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คาํนํา

จากเวลากว่า 50 ปีที ่ ศาสนาจารย์ อาร์. บี. ธมี จูเนียร์ (อาจารย์บอ็บ) ได้สอนหลกัคําสอนพระ

คมัภรี์ เรามรีะบบหลกัคาํสอนพระคมัภรีซ์ึง่ถูกถ่ายทอดออกมาในรปูแบบ เทป ซดีี และ ดวีดีี และ หนงัสอื

มากกว่า 50 เลม่ ซึง่สอนเกีย่วกบัวถิชีวีติครสิเตยีน นอกจากน้ีแลว้ หลกัคาํสอนพระคมัภรีถ์ูกจดัตามแตล่ะ

วชิามากกว่า 500 วชิา เพือ่อําน4วยความสะดวกแก่ ศษิยาภบิาล-ผูส้อนพระคมัภรี์ ในการเรยีนการสอน

หลกัคาํสอนพระคมัภรีแ์ก่ครสิตจกัรทอ้งถิน่ทีเ่ขาตอ้งรบัผดิชอบ

หลกัคําสอนพระคมัภรี์เหล่าน้ีมไีว้เฉพาะศษิยาภบิาล นักประกาศ และมชิชนันารทีีอ่ยู่ภายใต้

พนัธกจิการสัง่สอนของอาจารยบ์อ็บ ผูซ้ึง่มคีวามคุน้เคยกบัการสัง่สอนของท่านแลว้ (เช่น จากหนังสอื

แปล) เพราะฉะนัน้ ทางพนัธกจิจงึไมอ่นุญาตใิหแ้จกจา่ยหนงัสอืเลม่น้ีต่อผูอ้ืน่ ไมว่า่จะในรปูแบบใดกต็าม

สารบญั

A. คาํจาํกดัความและการอธบิายสัน้ๆ

B. หลกัการและกฎหมายต่างๆฯ ภายใต้ 4 สถาบนัทีพ่ระเจา้ทรงตัง้ไว้

1. ความคดิเสรใีนการตดัสนิใจ (Volition)

2. สถาบนัสมรส (Marriage)

3. สถาบนัครอบครวั (Family)

4. ประเทศชาติ (Nation)

C. หลกัการและกฎหมายต่างๆ ทีพ่ระเจา้ทรงสถาปนาไวฯ้ เป็นรากฐานของเสรภีาพ

D. หลกัการและกฎหมายตา่งๆ ทีพ่ระเจา้ทรงสถาปนาไวฯ้ และการประกาศพระกติตคิณุ

E. หลกัการและกฎหมายตา่งๆ ทีพ่ระเจา้ทรงสถาปนาไวฯ้ และผูเ้ชือ่ในพระครสิต์

F. หลกัการและกฎหมายตา่งๆ ทีพ่ระเจา้ทรงสถาปนาไวฯ้ และการตสีอนประเทศ

G. หลกัการและกฎหมายต่างๆ ทีพ่ระเจา้ทรงสถาปนาไวฯ้ และสทิธอิาํนาจ

H. หลกัการและกฎหมายต่างๆ ทีพ่ระเจา้ทรงสถาปนาไวฯ้ และการทหาร

I. ความสมัพนัธร์ะหวา่งหลกัการและกฎหมายต่างๆ ทีพ่ระเจา้ทรงสถาปนาไวฯ้ และศลิธรรม

J. ความรบัผดิชอบของครสิเตยีนตอ่สถาบนั



A. คาํจาํกดัความและการอธิบายส ัน้ๆ

1. พระเจา้ทรงสถาปนากฎบญัญตัหิลายประการไว้ ซึง่รบัรองวา่มนุษยชาตจิะไมท่าํลายตนเอง

และมนุษย์จะมีเสรีภาพในการดํารงชีวิต อย่างไรก็ตาม ทุกครัง้ที่กลุ่มคน สังคม หรือ

ประเทศชาตจิะละเมดิต่อหลกัการและกฎหมายต่างๆ ทีพ่ระเจา้ทรงสถาปนาไวฯ้ กเ็ป็นการก่อ

อนาธปิไตยขึน้ (anarchy) คอื จะมสีญูญากาศในบา้นเมอืง และสงัคมทีไ่รก้ฎและระบบระเบยีบ

2. หลกัการและกฎหมายตา่งๆ ทีพ่ระเจา้ทรงสถาปนาไวส้าํหรบัสงัคมทีส่งบสขุไดร้บัรองวา่จะมี

สิง่แวดลอ้มซึง่แตล่ะบุคคลจะสามารถใชค้วามคดิเสรใีนการตดัสนิใจ (volition) ในการเลอืกทีจ่ะ

กระทาํตามหรอืปฏเิสธแผนการของพระเจา้ และโดยไมถ่กูบบีบงัคบัหรอืขม่เหงจากผูท้ีไ่มเ่หน็

ดว้ย

3. หลกัการและกฎหมายต่างๆ ทีพ่ระเจา้ทรงสถาปนาไวฯ้ มไีวส้าํหรบัทัง้ผูเ้ชื่อ และผูท้ ีไ่ม่เชื่อ

ในพระเยซคูรสิต์

4. หลกัการและกฎหมายต่างๆ ทีพ่ระเจา้ทรงสถาปนาไวฯ้ มทีุกยุคสมยัในประวตัศิาสตรข์อง

มนุษย์ (ยกเวน้ในสวนเอเดน) มกีารเปลีย่นแปลงในกฎบางประเดน็สาํหรบับางยุคสมยั เพื่อว่า

จะเป็นการแกค้ดอีทุธรณ์ของซาตานเฉพาะจดุ

5. หลกัการและกฎหมายต่างๆ ทีพ่ระเจา้ทรงสถาปนาไวฯ้ มอีทิธพิลอยา่งโดยตรงต่อเสรภีาพ

อารยธรรม สทิธอิํานาจ การประกาศพระกติตคิณุแห่งพระเยซูครสิต์ การเตบิโตฝ่ายวญิญาณ

ของผูเ้ชือ่ และการเอาตวัรอดของมนุษยชาติ

6. หลกัการและกฎหมายต่างๆ ที่พระเจา้ทรงสถาปนาไวฯ้ ไดจ้ํากดัความหมายของอสิรภาพ

อสิรภาพนัน้คอืการมชีวีติทีป่ระกอบดว้ยสามปัจจยัจาํเป็นดงัต่อไปนี้ ไดแ้ก่

i. การมคีวามเป็นสว่นตวั (privacy)

ii. สทิธใินการครอบครอบทรพัยส์มบตัิ (the right to own property)

iii. การมรีะบบสทิธอิาํนาจในการคุม้ครอง (a system of authority)

7. พระเจา้ทรงตัง้ระบบสทิธอิํานาจในสงัคมเพือ่ปกป้องและรกัษาอสิรภาพ ไม่มรีะบบ องคก์ร

หรือสถาบันใดๆ ในสังคมที่สามารถนําอิสรภาพมาถึงคนที่อยู่ภายใต้ระบบนัน้ได้โดยที่

ปราศจากระบบสทิธอิาํนาจ



8. เพราะฉะนัน้ พระเจา้ทรงตัง้สถาบนัของพระองคไ์ว้ 4 สถาบนั (4 Divine Institutions) ซึง่ได้

นําอิสรภาพมายังมนุษย์ผ่านหลักการและกฎหมายต่างๆ ที่พระเจ้าทรงสถาปนาไว้ฯ ที่

เกีย่วขอ้งกบัแต่ละสถาบนั

9. การมีอิสรภาพในสังคมกระทําให้ทุกคนได้รบัโอกาสที่จะชนะ หรือล้มเหลว ขึ้นอยู่กับ

ความคดิเสรใีนการตดัสนิใจของตนเอง

10. พระเจ้ายงัทรงตัง้กฎต่างๆ ไว้สําหรบัทูตสวรรค์และธรรมชาติ ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเป็น

องคป์ระกอบในการแกค้ดอีุทธรณ์ของซาตาน

B. หลกัการและกฎหมายต่างๆ ที่พระเจ้าทรงสถาปนาไว้ฯ ภายใต้ 4 สถาบนัที่พระเจ้า

ทรงต ัง้ไว้

1. ความคิดเสรีในการตดัสินใจ (Volition)

1. ความคิดเสรีในการตัดสินใจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจิตใจของมนุษย์ จําเป็นต้องอยู่ใน

สิง่แวดล้อมทีร่บัรองเสรภีาพและความเป็นส่วนตวัถงึจะปฏบิตัไิด้อย่างถูกต้อง เสรภีาพและ

ความเป็นสว่นตวัตอ้งอยูคู่ก่นัเสมอ

2. เน่ืองจากความคดิเสรใีนการตดัสนิใจเป็นส่วนหน่ึงของจติใจ ซึง่ตามองไม่เหน็ เราจงึมคีวาม

เป็นสว่นตวัในการใชค้วามคดิ ในการตดัสนิใจ และในความสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้ชื่อกบัพระเจา้

3. มนุษยท์ุกคนทีม่สีมองปกตดิจีะตอ้งใชค้วามคดิเสรใีนการตดัสนิใจ ณ เวลาทีส่าํนึกว่ามพีระ

เจา้ (God-consciousness) เป็นเวลาทีม่นุษยต์อ้งตดัสนิใจที่จะแสวงหาพระเจา้และน้ําพระทยั

ของพระองค์ (positive volition at God consciousness) หรือไม่ก็ปฏิเสธพระองค์ (negative

volition at God consciousness) ทุกคนทีต่อบสนองดว้ย positive volition จะไดร้บัโอกาสทีจ่ะ

ฟัง (หรอือ่าน) พระกิตติคุณของพระเยซูครสิต์ เพื่อว่าเขาจะสามารถใช้ความคิดเสรใีนการ

สถาบนั ผ ูท้ี่ม ีพระเจ้าทรงมอบสิทธิอาํนาจ

1. สว่นบุคคล (individual) ความคดิเสรใีนการตดัสนิใจ

(volition)

2. สถาบนัสมรส (marriage) สามี (husband)

3. ครอบครวั (family) บดิามารดา (parents)

4. ประเทศชาติ (nation) รฐับาล (government)



ตดัสนิใจทีจ่ะเชื่อในพระองคใ์นฐานะเป็นพระผูช้่วยใหร้อดของตน (positive volition at Gospel

hearing) หรอืไม่กป็ฏเิสธพระองค์ (negative volition at Gospel hearing) เพราะเหตุนี้มี หลาย

คนในโลกทีเ่ชือ่ในพระเจา้พระผูท้รงสรา้ง แต่ปฏเิสธพระเยซคูรสิตใ์นฐานะเป็นพระผูช้ว่ยใหร้อด

ของตน

4. ถงึแมว้่ารฐับาล สงัคม หรอืครอบครวัจะพยายามหา้มคนไมใ่หเ้ชือ่ในพระเยซูครสิต์ แต่การมี

เสรภีาพและความเป็นส่วนตวัภายในจติใจไดร้บัรองว่า คนทีม่ี positive volition จะสามารถรบั

ความรอด และโตฝ่ายวญิญาณได้ อนึ่ง ถงึแม้ว่าอาจมบี้างประเทศที่ละเมดิต่อหลกัการและ

กฎหมายต่างๆ ทีพ่ระเจา้ทรงสถาปนาไวฯ้ แต่นัน้ไมไ่ดเ้ป็นอุปศรรคใ์นการนําพระกติตคิุณหรอื

หลกัคาํสอนพระคมัภรีแ์ก่ผูท้ ีส่นใจ (ดว้ยว่า ในการนําพระกติตคิุณ หรอืหลกัคาํสอนพระคมัภรี์

ถงึคนนัน้ “ไมม่อีะไรทีย่ากสาํหรบัพระเจา้”! )

5. มนุษยไ์มไ่ดเ้กดิมาบนโลกนี้อยา่งเท่าเทยีมกนั

i. ไอ.ควิ. รปูร่างหน้าตา ผวิพรรณ เพศ ฐานะ และสิง่แวดลอ้ม เป็นปัจจยัที่รบัรองว่า

ทกุคนมคีวามแตกต่างกนั

ii. มสีิง่เดยีวทีเ่หมอืนกนั คอื ความคดิเสรใีนการตดัสนิใจ ซึ่งทุกคนจะใชใ้นการเลอืกที่

จะประสบความสาํเรจ็ หรอื ทีจ่ะลม้เหลว ทัง้ทางฝ่ายโลก และฝ่ายวญิญาณ

iii. ในสวรรคก์ไ็มม่คีวามเท่าเทยีมกนัเช่นกนั เชน่ ทูตสวรรคม์รีปูรา่ง ยศ และตาํแหน่งที่

ไม่เหมอืนกนั (ดู The Doctrine of the Angelic Hierarchy) ผูเ้ชื่อทีก่ระทาํตามแผนการของพระ

เจา้จะไดร้บัรางวลัและสทิธพิเิศษซึง่ผูเ้ชือ่อื่นจะไมไ่ดร้บั (ดู The Doctrine of Crowns และ The

Doctrine of the Judgment Seat of Christ)

6. ประเทศใดที่ยอมรบัหลักการและกฎหมายต่างๆ ที่พระเจ้าทรงสถาปนาไว้ฯ ได้ส่งเสริม

หลกัการ “เสรภีาพในการที่จะประสบความสําเร็จ เสรภีาพในการที่จะล้มเหลว” (freedom to

succeed, freedom to fail) ประเทศที่สนับสนุนนโยบายแบบสงัคมนิยม (หรือ คอมมิวนิสต์)

กําลงัลงโทษผู้ที่ประสบความสําเร็จ และใหร้างวลัแก่คนที่ลม้เหลว (เช่น โดยเก็บภาษีสูงจาก

นายทนุทีท่าํรายไดด้ี แลว้แจกจา่ยแก่คนรายไดน้้อยผ่านระบบสวสัดกิารต่างๆ) รฐับาลทีย่ตุธิรรม

จะส่งเสริมให้ทุกคนต้องรบัผิดชอบชีวิตของตน (2 เธสะโลนิกา 3:8, 10) ยกเว้นผู้ที่ไม่อาจ

ช่วยเหลอืตนเองได้ เช่น เดก็กําพรา้และแม่หมา้ย (เฉลยธรรมบญัญตัิ 26:12) (ดู The Doctrine

of Taxation)

7. ผูเ้ชื่อจะตอ้งปฏบิตัติามหลกัการและกฎทัง้สองระบบ ไดแ้ก่ หลกัการและกฎหมายต่างๆ ที่

พระเจา้ทรงสถาปนาไวส้าํหรบัสงัคมทีส่งบสุข และ หลกัแห่งเกียรติยศภายในพระราชวงศ ์

ของพระเจ้า (the Royal Family Honor Code) อนัเป็นหลกัการและกฎบญัญตัทิีพ่ระเจา้ทรง



ตัง้ไวเ้ฉพาะผูเ้ชือ่ในยคุครสิตจกัร ผูเ้ชือ่ทีส่ามารถดาํเนินชวีติตามทัง้สองอยา่งน้ีมคีุณธรรมมาก

มคีวามสามารถในการทีจ่ะรบัพระพรจากพระเจา้ใน ทุกสถานการณ์ เป็นท่อพระพรต่อทัง้

คนที่อยู่ใกล้ตวั และ สงัคม (blessing by association) มอีทิธพิลต่อประวตัศิาสตร์ (impact

on history) และจะถวายเกยีรตแิดพ่ระเจา้อยา่งสงู

2. สถาบนัสมรส (Marriage)

1. ความมัน่คงในมนุษยชาติ และในประเทศแต่ละประเทศขึน้อยู่กบัความมัน่คงภายในสถาบนั

สมรส หลกัการน้ีจะเหน็ไดช้ดัในประเทศแกนนําของพระเจา้ ซึง่ทัง้พระคมัภรีแ์ละประวตัศิาสตร์

ไดส้อนว่า การทาํลายสถาบนัสมรส (ซึ่งเป็นการทาํลายสถาบนัครอบครวัดว้ย) เป็นการทาํลาย

สงัคมและความเป็นเอกราชของประเทศ

2. สถาบนัสมรสเป็นองคก์รแรกในประวตัศิาสตรข์องมนุษย์ (องคก์ร คอื การรวมสองคนขึน้ไป

มรีะบบสทิธอิาํนาจ และมจีดุประสงค)์ และเป็นองคก์รพืน้ฐานของมนุษชาติ

3. สถาบนัสมรสมไีวส้าํหรบัทัง้ผูเ้ชื่อและผูท้ีไ่มเ่ชื่อ แมแ้ต่ผูท้ ีไ่มเ่ชื่อสามารถมคีวามสุขชัว่คราว

ในโลกน้ี (temporal happiness) หากเขาไดเ้ลอืกคูส่มรสทีถ่กูตอ้ง แลว้มชีวีติสมรสตามหลกัการ

ทีพ่ระเจา้ทรงสถาปนาไวส้าํหรบัสถาบนัสมรส

“เจ้าจงอยู่กนิดว้ยความชื่นชมยนิดกีบัภรรยาซึ่งเจ้ารกัตลอดปีเดอืนแห่งชวีติอนิจจงั

ของเจา้ ซึง่พระองค์ไดท้รงประทานใหแ้ก่เจา้ภายใตด้วงอาทติย์ ตลอดปีเดอืนอนิจจงั

ของเจา้ ด้วยว่านัน่เป็นส่วนในชวีติและในการงานของเจา้ ซึ่งเจ้าได้ออกแรงกระทํา

ภายใตด้วงอาทติย”์ (ปัญญาจารย์ 9:9)

4. หลกัการสมรสไดป้ฏเิสธการมเีพศสมัพนัธ์นอกสถาบนัสมรส เช่น การสําเรจ็ความใคร่ดว้ย

ตนเอง เพศสมัพนัธก์่อนสมรส การลว่งประเวณี การมใีคร่ในเพศเดยีวกนั เป็นตน้

5. ซาตานมกัจะสนับสนุนกิจการและแนวโน้มของสงัคมซึ่งโจมตีสถาบนัสมรส ด้วยว่ามนัมี

เป้าหมายทีจ่ะทาํใหป้ระเทศแกนนําของพระเจา้เสยีความมัน่คง และมนัสามารถตัง้ขอ้กล่าวหา

ในคดอุีทธรณ์ ว่าสิง่ทีพ่ระเจ้าทรงสถาปนาไวเ้ป็นสิง่ทีบ่กพร่อง (ดู บทเรยีน เอเฟซสั 5:22-29

การวเิคราะหโ์ดย แมคซ์ ไคลน์)



6. i. สําหรบัผูเ้ชื่อ การล้มเหลวในชวีติสมรสเป็นผลลพัธ์ และเป็นสิง่ที่บ่งบอกว่าพวกเขา

กาํลงัลม้เหลวในชวีติฝ่ายวญิญาณของตน

ii. ถงึแมว้่าสามภีรรยาอาจไม่สามารถมชีวีติสมรสทีส่มบูรณ์แบบ แต่สถาบนัสมรสซึ่ง

พระเจา้ทรงตัง้ไวน้ัน้ยงัเป็นสิง่ทีส่มบรูณ์แบบ

7. ในสถาบนัสมรส ฝ่ายสามไีดร้บัสทิธอิํานาจทัง้สิน้ ภรรยาจงึไดร้บัคําสัง่ใหเ้ชื่อฟังสามี ส่วน

สามไีดร้บัคาํบญัชาทีจ่ะรกัภรรยาเหมอืน “พระครสิตท์รงรกัครสิตจกัร”

i. ภรรยาทีต่ดัสนิใจและยอมรบัทีจ่ะแต่งงานกบัผูช้ายจะต้องยอมรบัทีจ่ะอยู่ภายใตส้ทิธิ

อาํนาจของเขาตลอดจนวนัตาย

ii. ผูห้ญงิจงึไม่มขีอ้แกต้วัทีจ่ะบ่น หรอืว่ากล่าวสามี ฝ่ายภรรยาจะตอ้งเขา้ใจว่าไม่มผีูช้าย

ทีจ่ะดพีรอ้ม คดิดว้ยเหตุผล และสามารถเขา้ใจความรูส้กึและความตอ้งการของผูห้ญงิเสมอ

iii. ภรรยาไม่สามารถมคีวามสุขในชวีติสมรสไดจ้นกว่าเขาจะยอมรบัว่าสามเีป็นหวัหน้า

ของตน

iv. ขอ้พระคมัภรีท์ีส่นบัสนุน :

“ฝ่ายภรรยาจงยอมฟังสามขีองตนเหมอืนยอมฟังองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้… ฝ่ายสามี

กจ็งรกัภรรยาของตน เหมอืนอย่างทีพ่ระครสิต์ทรงรกัครสิตจกัร” (เอเฟซนั 5:22,

25ก)

“ฝ่ายภรรยาจงยอมฟังสามขีองตน ซึ่งเป็นการสมควรในองคพ์ระผูเ้ป็นเจ้า ฝ่าย

สามกีจ็งรกัภรรยาของตนและอยา่มใีจขมขืน่ต่อนาง” (โคโลสี 3:18-19)

มแีต่ผูเ้ชื่อทีโ่ตแลว้เท่านัน้ทีจ่ะสามารถกระทาํตามคาํบญัชาเหล่านี้ได้ หากสามภีรรยาสามารถ

กระทาํไดก้ถ็อืวา่คูน่ี้เป็นพยานหลกัฐานประเภท “Corporate Testing”

8. สถาบนัสมรสไดป้ระทานสิง่แวดลอ้มทีเ่หมาะสมทีสุ่ดในการใหก้ารดแูล การปกป้อง (ทัง้ทาง

ฝ่ายร่างกายและจติใจ) และความอบอุน่แก่บุตร

9. ในการสรปุ การมเีพศสมัพนัธ์นอกสถาบนัสมรสนัน้เป็นการกบฏต่อพระเจา้และแผนการของ

พระองค์ ประเทศชาตไิม่อาจรอดจากความเสื่อมทรามซึง่มาจากการดูหมิน่สถานสมรสซึง่พระ

เจา้ทรงสถาปณาไวส้าํหรบัสงัคมทีส่งบสุข การทีป่ระเทศกําลงัยกยอ่ง หรอื ละเมดิต่อหลกัการ

เกีย่วกบัสถาบนัสมรสเป็นเครือ่งบ่งชีว้า่ประเทศนัน้กาํลงัเจรญิหรอืหายนะ (ตวัอยา่งเชน่ โสโดม

และโกโมราห์ / ประเทศสหรฐัอเมรกิาในปัจจบุนั)



3. สถาบนัครอบครวั (Family)

1. พระเจา้ทรงสถาปนาหลกัการและกฎต่างๆไวส้ําหรบัครอบครวั เช่น พระเจา้ทรงมอบสทิธิ

อาํนาจภายในครอบครวัแก่บดิามารดา และใหบ้ดิามารดารบัผดิชอบทีจ่ะปกป้อง เลีย้งดู ฝึกฝน

และตีสอนบุตรของตน เพื่อบุตรจะได้พฒันาความสามารถในการดําเนินชีวิต (develop a

capacity for life) หมายถงึ รูจ้กัหน้าที่ รูจ้กัถูกผดิ สามารถตดัสนิใจเป็น แกปั้ญหาเป็น มคีวาม

รบัผดิชอบ เป็นตน้ นอกจากน้ีแลว้ฝ่ายบดิามารดาตอ้งสอนลกูใหร้กัชาติ และรบัใชช้าตดิว้ยเมือ่

เป็นผูใ้หญ่แลว้ เชน่ เรือ่งการจา่ยภาษี เลอืกตัง้ และเกณฑท์หาร

2. บดิามารดาตอ้งรบัผดิชอบทีจ่ะสัง่สอนบุตรใหเ้คารพนับถอืและกระทําตามหลกัการและกฎ

ต่างๆทีพ่ระเจา้ทรงสถาปนาไวส้าํหรบัสงัคมทีส่งบสุข บดิามารดาทีพ่ลาดในหน้าทีน่ี้กลายเป็น

เครือ่งมอืซึง่นําหายนะมาถงึครอบครวั สงัคม และประเทศชาตขิองตน

3. แนวคดิเสรนิียม (liberalism / liberal thinking) จะทําลายสทิธอิํานาจของบดิามารดา เช่น

ผ่านการรณรงค์หรอืกฎหมายซึ่งห้ามไม่ให้ผู้ปกครองตสีอนลูก การให้ลูกเป็นกลาง (เช่น ที่

โรงเรยีนบางแห่งสนับสนุนนโยบาย child-centered learning) และกฎต่างๆ ทีม่อบสทิธอิํานาจ

แก่คนวยัเยาว์

4. เดก็ๆ ตอ้งเชื่อฟังบดิามารดาทุกประการ และเรยีนรูท้ีจ่ะเชื่อฟังต่อผูท้ีม่สีทิธอิํานาจในสงัคม

หากพอ่แม่ไม่ไดส้อนลกูใหเ้คารพและเชือ่ฟังพ่อแม่ นัน่หมายความว่าเขากําลงัสอนลกูใหก้บฏ

ต่อพวกเขา ในอนาคตลูกก็จะต้องกบฏต่อผู้ที่มสีทิธอิํานาจเหนือพวกเขาในสงัคมด้วย เช่น

คณุครู โคช้ เจา้นาย กฎหมาย (รวมถงึการไมเ่คารพตาํรวจหรอืระบบศาล) และพระเจา้

5. การแสดงความรกัต่อบุตรอย่างสงูสดุคอืการฝึกฝนบุตรดว้ยการสัง่สอนและการตสีอน พระ

คมัภรีไ์ดบ้ญัชาใหผู้เ้ชื่อรกัพระเจา้ และบญัชาใหส้ามรีกัภรรยา แต่ไม่มคีาํบญัชาใหพ้่อแม่ตอ้ง

รกัลกู มแีตค่าํบญัชาใหพ้อ่แมส่อนลกูในทางของพระเจา้

“จงฝึกเดก็ในทางทีเ่ขาควรจะเดนิไป และเมือ่เขาชราแลว้ เขาจะไมพ่รากจากทางนัน้” (สภุาษติ

22:6)

6. สว่นฝ่ายบุตรกไ็มไ่ดร้บัคาํสัง่ทีจ่ะรกับดิามารดาของตน แต่ทีจ่ะใหเ้กยีรตแิละเชื่อฟังพวกเขา



“จงใหเ้กยีรตแิก่บดิามารดาของเจา้ เพือ่อายขุองเจา้จะไดย้นืนานบนแผน่ดนิ ซึง่พระ

เยโฮวาหพ์ระ

เจา้ของเจา้ประทานใหแ้ก่เจา้” (อพยพ 20:12) (เป็นคําบญัชาเฉพาะอสิราเอล แต่

เป็นหลกัการซึง่

ตอ้งนํามาใชใ้นทุกยคุสมยั)

“ฝ่ายบุตรทัง้หลายจงเชื่อฟังบดิามารดาของตนทุกอย่าง เพราะการน้ีเป็นทีช่อบ

พระทยัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” (โคโลสี 3:20)

7. พ่อแมค่รสิตยีนยงัไดร้บัคาํบญัชาใหป้ระกาศขา่วประเสรฐิและสอนหลกัคาํสอนพระคมัภรี์

ระดบัพืน้ฐานแกล่กู และสอนใหล้กูไดเ้คารพนบัถอืพระคาํของพระเจา้และศษิยาภบิาล-ผูส้อน

พระคมัภรี์ (เฉลยธรรมบญัญตัิ 6:6-9, 7:9)

4. ประเทศชาติ (Nation)

1. พระเจา้ทรงสถาปณาการมปีระเทศชาติ เพื่อทีจ่ะปกป้องรกัษาอสิรภาพและสทิธเิสรขีอง

มนุษย์ หากทุกคนไดอ้ยู่ภายใต้การปกครองระบบเดยีว มนุษยชาตจิะทําลายตนเอง ความ

พยายามของมนุษยค์รัง้แรกทีจ่ะสรา้งสหประชาชาตถิกูพระเจา้ทรงพพิากษาลงโทษ (เรือ่งหอ

เบเบล ปฐมกาล 11:1-9) หลงัจากเหตุการณ์นี้พระเจา้ทรงแบ่งแยกกลุ่มคนตามภาษา เชื้อ

ชาติ และภมูศิาสตร์ ซึง่ใหโ้อกาสแก่ทุกคนทีแ่สวงหาพระเจา้ :

“พระองค์ไดท้รงสรา้งมนุษยท์ุกชาตสิบืสายโลหติอนัเดยีวกนัใหอ้ยู่ท ัว่พื้นพภิพโลก และได้

ทรงกําหนดเวลาและเขตแดนใหเ้ขาอยู่ เพือ่เขาจะไดแ้สวงหาองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และหากเขา

จะคลําหาก็จะได้พบพระองค์ ด้วยพระองค์มิทรงอยู่ห่างไกลจากเราทุกคนเลย” (กิจการ

17:26-27)

2. การสรา้งประเทศอสิราเอล (ในปี 1441 ก่อนครสิตกาล ตรงกบัปีทีช่าวยวิอพยพจากอยีปิต)์

ไดนํ้าเสนอมาตรการของพระเจา้ในการสรา้งประเทศชาตทิีม่ ัน่คง กฎบญัญตัขิองโมเสส (the

Mosaic Law) สามารถถกูแบ่งเป็นสามชดุดงันี้

i. Codex One – The 10 Commandments (กฎบญัญตัชิุดทีห่น่ึง พระบญัญตัิ 10 ประการ)

เป็นรฐัธรรมนูญสาํหรบัประเทศอสิราเอลอนัมพีระเจา้ทรงเป็นประมุข และเป็นกฎบญัญตัซิึง่

ไดร้บัรองอสิรภาพของอสิราเอล ทัง้ทางฝ่ายวญิญาณ และทางสงัคม (สาํหรบัรายละเอยีดของ



ความหมายแตล่ะขอ้ และจดุประสงคข์องพระปัญญตัิ 10 ประการนัน้ ดู The Doctrine of the

Mosaic Law)

ii. Codex Two - the spiritual code (กฎบัญญัติชุดที่สอง พระกิตติคุณและชีวิตฝ่าย

วญิญาณ) พระบญัญตัิ 10 ประการไดร้บัรองอสิรภาพของพลเมอืงในการทีจ่ะฟัง และทีจ่ะตดั

สติใจเชื่อในพระกติตคิุณ ซึ่งถูกสอืผ่านกฏและหลกัการฝ่ายวญิญาณแห่งพระบญัญตัขิอง

โมเสส (อพยพ 25:1-31:18) คําบญัญัติเหล่านี้ได้นําเสนอพระเยซูคริสต์ในฐานะเป็นพระ

ผูช้่วยใหร้อด ผา่นสือ่ต่างๆ (เช่น หบีพนัธสญัญา และพลบัพลา) พธิกีรรม และการสัง่สอน (ดู

หนงัสอื Levitical Offerings และ The Doctrine of the Mosaic Law)

iii. Codex Three – the establishment code (กฎบัญญัติชุดที่สาม หลักการและ

กฎหมายต่างๆ ทีพ่ระเจา้ทรงสถาปนาไวส้าํหรบัสงัคมทีส่งบสุข) ยงัมกีฎบญัญตัขิองโมเสส

อกีหลายขอ้ทีเ่กีย่วกบัหลกัการและกฎหมายต่างๆ ทีพ่ระเจา้ทรงสถาปนาไวฯ้ อาทเิชน่ ระบบ

การเมอืง อตัราและวธิกีารเกบ็ภาษี การเกณฑ์ทหาร สทิธสิ่วนตวั สุขอนามยั และกฎเกยีว

กบัการสมรสและการหย่ารา้งกนั เป็นตน้ (ดู The Doctrine of the Mosaic Law)

3. ขอ้พระคมัภรีท์ีส่อนว่าพระเจา้ทรงประสงคใ์หม้ปีระเทศชาตต่ิางๆ ในโลก : ปฐมกาล 10:5;

เฉลยธรรมบญัญตัิ 32:8; กจิการ 17:26 แม้ในยุคพนัปีของพระครสิต์ ซึ่งจะมสีิง่แวดลอ้มที่

สมบูรณ์แบบ มนุษย์จะถูกแบ่งแยกไปตามประเทศต่างๆ (ววิรณ์ 2:26) แต่ละประเทศจะมี

กษตัรยิ์และระบบการคุม้ครองของตน ดว้ยว่าพระครสิตจ์ะทรงเป็นกษตัรยิข์องโลก (ววิรณ์

2:27; 19:16)

4. ประเทศชาตซิึง่กาํลงัดาํเนนิตามหลกัการและกฎหมายต่างๆ ฯ จะมลีกัษณะดงันี้

i. พทิกัษ์รกัษาประชาชน และสทิธเิสรภีาพของประชาชนดว้ยกฎหมาย กองตาํรวจ และระบบ

ศาลทีย่ตุธิรรม ดว้ยวา่ถอืมาตรการดงันี้ คอื

- จําเลยถูกถือว่าเป็นผู้บริสุทธิจ์นกว่ามีหลักฐานที่พิสูจน์ว่าผิด (innocent until

proved guilty)

- ศาลยอมรบัคาํพยานทีถ่กูตอ้งสมควรเท่านัน้ ไมย่อมรบัในการบอกเลา่

- มกีารหา้มฟ้องซํ้าในคดอีาญาในความผดิเดยีวกนั (no double jeopardy)

ii. สทิธขิองประชาชนควรเลง็ถงึเรื่องสทิธอิํานาจและความรบัผดิชอบ (หน้าที)่ ของแต่ละ

คน ทุกคนมคีวามรบัผดิชอบที่จะกระทําตามหลกัการและกฎหมายต่างๆ ที่พระเจา้ทรง

สถาปนาไว้ฯ หากมบีุคคลใดละเมดิต่อกฏหมาย นัน่ก็คือ อาชญากรรม ซึ่งผู้กระทําผิด

จะตอ้งถกูพพิากษาลงโทษตามการตดัสนิของศาล อาชญากรรมไดล้ะเมดิสทิธิเ์สรขีองผูค้น

ผูก้ระทาํผดิจงึควรถกูลงโทษดว้ยการเสยีสทิธิเ์สรี



iii. ประเทศทีม่ ัน่คงจะมภีาษากลางซึง่ทุกคนใชค้ล่อง และมวีฒันธรรมสามญั (a common

culture) ซึง่ไดส้ะทอ้นศลีธรรม คุณธรรม ความเป็นหน่ึง และการรกัชาติ ลกัษณะเหล่าน้ีก็

จะปรากฏใหเ้หน็ผ่านวรรณคดี ศิลปะ ดนตรี และละคร / ภาพยนต์ ซึ่งไดส้ื่อแนวคดิและ

ทศันคตขิองคนของประเทศนัน้ๆ

iv. ควรมรีะบบรฐับาลซึ่งสุจรติ โดยผู้ทีม่อีํานาจใช้สทิธอิํานาจในการปกครองในทางที่

ถูกตอ้ง เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม ภายใตร้ฐับาลจะตอ้งมรีะบบบรหิาร

บา้นเมอืง (เช่น ระบบราชการ กระทรวงและกรมต่างๆ อบจ. อบต. เป็นตน้) ซึ่งดูแลเรื่อง

การเกบ็ภาษี กองตาํรวจ ระบบศาล กองทพัทหาร

v. พระคมัภรีไ์ม่สนับสนุนการใหก้ารศกึษาฟรี การพยาบาลฟรี และอื่นๆ บรกิารเหล่านี้

ไม่ใช่ความรบัผดิชอบของรฐับาล และบรกิารเหล่าน้ีมกัจะมปีระสทิธภิาพสูงกว่าเมื่อถูก

บรหิารโดยภาคเอกชน

5. ระบบรฐับาลแบบไหนจะดทีี่สุด? พระคมัภีร์ให้เห็นว่าอิสราเอลได้เจรญิมากที่สุดภายใต้

กษตัรยิ์ดาวดิ (กิจการ 13:36) และจะมอีกีครัง้หน่ึงในยุคพนัปีของพระครสิต์ ซึง่จะมพีระเยซู

“ครอบครองประชาชาตทิัง้ปวงดว้ยคทาเหลก็” (โรม 15:12; ววิรณ์ 5:12) การครอบครองดงันี้ค้

ลายเผดจ็การ ซึง่เป็นระบบทีด่ทีีสุ่ดหาก “ผูเ้ผดจ็การ” นัน้มคีุณธรรมและสตปัิญญาในการเป็น

ผูนํ้าประเทศ และในการมอบและรกัษาอสิรภาพของประชาชนผา่นหลกัการและกฎหมายตา่งๆ

ทีพ่ระเจา้ทรงสถาปนาไวฯ้ ส่วนระบบประชาธปิไตย ซึง่คนมกัจะมองผดิว่ามคีวามหมายตรงกบั

อสิรภาพ การทีช่นชาตอิสิราเอลไดร้วมเสยีงกนัแลว้เรยีกรอ้งกษตัรยิแ์ทนพระเจา้กระทาํใหพ้วก

เขาเสยีความเป็นเสรี (1 ซามเูอล 8:5-22) กรงุเอเธนสเ์คยตอ้งพนิาศเพราะ “ประชาธปิไตยลว้น”

และโลกปัจจุบนัมตีวัอย่างมากมายทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าระบบประชาตปิไตยไม่ไดเ้กดิผลดหีากผูท้ี่

ใช้สิทธิใ์นการเลือกตัง้นัน้ขาดคุณธรรมและความจริง แน่นอน สงัคมที่เสื่อมจะต้องเลือก

นักการเมอืงและพรรคการเมอืงทีจ่ะตอบสนองต่อความตอ้งการของคนทีเ่สือ่มเหล่านัน้ ซึง่พระ

เจา้เองทรงอนุญาตเิพราะเหน็ว่าสมควรในการตสีอน และการพพิากษาลงโทษประชาชน (โรม

13:1; ยอหน์ 19:11)

C. หลกัการและกฎหมายต่างๆ ที่พระเจ้าทรงสถาปนาไว้ฯ เป็นรากฐานของเสรีภาพ

1. เสรภีาพเป็นปัจจยัสาํคญัในการประกาศพระกติตคิณุแหง่พระเยซคูรสิต์

2. เสรภีาพในการนับถือศาสนาเป็นปัจจยัสําคญัสําหรบัผู้เชื่อในพระคริสต์ ด้วยว่าสิ่งน้ีจะ

อาํนวยความสะดวกในการเรยีนการสอนหลกัคาํสอนพระคมัภรี์



3. เราไมอ่าจมเีสรภีาพหากขาดความเป็นส่วนตวัและระบบสทิธอิํานาจ ซึง่รบัรองดว้ยหลกัการ

และกฎหมายต่างๆ ทีพ่ระเจา้ทรงสถาปนาไวฯ้

4. หลกัการและกฎหมายต่างๆ ทีพ่ระเจา้ทรงสถาปนาไวฯ้ ไดป้ระทานเสรภีาพและความเป็น

ส่วนตวัแก่พลเมอืงทีไ่ม่ไดล้ะเมดิกฎหมายอาญา ผูท้ีก่ระทาํผดิต่อกฎหมายไดแ้สดงวา่เขาไม่มี

ความรบัผดิชอบ ไม่เคารพสทิธเิสรภีาพของผู้อื่น และไม่เหน็คุณค่าของเสรภีาพ คนนัน้จงึ

สมควรเสยีสทิธิท์ีจ่ะอยู่อย่างเสรี จงึตอ้งถูกจาํคุก หรอื (ในกรณีฆาตกรรมหรอือาชญากรรมขัน้

รนุแรง) ถกูประหารชวีติ

5. เสรภีาพภายในประเทศถกูพทิกัษ์รกัษาดว้ยกฎหมาย ตาํรวจ และศาลสถติยตุธิรรม เสรภีาพ

จะถูกพทิกัษ์รกัษาจากศตัรภูายนอกประเทศทางกองทพัทหารทีเ่ตรยีมพรอ้ม ตํารวจชายแดน

และการตรวจคนเขา้เมอืง เป็นตน้

6. ไม่ว่ารฐับาลตัง้เป็นรูปแบบใดกต็าม มคีวามรบัผดิชอบที่จะปกป้องสทิธเิสรภีาพและสทิธิ

อืน่ๆ ของประชาชน อยา่งไรกต็าม รฐับาลไมม่สีทิธิเ์ขา้แทรกแทรงในชวีติสว่นตวัของประชาชน

โดยใชอ้าํนาจในทางทีผ่ดิ

7. เศรษฐกจิตอ้งมฐีานบนวสิาหกจิเสรี การคา้เสรี และระบบทนุนยิม

i. ต่อไปเป็นบทความจากหนงัสอื พระธรรมยากอบ การวเิคราะหแ์ละอธบิาย โดย แมคซ์ ไคลน์

(หน้าที่ 107) : “โปรดจงจาํไวว้่าความมัง่คัง่ไม่ผดิ แทจ้รงิแลว้คนมัง่มเีป็นกลุ่มคนหน่ึงทีส่าํคญั

มากในสงัคม เพราะเป็นคน (ทัง้ผูเ้ชื่อและผูท้ีไ่มเ่ชื่อ) ทีม่เีงนิทองทีส่รา้งงานใหค้นอืน่ งานน้ีคอื

รายได้ที่ทําให้คนทํางานสามารถเลี้ยงครอบครวัและซื้อสิ่งที่อํานวยความสะดวกสบาย

ประเทศชาตแิละประชาชนจงึเจรญิขึ้นผ่านบรษิัททัง้ขนาดเล็กของครอบครวั จนถงึบริษทั

มหาชนยกัษ์ใหญ่ ความเจรญิที่แทจ้รงิของเศรษฐกจิเริม่ตน้เมื่อประเทศสามารถพฒันาบรษิทั

ขนาดยกัษ์ เพราะบรษิทัขนาดนี้สามารถแข่งในตลาดโลก และจะต้องสนับสนุนและใชบ้รกิาร

ของบรษิทัขนาดเลก็และกลางในทอ้งถิน่ดว้ย พระเจา้ทรงสถาปนาเศรษฐกจิดําเนินการแบบนี้

ความมัง่ค ัง่ไม่ใช่สิ่งที่ช ัว่ คนที่มีจิตใจที่เป่ือยเน่าต่างหากที่เป็นสิง่ชัว่ “การรกัเงินนัน้เป็น

รากเหงา้แห่งความชัว่ในทกุรปูแบบ” (1 ทโิมธี 6:10 แปลตรงตามตวัอกัษร) แต่เงนิและความมัง่

มไีมใ่ช่สิง่ชัว่

หลายครัง้นกัการเมอืงจะตัง้ระบบสวสัดกิาร หรอืเกบ็ภาษอีตัราสงูจากบรษิทัใหญ่ เพือ่ทีจ่ะ

เอาใจประชาชนส่วนใหญ่และเพื่อได้ร ับการยกย่องและคะแนนเสียงจากพวกเขา ยังมี

นกัการเมอืงทีจ่งใจทาํลายบรษิทัใหญ่ผ่านการเกบ็ภาษีและขอ้บงัคบัปลกียอ่ย เพราะเขาอจิฉา

คนรวยและนกัธุรกจิทีป่ระสบความสาํเรจ็ ถงึจะมแีรงจงูใจอยา่งไร แต่เงนิภาษทีีเ่ขาเกบ็แลว้นัน้



จะถูกเรยีกว่า “เงนิของรฐับาล” เหมอืนกบัว่าเป็นเงนิส่วนตวัของนักการเมอืง เมื่อรฐับาลกา้ว

ก่ายในการงานเหล่าน้ี เงนิเกบ็มกัจะถกูใชอ้ยา่งฟุ่มเฟือย หรอืไมเ่จา้หน้าทีก่โ็กงเงนิกนัไป พระ

เจา้ไม่ทรงสถาปนารฐับาลไวเ้พือ่ทําสิง่เหล่าน้ี แต่ใหร้ฐับาลช่วยดูแลคนทีต่อ้งการอย่างแทจ้รงิ

เช่น เด็กกําพร้า แม่ม่ายและคนพกิารที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้ เป็นต้น เมื่อรฐับาลได้ให้

เสรภีาพแก่ประชาชนแลว้ และบรษิทัไดร้บัโอกาสทีจ่ะเจรญิโดยไมต่อ้งแบกภาระหนักจากภาษี

สงูหรอืกฎหมายทีม่ดัมอืไมใ่หท้าํธรุกจิอย่างเสรี กจ็ะมเีงนิพอทีท่กุคนจะอยู่ดกีนิดไีด้ ”

ii. คนงาน (และสหภาพแรงงาน) ไม่มสีทิธิท์ ีจ่ะบงการนโยบายของเจา้นาย ดว้ยว่าการทีเ่ขาได้

เลอืกสมคัรงานนัน้เป็นการบอกว่าเขาไดย้อมรบักบันโยบาย คา่จา้ง เวลาทํางาน และเงือ่นไข

อื่นๆ ที่เจ้านายตัง้ให้ (พระเยซูสอนหลกัการน้ีในทางอ้อมผ่านคําอุปมาเจ้านายกบัคนงาน มั

ทธวิ 20:1-15; เปรยีบกบัลกูา 3:14) หากคนงานไมพ่อใจเขามสีทิธิท์ ีจ่ะลาออกตามเงือ่นไขทีต่ก

ลงกนัตอนเขา้มาทาํงาน

iii. เจ้านายที่ฉลาดจะดูแลลูกจ้างของตนอย่างดี ซึ่งจะทําให้ลูกจ้างตอบสนองด้วยความ

จงรกัภกัดแีละความตัง้ใจทีจ่ะทาํใหเ้จา้นายพอใจ

iv. การแยกอาํนาจระหว่างภาคเอกชนและภาครฐัเป็นสิง่ทีส่าํคญัมาก รฐับาลไมม่สีทิธิใ์ชอ้าํนาจ

ในการบงการภาคเอกชน เช่น ในการบงัคบัการผลติ (ทัง้ปรมิาณและคุณภาพ เพราะผูบ้รโิภก

ควรใชว้จิารณญาณและรบัผดิชอบในการตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิาร) การบรหิาร การซือ้ขาย

เป็นตน้ ในทํานองเดยีวกนั ภาคเอกชนไม่มสีทิธิท์ ีจ่ะใช้เงนิหรอือํานาจเพื่อแสวงผลประโยชน์

สว่นตวั

8. ประเทศชาตติ้องมกีฎหมายซึ่งต่อต้านอาชญากรรม กฎหมายนัน้มไีวเ้พื่อปกป้องเสรภีาพ

สทิธิส่วนตัว ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน กฏหมายต้องไม่ลํ้าขอบเขตโดยพยายาม

แก้ปัญหาสงัคม เพราะปัญหาสงัคมเกดิจากปัญหาในชวีติส่วนตวั ปัญหาในชวีติสมรส และ

ปัญหาครอบครัว ซึ่งแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้อง (โดยเฉพาะฝ่ายที่ได้ร ับมอบอํานาจ) ต้อง

รบัผิดชอบที่จะแก้ปัญหาเอง (โฮเชยา 8:7ก; โคโลสี 3:25 ดู หน้งสอื การทนทุกข์ของครสิต

เตยีน หน้า 23-29 และ The Doctrine of the Law of Volitional Responsibility)

9. การมอีสิรภาพโดยปราศจากสทิธอิํานาจกลายเป็นอนาธปิโตย และ สทิธอิํานาจทีป่ราศจาก

อสิรภาพกเ็ป็นการกดขี่ (“Freedom without authority is anarchy; authority without freedom

is tyranny”)



10. มนุษยไ์ม ่จําเป็นตอ้งมเีสรภีาพทางสงัคมหรอืร่างกาย (physical freedom) ถงึจะมเีสรภีาพ

ทางฝ่ายวญิญาณ (spiritual freedom) ได้ (1 โครนิธ์ 7:21-22; 12:13; 2 โครนิธ์ 3:17; กาลาเทยี

5:1)

D. หลกัการและกฎหมายต่างๆ ที่พระเจ้าทรงสถาปนาไว้ฯ และการประกาศพระกิตติ

คณุ

1. หลกัการและกฎหมายต่างๆฯ มไีวเ้พือ่ใหเ้สรภีาพแก่มนุษยใ์นการประกาศพระกติตคิณุและ

การชมุนุมกนัเพือ่ทีจ่ะเรยีนหลกัคาํสอนพระคมัภรี์ นมสัการพระเจา้ผา่นพธิมีหาสนิท และการ

รอ้งเพลงถวายพระเจา้ ในชว่งเวลาทีม่แีต่ negative volition ต่อพระเจา้และแผนการของ

พระองค์ หลกัการและกฎหมายต่างๆ ทีพ่ระเจา้ทรงสถาปนาไวฯ้ จะชว่ยปกป้องประเทศชาติ

จากความชัว่รา้ยและการหายนะ เชน่ การมัว่ในเรือ่งเพศ อาชญากรรม และประเทศเพือ่นบา้น

รกุรานประเทศ

2. ทกุคนตอ้งมเีสรภีาพในการทีจ่ะยอมรบั หรอืปฏเิสธพระครสิต์ โดยไมถู่กกดดนัจากใคร (โยชู

วา 24:15) มนุษยท์ุกคนควรมเีสรภีาพในการฟัง และการเลอืกเชื่อในพระกติตคิุณโดยไม่ตอ้ง

รูส้กึเกรงใจ ถูกขู่เขญ็ หรอืถูกลงโทษหากเลอืกที่จะปฏเิสธ ความสมัพนัธ์ที่แต่ละบุคคลจะมี

(หรอืไมม่)ี กบัพระเจา้เป็นเรือ่งสว่นตวั และเป็นสิง่ทีทุ่กคนจะตอ้งรบัผดิชอบและรบัผลเอง

3. หลกัการและกฎหมายต่างๆ ทีพ่ระเจา้ทรงสถาปนาไวฯ้ สาํหรบัยุคครสิตจกัรไดแ้ยกอํานาจ

ระหว่างภาครฐัและครสิตจกัร (separation of state and Church) ภายในประเทศแกนนําของ

พระเจา้

i. รฐับาลไม่ควรรบัเอาศาสนาใดเป็นศาสนาทางการของรฐั ในทํานองเดยีวกนั องค์กร

ศาสนาควรไดร้บั

การละเวน้ภาษี และไมค่วรไดร้บัการสนบัสนุนจากเงนิกลาง

ii. มกีรณียกเวน้เพยีงสองครัง้ในประวตัศิาสตร์ คอืในยุคสมยัของอสิราเอล และ ยุคพนัปี

ของพระครสิต์

ซึ่งประเทศอสิราเอลอยู่ภายใต้พระเจ้าผู้ทรงเป็นประมุข (เฉลยธรรมบญัญตัิ 26:18; 1

ซามเูอล 8:6-7;

มาลาคี 3:8-10)

E. หลกัการและกฎหมายต่างๆที่พระเจ้าทรงสถาปนาไว้ฯ และผ ูเ้ชื่อในพระคริสต ์



1. ผูเ้ชื่อจะดําเนินชวีติครสิเตยีนภายใต้สองเกณฑ์ คอื หลกัการและกฎหมายต่างๆทีพ่ระเจา้

ทรงสถาปนาไวฯ้ ซึง่เป็นการทีผู่เ้ชื่อไดร้บัผดิชอบตอ่รฐัและสงัคมในฐานะเป็นพลเมอืงของชาติ

และ หลกัแห่งเกียรติยศภายในพระราชวงศข์องพระเจ้า (the Royal Family Honor Code)

ซึง่เป็นการทีผู่เ้ชือ่ไดร้บัผดิชอบตอ่พระเจา้ผ่านชวีติฝ่ายวญิญาณของตน

2. ความสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้ชื่อและความรบัผดิชอบทีเ่ขามตี่อภาครฐัอยู่ที่ โรม 13:1-7 ผูเ้ชื่อที่

กระทาํตามพระบญัชาเกีย่วกบัหน้าทีข่องผูเ้ชือ่กาํลงัทาํสิง่ทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุสาํหรบัประเทศของตน

เช่น จ่ายภาษี (มัทธิว 22:21ข) ปฏิบัติตามกฎหมาย (ทิตัส 3:1; 1 เปโตร 2:13-14) และ

อธษิฐานเพือ่ผูนํ้าของประเทศ (1 ทโิมธี 2:1-2)

3. ถงึแมว้่ารฐับาลที่ปกครองประเทศอยู่อาจไม่ยุตธิรรมและชัว่รา้ย แต่ผูเ้ชื่อไม่มสีทิธิท์ ีจ่ะรอ้ง

ทุกข์ บ่น ประทว้ง หรอืมสี่วนในการปฏวิตัทิางการเมอืงแต่อย่างใด เพราะการเหล่าน้ีเป็นการ

แสดงวา่คณุไมเ่หน็ดว้ยกบัการทรงตดัสนิพระทยัและพระประสงคข์องพระเจา้

“ทกุคนจงยอมอยูใ่ตบ้งัคบัของผูท้ ีม่อีาํนาจ เพราะวา่ไมม่อีาํนาจใดเลยทีม่ไิดม้าจากพระเจา้ และ

ผูท้ีท่รงอํานาจนัน้พระเจา้ทรงแต่งตัง้ขึน้ เหตุฉะนัน้ผูใ้ดกต็ามที่ขดัขนือํานาจนัน้กข็ดัขนืผู้ซึง่

พระเจา้ทรงแตง่ตัง้ขึน้ และผูท้ีข่ดัขนืนัน้จะนําพระอาชญามาสูต่นเอง” (โรม 13:1-2)

“ปีลาตจงึทูลพระองคว์่า "ท่านจะไม่พดูกบัเราหรอื ท่านไม่รูห้รอืว่าเรามอีํานาจทีจ่ะตรงึท่านที่

กางเขน และมอีํานาจทีจ่ะปล่อยท่านได"้ พระเยซูตรสัตอบว่า "ท่านจะมอีํานาจเหนือเราไม่ได้

นอกจากจะประทานจากเบือ้งบนใหแ้กท่่าน” (ยอหน์ 19:10-11ก)

4. ยงัมอีกีหลายอย่างซึง่มนุษยช์อบกระทาํ “เพือ่มนุษยชาต”ิ น่ีคอืการกระทาํดขีองมนุษย์ เป็น

แนวคดิทีซ่าตานสนบัสนุนภายใตร้ะบบโลกของมนั (the cosmic system)(1 โครนิธ์ 3:19) ผูเ้ชือ่

ทีเ่ขา้สว่นในการรณรงสงัคม บา้นเมอืง หรอืสิง่แวดลอ้ม (เชน่ ภาวะโลกรอ้น) โดยคดิวา่จะทาํให้

สงัคมดขีึน้ กําลงัถูกหลอกดว้ยโฆษณาชวนเชื่อของซาตานและหนัเหไปจากแผนการของพระ

เจา้ การกระทําดเีช่นน้ีไดแ้ต่ช่วยใหโ้ลกของซาตานดูดขี ึน้ (“whitewashing the devil’s world”)

สิง่เดยีวทีช่ว่ยมนุษยไ์ดค้อืความจรงิจากพระคาํของพระเจา้ ซึง่แบ่งเป็นสามประเภทดงันี้

i. หลกัการและกฎหมายตา่งๆ ทีพ่ระเจา้ทรงสถาปนาไวฯ้ สาํหรบัสงัคมทีส่งบสขุ

(สาํหรบัผูเ้ชือ่และผูท้ีไ่มเ่ชือ่)

ii. พระกติตคิณุแหง่พระเยซคูรสิต์ (สาํหรบัผูท้ีไ่มเ่ชือ่)

iii. หลกัคาํสอนพระคมัภรี์ (สาํหรบัผูเ้ชือ่เท่านัน้)



5. โดยสรุปแลว้ ผูเ้ชื่อจะต้องเชื่อฟังกฎของผูป้กครองทุกอย่าง ยกเวน้สิง่ใดทีจ่ะขดักบัพระคํา

ของพระเจา้ พระเจา้จะไมอ่นุญาตใิหผู้เ้ชือ่อยูใ่นเหตุการณ์ทีจ่ะตอ้งกระทาํผดิต่อพระบญัชาและ

แผนการของพระเจา้โดยไม่มทีางออก (โยชูวา 2:1-5; ดาเนียล 1:8-16; 3:1-30; โครนิธ์ 10:13)

การประยกุตห์ลกัการนี้รบัรองวา่ผูเ้ชือ่จะอยูใ่นทางของพระเจา้และหลกีเลีย่งความทกุขใ์นยามที่

พระเจา้กาํลงัพพิากษาลงโทษประเทศชาติ

F. หลกัการและกฎหมายต่างๆ ที่พระเจ้าทรงสถาปนาไว้ฯ และการตีสอนประเทศ

1. ประเทศทีล่ะเลยต่อหลกัการและกฎหมายต่างๆ ทีพ่ระเจา้ทรงสถาปนาไวฯ้ จะตอ้งทนทุกข์

กบัความโศกเศร้าทีต่นเป็นคนก่อ (self-induced misery) และการพพิากษาลงโทษจากพระเจา้

หากเป็นประเทศแกนนําของพระเจ้า (client nation) ก็จะถูกการตีสอนผ่าน 5 รอบ (the five

cycles of discipline เลวีนิถี 26:14-38) (ดูหนังสอื การทนทุกข์ของครสิเตยีน หน้าที่ 62-70,

163-4)

2. การที่รฐับาลจะออกนโยบายที่ไรส้าระหรอืชัว่รา้ยเป็นบ่อยครัง้เป็นการบ่งบอกว่าการทรง

พพิากษาลงโทษจะใกลเ้ขา้มาแล้ว การทรงพพิากษาลงโทษประเทศ (national discipline หรอื

national judgment) อาจมาในหลายรปูแบบ เชน่ ภยัพบิตัธิรรมชาติ โรคระบาด เศรษฐกจิตกตํ่า

สงครามภายในหรอืจากภายนอกประเทศ เป็นตน้

3. หากมกีลุ่มผูเ้ชือ่ทีโ่ตแลว้มากพอ พระเจา้จะทรงรกัษาประเทศนัน้ไว้ (2 พงศาวดาร 7:14; ยา

กอบ 5:16ข-18 มตีวัอยา่ง อพยพ 32:9-14) หากกลุ่มคนนัน้ไมใ่หญ่พอ พระเจา้จะทรงพพิากษา

ลงโทษประเทศนัน้ แต่ผูเ้ชื่อทีโ่ตแลว้หรอืกําลงัโตฝ่ายวญิญาณอยู่จะรอดจากหายนะ พระเจา้

สามารถอวยพรผูเ้ชื่อในยามวกิฤติ ขณะที่คนอื่นจะต้องทุกขท์รมาณหรอืเสยีชวีติ (อิสยาห์

28:5-6)

4. ศาสนาเป็นศตัรูที่ร้ายกาจที่สุดของประเทศ เพราะศาสนาได้ผลติความชัว่รา้ยในนามของ

ความดี

G. หลกัการและกฎหมายต่างๆ ที่พระเจ้าทรงสถาปนาไว้ฯ และสิทธิอาํนาจ

1.ความไม่เขา้ใจเรื่องสทิธอิํานาจไดนํ้าปัญหามากมายมาสูช่วีติส่วนตวัและสงัคม สทิธอิํานาจ

นัน้ คอืสทิธซิึง่พระเจา้ทรงมอบหมายใหแ้ก่บางคน โดยใหม้อีํานาจตดัสนิและความรบัผดิชอบ

เหนือกวา่ผูอ้ ืน่



2.ระบบสทิธอิาํนาจเป็นสิง่ทีจ่าํเป็นเพือ่ใหส้งัคมจะสามารถดาํเนินภายใตห้ลกัการและกฎหมาย

ตา่งๆ ทีพ่ระเจา้ทรงสถาปนาไวฯ้ ถงึแมเ้ราอาจไม่เคารพนับถอืผูท้ีม่สีทิธอิํานาจเหนือเรา (เช่น

เพราะความไม่ยุตธิรรม ความโงเ่ขลา หรอือาจเป็นแค่เพยีงบุคลกิลกัษณะทีเ่ราไม่ชอบ) แต่เรา

ตอ้งเคารพนบัถอืตาํแหน่งของเขา

3. มรีะบบสทิธอิาํนาจสาํหรบัทัง้ผูเ้ชือ่และผูท้ีไ่มเ่ชือ่ และสาํหรบัผูเ้ชือ่เท่านัน้

i. ผูเ้ชื่อและผูท้ีไ่ม่เชื่อ : สามมีสีทิธอิํานาจเหนือภรรยา บดิามารดามสีทิธอิํานาจเหนือ

บุตร คุณครมูสีทิธอิํานาจเหน่ือนักเรยีน (ภายในหอ้งเรยีนเท่านัน้) โคช้มสีทิธอิํานจ

เหนือนักกฬิา (ในเวลาฝึกซ้อมและลงสนาม) ผูอ้ํานวยการและผูจ้ดัการมสีทิธอิํานจ

เหนือพนักงาน (ที่ทํางาน) ยศตําแหน่งสูงมีสิทธิอํานจเหนือยศตําแหน่งตํ่า (ใน

การทหาร) และกฎหมาย ตํารวจ และศาลมสีทิธอิํานจเหนือประชาชน (ในเรื่องการ

รกัษาความสงบสนัตแิละความมัน่คงในสงัคม)

ii. ผูเ้ชือ่เท่านัน้ : ศษิยาภบิาล-ผูส้อนพระคมัภรีม์สีทิธอิาํนาจเหนือสมาชกิในครสิตจกัร

ทอ้งถิน่ (ใน

เวลาประชุมเทา่นัน้)

iii. พระเจา้ทรงมสีทิธอิาํนาจเหนอืทัง้ผูเ้ชือ่และผูท้ีไ่มเ่ชือ่

4. นอกจากหลกัการและกฎหมายต่างๆ ทีพ่ระเจา้ทรงสถาปนาไวฯ้ พระเจา้ยงัทรงแต่งตัง้ กฎ

ธรรมชาติ (the Laws of Nature) กระทําใหส้ิง่ทัง้ปวงในธรรมชาตไิดด้ํารงภายใตส้ทิธอิํานาจ

ของพระเจ้า (มทัธิว 8:27) และยงัมี กฎการปะทะส ําหรบัสงครามระหว่างพระเจ้าและ

ซาตาน (Rules of Engagement for the Angelic Conflict) ซึ่งกระทําใหซ้าตานและปีศาจของ

มนัอยู่ภายใตส้ทิธอิาํนาจของพระเจา้ (เชน่ มทัธวิ 8:28-32; 2 เปโตร 2:4)

5. ในองคก์รทูตสวรรคต์่างๆ กม็รีะบบสทิธอิํานาจ (ทัง้ฝ่ายพระเจา้และซาตาน) และมยีศและ

ตําแหน่งต่างๆ อย่างไรกต็าม ทูตสวรรค์ไม่มีสทิธิอํานาจเหนือมนุษย์ (โคโลสี 2:18; วิวรณ์

19:10)

6. การมรีะบบสทิธอิํานาจก่อใหเ้กิดความมัน่คงในทุกสถาบนั องค์กร และทุกภาคของสงัคม

อาทเิช่น สทิธอิํานาจในภาคธุรกจินําไปยงัเศรษฐกจิทีแ่ขง็แรง ฝ่ายบรหิารและผูล้งทุนมสีทิธิ

อาํนาจในการตดัสนิใจ ไมใ่ชก่ลุม่แรงงาน หรอืองคก์รของรฐับาล (มทัธวิ 20:1-15; เอเฟซสั 6:5)

H. หลกัการและกฎหมายต่างๆ ที่พระเจ้าทรงสถาปนาไว้ฯ และการทหาร



1. เสรภีาพผา่นชยัชนะทางดา้นทหารมฐีานบนสทิธอิาํนาจภายในกองทพัทหาร (เนหะมหี์ บทที่

4)

2. การล้มเหลวในสนามรบได้บ่งชี้ว่ากองทพันัน้ได้ขาดการฝึกฝน วินัย อุปกรณ์ที่ดีและ

เหมาะสม และความเคารพนับถอืแก่ผู้ที่มสีทิธอิํานาจ ทหารที่ดไีด้รบัแรงจูงใจที่จะสู้รบเพื่อ

ประเทศชาติ (และเพื่อคนที่เขารกั) จากพระคําของพระเจ้า ทหารที่ดทีี่สุดคอืผู้เชื่อที่โตฝ่าย

วญิญาณ และไดร้บัการฝึกหดัทางดา้นทหารอย่างสมบูรณ์แบบ (ทัง้อบัราฮมั โมเสส และดาวดิ

เป็นตวัอยา่งทีร่บัรองหลกัการนี้)

3. การลม้เหลวของทหารในสนามรบทาํใหป้ระชาชนตอ้งเสยีเสรภีาพไป เพราะฉะนัน้ เสรภีาพ

เกีย่วเนื่องกบัระบบสทิธอิาํนาจ

4. องคก์รทหารเป็นเครือ่งวดัคณุภาพและคณุลกัษณะของประเทศ

6. การหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหาร หรอืการหนีทพัเป็นบาป (กนัดารวิถี 32:6, 7, 14, 20-23)

ผูช้ายทีข่ ีข้ลาดควรรบัการละเวน้จากการสูร้บ เพราะอาจกลายเป็นตน้เหตุทาํใหแ้พ้ (เฉลยธรรม

บญัญตัิ 20:8)

7. การเกณฑท์หารเป็นสิง่จาํเป็นในการรกัษาความเป็นเอกราชของประเทศ (กนัดารวถิี 1:2-3,

31:3-5; เฉลยธรรมบญัญตัิ 24:5; ผูว้นิิจฉยั 3:1-2; 2 ซามเูอล 22:35; สดดุี 144:1)

8. ประเทศชาตจิะมสีนัตภิาพและความสงบสขุผา่นกองทพัทหารทีเ่ตรยีมพรอ้ม ไม่ใช่ผา่นการ

เจรจาของนักการเมอืง (โยชูวา 11:23; สดุดี 46:7-9) นักการเมอืงมกัจะเป็นคนทีถู่กแยกออก

จากความเป็นจรงิ และชอบกล่าวว่า “ `สนัตภิาพ สนัตภิาพ' เมื่อไม่มสีนัตภิาพเลย” (เยเรมยี์

6:13-14, 8:11)

(ดหูนงัสอื เสรภีาพผา่นชยัสมรภมูิ โดย ศจ. อาร์ บ.ี ธมี, จเูนียร)์

I. ความสมัพนัธ ์ระหว่างหลกัการและกฎหมายต่างๆ ที่พระเจ้าทรงสถาปนาไว้ฯ และ

ศีลธรรม

1. ศลีธรรม (ซึง่รบัการชีแ้จง้ผ่านหลกัการและกฎหมายต่างๆ ทีพ่ระเจา้ทรงสถาปนาไวฯ้) เป็น

สิง่ทีช่่วยปกป้องสถาบนัต่างๆ จากการโจมตจีากบาปและระบบโลกของซาตาน ดว้ยวธิน้ีีพระ

เจา้จงึทรงบญัชาใหท้ัง้ผูท้ีเ่ชือ่ และผูท้ีไ่มเ่ชือ่มศีลีธรรม

2. มผีูท้ ีไ่มเ่ชือ่หลายคนทีม่ศีลีธรรมสงู และมผีูเ้ชื่อหลายคนทีไ่มม่ศีลีธรรมเลย

3. ศลีธรรมไม่ใช่ชวีติครสิเตยีน ศลีธรรม คอืการที่มนุษย์ได้ปฏบิตัชิวีติภายใต้หลกัการและ

กฎหมายต่างๆ ที่พระเจา้ทรงสถาปนาไวฯ้ แต่ชวีติครสิเตยีนคอืการประยุกต์หลกัคําสอนพระ



คมัภรี์อย่างต่อเน่ืองภายใต้การประกอบดว้ยพระวญิญาณบรสิทุธิ ์ ซึ่งผูท้ ีไ่ม่เชื่อไม่สามารถทํา

ได้

4. ไมใ่ช่เพยีงผูเ้ชือ่เท่านัน้ทีส่ามารถพฒันาศลีธรรมและจรยิธรรม จงจาํไวว้่า กจิกรรมใดๆทีผู่ท้ ี่

ไมเ่ชือ่สามารถทาํไดไ้มเ่กีย่วกบัชวีติฝ่ายวญิญาณ เช่น ใครๆกส็ามารถรอ้งเพลงพระเจา้ได้ แต่

มเีพยีงผูเ้ชื่อที่ประกอบด้วยพระวญิญาณบรสิุทธิแ์ละมแีรงจูงใจที่ถูกต้องเท่านัน้ ซึ่งสามารถ

ถวายเกยีรตแิด่พระเจา้ผ่านการรอ้งเพลง หรอื ผูท้ ีไ่ม่เชื่อทีต่ดิเหลา้สามารถเลกิไดด้ว้ยวธิขีอง

โลก เช่น ปรชัญาหรอืกฎศาสนา แต่การทีผู่เ้ชือ่สามารถเลกิเหลา้เพราะการประยกุตพ์ระคาํของ

พระเจา้เป็นการถวายเกยีรตแิด่พระองค์

5. ชวีติครสิเตยีนไม่ใช่การมศีลีธรรม ชวีติครสิเตยีนคอืการมคีวามสมัพนัธก์บัพระเจา้ผ่านพระ

เยซูครสิต์ อยา่งไรกต็าม พระเจา้ไดท้รงบญัชาใหผู้เ้ชื่อมศีลีธรรม และปฏบิตัหิน้าทีใ่นการเป็น

พลเมอืงของสงัคมของตน เพราะฉะนัน้ จะไมม่ผีูเ้ชือ่ทีโ่ตฝ่ายวญิญาณทีไ่รศ้ลีธรรม

6. การมศีลีธรรมในสงัคมไดป้กป้องเสรภีาพของแต่ละคนในสงัคม แต่ไมไ่ดนํ้าไปสูค่วามรอด

(กาลาเทยี 2:16; ทติสั 3:5; โรม 3:20)

J. ความรบัผิดชอบของคริสเตียนต่อสถาบนั

1. มทัธวิ 22:21 “ ของของซซีารจ์งถวายแก่ซซีาร์ และของของพระเจา้จงถวายแดพ่ระเจา้" ใน

ขอ้นี้พระผูเ้ป็นเจา้ทรงจาํแนกความรบัผดิชอบของผูเ้ชือ่ในฐานะพลเมอืง และในฐานะเป็นผูเ้ชือ่

2. ผูเ้ชื่อตอ้งดําเนินชวีติภายใตม้าตรการสองแบบ คอื หลกัการและกฎหมายต่างๆ ทีพ่ระเจา้

ทรงสถาปนาไว้ฯ (เป็นการรบัผดิชอบต่อหน้าที่ในฐานะพลเมอืง) และหลกัแห่งเกียรติยศ

ภายในพระราชวงศข์องพระเจ้า (เป็นการรบัผดิชอบตอ่หน้าทีใ่นฐานะเป็นผูเ้ชื่อ)

3. ขอ้พระคมัภรี์ :

“ เหตุฉะนัน้ก่อนสิ่งอื่นใด ข้าพเจ้าขอเตอืนสติท่านทัง้หลายให้วิงวอนอธิษฐานทูลขอ และ

ขอบพระคุณเพื่อคนทัง้ปวง เพื่อกษตัรยิท์ ัง้หลายและคนทัง้ปวงทีม่ตีําแหน่งสูง เพื่อเราจะได้

ดําเนินชวีติอย่างเงยีบๆและสงบสุข ในทางที่เป็นอย่างพระเจา้ [เลง็ชีวติฝ่ายวญิญาณ] และ

อยา่งซือ่สตัย์ [อยา่งมคีณุธรรม] ” (1 ทโิมธี 2:1-2)

“ ท่านทัง้หลายจงยอมฟังการบงัคบับญัชาทีม่นุษยต์ัง้ไวทุ้กอยา่ง เพราะเหน็แก่องค์พระผูเ้ป็น

เจ้า ไม่ว่าผูน้ัน้เป็นกษัตรยิ์ผู้มอีํานาจยิง่ จะเป็นเจ้าเมอืงผู้ที่ได้รบัคําสัง่จากกษัตริย์นัน้ ให้

ลงโทษผูก้ระทาํชัว่ และยกยอ่งคนทีป่ระพฤตดิี ” (1 เปโตร 2:13-14)



“ ทุกคนจงยอมอยู่ใต้บงัคบัของผูท้ ีม่อีํานาจ เพราะว่าไม่มอีํานาจใดเลยทีม่ไิดม้าจากพระเจา้

และผูท้ ีท่รงอํานาจนัน้พระเจา้ทรงแต่งตัง้ขึน้ เหตุฉะนัน้ผูใ้ดกต็ามทีข่ดัขนือํานาจนัน้กข็ดัขนืผู้

ซึง่พระเจา้ทรงแต่งตัง้ขึน้ และผูท้ีข่ดัขนืนัน้จะนําพระอาชญามาสู่ตนเอง เพราะวา่ผูค้รอบครอง

นัน้ไม่น่ากลวัเลยสําหรบัคนทีท่ําความดี แต่ว่าเป็นทีน่่ากลวัสําหรบัคนทีท่ําความชัว่ ท่านไม่

อยากจะกลวัผูม้อีํานาจหรอื ถา้เชน่นัน้กจ็งประพฤตแิต่ความดี แลว้ทา่นจะไดร้บัการสรรเสรญิ

จากผูม้อีาํนาจนัน้ ” (โรม 13:1-3)


	iii. ในสวรรค์ก็ไม่มีความเท่าเทียมกันเช่นกัน เช่น ท

