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บทนํา 
 

ในโลกปัจจุบนั เมื.อคนส่วนใหญ่ไดย้นิคาํวา่คริสตจกัร กจ็ะนึกถึงอาคารที. คริสเตียนพบปะกนัเพื.อนมสัการพระเจา้ 

บางครัG งอาคารเหล่านีGกมี็ขนาดมหึมาและเป็นวหิารที.อลงัการ ประดบัดว้ยงานศิลปะงดงาม บางครัG งกเ็ป็นอาคารเลก็ ๆ ตกแต่งเรียบง่าย 

บางครัG งกเ็ป็นโกดงัหรือหนา้ร้านที.ถูกแปรสภาพเป็นหอ้งประชุม บางครัG งกเ็ป็นบา้น หรือกระท่อมเลก็ ๆ ที.ทาํจากดิน 

หรือแมก้ระทั.งถํGากต็าม และผูที้.นมสัการกซ่็อนตวัจากอนัตราย แต่ในหลกัขอ้เชื.อของอคัรธรรมทูต เช่นเดียวกบัในพระคมัภีร์ คาํวา่ 

“คริสตจกัร” มีความหมายหลกัหนึ.งเดียวที.ชดัเจนวา่ ประชากรของพระเจา้ 

เป็นชุมชนบริสุทธิU ที.สร้างขึGนดว้ยบุคคลที.ประกาศความเชื.อในพระบิดา พระบุตร และพระวญิญาณบริสุทธิU  

 

นี.เป็นบทเรียนที. 5 ในชุด หลกัขอ้เชื.อของอคัรธรรมทูต และเราตัGงชื.อบทเรียนนีGวา่ “คริสตจกัร” ในบทนีG  

เราจะศึกษาถอ้ยคาํที.แสดงไวใ้นหลกัขอ้เชื.อของอคัรธรรมทูต 

 

หลกัขอ้เชื.ออคัรธรรมทูต กล่าวถึงคริสตจกัรอยา่งชดัแจง้ โดยใชข้อ้ความวา่: 

 

ข้าพเจ้าเชื)อวางใจใน… 

สากลคริสตจกัรบริสุทธิ; 

การร่วมสมานฉันท์ระหว่างธรรมกิชน 

 

ขอ้ความส่วนนีGของหลกัขอ้เชื.อ ฯ ปรากฏอยูใ่นตอนที.กล่าวถึงพระวญิญาณบริสุทธิU และพนัธกิจของพระองค ์เหตุผลกคื็อ 

พระวญิญาณฯ เป็นพระภาคแห่งองคต์รีเอกานุภาพที.เกี.ยวขอ้งโดยตรงต่อคริสตจกัรมากที.สุดเป็นประจาํทุก ๆ วนั ดงันัGนความจริงกคื็อ 

เราอาจจะอภิปรายเรื.องคริสตจกัรร่วมในบทเรียนเดียวกบัพระวญิญาณบริสุทธิU กไ็ด ้แต่เราเลือกที.จะแยกบทเรียนเฉพาะเกี.ยวกบัคริสตจกัร 

เนื.องจากประเดน็นีG เป็นรากฐานของคริสเตียน และเป็นรากฐานประสบการณ์ชีวติของเราในฐานะผูติ้ดตามพระคริสต ์

 

เราไดก้ล่าวในบทเรียนก่อนหนา้นีGวา่ คริสเตียนโปรเตสแตนตห์ลายคนรู้สึกแปลกที.จะประกาศความเชื.อในเรื.องคริสตจกัร 

เพราะรู้สึกราวกบัวา่ความเชื.อของเราในคริสตจกัรนัGนจะคลา้ยคลึงกบัความเชื.อที.เรามีในพระเจา้ 

เมื.อหลกัขอ้เชื.อนีGกล่าววา่เราเชื.อวางใจในคริสตจกัร มนัไม่ไดห้มายความวา่เราวางใจในคริสตจกัรเพื.อไดรั้บความรอด 

ความเชื.อที.นาํไปสู่ความรอดตอ้งเป็นความเชื.อในพระคริสต ์และพระคริสตเ์ท่านัGน 

แต่เราเชื.อวางใจในคริสตจกัรในความหมายที.วา่เราเชื.อในสิ.งที.พระคมัภีร์สอนเกี.ยวกบัคริสตจกัร 

และการที.พระคมัภีร์บอกเราวา่คริสตจกัรเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของชีวติคริสเตียน 

และความเชื.อของเราเกี.ยวกบัการร่วมสมานฉนัทร์ะหวา่งธรรมิกชนกมี็ลกัษณะเดียวกนั เราไม่ไดเ้ชื.อวา่ผูเ้ชื.อคนอื.น ๆ 

จะนาํความรอดมาสู่เรา แต่เราเชื.อคาํสอนในพระคมัภีร์วา่พระเจา้ใชผู้เ้ชื.อคนอื.น ๆ ใหน้าํข่าวดีมาสู่เรา ทาํพนัธกิจกบัเรา 

และเสริมกาํลงัความเชื.อของเรา 

 

บทเรียนของเราเกี.ยวกบัคริสตจกัรจะแบ่งออกเป็นสี.ส่วนสาํคญั ตามที.กล่าวถึงในหลกัขอ้เชื.อ ฯ ประเดน็ที.เราจะศึกษา คือ หนึ.ง 

การที.พระเจา้รับรองคริสตจกัร สอง ความจริงที.วา่คริสตจกัรนัGนบริสุทธิU  สาม “ความเป็นสากล” ของคริสตจกัร และสี. 

หลกัการที.วา่คริสตจกัรเป็นสถานที.แห่งการสมานฉนัท ์
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แต่ละส่วนจะช่วยใหเ้ราเขา้ใจอตัลกัษณ์และธรรมชาติของคริสตจกัรตามที.ถูกยนืยนัในหลกัขอ้เชื.อของอคัรธรรมทูต 

เราจะเริ.มดว้ยการที.พระเจา้ทรงรับรองคริสตจกัร 

 

 

การรบัรอง 
 

ในโลกปัจจุบนั คริสเตียนหลายคนเชื.อวา่คริสตจกัรนัGนไม่มีความจาํเป็น หรืออยา่งนอ้ยเขากแ็สดงตวัวา่เป็นเช่นนัGน 

ในหลายกรณี 

คนที.เชื.ออยา่งจริงใจกคิ็ดวา่องคก์รเช่นคริสตจกัรเป็นเพียงแค่สิ.งประดิษฐข์องมนุษยที์.แทรกเขา้มาในความสมัพนัธ์ส่วนตวัของเรากบัพระเ

จา้ แต่พระคมัภีร์สอนเราดว้ยมุมมองที.แตกต่างยิ.ง ในความหมายที.กวา้งที.สุด คริสตจกัรกคื็ออาณาจกัรของพระเจา้ในโลกนีG  นั.นคือ 

เป็นการรวมตวักนัของคนพิเศษของพระองค ์และเป็นช่องทางสาํคญัที.พระองคป์ระทานพระคุณแก่ผูที้.สตัยซื์.อต่อพระองค ์

พระคมัภีร์ยนืยนัวา่คริสตจกัรมีความสาํคญัยิ.งในการสถาปนาและรักษาความสมัพนัธ์ของเรากบัพระเจา้ 

 

เมื.อเรากล่าววา่คริสตจกัรไดรั้บการรับรองโดยพระเจา้ เราหมายความวา่พระองคท์รงสร้างคริสตจกัรขึGนมาโดยมีวตัถุประสงค ์

และพระองคไ์ดป้ระทานอาํนาจแก่คริสตจกัร กล่าวแบบกวา้ง ๆ กคื็อ 

พระคมัภีร์สอนวา่พระเจา้ไดรั้บรองคริสตจกัรในฐานะองคก์รที.พระองคท์รงเจิมไวเ้เพื.อปฏิบติัพนัธกิจของพระองคใ์นโลกนีG  

พระเยซูเองกไ็ดก้ล่าวเช่นนีG ในมทัธิว 16:18 

 

เราบอกท่านวา่ ท่านคือเปโตรและบนศิลานีG เราจะสร้างคริสตจกัรของเรา 

และประตูแดนมรณาจะเอาชนะคริสตจกัรนัGนไม่ไดเ้ลย (มทัธิว 16:18) 

 

คริสตจกัรมิใช่สิ.งประดิษฐข์องมนุษยผ์ูล้ม้ลงในความบาป แต่พระเยซูเองเป็นผูส้ถาปนาคริสตจกัรขึGน 

 

ดงันัGน ถึงแมเ้ราจะเห็นขอ้บกพร่องต่าง ๆ ในคริสตจกัรตลอดประวติัศาสตร์ และบางครัG งคริสตจกัรเองกล็ะทิGงพระกิตติคุณ 

จนไม่ไดเ้ป็นคริสตจกัรของพระเจา้อีกต่อไป แต่เรากต็อ้งไม่ด่วนสรุปวา่คริสตจกัรนัGนไร้ประโยชนห์รือไร้ความจาํเป็น 

หลกัขอ้เชื.อของอคัรธรรมทูต ยนืยนัวา่พระเจา้รับรองคริสตจกัรโดยใชถ้อ้ยคาํง่าย ๆ ดงัต่อไปนีG : 

 

ข้าพเจ้าเชื)อวางใจในคริสตจกัร  

 

ท่านคงจาํไดจ้ากบทเรียนก่อน ๆ วา่ หลกัขอ้เชื.อของอคัรธรรมทูต 

สรุปใจความสาํคญัของกฎแห่งความเชื.อของคริสตจกัรยคุแรก และกฎแห่งความเชื.อเหล่านัGนกส็รุปใจความสาํคญัของพระคมัภีร์ ดงันัGน 

เมื.อหลกัขอ้เชื.อฯประกาศความเชื.อในคริสตจกัร กแ็สดงวา่หลกัขอ้เชื.อฯ มีเจตนาที.จะยนืยนัสิ.งที.พระคมัภีร์สอนเกี.ยวกบัคริสตจกัร 

และแง่มุมพืGนฐานที.สุดของคาํสอนในพระคมัภีร์เกี.ยวกบัคริสตจกัรกคื็อ 

การที.พระเจา้ไดแ้ต่งตัGงคริสตจกัรใหก้ระทาํวตัถุประสงคข์องพระองคใ์นโลกนีG ใหส้าํเร็จ 

 

เมื.อเราพิจารณาการที.พระเจา้ทรงรับรองคริสตจกัร เราจะเนน้ศึกษาหลกัการสามประการ คือ หนึ.ง 

ภูมิหลงัในพนัธสญัญาเดิมเกี.ยวกบัคริสตจกัร สอง สิ.งที.พระเยซูกระทาํเพื.อสถาปนาคริสตจกัร เมื.อพระองคป์ฏิบติัพนัธกิจในโลกนีG  

และสาม นยัยะสาํคญับางประการของมุมมองจากพระคมัภีร์ในเรื.องเหล่านีG  เราจะเริ.มดว้ยภูมิหลงัในพนัธสญัญาเดิม 
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พนัธสญัญาเดมิ 
 

หลกัการเรื.องคริสตจกัรในพนัธสญัญาใหม่ จริง ๆ แลว้มีรากฐานในพนัธสญัญาเดิม 

 

หลายคนคงคดิว่าคริสตจกัรนัGนเริ)มต้นในวนัเพนเทคอสต์ เมื)อพระเยซูเสดจ็สู่สวรรค์แล้ว 

และได้ประทานพระวญิญาณของพระองค์ลงมาเหนือเหล่าสาวก 

แต่ข้าพเจ้าคดิว่านี)เป็นความเข้าใจผดิเกี)ยวกบัธรรมชาตขิองคริสตจกัร 

ข้าพเจ้าคดิว่าคริสตจกัรเป็นสิ)งที)ต่อเนื)องเกี)ยวกบัประชากรของพระเจ้าตัGงแต่สมยัพนัธสัญญาเดมิ 

พระเจ้าทรงเรียกอบัราฮัมและประชากรในสมยัพนัธสัญญาเดมิ และเราสามารถกล่าวได้ไม่ยากว่า 

นี)แหละคือคริสตจกัร หรือต้นกาํเนิดของคริสตจกัรนั)นเอง ดงันัGน คริสตจกัรจงึเริ)มต้นแต่นัGนมา 

และได้ดาํรงต่อเนื)องมาจนถงึยุคของเรา และคริสตจกัรกจ็ะดาํเนินต่อไปจนสมบูรณ์ 

ถงึวนัที)พระเยซูเสดจ็กลบัมาจากฟ้าสวรรค์เบืGองบน 

—ดร. ไรแอด แคสซิส 

 

พนัธสญัญาใหม่กล่าวถึงคริสตจกัรบ่อยครัG ง โดยใชค้าํภาษากรีกวา่ “เอคเคลเซีย” (Ekklesia) แต่คาํนีGมาจากตน้ฉบบั 

“เซ็ปทูอาจินท”์ (Septuagint) ซึ. งเป็นพนัธสญัญาเดิมฉบบัแปลเป็นภาษากรีก ในพนัธสญัญาเดิม คาํวา่ “เอคเคลเซีย” และคาํแปลภาษาฮีบรู 

มกัถูกใชเ้พื.อเจาะจงถึงชนชาติอิสราเอลที.ชุมนุมกนั ซึ. งเราเห็นไดใ้นเฉลยธรรมบญัญติั 9:10, 31:30; ผูว้นิิจฉยั 20:2; 1 พงศก์ษตัริย ์8:14; 

สดุดี 22:22, 25; และที.อื.น ๆ อีกหลายตอน 

 

แมใ้นพนัธสญัญาใหม่ ซึ. งมีการใชค้าํวา่ “เอคเคลเซีย” เป็นศพัทเ์ฉพาะเพื.อหมายถึงคริสตจกัร 

คาํนีGกย็งัคงถูกใชเ้พื.อหมายถึงการที.ชาวอิสราเอลในสมยัพนัธสญัญาเดิมมาชุมนุมกนั ตวัอยา่งหนึ.งไดแ้ก่กิจการ 7:38 ซึ. งสเตเฟน 

ไดก้ล่าวแก่กลุ่มคนที.สงัหารเขา 

 

เขาอยูก่บัชุมนุมชนในถิ.นกนัดาร อยูก่บัทูตสวรรคที์.กล่าวกบัเขาบนภูเขาซีนาย 

และอยูก่บับรรพบุรุษของเราทัGงหลาย และเขาไดรั้บพระวจนะอนัทรงชีวติซึ. งสืบทอดมาถึงเรา 

(กจิการ 7:38) 

 

ในขอ้นีG  คาํภาษากรีกที.ใชเ้พื.อหมายถึงชุมนุมชนคือคาํวา่ “เอคเคลเซีย” ซึ. งมกัจะถูกใชเ้พื.อหมายถึงคริสตจกัร 

สิ.งนีG บ่งบอกวา่การที.ชาวอิสราเอลในสมยัพนัธสญัญาเดิมชุมนุมกนันัGน เทียบเท่า และเป็นที.มาของคริสตจกัรในสมยัพนัธสญัญาใหม่ 

 

และใน 1 เปโตร 2:9 เปโตรกเ็รียกคริสตจกัรโดยใชชื้.อที.โยงไปถึงชาวอิสราเอลในสมยัพนัธสญัญาเดิม ลองฟังคาํพดูของท่าน: 

 

แต่พวกท่านเป็นชั.วอายทีุ.ทรงเลือกสรรไวแ้ลว้ เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นประชาชาติอนับริสุทธิU  

เป็นชนชาติอนัประหลาด เพื.อพวกท่านจะไดส้าํแดงบรรดาคาํสรรเสริญของพระองค ์

ผูไ้ดท้รงเรียกพวกท่านใหอ้อกมาจากความมืด เขา้สู่ความสวา่งอนัมหศัจรรยข์องพระองค ์(1 เปโตร 2:9) 

 

ในที.นีG  เปโตรไดอ้า้งหลายขอ้ความจากพนัธสญัญาเดิมที.กล่าวถึงชนชาติอิสราเอล 

และท่านไดใ้ชชื้.อพิเศษของชาวอิสราเอลเพื.อเรียกคริสตจกัรในพนัธสญัญาใหม่ โดยการกล่าวเช่นนีG  

ท่านบ่งบอกวา่มีความต่อเนื.องสาํคญัระหวา่งคนสองกลุ่มนีG  
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ถ้าเราคดิถงึข้อความ เช่น 1 เปโตร 2 ซึ)งเปโตรได้เรียกคริสตจกัรโดยใช้ชื)อดัGงเดมิ 

หลายคาํที)พระเจ้าประทานแก่ชาวอสิราเอลในพนัธสัญญาเดมิ เช่น “เจ้าเป็นปุโรหิตหลวง เป็นชนชาตบิริสุทธิ; 

เป็นประชากรของพระเจ้า” เรากจ็ะเห็นว่าเปโตรกาํลงัสอนกลุ่มคริสตจกัรต่าง ๆ ในหลาย ๆ แคว้น 

ซึ)งส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่คนยวิ ให้เข้าใจว่าจริง ๆ แล้ว พวกเขาเองกคื็อผลสําเร็จ 

ของพระสัญญาพระเจ้าที)มต่ีอชาวอสิราเอล และพวกเขาควรรับรู้ว่า นี)คืออตัลกัษณ์ของพวกเขา 

—ดร. เดนนิส จอห์นสัน 

 

แน่นอน 

เราไม่ไดบ้อกวา่คริสตจกัรในพนัธสญัญาใหม่เป็นเหมือนกบัการชุมนุมกนัของชนชาติอิสราเอลในพนัธสญัญาเดิมทุกประการ 

ทัGงสองกลุ่มมีความสมัพนัธ์กนั แต่กแ็ตกต่างกนัดว้ย ในโรมบทที. 11 

เปาโลไดใ้ชค้าํอุปมาเพื.อกล่าวถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งชุมนุมชนอิสราเอลในพนัธสญัญาเดิมและคริสตจกัร 

เปาโลกล่าวถึงคนสองกลุ่มนีGโดยเปรียบกบัแป้งทัGงกอ้นและตน้มะกอก 

 

คาํกล่าวนีGปรากฏในโรม 11:16: 

 

ถา้แป้งส่วนที.ถวายเป็นผลแรกนัGนบริสุทธิU  แป้งทัGงกอ้นยอ่มบริสุทธิU  ถา้รากบริสุทธิU  กิ.งทัGงหลายยอ่มบริสุทธิU ดว้ย 
(โรม 11:16) 

 

ก่อนอื.น เปาโลกล่าววา่ ชนชาติอิสราเอลที.รวมตวักนัในพนัธสญัญาเดิมนัGน 

เป็นผลแรกของแป้งกอ้นเดียวกนักบัที.เป็นจุดกาํเนิดของคริสตจกัรในพนัธสญัญาใหม่ 

 

เลวนิีติ 20:17 กาํหนดใหช้าวอิสราเอลถวายขนมปังชุดแรกของตนเองแด่พระเจา้ ผลผลิตชุดแรกไม่ใช่การเกบ็เกี.ยวแยกต่างหาก 

แต่เป็นส่วนหนึ.งของผลผลิตทัGงหมดที.เกบ็เกี.ยวได ้โดยเป็นตวัแทนของผลผลิตทัGงสิGน ฉะนัGน 

เมื.อเปาโลกล่าววา่ชาวอิสราเอลและคริสตจกัรในพนัธสญัญาใหม่มาจากแป้งกอ้นเดียวกนั ท่านกบ็อกอยา่งชดัเจนวา่ 

ทัGงอิสราเอลในพนัธสญัญาเดิมและคริสเตียนในพนัธสญัญาใหม่กเ็ป็นส่วนหนึ.งขององคก์รเดียวกนั เป็นประชากรของพระเจา้เหมือนกนั 

เป็นคริสตจกัรเดียวกนั 

 

ประการที.สอง เปาโลกล่าววา่ การรวมตวัของชนชาติอิสราเอลในพนัธสญัญาเดิมเปรียบไดก้บัรากของตน้ไม ้

และคริสตจกัรในพนัธสญัญาใหม่เปรียบไดก้บักิ.งกา้นของตน้ไมต้น้เดียวกนั จริง ๆ แลว้ เปาโลไดข้ยายความตวัอยา่งนีG ในอีกหลายขอ้ 

ท่านไดเ้ปรียบคริสตจกัรในทุกยคุทุกสมยักบัตน้มะกอกที.ปลูกขึGน คริสตจกัรในพนัธสญัญาเดิม ซึ. งประกอบดว้ยชาวยวิเป็นส่วนมาก 

เป็นเหมือนองคป์ระกอบหลกัของตน้ไม ้ไดแ้ก่ ราก ลาํตน้ และกิ.งมากมาย 

และคริสเตียนต่างชาติกเ็หมือนกิ.งมะกอกป่าที.ถูกต่อเขา้กบัตน้มะกอกที.ปลูกขึGนนัGน พดูง่าย ๆ กคื็อ 

คริสเตียนต่างชาติถูกเชื.อมต่อเขา้กบัคริสตจกัรของชาวยวิ ดงันัGน ถึงแมค้ริสตจกัรในสมยัของเปาโลประกอบดว้ยทัGงชาวยวิและชาวต่างชาติ 

แต่ทัGงลาํตน้และรากกเ็ป็นตน้เดิมที.ยอ้นกลบัไปถึงสมยัพนัธสญัญาเดิม ถูกตอ้ง ตน้ไมต้น้ใหม่นีGแตกต่างในหลายดา้น 

โดยถูกพฒันาและต่อยอด แต่กย็งัเป็นตน้ไมต้น้เดิม ในทาํนองเดียวกนั 

คริสตจกัรในพนัธสญัญาเดิมกถู็กพฒันาและต่อยอดใหเ้ป็นคริสตจกัรในพนัธสญัญาใหม่ มนัต่างกนัในหลายดา้นหลกั ๆ 

และเป็นตวัแทนของการเจริญเติบโตต่างระยะกนั แต่กย็งัคงเป็นคริสตจกัรเดียวกนั 

 

เมื.อเราไดพิ้จารณาการที.คริสตจกัรไดรั้บการรับรองจากมุมมองของภูมิหลงัทางพนัธสญัญาเดิมแลว้ 
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ใหเ้ราศึกษาวา่พระเยซูทรงสร้างคริสตจกัรของพระองคอ์ยา่งไร โดยยงัอยูบ่นพืGนฐานของการพฒันาขึGนจากคริสตจกัรในพนัธสญัญาเดิม 

 

 

พระเยซู 
 

เราปฏิเสธไม่ไดว้า่เมื.อพระเยซูเสดจ็มา พนัธกิจของพระองคไ์ดมี้ผลต่อโลกและประชากรของพระเจา้มากมายมหาศาล 

นกัศาสนศาสตร์จาํนวนมากมีเหตุผลที.ดีที.กล่าววา่ พระเยซูไม่ไดเ้พียงแค่ทาํใหบ้ญัญติัดัGงเดิม 

รวมทัGงคริสตจกัรในลกัษณะเดิมไดด้าํรงสืบต่อถาวร ในเวลาเดียวกนั 

เรากต็อ้งรับรู้ดว้ยวา่พระเยซูไม่ไดส้ถาปนาคริสตจกัรขึGนมาใหม่ทุกแง่มุม 

แต่คริสตจกัรใหม่ของพระองคมี์ความต่อเนื.องอยา่งใกลชิ้ดต่อจากคริสตจกัรในพนัธสญัญาเดิม 

 

ตลอดพระกิตติคุณ พระเยซูไดท้รงกล่าวถึงคริสตจกัรโดยใชค้าํวา่ “เอคเคลเซีย” เพียงสามครัG งเท่านัGน แมค้าํวา่ “เอคเคลเซีย” 

จะปรากฏในพระกิตติคุณมทัธิว มาระโก ลูกา หรือยอห์นกต็าม แต่ทัGงสามครัG งกเ็ป็นเหตุการณ์ที.กล่าวในพระกิตติคุณมทัธิวเท่านัGน คือ 

ครัG งแรกในบทที. 16:18 และอีกสองครัG งในบทที. 18:17 ใหเ้ราพิจารณาทัGงสองขอ้นีGอยา่งใกลชิ้ด 

 

ในมทัธิว 16:18 พระเยซูกล่าวถอ้ยคาํดงัต่อไปนีG : 

 

เราบอกท่านวา่ท่านคือเปโตรและบนศิลานีG เราจะสร้างคริสตจกัรของเรา 

และประตูแดนมรณาจะเอาชนะคริสตจกัรนัGนไม่ไดเ้ลย 

(มทัธิว 16:18) 

 

ในขอ้นีG  คาํวา่ “สร้าง” ถูกแปลมาจากคาํภาษากรีก “ออยโคโดเมโอ” (Oikodomeo) 

ซึ. งสามารถหมายถึงการสร้างบางสิ.งขึGนมาใหม่ เป็นการสร้างหรือฟืG นฟูสิ.งที.มีอยูแ่ลว้ขึGนใหม่ 

ถึงแมพ้ระเยซูไม่ไดร้ะบุชดัวา่พระองคต์ัGงใจใชค้วามหมายใด แต่การที.เราไดศึ้กษาคาํสอนของเปาโลในโรมบทที. 11 

น่าจะทาํใหเ้ราสนบัสนุนมุมมองที.วา่พระเยซูกาํลงัเสริมสร้างและฟืG นฟูคริสตจกัรที.มีมาตัGงแต่พนัธสญัญาเดิม 

 

คาํพดูของพระเยซูในมทัธิว 18:17 กาํกวมนอ้ยกวา่ ลองฟังวา่พระองคต์รัสวา่อยา่งไร 

 

หากเขายงัยนืกรานไม่ฟัง จงแจง้แก่คริสตจกัร 

และหากเขายงัไม่ยอมฟังแมก้ระทั.งคริสตจกัรกใ็หป้ฏิบติัต่อเขาเสมือนเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเกบ็ภาษี 

(มทัธิว 18:17) 

 

ในขอ้นีGพระเยซูกาํลงักล่าวถึงวนิยัของคริสตจกัร พระองคไ์ดใ้หบ้ญัญติัไวว้า่ 

ผูที้.ไม่ยอมสาํนึกผดิจะตอ้งถูกนาํตวัมาต่อหนา้คริสตจกัรหรือที.ประชุม ในบริบทของการกระทาํพนัธกิจของพระเยซูในยคุนัGน 

คริสตจกัรเดียวที.มีอยูไ่ดแ้ก่วหิารในกรุงเยรูซาเลม็ และธรรมศาลาของชาวยวิ ซึ. งมีอยูท่ ั.วไป 

ทัGงสองนีG เป็นรูปแบบการชุมนุมของชาวอิสราเอลในยคุพนัธสญัญาเดิมอยา่งชดัเจน แต่พระเยซูกเ็รียกทัGงวหิารและธรรมศาลาวา่ 

“คริสตจกัร” 

 

พระคมัภีร์เดิมบญัญติัไวว้า่ ปกติแลว้ ขอ้พิพาทจะตอ้งถูกไกล่เกลี.ยโดยผูอ้าวโุส ปุโรหิต และผูว้นิิจฉยั 
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ซึ. งเป็นตวัแทนของชุมชนและเป็นผูไ้ดรั้บการแต่งตัGงใหท้าํหนา้ที.วนิิจฉยัหรือตดัสินความ บญัญติันีG เราเห็นไดใ้นอพยพ 18 

และเฉลยธรรมบญัญติั 1 และ 19 พระเยซูยนืยนัหลกัการนีG ในช่วงเวลาของพระองค ์โดยเตือนผูที้.มาฟังพระองคว์า่ 

พวกเขาอยูใ่ตพ้นัธะที.จะตอ้งไกล่เกลี.ยขอ้พิพาทภายในชุมนุมชนอิสราเอล แต่พระเยซูกต็ัGงใจชีG ถึงคริสตจกัรของพระองคเ์องดว้ย 

ซึ. งไดแ้ก่คริสตจกัรที.พระองคก์ล่าวถึงในมทัธิวบทที. 16 ดว้ยเหตุนีG  มทัธิวจึงบนัทึกคาํพดูของพระเยซูเพื.อเรา อยากใหเ้ราเขา้ใจวา่ 

ในความคิดของพระเยซูและมทัธิว นัGนซึ.งตรงกบัความคิดของเปาโลวา่ 

คริสตจกัรในพนัธสญัญาใหม่กพ็ฒันามาจากชุมนุมชนอิสราเอลในยคุพนัธสญัญาเดิมนั.นเอง 

พระเยซูไม่ไดเ้อาคริสตจกัรมาแทนที.ชาวอิสราเอล 

แต่พระองคม์าเพื.อช่วยเหลือและฟืG นฟูชาวอิสราเอลในรูปแบบของคริสตจกัรในยคุพนัธสญัญาใหม่ 

 

เมื.อเรามองความต่อเนื.องของคริสตจกัรจากพนัธสญัญาเดิมเขา้สู่พนัธสญัญาใหม่ 

เราจาํเป็นตอ้งรับรู้บทบาทสาํคญัที.พระเยซูกระทาํในการพยายามผกูพนัทัGงสองคริสตจกัรนีG เขา้ดว้ยกนั 

 

ประการแรก ถา้กล่าวอยา่งกวา้ง ๆ 

พนัธสญัญาใหม่นาํเสนอพระเยซูในฐานะเป็นผูก้ระทาํพนัธสญัญาของพระเจา้ต่ออิสราเอลใหส้าํเร็จ ในโรม 8:1-4 และกาลาเทีย 3:16-29 

เราพบวา่พระเยซูเป็นชาวอิสราเอลผูส้ตัยซื์.อ 

ผูรั้กษาพนัธสญัญาของพระเจา้และรับมรดกซึ.งเป็นพระพรที.พระเจา้สญัญาจะประทานแก่อบัราฮมัและโมเสส และเรากอ่็านพบในลูกา 

1:32 และกิจการ 2:31-33 วา่ พระเยซูเป็นบุตรของดาวดิ 

ผูซึ้. งจะสถาปนาพระราชบลัลงักข์องดาวดิขึGนใหม่และปกครองเหนืออิสราเอลและยดูาห์ พระเยซูไม่ไดต้ดัอดีตใหเ้ป็นโมฆะ 

แต่ทาํใหค้ริสตจกัรในพนัธสญัญาเดิมนัGนสาํเร็จสมบูรณ์ โดยพระองคเ์ป็นทัGงสมาชิกและศิษยาภิบาลผูส้มบูรณ์แบบที.สุด 

 

ประการที.สอง พระเยซูเป็นผูส้ถาปนาคริสตจกัรแห่งพนัธสญัญาใหม่ พระองคน์าํมาซึ.งการฟืG นฟูและการสร้างใหม่ 

ที.เปลี.ยนแปลงคริสตจกัรพนัธสญัญาเดิมที.เสื.อมสลายใหก้ลายเป็นคริสตจกัรแห่งพนัธสญัญาใหม่ 

พระคมัภีร์เรียกพระเยซูวา่เป็นศีรษะของคริสตจกัร ในเอเฟซสั 5:23 และโคโลสี 1:18 พระองคถู์กเปรียบเป็นสามีของคริสตจกัร 

ในเอเฟซสั 5:22-23 และววิรณ์ 19:1-10 

และพระเยซูเองกแ็ต่งตัGงคริสตจกัรใหไ้ดรั้บพระราชอาํนาจจากพระองคต์ามพระมหาบญัชาของพระองคใ์นมทัธิว 28:18-20 

พระเยซูทรงรัก รับรอง และมอบอาํนาจใหแ้ก่คริสตจกัร 

 

สัมพนัธภาพของคริสตจกัรในพนัธสัญญาเดมิกบัพระเยซูคริสต์นัGนเป็นมคีวามสําคญั และเป็นหัวใจหลกั 

เช่นเดยีวกบัสัมพนัธภาพของพระเยซูคริสต์ที)มต่ีอคริสตจกัรในพนัธสัญญาใหม่ทุกประการ 

สําหรับคริสเตยีนบางคน คาํว่า “คริสตจกัรในพนัธสัญญาเดมิ” อาจฟังดูแปลก ๆ 

เราอาจคดิว่าคริสตจกัรนัGนถือกาํเนิดขึGนในวนัเพเทคอสต์ ตามที)กจิการ 2 กล่าว 

แต่ถ้าเราคดิถงึคริสตจกัรในฐานะประชากรของพระเจ้า ผู้ซึ)งพระองค์ได้สถาปนาพนัธสัญญาและได้ผูกพนัไว้ 

ในฐานะประชากรของพระเจ้าที)พระองค์ทรงไถ่โดยผ่านพนัธกจิขององค์พระเยซูคริสต์พระผู้เป็นเจ้า 

คริสตจกัรในพนัธสัญญาเดมิกคื็อกลุ่มผู้เชื)อที)ตัGงความหวงัไว้กบัความรอดที)พระเจ้าจะประทานให้ในวนัที)พระเมส

สิยาห์เสดจ็มานั)นเอง นั)นหมายความว่าคริสตจกัรแห่งพนัธสัญญาเดมิกว็างใจในพระคุณของพระเจ้า 

ในพระโลหิตที)ทรงหลั)ง นั)นคือ พระโลหิตของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขน คริสเตยีนในพนัธสัญญาเดมิ 

ผู้เชื)อในพนัธสัญญาเดมิ สมาชิกคริสตจกัรแห่งพนัธสัญญาเดมิ 

ล้วนคาดหวงัให้พนัธกจิของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ปฏบัิตสํิาเร็จลลุ่วง 

เขาทัGงหลายวางใจในพระคุณอนัทรงฤทธิ;และเมตตา ซึ)งเขาไม่คู่ควร 
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และหวงัว่าพระเจ้าจะยกโทษความบาปของเขาและช่วยให้เขาคืนดกีบัพระองค์ ฉะนัGน 

เมื)อพูดถงึแก่นแท้ของเรื)องนีGแล้ว 

ความสัมพนัธ์ของผู้เชื)อในพนัธสัญญาเดมิและคริสตจกัรในพนัธสัญญาใหม่กบัพระเจ้านัGน 

กเ็หมือนกบัความสัมพนัธ์ของเรากบัพระเจ้าทุกประการ 

โดยเราเป็นผู้เชื)อในพนัธสัญญาใหม่และคริสตจกัรในพนัธสัญญาใหม่ 

—ดร. ซามูเอล หลงิ 

 

เท่าที.ผา่นมา เราไดศึ้กษาประเดน็ที.คริสตจกัรไดรั้บการรับรอง 

โดยการพิจารณาจากภูมิหลงัพนัธสญัญาเดิมและพนัธกิจของพระเยซูในโลกนีG  บดันีG  

เราจะพิจารณานยัยะแฝงบางประการเกี.ยวกบัสองแง่มุมนีG  

 

 

นยัยะแฝง 
 

เมื.อเราตระหนกัวา่การเจิมคริสตจกัรในพนัธสญัญาใหม่ของพระเยซูนัGนเป็นการฟืG นฟูและพฒันาชุมนุมชนอิสราเอลในพนัธสั

ญญาเดิม กย็อ่มแสดงนยัยะสาํคญัยิ.งวา่ โดยพืGนฐานแลว้ 

มีความต่อเนื.องระหวา่งชาวอิสราเอลในพนัธสญัญาเดิมและคริสตจกัรในพนัธสญัญาใหม่ ในทางปฏิบติันัGน 

เรายอ่มคาดหวงัวา่ชุมชนประชากรของพระเจา้ในพนัธสญัญาใหม่จะสะทอ้นรากเหงา้ดัGงเดิมของเขาจากของพนัธสญัญาเดิม 

แน่นอนวา่บางสิ.งยอ่มแตกต่างออกไป และพนัธสญัญาใหม่กร็ะมดัระวงัที.จะแสดงใหเ้ห็นถึงความเปลี.ยนแปลงเหล่านีG  

แต่พนัธสญัญาใหม่กส็อนชดัเจนวา่คริสตจกัรนัGนกเ็ป็นเสมือนชาวอิสราเอลนั.นเอง  

 

ประเดน็เรื.องความต่อเนื.องนัGนมีมากมายเกินกวา่ที.เราจะกล่าวไดห้มด แต่กคุ็ม้ค่ามาก 

ถา้เราจะใชเ้วลานีGกล่าวถึงสามประเดน็ที.เด่นชดั ประเดน็แรกไดแ้ก่ความต่อเนื.องอนัยิ.งใหญ่ในดา้นพระประสงค ์

ระหวา่งคริสตจกัรในพนัธสญัญาเดิมและคริสตจกัรในพนัธสญัญาใหม่ 

 

 

พระประสงค ์
 

นกัศาสนศาสตร์มกัสรุปวา่ประวติัศาสตร์โลกมีอยูส่ามยคุ ไดแ้ก่ การทรงสร้าง การลม้ลงในความบาป และการทรงไถ่ 

ในยคุของการทรงสร้าง ซึ. งถูกบรรยายในปฐมกาล 1-2 พระเจา้ทรงสร้างโลกนีG  พืชพรรณ สรรพสตัว ์และมนุษยชาติ 

และพืGนที.พิเศษแห่งหนึ.งของโลกนีG  คือไดท้รงสร้างสวน เอเดน และตามพระบญัชาของพระเจา้นัGน 

มนุษยชาติมีหนา้ที.ในการเพิ.มจาํนวนประชากรและปกครองโลกนีG  โดยทาํใหโ้ลกเป็นเหมือนสวนเอเดน 

ใหเ้ป็นที.ที.คู่ควรกบัการประทบัอยูข่องพระเจา้ผูบ้ริสุทธิU  

 

ในยคุของการลม้ลงในความบาป ซึ. งถูกบนัทึกในปฐมกาล 3 มนุษยชาติกบฏต่อพระเจา้และถูกขบัออกจากสวนเอเดน 

การที.มนุษยชาติลม้ลงในความบาปนัGนทาํใหทุ้กสิ.งที.ทรงสร้างตอ้งเสื.อมลงและมวัหมองไป เปาโลอธิบายสถานการณ์นีG ในโรม 8:20-22 

 

ส่วนที.เหลือในประวติัศาสตร์กเ็ป็นช่วงเวลาแห่งการไถ่ 

โดยในยคุนีGพระเจา้กาํลงัทาํงานเพื.อฟืG นฟูมนุษยชาติใหก้ลบัสู่สภาพสมบูรณ์ 
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และทาํงานผา่นมนุษยชาติเพื.อฟืG นฟูทุกสิ.งที.พระองคท์รงสร้างใหก้ลบัสู่สภาพงดงามดงัเดิม ในบัGนปลายแห่งยคุของการทรงไถ่ 

ฟ้าสวรรคใ์หม่และแผน่ดินโลกใหม่จะถูกสถาปนาขึGน ตามที.เราอ่านพบในอิสยาห์ 65:17 และ 66:22; 2 เปโตร 3:13; และววิรณ์ 21:1 

การไถ่มนุษยชาติและทุกสิ.งที.ทรงสร้าง เป็นพระประสงคที์.พระเจา้ตัGงไวส้าํหรับคริสตจกัรของพระองคเ์สมอมา 

ทัGงในยคุพนัธสญัญาเดิมและพนัธสญัญาใหม่ 

 

ในยคุปัจจุบนั คริสตจกัรกย็งัคงบากบั.นไปสู่จุดมุ่งหมายแห่งการฟืG นฟูสิ.งที.พระเจา้ไดท้รงสร้าง 

เมื.อดูตามลาํดบัความสาํคญัตามที.พนัธสญัญาใหม่สอน สิ.งสาํคญัที.เราทาํกคื็อการเผยแพร่พระกิตติคุณ 

เพราะเรารู้วา่ทุกคนที.มารู้จกัพระคริสต ์กห็มายถึงเราเขา้ใกลบ้ัGนปลายของยคุแห่งการไถ่ไปอีกหนึ.งกา้ว 

อีกสิ.งหนึ.งที.เราทาํกคื็อการดาํเนินชีวติคริสเตียนในโลกนีG  โดยการสาํแดงความรักของพระคริสตแ์ก่เพื.อนบา้นของเรา 

และโดยการเปลี.ยนแปลงวฒันธรรมรอบตวัเราใหส้ะทอ้นพระสิริ พระเกียรติ และบุคลิกภาพของพระผูเ้ป็นเจา้ 

และเราทาํเช่นนีGโดยหวงัและอธิษฐานใหว้นันัGนมาถึง คือวนัที.พระเยซูจะเสดจ็มาเพื.อปฏิบติัพนัธกิจแห่งการไถ่ใหเ้สร็จสิGนสมบูรณ์ 

 

ประเดน็ที.สองของความต่อเนื.องระหวา่งคริสตจกัรในพนัธสญัญาเดิมและคริสตจกัรในพนัธสญัญาใหม่ที.เกิดขึGนในสมยัปัจจุบั

นไดแ้ก่การที.ชุมนุมชนทัGงสองของพระเจา้นัGนประกอบไปดว้ยทัGงผูเ้ชื.อและผูไ้ม่เชื.อ 

 

 

ผูเ้ชือ่และผูไ้มเ่ชือ่ 
 

เราตอ้งเขา้ใจวา่ ไม่วา่ในยคุพนัธสญัญาเดิมหรือพนัธสญัญาใหม่ คริสตจกัรของพระเจา้กไ็ม่เคยเพียบพร้อมสมบูรณ์ 

ในยคุพนัธสญัญาเดิมนัGน ชาวอิสราเอลสมยัโบราณบางคนกส็ตัยซื์.อต่อพระเจา้และไดรั้บพระพร แต่กมี็หลายคนที.กบฏต่อพระเจา้ 

ไม่เชื.อฟังพระองค ์จึงตอ้งตกอยูภ่ายใตค้าํสาปของพระองค ์เราเห็นภาพนีGตลอดทัGงพนัธสญัญาเดิม 

แต่ที.ชดัเจนที.สุดน่าจะเป็นบทสรุปของพนัธสญัญาแห่งพระพรและคาํแช่งสาปของพระเจา้ ตามที.เราอ่านพบในเลวนิีติ 26 

และเฉลยธรรมบญัญติั 27-30 

 

และลกัษณะเดียวกนันีGกเ็ป็นจริงกบัชุมชนผูติ้ดตามพระเยซูคริสต ์หรือคริสตจกัรในยคุพนัธสญัญาใหม่ ปัจจุบนั 

ในคริสตจกัรของเรา กมี็ทัGงผูเ้ชื.อและผูไ้ม่เชื.อปะปนกนั ยกตวัอยา่งเช่น ในสมยัของพระเยซู ยดูาสกเ็ป็นผูไ้ม่เชื.อที.อยูท่่ามกลางอคัรสาวก 

ยอห์น 6:70-71 สอนเราอยา่งเจาะจงในเรื.องนีG  โดยเราเห็นไดช้ดัเจนจากการที.ยดูาสทรยศพระเยซู 

ธรรมชาติของคริสตจกัรที.มีคนหลายประเภทปะปนกนัยงัคงเห็นไดช้ดัจากจดหมายที.มีไปถึงคริสตจกัรต่าง ๆ ในววิรณ์บทที. 2-3 

พระธรรมววิรณ์สองบทนีGคาดหวงัใหผู้เ้ชื.อแทใ้นคริสตจกัรตอ้งบากบั.น กระทาํกิจต่าง ๆ ใหส้าํเร็จ นอกจากนัGน 

ยงัเตือนอีกวา่ผูที้.ไม่ยอมบากบั.นกแ็สดงถึงจิตใจที.ปราศจากความเชื.อ และหลายตอนในพระธรรม 1 ยอห์น 

กเ็นน้ถึงการแยกแยะระหวา่งผูเ้ชื.อแทแ้ละผูเ้ชื.อเทียมในคริสตจกัร นอกเหนือจากนีG  

พระธรรมอีกหลายตอนกเ็ตือนเกี.ยวกบัผูส้อนเทจ็ในคริสตจกัร 

หรือหนุนใจผูที้.ยนืยนัความเชื.อใหพ้ากเพียรจนถึงที.สุดเพื.อพิสูจนค์วามเชื.อของตน 

 

ใน 2 โครินธ์ 13:5 เปาโลประกาศยอมรับสจัธรรมนีGและหนุนใจใหค้นพินิจพิเคราะห์ในเรื.องนีG  ใหเ้ราลองฟังสิ.งที.เปาโลกล่าว: 

 

จงสาํรวจตนเองวา่ท่านตัGงมั.นในความเชื.อหรือไม่ จงทดสอบตวัเอง 

ท่านไม่ประจกัษห์รือวา่พระเยซูคริสตท์รงอยูใ่นท่านแน่นอน 

นอกจากวา่ท่านไม่ผา่นการทดสอบ? (2 โครินธ์ 13:5) 
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เปาโลตอ้งการใหทุ้กคนเขา้ใจวา่ สิ.งต่าง ๆ เช่น การเป็นสมาชิกคริสตจกัร การรับบพัติศมา 

การกล่าวคาํยนืยนัความเชื.ออยา่งหนกัแน่น ไม่ไดเ้ป็นสญัญาณของการมีความเชื.อในความรอดโดยพระเยซูคริสตอ์ยา่งแทจ้ริง 

เพราะหลายคนที.ไม่เคยมีความเชื.อในพระเยซูคริสตอ์ยา่งแทจ้ริงกก็ระทาํสิ.งเดียวกนันีGได ้ดงันัGน 

เปาโลจึงหนุนใจใหค้นในคริสตจกัรสาํรวจตนเอง เพื.อใหม้ั.นใจวา่เขาจะไดรั้บความรอดเพราะเขาวางใจในพระคริสตจ์ริง ๆ 

 

แน่นอนที.สุด ในฐานะมนุษย ์เราไม่สามารถรู้สภาพจิตใจของผูอื้.นได ้เราเพียงแต่เห็นการกระทาํและไดย้นิคาํพดูของเขาเท่านัGน 

ฉะนัGนจึงเป็นไปไม่ไดที้.เราจะตดัสินไดว้า่คนใดเป็นผูเ้ชื.อแท ้แต่การที.เรารู้วา่อาจมีผูไ้ม่เชื.อท่ามกลางชุมนุมชนของเรานัGน 

กน่็าจะส่งผลต่อวธีิที.เรามองตนเองและผูอื้.นในคริสตจกัร 

เราควรระลึกเสมอที.จะสอนและประกาศพระกิตติคุณอยา่งสมํ.าเสมอต่อทุกคนในคริสตจกัร 

เพื.อช่วยผูที้.ยงัไม่เชื.อใหไ้ดรั้บความรอดถึงแมเ้ราจะไม่รู้วา่คนเหล่านัGนเป็นใครกต็าม เราควรยนิดีที.จะตอ้นรับคนเหล่านัGนในคริสตจกัร 

ผูซึ้. งกาํลงัแสวงหาพระเจา้ ถึงแมเ้ขายงัไม่ไดว้างใจในพระคริสตก์ต็าม แทนที.จะบั.นทอนจิตใจเขา จนเขาไม่อยากมาโบสถ ์

และเราควรอดทนต่อผูอื้.น โดยตระหนกัเสมอวา่ความเชื.อและวฒิุภาวะทางจิตวญิญาณนัGนแตกต่างกนัอยา่งมากมาย 

แมท่้ามกลางคนเหล่านัGนที.อยูใ่นคริสตจกัรเป็นเวลานานแลว้กต็าม 

 

ประเดน็ที.สามเกี.ยวกบัความต่อเนื.องระหวา่งคริสตจกัรในพนัธสญัญาเดิมและคริสตจกัรในพนัธสญัญาใหม่ 

ไดแ้ก่การที.คริสตจกัรทัGงสองยคุมีพนัธะลกัษณะเดียวกนัต่อพระเจา้ 

 

 

พนัธะ 
 

ประชากรของพระเจา้ทัGงในพนัธสญัญาเดิมและพนัธสญัญาใหม่มีหนา้ที.ที.จะรักพระเจา้ 

ขยายราชอาณาจกัรของพระองคไ์ปทั.วโลก และนาํพระสิริมาสู่พระองค ์เมื.อพดูถึงการรักพระเจา้ เฉลยธรรมบญัญติั 6:5-6 

สอนคริสตจกัรในยคุพนัธสญัญาเดิมใหรั้กพระเจา้ และเชื.อฟังพระบญัญติัของพระองคสุ์ดหวัใจ 

 

ในทาํนองเดียวกนั พระเจา้เรียกร้องใหค้ริสตจกัรในพนัธสญัญาใหม่รักพระองคแ์ละเชื.อฟังพระบญัญติัของพระองค ์

พระเยซูสอนในมทัธิว 22:37 วา่ การรักพระเจา้อยา่งสุดจิตสุดใจเป็นบญัญติัขอ้ใหญ่ที.สุด ยอห์นกไ็ดก้ล่าวทาํนองเดียวกนัใน 1 ยอห์น 5:3 

วา่ การรักพระเจา้อยา่งสุดจิตสุดใจกน็าํมาซึ.งการเชื.อฟังพระบญัญติัของพระองคอ์ยา่งสุดจิตสุดใจเช่นกนั 

 

หนึ)งในคาํถามที)หลายคนมกัถาม กคื็อ 

จาํเป็นหรือไม่ที)คริสตจกัรในพนัธสัญญาใหม่ต้องรักษาบัญญตัใินพนัธสัญญาเดมิ ไม่ต้องสงสัยว่าคาํตอบกคื็อ ต้อง 

และ ไม่ต้อง ที)ไม่ต้องรักษานัGน หมายถงึคาํสั)งเฉพาะเจาะจงต่าง ๆ ที)พบได้ใน “โทราห์” (พระวจนะห้าเล่มแรก) 

ในพนัธสัญญาเดมิ ซึ)งถูกถอดถอนจากเราแล้ว เช่น เราไม่จาํเป็นต้องให้ลูกชายของเราเข้าสุหนัต 

เราไม่จาํเป็นต้องไปวหิารปีละสามครัGง เราไม่จาํเป็นต้องทาํอกีหลายสิ)งหลายอย่าง จริง ๆ แล้ว 

นี)คือสิ)งที)สภาในกรุงเยรูซาเลม็ได้อภปิรายกนั ซึ)งมบัีนทกึอยู่ในกจิการบทที) 15 แต่ในอกีด้านกคื็อ 

อะไรคือเจตนาของ “โทราห์” ในพนัธสัญญาเดมิ? ถ้ามองในประเดน็ที)ว่า “โทราห์” 

นัGนเปิดเผยให้เรารู้ถงึบุคลกิภาพและธรรมชาตขิองพระเจ้า 

รวมทัGงบุคลกิภาพและธรรมชาตทิี)พระเจ้าคาดหวงัให้เราแบ่งปันกบัคนอื)นแล้วละก ็แน่นอน ในประเดน็นีG “โทราห์” 

กย็งัคงต้องใช้กบัชีวติของเรา และข้าพเจ้าคดิว่าท่านกไ็ด้เห็นแล้วในจดหมายฝากของเปาโล 

เปาโลสามารถกล่าวกบัคนที)อ่านจดหมายของท่านว่า “ไม่เลย ท่านมอีสิรภาพแล้ว 
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ท่านไม่จาํเป็นต้องทาํตามบัญญตัเิหล่านัGน และในเมื)อท่านเป็นอสิระ แน่นอน ท่านกจ็ะไม่ขโมย ท่านกจ็ะไม่โกหก 

ท่านกจ็ะไม่โลภสิ)งของของคนอื)น ท่านกจ็ะไม่ประพฤตผิดิประเวณ”ี ฉะนัGน คาํถามกคื็อ 

จาํเป็นหรือไม่ที)คริสเตยีนจะต้องถือรักษาบัญญตัใิน “โทราห์” เพื)อได้รับความรอด? ไม่จาํเป็นอย่างแน่นอน 

แต่ในฐานะผู้ที)เป็นอสิระเพราะได้รับการช่วยให้รอดแล้ว 

เราถูกคาดหวงัให้แบ่งปันและสําแดงชีวติของพระเจ้าหรือไม่? ใช่อย่างแน่นอน 

—ดร. จอห์น ออสวอลท์ 

 

เราสงัเกตวา่ประชากรของพระเจา้ทัGงในพนัธสญัญาเดิมและพนัธสญัญาใหม่จาํเป็นตอ้งขยายแผน่ดินของพระเจา้ จากปฐมกาล 

17:4-5 ประชากรของพระเจา้ในพนัธสญัญาเดิมรู้วา่พระเจา้ไดส้ญัญากบัอบัราฮมัวา่จะใหท่้านเป็นบิดาของชนหลายชาติ 

และเปาโลไดส้อนย ํGาในโรม 4:13 วา่ คนของพระเจา้ในพนัธสญัญาเดิมรู้วา่ โดยพระสญัญานีG  

พวกเขามีพนัธะที.จะขยายแผน่ดินของพระเจา้ไปทั.วทัGงโลกดว้ยความเชื.อ ในลกัษณะเดียวกนั 

คริสตจกัรในพนัธสญัญาใหม่กป็ฏิบติัตามแผนการนีGโดยการนาํข่าวประเสริฐไปสู่ทุกชนชาติ 

ตามที.พระเยซูไดป้ระทานพระมหาบญัชาแก่คริสตจกัร หรือสาวกของพระองค ์ในมทัธิว 28:19: 

 

ดงันัGนจงไปสร้างสาวกจากมวลประชาชาติ (มทัธิว 28:19) 

 

พนัธะที.สามที.ชาวอิสราเอลแห่งพนัธสญัญาเดิมและคริสตจกัรแห่งพนัธสญัญาใหม่มีร่วมกนักคื็อการถวายเกียรติแด่พระเจา้ 

สาํหรับคนของพระเจา้ในพนัธสญัญาเดิมนัGน เราเห็นพนัธะนีGจาก สดุดี 86:12 และ 115:18 

รวมทัGงขอ้ความในพนัธสญัญาใหม่ที.บรรยายถึงโลกแห่งพนัธสญัญาเดิม เช่น กิจการ 17:24-28 นอกจากนีG  

พนัธะดงักล่าวยงัถูกสื.อออกมาทางออ้มจากการที.เราถูกสร้างตามพระฉายาของพระเจา้ ดงัที.เราไดเ้รียนรู้จากปฐมกาล 1:27 

ในโลกแห่งพนัธสญัญาเดิมนัGน พระฉายาลกัษณ์เป็นอนุสรณ์ของกษตัริย ์และเป็นสิ.งที.เตือนใจประชากรใหรั้ก เชื.อฟัง 

และถวายเกียรติแด่กษตัริย ์ในฐานะที.เป็นพระฉายาของพระเจา้ มนุษยถู์กออกแบบมาเพื.อถวายเกียรติแด่พระองค ์

 

และในทาํนองเดียวกนั คริสตจกัรในพนัธสญัญาใหม่กต็อ้งถวายเกียรติแด่พระเจา้ เรื.องนีG ถูกสอนใน 1 โครินธ์ 10:31; 1 เปโตร 

4:11; ววิรณ์ 4:11; และตอนอื.น ๆ อีกหลายตอน 

 

ความรับผดิชอบต่าง ๆ ที.พระเจา้ประทานแก่คริสตจกัรนัGนไม่ใช่ภาระ เพราะเมื.อเราอยูใ่นพระคริสต ์

สิ.งเหล่านีGไม่ใช่ภาระอยา่งแน่นอน ถา้เราตอ้งยนืเบืGองหนา้พระพกัตร์พระเจา้ดว้ยความดีความชอบของเราเองแลว้ละก ็

เรากจ็ะถูกบดขยีGดว้ยภาระอนัหนกัอึGงของเราเอง แต่ในพระคริสต ์ผูเ้ชื.อที.แทจ้ริงในคริสตจกัรกเ็ป็นอิสระจากการถูกกล่าวโทษ 

และสามารถปฏิบติังานต่อไปเพื.อขยายแผน่ดินของพระเจา้ รักษาบทบญัญติัของพระองค ์และถวายเกียรติแด่พระองค ์

โดยไม่ตอ้งกลวัความลม้เหลว จริง ๆ แลว้ พระเจา้ไดรั้บประกนัความสาํเร็จในบัGนปลายไวแ้ลว้ 

แมเ้ราจะเผชิญอุปสรรคปัญหาที.เกิดขึGนชั.วครัG งชั.วคราว แต่ประวติัศาสตร์กก็าํลงักา้วไปสู่ชยัชนะอนัไม่มีใครหยดุย ัGงไดข้องพระเจา้ 

และยา่งกา้วสู่ชยัชนะนัGนได ้กด็าํเนินไปโดยผา่นคริสตจกัรนั.นเอง ดงันัGน ยิ.งเราเชื.อฟังมากเพียงใด ยิ.งเรารักษาพนัธะของเรามากเพียงใด 

พระเจา้กจ็ะนาํแผน่ดินของพระองคไ์ปสู่สง่าราศีอนัสมบูรณ์เร็วยิ.งขึGนเท่านัGน 

 

เมื.อเราไดเ้ห็นแลว้วา่คริสตจกัรถูกพฒันาขึGนโดยผา่นขัGนตอนเบืGองตน้จากพนัธสญัญาเดิมเขา้สู่รูปแบบที.พระเยซูรับรองในพนัธ

สญัญาใหม่ กช็ดัเจนวา่พระเจา้ไดใ้หก้ารรับรองคริสตจกัรอยา่งเตม็ขนาด คริสตจกัรดาํรงอยูไ่ดเ้พราะพระเจา้ตอ้งการใหด้าํรงอยู ่

เพราะคริสตจกัรปฏิบติัตามพระประสงคข์องพระองค ์คริสตจกัรจึงไม่ใช่สิ.งที.มนุษยส์ร้างขึGน 

และไม่ใช่เรื.องที.ผดิจากคาํสอนของพระคมัภีร์ คริสตจกัรนัGนเป็นเจา้สาวและพระกายของพระคริสต ์เป็นที.รักของพระเจา้ เพื.ออุทิศตวั 
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ปรนนิบติั และถวายพระสิริแด่พระองค ์

 

เมื.อเราเขา้ใจการที.คริสตจกัรไดรั้บการรับรองจากพระเจา้แลว้ เรากจ็ะศึกษาต่อไปในหวัขอ้หลกัที.สอง นั.นคือ 

ขอ้เทจ็จริงที.วา่คริสตจกัรเป็นคริสตจกัรที.บริสุทธิU  

 

 

บริสุทธิ+  
 

พระคมัภีร์ตลอดทัGงเล่มใชค้าํหลายคาํแตกต่างกนัเพื.อกล่าวถึงแนวคิดของความบริสุทธิU  ในพนัธสญัญาใหม่ 

คริสตจกัรถูกบรรยายวา่ “บริสุทธิU ” หรือ “ถูกชาํระ” และบุคคลที.เป็นส่วนหนึ.งของคริสตจกัรกถู็กเรียกวา่ “วสุิทธิชน” ทัGงสามคาํนีG  คือ 

“บริสุทธิU ” “ถูกชาํระ” และ “วสุิทธิชน” มาจากคาํกลุ่มเดียวกนัในภาษากรีก คาํวา่ “บริสุทธิU ” แปลมาจากคาํคุณศพัท ์“ฮาจิออส” (Hagios) 

คาํวา่ “ถูกชาํระ” มาจากคาํกริยา “ฮาจิอาโซ” (Hagiazo) ซึ. งมีความหมายวา่ “ทาํใหบ้ริสุทธิU ” และคาํวา่ “วสุิทธิชน” มาจากคาํนาม 

“ฮาจิออส” (Hagios) ซึ. งหมายถึง “คนที.บริสุทธิU ” 

 

ในพนัธสญัญาเดิม แนวคิดเดียวกนันีG ถูกนาํเสนอผา่นคาํภาษาฮีบรู เช่น คาํคุณศพัท ์“คาดอช” (Qadosh) ซึ. งแปลวา่ “บริสุทธิU ” 

คาํกริยา “คาดาช” (Qadash) ซึ. งแปลวา่ “ทาํใหบ้ริสุทธิU ” และคาํนาม “โคเดช” (Qodesh) ซึ. งแปลวา่ “คนที.บริสุทธิU ” 

 

เมื.อเราพดูถึงความบริสุทธิU  คริสเตียนหลายคนคุน้เคยกบัความคิดที.วา่ 

ความบริสุทธิU เป็นสิ.งที.ทาํใหพ้ระเจา้แตกต่างจากสิ.งที.พระองคไ์ดท้รงสร้าง เรามกัจะกล่าววา่ 

ความบริสุทธิU ของพระเจา้คือพระลกัษณะที.ทาํใหพ้ระองคแ์ยกต่างหาก หรือแตกต่าง จากสิ.งที.พระองคท์รงสร้างอยา่งสิGนเชิง 

แต่พระคมัภีร์ไม่ไดมี้ความหมายเดียว เมื.อใชค้าํวา่ “บริสุทธิU ” พระคมัภีร์กล่าวถึงทัGงสิ.งมีชีวติและวตัถุต่าง ๆ 

ที.มีลกัษณะพิเศษในการสะทอ้นความบริสุทธิU ของพระเจา้วา่ “บริสุทธิU ” ดว้ยเช่นกนั 

หลกัขอ้เชื.อของอคัรธรรมทูตจึงไดก้ล่าววา่คริสตจกัรบริสุทธิU  ดว้ยความหมายเช่นนีG  

 

เราจะพิจารณาประเดน็ที.วา่คริสตจกัรบริสุทธิU ในสองดา้น หนึ.ง เราจะสาํรวจนิยามของคาํวา่ “บริสุทธิU ” และสอง 

เราจะใชค้าํนิยามนีG เพื.อชีG ถึงบุคคลที.บริสุทธิU  เราจะเริ.มดว้ยคาํนิยามของคาํวา่ “บริสุทธิU ” ตามพระคมัภีร์ 

 

 

คาํนิยาม 
 

ในพระคมัภีร์นัGน แนวคิดเรื.องความบริสุทธิU ค่อนขา้งซบัซอ้น แต่กช็ดัเจนที.จะกล่าววา่ 

เมื.อพระคมัภีร์กล่าวถึงคนบางคนหรือบางสิ.งวา่ “บริสุทธิU ” นัGน ความหมายพืGนฐานที.สุดกคื็อ สิ.งที.กล่าวถึงนัGน “บริสุทธิU ในเชิงศีลธรรม” 

และสมัพนัธ์กบัความรู้สึกของคาํวา่ “บริสุทธิU ” นีGหมายถึงคน หรือสิ.งของที.ถูกแยกไวเ้ป็นพิเศษเพื.อใชใ้นการปรนนิบติัพระเจา้ 

 

ใหเ้ราศึกษาคาํนิยามนีG ในทัGงสองนยัยะ โดยเริ.มดว้ยความหมายที.วา่ “บริสุทธิU เชิงศีลธรรม” เมื.อเราพดูวา่คนหนึ.งหรือสิ.งหนึ.ง 

“บริสุทธิU เชิงศีลธรรม” ความหมายของเรากคื็อ ผูน้ัGนหรือสิ.งนัGนปราศจากบาปและความเสื.อมทรามใด ๆ 

ในความหมายของความบริสุทธิU เชิงศีลธรรมนีG  ความบริสุทธิU ดงักล่าวมีรากฐานในบุคลิกของพระเจา้ 

พระวจนะหลายตอนบรรยายวา่พระเจา้เป็นผูเ้ดียวที.บริสุทธิU  เช่น 2 พงศก์ษตัริย ์19:22; สุภาษิต 9:10; อิสยาห์ 30:11-15; และ 1 ยอห์น 2:20 
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ไม่ใช่แค่ว่าพระเจ้ายิ)งใหญ่กว่าเรา ไม่ใช่แค่ว่าพระเจ้าไร้ขดีจาํกดัและเรามขีดีจาํกดั 

แต่ประเดน็กคื็อพระองค์สูงส่งในด้านศีลธรรมมากกว่าเรา ในพระองค์ไม่มคีวามมืดและไม่มเีงาที)เลื)อนลอยไปมา 

ในพระองค์ไม่มอีารมณ์ชั)ววูบอนัชั)วร้ายหรือแนวโน้มที)จะกระทาํสิ)งผดิ 

ในพระองค์ไม่มอีารมณ์หรือความอยากทาํสิ)งชั)วร้ายแม้แต่นิดเดยีว 

—ดร. เจ ลกีอน ดนัแคน จูเนียร์ ที)สาม 

 

เนื.องจากพระเจา้บริสุทธิU ที.สุด 

สิ.งใดกต็ามที.แปดเปืG อนบาปที.เขา้มาใกลพ้ระองคก์ต็อ้งตกอยูใ่นภายใตก้ารพิพากษาและพระพิโรธของพระองค ์

เราพบเงื.อนไขนีG ในพระวจนะหลายตอน เช่น 1 ซามูเอล 6:20; 2 พงศก์ษตัริย ์24:3; และฮีบรู 12:14 

ถึงแมพ้ระเจา้อาจยบัย ัGงการพิพากษาไวร้ะยะหนึ.ง แต่ในที.สุดแลว้ 

ความบริสุทธิU ของพระองคก์จ็ะทาํลายคนเหล่านัGนที.ความบาปของเขายงัไม่ไดถู้กจดัการ ดว้ยเหตุนีG  ผูใ้ดหรือสิ.งใดกต็ามที.จะเขา้เฝ้าพระองค ์

จึงตอ้งไดรั้บการชาํระใหบ้ริสุทธิU  เพื.อเป็นตวัอยา่ง ใหเ้ราศึกษาถอ้ยคาํของอิสยาห์ในอิสยาห์ 6:3-7 

 

เสราฟิมต่างร้องขานรับต่อ ๆ กนัวา่ 

“บริสุทธิU  บริสุทธิU  บริสุทธิU  คือพระยาห์เวห์ผูท้รงฤทธิU  

ทั.วโลกเตม็ไปดว้ยพระเกียรติสิริของพระองค”์ 

เสียงทูตสวรรคเ์หล่านีGทาํใหเ้สาประตูและธรณีประตูสั.นสะเทือน มีควนัปกคลุมทั.วพระวหิาร 

ขา้พเจา้จึงร้องวา่ “วบิติัแก่ขา้พเจา้! ขา้พเจา้พินาศแลว้! เพราะขา้พเจา้เป็นคนที.ริมฝีปากไม่สะอาด 

และใชชี้วติในหมู่ชนชาติที.มีริมฝีปากไม่สะอาด และตาของขา้พเจา้ไดเ้ห็นองคก์ษตัริย ์คือ พระยาห์เวห์ผูท้รงฤทธิU ” 

แลว้เสราฟิมตนหนึ.งบินมาหาขา้พเจา้ มีถ่านลุกโชนซึ.งใชคี้มคีบมาจากแท่นบูชาอยูใ่นมือ ทูตสวรรคน์ัGนใชถ่้าน 

แตะริมฝีปากขา้พเจา้ และกล่าววา่ “ดูเถิด ถ่านนีGแตะริมฝีปากของเจา้แลว้ ความผดิของเจา้ถูกลบไป 

และบาปของเจา้ไดรั้บการอภยัแลว้” (อสิยาห์ 6:3-7) 

 

ในพระวจนะตอนนีG  อิสยาห์กลวัวา่ท่านจะถูกทาํลายต่อเบืGองพระพกัตร์ของพระเจา้ผูบ้ริสุทธิU  

เนื.องจากความบาปหรือความผดิของท่าน ฉะนัGน เสราฟิม หนึ.งในทูตสวรรคที์.ปรนนิบติัพระเจา้ 

จึงชาํระบาปของอิสยาห์ดว้ยถ่านที.ยงัมีไฟลุกอยู ่ซึ. งนาํมาจากแท่นบูชาบริสุทธิU ของพระเจา้ ดว้ยการชาํระนีG  

อิสยาห์จึงบริสุทธิU ปราศจากบาป ท่านถูกทาํใหบ้ริสุทธิU นั.นเอง และเนื.องจากความบริสุทธิU ที.ท่านไดรั้บใหม่นีG  

ท่านจึงสามารถยนือยูจ่าํเพาะพระพกัตร์ของพระผูเ้ป็นเจา้โดยไม่ลม้ลงภายใตก้ารถูกพิพากษา 

 

จากที.เราเห็นในอิสยาห์บทที. 6 ความบริสุทธิU ของพระเจา้เป็นหนึ.งในพระลกัษณะที.ถ่ายทอดได ้

เป็นพระลกัษณะที.บ่งบอกความเป็นพระองคอ์ยา่งสมบูรณ์ครบถว้น 

แต่ในขณะเดียวกนักส็ามารถบ่งบอกลกัษณะของสิ.งที.พระองคไ์ดท้รงสร้างวา่มีลกัษณะดงักล่าวดว้ยแมจ้ะมีขีดจาํกดั 

ธรรมชาติบริสุทธิU ซึ. งถ่ายทอดไดน้ัGน เป็นหลกัการพืGนฐานในพระคมัภีร์หลายขอ้ที.บญัญติัใหต้อ้งมีชีวติบริสุทธิU  เช่น เอเฟซสั 1:4; ฮีบรู 

12:14; และ 1 เปโตร 1:15-16 เราจาํเป็นตอ้งพากเพียรที.จะบริสุทธิU ทางศีลธรรมเหมือนพระเจา้ แน่นอน 

ถา้เราพึ.งพาความเขม้แขง็ของเราเอง ความพยายามของเราจะไม่มีวนัสมัฤทธิผล 

แต่พระคริสตเ์องนัGนทรงบริสุทธิU ทางศีลธรรมอยา่งสมบูรณ์แบบ และเมื.อเราอยูใ่นพระองค ์

ความชอบธรรมของพระองคก์ถู็กประทานแก่เรา และเราจึงถูกนบัวา่เป็นผูบ้ริสุทธิU ที.สุด ปราศจากบาปและความเสื.อมทรามอยา่งสิGนเชิง 

 

แง่มุมที.สองสาํหรับนิยามคาํวา่ “บริสุทธิU ” คือ 
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การกล่าวถึงลกัษณะของคนหรือสิ.งของที.ถูกเลือกสรรไวต่้างหากเพื.อใชใ้นการปรนนิบติัพระเจา้เป็นการพิเศษ ในความหมายนีG  

สิ.งของกส็ามารถบริสุทธิU ไดถึ้งแมจ้ะไม่มีความบริสุทธิU ทางศีลธรรมกต็าม เพื.อเป็นตวัอยา่ง เราจะฟังสิ.งที.เปาโลอธิบายใน 1 โครินธ์ 7:14: 

 

เพราะสามีที.ไม่เชื.อไดรั้บการทรงชาํระใหบ้ริสุทธิU แลว้ผา่นทางภรรยา 

และภรรยาที.ไม่เชื.อไดรั้บการทรงชาํระใหบ้ริสุทธิU แลว้ผา่นทางสามีที.เชื.อ มิฉะนัGน ลูก ๆ จะเป็นมลทิน 

แต่นี.พวกเขาบริสุทธิU  (1 โครินธ์ 7:14) 

 

ในขอ้นีG  เปาโลกล่าววา่ เมื.อผูเ้ชื.อสมรสกบัผูไ้ม่เชื.อ คนที.ไม่เชื.อนัGนกถู็กทาํใหบ้ริสุทธิU  หรือบางฉบบัแปลโดยใชค้าํวา่ 

ผูไ้ม่เชื.อนัGน “กไ็ดรั้บการชาํระ” หลกัการนีGกคื็อ ผูไ้ม่เชื.อนัGนกถู็กนบัวา่อยูก่บัพระเจา้และเป็นประโยชนส์าํหรับการรับใชพ้ระองค ์

ถึงแมผู้ที้.ไม่เชื.อนัGนจะยงัไม่ไดรั้บการชาํระใหบ้ริสุทธิU ทางศีลธรรมโดยพระเจา้ผา่นทางพระคริสตก์ต็าม 

 

คริสเตียนบางคนรู้สึกแปลกใจเมื.อคิดวา่พระเจา้ไดแ้ยกผูไ้ม่สมบูรณ์และไม่บริสุทธิU ไวเ้พื.อกิจการของพระองค ์

แต่ถา้เราคิดใหร้อบคอบ 

เราจะเห็นวา่พระคมัภีร์บนัทึกตวัอยา่งมากมายของผูไ้ม่เชื.อที.พระเจา้ไดแ้ยกไวเ้พื.อทาํพระประสงคข์องพระองคใ์หส้าํเร็จ 

ตวัอยา่งที.เด่นชดัที.สุดเกี.ยวกบัเรื.องนีGกคื็อการที.สาวกคนหนึ.ง คือ ยดูาส ไดท้รยศพระเยซูคริสต ์พระผูเ้ป็นเจา้และพระผูช่้วยใหร้อดของเรา 

ตามที.พระเยซูสอนนัGน ยดูาสถูกเลือกไวแ้ลว้เพื.อวตัถุประสงคน์ัGน 

และการที.ยดูาสทรยศนัGนกน็าํไปสู่การถวายเครื.องบูชาที.บริสุทธิU ที.สุดเท่าที.เคยมีการถวายแด่พระเจา้ นั.นคือ 

การสิGนพระชนมอ์นัลํGาค่าของพระบุตรของพระองค ์

และถา้พระเจา้สามารถใชแ้มก้ระทั.งผูไ้ม่เชื.อที.เลวทรามที.สุดเพื.อปรนนิบติัพระองคแ์ลว้ 

พระองคจ์ะไดรั้บสง่าราศีเพียงใดจากการปรนนิบติัอยา่งพิเศษของวสุิทธิชนผูรั้กพระองค?์ 

 

เราไดเ้ห็นแลว้วา่แนวคิดเรื.องความบริสุทธิU ในพระคมัภีร์มีหลายมิติ ฉะนัGน 

เราจึงตอ้งระมดัระวงัอยา่งยิ.งในการทาํความเขา้ใจวา่พระคมัภีร์หมายความวา่อยา่งไรเมื.อใชค้าํวา่ “บริสุทธิU ” “ไดรั้บการชาํระ” หรือแมแ้ต่ 

“วสุิทธิชน” เพื.อกล่าวถึงลกัษณะของคริสตจกัร บางครัG ง พระคมัภีร์เรียกร้องใหเ้ราใส่ใจวา่ 

การที.ผูเ้ชื.อแทใ้นคริสตจกัรมีความบริสุทธิU ทางศีลธรรมนัGน กเ็ป็นผลมาจากความบริสุทธิU ที.พระคริสตไ์ดป้ระทานแก่เขา แต่ในบางครัG ง 

พระคมัภีร์กก็ล่าวถึงบุคคลที.ถูกแยกไวจ้ากโลกนีG เพื.อการปรนนิบติัพระเจา้อยา่งเป็นพิเศษ แมว้า่เขาจะไม่ใช่ผูเ้ชื.อแทก้ต็าม และในบางกรณี 

พระคมัภีร์กห็มายถึงผูเ้ชื.อแทถู้กคดัเลือกไวเ้พื.อปรนนิบติัพระเจา้ดว้ยวธีิพิเศษ 

 

แต่ไม่วา่จะเป็นกรณีใดกต็าม สิ.งหนึ.งที.เรารู้กคื็อ ทุกสิ.งและทุกคนที.บริสุทธิU กมี็ความพิเศษสาํหรับพระเจา้ 

เรายาํเกรงพระนามของพระเจา้ และไม่เอ่ยพระนามของพระองคอ์ยา่งพล่อย ๆ เพราะพระนามของพระองคบ์ริสุทธิU  

เรายอมเชื.อฟังพระคมัภีร์เพราะพระคมัภีร์เป็นพระวจนะบริสุทธิU ของพระเจา้ผูบ้ริสุทธิU ของเรา 

เราเคารพและบากบั.นที.จะมีความบริสุทธิU ทางศีลธรรมในทุกมิติของชีวติ เพราะเรารู้วา่พระผูเ้ป็นเจา้ทรงเรียกเราใหมี้ชีวติที.บริสุทธิU  

และเรามีส่วนร่วมและเชื.อฟังคริสตจกัรบริสุทธิU ของพระองค ์ที.ใดกต็ามที.เราเห็นความบริสุทธิU  เรากรั็บรู้ถึงพระหตัถข์องพระเจา้ 

และเรากร็ะมดัระวงัเป็นพิเศษที.จะปฏิบติัต่อสิ.งนัGนดว้ยความเคารพที.มาจากพระองค ์

 

เมื.อเราเขา้ใจนิยามของคาํวา่ “บริสุทธิU ” แลว้ เรากจ็ะสาํรวจอตัลกัษณ์ของคนที.บริสุทธิU  
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คน 
 

กล่าวโดยกวา้ง ๆ เมื.อพระคมัภีร์เรียกมนุษยว์า่ “บริสุทธิU ” 

กต่็อเมื.อมนุษยถู์กแยกออกจากโลกนีG เพื.อเป็นประโยชนต่์อการปรนนิบติัพระเจา้เป็นพิเศษ ตวัอยา่งกคื็อ 

ชนชาติอิสราเอลทัGงหมดในยคุพนัธสญัญาเดิมถูกเรียกวา่ “บริสุทธิU ” เสมอ เนื.องจากพระเจา้ไดเ้ขา้ส่วนในพนัธสญัญากบัชนชาตินัGน 

ประเดน็นีG เราเห็นไดจ้ากพระวจนะ เช่น อพยพ 19:5-6; เฉลยธรรมบญัญติั 7:6-9 และ 28:9; และ เอเศเคียล 37:26-28 

 

และแนวคิดสาํคญันีGกต่็อเนื.องมาถึงคริสตจกัรในพนัธสญัญาใหม่ เช่น ลูกา 1:72 กล่าววา่พระเยซูไดเ้สดจ็มา 

เพื.อทาํใหพ้นัธสญัญาบริสุทธิU ของพระเจา้สาํเร็จ 

และเนื.องจากคริสตจกัรนัGนถูกมองวา่เป็นชนชาติอิสราเอลที.ถูกสร้างและรืGอฟืG นขึGนใหม่ตามพนัธสญัญา คริสตจกัรจึงถูกเรียกวา่บริสุทธิU  

พระวจนะที.กล่าวเช่นนีGไดแ้ก่โคโลสี 3:12; ฮีบรู 10:29; และอีกหลายตอน 

ใหเ้ราศึกษาตวัอยา่งหนึ.งจากคาํกล่าวของเปโตรต่อคริสตจกัรในพนัธสญัญาใหม่ใน 1 เปโตร 2:9: 

 

แต่พวกท่านเป็นประชากรที.พระเจา้ไดท้รงเลือกสรร เป็นปุโรหิตหลวง เป็นชนชาติบริสุทธิU  

เป็นพลเมืองของพระเจา้ เพื.อท่านจะไดป้ระกาศพระราชกิจอนัยิ.งใหญ่ของพระองคผ์ูท้รงเรียกท่าน 

ออกจากความมืดเขา้สู่ความสวา่งอนัลํGาเลิศของพระองค ์ (1 เปโตร 2:9) 

 

ในขอ้นีG  เปโตรยกขอ้ความจากพนัธสญัญาเดิมที.กล่าวถึงความบริสุทธิU ของชนชาติอิสราเอล 

แต่เปโตรใชข้อ้ความนีG เพื.อกล่าวถึงคริสตจกัร ประเดน็ของเปโตรกคื็อ 

คริสตจกัรทัGงในพนัธสญัญาเดิมและพนัธสญัญาใหม่กเ็ป็นกลุ่มชนบริสุทธิU กลุ่มเดียวกนั 

 

อยา่งไรกต็าม เราทราบดีแลว้วา่ไม่ใช่ทุกคนในอิสราเอลหรือในคริสตจกัรแห่งพนัธสญัญาใหม่เป็นผูเ้ชื.ออยา่งแทจ้ริง 

แมก้ระนัGนกต็าม คนเหล่านัGนทัGงสิGนถูกมองวา่บริสุทธิU  เนื.องจากพวกเขาเป็นส่วนหนึ.งของชุมชนแห่งพนัธสญัญาของพระเจา้ นั.นคือ 

เขาอยูใ่นพนัธสญัญากบัพระเจา้นั.นเอง 

 

สาํหรับผูเ้ชื.อในชุมชนแห่งพนัธสญัญานัGน ความบริสุทธิU ของพวกเขาสูงกวา่ความบริสุทธิU ของผูที้.ไม่เชื.อ 

ผูไ้ม่เชื.อนัGนถูกเรียกวา่บริสุทธิU เพียงเพราะวา่เขาถูกแยกไวเ้พื.อกิจการบางอยา่งของพระเจา้ 

แต่ผูเ้ชื.อนัGนบริสุทธิU ไม่ใช่เพียงเพราะวา่เขาถูกแยกไว ้แต่เพราะวา่ในพระคริสต ์พวกเขาบริสุทธิU ในทางศีลธรรมและเชื.อฟังพระเจา้ดว้ย 

แน่นอนวา่เป้าหมายกคื็อ เพื.อใหชุ้มชนแห่งพนัธสญัญาทัGงชุมชนไดมี้ความเชื.อ 

ใหทุ้กคนสตัยซื์.อต่อพระเจา้และดาํเนินชีวติที.บริสุทธิU ในทางศีลธรรม 

 

วธีิหนึ.งที.ช่วยใหเ้ราเขา้ใจเรื.องคนบริสุทธิU นัGน พบไดใ้นวธีิการดัGงเดิมในการแยกระหวา่งคริสตจกัรที.มองเห็นได ้

และคริสตจกัรที.มองไม่เห็น เราจะศึกษาคริสตจกัรสองประเภทนีG  โดยเริ.มที.คริสตจกัรที.มองเห็นไดก่้อน 

 

 

ครสิตจกัรทีม่องเห็นได ้
 

คริสตจกัรที)มองเห็น กคื็อคริสตจกัรที)เราเห็นได้ด้วยตา ซึ)งกม็คีวามหมายชัดเจนอยู่แล้ว ดงันัGน 

คริสตจกัรที)มองเห็นได้กคื็อคนทัGงหลายที)อ้างว่าเป็นส่วนหนึ)งของคริสตจกัรในโลกนีG 
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ทุกกลุ่มทุกนิกายที)อ้างว่าเป็นผู้ตดิตามพระเยซูคริสต์ 

เป็นผู้ตดิตามพระประสงค์และพระวจนะของพระเจ้าในโลกในปัจจุบัน ซึ)งรวมถงึคริสเตยีนหลากหลายนิกาย 

ไม่จาํเป็นว่าได้สังกดันิกายเฉพาะใด ๆ แต่มองว่าตนเองเป็นผู้ที)ตดิตามพระคริสต์ 

—ดร. มาร์ค สเตราสส์ 

 

ในเวลาที.มีการรวมตวักนัของคริสตจกัรที.มองเห็นได ้ไม่วา่จะเป็นคนที.มีส่วนร่วมประจาํในคริสตจกัรที.รวมตวักนั 

ไม่วา่สภาวะในใจของคนเหล่านัGนเป็นอยา่งไรกต็าม กมี็หลากหลายวธีิที.คนจะถูกนบัเขา้เป็นส่วนหนึ.งของคริสตจกัรที.มองเห็นได ้

เขาอาจไดรั้บการยนืยนัโดยพนัธสญัญาของพระเจา้ เช่น โดยการรับบพัติศมาเหมือนอยา่งพนัธสญัญาใหม่ 

หรือการเขา้สุหนตัเหมือนในพนัธสญัญาเดิม หรือเขาอาจมีความเชื.อหรือประกาศความเชื.อในพระคริสต ์

ในคริสตจกัรที.ไม่ไดมี้ระบบสมาชิกอยา่งเป็นทางการ หรือในคริสตจกัรที.ไม่ไดมี้พิธีกรรมยนืยนัพนัธสญัญา เช่นการใหบ้พัติศมา 

เขาอาจถูกนบัเขา้เป็นสมาชิกแห่งพนัธสญัญาเพียงเพราะเขายอมทาํตามคาํสอนในคริสตจกัรอยา่งเป็นประจาํ 

หรือเพียงเพราะวา่เขามีพอ่แม่หรือคู่สมรสที.เชื.อในพระเจา้เท่านัGน ตามที.เปาโลอธิบายใน 1 โครินธ์ 7:14 

 

ตวัอยา่งเช่น ในพนัธสญัญาเดิม ชนชาติอิสราเอลทัGงหมดเป็นส่วนหนึ.งของคริสตจกัร 

ถึงแมไ้ม่ใช่ทุกคนจะมีความเชื.อแห่งความรอด อยา่งนอ้ยที.สุด พวกเขาทัGงหมดกอ็ยูภ่ายในชนชาติเดียวกนั นอกเหนือจากนัGน 

ตามที.พระเจา้บญัชาในปฐมกาล 17 พวกเขาทุกคนจึงไดรั้บการยนืยนัวา่อยูใ่นพนัธสญัญาของพระเจา้โดยการที.ชายทุกคนเขา้รับสุหนตั 

 

ในพนัธสญัญาใหม่ เรากเ็ห็นภาพที.คลา้ยกนั 

ทุกคนที.เป็นส่วนหนึ.งของการร่วมประชุมของคริสตจกัรกถู็กนบัวา่เป็นส่วนหนึ.งของคริสตจกัร 

เงื.อนไขนีGรวมถึงทุกคนที.ไดป้ระกาศความเชื.อ ทุกคนที.ไดรั้บบพัติศมา ลูกหลานและคู่สมรสของผูเ้ชื.อ 

และมกัรวมถึงคนรับใชแ้ละทาสในครัวเรือนของเขาดว้ย มีอยูต่วัอยา่งหนึ.ง เมื.อเปาโลเขียนจดหมายไปยงัคริสตจกัรต่าง ๆ 

นัGนท่านตัGงใจใหทุ้กคนที.เกี.ยวขอ้งโดยตรงกบัคริสตจกัรไดอ่้านดว้ย และจากคาํหนุนใจของเปาโล 

ที.ใหค้ริสเตียนทดสอบตนเองเพื.อใหรู้้วา่เขามีความเชื.อที.แทจ้ริงหรือไม่ เรากเ็ห็นชดัวา่เปาโลมีคาดหมายเช่นกนัวา่ 

ภายในคริสตจกัรจะมีผูที้.ไม่เชื.อปะปนอยูด่ว้ยดงัจะเห็นไดจ้ากพระวจนะ 2 โครินธ์ 13:5 พระเยซูกค็าดหมายอยา่งเดียวกนั 

เมื.อพระองคก์ล่าวคาํอุปมาเกี.ยวกบัขา้วสาลีและวชัพืชในมทัธิว 13:24-30 โดยพระองคก์ล่าววา่หา้มขบัคนที.ไม่เชื.อออกจากคริสตจกัร 

เราเห็นสิ.งเดียวกนัในจดหมายที.ถูกส่งไปยงัคริสตจกัรต่าง ๆ ในววิรณ์บทที. 2 และ 3 

ซึ. งพระเยซูหนุนใจพวกเขาเสมอใหเ้อาชนะการทดลองและอดทนจนถึงที.สุด 

และเรากเ็ห็นการเนน้ในลกัษณะเดียวกนัในคาํเตือนไม่ใหเ้ราละเมิดพระสญัญาใหม่นีG ในพระวจนะ เช่น ฮีบรู 6:4-8 และ 10:29 

 

ใหเ้ราศึกษาตวัอยา่งหนึ.ง ซึ. งเป็นถอ้ยคาํในฮีบรู 10:29: 

 

ท่านคิดวา่ผูที้.เหยยีบย ํ.าพระบุตรของพระเจา้ 

ทาํราวกบัวา่พระโลหิตแห่งพนัธสญัญาซึ.งชาํระเขาใหบ้ริสุทธิU นัGนไม่ศกัดิU  

สิทธิU และลบหลู่พระวญิญาณแห่งพระคุณ สมควรจะรับโทษหนกัมากกวา่นัGนสกัเพียงใด? (ฮีบรู 10:29) 

 

ในขอ้นีG  ผูเ้ขียนพระธรรมฮีบรูบอกชดัเจนวา่ คนที.ไดรั้บการชาํระใหบ้ริสุทธิU โดยพนัธสญัญากบัพระเจา้แลว้ 

กอ็าจปฏิเสธพระเยซูคริสตไ์ดใ้นภายหลงั และส่วนที.เหลือของบทนีGกก็ล่าวอยา่งชดัเจนวา่ บทลงโทษที.กล่าวถึง ณ 

ที.นีGกคื็อการทนทุกขท์รมานชั.วนิรันดร์ในนรก 
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เป็นเรื)องสําคญัที)เราต้องจาํไว้เสมอว่า ในคริสตจกัรที)มองเห็นได้นัGน จะมทีัGง “ข้าวสาลแีละข้าวละมาน” เสมอ 

ตามที)พระเยซูตรัสไว้ คุณจะพบกบัคนของพระเจ้าจริง ๆ และคนที)ดูเหมือนเป็นเช่นนัGนด้วย 

เช่นเดยีวกนัคุณจะมสีาวกที)สัตย์ซื)อต่อพระเยซู แต่ในขณะเดยีวกนักม็ยูีดาสอยู่ท่ามกลางพวกเขาด้วย 

เปาโลกม็เีดมาส [ซึ)งเห็นแก่โลกและละทิGงเปาโลไป] ของท่านเองท่ามกลางคนที)เป็นสาวกของท่าน 

ดงันัGนกอ็าจกล่าวได้ว่า กจ็ะมคีนลกัษณะนีGเสมอในคริสตจกัรท้องถิ)นไม่ว่าที)ใด ๆ 

—ดร. โดนัลด์ วทินีย์ 

 

ลกัษณะผสมผสานของคริสตจกัรทางกายภาพเช่นนีG  

หมายความวา่เราจาํเป็นตอ้งระวงัตวัเสมอจากการปฏิเสธความเชื.อและการกระทาํผดิในคริสตจกัร ในเวลาเดียวกนั 

ความบริสุทธิU ของคริสตจกัรกย็งัคงยนืหยดัอยู ่แมใ้นยามที.มีผูไ้ม่เชื.อเกี.ยวขอ้งกบัพนัธกิจรับใชต่้าง ๆ ดงันัGน 

เราจึงใหเ้กียรติพิธีกรรมอนับริสุทธิU  ซึ. งเป็นโองการบริสุทธิU ของพระเจา้ และเรากเ็คารพพระวจนะบริสุทธิU ของพระเจา้เสมอ 

แมใ้นยามที.มีการเทศนาอยา่งไม่เอาไหน หรือเทศนาอยา่งหนา้ไหวห้ลงัหลอก ตามที.เปาโลสอนไวใ้น  

ฟิลิปปี 1:14-18 ความบริสุทธิU ของคริสตจกัรเป็นทัGงคาํเตือนไม่ใหม้องตวัคริสตจกัรแทนที.จะมองพระเจา้ 

และเป็นคาํมั.นสญัญาวา่พระเจา้จะใชค้ริสตจกัรอยา่งมีประสิทธิภาพ ถึงแมจ้ะมีความบาปและการไม่เชื.อของมนุษยก์ต็าม 

 

เมื.อเราเขา้ใจลกัษณะของคริสตจกัรที.มองเห็นไดแ้ลว้ ต่อไปเราจะพิจารณาความหมายของคริสตจกัรที.เรามองไม่เห็น 

 

 

ครสิตจกัรทีเ่รามองไมเ่ห็น 
 

คริสตจกัรที)มองเห็นได้เป็นการชุมนุมกนัของผู้เชื)อในชุมชนท้องถิ)น และทุกหนแห่งทั)วโลกทุกวนัอาทติย์ 

และคริสตจกัรที)มองเห็นได้นีG กป็ระกอบขึGนด้วยคนเหล่านัGนที)ได้ประกาศความเชื)อ 

คนเหล่านีGเองที)ได้มาพบกนัและมส่ีวนร่วมในพธีิกรรมบริสุทธิ; ได้แก่บัพตศิมาและมหาสนิท 

และโดยผ่านทางพธีิทัGงสองนีG คนเหล่านัGนกไ็ด้แสดงชัดเจนว่า 

พวกเขาเป็นสมาชิกที)ปฏิบตักิจิกรรมของคริสตจกัรที)มองเห็นได้ของพระเจ้า 

—ดร. ไซมอน ไวเบิร์ต 

 

ในขณะที.คริสตจกัรที.มองเห็นไดท้างกายภาพนัGนไดร้วมทุกคนที.เป็นส่วนหนึ.งในชุมชนแห่งพนัธสญัญาของพระเจา้ 

แต่คริสตจกัรที.มองไม่เห็นนัGนประกอบดว้ยคนที.ไดเ้ขา้ส่วนกบัพระคริสตใ์นความรอด ดว้ยเหตุนีG  บางครัG งคริสตจกัรที.มองไม่เห็นนีG  

จึงถูกเรียกวา่ “คริสตจกัรแท”้ เราอาจนึกถึงคริสตจกัรที.มองไม่เห็น ในฐานะคนกลุ่มเลก็กวา่ ที.เป็นส่วนหนึ.งภายในคริสตจกัรที.มองเห็นได ้

โดยทั.วไปแลว้ เราปฏิบติัต่อคนส่วนใหญ่ในคริสตจกัรที.มองเห็นไดเ้สมือนวา่ทุกคนไดรั้บการช่วยใหร้อดแลว้อยา่งแทจ้ริง 

โดยยกประโยชนแ์ห่งความสงสยัใหเ้ขาไป แต่ความจริงกคื็อ พระเจา้เท่านัGนที.มองเห็นในจิตใจ ตามที.เราเห็นไดใ้นพระวจนะ เช่น สดุดี 

44:21 และกิจการ 15:8 ฉะนัGน ในช่วงเวลานีG ในประวติัศาสตร์ 

พระเจา้เท่านัGนที.สามารถระบุไดอ้ยา่งแน่นอนที.สุดวา่ใครเป็นส่วนหนึ.งของคริสตจกัรที.มองไม่เห็นนัGน 

ถึงแมใ้นบทเรียนนีG เราจะเนน้ถึงการที.คริสตจกัรที.มองเห็นไม่ไดด้าํรงอยูบ่นโลกนีG ในทุกช่วงเวลา แต่กส็าํคญัที.เราจะรับรู้วา่ 

คริสตจกัรที.มองเห็นไม่ไดน้ัGนรวมถึงผูเ้ชื.อทุกคนที.เคยมีชีวติอยู ่ทัGงก่อน และหลงัจากที.พระคริสตไ์ดม้าทาํพนัธกิจในโลกนีG  

 

โดยปกติ พระวจนะถูกเขียนโดยมุ่งไปที.คริสตจกัรที.มองเห็นไดม้ากกวา่คริสตจกัรที.มองไม่เห็น 

แต่โดยทั.วไปแลว้กจ็ะยกผลประโยชนแ์ห่งความสงสยัใหแ้ก่ผูอ่้าน ในประเดน็เรื.องความรอดของเขา แต่กมี็ขอ้ยกเวน้ที.เราควรใส่ใจ เช่น 1 
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โครินธ์ 5 และ 1 ทิโมธี 1:19-20 นอกจากนีG  จดหมายบางฉบบัที.มีไปถึงคริสตจกัรต่าง ๆ ในววิรณ์ 2 และ 3 

กไ็ม่ไดก้ล่าวถึงผูรั้บสารในแง่มุมที.ดีนกั แต่ในภาพรวม 

ผูเ้ขียนพระวจนะต่างคาดหวงัใหผู้อ่้านเชื.อและวางใจในพระเจา้และเชื.อฟังพระองคอ์ยา่งสตัยซื์.อ 

เป้าหมายกเ็พื.อใหผู้เ้ชื.อทุกคนไดรั้บการพิสูจนว์า่สตัยซื์.อ—

เพื.อใหค้ริสตจกัรที.มองเห็นไดท้ัGงสิGนกลายเป็นส่วนหนึ.งของคริสตจกัรที.มองไม่เห็นดว้ย 

 

เมื.อพระเยซูเสดจ็กลบัมา พระองคจ์ะชาํระคริสตจกัรของพระองคอ์ยา่งหมดจด พระองคจ์ะแยกผูไ้ม่เชื.อทัGงปวงออกไป 

เพื.อทัGงคริสตจกัรที.มองไม่เห็นและคริสตจกัรที.มองเห็นไดจ้ะเหมือนกนัทุกประการ พระวจนะที.กล่าวเช่นนีGไดแ้ก่มทัธิว 7:21-23 และ 

13:24-30; 1 โครินธ์ 3:12-15; และ 1 เปโตร 4:17-19 แต่กวา่จะถึงเวลานัGน 

พระเจา้เป็นผูเ้ดียวที.รู้อยา่งแน่นอนวา่ผูใ้ดเป็นส่วนหนึ.งของคริสตจกัรที.มองไม่เห็นนัGน  

 

การที.ปัจจุบนัเรามีคริสตจกัรที.มองไม่เห็นอยูภ่ายในคริสตจกัรที.มองเห็นไดน้ัGน 

มีนยัยะสาํคญัหลายประการต่อทุกคนที.อา้งวา่เป็นคริสเตียน และนยัยะสาํคญัที.สุดประการหนึ.งกคื็อ 

คริสตจกัรจาํเป็นตอ้งไดรั้บฟังพระกิตติคุณอยา่งสมํ.าเสมอ เรารู้วา่ในคริสตจกัรที.มองเห็นไดน้ัGนกมี็ผูไ้ม่เชื.ออยูด่ว้ย ซึ. งหมายความวา่ 

การเป็นสมาชิกคริสตจกัรอยา่งเดียวไม่เพียงพอที.จะรับประกนัความรอดของเราได ้ดว้ยเหตุนีG  

เราจึงจาํเป็นตอ้งหมั.นสอนและเทศนาพระกิตติคุณแห่งการทรงไถ่ ไม่ใช่เพียงเพื.อตวัเราเองเท่านัGน แต่เพื.อผูอื้.นเช่นกนั 

เราตอ้งแน่ใจวา่ผูไ้ม่เชื.อท่ามกลางที.ประชุมของเราจะถูกเชืGอเชิญเขา้มาใหรู้้จกัพระคริสตแ์ละเป็นส่วนหนึ.งของคริสตจกัรที.มองไม่เห็น 

 

เมื.อหลกัขอ้เชื.อของอคัรธรรมทูตยนืยนัวา่คริสตจกัรนัGนบริสุทธิU  ความหมาย คือ คริสตจกัรนัGนอยูใ่นพนัธสญัญากบัพระเจา้ 

หมายความวา่คริสตจกัรนัGนถูกแยกไวใ้นฐานะประชากรพิเศษของพระเจา้ และถูกกาํหนดไว ้เพื.ออุทิศตวัในการปรนนิบติัพระองค ์

นอกจากนีG  หลกัขอ้เชื.อฯ ยงัหมายความวา่ เป้าหมายสูงสุดของคริสตจกัรกคื็อความบริสุทธิU ดา้นศีลธรรม จนถึงขัGนที.วา่ 

ประสบการณ์ในปัจจุบนัของผูเ้ชื.อในคริสตจกัรนัGนห่อหุม้เขาไวใ้นความบริสุทธิU ทางศีลธรรมของพระคริสต ์และนบัจากจุดนีGไป 

เมื.อเรายอมจาํนนต่อพระบญัชาของพระผูเ้ป็นเจา้ เรากไ็ดรั้บการชาํระอยูเ่สมอจากความบาปที.เรากระทาํ 

และสิ.งนีGนาํเราใหย้ิ.งเขา้ใกลเ้ป้าหมายแห่งความบริสุทธิU อนัสมบูรณ์แบบที.พระเจา้ไดเ้ตรียมไวส้าํหรับเรา 

 

เราไดศึ้กษาการที.พระเจา้ทรงรับรองคริสตจกัร ซึ. งทาํใหค้ริสตจกัรมีความสาํคญัและอาํนาจ 

และแนวคิดที.วา่คริสตจกัรมีความบริสุทธิU จาํเพาะพระพกัตร์พระเจา้แลว้ เรากพ็ร้อมที.จะศึกษาหวัขอ้ที.สาม นั.นคือ 

การที.คริสตจกัรมีความเป็นสากล 

 

 

ความเป็นสากล 
 

เราจะศึกษาความเป็นสากลของคริสตจกัรในสามหวัขอ้ หนึ.ง เราจะศึกษานิยามของคาํวา่ “ความเป็นสากล” สอง 

เราจะพิจารณาความเป็นสากลของคริสตจกัรที.มองเห็นได ้และสาม เราจะมุ่งความสนใจไปที.ความเป็นสากลของคริสตจกัรที.มองไม่เห็น 

ใหเ้ราเริ.มดว้ยคาํนิยามของคาํวา่ “ความเป็นสากล” 

 

 

คาํนิยาม 
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ตามที.เราไดศึ้กษาในบทเรียนหนึ.งก่อนหนา้นีG  คาํวา่ “ความเป็นสากล” รวมถึงคริสเตียนทัGงหมดในทุกชุมชนผูเ้ชื.อ คาํวา่ 

“สากล” ในภาษาไทยแปลมาจากคาํวา่ “คาทอลิก” (Catholic) ในภาษาองักฤษ ซึ. งแปลมาจากคาํวา่ “คาโทลิคุส” (Catholicus) 

ในภาษาลาติน และคาํนีGกผ็นัมาจากคาํภาษากรีกที.ประกอบดว้ยคาํบุพบท “คาตา” (Kata) และคาํคุณศพัท ์“โฮโลส” (Holos) 

ซึ. งมีความหมายวา่ “ทัGงหมด” หรือ “ครบถว้น” อีกต่อหนึ.ง ในภาษาองักฤษ คาํวา่ “คาทอลิก” 

ไม่ไดห้มายถึงศาสนจกัรโรมนัคาทอลิกแต่อยา่งใด แต่เป็นคาํที.บรรยายถึงเอกภาพท่ามกลางคริสตจกัรต่าง ๆ 

ที.ติดตามพระคริสตอ์ยา่งสตัยซื์.อ 

 

ท่านคงจาํไดจ้ากบทเรียนก่อน ๆ ในบทเรียนชุดนีGวา่ รูปแบบของ หลกัขอ้เชื.อของอคัรธรรมทูต 

ที.เรามีในปัจจุบนัพฒันามาจากหลกัขอ้เชื.อเพื.อการรับบพัติศมาในสมยัแรก ๆ ในสมยัที.หลกัขอ้เชื.อเหล่านีG ถูกเขียนขึGน คริสตจกัรต่าง ๆ 

รอบโลกยงัไม่ไดร้วมตวักนัภายใตอ้งคก์รศาสนจกัรที.ปกครองเหนือคริสตจกัร ฉะนัGน เมื.อ หลกัขอ้เชื.อของอคัรธรรมทูต 

กล่าวถึงความเป็นสากลของคริสตจกัร ผูเ้ขียนกไ็ม่ไดห้มายถึงองคก์รใดที.ควบคุมชุมชนคริสเตียนทัGงหมด ตรงกนัขา้ม หลกัขอ้เชื.อฯ 

หมายถึงเอกภาพของพระวญิญาณบริสุทธิU  ซึ. งดาํรงอยูท่่ามกลางคริสตจกัรที.ถูกตอ้งทัGงปวง ถึงแมจ้ะแตกต่างกนัในเชิงองคก์รกต็าม ณ 

เวลานัGนในประวติัศาสตร์ คาํวา่ “คาทอลิก” (คริสตจกัรสากล) หมายถึงคริสตจกัรทัGงปวง คาํนีG ถูกใชเ้พื.อใหค้าํวา่ “คริสตจกัร” 

ครอบคลุมคริสเตียนทุกคณะนิกาย  

 

แนวคิดนีGสอดคลอ้งกบัคาํสอนของเปาโลใน 1 โครินธ์ 1:2 โดยเปาโลเริ.มจดหมายของท่านในลกัษณะดงันีG : 

 

ถึงคริสตจกัรของพระเจา้ที.เมืองโครินธ์ผูไ้ดรั้บการทรงชาํระใหบ้ริสุทธิU ใน พระเยซูคริสต ์

และไดรั้บการทรงเรียกใหเ้ป็นประชากรของพระเจา้ดว้ยกนักบัคนทัGงปวง 

ทุกหนทุกแห่งที.ร้องออกพระนามองคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้ ผูท้รงเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของพวกเขาและของพวกเรา 

 (1 โครินธ์ 1:2) 

 

ในขอ้นีG  เปาโลกล่าววา่ชุมชนคริสเตียนต่าง ๆ ในเมืองโครินธ์ ซึ. งท่านเรียกโดยรวมวา่ “คริสตจกัรในเมืองโครินธ์” 

เป็นส่วนหนึ.งของคริสตจกัรที.ใหญ่กวา่ที.รวมถึงคนทัGงปวงที.ออกพระนามพระคริสต ์ไม่วา่เขาจะอาศยัอยูที่.ใดกต็าม 

 

ในช่วงกลางศตวรรษที. 3 ไซเปรียนแห่งคาร์เธจ เริ.มเนน้บทบาทของบิชอปหรือบาทหลวงในการนิยามความเป็นคริสตจกัร 

ในจดหมายฝากฉบบัที. 68 ท่านไดก้ล่าววา่: 

 

พวกเขาคือคริสตจกัร เป็นคนที)ผูกพนัเป็นหนึ)งกบับาทหลวง เป็นคริสตจกัรสากลและเป็นหนึ)งเดยีว 

ไม่ได้ถูกตดัออกหรือแยกจากกนั แต่ในความเป็นจริงแล้วเชื)อมต่อและผูกพนักนั 

เชื)อมประสานโดยบาทหลวงที)ต่างร่วมกนัทาํงานอย่างเป็นเอกภาพ 

 

สาํหรับไซเปรียนแลว้ เอกภาพของคริสตจกัรมีรากฐานอยูใ่นเอกภาพของผูรั้บใชแ้ละพนัธกิจของเขา 

เมื.อมุมมองนีG เริ.มเติบโตขึGน คริสเตียนกเ็ริ.มยนืยนัเอกภาพของคริสตจกัร โดยการที.คริสตจกัรมีเอกภาพในดา้นการปกครอง 

คริสตจกัรนัGนเป็นองคก์รหนึ.งเดียวที.ดาํรงอยูทุ่กหนทุกแห่งในโลก 

เพราะบิชอปและบาทหลวงของคริสตจกัรกมี็อยูทุ่กหนแห่งในโลกนั.นเอง 

 

แต่แมก้ระทั.งในช่วงนัGน คาํวา่ “สากลคริสตจกัร” 

กถู็กตัGงใจใหห้มายรวมถึงคนและชุมชนทัGงปวงที.ถูกเรียกโดยพระนามของพระคริสตแ์ละที.สตัยซื์.อต่อหลกัคาํสอนดัGงเดิมของคริสตจกัร 
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อยา่งไรกต็าม ในช่วงหลงั คริสตจกัรนัGนกลบัแตกแยก ตวัอยา่งเช่น ใน คศ 1054 

ศาสนจกัรโรมนัคาทอลิกไดค้ว ํ.าบาตรบรรดาคริสตจกัรนิกาย อีสเทิร์นออร์โธดอกซ์ 

และคริสตจกัรนิกายอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์กค็ว ํ.าบาตรศาสนจกัรโรมนัคาทอลิกเช่นกนั 

 

ในช่วงเวลานีG  บรรดาคริสตจกัรต่างกเ็ริ.มใชค้าํวา่ “คาทอลิก” ในความหมายเฉพาะของตนเอง 

โดยการยนืยนัวา่คริสตจกัรของตนมีความเป็นสากล 

แต่ละคริสตจกัรกต็อ้งการระบุวา่ตนเป็นคริสตจกัรที.ถูกตอ้งเพียงแห่งเดียวและกล่าวโทษคริสตจกัรคู่แข่งไปดว้ย 

 

หลงัจากนัGน ในยคุปฏิรูปในศตวรรษที. 16 คริสตจกัรโปรเตสแตนทส่์วนใหญ่กใ็ชแ้นวทางที.แตกต่างออกไป 

โดยสาระสาํคญัแลว้ คริสตจกัรเหล่านีGยอ้นกลบัไปสู่ความหมายดัGงเดิมของหลกัขอ้เชื.อฯ โดยยดึความหมายดัGงเดิมของคาํวา่ “คาทอลิก” 

ซึ. งมีความหมายรวมถึงคริสตจกัรทัGงปวง เพื.อใหส้อดคลอ้งกบัทัGงพระคมัภีร์และ หลกัขอ้เชื.อของอคัรธรรมทูต คริสตจกัร 

 

โปรเตสแตนทล์ว้นยนืยนัเอกภาพดา้นจิตวญิญาณ ที.คริสตจกัรทัGงปวงมีร่วมกนัภายใตพ้ระคริสตผ์ูเ้ป็นศีรษะ 

และยอมรับวา่คริสตจกัรจะรักษาเอกภาพนีGไวไ้ด ้ถึงแมว้า่การบริหารคริสตจกัร จะไม่ไดเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

โดยไม่ตอ้งสูญเสียปัจจยัเกืGอกลูที.แต่ละนิกายมีใหแ้ก่กนัดว้ย 

 

การยอมรับความเป็นสากลคริสตจกัรในปัจจุบนัหมายถึง 

การยนืยนัยอมรับความถูกตอ้งของทุกคริสตจกัรที.ยดึมั.นในหลกัคาํสอนตามหลกัขอ้เชื.อของอคัรธรรมทูต 

คริสเตียนทัGงหลายในคริสตจกัรทุกแห่งที.สตัยซื์.อ ลว้นอยูภ่ายใตพ้ระคริสตผ์ูเ้ป็นศีรษะตามพนัธสญัญา และผูเ้ชื.อแททุ้กคนกไ็ดรั้บพระพร 

คือของประทานของพระวญิญาณบริสุทธิU  ดว้ยเหตุนีG  เราควรกระตือรือร้นที.จะไดรั้บพระเมตตา 

รับของประทานที.ใหแ้ก่คริสเตียนแททุ้กคนในทุกคริสตจกัรที.สตัยซื์.อ 

และเราควรเตม็ใจที.จะรับใชพ้ระเจา้เคียงคู่กบัคนเหล่านัGนใหม้ากที.สุดเท่าที.จะทาํได ้

 

เมื.อเราไดเ้รียนรู้คาํนิยามของคาํวา่ “สากล” แลว้ ต่อไปเราจะศึกษาวา่ คริสตจกัรที.มองเห็นไดน้ัGนถูกเรียกวา่ “สากล” ไดอ้ยา่งไร 

 

 

สากลครสิตจกัรทีม่องเห็นได ้
 

เมื.อเราผนวกความเขา้ใจเกี.ยวกบัความเป็นสากลเขา้กบัความเขา้ใจเกี.ยวกบัคริสตจกัรที.มองเห็นได ้

เรากส็ามารถนิยามสากลคริสตจกัรที.มองเห็นไดว้า่เป็น 

“การร่วมสามคัคีธรรมของประชากรทั.วโลกที.อยูใ่นพนัธสญัญากบัพระเจา้ภายใตพ้ระคริสตผ์ูเ้ป็นศีรษะ” เห็นไดช้ดัวา่ 

การสามคัคีธรรมนีG เป็นเรื.องฝ่ายวญิญาณไม่ใช่การบริหารคริสตจกัร 

ไม่มีแมแ้ต่นิกายเดียวที.ระบบบริหารจะครอบคลุมเหนือประชากรคริสเตียนทุกชุมชนได ้ตรงกนัขา้ม 

เอกภาพของคริสตจกัรที.มองเห็นไดต้ัGงอยูบ่นความจริงที.วา่ แต่ละคริสตจกัรอยูใ่นพนัธสญัญากบัพระเจา้องคเ์ดียวกนั 

และภายใตพ้นัธสญัญาที.มีพระคริสตอ์งคเ์ดียวกนัเป็นศีรษะ 

 

ในทางประวติัศาสตร์ คริสตจกัรที.มองเห็นไดไ้ดสื้บคน้ประวติัความเป็นสากลของตนเองในหลายวธีิ 

บางประเพณีกสื็บคน้ผา่นประวติัการปกครองคริสตจกัร คริสตจกัรขยายตวัดว้ยการเพิ.มจาํนวนออกไป 

โดยผูรั้บใชที้.ทาํหนา้ที.อยูแ่ลว้ต่างเจิมตัGงและวางมืออธิษฐานเผื.อผูรั้บใชใ้หม่แต่ละคน 
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แต่โดยทั.วไปแลว้ คริสเตียนโปรเตสแตนตเ์นน้วา่ 

เอกภาพของคริสตจกัรทัGงปวงตัGงอยูบ่นความเชื.อของเราในพระคริสตแ์ละการทาํงานของพระวญิญาณบริสุทธิU  

ไม่ใช่ผูรั้บใชแ้ละบาทหลวงที.ถูกเจิมตัGงสืบต่อกนัมา ดงันัGน ชุมชนผูเ้ชื.อสามารถเกิดขึGนใหม่ ณ ที.ใดกไ็ดที้.มีเอกภาพฝ่ายวญิญาณ 

ไม่วา่ที.ใดกต็ามที.ประชากรผูอ้ยูใ่นพนัธสญัญากบัพระเจา้รวมตวักนัในพระนามของพระคริสต ์โปรเตสแตนตน์ัGนยนืยนัวา่ 

คริสตจกัรมีความเป็นสากลเนื.องจากมีผูเ้ชื.อดาํรงอยูทุ่กหนแห่งที.ประชากรอยูใ่นพนัธสญัญากบัพระเจา้ ภายใตพ้ระคริสตผ์ูเ้ป็นศีรษะ 

และในเอกภาพแห่งพระวญิญาณบริสุทธิU  

 

ปัญหาหนึ.งที.คริสเตียนมากมายเผชิญในปัจจุบนักคื็อ 

จะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่เราควรยอมรับคริสตจกัรใดเป็นส่วนหนึ.งของคริสตจกัรสากลของพระคริสต ์หลายแห่งในโลกนีG  

มีคริสตจกัรหลากหลายประเภทที.อา้งตวัวา่เป็นคริสเตียน ซึ. งทาํใหค้ริสตชนที.มีความตัGงใจดีมกัตอ้งเลือกระหวา่งคริสตจกัรสุดโต่งสองขัGว 

เขาอาจเปิดใจกวา้งและยอมรับคริสตจกัรใดกต็ามที.อา้งวา่เป็นคริสเตียน หรือไม่กกี็ดกนัทุกคนออกหมด 

ยกเวน้แต่กลุ่มหรือนิกายที.สอดคลอ้งกบันิยามอนัคบัแคบของตนเอง  

 

วธีิแกปั้ญหาสาํหรับสถานการณ์ที.ลาํบากนีGอยูที่.เครื.องหมายดัGงเดิมสามประการของคริสตจกัร 

เครื.องหมายเหล่านีG ถูกพฒันาขึGนโดย จอห์น นอกซ์ ในสกอตแลนด ์ในช่วงศตวรรษที. 16 

แต่กเ็ป็นตวัแทนวธีิคิดของคริสตจกัรโปรเตสแตนทม์ากมายในช่วงเวลานัGนดว้ย โดยสาระสาํคญัแลว้ 

เครื.องหมายเหล่านีG ช่วยใหค้ริสเตียนสามารถแยกแยะชุมชนคริสเตียนแทใ้นคริสตจกัรสากลที.มองเห็นได ้

ออกจากชุมชนคริสเตียนเทียมเทจ็  

 

เครื)องหมายของคริสตจกัรมคีวามจาํเป็นยิ)ง เพื)อช่วยให้รู้ว่าคริสตจกัรอยู่ที)ไหน เนื)องจากในความเป็นจริงนัGน 

กลุ่มใดกไ็ด้อาจเรียกตวัเองว่าคริสตจกัร เมื)อโยงไปถงึวกิฤตการณ์ครัGงใหญ่ในด้านศาสนศาสตร์ เช่น 

การปฏรูิปศาสนาในศตวรรษที) 16 คาํถามกคื็อ “จะหาคริสตจกัรแท้ได้ที)ใด?” ดงันัGน จะขอยกตวัอย่างกลุ่มนักปฏรูิป 

ซึ)งนิยามเครื)องหมายของคริสตจกัรอย่างรอบคอบที)สุดโดยกล่าวว่า “เอาล่ะ 

ต้องไม่ใช่เครื)องหมายที)เห็นได้จากภายนอก ไม่ใช่สถาปัตยกรรมของอาคาร แต่พืGนฐานเบืGองต้น 

ต้องดูว่ามกีารประกาศพระวจนะพระเจ้าหรือไม่” ที)ใดกต็ามที)มกีารประกาศพระวจนะของพระเจ้าอย่างถูกต้อง 

ที)นั)นกม็คีริสตจกัร ที)ใดกต็ามที)มศีาสนปฏบัิต ิหรือวสุิทธิพธีิ ที)กระทาํอย่างถูกต้อง ที)นั)นกม็คีริสตจกัร 

ในเวลาต่อมา กม็กีารเพิ)มเตมิเครื)องหมายอื)น โดยเฉพาะเรื)องวนัิยของคริสตจกัร โดยเป็นที)เข้าใจว่า 

หากปราศจากเครื)องหมายทางวนัิยแล้ว ความบริสุทธิ;ของคริสตจกัรกจ็ะสูญหายไป 

และในที)สุดคุณธรรมและอตัลกัษณ์ของคริสตจกัรกห็มดสิGนไป 

—ดร. อาร์ อลัเบิร์ต โมห์เลอร์ จูเนียร์ 

 

เรามาศึกษาแต่ละเครื.องหมายดัGงเดิมของคริสตจกัรสากลที.มองเห็นได ้โดยเริ.มที.การประกาศพระวจนะของพระเจา้ 

 

ไม่มีคริสตจกัรหรือนิกายใด ๆ ที.สามารถอา้งสิทธิU ในการเป็นเจา้ของ ตีความ ประยกุตใ์ช ้

หรือประกาศพระวจนะของพระเจา้แต่เพียงผูเ้ดียวได ้มีคริสตจกัรบางคณะ และนิกายอา้งวา่ตนเองมีสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวในการตีความหมาย 

และสอนพระคมัภีร์ บา้งกอ็า้งวา่ตนไดรู้้แจง้เป็นพิเศษ ทาํใหต้นมีความเขา้ใจพระคมัภีร์ถูกตอ้งกวา่คนอื.น ๆ 

แต่ไม่มีคริสตจกัรแมแ้ต่คณะเดียวที.สามารถแสดงเครื.องหมายเหล่านีGไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ รวมถึงดา้นการประกาศพระวจนะดว้ย 

พระเจา้ไดป้ระทานพระคมัภีร์แก่คริสตจกัรที.มองเห็นได ้

และพระองคก์ไ็ดป้ระทานพระวญิญาณบริสุทธิU ของพระองคแ์ก่คริสตจกัรที.มองเห็นไดท้ัGงหมด เพื.อช่วยใหเ้ราเขา้ใจพระคมัภีร์ 
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เราเห็นสิ.งนีG ในหลายตอนในพระคมัภีร์ เช่น 1 ทิโมธี 3:15 และ ฮีบรู 4:11-13 และ 6:4-6 ยิ.งกวา่นัGน 

พระคมัภีร์ยงักระตุน้คริสตจกัรที.มองเห็นไดท้ัGงปวงใหอ่้าน ทาํความเขา้ใจ และสอนพระวจนะของพระเจา้ ตามที.เราอ่านพบในมทัธิว 

28:20; 1 ทิโมธี 4:17; และ 2 ทิโมธี 2:15 และ 3:14-17 

 

เครื.องหมายที.สองของคริสตจกัรไดแ้ก่การกระทาํศาสนพิธีบพัติศมาและมหาสนิทอยา่งถูกตอ้ง 

ทัGงสองศาสนพิธีนีG เป็นส่วนหนึ.งของทุกคริสตจกัรที.มองเห็นได ้ไม่ใช่เฉพาะของนิกายใดนิกายหนึ.งเท่านัGน 

 

นบัเป็นสิทธิพิเศษและความรับผดิชอบของสมาชิกทุกคริสตจกัรที.มองเห็นได ้

ที.จะกระทาํศาสนพิธีทัGงสองนีGตามแบบอยา่งในพระคมัภีร์ เราไดเ้ห็นพระมหาบญัชาของพระเยซูในมทัธิว 28:19 

ที.ใหส้อนคนทัGงปวงใหรั้บบพัติศมา รวมทัGงคาํสอนของเปาโลเกี.ยวกบับพัติศมาใน 1 โครินธ์ 1:13-17 และในลูกา 22:15-20 

เรากไ็ดเ้ห็นวา่พระเยซูสถาปนาพิธีมหาสนิท ในขอ้นีG  องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ตรัสวา่ มหาสนิทนีG มีไวเ้พื.อราชอาณาจกัรของพระองค ์

มีไวส้าํหรับคนเหล่านัGนที.ถูกรวบรวมไวภ้ายใตพ้นัธสญัญาที.มีพระองคเ์ป็นศีรษะ 

ขอ้ความเหล่านีG คือเหตุผลที.คริสตจกัรโปรเตสแตนตส่์วนใหญ่ และนิกายอื.น ๆ ต่างยอมรับ ยนืยนั และถือปฎิบติักนั 

 

เครื.องหมายดัGงเดิมอยา่งที.สามของสากลคริสตจกัรที.มองเห็นไดก้คื็อ กคื็อการมีกฎหรือวนิยัคริสตจกัรอยา่งเป็นทางการ เช่น 

การขบัออกจากการเป็นสมาชิกภาพ 

 

ไม่มีคริสเตียนคนใดชื.นชอบการใชว้นิยัคริสตจกัรอยา่งเป็นทางการ โดยเฉพาะเรื.องการขบัออกจากการเป็นสมาชิกภาพ 

ดว้ยเหตุนีG  หลายคริสตจกัรจึงพยายามหลีกเลี.ยงการใชว้นิยัอยา่งเป็นทางการ แน่นอน การยอมที.จะอดทนเป็นสิ.งที.พระคมัภีร์ส่งเสริม 

เหมือนอยา่งที.เราไดเ้ห็นในคาํอุปมาเรื.องขา้วสาลีและขา้วละมาน ในมทัธิว 13:24-30 

 

แมก้ระนัGน วนิยักมี็ความจาํเป็น บางครัG ง 

ความบาปของคนใดคนหนึ.งกส็ร้างความเดือดร้อนอยา่งมากจนผูน้ัGนตอ้งถูกจดัการทางวนิยั 

โดยเฉพาะเมื.อการกระทาํผดินัGนเป็นอนัตรายต่อคริสตจกัรและทาํลายชื.อเสียงของคริสตจกัร ในช่วงเวลาเช่นนีG  

วนิยัถูกใชเ้พื.อปกป้องคริสตจกัรและช่วยใหผู้ก้ระทาํผดิกลบัใจใหม่ในเวลาเดียวกนั มีหลกัฐานการใชว้นิยัอยา่งเป็นทางการในพระคมัภีร์ 

ที.พบได ้เช่น มทัธิว 16:19 และ 18:18; ยอห์น 20:23; และ ติตสั 3:10 และเราเห็นตวัอยา่งของการใชว้นิยัเช่นนีG ใน 1 โครินธ์ 5:1-13 

เนื.องจากคริสตจกัรที.มองเห็นไดท้ัGงสิGนเป็นของพระคริสตแ์ละเป็นตวัแทนของพระองคบ์นโลกนีG  

จึงสาํคญัที.ทุกส่วนของคริสตจกัรที.มองเห็นไดจ้ะคุม้ครองประชากรของพระคริสตแ์ละปกป้องพระเกียรติยศของพระองค ์

โดยผา่นการใชว้นิยัคริสตจกัรอยา่งเหมาะสม 

 

แมใ้นปัจจุบนั เครื.องหมายของคริสตจกัรกย็งัคงเป็นสิ.งสาํคญัที.เราจะพิจารณา 

เครื.องหมายเหล่านีG ช่วยใหเ้รามั.นใจวา่ชุมชนคริสตจกัรของเรายงัคงอยูใ่นขอบเขตของสากลคริสตจกัรที.มองเห็นได ้

ซึ. งอยูใ่นพนัธสญัญากบัพระเจา้ ภายใตพ้ระคริสตผ์ูเ้ป็นศีรษะ นอกจากนีG  

เครื.องหมายเหล่านีGยงัช่วยใหเ้ราระบุไดว้า่ผูใ้ดปลอมตวัมาและผูใ้ดเป็นศตัรูของคริสตจกัร เพื.อเราจะสามารถเตือนคริสเตียนอื.น ๆ 

ใหอ้ยูห่่างไกลจากคนกลุ่มนีGได ้

และเพื.อเราจะสามารถประกาศต่อชาวโลกวา่คริสเตียนปลอมกลุ่มนีGไม่ไดเ้ป็นตวัแทนขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และพระกิตติคุณของพระองค ์

และดว้ยการอิงเครื.องหมายเหล่านีG  เราจะมีกาํลงัใจทาํงานขา้มเสน้แบ่งนิกายเมื.อเราร่วมมือกนัรับใชพ้ระเจา้ 

เมื.อเราตระหนกัวา่พระกายของพระคริสตไ์ม่ไดถู้กจาํกดัอยูเ่พียงแค่ในคริสตจกัรหรือนิกายของเราเท่านัGน 

แต่ขยายขอบเขตไปทั.วสากลโลก ทุกหนแห่งที.พระกิตติคุณของพระคริสตถู์กประกาศ 
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เรากมี็กาํลงัใจที.จะตอ้นรับทุกคนที.เป็นส่วนหนึ.งของคริสตจกัรที.มองเห็นนีGได ้

 

เมื.อเราไดศึ้กษาธรรมชาติความเป็นสากลของคริสตจกัรที.มองเห็นไดแ้ลว้ 

ต่อไปเราจะพิจารณาลกัษณะบางอยา่งที.ทาํใหค้ริสตจกัรที.มองไม่เห็น กมี็ความเป็นสากลดว้ยเช่นกนั 

 

 

สากลครสิตจกัรทีม่องเห็นไมไ่ด ้
 

เมื.อเราผนวกความเขา้ใจเรื.องความเป็นสากลเขา้กบัความเขา้ใจเกี.ยวกบัคริสตจกัรที.มองเห็นไม่ได ้

เรากส็ามารถนิยามสากลคริสตจกัรที.มองเห็นไม่ไดว้า่เป็น 

“คนทัGงปวงทุกเพศทุกวยัที.เขา้ส่วนเป็นเอกภาพกบัพระคริสตแ์ละไดรั้บความรอด” ตามที.เราไดศึ้กษาแลว้ 

คริสตจกัรที.มองเห็นไม่ไดเ้ป็นส่วนหนึ.งของคริสตจกัรที.มองเห็นได ้

ฉะนัGนจึงเป็นจริงที.จะกล่าววา่ทุกคนในคริสตจกัรที.มองเห็นไม่ไดก้อ็ยูใ่นพนัธสญัญากบัพระเจา้ ภายใตพ้ระคริสตผ์ูเ้ป็นศีรษะ 

แต่เพื.อใหเ้ห็นลกัษณะเฉพาะของคริสตจกัรที.มองไม่เห็น 

คาํนิยามของเราจะเนน้ที.ความแตกต่างระหวา่งคริสตจกัรที.มองเห็นไดก้บัคริสตจกัรที.มองไม่เห็นไม่  

 

ความเป็นสากลของคริสตจกัรที.มองไม่เห็นนัGนศึกษาไดห้ลายวธีิ แต่เราจะเนน้ที.สองวธีิเท่านัGน คือ หนึ.ง 

คริสตจกัรที.มองไม่เห็นมีความเป็นสากล เนื.องจากมีพระผูช่้วยใหร้อดแต่เพียงผูเ้ดียว และสอง คริสตจกัรที.มองไม่เห็นมีความเป็นสากล 

เนื.องจากมีศาสนาแทเ้พียงหนึ.งเดียวเท่านัGนที.นาํเราไปสู่พระผูช่้วยใหร้อด เราจะเริ.มดว้ยการศึกษาความหมายที.วา่ 

มีพระผูช่้วยใหร้อดเพียงองคเ์ดียว 

 

 

พระผูช้ว่ยใหร้อดเพียงองคเ์ดยีว 
 

พระคมัภีร์สอนชดัเจนวา่พระเยซูคริสตเ์ป็นผูเ้ดียวที.สามารถช่วยมนุษยชาติใหร้อดได ้

พระองคเ์ป็นผูเ้ดียวเท่านัGนที.ดาํรงฤทธานุภาพตัGงแต่อดีต และตลอดอนาคตที.จะช่วยเราใหร้อด เปโตรยนืยนัความจริงนีG ในกิจการ 4:12 วา่ 

 

“เราเป็นทางนัGน เป็นความจริง และเป็นชีวติ ไม่มีใครมาถึงพระบิดาไดน้อกจากมาทางเรา” (กจิการ 4:12) 

 

พระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อดแต่เพียงผูเ้ดียวตลอดมาสาํหรับมนุษยชาติ พระเยซูเองกป็ระกาศความจริงนีG ในยอห์น 14:6 

เมื.อพระองคต์รัสวา่ 

 

“เราเป็นทางนัGน เป็นความจริง และเป็นชีวติ ไม่มีผูใ้ดมาถึงพระบิดาไดย้กเวน้มาทางเรา" (ยอห์น 14:6) 

 

เหตุใดพระเยซูจงึเป็นผู้เดยีวที)ช่วยเราให้รอดได้? กเ็พราะว่าพระผู้ช่วยให้รอดต้องเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบ 

เช่นเดยีวกบัพระเจ้าผู้สมบูรณ์แบบ และพระเยซูจาํเป็นต้องเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบเพื)อที)จะเป็นตวัแทนของเรา 

เพื)อที)จะเป็นเครื)องบูชาไถ่บาปเรา และเพื)อที)จะเป็นผู้รับโทษแทนเรา 

พระเยซูเป็นเพยีงผู้เดยีวที)สามารถทาํหน้าที)ตามบทบาทนัGนได้สําเร็จ และแน่นอน 

กระบวนการนีGถูกจดัเตรียมไว้ตลอดทัGงประวตัศิาสตร์แห่งการทรงไถ่ 
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เมื)อพระเจ้าได้แต่งตัGงสิงห์แห่งวงศ์ดาวดิให้เป็นพระเมสสิยาห์ของพระเจ้า ให้เป็นผู้ถูกเจมิ 

และพระเยซูกคื็อมหากษตัริย์ผู้นัGนที)เสดจ็มาภายหลงัดาวดิ พระเยซูทรงดาํรงตาํแหน่งนีG ดงันัGน 

เราจะเห็นว่าพนัธสัญญาเดมิทัGงสิGนตระเตรียมเราให้พร้อมสําหรับการเสดจ็มาของพระเยซู ดงันัGน 

พระเยซูจงึเป็นผู้เดยีวที)มคุีณสมบัตคิรบถ้วนตามเกณฑ์ 

เพื)อช่วยประชากรของพระองค์ให้รอดพ้นจากความบาปอย่างสิGนเชิง 

—ดร. จอห์น เฟรม 

 

พระเยซูเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของคริสเตียน ทัGงเพรสไบทีเรียน แบป็ติสต ์แองกลิกนั เมโธดิสต ์ลูเธอรัน โรมนัคาทอลิก 

และอีสเทิร์นออร์โธดอ็กซ์ และนิกายอื.น ๆ ซึ. งเป็นคริสตจกัรที.มองเห็นได ้

 

คริสตจกัรที.มองไม่เห็นนัGนมีเพียงหนึ.งเดียว เนื.องจากทุกคนที.ไดรั้บความรอดกถู็กรวมเขา้เป็นหนึ.งเดียวกบัพระคริสต ์

ซึ. งเป็นพระผูช่้วยใหร้อดองคเ์ดียวกนั พระองคเ์ป็นตน้กาํเนิดของเอกภาพที.เรามี และในเมื.อพระองคไ์ม่มีการแตกแยก 

เราจึงไม่มีการแตกแยกเช่นกนั 

 

แนวคิดที.สองเกี.ยวกบัความเป็นสากลของคริสตจกัรที.มองไม่เห็น กคื็อ 

มีเพียงศาสนาเดียวเท่านัGนที.สามารถนาํเราไปสู่พระคริสตไ์ด ้

 

 

ศาสนาเดยีว 
 

เป็นเรื.องสาํคญัที.เราตอ้งตระหนกัวา่หลกัเบืGองตน้ของคริสตศ์าสนามิใช่เพียงระบบการช่วยใหร้อดเท่านัGน 

แต่เป็นเรื.องความสมัพนัธ์เชิงพนัธสญัญากบัพระเจา้ กล่าวคือ 

คริสตศ์าสนานัGนแตกต่างจากศาสนาอื.นตรงที.ไม่ไดเ้ป็นแค่วธีิการเพื.อไดรั้บความรอดเป็นหลกัเท่านัGน ตรงกนัขา้ม 

คริสตศ์าสนาคือความสมัพนัธ์ระหวา่งพระเจา้กบัประชากรของพระองค ์จริงอยู ่

ศรัทธาเป็นวธีิการสาํคญัอยา่งยิ.งที.ทาํใหเ้รามีสมัพนัธภาพที.ถูกตอ้งกบัพระเจา้ แต่คาํถามใหญ่กคื็อ 

เราคือผูใ้ดเมื.อเรายนือยูเ่บืGองหนา้พระเจา้? เราเป็นพลเมืองที.สตัยซื์.อแห่งอาณาจกัรของพระเจา้หรือไม่? เมื.อพระเจา้ทอดพระเนตรเรา 

พระองคเ์ห็นเราในฐานะผูที้.ถูกห่อหุม้ดว้ยพนัธสญัญาแห่งพระโลหิตของพระเยซูคริสตห์รือไม่? 

หรือเราเป็นพลเมืองของอาณาจกัรแห่งศตัรูของพระเจา้? เรายนือยูเ่บืGองหนา้พระเจา้เพราะความดีของเราเองหรือ 

ซึ. งเท่ากบัวา่เราตอ้งรับโทษเพราะความบาปของเราเอง? 

 

น่าเศร้าที.ผูที้.อยูใ่นศาสนาเทียมเทจ็เป็นสมาชิกอาณาจกัรศตัรูของพระเจา้ 

เขาไม่ไดเ้ป็นส่วนหนึ.งของประชากรแห่งพนัธสญัญาพระเจา้ และดว้ยเหตุนีG เขาจึงไม่ใช่ และไม่สามารถจะเป็นคนของพระคริสตไ์ด ้

คริสตศ์าสนาเท่านัGนสามารถใหเ้รามีหนทางไปสู่พระผูช่้วยใหร้อด ดว้ยเหตุนีG  

คริสตศ์าสนาตามหลกัพระคมัภีร์จึงปฏิเสธความเป็นไปไดที้.วา่มนุษยส์ามารถไดรั้บความรอดโดยผา่นศาสนาอื.น 

ต่อใหค้นหรือศาสนาเหล่านัGนดูเหมือนจะมีความตัGงใจที.ดีกต็าม 

 

ตามที)เราทราบ มศีาสนาอื)นนอกเหนือจากคริสเตยีนมากมาย ซึ)งบางทกีถู็กเรียกว่า “ศาสนาที)ยิ)งใหญ่แห่งโลกนีG” 

เพราะมทีัGงจาํนวนศาสนิกผู้เชื)อ และอทิธิพลยิ)งใหญ่มาก สิ)งหนึ)งที)ถูกถามบ่อยครัGงกคื็อ คนที)ไม่ใช่คริสเตยีน 

แต่เข้าร่วมกจิกรรมอย่างสัตย์ซื)อกบัศาสนาใดศาสนาหนึ)งที)ยิ)งใหญ่ในโลกนีG โดยเป็น 
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ศาสนิกผู้อทุศิตนให้กบัหลกัคาํสอนและหลกัปฏบัิตขิองศาสนานัGน ๆ และถ้าเขาจริงใจในการปฏบัิตศิาสนกจิ 

เขาจะได้ไปสวรรค์หรือไม่ ถงึแม้ว่าเขาไม่ได้ยอมรับพระคริสต์ 

หรือบางทเีขาอาจไม่เคยได้ยนิเกี)ยวกบัพระคริสต์ด้วยซํGา? จริง ๆ แล้ว พระคมัภร์ีบอกชัดเจนในเรื)องนีG ในยอห์น 

14:6 พระเยซูบอกอย่างชัดเจนเกี)ยวกบัการรับมือกบัสถานการณ์แบบนีGโดยเฉพาะ 

พระองค์อธิบายเกี)ยวกบัตวัพระองค์เองว่า “เราเป็นทางนัGน เราเป็นความจริง เราเป็นชีวติ” 

แล้วถ้าคาํพูดนีGยงัไม่ชัดเจนพอ พระองค์กล่าวต่ออกีว่า “ไม่มผู้ีใดมาถงึพระบิดาได้ เว้นแต่มาทางเรา” 

—ดร. โดนัลด์ วทินีย์ 

 

เนื)องจากพระเจ้าสําแดงพระคุณต่อคนทั)วไป เราจงึเห็นความดนีานับประการในชีวติของมนุษย์ 

ไม่ว่าเขาจะนับถือศาสนาใด แต่เรากเ็ห็นความชั)วร้ายอนัใหญ่หลวงในชีวติของมนุษย์ด้วยเช่นกนั 

และถ้าเราระลกึถงึความบริสุทธิ;ของพระเจ้าและการที)มนุษย์ล้มลงในความชั)ว 

เรากจ็ะตระหนักว่าการที)จะเข้าถงึเบืGองหน้าพระเจ้าและมสัีมพนัธภาพกบัพระองค์ได้นัGน 

จาํเป็นต้องมมีากกว่าพฤตกิรรมที)ถูกต้องตามจริยธรรม ซึ)งตามสภาพความเป็นคนบาปของเรานัGน 

เราไม่อาจสามารถทาํสิ)งใดที)พอพระทยัพระเจ้าได้เลย ด้วยเหตุนีG 

เราจงึจาํเป็นต้องมพีระผู้ไถ่และพระผู้ช่วยให้รอดซึ)งไม่ใช่เพยีงแค่การปฏบัิตศิาสนกจิเท่านัGน 

แต่พระเยซูเป็นผู้เดยีวที)ประทานหนทางให้เราสถาปนาความสัมพนัธ์กบัพระเจ้าอกีครัGงหนึ)ง 

—ดร. เค เอริค เธอนเนส 

 

เราไดเ้รียนรู้แลว้วา่ สมาชิกที.ยงัมีชีวติของคริสตจกัรที.มองไม่เห็นนัGน ปกติแลว้กอ็ยูภ่ายในคริสตจกัรที.มองเห็นไดน้ั.นเอง 

ดว้ยเหตุนีG  นกัศาสนศาสตร์หลายคนจึงตัGงประเดน็วา่ ปกติแลว้ 

ความรอดจะเป็นไปไม่ไดส้าํหรับคนเหล่านัGนที.อยูภ่ายนอกคริสตจกัรที.มองเห็นได ้กล่าวอีกอยา่งหนึ.งกคื็อ 

ถา้คนใดมิไดเ้ป็นส่วนหนึ.งของคริสตจกัรที.มองเห็นได ้คนนัGน ตามปกติแลว้ กไ็ม่มีโอกาสที.จะไดรั้บความรอด 

 

ไซเปรียน บิดาแห่งคริสตจกัร ซึ. งมีชีวติอยูร่ะหวา่ง คศ 200 ถึง 258 ไดอ้ธิบายหลกัการเรื.อง “เอกภาพของคริสตจกัร” ไวว้า่ 

 

ผู้ใดกต็ามที)แยกตนเองออกจากคริสตจกัรและหันไปอยู่ร่วมกบัผู้ผดิประเวณ ี

เขากถู็กรตดัออกจากคาํสัญญาทัGงปวงของคริสตจกัรด้วย 

ใครกต็ามที)ละทิGงคริสตจกัรของพระคริสต์กไ็ม่สามารถไปถงึซึ)งรางวลัที)พระคริสต์ประทานให้ คน ๆ 

นัGนจะเป็นคนแปลกหน้า เป็นคนไร้ศาสนา เป็นศัตรู เขาจะไม่สามารถมพีระเจ้าเป็นบิดาของเขาอกีต่อไป 

และเขาจะไม่มคีริสตจกัรเป็นมารดาของเขาเช่นกนั 

 

ในที.นีG  ไซเปรียนกาํลงัโตแ้ยง้คนเหล่านัGนที.ไดล้ะทิGงคริสตจกัรที.มองเห็นได ้ประเดน็ของท่านกคื็อ 

คุณไม่สามารถเขา้ไปในคริสตจกัรที.มองไม่เห็น เพื.อรับรางวลัจากพระคริสต ์

นอกเสียจากวา่คุณกเ็ป็นส่วนหนึ.งของคริสตจกัรที.มองเห็นดว้ย 

คาํโตแ้ยง้นีGสอดคลอ้งกบัสิ.งที.เรากล่าวไปก่อนหนา้นีG เกี.ยวกบัคริสตจกัรที.มองเห็น ซึ. งอยูใ่นพนัธสญัญากบัพระเจา้ 

 

ประเดน็สาํคญัของเรื.องนีGกคื็อ ความรอดนัGนเป็นพระพรของพนัธสญัญากบัพระเจา้ เราเห็นคาํสญัญานีG ในเยเรมีย ์31:31-34; 

ลูกา 1:69-75; โรม 11:27; ฮีบรู 7:22-25; และอีกหลายตอน เพื.อเป็นตวัอยา่ง ขอใหเ้ราฟังคาํตรัสของพระเยซูในลูกา 22:20 
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เมื.อพระองคส์ถาปนาพิธีมหาสนิท 

 

ในทาํนองเดียวกนั ทรงหยบิถว้ยเหมือนกนัหลงัจากอาหารเยน็ โดยตรัสวา่ 

“ถว้ยนีG เป็นพนัธสญัญาใหม่ในโลหิตของเรา ซึ. งหลั.งออกมาเพื.อท่านทัGงหลาย” (ลูกา 22:20) 

 

ในคืนที.พระองคถู์กจบักมุ พระเยซูตรัสวา่พระโลหิตที.พระองคจ์ะทรงหลั.งเพื.อชาํระเราจากความบาปนัGนจะเป็นพนัธสญัญา 

กล่าวอีกนยัหนึ.งกคื็อ ความรอดโดยพระโลหิตของพระคริสต ์มาถึงเราไดโ้ดยผา่นพนัธสญัญาของพระองคเ์ท่านัGน 

 

เนื.องจากพนัธสญัญาของพระเจา้กระทาํกบัคริสตจกัรที.มองเห็นได ้โดยปกติแลว้ ความรอด 

กจ็ะมาถึงโดยผา่นคริสตจกัรที.มองเห็นไดเ้ช่นกนั สิ.งนีG เกิดขึGนเมื.อคนที.อยูภ่ายในคริสตจกัรที.มองเห็นไดน้ัGน ไดเ้ขา้มาถึงความเชื.อ 

หรือเมื.อคริสตจกัรที.มองเห็นไดส้ามารถช่วยใหค้นกลบัใจใหม่โดยผา่นการประกาศข่าวประเสริฐ แน่นอน 

บางครัG งคนกไ็ดรั้บความรอดโดยปราศจากปฏิสมัพนัธ์ใด ๆ กบัคริสตจกัร แต่เมื.อสิ.งนีG เกิดขึGน เราจาํเป็นตอ้งรับรู้วา่ 

มีบางสิ.งไม่ธรรมดากาํลงัเกิดขึGน ซึ. งเป็นสิ.งพิเศษจริง ๆ 

 

เนื.องจากคริสตจกัรที.มองไม่เห็น มีความเป็นสากล คนเหล่านัGนที.สตัยซื์.อต่อพนัธสญัญาของพระเจา้เท่านัGน 

จึงจะไดรั้บความรอด 

ไม่มีความหวงัใดสาํหรับคนที.อยูใ่นศาสนาอื.นที.จะเขา้ในแผน่ดินสวรรคไ์ดโ้ดยการทาํดีตามมาตรฐานของศาสนาของเขา 

เราจึงตอ้งประกาศข่าวประเสริฐ ตอ้งบอกคนอื.นเกี.ยวกบัพระผูช่้วยใหร้อดองคเ์ดียว 

และตอ้งนาํเขาเขา้มาสู่ชุมชนหนึ.งเดียวแห่งพนัธสญัญา ซึ. งเป็นแผน่ดินของพระเจา้ในโลกนีG  

และสอนเขาใหรั้กและเชื.อฟังพระผูเ้ป็นเจา้และองคพ์ระมหากษตัริย ์เรื.องความเป็นสากลของคริสตจกัรที.มองไม่เห็นนีG  

คือกาํลงัใจอนัยิ.งใหญ่สาํหรับเราที.ไดรั้บความรอดแลว้ เป็นความมั.นคงของเราในพระคริสต ์

ขณะเดียวกนักเ็ป็นคาํเตือนที.น่ากลวัสาํหรับทุกคนที.ยงัมิไดรู้้จกัพระคริสตด์ว้ย  

 

เท่าที.ผา่นมา เราไดศึ้กษาเรื.องคริสตจกัร พิจารณาการที.พระเจา้ทรงรับรองคริสตจกัร 

และเรากไ็ดเ้ห็นวา่คริสตจกัรนัGนมีทัGงความบริสุทธิU และความเป็นสากล เมื.อถึงตรงนีG  เรากพ็ร้อมที.จะศึกษาหวัขอ้ใหญ่หวัขอ้สุดทา้ย นั.นคือ 

การที.คริสตจกัรเป็นการร่วมสมานฉนัทร์ะหวา่งธรรมิกชน หรือ วสุิทธิชน 

 

 

การรว่มสมานฉนัท์ 
 

เมื.อเราพดูถึงความ “บริสุทธิU ” เรากไ็ดเ้ห็นความหมายคาํวา่ “ธรรมิกชน” 

โดยทั.วไปนัGนหมายถึงทุกคนที.อยูใ่นคริสตจกัรที.มองเห็นได ้และความหมายพิเศษ คาํนีGหมายถึงทุกคนที.อยูใ่นคริสตจกัรที.มองไม่เห็นดว้ย 

ดงันัGน เมื.อเราศึกษาการร่วมสมานฉนัทร์ะหวา่งธรรมิกชน เราจะใหค้วามสนใจกบัคาํที.เรายงัไม่ไดศึ้กษา นั.นกคื็อ การร่วมสมานฉนัท ์

 

ในหลกัขอ้เชื.อของอคัรธรรมทูต ฉบบัภาษากรีกโบราณ คาํที.ใชเ้พื.อหมายถึงการร่วมสมานฉนัท ์คือ “โคยโนเนีย” (Koinonia) 

โดยปกติ พระคมัภีร์ใชค้าํนีG เพื.อหมายถึงการร่วมสามคัคีธรรมของสมาชิกคริสตจกัร 

โดยเฉพาะผา่นทางความเป็นอนัหนึ.งอนัเดียวกนักบัพระเจา้ เราเห็นความหมายนีG ในกิจการ 2:42; 2 โครินธ์ 13:14; และ 1 ยอห์น 1:3 

เป็นตน้ 
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เช่นเดียวกนั พนัธสญัญาใหม่ใชค้าํวา่ “โคยโนเนีย” เพื.อกล่าวถึงการแบ่งปัน โดยเฉพาะเรื.องวตัถุ สิ.งของ และเงิน 

เรื.องนีG เราพบไดใ้นโรม 15:16; 2 โครินธ์ 9:13; และฮีบรู 13:16 และคาํนีGกใ็ชใ้นความหมายถึงการแบ่งปันพระกิตติคุณดว้ย 

แต่หลกัคือไม่ใช่การประกาศเชิญชวนใหเ้ชื.อ แต่เป็นการแบ่งปันระหวา่งกนัภายในคริสตจกัร เช่นใน ฟิลิปปี 1:5 และฟีเลโมน ขอ้ 6 

 

ในแนวทางเดียวกนั คาํวา่ “สมานฉนัท”์ ในหลกัขอ้เชื.อนีG  ตามความหมายดัGงเดิม 

ถูกใชเ้พื.อกล่าวถึงสามคัคีธรรมระหวา่งสมาชิกของคริสตจกัร กล่าวถึงการแบ่งปันสิ.งที.เรามีร่วมกนั หรือในทางปฎิบติักคื็อ 

เราต่างพึ.งพาผูที้.แบ่งปันกบัเราได ้

 

เมื.อเราสาํรวจการร่วมสมานฉนัทร์ะหวา่งธรรมิกชน 

แนวทางการศึกษาของเราตัGงอยูบ่นความแตกต่างระหวา่งสองสิ.งที.เราน่าจะคุน้เคยแลว้ คือ หนึ.ง 

เราจะศึกษาการร่วมสมานฉนัทที์.เกิดขึGนในคริสตจกัรที.มองเห็นได ้และสอง 

เราจะศึกษาการร่วมสมานฉนัทที์.เกิดขึGนในคริสตจกัรที.มองไม่เห็น เราจะเริ.มดว้ยการร่วมสมานฉนัทที์.เกิดขึGนในคริสตจกัรที.มองเห็นได ้

 

 

ครสิตจกัรทีม่องเห็นได ้
 

การร่วมสมานฉนัทที์.เกิดขึGนในคริสตจกัรที.มองเห็นไดมี้หลายแง่มุม แต่เราจะเนน้ไปที.สามแง่มุมหลกั ไดแ้ก่ หนึ.ง 

ช่องทางแห่งพระคุณ; สอง ของประทานแห่งพระวญิญาณ; และสาม วตัถุสิ.งของ 

 

 

ชอ่งทางแหง่พระคณุ 
 

ช่องทางแห่งพระคุณคือเครื.องมือหรือกลไกที.พระเจา้ทรงใชต้ามปกติเพื.อประทานพระคุณแก่ประชากรของพระองค ์จอห์น 

เวสลีย ์หนึ.งในผูก่้อตัGงคริสตจกัรเมโธดิสต ์บรรยายช่องทางแห่งพระคุณวา่เป็นสิ.งที.สะทอ้นความเชื.อของประเพณีคริสเตียนดัGงเดิมมากมาย 

ลองพิจารณาสิ.งที.ท่านเขียนใน “เทศนาธรรม” หมายเลข 16 ซึ. งอิงพระธรรมมาลาคี 3:7 วา่ 

 

เมื)อกล่าวถงึ “ช่องทางแห่งพระคุณ” ข้าพเจ้าเข้าใจว่า สัญญาณภายนอก ถ้อยคาํ หรือการกระทาํ 

ซึ)งถูกเจมิโดยพระเจ้า และแต่งตัGงไว้สําหรับมนุษย์ คือ ช่องทางปกตทิี)พระองค์ใช้ 

เพื)อประทานพระคุณแห่งการป้องกนั พระคุณแห่งการทาํให้ชอบธรรม และพระคุณแห่งการชําระให้บริสุทธิ; 

แก่มนุษย์ 

 

ช่องทางแห่งพระคุณ นัGน บางคนกเ็รียกว่า “วนัิยฝ่ายวญิญาณ” หรือ “การปฏบัิตศิาสนกจิ” 

ขึGนอยู่กบัว่าท่านมาจากขนบ หรือประเพณใีด เมื)อข้าพเจ้าได้ยนิคาํถามว่า “แล้วสิ)งต่าง ๆ เหล่านีGจะทาํงานอย่างไร?” 

สิ)งที)ข้าพเจ้าอยากจะกล่าวเสมอกคื็อ “สิ)งเหล่านีGทาํอะไรไม่ได้เลย เป็นพระเจ้าต่างหากที)ทรงทาํงาน 

และเป็นพระคุณของพระเจ้าที)กาํลงัทาํงานอยู่” 

แต่ช่องทางแห่งพระคุณประทานโอกาสแก่เราที)จะรับและใช้พระคุณนัGนให้เกดิประโยชน์ 

ช่องทางแห่งพระคุณก่อให้เกดิเวลาและสถานที)ที)เราจะให้ความสําคญักบัพระคุณของพระเจ้า 

ซึ)งทาํงานในชีวติของเรา ข้าพเจ้ามกัจะนึกถงึช่องทางแห่งพระคุณว่าเป็นเหมือนท่อนํGา 

เราต้องไม่สับสนระหว่างท่อกบันํGา สิ)งที)เราต้องการได้รับกคื็อนํGาแห่งชีวติ แต่ท่อนํGากช่็วยส่งนํGาแห่งชีวติมาถงึเรา 
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เพื)อเราจะสามารถดื)มนํGานัGนได้ ช่องทางแห่งพระคุณกท็าํให้เราสามารถดื)มนํGาแห่งชีวติได้นั)นเอง 

—ดร. สตฟี ฮาร์เปอร์ 

 

หากจะกล่าวใหถู้กตอ้ง กมี็หลายช่องทางที.พระเจา้ใชเ้พื.อประทานพระคุณแก่เราได ้ซึ. งรวมถึงความทุกขร์ะทม ความเชื.อ 

การเอืGอเฟืG อผูอื้.น และการสามคัคีธรรม แต่ตัGงแต่ดัGงเดิมมา นกัศาสนศาสตร์ไดเ้นน้ที.สามช่องทางแห่งพระคุณเป็นพิเศษ นั.นคือ 

การศึกษาพระวจนะของพระเจา้ การอธิษฐาน และการร่วมศาสนพิธีบพัติศมาและมหาสนิท ทัGงสามช่องทางแห่งพระคุณนีG  

เป็นส่วนหนึ.งของคริสตจกัรที.มองเห็นได ้รวมทัGงผูเ้ชื.อและผูไ้ม่เชื.อที.อยูใ่นคริสตจกัรนีGดว้ย 

 

หนงัสือปุจฉา-วสิชันาคริสตศาสนาฉบบัยอ่ของเวสทมิ์นสเตอร์ (The Westminster Shorter Catechism) หรือ 

หนงัสือรวบรวมคาํสอนดัGงเดิมของคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท ์ไดอ้ธิบายช่องทางแห่งพระคุณในลกัษณะต่อไปนีG  

ในคาํถามคาํตอบชุดที. 88: 

 

คาํถาม: วธีิการแสดงออกภายนอกที)พระคริสต์สื)อสารกบัเราเรื)องผลประโยชน์แห่งการทรงไถ่ คืออะไร? 

 

คาํตอบ: วธีิการแสดงออกภายนอกที)พระคริสต์สื)อสารกบัเราเรื)องผลประโยชน์แห่งการทรงไถ่ คือ 

พระบัญญตัขิองพระองค์ โดยเฉพาะพระวจนะ ศาสนพธีิ และการอธิษฐาน 

ซึ)งทัGงหมดนีGถูกทาํให้เกดิประสิทธิผลสําหรับผู้ที)ถูกเลือกสรรให้รับความรอด 

 

พระคมัภีร์หลายตอนกล่าวถึงผลประโยชนที์.ผา่นมาทางช่องทางแห่งพระคุณอีกดว้ย เช่น โรม 10:14; 1 โครินธ์ 10:17; และ 1 

เปโตร 3:12, 21 

 

ณ ที.นีG  เราตอ้งเขา้ใจวา่ ถึงแมว้า่ผลประโยชนแ์ห่งการทรงไถ่จะมีไวเ้พื.อคนเหล่านัGนที.ไดรั้บความรอดแลว้ 

คือสาํหรับคริสตจกัรที.มองไม่เห็นเท่านัGน แต่พระบญัญติันัGนกมี็ไวส้าํหรับคริสตจกัรที.มองเห็นไดท้ัGงหมดเช่นกนั เราตอ้งจาํไวว้า่ 

คริสตจกัรที.มองไม่เห็น กมี็ลกัษณะตามชื.อ นั.นคือ มองไม่เห็น เราจึงไม่มีทางรู้วา่มีใครอยูใ่นนัGน เพราะไม่มีการจดัการนมสัการ 

ไม่มีผูรั้บใชข้องตนเอง ไม่มีการบริหารจดัการคริสตจกัรของตนเอง ซึ. งสิ.งเหล่านีG ถูกกาํหนดไวใ้หค้ริสตจกัรที.มองเห็นไดเ้ท่านัGน 

ในทาํนองเดียวกนั ช่องทางแห่งพระคุณของเรา ไม่วา่การเทศนา การใหบ้พัติศมา การถือรักษาพิธีศีลมหาสนิท และการอธิษฐาน 

กล็ว้นเป็นสิ.งที.ผูอื้.นสงัเกตเห็นได ้สิ.งเหล่านัGนคือสิ.งที.เรามองเห็น มีหลายสิ.งที.คริสตจกัรที.มองเห็นไดมี้ร่วมกนั 

สิ.งเหล่านัGนจึงเป็นส่วนหนึ.งของการร่วมสมานฉนัทข์องคริสตจกัรที.มองเห็นได ้

 

ตลอดเวลาที.ผา่นมา 

ช่องทางแห่งพระคุณเป็นบญัญติัสาํคญัที.ปกติแลว้พระเจา้ใชเ้พื.อประทานพระพรแห่งการทรงไถ่สู่ชีวติของเรา 

เราจึงควรฉวยโอกาสนีGไวอ้ยา่งเตม็ที. เราควรประกาศพระกิตติคุณที.ช่วยใหค้นกลบัใจ และสอนพระวจนะที.นาํมาซึ.งปัญญาและวฒิุภาวะ 

เราควรประกอบศาสนพิธีที.สาํแดงพระกิตติคุณอยา่งเห็นไดช้ดั และรักษาเราไวใ้นพนัธสญัญาของพระเจา้ 

และเราควรอธิษฐานขอใหพ้ระเจา้ประทานพระคุณและการอภยัโทษ การกลบัใจใหม่และการมีวฒิุภาวะ 

ความช่วยเหลือที.จะต่อสูก้บัความบาป การปกป้องจากสิ.งชั.วร้าย และการช่วยกูใ้นยามจาํเป็น โดยผา่นกิจการเหล่านีGและอีกมากมาย 

ช่องทางแห่งพระคุณเป็นการรับใชอ้นัทรงคุณค่าที.คริสตจกัรที.มองเห็นไดพึ้งกระทาํ 

 

นอกเหนือช่องทางแห่งพระพรแลว้ คริสตจกัรที.มองเห็นไดก้มี็ของประทานฝ่ายวญิญาณร่วมกนั 
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ของประทานฝ่ายวญิญาณ 
 

สิ.งสาํคญัที.เราตอ้งเขา้ใจกคื็อ เมื.อเรากล่าววา่ของประทานฝ่ายวญิญาณเป็นส่วนหนึ.งของคริสตจกัรที.มองเห็นไดท้ัGงหมด 

เราไม่ไดบ้อกวา่ทุกคนในคริสตจกัรที.มองเห็นไดจ้ะมีพระวญิญาณบริสุทธิU สถิตอยูด่ว้ย เพราะไม่ไดเ้ป็นเช่นนัGน 

มีแต่เฉพาะผูเ้ชื.อเท่านัGนที.มีพระวญิญาณบริสุทธิU สถิตอยูภ่ายใน แมก้ระนัGนกต็าม 

พระวญิญาณบริสุทธิU กใ็ชข้องประทานฝ่ายวญิญาณเพื.อวตัถุประสงคใ์นการเสริมสร้างคริสตจกัรที.มองเห็นได ้สาํหรับบางคน 

สิ.งนีGหมายถึงการชาํระใหบ้ริสุทธิU ที.เพิ.มพนูขึGนและการเติบโตไปสู่ความมีวฒิุภาวะที.สูงขึGน สาํหรับคนอื.น 

อาจหมายถึงการนาํพวกเขามาสู่ความเชื.อก่อน แต่ในทุกกรณี 

ทุกคนในคริสตจกัรที.มองเห็นไดก้ไ็ดรั้บโอกาสที.เปิดกวา้งสาํหรับของประทานฝ่ายวญิญาณ 

และแมก้ระทั.งไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ร่วมในของประทานเหล่านัGนในระดบัหนึ.ง ดว้ยเหตุนีG  จึงถูกตอ้งที.จะกล่าววา่ 

ของประทานฝ่ายวญิญาณถูกแบ่งปันท่ามกลางทุกคนในคริสตจกัรที.มองเห็นได ้

 

การที.ของประทานฝ่ายวญิญาณถูกแบ่งปันท่ามกลางทุกคนในคริสตจกัรที.มองเห็นไดน้ัGน แสดงออกไดห้ลายวธีิ วธีิแรก 

ของประทานนัGนถูกใชใ้น การนมสัการสาธารณะ ซึ. ง 1 โครินธ์ 14:13-26 ไดอ้ธิบายเรื.องนีGอยา่งชดัเจน วธีิที.สอง การไดรั้บของประทาน 

กเ็พื.อเสริมสร้างคริสตจกัรอยา่งเป็นองคร์วม ซึ. งพบไดใ้น 1 โครินธ์ 12:4-7 และ เอเฟซสั 4:3-13 วธีิที.สามคือภาษาแปลก ๆ 

เปาโลกล่าวอยา่งชดัเจนวา่ การพดูภาษาแปลก ๆ กอ็าจเป็นหมายสาํคญั แมก้ระทั.งสาํหรับผูไ้ม่เชื.อภายในคริสตจกัร ตามที.เราอ่านพบใน 1 

โครินธ์ 14:21-22 วธีิที.สี. คือการที.ผูไ้ม่เชื.อภายในคริสตจกัรถูกกล่าวโทษเพราะการที.ไม่ยอมรับพระเมตตาจากของประทานฝ่ายวญิญาณ 

เช่นในฮีบรู 6:4-6 โดยผา่นวธีิเหล่านีG  พระคมัภีร์บอกชดัเจนวา่ 

ผูเ้ชื.อและผูไ้ม่เชื.อลว้นแบ่งปันและมีส่วนในของประทานฝ่ายวญิญาณของคริสตจกัร 

 

เช่นเดียวกบัช่องทางแห่งพระคุณ ของประทานฝ่ายวญิญาณมีประโยชนม์หาศาลต่อคริสตจกัรที.มองเห็นไดใ้นปัจจุบนั 

ของประทานเหล่านีG มีประโยชนต่์อการประกาศความจริงและช่วยใหผู้ห้ลงหายกลบัใจใหม่ 

รวมทัGงช่วยผูเ้ชื.อใหเ้ติบโตขึGนในความเชื.อและมีวฒิุภาวะสูง ของประทานหลายอยา่ง เช่น ความเมตตา และไมตรีจิตมิตรภาพ 

กเ็ป็นประโยชนต่์อการช่วยเหลือประชากรของพระเจา้เมื.อมีความจาํเป็นทางกายภาพ 

เมื.อใดกต็ามที.พระวญิญาณบริสุทธิU มอบของประทานแก่ประชากรของพระองค ์

เราควรหนุนนํGาใจพวกเขาใหใ้ชข้องประทานเหล่านัGนเพื.อเป็นประโยชนต่์อทุกคน โดยไม่ยกัยอกไวจ้ากผูใ้ดในคริสตจกัรที.มองเห็นได ้

 

การร่วมสมานฉนัทด์าํรงอยูใ่นคริสตจกัรที.มองเห็นได ้โดยผา่นการที.สมาชิกต่างแบ่งปันทรัพยสิ์.งของแก่กนัและกนั 

 

 

ทรพัย์สิง่ของ 
 

ความหมายส่วนหนึ.งของคาํวา่ “การร่วมสมานฉนัท”์ (โคยโนเนีย - Koinonia) ที.พระคมัภีร์และคริสตจกัรยคุแรกใช ้

กคื็อการที.คริสเตียนแบ่งปันทรัพยสิ์.งของแก่ผูอื้.นที.ขดัสนในคริสตจกัรที.มองเห็นได ้คาํวา่ “โคยโนเนีย” 

นีGมกัใชเ้พื.อหมายถึงการใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูย้ากไร้ เช่นในโรม 15:26; 2 โครินธ์ 8:4 และ 9:13; และฮีบรู 13:16 

 

ถึงแมใ้นสถานการณ์ที.ไม่ไดใ้ชค้าํวา่ “โคยโนเนีย” ความหมายในแง่นีGของ “การร่วมสมานฉนัท”์ 

กส็ามารถเห็นไดจ้ากการปฏิบติัตนของคริสเตียนยคุแรก เช่น 

คริสเตียนยคุแรกหลายคนขายสิ.งของที.เขามีและมอบเงินที.รวบรวมไดใ้หแ้ก่คริสตจกัร ซึ. งเราไดเ้ห็นภาพนีGในกิจการ 2:44-45 และ 4:34-35 



หลกัขอ้เชือ่ของอคัรธรรมทตู      บทที ่5: ครสิตจกัร 

-29- 

For videos, lesson guides and other resources, visit Thirdmill at thirdmill.org. 
 

ในคริสตจกัรยคุแรก วรีชนคริสเตียนบางคนถึงขนาดขายตนเองไปเป็นทาส เพื.อที.จะปลดปล่อยคนอื.นหรือระดมทุนเพื.อเลีGยงดูผูย้ากไร้ 

 

เคลเมนต ์บิดาแห่งคริสตจกัรยคุแรก ซึ. งมีชีวติอยูร่ะหวา่ง คศ 30 ถึง 100 เขียนเกี.ยวกบัแนวปฏิบติันีG ในจดหมายที.รู้จกักนัในชื.อ 

1 เคลเมนต ์ซึ. งมีไปถึงชาวโครินธ์ ลองฟังถอ้ยคาํของท่านในจดหมายฉบบันีG : 

 

เรารู้จกัหลายคนท่ามกลางพวกเราเอง ซึ)งยอมสละตวัเองให้อยู่ในพนัธนาการ เพื)อที)เขาจะสามารถไถ่ผู้อื)นได้ 

เช่นกนั อกีหลายคนได้ยอมจาํนน รับสภาพความเป็นทาส เพื)อที)ว่า ด้วยค่าตวัที)เขาได้รับนัGน เขาจะสามารถจดั 

หาอาหารให้คนอื)นได้ 

 

ในคริสตจกัรยคุแรก ความหมายของการร่วมสมานฉนัทน์ัGนหนกัแน่นยิ.งนกั และผูเ้ชื.อต่างกถื็อวา่ผูอื้.นสาํคญักวา่ตนเองมาก 

จนถึงขนาดที.ผูเ้ชื.อเหล่านัGนไม่เพียงแค่เตม็ใจที.จะแบ่งปันทรัพยสิ์.งของของเขาเท่านัGน 

แต่ยอมแมก้ระทั.งเสียสละอิสรภาพของตนเองเพื.อที.จะช่วยเหลือผูอื้.น 

 

ถอ้ยคาํของเปาโลใน 2 โครินธ์ 8:3-5 ช่วยอธิบายวธีิคิดนีG  เราลองฟังวา่เปาโลกล่าวถึงเรื.องนีGอยา่งไร 

 

เพราะโดยสุดความสามารถของพวกเขา ขา้พเจา้เป็นพยานได ้ใช่แลว้ และโดยเกินความสามารถของพวกเขาเสียอีก 

พวกเขาไดเ้ตม็ใจในพวกเขาเอง โดยขอร้องพวกเราดว้ยการออ้นวอนอยา่งมากมายวา่ พวกเราจะยอมรับของถวายนัGน 

และใหพ้วกเรามีส่วนในการรับใชพ้วกวสุิทธิชน และสิ.งนีGพวกเขาไดก้ระทาํ ไม่เหมือนที.พวกเราไดห้วงัไว ้

แต่ไดถ้วายตวัพวกเขาเองแด่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ก่อน และไดม้อบตวัใหพ้วกเราตามพระประสงคข์องพระเจา้ (2 โครินธ์ 8:3-5) 

 

ในขอ้ความนีG  เปาโลบรรยายถึงความมีนํGาใจของคริสตจกัรต่าง ๆ ในมาซิโดเนีย เปาโลอธิบายวา่ 

การที.คริสเตียนเหล่านัGนอุทิศตนเองต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทาํใหพ้วกเขายอมเสียสละและแบ่งปันกบัพี.นอ้งในคริสตจกัรที.มองเห็นไดข้องพร

ะผูเ้ป็นเจา้ 

 

การแบ่งปันทรัพยสิ์.งของแก่ผูย้ากไร้เป็นส่วนสาํคญัของชีวติคริสตจกัรที.มองเห็นได ้เหตุผลกคื็อ 

ทุกคนในคริสตจกัรลว้นเป็นประชากรของพระเจา้ หรือชุมชนแห่งพนัธสญัญาของพระองค ์

พระเจา้ใส่ใจทุกคนในคริสตจกัรและพระองคก์เ็รียกร้องใหเ้ราทาํสิ.งเดียวกนั กล่าวง่าย ๆ กคื็อ ทุกสิ.งที.เรามีลว้นเป็นของพระผูเ้ป็นเจา้ 

พระองคม์อบหมายใหเ้ราดูแลทรัพยสิ์นของพระองคเ์ท่านัGน นั.นหมายความวา่ 

นํGาใจและการใหข้องเรากคื็อพนัธกิจของพระผูเ้ป็นเจา้สาํหรับประชากรของพระองค ์

และเป็นประจกัษพ์ยานของพระกิตติคุณของพระองคต่์อชาวโลก เมื.อเป็นเช่นนีG  หากเราตอ้งการสตัยซื์.อต่อพระองค ์

เราตอ้งไม่ยกัยอกทรัพยสิ์นใด ๆ ของพระผูเ้ป็นเจา้ไวจ้ากประชากรของพระองคซึ์.งขดัสน 

 

เมื.อเราไดส้าํรวจการร่วมสมานฉนัทร์ะหวา่งธรรมิกชนในคริสตจกัรที.มองเห็นไดแ้ลว้ 

เรากพ็ร้อมที.จะพิจารณาการร่วมสมานฉนัทซึ์.งเกิดขึGนในคริสตจกัรที.มองไม่เห็น  

 

 

ครสิตจกัรทีม่องไมเ่ห็น  
 

เกี.ยวกบัการร่วมสมานฉนัทข์องธรรมิกชนในคริสตจกัรที.มองไม่เห็นนัGน เราจะพิจารณาสองแนวคิด หนึ.ง 
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เราจะกล่าวถึงความเป็นหนึ.งเดียวที.ผูเ้ชื.อทุกคนมีร่วมกนักบัพระคริสต ์และสอง เราจะกล่าวถึงความเป็นหนึ.งเดียวที.เรามีร่วมกบัผูเ้ชื.ออื.น ๆ 

ในคริสตจกัรที.มองไม่เห็น เราจะเริ.มตน้ดว้ยการศึกษาความเป็นหนึ.งเดียวที.เรามีกบัพระคริสต ์

 

 

ความเป็นหน่ึงเดยีวกบัพระครสิต์ 
 

พนัธสญัญาใหม่นัGนกล่าวบ่อยครัG งวา่ ผูเ้ชื.อเป็นหนึ.งเดียวกบัพระคริสต ์แนวคิดนีGมกัถูกนาํเสนอผา่นถอ้ยคาํที.วา่ ผูเ้ชื.อนัGนอยู ่

“ในพระคริสต”์ หรือ “ในพระเยซู” หรือ “ในพระองค”์ ในดา้นหนึ.ง 

ความเป็นหนึ.งเดียวนีGหมายถึงพระเยซูเป็นตวัแทนของผูเ้ชื.อต่อพระพกัตร์พระบิดา 

โดยเฉพาะผา่นการสิGนพระชนมแ์ละการคืนพระชนมข์องพระองค ์แต่ในอีกดา้นหนึ.ง 

กห็มายถึงผูเ้ชื.อเป็นหนึ.งเดียวกนัดา้นจิตวญิญาณกบัพระเยซูในลกัษณะที.สาํคญัอยา่งยิ.ง คือ พระเยซูอยูใ่นผูเ้ชื.อ และผูเ้ชื.อกอ็ยูใ่นพระองค ์

 

ข้าพเจ้าคดิว่า หนึ)งในคาํสอนที)เป็นสาระสําคญัของอคัรทูตเปาโล กคื็อเราถูกทาํให้เป็นหนึ)งเดยีวกบัพระเยซูคริสต์ 

โดยเราเป็นของพระองค์ เมื)อเราศึกษาการเปิดเผยทัGงปวงในพระคมัภร์ี ข้าพเจ้าคดิว่าพระคมัภร์ีสอนว่า 

เราอยู่ในอาดมั หรือไม่กอ็ยู่ในพระคริสต์ แน่นอน อาดมัเป็นมนุษย์คนแรก 

มนุษย์ทัGงปวงเกดิมาเป็นลูกหลานของอาดมั และดงันัGนเขาจงึเข้ามาในโลกนีGในฐานะคนบาป 

เขามธีรรมชาตแิห่งความบาป เขาถูกแยกออกจากพระเจ้า ความหมายของการได้รับความรอด การได้รับการไถ่ 

และการวางใจในพระคริสต์ กคื็อการที)เขาได้ถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ)งในพระคริสต์ เพื)อเป็นประชากรของพระองค์ 

ความหมายของการเป็นหนึ)งเดยีวกบัพระคริสต์กคื็อการเป็นส่วนหนึ)งของพระกายของพระองค์ 

—ดร. ทอม ชไรเนอร์ 

 

การร่วมเป็นหนึ)งเดยีวกบัพระคริสต์ทาํให้เราได้รับประโยชน์ทัGงปวงจากพระเยซูคริสต์ ตามประวตัศิาสตร์แล้ว 

เราเข้าใจว่า ประโยชน์เหล่านีG ประกอบด้วยการที)เราถูกทาํให้เป็นผู้ชอบธรรม รับการชําระให้บริสุทธิ; 

และการถูกรับเป็นบุตร ซึ)งเป็นทุกสิ)งที)เรากล่าวถงึเมื)อเราได้รับความรอด 

ผลประโยชน์เหล่านีGเราได้รับในพระเยซูคริสต์เท่านัGน ด้วยเหตุนีG จงึสําคญั 

อย่างยิ)งสําหรับเราที)จะเป็นอนัหนึ)งอนัเดยีวกบัพระคริสต์ เพื)อที)เราจะได้รับผลประโยชน์เหล่านีG 

แล้วเราจะได้รับทุกสิ)งเหล่านีG หรือเราจะเป็นหนึ)งเดยีวกบัพระคริสต์ได้อย่างไร? 

เราเป็นหนึ)งเดยีวกนักบัพระคริสต์โดยความเชื)อ และโดยความเชื)อเท่านัGน 

สิ)งที)นําเราเข้ามาสู่ความเป็นหนึ)งเดยีวกบัพระคริสต์ กคื็อความเชื)อ นั)นคือ 

ของประทานแห่งความเชื)อที)มาจากพระเจ้า 

—ดร. เจฟฟรีย์ จยู 

 

นกัศาสนศาสตร์มกักล่าวถึงความเป็นหนึ.งเดียวที.สาํคญัยิ.งระหวา่งพระเยซูกบัผูเ้ชื.อวา่เป็น “สิ.งเร้นลบั” 

เนื.องจากพระคมัภีร์ไม่ไดอ้ธิบายอยา่งชดัเจนวา่เกิดขึGนไดอ้ยา่งไร 

แต่พระวจนะกก็ล่าวอยา่งชดัเจนวา่ความเป็นหนึ.งเดียวนีG เกี.ยวขอ้งทัGงร่างกายและจิตวญิญาณของเราดว้ย พระวจนะหลายตอนยนืยนัเรื.องนีG  

เช่น ยอห์น 15:4-7 และ โรม 8:9-11 เป็นตน้ ใหเ้ราดูตวัอยา่งจากคาํพดูของเปาโลใน 1 โครินธ์ 6:15-17: 

 

พวกท่านไม่รู้หรือวา่ร่างกายของท่านเป็นส่วนหนึ.งในพระกายของ 
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พระคริสต?์... แต่คนที.รวมตนเองเป็นหนึ.งเดียวกบัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้กเ็ป็น 

หนึ.งเดียวกบัพระองคใ์นจิตวญิญาณ (1 โครินธ์ 6:15-17) 

 

ชาร์ลส์ สเปอร์เจียน นกัเทศนแ์บบ๊ติสตผ์ูโ้ด่งดงัซึ. งมีชีวติอยูร่ะหวา่ง ค.ศ. 1834 ถึง 1892 

กล่าวถึงการที.เราเป็นหนึ.งเดียวกบัพระคริสต ์ในคาํเทศนาของท่านในหวัขอ้ “ความลีGลบัอนัหาที.เปรียบมิได”้ (Matchless Mystery) 

ซึ. งอยูบ่นพืGนฐานของพระธรรมเอเฟซสั 5:30 ความวา่  

 

ความเป็นหนึ)งเดยีวที)สําคญัยิ)งระหว่างเรากบัพระคริสต์นัGน ไม่ใช่เรื)องของความเป็นเอกภาพ แต่คือ อตัลกัษณ์ 

ซึ)งเป็นมากยิ)งกว่าการร่วมเป็นหนึ)งเดยีวกนั แต่คือการทาํให้เป็นส่วนหนึ)ง(ของผู้นัGน) 

เป็นองค์ประกอบสําคญัที)จะทาํให้เกดิความสมบูรณ์ พระคริสต์จงึต้องมปีระชากรของพระองค์ 

ซึ)งพวกเขานัGนสําคญัยิ)งต่อพระองค์ 

 

น่ามหศัจรรยย์ิ.งนกัเมื.อเราคิดวา่ความเป็นหนึ.งเดียวกนักบัพระคริสตน์ัGนสาํคญัยิ.ง 

จนถึงขนาดทาํใหพ้นัธกิจของพระคริสตไ์ม่สาํเร็จ หากวา่เราถูกพรากจากพระองค ์พระองครั์กเราและยอมสิGนพระชนม ์

เพื.อเราจะไดเ้ป็นแกว้ตาของพระองค ์เป็นผูรั้บมรดกของพระองค ์เนื.องจากเราเป็นหนึ.งเดียวกบัพระองค ์

ผูเ้ชื.อทุกคนควรมีความมั.นคงอยา่งยิ.งในความรอด มีความมั.นใจยิ.งใหญ่ในการไดรั้บการอภยัโทษ 

และมีกาํลงัใจสูงส่งจากการมีสถานภาพที.ถูกตอ้งต่อพระพกัตร์พระเจา้ เราควรเกิดความเขม้แขง็จากการเป็นหนึ.งเดียวนีG  

ผา่นการบาํรุงเลีGยงโดยพระคริสตแ์ละการสนบัสนุนอยา่งย ั.งยนืโดยพระวญิญาณของพระองค ์และในการสามคัคีธรรมกบัพระเจา้ 

เราควรกลา้หาญ เพราะเรารู้วา่ ในเมื.อเราถูกปกคลุมโดยพระคริสต ์เรากส็มบูรณ์แบบในสายพระเนตรของพระบิดา พระบุตร 

และพระวญิญาณบริสุทธิU  สิ.งนีG ไม่ไดห้มายความวา่พระองคจ์ะไม่ตีสอนเราเมื.อเราทาํบาป แต่หมายความวา่ เมื.อพระองคตี์สอนเรา 

พระองคก์ระทาํดว้ยความรัก โดยมีเจตนาที.จะช่วยใหเ้ราไปถึงวฒิุภาวะระดบัสูงและความสมบูรณ์พร้อม 

อนัคู่ควรกบัการเป็นหนึ.งเดียวกบัพระเจา้ชั.วนิรันดร์ 

 

หลงัจากศึกษาเรื.องผูเ้ชื.อเป็นหนึ.งเดียวกบัพระคริสตแ์ลว้ 

เรากพ็ร้อมที.จะเรียนรู้เกี.ยวกบัการที.เราเป็นหนึ.งเดียวกบัเพื.อนผูเ้ชื.อในพระคริสตด์ว้ย 

 

 

การเป็นหน่ึงเดยีวกบัผูเ้ชือ่อืน่ ๆ 
 

เนื.องจากทุกคนในคริสตจกัรที.มองไม่เห็นนัGนกไ็ดเ้ป็นหนึ.งเดียวกบัพระคริสตด์ว้ย ผูเ้ชื.อทัGงปวงกเ็ป็นหนึ.งเดียวกนัในพระองค ์

เราเห็นลกัษณะเช่นนีG ในโรม 12:5; กาลาเทีย 3:26-28; เอเฟซสั 4:25 และอีกหลายขอ้ 

ลองฟังคาํของพระเยซูเรื.องความเป็นหนึ.งเดียวของพระองคก์บัพระบิดา จากพระธรรมยอห์น 17:22-23: 

 

เกียรติสิริซึ. งพระองคป์ระทานแก่ขา้พระองคน์ัGน ขา้พระองคไ์ดม้อบใหพ้วกเขาแลว้ 

เพื.อพวกเขาจะไดเ้ป็นหนึ.งเดียวกนัเหมือนที.พระองคก์บัขา้พระองคเ์ป็น 

หนึ.งเดียวกนัคือ ขา้พระองคอ์ยูใ่นพวกเขาและพระองคอ์ยูใ่นขา้พระองค ์

ขอใหพ้วกเขาไดร้วมเป็นอนัหนึ.งอนัเดียวกนัอยา่งสมบูรณ์ 

เพื.อใหโ้ลกรู้วา่พระองคท์รงส่งขา้พระองคม์าและทรงรักพวกเขาเหมือนที.พระองคท์รงรักขา้พระองค ์

(ยอห์น 17:22-23) 
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ในขณะที.เอกภาพของเรากบัคริสตจกัรที.มองเห็นไดเ้ป็นเรื.องของความสมัพนัธ์และประสบการณ์ 

แต่เอกภาพของเรากบัคริสตจกัรที.มองไม่เห็น เป็นเรื.องฝ่ายจิตวญิญาณและภววทิยา 

ตวัตนที.แทจ้ริงของเราทัGงปวงถูกถกัทอเขา้ดว้ยกนัโดยผา่นพระคริสตแ์ละพระวญิญาณของพระองค ์เมื.อเป็นดงันีG  

เราทัGงปวงจึงมีศกัดิU ศรีเท่าเทียมกนัในพระคริสต ์เหมือนที.เปาโลสอนไวใ้น 2 โครินธ์ 5:14-16; กาลาเทีย 3:28; และโคโลสี 3:11 

แลว้เราถึงกบัสามารถมีประสบการณ์กบัความชื.นชมยนิดีและความเจบ็ปวดของผูอื้.นได ้ตามที.เราอ่านพบใน 1 โครินธ์ 12:26 

 

การร่วมสมานฉนัทข์องคริสตจกัรที.มองเห็นไม่ได ้หาไดจ้าํกดัอยูเ่ฉพาะคริสตจกัรในโลกไม่ 

แต่ดาํเนินต่อเนื.องไปสู่คริสตจกัรในสวรรคด์ว้ย คือร่วมกบัเหล่าผูเ้ชื.อที.ตายไปแลว้และไปอยูก่บัพระผูเ้ป็นเจา้ 

ผูเ้ชื.อบนโลกมีการร่วมสมานฉนัทท์างจิตวญิญาณในพระคริสต ์และโดยพระคริสตฉ์นัใด 

เรากมี็การร่วมสมานฉนัทใ์นลกัษณะเดียวกนักบัทุกคนที.เป็นหนึ.งเดียวกบัพระคริสตร์วมทัGงผูเ้ชื.อที.ตอนนีGอยูใ่นสวรรคแ์ลว้ฉนันัGน 

พระคมัภีร์ไดส้อนแนวคิดนีGหลายตอนดว้ยกนั เช่นฮีบรู 11:4 และ 12:22-24 

 

คาํอุปมาอนังดงามขอ้หนึ.งที.พระคมัภีร์ใชเ้พื.อสอนความจริงขอ้นีGกคื็อ 

การนาํเสนอภาพของคริสตจกัรในฐานะเจา้สาวของพระคริสต ์ประเดน็นีG มี 

นยัยะวา่คริสตจกัรที.มองเห็นไดถู้กปฏิบติัในฐานะเจา้สาวของพระคริสต ์

แต่เพื.อมุ่งไปสู่ความสมบูรณ์แบบของเจา้สาวในคริสตจกัรที.มองเห็นไม่ไดเ้สมอ เราเห็นการเปรียบเทียบนีG ในพนัธสญัญาเดิม เช่น อิสยาห์ 

54:5-8 และ โฮเชยา 2:19-20 และในเอเฟซสั 5:26-27 และววิรณ์ 19 บรรยายการที.คาํอุปมานีG ถูกทาํใหส้าํเร็จในคริสตจกัรที.เรามองไม่เห็น  

 

ลองฟังถอ้ยคาํของท่านยอห์นในววิรณ์ 19:6-8: 

 

จากนัGนขา้พเจา้ไดย้นิเสียงคลา้ยเสียงผูค้นมากมายเหมือนเสียงนํGาเชี.ยวกรากและเหมือนเสียงฟ้าร้องกึกกอ้งตะโกนว่

า“ฮาเลลูยา! เพราะองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้พระเจา้ผูท้รงฤทธิU  ของเราทรงครอบครองอยู ่

ใหเ้ราทัGงหลายชื.นชมยนิดีและเปรมปรีดิU  และถวายพระเกียรติสิริแด่พระองค!์ 

เพราะถึงกาํหนดอภิเษกสมรสของพระเมษโปดกแลว้ และเจา้สาวของพระองคเ์ตรียมตวัพร้อมแลว้ 

ทรงใหเ้จา้สาวสวมชุดผา้ลินินเนืGอดี ที.สะอาดสดใสแลว้” 

(ผา้ลินินเนืGอดีหมายถึงการประพฤติอนัชอบธรรมของประชากรของพระเจา้) (ววิรณ์ 19:6-8) 

 

ในพระวจนะตอนนีG  เราเห็นวา่เจา้สาวของพระคริสตป์ระกอบดว้ยธรรมิกชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวยั ที.ไดรั้บการไถ่ 

ซึ. งมาร่วมสมานฉนัทก์นั เราทุกคนรวมเป็นหนึ.ง สวมชุดววิาห์เดียวอนัประกอบขึGนมาจากการกระทาํอนัชอบธรรมของผูเ้ชื.อทุกคน 

 

พระคมัภีร์ไดชี้Gใหเ้ห็นการประยกุตห์ลายลกัษณะจากความจริงที.วา่บรรดาผูเ้ชื.อเป็นหนึ.งเดียวกนัในพระคริสต ์

พระวจนะสอนวา่ผูเ้ชื.อทุกคนมีคุณค่าและขาดไม่ไดส้าํหรับพระคริสต ์พระวจนะสอนใหเ้ราใหเ้กียรติ และกระทาํพนัธกิจเพื.อกนัและกนั 

พระวจนะสอนเราใหมี้นํGาใจไมตรีต่อกนัและกนั ใหเ้มตตา ใหอ่้อนสุภาพ ใหอ้ดทน ใหอ้ภยั 

และใหป้ฏิบติัต่อผูอื้.นเหมือนกบัที.เราคาดหวงัใหผู้อื้.นปฏิบติัต่อเรา และเหมือนกบัที.เราปฏิบติัต่อตนเอง เหตุวา่ 

เมื.อเรากบัผูอื้.นเป็นหนึ.งเดียวกนัโดยผา่นพระคริสตแ์ลว้ คนเหล่านัGนกเ็ป็นส่วนหนึ.งของชีวติของเรา เสมือนเป็นร่างกายของเราเอง 
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สรุป 
 

ในบทเรียน หลกัขอ้เชื.อของอคัรธรรมทูตบทนีG  เราไดส้าํรวจคาํสอนเกี.ยวกบัคริสตจกัร 

เราไดศึ้กษาการที.พระเจา้ทรงรับรองคริสตจกัรในฐานะชุมชนพิเศษของพระเจา้ เราไดอ้ภิปรายประเดน็ที.วา่คริสตจกัรนัGนบริสุทธิU  

ทัGงไดรั้บการคดัเลือกไวต่้างหากและปราศจากตาํหนิ นอกจากนีG  เราไดก้ล่าวถึงธรรมชาติความเป็นสากลของคริสตจกัร 

และเรากไ็ดอ้ธิบายวา่คริสตจกัรเป็นการร่วมสมานฉนัทร์ะหวา่งธรรมิกชนอยา่งไร 

 

ในฐานะคริสเตียนยคุปัจจุบนั ประสบการณ์ของเรากบัคริสตจกัรมกัจะแตกต่างจากประสบการณ์ของคนในยคุของพระคมัภีร์ 

หรือแมก้ระทั.งในยคุที.หลกัขอ้เชื.อของอคัรธรรมทูต ถูกพฒันาเป็นรูปเป็นร่างขึGนมา 

แต่ความจริงที.เป็นรากฐานของชีวติในคริสตจกัรไม่เคยเปลี.ยนแปลง คริสตจกัรยงัคงเป็นประชากรแห่งพนัธสญัญาของพระเจา้ 

ยงัคงเป็นภาชนะที.พระองคท์รงเลือกสรรเพื.อนาํพระกิตติคุณไปสู่ชาวโลก เพื.อเขาจะสถาปนาอาณาจกัรของพระองคบ์นแผน่ดินโลก เรา 

ผูเ้ป็นคริสตจกัร เป็นผูบ้ริสุทธิU ต่อพระพกัตร์พระผูเ้ป็นเจา้ เราเป็นอาณาจกัรของพระองค ์

เราเป็นประชากรของพระองคแ์ละเป็นหนึ.งเดียวกนัในพระองค ์และองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เองกก็าํลงัทาํงานผา่นชีวติของเรา 
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วทิยากร 
 

 

บิชอป แวน บี เกย์ตนั (ผูด้าํเนินรายการ) 

เป็นอาจารยแ์ละวทิยากรสอนพระคมัภีร์ผูมี้ชื.อเสียงที.วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมและมหาวทิยาลยัที.โด่งดงัหลายแห่งทั.วโลก 

ท่านเคยทาํหนา้ที.เป็นอนุศาสก ที.สาํนกังานทณัฑสถานกลางของสหรัฐฯเป็นเวลา 4 ปี 

และเคยอยูใ่นคณะกรรมการบริหารของสถาบนัศาสนาและนโยบายสาธารณะ ณ กรุงวอชิงตนั ดี ซี. ดร. เกยต์นั 

จบการศึกษาศาสนศาสตร์มหาบณัฑิตจาก วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมนานาชาติ (International Seminary) ศาสนศึกษามหาบณัฑิตจาก 

วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมโลโกส (Logos Bible College) ดุษฎีบณัฑิตดา้นปรัชญาพระคริสตธ์รรมจาก มหาวทิยาลยัผูน้าํคริสเตียน 

(Christian Leadership University) ศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิตจากวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมเฟธ (Faith Theological Seminary) 

และดุษฎีบณัฑิตดา้นการรับใชจ้าก วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมปฏิรูป (Reformed Theological Seminary) 

ท่านไดรั้บการเจิมตัGงใหเ้ป็นบิชอปในพิธีสืบทอดธรรมทูต (Apostolic Succession) และปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งอคัรมุขนายกแห่ง 

สมาคมคริสตจกัรสากล (International Community of Christian Churches) 

ซึ. งเป็นองคก์รที.มุ่งมั.นในการสร้างเอกภาพใหแ้ก่พระกายของพระคริสต ์

 

 

ดร. เจ ลกิอน ดนัแคน ที)สาม เป็นอธิการบดีของวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมปฏิรูป (Reformed Theological Seminary) 

 

ดร. จอห์น เฟรม เป็นศาสตราจารยส์าขาศาสนศาสตร์เชิงระบบและปรัชญา ที.วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมปฏิรูป ในเมือง ออร์แลนโด 

รัฐฟลอริดา 

 

ดร. สตฟี ฮาร์เปอร์ เป็นรองอธิการบดีผูก่้อตัGงวทิยาเขต ฟลอริดา ดนัแนม ของวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมแอสบิวรี ในเมือง ออร์แลนโด 

รัฐฟลอริดา 

 

ดร. เจฟฟรีย์ จยู เป็นศาสตราจารยส์าขาวชิาประวติัศาสตร์คริสตจกัร ณ วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมเวสทมิ์นส์เตอร์ 

 

ดร. ไรแอด แคสซิส เป็นผูอ้าํนวยการนานาชาติของสภาการศึกษาศาสนศาสตร์เพื.อการประกาศ 

 

ดร. ซามูเอล หลงิ เป็นผูร่้วมก่อตัGง ไชนา ฮอไรซนั (China Horizon) องคก์รสอนพระคมัภีร์แก่คริสเตียนจีนโพน้ทะเล 

 

ดร. อลัเบิร์ต โมห์เลอร์ จูเนียร์ เป็นอธิการบดีของวทิยาลยัศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น แบบ๊ติสต ์

 

ดร. จอห์น ออสวอลท์ เป็นอาจารยรั์บเชิญผูท้รงคุณวฒิุดา้นพนัธสญัญาเดิม ที.วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมแอสบิวรี 

 

ดร. ทอม ชไรเนอร์ เป็นศาสตราจารยด์า้นการตีความพนัธสญัญาใหม่ ที. เจมส์ บิวเคแนน แฮรริสนั 

และเป็นรองคณบดีดา้นพระคริสตธรรมคมัภีร์และการตีความ ที.วทิยาลยัศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น แบบ๊ติสต ์

 

ดร. มาร์ค สเตราสส์ เป็นศาสตราจารยส์าขาพนัธสญัญาใหม่ ที.วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมเบธ็เอล ซาน ดิเอโก 
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ดร. เอริค เธอนเนส เป็นศาสตราจารยด์า้นพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ศึกษาและศาสนศาสตร์ ที.วทิยาลยัศาสนศาสตร์ทลับอต 

มหาวทิยาลยับิโอลา และเป็นประธานภาควชิาพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ศึกษาและศาสนศาสตร์ 

 

ดร. ไซมอน ไวเบิร์ต เป็นอดีตวคิคาร์ (ศบ -คริสตจกัรแองกลิกนั) ที.คริสตจกัรเซนตลุ์ค วมิเบิลดนั พาร์ค สหราชอาณาจกัร 

และปัจจุบนัเป็นรองอาจารยใ์หญ่ของวคิลิฟฟ์ ฮอลล ์ออ๊กซฟอร์ด และผูอ้าํนวยการของสาํนกัวชิาการเทศนา 

 

ดร. โดนัลด์ วทินีย์ เป็นรองศาสตราจารยส์าขาจิตวญิญาณวทิยาตามหลกัพระคริสตธรรมคมัภีร์ และเป็นรองคณบดีอาวโุส 

สาํนกัวชิาศาสนศาสตร์ ที.วทิยาลยัศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น แบป๊ติสต ์

 


