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คาํนํา

จากเวลากวา่ 50 ปีที ่ ศาสนาจารย์ อาร.์ บ.ี ธมี จเูนียร์ (อาจารยบ์อ็บ) ไดส้อนหลกัคาํสอนพระ

คมัภรี์ เรามรีะบบหลกัคาํสอนพระคมัภรีซ์ึง่ถกูถ่ายทอดออกมาในรปูแบบ เทป ซดีี และ ดวีดีี และ

หนงัสอืมากกวา่ 50 เลม่ ซึง่สอนเกีย่วกบัวถิชีวีติครสิเตยีน นอกจากน้ีแลว้ หลกัคาํสอนพระคมัภรีถ์กูจดั

ตามแต่ละวชิามากกวา่ 500 วชิา เพือ่อาํนวยความสะดวกแก่ ศษิยาภบิาล-ผูส้อนพระคมัภรี์ ในการ

เรยีนการสอนหลกัคาํสอนพระคมัภรีแ์ก่ครสิตจกัรทอ้งถิน่ทีเ่ขาตอ้งรบัผดิชอบ

หลกัคาํสอนพระคมัภรีเ์หล่าน้ีมไีวเ้ฉพาะศษิยาภบิาล นกัประกาศ และมชิชนันารทีีอ่ยูภ่ายใต้

พนัธกจิการสัง่สอนของอาจารยบ์อ็บ ผูซ้ึง่มคีวามคุน้เคยกบัการสัง่สอนของทา่นแลว้ (เชน่ จากหนงัสอื

แปล) เพราะฉะนัน้ ทางพนัธกจิจงึไมอ่นุญาตใหแ้จกจา่ยหนงัสอืเลม่น้ีต่อผูอ้ืน่ ไมว่า่จะในรปูแบบใดก็

ตาม
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A. มีคริสตจกัรสองประเภทในยคุคริสตจกัร

1. The Universal Church คริสตจกัรสากล

ครสิตจกัรสากลเทา่กบั พระราชวงศข์องพระเจา้ (the Royal Family of God) ซึง่ประกอบดว้ยผู้

เชือ่ทกุคนในยคุครสิตจกัร คณุไดก้ลายเป็นสมาชกิในครอบครวัของพระเจา้ และสมาชกิใน

ครสิตจกัรสากล ณ เวลารอด โดยการทีพ่ระวญิญาณบรสิทุธิท์รงนําคณุให้ “อยูใ่นพระครสิต”์

(กจิการ 1:5; ยอหน์ 14:20, กาลาเทยี 3:27-28)

“เราทัง้หลายไดร้บับพัตศิมาโดยพระวญิญาณองคเ์ดยีวเขา้เป็นกายอนัเดยีวกนั” (1 โครนิธ์

12:13)

นี่คอืการบพัตศิมาเดยีวทีก่ระทาํใหผู้เ้ชือ่เขา้สว่นในพระครสิต์ (มอีธบิายเพิม่เตมิในหวัขอ้ C6

“พระกายของพระครสิต”์)

ผูเ้ชือ่ทกุคนไดร้บัโอกาสเทา่เทยีมกนั (40 สิง่ทีพ่ระเจา้ทรงประทานแก่ผูเ้ชือ่ในยคุครสิตจกัร ณ

เวลารอด) และมสีทิธเิทา่เทยีมกนั ไมข่ึน้อยูก่บัเพศ ฐานะ ของประทานฝ่ายวญิญาณ อายุ เชือ้

ชาติ และอืน่ๆ (กาลาเทยี 3:28)

พระเจา้ทรงประทานฤทธิเ์ดชแก่ผูเ้ชือ่ในยคุครสิตจกัรผา่นทรพัยากรฝ่ายวญิญาณ 2 อยา่ง ซึง่

พระองคท์รงประทานแก่ผูเ้ชือ่ทกุคน ไดแ้ก่

1. พระคาํของพระเจา้ (หลกัคาํสอนพระคมัภรี)์ (ฮบีรู 4:12)

2. การประกอบดว้ยพระวญิญาณบรสิทุธิ ์ (ยอหน์ 14:26; เอเฟซสั 5:17 กาลาเทยี 5:16)

2. The local church คริสตจกัรท้องถ่ิน

คอื การทีผู่เ้ชือ่ซึง่อยูเ่ขตพืน้ทีเ่ดยีวกนัประชมุรว่มกนั โดยทกุคนยอมรบัต่อสทิธอิาํนาจในการสัง่

สอนพระคมัภรีข์องศษิยาภบิาล – ผูส้อนพระคมัภรี์ (pastor-teacher) เดยีวกนั ศษิยาภบิาล-

ผูส้อนพระคมัภรีอ์าจสอนในชัน้เรยีน (face to face teaching) หรอืผา่นสือ่ต่างๆ เชน่ หนงัสอื อ-ี

เมล ซดีี ดวีดีี และอืน่ๆ

ครสิตจกัรทอ้งถิน่มนีโยบายและระบบการบรหิารทีส่อดคลอ้งกบัหลกัการพระคมัภรี์

มคันายกเป็นผูช้ายทีถ่กูเลอืกจากสมาชกิของครสิตจกัร อยูภ่ายใตส้ทิธอิาํนาจของศษิยาภบิาล

โดยแต่ละคนไดร้บัตาํแหน่งการบรหิารงานต่างๆ ในครสิตจกัร เชน่ การสอนรวฯีเดก็ การเงนิ

สถานที่ มชิชนันารี



3. ในภาษาองักฤษคาํวา่ “church” นัน้หมายถงึตวัอาคารโบสถ์ การมตีวัอาคารโบสถไ์มไ่ดเ้ป็น

เรือ่งจาํเป็น พระคมัภรีไ์มเ่คยสอนวา่โบสถเ์ป็นสิง่สาํคญัต่อครสิตจกัรสากล หรอื ครสิตจกัร

ทอ้งถิน่ อยา่งไรกต็าม ยงัมหีลายคน (ทัง้ผูเ้ชือ่และผูท้ ีไ่มเ่ชือ่) ทีค่ดิผดิวา่การเขา้ไปในโบสถ์

กระทาํใหอ้ยูใ่กลช้ดิพระเจา้ ความจรงิ คอื อาคารโบสถค์วรถกูมองวา่เป็นหอ้งเรยีนหลกัคาํสอน

พระคมัภรี์ และเป็นทีท่ ีผู่เ้ชือ่สามารถรว่มกนัทาํพธิมีหาสนิทและรอ้งเพลงนมสัการพระเจา้

B. คาํว่า “ คริสตจกัร” ในพระคมัภีร ์

1. คาํวา่ ครสิตจกัร (ภาษาองักฤษมกัจะเขยีนวา่ “the Church” สาํหรบัครสิตจกัรสากล และ “the

church” เพือ่เลง็ถงึครสิตจกัรทอ้งถิน่) แปลมาจากคาํกรกีวา่ ε ̓κκλησια (เอก็-คเล-เซยี)

2. คาํวา่ เอก็-เคล-เซยี ถกูใชใ้นภาษา Attic Greek (ศตวรรษที่ 5 ก่อนครสิตกาล) และหมายถงึ

การประชมุพลเมอืงเพือ่อภปิรายหารอืเรือ่งบา้นเมอืง (คลา้ยสภา) นี่คอืความหมายของคาํวา่

เอก็-เคล-เซยี ใน กจิการ 19:32

3. คาํวา่ เอก็-เคล-เซยี ถกูใชเ้พือ่อธบิายถงึชมุนุมชนชาตอิสิราเอลทีอ่ยูใ่นทะเลทราย (กจิการ

7:38) และสาํหรบัชาวยวิทีร่ว่มประชมุทางศาสนาทีธ่รรมศาลาของพวกเขา (มทัธวิ 18:17)

4. คาํวา่ เอก็-เคล-เซยี หมายถงึ ครสิตจกัรสากล คอื ผูเ้ชือ่ทกุคนในยคุครสิตจกัร (เอเฟซสั

1:22-23, 5:25-27; โคโลสี 1:17-18)

“ [พระบดิา] ไดท้รงตัง้พระองคไ์วเ้ป็นประมขุเหนือสิง่สารพดัแหง่ครสิตจกัร ซึง่เป็นพระกายของ

พระองค”์ (Eph 1:22ข-23ก)

5. คาํวา่ เอก็-เคล-เซยี ถกูใชเ้พือ่อธบิายถงึกลุม่ผูเ้ชือ่ในยคุครสิตจกัรไดร้ว่มประชมุ แมอ้าจมแีค่

2-3 คนอยู่รวมกนั กลุม่เชน่นี้ถกูเรยีกวา่ ครสิตจกัรทอ้งถิน่ (local church) (1 โครนิธ์ 11:18,

14:19, 28, 34-35; ฟิลปิปี 4:15; 1 เธสะโลนิกา 1:1; 2 เธสะโลนิกา 1:1; ววิรณ์ 2-3) ครสิตจกัร

คอื องคก์รทีม่ศีษิยาภบิาล-ผูส้อนพระคมัภรี์ เป็นผูนํ้าฝ่ายวญิญาณ และกลุม่ผูเ้ชือ่ทีย่อมรบัใน

สทิธอิาํนาจในการสัง่สอนพระคมัภรีข์องเขา

6. ไมม่คีาํบญัชาวา่ผูเ้ชือ่ตอ้งเขา้โบถส์ แต่ผูเ้ชือ่ทกุคนจะตอ้งอยูภ่ายใตส้ทิธอิาํนาจของศษิยาภิ

บาล-ผูส้อนพระคมัภรี์ ผูเ้ชือ่ทีป่ราศจากศษิยาภบิาล-ผูส้อนพระคมัภรี์ ไมอ่าจโตฝ่ายวญิญาณได้



“พระองคจ์งึใหบ้างคนเป็นอคัรสาวก บางคนเป็นศาสดาพยากรณ์ บางคนเป็นผูป้ระกาศขา่ว

ประเสรฐิ บางคนเป็นศษิยาภบิาล-ผูส้อนพระคมัภรี์ [“Pastor-teacher” *] เพือ่เตรยีมวสิทุธชินใหด้ี

รอบคอบ เพือ่ชว่ยในการรบัใช้ เพือ่เสรมิสรา้งพระกายของพระครสิตใ์หจ้าํเรญิขึน้” (เอเฟซสั

4:10-11)

*The Granville-Sharp rule : a single definite article governs both nouns connected by the conjunction

“και” (kai / คาย) meaning that both nouns are talking about the same thing. This is technically

known as an hendiadys, in which two nouns are joined by a conjunction to express one idea.

C. การใช้การเปรียบเทียบ ซึ่งสอนถึงความสมัพนัธร์ะหว่างพระเยซูคริสตก์บัคริสตจกัร

C1. ผูเ้ลีย้งแกะ กบัแกะ

C2. พระครสิตท์รงเป็นศลิามมุเอก

C3. มหาปโุรหติ และ ปุโรหติแหง่พระราชวงศข์องพระเจา้

C4. เจา้บ่าวกบัเจา้สาว

C5. กษตัรยิก์บัสมาชกิในพระราชวงศข์องพระเจา้

C6. พระกายของพระครสิต์

C1. ผ ูเ้ล ี้ยงแกะ กบัแกะ

1. เราไดพ้บการเปรยีบเทยีบวา่พระเยซเูป็นผูเ้ลีย้งแกะและผูเ้ชือ่ในพระองคเ์ป็นแกะในสดดุบีท

ที่ 23; ยอหน์บทที่ 10; ฮบีรู 13:20; เปโตร 5:4 เป็นการสอนใหเ้รามัน่ใจในการดแูลและการ

ปกป้องซึง่พระองคท์รงมตี่อเรา

2. ในการศกึษาการเปรยีบเทยีบต่อไปนัน้ ขอจดจาํไวว้า่ศษิยาภบิาลกเ็ป็น “ผูเ้ลีย้งแกะ” (นี่คอื

ความหมายของคาํวา่ pastor ในภาษาองักฤษและภาษาลาตนิ และตรงกบัคาํวา่ ποιμην

(พอย-เมน) ในภาษากรกี) ศษิยาภบิาลกระทาํหน้าทีใ่นการเลีย้งฝงูแกะของ. “ผูเ้ลีย้งใหญ่”

(ἀρχιποιμην / Chief Shepherd 1 เปโตร 5:4) คอื พระเยซคูรสิต์ ผูไ้ดท้รงนําแกะแต่ละตวั

ใหม้าพบกบัศษิยาภบิาลทีเ่หมาะสมทีส่ดุสาํหรบัเขา (1 เปโตร 5:3)

3. ลกัษณะของแกะ

(i) แกะจะหลงทางเสมอ เพราะไมรู่จ้กัทศิทางจงึตอ้งมคีนนําทางพวกมนัเสมอ



(ii) แกะไม่สามารถทาํความสะอาดตวัมนัเองได้ ไมเ่หมอืนแมว หมา ชา้ง หรอืสตัว์

อืน่ๆ แกะตอ้งมคีนคอยทาํความสะอาดให้ เชน่เดยีวกบัการทีพ่ระเจา้ทรงโปรดยกบาป

ให้ และทรงชาํระผูเ้ชือ่จากสิง่สกปรก ทกุครัง้ทีผู่เ้ชือ่กลา่วถงึ (สารภาพ) บาป (rebound)

(iii) แกะไม่สามารถปกป้องตวัของมนัเองได้ ไมม่ฟัีนแหลม เลบ็ เกราะ ไร้

ความสามารถในการพรางตวัหรอืการวอ่งไวในการหนีจากศตัรู แกะตอ้งอาศยัผูเ้ลีย้ง

เทา่นัน้ พระเยซทูรงปกป้องชวีติผูเ้ชือ่ทัง้ 2 ทาง ไดแ้ก่

ผา่นการควบคมุประวตัศิาสตร์ (สถานการณ์ภายนอกจติใจ ซึง่ผูเ้ชือ่ไมอ่าจควบคมุได)้

และผา่นหลกัคาํสอนพระคมัภรีภ์ายในจติใจของผูเ้ชือ่ ซึง่ปกป้องจติใจของผูเ้ชือ่

(สถานการณ์ภายในจติใจ ขึน้อยูก่บั volition ของผูเ้ชือ่)

(iv) แกะท่ีบาดเจบ็ต้องอาศยัการรกัษาจากผูเ้ล ี้ยง ไมเ่หมอืนแมวหรอืหมาทีจ่ะเลยี

แผล ซึง่จะชว่ยเรง่การรกัษา ผูเ้ชือ่ทีบ่าดเจบ็ไดร้บัการรกัษาผา่นพระคาํของพระเจา้

(โดยเฉพาะเครือ่งมอืการแกปั้ญหา เชน่ การดาํเนินชวีติดว้ยความเชือ่ การเหน็คณุคา่

ในพระคณุของพระเจา้ ความรกัสว่นตวัต่อพระบดิา หรอืเครือ่งมอืใดๆ ทีจ่าํเป็นในการ

รกัษาใหห้าย)

(v) แกะไม่สามารถหาอาหารหรือนํ้าเองได้ ไมเ่หมอืนสตัวท์ัว่ไป ในทาํนองเดยีวกนั

แกะของพระเยซคูรสิตต์อ้งอาศยัการเลีย้งอาหารฝ่ายวญิญาณ (1 โครนิธ์ 3:2) จากศษิ

ยาภบิาล-ผูส้อนพระคมัภรี์ ซึง่พระองคท์รงจดัเตรยีมใหแ้ก่แกะทีห่วิกระหาย (1 เปโตร

5:3) ซึง่เป็นไปตามหลกัการทีว่า่ “God honors positive volition” (พระเจา้ทรงใหเ้กยีรติ

แกผู่เ้ชือ่ทีต่ดัสนิใจแสวงหาน้ําพระทยัของพระองค”์) และ “God promotes the

prepared pastor” (1 เปโตร 5:6; ยากอบ 4:10 - พระเจา้ทรงใชศ้ษิยาภบิาล-ผูส้อนที่

เตรยีมพรอ้ม คอื คนนัน้ไมต่อ้งโฆษณาตวัเองหรอืพนัธกจิของตน แต่พระเจา้มวีธิใีหผู้้

เชือ่ทีต่ดัสนิใจแสวงหาน้ําพระทยัของพระองคน์ัน้ไดพ้บกนั)

(vi) แกะมกัตกใจง่าย แต่พอไดย้นิเสยีงของผูเ้ลีย้งมนักจ็ะสงบลงทนัที ผูเ้ชือ่ทีไ่มรู่จ้กั

หลกัคาํสอนพระคมัภรีจ์ะวติกกงัวลและไมม่คีวามมัน่คงในชวีติ แต่ผูเ้ชือ่ทีไ่ดส้ะสม

ความคดิของพระครสิต์ (เทา่กบั “เสยีงของผูเ้ลีย้ง”) ภายในจติใจกจ็ะมคีวามกลา้หาญ

ความเขม้แขง็ และความสงบสบุภายในจติใจ

(vii) การท่ีแกะจะให้ผลผลิต (ขนแกะ) เป็นผลลพัธจ์ากการเลี้ยงดขูองผ ูเ้ล ี้ยง ใน

ทาํนองเดยีวกนั ผา่นความสตัยซ์ือ่ของพระเยซคูรสิต์ และการสัง่สอนอยา่งสตัยซ์ื่อของ

ศษิยาภบิาล ผูเ้ชือ่จะผลติผลฝ่ายวญิญาณ (spiritual fruit / divine good) และถวาย

เกยีรตแิดพ่ระเจา้ดว้ยวธิตี่างๆ ดงัต่อไปน้ี :

1. การปฏบิตัติามแผนพธิกีารของพระเจา้ (execution of the protocol plan)

2. ความสามารถทีจ่ะรบัพระพรเอสโครในเวลาทีย่งัมชีวีติอยูบ่นโลก (through the

distribution of escrow blessings for time)



3. การเป็นพยานในคดอุีธรณ์ระหว่างพระเจา้และซาตาน (as a witness for the

Prosecution in the rebuttal phase of Satan's appeal trial)

4. ผา่นการมอีทิธพิลต่อประวตัศิาสตรโ์ดยทีค่นอืน่มองไมเ่หน็ (impact of the

invisible hero)

C2. พระคริสตท์รงเป็นศิลามมุเอก (Christ as the chief cornerstone)

พระครสิตท์รงกลา่วถงึการตัง้ครสิตจกัรของพระองคค์รัง้แรกในพระธรรมมทัธวิบทที่ 16

“ฝ่ายเราบอกทา่นดว้ยวา่ ทา่นคอื กอ้นหนิ [πετρος / เพท็-ทรอส] และบนศลิา [πετρα / เพท็-

ทรา] นี้ เราจะสรา้งครสิตจกัรของเราไว้ และประตแูหง่นรกจะมชียัต่อครสิตจกัรนัน้กห็ามไิด”้

(มทัธวิ 16:18)

คาํวา่ เพท็-โทรส (เปโตร) เขยีนเป็นเพศชาย จงึหมายความวา่ กอ้นหนิ เชน่ กอ้นหนิขนาดเลก็

หรอืเศษหนิทีห่ลุดหรอืถกูแกะออกมาจากกอ้นทีใ่หญ่ สว่นคาํวา่ เพท็-ทรา เขยีนเป็นเพศหญงิ

จงึหมายถงึกอ้นหนิกอ้นใหญ่ (ศลิา) หรอื กลุม่กอ้นหนิ หรอื ภเูขาหนิกไ็ด้ (คาํเดยีวกบัทีใ่ชใ้นคาํ

อุปมาเรือ่ง คนมปัีญญาสรา้งบา้นบนศลิา) (มทัธวิ 7:24-25)

Thayer’s Greek Dictionary Definition:

πετρα / เพท็-ทรา

1) a rock, cliff or ledge

1a) a projecting rock, crag, rocky ground

1b) a rock, a large stone

1c) metaphorically a man like a rock, by reason of his firmness and strength of soul

Strongs Lexicon Definition:

πετρα / เพท็-ทรา

Feminine of πετρος (เพท็-ทรอส); a (mass of) rock (literally or figuratively): - rock.

การทีพ่ระองคพ์ดูถงึพระองคเ์องวา่เป็นศลิาเป็นการเลง็ถงึพระองคใ์นฐานะเป็นศลิามมุเอก (เอ

เฟซสั 2:20; 1 เปโตร 2:4-8) พระองคท์รงเป็นจดุเชือ่มระหวา่งยคุอสิราเอลและยคุครสิตจกัร (ดู

หลกัคาํสอน เรือ่ง Dispensations)



C3. มหาปโุรหิต และ ปโุรหิตแห่งพระราชวงศข์องพระเจ้า (The analogy of the high

priest and the royal priesthood) (ดหูลกัคาํสอน เร ื่อง Priesthood)

1. พระเยซคูรสิตท์รงเป็นมหาปโุรหติของผูเ้ชือ่ในยคุครสิตจกัร

“เรามมีหาปโุรหติอยา่งนี้เอง ผูไ้ดป้ระทบัเบือ้งขวาพระทีน่ัง่แหง่ผูท้รงเดชานุภาพในฟ้าสวรรค”์

(ฮบีรู 8:1)

2. พระเยซทูรงเป็น มนุษย์ ทรงเป็นกษตัรยิ์ และทรงเป็นปโุรหติ เชน่เดยีวกบัทีเ่มลคเีซเดคเป็น

(กษตัรยิแ์หง่ซาเลม็) (ปฐมกาล 14:18-20; สดดุี 110:4; ฮบีรู 7)

“โดยพระเจา้ [พระบดิา] ไดท้รงตัง้พระองค์ [พระเยซคูรสิต]์ ใหเ้ป็นมหาปโุรหติตามอยา่งของเม

ลคเีซเดค” (ฮบีรู 5:10)

3. ผูเ้ชือ่ในยคุครสิตจกัรทกุคนไดร้บัตาํแหน่งใหเ้ป็นปโุรหติในพระราชวงศข์องพระเจา้ ณ เวลา

รอด ดงันัน้ เราจงึแตกต่างจากผูเ้ชือ่ในยคุอืน่ซึง่อยูใ่ตร้ะบบปโุรหติอืน่ เชน่ บดิาเป็นปุโรหติแทน

ครอบครวั (Patriarchal priesthood ตัง้แต่อาดมัถงึยคุอสิราเอล ก่อนปีค.ศ. 1441) และ ตวัแทน

จากเผา่เลวเีป็นตวัแทนของชนชาตอิสิราเอล (Levitical priesthood ตลอดยคุอสิราเอล) ในระบบ

ปโุรหติเผา่เลวนีี้ ปโุรหติไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นผูเ้ชือ่ ไมเ่หมอืนกบัระบบปุโรหติในยคุครสิตจกัร

4. การทีผู่เ้ชือ่ในยคุครสิตจกัรเป็นปโุรหตินัน้ หมายความวา่เราไดร้บัสทิธพิเิศษทีจ่ะเขา้เฝ้า

(represent) ต่อหน้าพระพกัตรข์องพระเจา้โดยมติอ้งผา่นผูใ้ด ในเรือ่งการตัง้ตน้ใหม่ (rebound)

การอธษิฐาน และในการทลูขอสิง่ต่างๆ จากพระบดิา

“และทา่นทัง้หลายกเ็สมอืนศลิาทีม่ชีวีติ ทีก่าํลงัก่อขึน้เป็นพระนิเวศฝ่ายวญิญาณ เป็นปโุรหติที่

ถกูแยกออกต่อพระเจา้ [ความหมายของคาํวา่ ἁγιος / หากโิอส ] เพือ่ถวายสกัการบชูาฝ่าย

วญิญาณ ทีช่อบพระทยัของพระเจา้โดยทางพระเยซคูรสิต”์ (1 เปโตร 2:5)

“แต่ทา่นทัง้หลายเป็นชาตทิีพ่ระองคท์รงเลอืกไวแ้ลว้ เป็นพวกปโุรหติหลวง เป็นประชาชาตทิีถ่กู

แยกออกต่อพระเจา้ [ἁγιος / ฮากโิอส] เป็นชนชาตขิองพระองคโ์ดยเฉพาะ เพือ่ทา่นทัง้หลาย
จะไดส้าํแดงพระบารมขีองพระองค์ ผูไ้ดท้รงเรยีกทา่นทัง้หลายใหอ้อกมาจากความมดื เขา้ไปสู่

ความสว่างอนัมหศัจรรยข์องพระองค”์ (1 เปโตร 2:9)



“และ [พระเยซคูรสิต]์ ทรงตัง้เราไวใ้หเ้ป็นกษตัรยิแ์ละเป็นปโุรหติของพระเจา้พระบดิาของ

พระองค”์ (ววิรณ์ 1:6ก)

5. ขอ้อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัคาํสอนเรือ่งปโุรหติ: ฮบีรบูทที่ 7; 9:11; 10:10-14

C4. เจ้าบา่วกบัเจ้าสาว (The groom and the bride analogy)

1. การสอนถงึครสิตจกัรในฐานะเป็นเจา้สาวของพระครสิตเ์ป็นภาพเปรยีบเทยีบถงึเหตุการณ์ซึง่

จะเกดิขึน้ในอนาคต (eschatological analogy) หลงัจากทีค่รสิตจกัรจะถกูรบัไป (the Rapture)

จะมี 7 ปีซึง่พระเจา้จะทรงเตรยีมเจา้สาว (ครสิตจกัร) ใหพ้รอ้มสาํหรบังานเลีย้งใหญ่ ซึง่จะมกีาร

ฉลองบนโลกหลงัจากทีพ่ระครสิตเ์สดจ็มาครัง้ทีส่อง (the Millennium)

2. ขอ้พระคมัภรีท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัคาํสอนเรือ่งน้ี: 2 โครนิธ์ 11:2; เอเฟซสั 5:25-27; ววิรณ์

19:6-8 อยา่งไรกต็าม ผูเ้ชือ่จะตอ้งมคีวามเขา้ใจในหลกัคาํสอนเรือ่ง Dispensations และ

ประเพณกีารสมรสของชาวยวิ ก่อนทีจ่ะสามารถเขา้ใจในหลกัคาํสอนเรือ่งนี้ได้

C5. พระมหากษตัริยแ์ละสมาชิกในพระราชวงศข์องพระเจ้า (The King and the royal

family of God)

1. พระเยซคูรสิตท์รงเป็นกษตัรยิ์ และผูเ้ชือ่แหง่ยคุครสิตจกัรเป็นครอบครวัของพระองค์

“สงูยิง่เหนือบรรดาเทพผูค้รอง เหนือศกัดเิทพ เหนืออทิธเิทพ เหนือเทพอาณาจกัร และเหนือ

นามทัง้ปวงทีเ่ขาเอ่ยขึน้ มใิชใ่นยคุนี้เทา่นัน้แต่ในยคุทีจ่ะมาถงึดว้ย [ยคุพนัปีของพระครสิต]์ พระ

เจา้ไดท้รงปราบสิง่สารพดัลงไวใ้ตพ้ระบาทของพระครสิต์ และไดท้รงตัง้พระองคไ์วเ้ป็นประมขุ

เหนือสิง่สารพดัแหง่ครสิตจกัร” (เอเฟซสั1:22-23)

2. พระนาม “กษตัรยิเ์หนือกษตัรยิ”์ (1 ทโิมธี 6:15; ววิรณ์ 17:14; ววิรณ์ 19:16) เลง็ถงึการที่

พระองคจ์ะทรงครองโลกเป็นเวลา 1000 ปี (His millennial reign) ซึง่ตอนนัน้ผูเ้ชือ่ทีย่ ิง่ใหญ่แหง่

ยคุครสิตจกัรจะไดร้บัตาํแหน่งเป็นกษตัรยิอ์ยูภ่ายใตก้ารปกครองของพระเยซคูรสิต์

“ผูใ้ดมชียัชนะและถอืรกัษากจิการของเราไวจ้นถงึทีส่ดุ [ผูเ้ชือ่ทีผ่า่นการทดสอบในฐานะเป็น

พยานฝ่ายพระเจา้ในคดอีุทธรณ์ระหว่างพระเจา้กบัซาตาน] เราจะใหผู้น้ัน้มอีาํนาจครอบครอง

บรรดาประชาชาต”ิ (ววิรณ์ 2:26)



C6. พระกายของพระคริสต ์ (The Body of Christ)

1. ในการเปรยีบเทยีบประการนี้ พระครสิตท์รงเป็นศรีษะและประมขุแหง่พระราชวงศข์องพระ

เจา้ (ผูเ้ชือ่ทกุคนในยคุครสิตจกัร) นี่คอืพระกายของพระองค์ การทีพ่ระองคท์รงเป็นศรีษะไดเ้ลง็

ถงึสทิธอิาํนาจ และการทรงนําของพระองค์

“พระองคท์รงเป็นศรีษะของกาย คอื ครสิตจกัร” (โคโลสี 1:18)

“เพราะวา่สามเีป็นศรีษะของภรรยา เหมอืนพระครสิตท์รงเป็นศรีษะของครสิตจกัร (เอเฟซสั

5:23)

2. “พระกาย” ไดเ้ลง็ถงึความแตกต่างกนัระหวา่งผูเ้ชือ่ เชน่ บุคคลกิ และของประทานฝ่าย

วญิญาณ (ดู 1 โครนิธ์ 12)

3. ผูเ้ชือ่แหง่ยคุครสิตจกัรไดร้บับพัตศิมาทางฝ่ายวญิญาณ ณ เวลารอด การบพัตศิมา (คอื

“identification”) นี้ เป็นบพัตศิมาเดยีวทีจ่าํเป็นสาํหรบัผูเ้ชือ่ เป็นบพัตศิมาเดยีวทีเ่กีย่วกบัความ

รอด ไมเ่หมอืนการบพัตศิมาดว้ยน้ํา ซึง่ถกูใชใ้นสมยัเริม่ตน้ของยคุครสิตจกัร เพือ่เป็นเครือ่งมอื

การสอนผูเ้ชือ่ถงึบพัตศิมาฝ่ายวญิญาณ คอื การบพัตศิมาจากพระวญิญาณบรสิทุธ์ เมือ่ถงึเวลา

ทีข่อ้มลูเกีย่วกบัการบพัตศิมาฝ่ายวญิญาณถกูบนัทกึเป็นตวัอกัษรแลว้ การบพัตศิมาดว้ยน้ํากไ็ม่

มคีวามจาํเป็นต่อไป (ลกูา 3:16; 1 โครนิธ์ 1:14-17; 1 เปโตร 3:20) (มขีอ้มลูเพิม่เตมิใน หลกั

คาํสอนพระคมัภีรเ์กี่ยวกบัการบพัติศมา)

4. บพัตศิมาจากพระวญิญาณบรสิทุธิเ์ป็นการทีพ่ระวญิญาณทรงนําผูเ้ชือ่ใหเ้ขา้สว่นในพระครสิต์

ณ เวลารอด ซึง่กเ็ป็นการสรา้งพระกาย คอื ครสิตจกัรของพระองค์

“มกีายเดยีว [ครสิตจกัรของพระครสิต]์ และมพีระวญิญาณองคเ์ดยีว” (เอเฟซสั 4:4ก)

“มอีงคพ์ระผูเ้ป็นเจา้องคเ์ดยีว [พระเยซคูรสิต]์ ความเชือ่เดยีว [หลกัคาํสอนพระคมัภรีไ์ดส้รา้ง

ความเชือ่ทีถ่กูตอ้ง] บพัติศมาเดียว [คอืการทีพ่ระวญิญาณบรสิทุธิท์รงนําเราใหเ้ขา้สว่นในพระ

ครสิต์ ณ เวลารอด]” (เอเฟซสั 4:5)

“เพราะเหตุวา่ ทกุคนในพวกทา่นทีร่บับพัตศิมาเขา้รว่มในพระครสิตแ์ลว้ กไ็ดส้วมชวีติพระ

ครสิต”์ (กาลาเทยี 3:27)



“เพราะวา่ถงึเราจะเป็นพวกยวิหรอืพวกต่างชาติ เป็นทาสหรอืมใิชท่าสกต็าม เราทัง้หลายไดร้บั

บพัตศิมาโดยพระวญิญาณองคเ์ดยีวเขา้เป็นกายอนัเดยีวกนั” (1 โครนิธ์ 12:13)

5. ในปัจจุบนั การบพัตศิมาจากพระวญิญาณบรสิทุธิไ์มไ่ดเ้ป็นประสบการณ์ทีเ่ราสมัผสัได้

เพราะเป็นเหตุการณ์ทางฝ่ายวญิญาณ จงึไมไ่ดก้ระทบต่อความรูส้กึ อารมณ์ หรอื ความคดิของ

เรา วธิเีดยีวซึง่จะใหผู้เ้ชือ่รบัรูว้า่เราไดร้บับพัตศิมาจากพระวญิญาณบรสิทุธิ ์ คอืการเรยีนหลกัคาํ

สอนพระคมัภรีท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาน้ี

D. ความเข้าใจในการที่พระเจ้าทรงแบง่ยคุสมยัต่างๆ ตามประวตัิศาสตรข์อง

มนุษย์ (Dispensational Orientation)

1. ยคุครสิตจกัรถกูเรยีกวา่ ยคุลกึลบั (the mystery age) (โรม16:25-26; เอเฟซสั 3:1-5; โคโลสี

1:25-27) ถงึแมว่้าครสิตจกัรอยูใ่นแผนการของพระเจา้ตัง้แต่อดตีกาล แต่เรือ่งครสิตจกัรและยคุ

ครสิตจกัรไมไ่ดถ้กูเปิดเผยแก่มนุษยจ์นถงึยคุของพระเยซคูรสิต์ (the Age of the Hypostatic

Union) พระองคเ์ริม่ส ัง่สอนตัง้แต่ มทัธวิบทที่ 16 ซึง่เป็นปีสดุทา้ยของพนัธกจิการประกาศและ

การสัง่สอนของพระองค์ เน่ืองจากชาวยวิสว่นใหญ่กาํลงัปฏเิสธพระองคใ์นฐานะเป็นพระผูช้ว่ย

ใหร้อด พระเจา้จงึจาํเป็นตอ้งแทรกยคุครสิตจกัรเขา้มาในประวตัศิาสตร์ (the intercalation of

the Church Age ดู หลกัคาํสอนเรือ่ง Dispensations)

2. วธิกีารรบัความรอดไมเ่คยเปลีย่น ตลอดทกุยคุทกุสมยัในประวตัศิาสตรข์องมนุษย์ มนุษย์

ไดร้บัความรอดผา่นความเชือ่เพยีงอยา่งเดยีว ในพระเยซคูรสิตเ์พยีงผูเ้ดยีว (faith alone in

Christ alone) เป้าหมายชวีติของผูเ้ชือ่กไ็มไ่ดเ้ปลีย่นเชน่กนั (เตบิโตขึน้ฝ่ายวญิญาณจนไดเ้ขา้

สว่นในความสขุของพระเจา้ ปักใจไวก้บัพระเยซคูรสิต์ และผา่นการทดสอบในฐานะเป็นพยาน

ฝ่ายพระเจา้ เป็นตน้) อยา่งไรกต็าม ทรพัยากรฝ่ายวญิญาณ และคาํบญัชาจะเปลีย่นไปในบาง

เรือ่ง

3. ตวัอยา่งทรพัยากรฝ่ายวญิญาณซึง่มเีฉพาะผูเ้ชือ่ในยคุครสิตจกัร

1. พระวญิญาณบรสิทุธิท์รงกระทาํรา่งกายของผูเ้ชือ่กลายเป็นพระวหิารของพระ

ครสิต์

2. พระบดิา พระบุตร และพระวญิญาณบรสิทุธิท์รงสถติอยูใ่นรา่งกายของผูเ้ชือ่

3. ผูเ้ชือ่ไดเ้ขา้สว่นในพระเยซคูรสิต์



4. ผูเ้ชือ่เป็นปโุรหติในพระราชวงศข์องพระเจา้

5. ผูเ้ชือ่ไดร้บัการประกอบดว้ยพระวญิญาณบรสิทุธิ ์

หา้สิง่นี้เป็นเพยีงตวัอยา่งจากทรพัยากรฝ่ายวญิญาณทัง้ 40 สิง่ทีพ่ระเจา้ทรงประทานแก่ผูเ้ชือ่

ทกุคนในยคุครสิตจกัร ณ เวลารอด มี 39 สิง่ซึง่มสีถานะทีถ่าวร อกีหน่ึงสิง่คอื การประกอบดว้ย

พระวญิญาณบรสิทุธิ ์ ซึง่ขึน้อยูก่บัความคดิเสรี (volition) ของแต่ละคน (เอเฟซสั 5:18; กาลาเทยี

5:16; 1 ยอหน์ 1:9) (ดู “40 สิง่ทีพ่ระเจา้ทรงประทานแก่ผูเ้ชือ่ทกุคน ณ เวลารอด” ในหนงัสอื

ธรรมชาตบิาป ปะทะ พระวญิญาณบรสิทุธิ์ หน้า 55)

4. ตวัอยา่งของคาํบญัชาทีม่ต่ีอผูเ้ชือ่ในยคุครสิตจกัร ซึง่ไมม่แีก่ผูเ้ชือ่ในยคุอืน่ ไดแ้ก่

1. “จงประกอบดว้ยพระวญิญาณ” (เอเฟซสั 5:18)

2. “ฝ่ายภรรยาจงยอมฟังสามขีองตนเหมอืนยอมฟังองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” (เอเฟซสั

5:22)

3. “ฝ่ายสามกีจ็งรกัภรรยาของตน เหมอืนอยา่งทีพ่ระครสิตท์รงรกัครสิตจกัร และ

ทรงประทานพระองคเ์องเพือ่ครสิตจกัร” (เอเฟซสั 5:25)

5. การเปลีย่นแปลงเหลา่น้ีเป็นการตอบโตต้่อคาํกลา่วหาจากซาตาน ซึง่ทาํใหฝ่้ายอยัการ (พระ

เจา้) จาํตอ้งเตรยีมพยานใหพ้รอ้มทีจ่ะรบัมอืกบัการทดสอบดว้ยทรพัยากร และพระบญัชาที่

ยิง่ใหญ่กวา่ยคุสมยัทีผ่า่นมา : These changes occur as the appeal trial progresses and

new arguments are established and upheld or refuted. (ดใูนหวัขอ้ F: ความเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะของยคุครสิตจกัร)

E. วนัเวลาของยคุคริสตจกัร The Period of the Church Age

1. ยคุครสิตจกัรไดเ้ริม่ตน้ในวนัเพน็เทคอสต์ ปีที่ 30 (50 วนัหลงัจากพระครสิตท์รงเป็นขึน้จาก

วนัตาย) แลว้จะสิน้สดุลงเมือ่ครสิตจกัรจะถกูรบัขึน้ไป

2. ยคุครสิตจกัรนัน้ต่อจากยคุของพระเยซคูรสิต์ (ปีที่ 4 ก่อนครสิตกาล จนถงึปี ค.ศ. 30) ในการ

ทีพ่ระเยซไูดต้รสัแก่สาวกวา่ “บนศลิาน้ีเราจะสรา้งครสิตจกัรของเราไว”้ (มทัธวิ 16:18) พระองค์

ทรงใชค้าํวา่ οι ̓κοδομεω (ออย-โค-โด-เม-โอ หมายถงึ สรา้ง) ในรปูแบบอนาคตกาล (future

active indicative)



3. ในกจิการ 1:5 พระเยซไูดต้รสัแก่สาวกวา่ “เพราะวา่ยอหน์ใหร้บับพัตศิมาดว้ยน้ํากจ็รงิ แต่ไม่

ชา้ไมน่าน [อกี 10 วนั ซึง่จะเป็นวนัเพน็เทคอสต]์ ทา่นทัง้หลายจะรบับพัตศิมาดว้ยพระวญิญาณ

บรสิทุธิ"์

“เพราะวา่ถงึเราจะเป็นพวกยวิหรอืพวกต่างชาติ เป็นทาสหรอืมใิชท่าสกต็าม เราทัง้หลาย [ผูเ้ชือ่

ในยคุครสิตจกัร] ไดร้บับพัตศิมาโดยพระวญิญาณองคเ์ดยีวเขา้เป็นกายอนัเดยีวกนั [คอื

ครสิตจกัร]” (1 โครนิธ์ 12:13)

4. ในวนัเพน็เทคอสตน์ัน้ สาวก 120 คนซึง่อยูห่อ้งขา้งบนไดร้บับพัตศิมาดว้ยพระวญิญาณบรสิทุธิ ์

เป็นครัง้แรก* และสาวกซึง่อยูห่อ้งขา้งบนนัน้ “…กป็ระกอบดว้ยพระวญิญาณบรสิทุธิจ์งึตัง้ตน้พดู

ภาษาตา่งๆตามทีพ่ระวญิญาณทรงโปรดใหพ้ดู” การพดูเป็นภาษาตา่งๆ เป็นหมายสาํคญัซึง่เตอืน

ชาวยวิถงึการพพิากษาลงโทษซึง่จะมาถงึประเทศอสิราเอล (อสิยาห์ 28:11) ของประทานในการ

พดูภาษาต่างๆ ถกูยกเลกิในปี ค.ศ. 70 เป็นปีทีเ่มอืงเยรซูาเลม็ถกูทาํลายโดยกองทพัโรม (1 โค

รนิธ์ 13:8)

* ยกเวน้สาวก 10 คน (ดู ยอหน์ 20:22-24)

5. ยคุครสิตจกัรจะสิน้สดุลงเมือ่ครสิตจกัรจะถกูรบัขึน้ไป (Rapture หรอื resurrection of the

Church) ซึง่เป็นเวลาทีร่าชวงศข์องพระเจา้ (the royal family of God คอื ผูเ้ชือ่ทกุคนในยคุ

ครสิตจกัร) ไดร้บักายนิรนัดร์ (1 เธสะโลนิกา 4:13-18; 1 โครนิธ์ 15:51-57; ฟิลปิปี 3:21; 1 ยอ

หน์ 3:1-2)

6. ยคุครสิตจกัร และ “เวลาของคนต่างชาต”ิ ไดข้นานกนัในประวตัศิาสตร์ เพยีงแต่ยคุครสิตจกัร

ไดเ้ริม่ตน้ 40 ก่อน “เวลาของคนต่างชาต”ิ นัน้ แลว้จะไดค้รบกาํหนด 7 ปีก่อน เวลาแหง่คน

ต่างชาติ (the times of the Gentiles) นบัตัง้แต่ปี ค.ศ. 70 จนถงึวนัพระครสิตท์รงเสดจ็กลบัมา

เพือ่ตัง้อาณาจกัรของพระองคบ์นโลก (ยคุ 1000ปี / the Millennium) ในระหวา่งเวลานี้จะมแีต่

ประเทศของคนต่างชาติ (หมายถงึประเทศใดกต็าม ยกเวน้ประเทศอสิราเอล) ซึง่จะเป็นประเทศ

แกนนําของพระเจา้ (client nation to God) (ดู หลกัคาํสอนพระคมัภรีเ์รือ่ง Client Nation)

“เขาจะลม้ลงดว้ยคมดาบ [พระเยซกูาํลงัพยากรณ์ถงึปี ค.ศ. 70] และตอ้งถกูกวาดเอาไปเป็น

เชลยทัว่ทกุประชาชาติ และคนต่างชาตจิะเหยยีบยํ่ากรงุเยรซูาเลม็ จนกวา่เวลากาํหนดของคน

ต่างชาตนิัน้จะครบถว้น” (ลกูา 21:24)

เวลาของคนต่างชาตจิะไดค้รบกาํหนดตอนทีพ่ระเยซคูรสิตท์รงเสดจ็กลบัมาเป็นครัง้ทีส่อง

ประเทศของคนต่างชาตไิดเ้หยยีบยํ่าชาวยวิตลอดทัง้ยคุครสิตจกัร และยคุ 7 ปีแหง่การทนทกุข์



เวทนา (the Tribulation ซึง่ถอืเป็นสว่นหนึ่งของยคุอสิราเอล คอื 7 ปีทีเ่หลอืจาก 490 ปีทีพ่ระ

เจา้ทรงสญัญาแก่อสิราเอล) (ดาเนียล 9:24-27)

F. ความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของยคุคริสตจกัร (The Uniqueness of

the Church Age)

1. ยคุครสิตจกัรเป็นยคุสมยัเดยีวทีผู่เ้ชือ่จะถกูนบัวา่เป็นราชวงศข์องพระเจา้ ราชวงศข์องพระ

เจา้ถกูสรา้งขึน้ผา่นการบพัตศิมาดว้ยพระวญิญาณบรสิทุธิ ์ณ เวลารอดของผูเ้ชือ่แต่ละคน การนี้

ไมเ่คยมกี่อนวนัเพน็เทคอสต์ และจะไมม่ใีนยคุสมยัอืน่หลงัจากทีค่รสิตจกัรจะถกูรบัขัน้ไป

2. ยคุครสิตจกัร คอืยคุเดยีวทีผู่เ้ชือ่ทกุคนไดร้บัการทรงสถติ (indwelling) โดยทัง้พระบดิา (เอ

เฟซสั 4:6) พระบุตร (ยอหน์ 14:19-20; 2Co 6:16) และพระวญิญาณบรสิทุธิ ์ (1โครนิธ์ 3:16;

โรม 8:11)

3. จดุประสงคข์องการทีผู่เ้ชือ่ในยคุครสิตจกัรไดร้บัการทรงสถติดว้ยพระเยซคูรสิตม์ดีงัต่อไปน้ี

คอื

1. เป็นเครือ่งหมาย (หรอือาจเรยีกวา่สญัลกัษณ์) ซึง่แสดงถงึการเป็นสมาชกิใน

ราชวงศข์องพระเจา้

2. เป็นการรบัรองชวีตินิรนัดรข์องเรา

3. เป็นการรบัรองถงึการทรงจดัเตรยีมซึง่จาํเป็นในการดาํรงชวีติอยา่งวนัต่อวนั

(logistical grace) และการทรงจดัเตรยีมทรพัยากรฝ่ายวญิญาณ (spiritual resources)

ใหเ้รา

4. พระเยซคูรสิต์ทรงเป็น escrow officer ดัง้นัน้ การทีพ่ระองคท์รงสถติอยูใ่นเราได้

รบัรองวา่ผูเ้ชือ่ทีโ่ตฝ่ายวญิญาณจะไดร้บั escrow blessings (พระพรเอสโคร) ทัง้ใน

โลกน้ีและในอนาคตนิรนัดร์

5. เป็นแรงจงูใจสาํหรบัผูเ้ชือ่ทีก่าํลงัโตฝ่ายวญิญาณ หรอืผูใ้หญ่ฝ่ายวญิญาณตอนที่

เขากาํลงัถกูความกดดนัและตอ้งทนทกุขย์ากเพือ่เป็นพระพร (suffering for blessing)

ซึง่มี 3 ประเภทหลกั ไดแ้ก่

i. การทนทกุขเ์พือ่ป้องกนัความเยอ่หยิง่ (providential preventative suffering)

ii. การทดสอบการกา้วหน้า (momentum testing)

iii. การทดสอบในฐานะเป็นพยาน (evidence testing)



6. เป็นแรงจงูใจในการตัง้พระเยซคูรสิตไ์วเ้ป็นบุคคลทีส่าํคญัทีส่ดุในชวีติ การที่

พระองคท์รงสถติอยูภ่ายในรา่งกายของเราหมายความวา่พระองคท์รงอยูใ่กลก้ว่า คู่

สมรส ลกู เพือ่นสนิท ญาตพิีน้่อง หรอืคนอืน่ใด เราจงึตอ้งใหพ้ระองคเ์ป็นที่ 1

(Number One priority) ในชวีติของเรา หากเราไดก้ระทาํอยา่งน้ีแลว้ ความคดิ การ

เรยีงลาํดบัความสาํคญั แรงจงูใจ การตดัสนิใจ และการกระทาํ (รวมถงึคาํพดู) ของเรา

จะตอ้งสะทอ้นพระองคใ์นชวีติของเรา

7. เป็นแรงจงูใจในการทีจ่ะประยกุตท์รพัยากรฝ่ายวญิญาณมาใชใ้นการดาํเนินชวีติ

และในการแกปั้ญหา (จากภายในวงฤทธิเ์ดชของพระเจา้) แทนทีจ่ะใชเ้นื้อหนงั (พลงั)

ของมนุษย์ (จากภายในระบบโลกของซาตาน)

4. ยคุครสิตจกัร คอืยคุสมยัเดยีวซึง่ผูเ้ชือ่ไดร้บัการประกอบดว้ยพระวญิญาณบรสิทุธิ ์ พรอ้มดว้ย

คาํบงัคบับญัชาทีจ่ะ (i) ประกอบดว้ยพระวญิญาณบรสิทุธิ ์ (เอเฟซสั 5:18)

(ii) ไมด่บัพระวญิญาณบรสิทุธิ ์ (1 เธสะโลนิกา 5:19)

(iii) ไมก่ระทาํพระวญิญาณบรสิทุธเ์สยีพระทยั

5. ยคุครสิตจกัรคอื ยคุสมยัเดยีวซึง่ผูเ้ชือ่ไดร้บัการมอบหมายใหเ้ป็นบุโรหติในราชวงศข์องพระ

เจา้ (royal priest) และเป็นเอกอคัรราชทตูแทนพระมหากษตัรยิ์ (royal ambassador)

1. ในฐานะเป็นบุโรหติ คณุไดแ้ทนตนเองต่อหน้าพระพกัตรข์องพระเจา้ (1 เป

โตร

2:5, 9)

2. ในฐานะเป็นเอกอคัรราชทตู คณุไดแ้ทนพระเจา้ต่อมนุษย์ (2 โครนิธ์ 5:20)

6. ยคุครสิตจกัรคอื ยคุสมยัเดยีวซึง่ผูเ้ชือ่ทกุคนไดร้บัทรพัยากรฝ่ายวญิญาณทีล่ะเอยีดลออ (a

detailed portfolio of invisible assets คอื 40 สิง่ทีพ่ระเจา้ทรงประทานแก่ผูเ้ชือ่ทกุคน ณ เวลา

รอด) การทรงจดัเตรยีมดงันี้กระทาํใหผู้เ้ชือ่ในยคุครสิตจกัรทกุคนเทา่เทยีมกนั ณ เวลารอด

7. สว่นหนึ่งของทรพัยากรฝ่ายวญิญาณ คอื ของประทานฝ่ายวญิญาณ ซึง่มบีางอยา่งทีเ่ป็นของ

ประทานเฉพาะผูช้าย (เชน่ ศษิยาภบิาล-ผูส้อนพระคมัภรี์ นกัประกาศ) อยา่งไรกต็าม การ

ประสบความสาํเรจ็ในชวีติฝ่ายวญิญาณไมไ่ดข้ ึน้อยูก่บัของประทานฝ่ายวญิญาณของแต่ละคน

แต่ขึน้อยูก่บัการเตบิโตฝ่ายวญิญาณ ผูเ้ชือ่ทกุคนจงึมสีทิธเิทา่เทยีมกนัทีจ่ะเป็นผูเ้ชือ่ทีย่ ิง่ใหญ่ได้

(เชน่ ราหบั มาเรยีชาวมกัดาลา)

8. ผูเ้ชือ่จะลม้เหลว (ไมถ่วายเกยีรตแิดพ่ระเจา้ ไมไ่ดร้บับาํเหน็จ) หรอื ชนะ (ถวายเกยีรตแิด่

พระเจา้อยา่งสงูสดุ ไดร้บับาํเหน็จ) ขึน้อยูก่บัความคดิเสรภีาพในการตดัสนิใจ (volition) ของตน



เน่ืองจากพระเจา้ทรงประทานทกุอยา่งเพือ่ผูเ้ชือ่จะมชียัชนะ ครสิเตยีนจงึไมม่ขีอ้แกต้วัหากเขา

ไดพ้ลาดทีก่ระทาํตามพระประสงคแ์ละน้ําพระทยัพระองคส์าํหรบัชวีติของเขา

9. ยคุครสิตจกัรเป็นยคุสมยัแรกซึง่ผูเ้ชือ่ไดม้พีระคมัภรีค์รบทกุเลม่ (ตัง้แต่ราวปี ค.ศ. 96)

(ววิรณ์ 22:18) คาํสัง่สอนทกุคาํทีเ่ราตอ้งการไดถ้กูบนัทกึเป็นตวัหนงัสอืแลว้ (จงึไมจ่าํเป็นตอ้งมี

ของประทานดา้นเผยพระวจนะตัง้แต่ศตวรรษแรกของครสิตจกัร)

10. มเีพยีงคาํเผยพระวจนะสองอยา่งทีเ่กีย่วกบัยคุครสิตจกัร ไดแ้ก่ การเริม่ตน้ (วนัเพนเตคอ

สต)์ และ การสิน้ยคุครสิตจกัร (วนัทีค่รสิตจกัรจะถกูรบัขึน้ไป) ไมม่คีาํเผยพระวจณะเกีย่วกบั

เหตกุารณ์ใดๆซึง่จะเกดิระหวา่งสองเวลานี้ สว่นการทีค่รสิตจกัรจะถกูรบัขึน้ไป “แต่วนันัน้ โมง

นัน้ ไมม่ใีครรู้ ถงึบรรดาทตูสวรรคใ์นสวรรคก์ไ็มรู่้ รูแ้ต่พระบดิาของเราองคเ์ดยีว” (มทัธวิ 24:36)

11. มแีต่แนวโน้มทางประวตัศิาสตร์ (historical trends) ซึง่จะอธบิายความเป็นไปใน

ประวตัศิาสตรข์องยคุครสิตจกัร เชน่ จากการเหน็ประเทศหน่ึงละทิง้ความจรงิ เราทราบไดว่้า

ประเทศนัน้จะตอ้งประสบปัญหาทางดา้นสงัคม เศรฐษกจิ ความมัน่คง เป็นตน้ มกีารอธบิาย

แนวโน้มประวตัศิาสตรใ์นพระครสิตธรรมคมัภรีใ์หม่ เชน่ มทัธวิ 24:6-12; 2 ทโิมธี 3:1-5

12. เราไมไ่ดอ้าศยัการเผยพระวจนะทีจ่ะเขา้ใจสิง่ทีก่าํลงัเกดิขึน้ในชวีติของเรา เพราะหลกัคาํ

สอนพระคมัภรีม์คีาํตอบสาํหรบัทกุสถานการณ์

13. ผูเ้ชือ่ไดร้บัทรพัยากรฝ่ายวญิญาณและฤทธิเ์ดชอนัเดยีวกบัทีค่วามเป็นมนุษยข์องพระเยซู

ครสิตไ์ดร้บั แต่เน่ืองจากมนุษยเ์ป็นสิง่ทีไ่มส่มบรูณ์แบบ พระเจา้จาํตอ้งสรา้งผูเ้ชือ่ในยคุ

ครสิตจกัรในรปูแบบ “สายพนัธุฝ่์ายวญิญาณใหม”่ (a new spiritual species) เพือ่เราจะสามารถ

รบัและประยกุตส์ิง่เหลา่น้ีได้

“เหตุฉะนัน้ถา้ผูใ้ดอยูใ่นพระครสิต์ ผูน้ัน้กเ็ป็นสิง่ทีถ่กูสรา้งใหมแ่ลว้ สิง่เก่าๆกผ็า่นพน้ไปแลว้ [ผู้

เชือ่พน้จากอาํนาจของธรรมชาตบิาปแลว้ โรม 6:6, 11-14] ดเูถดิ สิง่สารพดักลายเป็นสิง่ใหม่

ทัง้นัน้” (2 โครนิธ์ 5:17)

14. การเปรยีบชวีติฝ่ายวญิญาณของผูเ้ชือ่ในยคุอสิราเอล กบัชวีติฝ่ายวญิญาณของผูเ้ชือ่ในยคุ

ครสิตจกัร

ยคุอิสราเอล ยคุคริสตจกัร
Specialized Priesthood Universal priesthood



มรีะบบปโุรหติเฉพาะอสิราเอล (คอื

ชายชาวเลวบีางคนเป็นตวัแทน

ระหวา่งอสิราเอลกบัพระเจา้)

ผูเ้ชือ่ทกุคนเป็นปโุรหติในราชวงศข์องพระเจา้

(ไมต่อ้งมตีวัแทนระหวา่งผูเ้ชือ่กบัพระเจา้)

Shadow Christology

พธิกีรรมต่างๆ ไดส้อนถงึพระครสิต์

และพนัธกจิต่างๆ ของพระองค์

Historical Christology

พนัธกจิของพระองคถ์กูบนัทกึไวเ้ป็นตวัหนงัสอื (พระ

คมัภรีใ์หม)่
Ritual Plan of God

แผนการและพระประสงคข์องพระเจา้

ถกูเปิดเผยผา่นพิธีกรรม

Protocol Plan of God

ผูเ้ชือ่กระทาํตามแผนพิธีการของพระเจา้

Election to New Racial Species

ชาวยวิเป็นเชือ้ชาตใิหม่ (โรม 4:17-

21; ฮบีรู 11:11-12)

Election to New Spiritual Species

ครสิเตยีนเป็นสิง่ทีท่รงสรา้ง [สายพนัธุ]์ ฝ่ายวญิญาณที่

ถกูสรา้งใหม่ (2 โครนิธ์ 5:17; 12:13; เอเฟซสั 2:11-22)
Related to God through unconditional

Covenants

ผูเ้ชือ่เขา้สว่นกบัพระผูเ้ป็นเจา้ผา่น

พนัธสญัญาต่างๆ

Related to God through Baptism of Spirit

ผูเ้ชือ่เขา้สว่นกบัพระผูเ้ป็นเจา้ผา่นบพัตศิมาดว้ยพระ

วญิญาณบรสิทุธิ ์

Spiritual Life outlined in OT Canon

ชวีติฝ่ายวญิญาณถกูบนัทกึไวใ้นพระ

คมัภรีเ์ดมิ

Spiritual Life outlined in NT Canon

ชวีติฝ่ายวญิญาณถกูบนัทกึไวใ้นพระคมัภรีใ์หม่

Only Jewish Client Nations

มแีต่ประเทศยวิ (เชน่ อสิราเอล ยู

ดาห)์ ซึง่จะเป็นประเทศแกนนําของ

พระเจา้

Only Gentile Client Nations

มแีต่ประเทศของคนต่างชาตซิึง่จะเป็นประเทศแกนนํา

ของพระเจา้

Christ indwelt the Temple

พระครสิตท์รงสถติภายในพลบัพลา

และพระวหิาร (สถานทีบ่รสิทุธิท์ีส่ดุ)

Christ indwells the believer

พระครสิตท์รงสถติภายในผูเ้ชือ่

Enduement of the Holy Spirit

มกีารสวมทบัของพระวญิญาณ

บรสิทุธิ ์ (เฉพาะบางคน)

Indwelling and Filling of Holy Spirit

พระวญิญาณบรสิทุธท์รงสถติและทรงประกอบภายในผู้

เชือ่ทกุคน (เพยีงแต่การประกอบนัน้ขึน้อยูก่บัสถานะ

ฝ่ายวญิญาณของผูเ้ชือ่ในแต่ละขณะเวลา)
Spirituality by Faith-Rest

ผูเ้ชือ่จะมชีวีติฝ่ายวญิญาณผา่นการ

ประยกุตพ์ระคาํของพระเจา้ (ดาํเนิน

ชวีติดว้ยความเชือ่)

Spirituality by the power of Doctrine and the Filling of Spirit

ผูเ้ชือ่จะมชีวีติฝ่ายวญิญาณผา่นการประยกุตพ์ระคาํของ

พระเจา้พรอ้มดว้ยการประกอบดว้ยพระวญิญาณบรสิทุธิ ์

Salvation by Faith Alone in Christ Alone

จะรอดโดยการเชือ่อยา่งเดยีว ในพระ

ครสิตเ์พยีงผูเ้ดยีว

Salvation by Faith Alone in Christ Alone

จะรอดโดยการเชือ่อยา่งเดยีว ในพระครสิตเ์พยีงผูเ้ดยีว



G. คริสตจกัรท้องถ่ิน - บทบาทของศิษยาภิบาล-ผ ูส้อนพระคมัภีร ์

1. คณุมเีสรภีาพและความรบัผดิชอบในการเลอืกศษิยาภบิาลของคณุ ดงันัน้ คณุควรเลอืกผูท้ ีม่ ี

คณุสมบตัใินการสอนพระคาํอยา่งถกูตอ้ง ไมใ่ชค่นทีอ่ยูใ่กลต้วัทีส่ดุ หรอืคนทีถ่กูใจคณุเพราะพดู

เก่ง มเีสน่ห์ เป็นตน้

2. พระเยซคูรสิตท์รงเป็นประมขุของครสิตจกัร แต่พระองคจ์ะทรงเป็นหวัหน้าและผูนํ้าในชวีติ

ของคณุขึน้อยูก่บั volition ของคณุ หากคณุกาํลงัดาํเนินชวีติฝ่ายวญิญาณ และกา้วหน้าฝ่าย

วญิญาณอยู่ (ปฏบิตัติามพระบญัชาของพระองค)์ นัน่หมายความวา่คณุกาํลงัยอมรบัสทิธอิาํนาจ

ของพระองค์

3. พระเยซคูรสิตไ์ดท้รงมอบหมายสทิธอิาํนาจในการสัง่สอนหลกัคาํสอนพระคมัภรีภ์ายใน

ครสิตจกัรทอ้งถิน่แก่ศษิยาภบิาล-ผูส้อนพระคมัภรี์

“ขอ้ความเหล่าน้ี ทา่นจงใชพ้ดู ตกัเตอืน และวา่กลา่วเขาดว้ยสทิธอิาํนาจทกุอยา่ง อยา่ใหผู้ใ้ด

ประมาททา่นได”้ (ทติสั 2:15)

ขอ้น้ีเป็นขอ้หนึ่งจากอกีหลายขอ้ทีส่อนเราว่าศษิยาภบิาล-ผูส้อนพระคมัภรีเ์ป็นผูเ้ดยีวทีม่ี

คณุสมบตัใินการสอนผูเ้ชือ่ในครสิตจกัรทอ้งถิน่ หากผูเ้ชือ่ไดป้ฏเิสธทีจ่ะอยูภ่ายใตส้ทิธอิาํนาจ

การสัง่สอนของศษิยาภบิาล เขาจะไมส่ามารถโตขึน้ฝ่ายวญิญาณได้

“ทา่นทัง้หลายจงเชือ่ฟังและยอมอยูใ่นโอวาทของคนเหลา่นัน้ทีป่กครองทา่น ดว้ยวา่ทา่น

เหลา่นัน้คอยระวงัดจูติใจของทา่น” (ฮบีรู 13:17)

Limited Spiritual Gifts

มเีพยีงผูเ้ชือ่บางคนทีไ่ดร้บัของ

ประทานฝ่ายวญิญาณเพือ่ทีจ่ะรบัใช้

พระเจา้

Everyone has a Spiritual Gift

ผูเ้ชือ่ทกุคนไดร้บัของประทานฝ่ายวญิญาณเพือ่ทีจ่ะรบั

ใชพ้ระเจา้

Some Problem Solving Devices

มเีครือ่งมอืการแกปั้ญหาบางประการ
Ten Problem Solving Devices

มเีครือ่งมอืการแกปั้ญหาครบทัง้ 10 ประการ



4. หากผูเ้ชือ่ไดป้ฏเิสธทีจ่ะจาํนนต่อพระเยซคูรสิตใ์นชวีติสว่นตวัของเขา แน่นอนวา่เขาจะ

ปฏเิสธสทิธอิาํนาจของศษิยาภบิาลซึง่สอนพระคาํของพระเจา้ อนัเป็นความคดิของพระครสิต์ (1

โครนิธ์ 2:16)

5. ผูเ้ชือ่ทีป่ฏเิสธเรยีนหลกัคาํสอนพระคมัภรีไ์มอ่าจรูจ้กั และตอบสนอง (เทา่กบัปฏเิสธ) สทิธิ

อาํนาจของพระเยซคูรสิต์

H. คริสตจกัรท้องถ่ิน - หลกัการสาํคญั

1. จดุประสงคข์องครสิตจกัรทอ้งถิน่ไมใ่ชเ่พือ่อาํนวยความสะดวกในดา้นการมสีงัคม การหาคู่

สมรส หรอืการบนัเทงิ เป็นตน้ แต่เพือ่วา่ผูเ้ชือ่จะสามารถฟังคาํสัง่สอนพระคมัภรีเ์พือ่ทีจ่ะ

เตบิโตฝ่ายวญิญาณ นอกจากนัน้แลว้ ผูเ้ชือ่จะไดม้โีอกาสทีจ่ะรว่มกนัถวายเพลงสดดุแีดพ่ระ

เจา้ และรว่มกนักระทาํพธิมีหาสนิท ซึง่ถอืวา่เป็นการนมสัการพระเยซคูรสิตอ์ยา่งสงู (ดู

หนงัสอื ตวัอยา่งในการดาํเนินพธิมีหาสนิท)

2. การถวายทรพัย์ “10 ลด” เป็นการสอนทีผ่ดิ อนัเกดิจากความไมเ่ขา้ใจเรือ่งเกีย่วกบัการเกบ็

ภาษขีองอสิราเอลในสมยัพระคมัภรีเ์ดมิ อยา่งไรกต็าม หากศษิยาภบิาลสอนอยา่งถกูตอ้ง

ผูฟั้ง (ลกูศษิ) ของเขาจะมแีรงจงูใจทีถ่กูตอ้งในการทีจ่ะถวายเงนิซึง่ควรนบัว่าเป็นรายได้

ของศษิยาภบิาลเป็นหลกั ศษิยาภบิาลจงึจะไมต่อ้งทาํอาชพีเสรมิ แลว้เขาจะมเีวลาทีจ่ะ

ศกึษาหลกัคาํสอนพระคมัภรี์ และเตรยีมการสอนแก่ผูท้ีส่นใจเรยีน

(หลกัคาํสอนนี้ยงัไมเ่สรจ็สมบรูณ์)

(หวัขอ้ซึง่ยงัจะตอ้งขยายความ)

1. Authority of the Pastor (irregardless of his location in relation to his students)

2. Responsibilty of the Pastor and the congregation to study and apply Bdoc.

3. Deacons: Responsibilities and duties.

4. Church membership is a false doctrine.

5. Purpose of the Local Church – not to provide a social life, or a social gospel to

the unsaved.

6. Financial Support of the church : Through his teaching the Pastor supplies the

correct motivation that the congregation will want to support him financially. Not

through extortions or exhortation.




