อบนโลกมีการร่วมสมานฉันท์ทางจิตวิญญาณในพระคริสต์ และโดยพระคริสต์ฉน
ั ใด
เราก็มีการร่วมสมานฉันท์ในลักษณะเดียวกันกับทุกคนทีเ่ ป็ นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์รวมทัง้ ผู้เชื่อที่
ตอนนี้อยู่ในสวรรค์แล้วฉันนั้น พระคัมภีร์ได้สอนแนวคิดนี้ หลายตอนด้วยกัน เช่นฮีบรู 11:4 และ
12:22-24
คาอุปมาอันงดงามข้อหนึ่งทีพ
่ ระคัมภีร์ใช้เพื่อสอนความจริง ข้อนี้ก็คือ การนาเสนอภาพของ
คริสตจักรในฐานะเจ้าสาวของพระคริสต์ ประเด็นนี้มี
นัยยะว่าคริสตจักรทีม
่ องเห็นได้ถูกปฏิบตั ใิ นฐานะเจ้าสาวของพระคริสต์ แต่เพื่อมุ่งไปสู่
ความสมบูรณ์แบบของเจ้าสาวในคริสตจักรทีม
่ องเห็นไม่ได้เสมอ เราเห็นการเปรียบเทียบนี้ในพันธ
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สัญญาเดิม เช่น อิสยาห์ 54:5-8 และ โฮเชยา 2:19-20 และในเอเฟซัส 5:26-27 และวิวรณ์ 19
บรรยายการทีค
่ าอุปมานี้ถูกทาให้สาเร็จในคริสตจักรทีเ่ รามองไม่เห็น
ลองฟังถ้อยคาของท่านยอห์นในวิวรณ์ 19:6-8:
และข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงเหมือนเสียงของประชาชนเป็ นอันมาก และเหมือนเสียงของ
น้ามากหลาย และเหมือนเสียงของบรรดาฟ้ าร้องสนั่ น โดยกล่าวว่า “อาเลลูยา
เพราะว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระเจ้า ผูท
้ รงฤทธานุภาพทัง้ สิน
้ ทรงครอบครองอยู่
ขอให้เราทัง้ หลายยินดีและเปรมปรีดแ
ิ ์ ละถวายพระเกียรติแด่พระองค์ เพราะว่าการ
อภิเษกสมรสของพระเมษโปดกมาถึงแล้ว และมเหสีของพระองค์ได้เตรียมตัว
พร้อมแล้ว และได้โปรดให้เธอแต่งกายในผ้าป่ านเนื้อละเอียด สะอาดและสีขาว
เพราะว่าผ้าป่ านเนื้อละเอียดนัน
้ เป็ นความชอบธรรมของพวกวิสท
ุ ธิชน” (วิวรณ์
19:6-8)
ในพระวจนะตอนนี้ เราเห็นว่าเจ้าสาวของพระคริสต์ประกอบด้วยธรรมิกชนทุกคน ทุกเพศ
ทุกวัย ทีไ่ ด้รบ
ั การไถ่ ซึ่งมาร่วมสมานฉันท์กน
ั เราทุกคนรวมเป็ นหนึ่ง สวมชุดวิวาห์เดียวอัน
้
ประกอบขึนมาจากการกระทาอันชอบธรรมของผู้เชื่อทุกคน
พระคัมภีร์ได้ชี้ให้เห็นการประยุกต์หลายลักษณะจากความจริงทีว่ ่าบรรดาผู้เชื่อเป็ นหนึ่ง
เดียวกันในพระคริสต์ พระวจนะสอนว่าผู้เชื่อทุกคนมีคุณค่าและขาดไม่ได้สาหรับพระคริสต์ พระ
วจนะสอนให้เราให้เกียรติ และกระทาพันธกิจเพื่อกันและกัน พระวจนะสอนเราให้มีน้าใจไมตรีต่อ
กันและกัน ให้เมตตา ให้อ่อนสุภาพ ให้อดทน ให้อภัย และให้ปฏิบตั ต
ิ ่อผู้อน
ื่ เหมือนกับทีเ่ ราคาดหวัง
ให้ผู้อน
ื่ ปฏิบตั ต
ิ ่อเรา และเหมือนกับทีเ่ ราปฏิบตั ต
ิ ่อตนเอง เหตุว่า เมือ
่ เรากับผู้อน
ื่ เป็ นหนึ่งเดียวกัน
โดยผ่านพระคริสต์แล้ว คนเหล่านั้นก็เป็ นส่วนหนึ่งของชีวิตของเรา เสมือนเป็ นร่างกายของเราเอง

สรุป
ในบทเรียน หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูตบทนี้ เราได้สารวจคาสอนเกี่ยวกับคริสตจักร เรา
ได้ศก
ึ ษาการทีพ
่ ระเจ้าทรงรับรองคริสตจักรในฐานะชุมชนพิเศษของพระเจ้า เราได้อภิปรายประเด็น
ทีว่ ่าคริสตจักรนั้นบริสุทธิ ์ ทัง้ ได้รบ
ั การคัดเลือกไว้ต่างหากและปราศจากตาหนิ นอกจากนี้ เราได้
กล่าวถึงธรรมชาติความเป็ นสากลของคริสตจักร และเราก็ได้อธิบายว่าคริสตจักรเป็ นการร่วม
สมานฉันท์ระหว่างธรรมิกชนอย่างไร
ในฐานะคริสเตียนยุคปัจจุบน
ั ประสบการณ์ของเรากับคริสตจักรมักจะแตกต่างจาก
ประสบการณ์ของคนในยุคของพระคัมภีร์ หรือแม้กระทั่งในยุคทีห
่ ลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต ถูก
้ มา แต่ความจริงทีเ่ ป็ นรากฐานของชีวิตในคริสตจักรไม่เคยเปลี่ยนแปลง
พัฒนาเป็ นรูปเป็ นร่างขึน
คริสตจักรยังคงเป็ นประชากรแห่งพันธสัญญาของพระเจ้า ยังคงเป็ นภาชนะทีพ
่ ระองค์ทรงเลือกสรร
เพื่อนาพระกิตติคุณไปสู่ชาวโลก เพื่อเขาจะสถาปนาอาณาจักรของพระองค์บนแผ่นดินโลก เรา ผู้
์ ่อพระพักตร์พระผู้เป็ นเจ้า เราเป็ นอาณาจักรของพระองค์ เราเป็ น
เป็ นคริสตจักร เป็ นผู้บริสุทธิต
ประชากรของพระองค์และเป็ นหนึ่งเดียวกันในพระองค์ และองค์พระผู้เป็ นเจ้าเองก็กาลังทางานผ่าน
ชีวิตของเรา
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บิชอป แวน บี เกย์ตน
ั (ผู้ดาเนินรายการ) เป็ นอาจารย์และวิทยากรสอนพระคัมภีร์ผู้มีชื่อเสียงที่
วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมและมหาวิทยาลัยทีโ่ ด่งดังหลายแห่งทั่วโลก ท่านเคยทาหน้าทีเ่ ป็ นอนุศาสก ที่
สานักงานทัณฑสถานกลางของสหรัฐฯเป็ นเวลา 4 ปี และเคยอยู่ในคณะกรรมการบริหารของสถาบัน
ศาสนาและนโยบายสาธารณะ ณ กรุงวอชิงตัน ดี ซี. ดร. เกย์ตน
ั จบการศึกษาศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิตจาก วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมนานาชาติ (International Seminary) ศาสนศึกษา
มหาบัณฑิตจาก วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมโลโกส (Logos Bible College) ดุษฎีบณ
ั ฑิตด้านปรัชญา
พระคริสต์ธรรมจาก มหาวิทยาลัยผู้นาคริสเตียน (Christian Leadership University)
ศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตจากวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมเฟธ (Faith Theological Seminary) และ
ดุษฎีบณ
ั ฑิตด้านการรับใช้จาก วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมปฏิรูป (Reformed Theological
Seminary) ท่านได้รบ
ั การเจิมตัง้ ให้เป็ นบิชอปในพิธีสืบทอดธรรมทูต (Apostolic Succession)
และปัจจุบน
ั ดารงตาแหน่งอัครมุขนายกแห่ง สมาคมคริสตจักรสากล (International Community
of Christian Churches) ซึ่งเป็ นองค์กรทีม
่ ุ่งมั่นในการสร้างเอกภาพให้แก่พระกายของพระคริสต์
ดร. เจ ลิกอน ดันแคน ทีส
่ าม เป็ นอธิการบดีของวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมปฏิรูป (Reformed
Theological Seminary)
ดร. จอห์น เฟรม เป็ นศาสตราจารย์สาขาศาสนศาสตร์เชิงระบบและปรัชญา ทีว่ ิทยาลัยพระคริสต์
ธรรมปฏิรูป ในเมือง ออร์แลนโด รัฐฟลอริดา
ดร. สตีฟ ฮาร์เปอร์ เป็ นรองอธิการบดีผู้ก่อตัง้ วิทยาเขต ฟลอริดา ดันแนม ของวิทยาลัยพระคริสต์
ธรรมแอสบิวรี ในเมือง ออร์แลนโด รัฐฟลอริดา
ดร. เจฟฟรีย์ จยู เป็ นศาสตราจารย์สาขาวิชาประวัตศ
ิ าสตร์คริสตจักร ณ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรม
เวสท์มน
ิ ส์เตอร์
ดร. ไรแอด แคสซิส เป็ นผู้อานวยการนานาชาติของสภาการศึกษาศาสนศาสตร์เพื่อการประกาศ
ดร. ซามูเอล หลิง เป็ นผู้ร่วมก่อตัง้ ไชนา ฮอไรซัน (China Horizon) องค์กรสอนพระคัมภีร์แก่ค
ริสเตียนจีนโพ้นทะเล
ดร. อัลเบิร์ต โมห์เลอร์ จูเนียร์ เป็ นอธิการบดีของวิทยาลัยศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น แบ๊บติสต์
ดร. จอห์น ออสวอลท์ เป็ นอาจารย์รบ
ั เชิญผู้ทรงคุณวุฒด
ิ ้านพันธสัญญาเดิม ทีว่ ท
ิ ยาลัยพระคริสต์
ธรรมแอสบิวรี
ดร. ทอม ชไรเนอร์ เป็ นศาสตราจารย์ด้านการตีความพันธสัญญาใหม่ ที่ เจมส์ บิวเคแนน แฮรริสน
ั
และเป็ นรองคณบดีด้านพระคริสตธรรมคัมภีร์และการตีความ ทีว่ ิทยาลัยศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น
แบ๊บติสต์
ดร. มาร์ค สเตราสส์ เป็ นศาสตราจารย์สาขาพันธสัญญาใหม่ ทีว่ ิทยาลัยพระคริสต์ธรรมเบ็ธเอล ซาน
ดิเอโก
ดร. เอริค เธอนเนส เป็ นศาสตราจารย์ด้านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ศก
ึ ษาและศาสนศาสตร์ ที่
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วิทยาลัยศาสนศาสตร์ทลั บอต มหาวิทยาลัยบิโอลา และเป็ นประธานภาควิชาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์
ศึกษาและศาสนศาสตร์
ดร. ไซมอน ไวเบิร์ต เป็ นอดีตวิคคาร์ (ศบ -คริสตจักรแองกลิกน
ั ) ทีค
่ ริสตจักรเซนต์ลุค วิมเบิลดัน
พาร์ค สหราชอาณาจักร และปัจจุบน
ั เป็ นรองอาจารย์ใหญ่ของวิคลิฟฟ์ ฮอลล์ อ๊อกซฟอร์ด และ
ผู้อานวยการของสานักวิชาการเทศนา
ดร. โดนัลด์ วิทนีย์ เป็ นรองศาสตราจารย์สาขาจิตวิญญาณวิทยาตามหลักพระคริสตธรรมคัมภีร์ และ
เป็ นรองคณบดีอาวุโส สานักวิชาศาสนศาสตร์ ทีว่ ิทยาลัยศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น แบ๊ปติสต์
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