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แอนนะแบ๊บติสต์คริสเตียน
คือผู้ใด?
Palmer Becker

บทน�ำ
ครสิเตยีนทีม่มีมุมองความเชือ่และวถิชีวีติแบบแอนนะแบ๊บตสิต์  

มอียูต่ัง้แต่เริม่ต้นยคุสมยัของครสิเตยีน แม้แต่ในปัจจบุนันี ้ในครสิตจกัร 

ทุกกลุ่มและเกือบทุกที่ประชุม จะมีบุคคลที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับ

ความเชื่อคริสเตียนคล้ายกันกับแอนนะแบ๊บติสต์ยึดถือไว้ แอนนะ

แบ๊บตสิต์คอืวถิหีนึง่ของการเป็นครสิเตยีน เหมอืนทีม่คีรสิเตยีนคณะ

แองกลิกัน คณะแบ๊บติสต์ และคณะลูเธอร์แรน คริสเตียนแอนนะ

แบ๊บติสต์ก็เป็นอีกคณะหนึ่งเช่นกัน

“แอนนะแบ๊บติสต์” เป็นค�าที่คิดเขียนขึ้นมา มีความหมายว่า 

“พวกที่รับบัพติศมาซ�้า” ชื่อนี้เกิดขึ้นระหว่างศตวรรษที่ 16 ส�าหรับ

ครสิเตยีนที่ไม่เหน็คณุค่าของการรบับพัตศิมาเดก็ จงึได้รบับพัตศิมา

ให้กันและกันเมื่อเป็นผู้ใหญ่หลังจากประกาศความเชื่อ คริสเตียน

แอนนะแบ๊บติสต์เหล่านี้เป็นบรรพบุรุษของคริสเตียนเมนโนไนท์



4

ในปัจจบุนั และครสิเตยีนกลุม่อืน่ๆ ตามธรรมเนยีมของกลุม่ครสิตจกัร

เสรี (Free Church)

คริสเตียนแอนนะแบ๊บติสต์/เมนโนไนท์มีความเชื่อหลายอย่าง

เหมือนผู้เชื่อกลุ่มอื่นๆ พวกเขาเชื่อในพระเจ้าเป็นตรีเอกานุภาพ  

เป็นผู้บริสุทธิ์ และทรงมีพระคุณต่อเรา เขาเชื่อในความรอดโดย

พระคุณของพระเจ้าผ่านทางความเชื่อ และกลับใจใหม่ พวกเขา

เชือ่ในความเป็นมนษุย์ และในความเป็นพระเจ้าของพระเยซ ู เชือ่ใน

การดลใจ และสิทธิอ�านาจของพระวจนะ เชื่อในฤทธิ์อ�านาจของ 

พระวญิญาณบรสิทุธิ ์ และเชือ่ว่าครสิตจกัรเป็นพระกายของพระครสิต์ 

แต่ครสิเตยีนแอนนะแบ๊บตสิต์รกัษาความเชือ่นี้ในแนวทางทีแ่ตกต่าง

จากกลุ่มอื่นๆ

ในบางครั้งแอนนะแบ๊บติสต์ถูกเรียกว่าเป็น ปีกซ้าย ของการ

ปฏิรูปศาสนาครั้งใหญ่ (Great Reformation) พวกเขาลุกฮือขึ้น

ในช่วงเวลาของความวุน่วายทางด้านสงัคม และเศรษฐกจิในสมยันัน้  

และมุง่ทีจ่ะสบืต่อการปฏริปูของ มาร์ตนิ ลเูธอร์ (Martin Luther) อร์ูรคิ  

สวิงลี่ (Ulrich Zwingli) และจอห์น เคลวิน (John Calvin) ซึ่งเป็น 

ผู้เริ่มต้นของการปฏิรูป คริสเตียนที่มีมุมมองแบบแอนนะแบ๊บติสต์  

ตลอดประวตัศิาสตร์เน้นในการตดิตามพระเยซคูรสิต์ในชวีติประจ�าวนั 

การมีพันธสัญญาต่อกันและกันในชุมชนคริสเตียนที่มีพระคริสต์ 

เป็นหวัใจความเชือ่ของเรา และแสวงหาวถิทีางเอาชนะความขดัแย้ง

ด้วยวธิทีี่ไม่ใช้ความรนุแรง คณุเป็นครสิเตยีนทีม่มีมุมองแบบแอนนะ

แบ๊บติสต์ไหม?

นักปฏิรูปสายหลักได้ช่วยเราเข้าใจอย่างชัดเจนว่า ความรอด

มาจากความเชื่อโดยพระคุณเท่านั้น แต่ในหลายๆ อย่างพวกเขา

จ�ากดัตวัเองในโครงสร้างและแนวความคดิทีเ่ริม่ต้นโดย คอนสแตนตนิ 

และ ออกัสติน ในศตวรรษที่สี่และห้า ในบางครั้งคริสเตียนเมน

โนไนท์ก็จ�ากัดตัวเองด้วยเช่นกันโดยพยายามสืบทอดสิ่งที่เริ่มต้น

โดย เมนโน ไซมอนซ์ (Menno Simons) และแอนนะแบ๊บติสต์ใน
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ศตวรรษที่ 16 เราทุกคนสามารถเรียนรู้จากกระแสการฟื้นฟูต่างๆ 

ว่าการเป็นคริสเตียนในยุคสมัยนั้น และวัฒนธรรมนั้นเป็นอย่างไร 

ในที่สุดแล้ว เราทุกคนควรกลับเข้าไปถึงพระเยซูซึ่งเป็นผู้สร้าง และ

ก่อตัง้ความเชือ่ของเรา เพือ่หารากฐานของการเป็นครสิเตยีนในยคุสมยั

ของเรา

ปัญหาของศาสานาคริสต์ไม่ได้มาจากจ�านวนคณะนิกายที่มี

มากมาย แต่อยู่ที่ความลังเลในการเรียนรู้จากกันและกัน คริสเตียน

แอนนะแบ๊บติสต์มีสิ่งที่ต้องเรียนรู ้อีกมากมายจากคริสเตียนที่มี

วัฒนธรรมและธรรมเนียมอื่นๆ เช่น อธิปไตย และพระคุณของ

พระเจ้า ความส�าคัญของหลักข้อเชื่อ และรูปแบบการมีส่วนร่วม

ในสังคมใหญ่ คริสเตียนที่มีเบื้องหลังอื่นๆ ก็สามารถเรียนรู้จาก 

ธรรมเนยีมของแอนนะแบ๊บตสิต์ในด้านต่างๆ เช่น การตดิตามพระเยซู

ในชวีติประจ�าวนั การตคีวามหมายพระวจนะจากมมุมองทีม่พีระครสิต์

เป็นหวัใจความเชือ่ของเรา และการให้ความส�าคญัทีม่พีระเยซคูรสิต์

เป็นจอมเจ้านายในชีวิตประจ�าวัน

พระกายของพระคริสต์นั้นเป็นกายเดียวที่มีอวัยวะหลายส่วน 

หากกลุ่มหนึ่งภายในพระกายสูญเสียของประทาน และความเข้าใจ

ที่เป็นเอกลักษณ์ไป ก็จะเป็นเหมือนเกลือที่สูญเสียความเค็ม ใน

หนงัสอืชือ่ Differentiate or Die แจ๊ค ทราวท์ (Jack Trout) กล่าวว่า 

“หากองค์กรหนึ่งไม่ได้มีสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์น�ามาเสนอ องค์กรนั้น

จะตาย”1 คริสเตียนแอนนะแบ๊บติสต์มีความเข้าใจลึกซึ้งในเรื่องอะไร

บ้างทีจ่ะเสนอให้แก่ผูอ้ืน่ และครสิเตยีนแอนนะแบ๊บตสิต์จะต้องเรยีน

รู้อะไรบ้างจากกลุ่มอื่นๆ?

แม้ว่าโครงการและเป้าหมายอาจเปลี่ยนแปลงได้ แต่ค่านิยม

ที่เป็นเอกลักษณ์ที่มีส่วนเสริมสร้างองค์กรจะถูกถือว่าเป็นเรื่อง 

“ศักดิ์สิทธิ์” ที่ไม่ควรเปลี่ยนแปลง2 แล้วค่านิยมหลักที่ “ศักดิ์สิทธิ์” 

ของแอนนะแบ๊บตสิต์ครสิเตยีนคอือะไร? หนงัสอืเล่มนีจ้ะอธบิายค่านยิม

เหล่านี้ด้วยแถลงการณ์ความเชื่อหลัก 3 ข้อ ซึ่งก็คือ:
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 1. พระเยซู เป็นหัวใจความเชื่อของเรา

 2. ชุมชนคริสเตียน เป็นศูนย์กลางชีวิตของเรา

 3. การท�าให้คืนดีกัน เป็นงานหลักของเรา

การเป็นครสิเตยีนในมมุมองของแอนนะแบ๊บตสิต์เป็นส่วนผสม

ของ ความเชื่อ ในพระเยซู การเป็นส่วนหนึ่ง ของชุมชนคริสเตียน 

และ การปฏิบัติ ในแนวทางที่ท�าให้มีการคืนดีกัน3 หลักปฏิบัติ และ

ค�าสอนอันส�าคัญบางอย่างของแอนนะแบ๊บติสต์ ได้กลายเป็นเรื่อง

ที่คริสเตียนส่วนใหญ่ยอมรับ และถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้ว แต่ก็ยังมี 

หลักปฏิบัติ และค�าสอนอื่นๆ อาจจะเป็นสิ่งที่ท้าทายและซับซ้อน 

แต่ในปัจจุบันมีจ�านวนคนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ที่พบว่าความเข้าใจ 

และหลักปฏิบัติของแอนนะแบ๊บติสต์เป็นประโยชน์มากในการช่วย

พวกเขาติดตามพระเยซูคริสต์อย่างสัตย์ซื่อในยุคสมัยของเรานี้

ค�าแถลงการณ์ 3 ข้อ ของหนังสือเล่มนี้เป็นการปรับใหม่จาก

หนงัสอื The Anabaptist Vision ซึง่เป็นหนงัสอืแถลงการณ์หลกัข้อ

เชื่อที่เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางตั้งแต่ปี ค.ศ.1943 โดย  

เฮโรด์ เบนเดอร์ (Harold S. Bender) ประธานของสมาคม

ประวัติศาสตร์คริสตจักรของสหรัฐอเมริกา (American Society 

of Church History)4 ในขณะนั้นเบนเดอร์ได้อธิบายพระวจนะและ

ประวัติศาสตร์ของแอนนะแบ๊บติสต์ตามความเข้าใจของเขาอย่างนี้:

1. การเป็นคริสเตียนคือ การเป็นสาวก คือการติดตาม พระเยซู 

ในชีวิตประจ�าวัน

2. คริสตจักรคือ ความเป็นพี่น้องกัน หรือ ครอบครัว สมาชิก

ไม่เพียงแต่อุทิศตัวเองให้แก่พระคริสต์ แต่ยังอุทิศตัวเองโดย

สมัครใจต่อกันและกันด้วย

3. ผู้ติดตามพระเยซูมี หลักจริยธรรมแห่งความรัก และการไม่

โต้ตอบ ในฐานะเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ เป็นผู้เชื่อมุ่งจะน�าให้
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มีการคืนดีกัน ซึ่งปฏิเสธการมีส่วนร่วมในความรุนแรง และ

สงคราม

ค่านิยมหลัก 3 ข้อนี้มีจุดเริ่มต้นหลายที่ด้วยกัน หนังสือเล่มนี้

จะอธิบายว่าค่านิยมหลักเหล่านี้เกิดขึ้นมาอย่างไร และน�าเสนอว่า

จะน�ามาใช้งานในโลกปัจจุบันได้อย่างไร จากนั้นจะน�าเสนอค่านิยม

เหล่านี้เปรียบเทียบกับหลักข้อเชื่อที่แตกต่างกับแอนนะแบ๊บติสต์ 

พร้อมค�าถามเพื่อการอภิปราย ผมเชื่อว่าผมได้เน้นเกี่ยวกับเรื่องดี

ของแอนนะแบ๊บติสต์ยุคแรกไว้ และกล่าวถึงเรื่องลบของเขาน้อย

ทีส่ดุ เป้าหมายของหนงัสอืเล่มนี ้คอืให้คนทีส่งสยัมโีอกาสถาม และ

ตอบค�าถามว่า “คริสเตียนแอนนะแบ๊บติสต์มีลักษณะเป็นอย่างไร?”

ผมอยากขอบคุณเป็นพิเศษส�าหรับ Jeff Wright อดีต

ศาสนาจารย์ประจ�าของสภาเมนโนไนท์เขตแปซฟิิกเซาธ์เวสท์ (Pacific 

Southwest Mennonite Conference) ซึ่งได้จุดประกายให้กับงาน

ชิน้นี ้นอกจากนัน้ ผมอยากขอบคณุกลุม่บคุคลทีม่คีวามหลากหลาย

ทางด้านศาสนศาสตร์ที่รวมถึง Theodore A Weathers พี่ชายของ

ภรรยา  Ardys ภรรยาของผม และ Myron Augsburger, David 

Martin, John Roth, James Reimer, Andre Gingerich Stoner, 

Alan Kreider, Marlene Kropf, John Rempel, David Pfrimmer, 

Neal Blough และ James Krabill ซึ่งช่วยวิพากษ์วิจารณ์หนังสือ

ฉบับร่างนี้หลายฉบับ อย่างไรก็ตามผมขอรับผิดชอบเนื้อหาของ

หนังสือเล่มนี้ทั้งหมด เพราะรู้ว่าคริสเตียนหลายคนจะมีจุดยืนที่แตก

ต่างกับผมที่พยายามจะบรรยายในหนังสือนี้





ค่ำนิยมหลักข้อที่ 1
พระเยซูเป็นหัวใจควำมเชื่อของเรำ

พระเยซู เริ่มพระราชกิจของพระองค์ในช่วงราวๆ 

ค.ศ. 30 ด้วยการรวบรวมสาวกกลุ่มหนึ่ง เป็นเวลา 

3 ปีทีส่าวกกลุม่นี้ได้ใช้ชวีติ รบัประทานอาหาร และ

ท�างานร่วมกับพระเยซู พวกเขาได้เห็นว่าพระองค์

ทรงดแูลผูย้ากไร้ รกัษาผูท้ีเ่จบ็ป่วย รกัษาคนตาบอดให้หาย ยกโทษ

คนบาป และสอนประชาชนจ�านวนมาก ระหว่างช่วงเวลาที่ทรง

กระท�าพระราชกิจนั้น และในช่วงเวลาหลังการฟื้นคืนพระชนม์  

พระเยซทูรงเป็นหวัใจความเชือ่ และชวีติของพวกเขา พวกเขา ได้เชือ่  

ว่าพระองค์เป็นอาจารย์ เป็นพระผูไ้ถ่ และเป็นองค์พระผูเ้ป็นเจ้าของ

พวกเขา ซึ่งแตกต่างกับอาจารย์  ผู้ช่วย และเจ้านายคนอื่นๆ ใน

สมัยนั้น

การเป็นคริสเตียนส�าหรับสาวกยุคแรกมีความหมายมากกว่า

การเป็นผูเ้ชือ่ หรอื ผูน้มสัการ มนัหมายถงึการเป็นบคุคลทีเ่ตม็ล้น

ด้วยพระวิญญาณ ซึ่งเชื่อฟังพระเยซูในชีวิตประจ�าวัน เนื่องจาก

ว่าเขาได้อุทิศตัวให้กับพระเยซู และการทรงสถิตของพระวิญญาณ

บริสุทธิ์ในชีวิตของพวกเขา คนอื่นจึงสังเกตเห็นว่าพวกเขาได้ถูก

เปลี่ยนแปลง ให้เป็นเหมือนพระคริสต์มากยิ่งขึ้นในทัศนคติ และ

วิถีชีวิตของพวกเขา หากคุณถามสาวกยุคแรก ผมเชื่อว่าพวกเขา

คงตอบอย่างกระตือรือร้นว่า “พระเยซูเป็นหัวใจความเชื่อของเรา!”
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ในช่วงเวลา 250 ปี คริสเตียนยุคแรกยังได้ยึดถือพระเยซูซึ่ง

เป็นหวัใจความเชือ่ในท่ามกลางพวกเขา แต่หลงัจากศตวรรษต่อๆ มา  

มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายอย่างกับความเชื่อคริสเตียน 

จนเกือบจะกลายเป็นศาสนาอื่น5 โดยเฉพาะมี 2 คน ซึ่งเป็น

สัญลักษณ์ท�าการเปลี่ยนแปลงนี้ คนหนึ่งเป็นนักการเมือง อีกคน

หนึ่งเป็นนักศาสนศาสตร์

คอนสแตนติน (Constantine) ที่เป็นนักการเมือง6 

คือผู้น�า (กษัตริย์) ของอาณาจักรโรมัน ผลจาก

ประสบการณ์ของเขาในชีวิตฝ่ายวิญญาณนั้น คือ

เขาได้เห็นนิมิตเป็นภาพกางเขน เขาจึงหยุดข่มเหง

คริสเตียน และอนุญาตให้ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจ�าอาณาจักร

โรมัน อย่างไรกต็ามระหว่างการครองราชย์ของพระองค์ และหลาย

ศตวรรษต่อมา ผู ้เชื่อพระเจ้าได้ยึดถือหลักข้อเชื่อมากกว่าการ

ประพฤติตัวในชีวิตของเขา

ออกสัตนิ (Augustine) นกัศาสนศาสตร์ 7 เป็นบคุคล

ส�าคัญหลงัจากคอนสแตนติน เขามีประสบการณ์กับ 

การกลับใจอย่างลึกซึ้ง และบางคนเรียกเขาว่าเป็น 

นักศาสนศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคริสตจักรโลก

ตะวนัตกเขามแีนวโน้มและมมุมองใหม่ๆ ที่ได้ขดัแย้งกบัสาวกยคุแรก 

แทนทีจ่ะเน้นชวีติและพระราชกจิของพระเยซคูรสิต์ ครสิตจกัรกลบัเน้น

การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์เป็นหลัก หลักข้อเชื่อที่เรียกว่า 

หลกัข้อเชือ่ของอคัรทตู (Apostles’ Creed) ซึง่มคีวามส�าคญัในสมยันัน้ 

ไมไ่ด้กล่าวถึงค�าสอนและพระราชกจิของพระเยซู แทนที่จะกล่าววา่  

“พระเยซ ู เป็นหวัใจความเชือ่ของเรา” ผูต้ดิตามออกสัตนิมกัจะกล่าวว่า 

“การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ คือหัวใจความเชื่อของเรา”

ได้มีการเปลี่ยนแปลงอันมากเกิดขึ้น ขณะที่คริสเตียนยุคแรก

เป็นกลุ่มคนส่วนน้อยที่นมัสการในที่ลับ ตอนนี้พวกเขาประชุมกัน
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ในอาคารที่ยิ่งใหญ่ ขณะที่คริสตจักรยุคแรกผู้เชื่อใหม่ได้มีส่วนร่วม

ในชุมชนใหม่ หลังจากได้รับการสอนและได้รับบัพติศมา ตอนนี้

กลับมีการรับบัพติศมาทารก และประชาชนทุกคนยกเว้นชาวยิว  

เป็นส่วนหนึง่ของครสิตจกัรทีข่ึน้ตรงต่อรฐับาล ขณะทีค่รสิตจกัรยคุแรก 

เน้นในการติดตามพระเยซู ตอนนี้สิ่งที่เน้นนั้นคืออยู่ที่หลักค�าสอนที่

ถกูต้อง พธิกีรรมทีห่รหูรา และเน้นการป้องกนัตวัเองจากศตัร ูขณะที่

สมาชิกของคริสตจักรยุคแรกแบ่งปันความเชื่อของเขากับเพื่อนบ้าน

ในทกุๆ วนั แต่เดีย๋วนีก้ารประกาศ หมายถงึการขยายอาณาเขตของ

อาณาจกัร“ครสิเตยีน” ขณะทีค่รสิเตยีนยคุแรกส่วนใหญ่ได้ปฏิเสธการ

มส่ีวนร่วมในทหาร ในช่วงเวลาออกสัตนิเสยีชวีติกลบัมแีต่ครสิเตยีน

เท่านั้น ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมทหารโรมันได้

ระหว่างปี ค.ศ. 1200 และ 1500 มีบุคคลและ

หลายๆ กลุ่ม เริ่มรับรู้ว่าความเข้าใจเกี่ยวกับความ

รอด และคริสตจักรซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่

หลายนั้น มีหลายอย่างได้ขาดหายไป มาร์ติน 

ลูเธอร์ (Martin Luther) นักบวชชาวเยอรมันคนหนึ่ง ซึ่งได้เรียนรู้

ศาสนศาสตร์ของออกสัตนิอย่างละเอยีด เขาเป็นนกัปฏริปูคนหนึง่ใน

กลุ่มนี้ อูร์ริช สวิงลี่ (Ulrich Zwingli) ซึ่งเป็นศิษยาภิบาลชาวสวิสต์ 

และจอห์น เคลวิน ( John Calvin) ซึ่งเป็นนักศาสนศาสตร์ปฏิรูป 

ก็อยู่ในกลุ่มนี้ บุคคลเหล่านี้เป็นผู้น�าในการปฏิรูปศาสนา

ลูเธอร์ (Luther) รู้สึกขุ่นเคืองมากเป็นพิเศษกับการปฏิบัติตัว

ของนักบวช และสันตะปาปาที่ให้การอภัยบาป และได้รับความรอด

อยู่บนพื้นฐานของการกระท�าดีและการขายใบยกโทษบาป ในวันที่ 

31 ตุลาคม 1517 เพื่ออยากให้สาธารณชนน�าเรื่องนี้มาโต้วาทีกัน  

เขาได้น�าข้อเชือ่สรปุ 95 ข้อ ไปตอกทีป่ระตคูรสิตจกัรหนึง่ ในเมือง

วิธเธนเบอร์ ประเทศเยอรมันนี การกระท�าของเขาเป็นจุดเริ่มต้น

ของการปฏิรูปของโปรเตสแตนท์8
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ลูเธอร์ (Luther) และสวิงลี่ (Zwingli) ยืนยันว่าพระวจนะ

เป็นสิทธิอ�านาจเดียวในเรื่องความเชื่อและการปฏิบัติ และยืนยันว่า

ความรอดนั้นได้มาโดยพระคุณผ่านทางความเชื่อเท่านั้น อย่างไร

กต็าม ความรอดนีห้มายถงึการได้รบัชวีตินรินัดร์ บางคนจะเรยีกว่า  

นี่เป็นความรอดของจิตวิญญาณมากกว่าความรอดโดยสมบูรณ์ 

แม้ว่าครสิเตยีนจะถกูเรยีกให้ตอบสนองรบัใช้พระเจ้า และเพือ่นบ้าน

อย่างสตัย์ซือ่ แต่การตดิตามพระเยซูในชวีติประจ�าวนั และการรบัใช้

ซึ่งกันและกันในชุมชนคริสเตียนนั้นไม่ได้ถูกเน้นมาก

นักเรียนหลายคนของ Ulrich Zwingli ซึ่งรวมถึง 

Conrad Grebel, Felix Manz และ George Blaurock 

ได้รวมตัวกันเพื่อศึกษาพระคัมภีร์เป็นประจ�าในเมือง 

Zurich ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ Hans Hut, Hans 

Denck, Pilgrim Marpeck และ Jakob Hutter ก็ด�าเนินตามรอย

แนวทางนี้เช่นกันในตอนใต้ของประเทศเยอรมันนีและโมราเวีย ต่อ

จากนั้นมาก็มี เมนโน ไซมอนซ์ (Menno Simons) อดีตบาทหลวง

คาทอลิกได้สอนและประสานงานของกลุ่มที่เกิดขึ้นใหม่ในประเทศ

เนเธอร์แลนด์9

กลุ่มคนเหล่านี้ได้เรียนรู้จากพระคัมภีร์อย่างต่อเนื่อง เขาได้

ศึกษาเกี่ยวกับพระเยซูและสาวกกลุ่มแรก ฮีบรู 12:2 “หมายเอา

พระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อ และผู้ทรงท�าให้ความเชื่อของเรา

สมบูรณ์” ได้กลายเป็นข้อพระค�าอันส�าคัญของหลายๆ คน 1โครินธ์ 

3:11 “เพราะว่าผูใ้ดจะวางรากอืน่อกีไม่ได้แล้ว นอกจากทีว่างไว้แล้ว

คือพระเยซูคริสต์” กลายเป็นคติของ เมนโน ไซมอนซ์ (Menno 

Simons) เมือ่เวลาผ่านไป ค�าเทศนาบนภเูขาของพระเยซไูด้กลายเป็น

มาตรฐานปกติของชีวิตคริสเตียน เมื่อได้รับการเสริมก�าลังโดย

พระวิญญาณบริสุทธิ์
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ขณะทีค่รสิเตยีนแอนนะแบ๊บตสิต์กลุม่แรกนี ้ ได้ยดึมัน่ตามหลกั

ข้อเชื่อที่เรียกว่าหลักข้อเชื่อของอัครทูต และท�าตามการสอน การ

เทศน์ของลเูธอร์ และสวงิลี ่แต่พวกเขาอยากไปไกลกว่านัน้อกี พวก

เขาชอบกล่าวถึงการ “บังเกิดใหม่” มากกว่า “ได้รับความชอบธรรม 

โดยความเชือ่” แม้ว่าความรอดจะมาจากพระคณุของพระเจ้า พวกเขา

เรียกร้องให้ผู้เชื่อตอบสนองการเชื่อฟังมากกว่านั้น พวกเขายืนยัน 

ว่าความรอด ซึง่มาจากพระเยซแูละฤทธิอ์�านาจของพระวญิญาณบรสิทุธิ์ 

จะน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางด้านศีลธรรม สังคม และเศรษฐกจิ

ของบคุคลเหล่านัน้ การรบับพัตศิมาของผูใ้หญ่ได้กลายเป็นสญัลกัษณ์

ว่าความรอดนี้ และการเปลี่ยนแปลงนี้ได้เกิดขึ้นแล้ว หากคณุถาม

คริสเตียนแอนนะแบ๊บติสต์ยุคแรกนั้น ผมเชื่อว่าพวกเขาจะตอบ

เหมือนกับสาวกกลุ่มแรกและกล่าวว่า “พระเยซูเป็นหัวใจความเชื่อ

ของเรา!”

ทั้งหมดนี้มีความหมายอย่างไรต่อเราในปัจจุบันนี้? คริสเตียน

จากมมุมองแบบแอนนะแบ๊บตสิต์ มุง่ทีน่�าความเข้าใจเกีย่วกบัพระเยซู

มาใช้ในชีวิตใน 3 ด้านที่ส�าคัญดังต่อไปนี้:

1. ติดตามพระเยซูในชีวิตประจ�าวัน

การเป็นคริสเตียนมีความหมายมากกว่าการมีประสบการณ์ใน

ฝ่ายวิญญาณ การประกาศหลักข้อเชื่อ หรือการเป็นคนชอบธรรม 

ต่อพระพกัตร์พระเจ้า การเป็นครสิเตยีนหมายถงึการตดิตามพระเยซู

ในชวีติประจ�าวนั ครสิเตยีนจากมมุมองแบบแอนนะแบ๊บตสิต์กล่าวว่า  

“การเป ็นคริสเตียนคือการเป ็นสาวก!” ในภาษาเยอรมันคือ 

Nachfolge Christi หรอื “ตามหลงัพระครสิต์ไป” ฮนัซ์ แดนค์ (Hans 

Denck) ซึ่งเป็นแอนนะแบ๊บติสต์รุ่นแรก กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า 

“ไม่มีใครรู้จักพระคริสต์ได้อย่างแท้จริง ถ้าไม่ติดตามพระองค์ใน
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ชีวิตประจ�าวนั และไม่มีใครตดิตามพระครสิต์ได้ในชวีติประจ�าวนัถ้า

ไม่รู้จักพระองค์”10

ความรอดที่อิงตามความเข้าใจสืบทอดกันมาของแอนนะ

แบ๊บตสิต์ หมายถงึการถกูเปลีย่นแปลงจากวถิชีวีติแบบเก่า มาสูช่วีติ

ที่แสดงออกว่าพระเยซูคือหัวใจความเชื่อของเรา และเป็นการ

กระท�าของพวกเรา ความรอดไม่ได้เป็นเพียงแค่การเปลี่ยนแปลง

ทศันคตขิองพระเจ้ามต่ีอเราเท่านัน้ แต่เป็นการเปลีย่นแปลงทศันคติ 

และการกระท�าของเราต่อพระเจ้า ต่อคนอื่น และต่อโลกนี้ การ

เปลีย่นแปลงนีเ้ป็นไปได้โดยการทรงสถติของพระวญิญาณบรสิทุธิซ์ึง่

เสริมก�าลังแก่สาวกในการติดตามพระเยซูในชีวิตประจ�าวัน

คริสเตียนหลายคนยังคงมองตัวเองว่าเป็นคนบาปที่ช่วยเหลือ

ตัวเองไม่ได้ ไม่สามารถใช้ชีวิตใหม่ที่มีชัยชนะความบาปได้ บางคน

กล่าวว่า “ฉันไม่ได้เปลี่ยนไป ฉันเพียงแค่ได้รับการอภัย” คริสเตียน

จากมมุมองแบบแอนนะแบ๊บตสิต์ไม่เหน็เช่นนัน้ พวกเขาเชือ่ว่าค�าสอน 

และพระเยซูซึ่งเป็นหัวใจความเชื่อ สามารถช่วยให้ผู้ที่มีความตัง้ใจ

ติดตาม เปลี่ยนแปลงและชนะอ�านาจของความชั่วร้ายได้ พวกเขา

ได้รับการหนุนใจให้ติดตามพระเยซูอย่างหนักแน่นในชีวิตประจ�าวัน

2. การตีความหมายพระคัมภีร์จากมุมมองที่มีพระเยซู
เป็นหัวใจของความเชื่อ

ครสิเตยีนหลายคนได้ตคีวามหมายพระคมัภร์ีทีเ่รยีกว่า “แบนราบ” 

ซึ่งตั้งสมมุติฐานไว้ว่าพระวจนะของพระเจ้าที่โมเสสบันทึกในพันธ

สญัญาเดมิมสีทิธอิ�านาจเท่ากบัค�าตรสัของพระเยซูในพนัธสญัญาใหม่ 

เมื่อมีปัญหาด้านการเมืองหรือสังคมเกิดขึ้น เช่น สงคราม การ

ลงโทษถึงชีวิต หรือการปฏิบัติต่อคนที่ผิดปกติ คนที่ตีความหมาย

พระคมัภร์ีแบบ “แบนราบ” มกัจะอ้างพระวจนะในพนัธสญัญาเดมิว่า 

เป็นสิทธิอ�านาจส�าหรับความเชื่อและการกระท�าของพวกเขา แม้ว่า
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จะแตกต่างจากพระเยซกูต็าม เมือ่มคี�าถามเกีย่วกบัชวีติส่วนตวัเกดิขึน้  

พวกนกัตคีวามหมายเหล่านี ้มกัจะกลบัไปหาการทรงน�าจากพระบญัญตัิ

สบิประการ แทนทีจ่ะให้พระเยซทูรงน�าในการตคีวามหมาย

ครสิเตยีนคนอืน่ๆ ตคีวามหมายพระคมัภร์ีแบบ แบ่งตามยคุสมยั 

(Dispensational) การจะรู้จักน�า้พระทัยของพระเจ้า ต้องรู้ช่วงเวลา

หรอืยคุสมยัทีพ่ระเจ้าเปิดเผยในพระวจนะตอนนัน้ การตคีวามหมาย

แบบนี ้การเชือ่ฟังค�าสอนของพระเยซูในค�าเทศนาบนภเูขานัน้ จะรอ 

ไว้จนถงึยคุอาณาจกัรของพระครสิต์ หลงัจากทีพ่ระองค์เสดจ็กลบัมา 

ปัจจบุนันีพ้วกเขาจะนมสัการพระเยซแูต่พวกเขาจะไม่เชือ่ฟังพระองค์

ในชีวิตประจ�าวัน

ครสิเตยีนทีม่มีมุมองแบบแอนนะแบ๊บตสิต์มุง่ทีจ่ะตคีวามหมาย

พระวจนะทั้งหมด จากมุมมองจริยธรรมที่มีพระเยซูคริสต์เป็นหัวใจ

ความเชื่อของเรา พวกเขามองว่าพระเยซูเป็นการทรงเปิดเผยที่

ครบบริบูรณ์มากที่สุดเกี่ยวกับพระเจ้า และเกี่ยวกับพระประสงค์

ของพระเจ้า ซึ่งหมายความว่าในบางครั้งค�าสอนของพระเยซูอยู่

เหนือค�าสอนก่อนๆ พระเยซูเองตรัสว่า “ท่านทั้งหลายได้ยินค�า

ซึ่งกล่าวไว้แก่คนโบราณว่า ..แต่เราบอกท่านทั้งหลายว่า” (มัทธิว 

5:21,27,31,33,38 และ43) นอกจากนัน้ ผูเ้ขยีนพระธรรมฮบีรเูขยีนว่า 

“ในโบราณกาลพระเจ้าได้ตรัสด้วยวิธีต่างๆมากมายแก่บรรพบุรุษ

ของเราทางพวกผูเ้ผยพระวจนะ แต่ในวาระสดุท้ายนีพ้ระองค์ได้ตรสั

แก่เราทั้งหลายทางพระบุตร.... พระบุตรทรงเป็นแสงสะท้อนพระสิริ

ของพระเจ้า และทรงมีภาวะเป็นพิมพ์เดียวกันกับพระองค์...” (ฮีบรู 

1:1-3) มิชชันนารี Peter Kehler เคยกล่าวไว้ว่า “ถ้าพระวจนะได้

ท�าเพียงแค่ในการแนะน�าให้ผมรู้จักกับพระเยซูคริสต์ เท่านั้นก็เพียง

พอแล้ว!”11

คริสเตียนที่มีมุมมองแบบแอนนะแบ๊บติสต์ เชื่อว่าพระวจนะ

ทกุตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า แต่ไม่เชื่อเฉพาะตามตัวอักษร

อย่างเจาะจง พวกเขาพยายามให้พระวจนะทีบ่นัทกึเป็นตวัอกัษรกบั
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จติวญิญาณของพระเยซคูรสิต์มกีารผกูพนักนั พระวจนะทกุตอนต้อง

ตคีวามหมายกบัพระเยซซูึง่เป็นหวัใจของความเชือ่ ครสิเตยีนจะเจอ

ปัญหาเมือ่พยายามจะยกพระวจนะทีบ่นัทกึเป็นตวัอกัษรให้เหนอืกว่า

พระเยซ ูหรอืยกพระเยซเูหนอืกว่าพระวจนะ พระวจนะและพระเยซู

จะต้องมีการผูกพันกัน12

ขณะทีค่รสิเตยีนทีม่มีมุมองแบบแอนนะแบ๊บตสิต์ มองพระวจนะว่า

เป็นแหล่งข้อมลูทีส่�าคญัสงูสดุ แต่อย่างไรกต็ามพระเยซทูรงเป็นสิทธิ

อ�านาจสูงสุดเกี่ยวกับความเชื่อและชีวิต พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า

เหนือพระวจนะ และเป็นมาตรฐานของศีลธรรมส่วนตัวและสังคม 

ไม่มข้ีอความใดๆ ทีถ่่ายทอดอย่างสตัย์ซือ่มสีทิธอิ�านาจเหนอืค�าสอน

ของพระเยซู ซึ่งเป็นหัวใจความเชื่อของเรา ดังนั้น เมื่อคริสเตียน

แบบแอนนะแบ๊บติสต์เผชิญปัญหาทางด้านศีลธรรม พวกเขาจะไป

ทีพ่ระเยซคูรสิต์ก่อนเพือ่ให้พระองค์ชีน้�าทาง แล้วจงึศกึษาพระวจนะ

ตอนอื่นๆ ศึกษาข้อมูลเบื้องหลัง และสร้างความเข้าใจเพิ่มเติม  

ถ้าพระคัมภีร์สองตอนดูเหมือนว่าจะขัดแย้งกัน พวกเขาจะให้

พระเยซูคริสต์เป็นกรรมการตัดสิน!

3. ยอมรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยและเป็นพระผู้เป็นเจ้า

คริสเตียนหลายคนประกาศยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้

รอดจากความผดิบาป แต่พวกเขาได้อ่อนก�าลงัในการตดิตามพระองค์ 

และยอมรับพระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้าในชีวิตประจ�าวัน พวกเขา 

มองพระเยซวู่าเป็นพระผูช่้วยให้รอดจากนสิยัที่ไม่ด ี แต่เมือ่เผชญิกบั

ปัญหาใหญ่ทางด้านสังคมหรือการเมือง พวกเขาได้ให้ความเชื่อ

ฟังประจ�าวันแก่นายจ้าง ผู ้น�าชุมชน ผู ้บัญชาการทหาร หรือ

ประธานาธบิด ีผลที่ได้ตามมานัน้กค็อื ครสิเตยีนหลายคนในปัจจบุนั 

เชื่อฟังค�าสั่งสอนของผู้น�าที่เป็นมนุษย์มากกว่าที่เชื่อฟังค�าสั่งของ

พระเยซู
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คริสเตียนที่มีมุมมองแบบแอนนะแบ๊บติสต์ เชื่อว่าจะเชื่อฟัง

รฐับาลต้องอยู่ในขอบเขตทีค่วามเป็นสาวกครสิเตยีนอนญุาตให้ท�าได้ 

รัฐบาลมีวัตถุประสงค์รักษาชีวิตและสร้างระเบียบในโลกนี้ แต่การ

เชื่อฟังกฎหมายไม่ได้หมายความว่า เราจะเชื่อฟังสิ่งที่รัฐบาลสั่ง

แบบหลับหูหลับตา เนื่องจากว่าความจงรักภักดีสูงสุดของเราได้ให้

กับพระเยซูและแผ่นดินของพระเจ้า อาจจะมีบางโอกาสที่เราต้อง

ขดัแย้งกบัค�าสัง่รฐับาล เพราะมนัตรงกนัข้ามกบัค�าสอนของพระเยซู

ซึ่งเป็นหัวใจความเชื่อของเรา เมื่อมีความขัดแย้งระหว่างทางของ

พระเยซูและทางของซีซาร์ เราก็ต้องตอบเหมือนกับสาวกยุคแรกที่

ตอบว่า “เราต้องเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่าจะเชื่อฟังมนุษย์”13 (กิจการ 

5:29)

โดยสรปุแล้ว ครสิเตยีนแอนนะแบ๊บตสิต์คอื ผูเ้ชือ่ ทีมุ่ง่มัน่จะ:

1. ติดตามพระเยซูในชีวิตประจ�าวัน

2. ตีความหมายพระวจนะด้วยพระเยซูซ่ึงเป็นหัวใจของความเช่ือ

3. ให้สัญญาว่าจะจงรักภักดีสูงสุดแก่พระเยซูคริสต์

พระเยซูทรงเป็นหัวใจความเชื่อของพวกเขา แล้วคุณเป็น

คริสเตียนแอนนะแบ๊บติสต์หรือเปล่า?



ค่ำนิยมหลักข้อที่ 2
ชุมชนคริสเตียนเป็นศูนย์กลำงชีวิตของเรำ

สิง่แรกๆ ทีพ่ระเยซทูรงกระท�าในตอนเริม่ต้นพระราชกจิของพระองค์ 

คือ การสร้างชุมชนขึ้นมา พระองค์ทรงชวนเปโตรกับอันดรูว์ และ

ยากอบกับยอห์นให้มาอยู ่ร่วมกับพระองค์ ในไม่ช้ามีผู ้ติดตาม

พระองค์เป็นจ�านวนมาก และพระองค์ได้เลอืกสาวก 12 คน พวกเขาได้

เรยีนรู ้รบัประทาน เดนิทาง และรบัใช้ร่วมกนัจนถงึวนัเพน็เทคอสต์ 

ที่ได้กลายมาเป็นแกนหลักของสังคมใหม่ ที่มีชื่อว่า คริสตจักร ใน

กจิการบทที ่2 เราได้สงัเกตว่ากลุม่ผูเ้ชือ่กลุม่แรกได้ “ประชมุกนัทกุวนั” 

ไม่เฉพาะใน “พระวิหาร” เท่านั้นแต่ “ในบ้านของตน” พวกเขาได้ 

“ร่วมรับประทานอาหารด้วยความชื่นชมยินดีและใจกว้างขวางทุกวัน

เรื่อยไป”

ครสิตจกัรพนัธสญัญาใหม่ เป็นวธิกีารด�าเนนิชวีติทีแ่ตกต่างจาก

ความเป็นจรงิทางด้านศาสนาและการเมอืงในเวลานัน้ วถิชีวีติแบบใหม่นี้ 

ถูกสอนและเฉลิมฉลองในลานของพระวิหาร และกลุ่มย่อยที่บ้าน 

ซึ่งมีการพูดคุยกัน และน�าสิ่งที่คุยกันไปใช้

พระเยซูได้น�าค�าศัพท์ครอบครัวมาใช้กับคนที่ติดตามพระองค์ 

เป็นทีป่รากฏว่าพระเยซตู้องการให้ผูต้ดิตามพระองค์ไม่เพยีงแต่ เชือ่ 

ในพระองค์ แต่อยากให้พวกเขามีความผูกพันต่อกันและกันอย่าง

แน่นแฟ้น คนอื่นๆ ได้สังเกตและประหลาดใจว่า พระเจ้าได้ทรง

กระท�าในกลุม่ครสิเตยีนยคุแรก และได้ทรงกระท�าผ่านคนกลุม่นี ้พวก

เขามีของประทาน มีความคิดเห็น และความกล้าหาญที่จะสืบทอด
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สิ่งที่พระเยซูทรงเริ่มต้นไว้ขณะที่พระองค์อยู่กับพวกเขา ถ้าเราถาม

ผู้ติดตามพระเยซูกลุ่มแรกผมเชื่อว่าพวกเขาจะกล่าวว่า “ชุมชนที่มี

พระคริสต์เป็นศูนย์กลาง เป็นศูนย์กลางชีวิตของเรา”

แทนที่จะเน้นว่าคริสตจักรเป็นครอบครัวของผู้เชื่อทั้งชายและ

หญิงที่มาประชุมกันเพื่อศึกษาพระคัมภีร์ มีการแบ่งปัน อธิษฐาน 

และนมัสการ คอนสแตนตินกลับเน้นว่าคริสตจักรเป็นองค์กรประชุม

ในพระวิหารใหญ่ซึ่งไม่มีความผูกพันกัน ผู้ร�่ารวยซึ่งเคยต่อต้านการ

เป็นคริสเตียนต่างยินดีจะเข้าร่วมคริสตจักรที่เกี่ยวข้องกับจักรพรรดิ 

คนเป็นจ�านวนมากได้รับบัพติศมา ไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามพระเยซู

อย่างแท้จริงหรือไม่ ผลที่ได้ตามมานั้นก็คือแทนที่คริสตจักรจะ

เข้าไปอยู่ในโลก “โลก”กลับเข้ามาอยู่ในคริสตจักร

ด้วยการสนับสนุนและช่วยเหลือจากพระมารดา กษัตริย์

คอนสแตนตินเริ่มสร้างพระวิหารขนาดใหญ่ที่กรุงโรม และสถาน

ที่ซึ่งพระเยซูได้บังเกิดและสิ้นพระชนม์ ในท้ายที่สุดคริสตจักรที่มี

โครงสร้างเป็นอาคารก็ถูกสร้างขึ้นมาในทุกเมือง แทนที่จะกล่าวว่า  

“ชมุชนทีม่พีระครสิต์เป็นหวัใจความเชือ่ เป็นศนูย์กลางชวีติของเรา” 

คริสเตียนเริ่มกล่าวว่า “อาคารคริสตจักรเป็นศูนย์กลางของเมือง

พวกเรา”

ออกัสติน รู ้สึกท้าทายกับการด�ารงชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้า 

ท่ามกลางบรบิทของสงัคมทีถ่อืว่าทกุคนเป็นครสิเตยีน ส�าหรบัออกสัตนิ

และผูต้ดิตามเขา มนัเป็นเรือ่งทีเ่ป็นไปไม่ได้ทีจ่ะแยกแยะส่วนหนึง่ใน

พระกายของพระครสิต์ ออกจากผูท้ี่ไม่ได้เป็นส่วนหนึง่ของพระครสิต์ 

เขาตรัสว่า “ข้าวและวัชพืชนั้นเติบโตอยู่ด้วยกัน”

แทนที่จะได้มีประสบการณ์กับการทรงสถิตของพระคริสต์ใน

ชุมชน ออกัสตินกลับเน้นการมีประสบการณ์กับการทรงสถิตของ

พระเจ้าผ่านทางพิธีกรรม พิธีกรรมที่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเกี่ยวข้อง
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กับการให้อภัยบาปดั้งเดิมนั้นต้องอาศัยพิธีปฏิญาณ (Sacrament) 

หรือพิธีบัพติศมา เพื่อจะได้รับการยกโทษบาปต่อเนื่องผู้เชื่อต้อง

พึง่พาพธิมีสิซา (Mass) เมือ่เวลาหลายศตวรรษผ่านไป ก็ได้มคีวาม

เข้าใจผิดเกิดขึ้นมาว่า เพื่อจะได้รับการปลดปล่อยจากนรก เราต้อง

อธิษฐานต่อนักบุญ ช่วยเหลือคนยากจน และต้องซื้อใบฎีกาไถ่บาป

จากสันตะปาปา

เมือ่เวลาผ่านไป แนวคดิเกีย่วกบัการเป็นส่วนหนึง่ของพระครสิต์ 

และต่อกันและกัน อยู่ในชุมชนที่เป็นกลุ่มขนาดเล็กก็สูญหายไป 

พวกที่ต้องการติดตามพระเยซูโดยเชื่อฟังและอยากมีประสบการณ์

อยู่ในชุมชนที่มีความผูกพันกัน กลายมาเป็นนักบวชหรือแม่ชีที่

อาศัยอยู่ในอาศรมหรือคอนแวนต์ จึงเกิดความเข้าใจทั่วไปว่า การ

เชือ่ในพระเยซแูละการเป็นส่วนหนึง่ของชมุชนผูเ้ชือ่ในชวีติประจ�าวนั 

เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ส�าหรับคนทั่วไป

มาร์ติน ลูเธอร์ และนักปฏิรูปคนอื่นๆ เริ่มแรกมีความตั้งใจปฏิรูป

คริสตจักรให้กลับไปอยู่บนพื้นฐานของพระคัมภีร์ พวกเขาแยกตัว

เองออกจากการก�ากับของอ�านาจโรม และเมื่อเทศนาสั่งสอนจาก

พระคัมภีร์ พวกเขาเริ่มเน้นว่า ผู้เชื่อทุกคนเป็นผู้รับใช้ ผู้ติดตาม

เป็นจ�านวนมากของ ลูเธอร์ และ สวิงลี่ ก็อยากเป็นอิสระ ออกจาก

ระบบเจ้าขนุมลูนายของยคุสมยันัน้ แต่เมือ่ชาวนาบางคนลกุขึน้ต่อสู้

กับหลักปฏิบัติที่ไม่ยุติธรรมของเจ้าขุนมูลนาย ลูเธอร์ และ สวิงลี่  

ซึง่อยากเหน็ความสงบสขุเรยีบร้อยกลบัมาเหมอืนเดมิ พวกเขาจงึได้

เข้าข้างกบัพวกผูป้กครอง แม้ว่าพวกเขาจะส่งเสรมิผูน้�าให้รบัผดิชอบ

ต่อคนยากจน แต่พวกเขาได้เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคริสตจักร 

และรฐัขึน้มาใหม่อกีครัง้โดยไม่ได้ตัง้ใจ จงึท�าให้สญูเสยีความน่าเชือ่ถอื

จากพวกชาวนาเป็นจ�านวนมาก

สงครามชาวนาและความกดดันจากการเมืองได้ยับยั้งไม่ให้ 

ลูเธอร ์และ สวิงลี่ ด�าเนินตามการปฏิรูปที่ตั้งใจไว้ พวกเขากลับไป
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ใช้โครงสร้างแบบของ คอนสแตนตนิ เหมอืนเดมิ และใช้ศาสนศาสตร์

แบบ ออกัสติน พวกเขาได้รักษานโยบายคริสตจักรที่มีการพัวพัน

กับรัฐ ใช้ “พระวิหาร” เป็นโครงสร้างคริสตจักร มีการรับบัพติศมา

ทารกที่เป็นพิธีเริ่มต้นเข้าสู่คริสตจักร และให้รัฐใช้ดาบเป็นเครื่องมือ

ลงโทษต่อผู้ที่ท�าผิด และการตีความหมายพระคัมภีร์แบบ แบนราบ 

เป็นเรื่องส่วนตัวเพื่อเรียนรู้น�้าพระทัยของพระเจ้า

แอนนะแบ๊บติสต์ยุคแรก ซึ่งรวมถึง เมนโน ไซมอนซ์ ต่างผิด

หวังกับความบกพร่องของการปฏิรูป พวกเขาไม่ได้ต้องการปฏิรูป 

ครสิตจกัรให้กลบัไปสูโ่ครงสร้างของคอนสแตนตนิ และศาสนศาสตร์

ของออกสัตนิ แต่พวกเขาต้องการ ฟ้ืนฟ ู ครสิตจกัรให้กลบัไปสูร่ปูแบบ

ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ พวกเขาเชื่อว่าคริสตจักรต้องเป็น

สังคมที่เป็นเอกเทศ และแตกต่างจากสังคมของโลก

เนื่องจากมีการข่มเหง คริสเตียนแอนนะแบ๊บติสต์กลุ่มแรก 

ได้ถูกบังคับให้ประชุมกันในที่ลับ เพื่อศึกษาพระคัมภีร์ มีการแบ่ง

ปัน อธิษฐานและนมัสการในบ้านและที่ประชุมลับ พวกเขาได้รับ

ประสบการณ์ที่พระคริสต์ได้ทรงสถิตอยู่ท่ามกลางเขาบ่อยๆ เมื่อมี

คนเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ และปฏิญาณว่าจะติดตามพระองค์

ในชีวิตประจ�าวัน พวกเขาก็ได้รับบัพติศมาและรับการต้อนรับเข้าสู่ 

ที่ประชุมที่เจาะจงนี้ ซึ่งพวกเขาได้รู ้สึกมีความผูกพันกันอย่าง

แน่นแฟ้น

กลุ่มย่อยเหล่านี้ได้เป็นพยานอย่างมีพลังในชุมชนของพวกเขา  

หลังจากได้ศึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 62 ฉบับ เกี่ยวกับ

จดุเริม่ต้นและความคดิของแอนนะแบ๊บตสิต์ อาจารย์ทาคาช ิ ยามาดา  

(Takashi Yamada) ศิษยาภิบาล และนักวิชาการจากประเทศญีปุ่น่ 

เชือ่ว่า “เอกลกัษณ์ของครสิตจกัรยคุแรก และแอนนะแบ๊บติสต์ยุคแรก 

ก็คือ พวกเขาพบกันในกลุ่มย่อย มีการเผชิญหน้ากันและกัน ท�าให้

เขาเข้มแข็งพอที่จะออกไปเผชิญกับโลกนี้ได้”14
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ครสิเตยีนแอนนะแบ๊บตสิต์กล่าวอยูบ่่อยๆ ถงึพลงัในการใช้ชวีติใน

แบบที่แตกต่าง พวกเขาคาดหวังการด�ารง “ชีวิตที่ชอบธรรม” จาก

สมาชิกทุกคน โดยเฉพาะผู้น�าต้องเป็นแบบอย่าง ไม่เฉพาะจะได้รบั

อสิรภาพจากความผดิบาป พวกเขาอธบิายว่าครสิเตยีนทีส่ตัย์ซือ่ คือ

ผู้ที่มีชีวิตที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และมีจริยธรรม ผู้ที่เลิก

ตดิตามพระเยซูในชวีติประจ�าวนั หรอืมกีารด�ารงชวีติที่ไม่เหมอืนกบั

พระคริสต์บ่อยๆ ก็ถูกตัดออกจากพระกายของพระคริสต์

พวกแอนนะแบ๊บตสิต์มองเหน็ว่าครสิตจกัรประกอบไปด้วยผูเ้ชือ่

ทีไ่ด้รบัการเปลีย่นแปลงซึง่ผกูพนัต่อกนัและกนัในชมุชนแห่งพระสญัญา 

แต่ผู้น�าโปรแตสแตนท์และคาทอลิกเห็นว่า กลุ่มแอนนะแบ๊บติสต์

เป็นพิษภัยต่อสถาบันคริสตจักร ผลที่ตามมานั้นก็คือพวกเขาได้จ�า

คุก และข่มเหงแอนนะแบ๊บติสต์หลายคน มีมากกว่า 4,000 คน 

โดนจับถ่วงน�้า ตัดหัว หรือถูกมัดติดกับเสาและเผา พวกเขาเป็นผู้

ที่ยอมตายเพื่อความเชื่อ15

ในช่วงแรกๆ กลุ่มแอนนะแบ๊บติสต์มีความหลากหลายอยู่

มาก ผู้น�าบางคนได้เน้นยุคสุดท้ายมากเกินไป บางคนเริ่มใช้ความ

รนุแรง กลุม่หนึง่ในเมอืงมนูซ์เตอร์ (Münster) ประเทศเยอรมนั ได้ 

กระท�าถงึขนาดทีป่ลดสมาชกิของสภาเมอืงนัน้ และให้ผูอ้าวโุส 12 คน 

ซึ่งเขาประกาศว่าตัวเองเป็นอิสราเอลใหม่ พวกเขาได้อนุญาตให้มี

ภรรยาหลายคน และให้ใช้อาวุธเพื่อป้องกันตัวเอง เรื่องแบบนี้จาก

กลุม่แอนนะแบ๊บตสิต์นอกรตี ได้สร้างชือ่เสยีงทีเ่สยีหายให้กบัแอนนะ

แบ๊บติสต์และคริสเตียนเมนโนไนท์ ซึ่งยังคงสืบต่อมาอีกนาน จนถึง

ปัจจุบัน

แอนนะแบ๊บติสต์ยุคแรก ได้รู ้สึกผูกพันกับพระเยซูอย่าง

แน่นแฟ้น และมกีารสนบัสนนุกนัและกนัอย่างสตัย์ซือ่ ในการด�ารงชวีติ

อย่างทุ่มเท และมีศีลธรรม ซึ่งแตกต่างจากโลกที่ก้าวร้าว ถ้าเรา

สามารถถามคริสเตียนแอนนะแบ๊บติสต์ยุคแรกนี้ได้ ผมเชื่อว่าพวก
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เขาจะพดูเหมอืนกบัสาวกกลุม่แรกว่า “ชมุชนทีม่พีระครสิต์เป็นหวัใจ

ของความเชื่อ เป็นศูนย์กลางชีวิตของเรา!”

ในโลกปัจจุบัน คริสเตียนที่มีมุมมองแบบแอนนะแบ๊บติสต์ 

เข้าใจและด�ารงชีวิตที่มีพระคริสต์เป็นหัวใจในชีวิต อย่างเด่นชัดใน 

3 ด้านดังนี้:

1. การให้อภัยเป็นสิ่งที่จ�าเป็นส�าหรับชุมชนคริสเตียน

พระเยซูเสด็จมาเพื่อให้เรามีชีวิต และมีชีวิตที่เต็มบริบูรณ์

มากขึ้น พระองค์อธิษฐานอย่างร้อนรนเพื่อเราจะได้เป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกัน เหมือนที่พระองค์ทรงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระบิดา  

สมาชิกอยู่ในชุมชนจะรู้สึกมีความอบอุ่น และประโยชน์ทุกอย่างจะ

เกิดขึ้นเมื่อสมาชิกในพระกายของพระคริสต์นั้นได้ให้อภัยต่อซึ่งกัน

และกัน

ปัญหาส�าคัญของมนุษยชาติไม่ใช่การขาดแคลนด้านการเงิน 

การขาดแคลนด้านการศกึษา หรอืการขาดแคลนด้านอ�านาจ ปัญหา

ส�าคัญคือ เราได้ท�าผิดต่อซึ่งกันและกัน ตั้งแต่เริ่มต้นกาลเวลา 

บุคคลและกลุ่มได้ท�าผิดต่อพระเจ้า และต่อซึ่งกันและกัน ทั้งโดย

ทัศนคติและการกระท�า ผลที่ได้ตามมาก็คือความสัมพันธ์ที่แตกร้าว

กับพระเจ้า ต่อซึ่งกันและกัน กับตัวของเราเองและกับทั้งโลก

จดุเปลีย่นในการแก้ไขความผดิพลาดมกัจะเกดิขึน้เมือ่มฝ่ีายหนึง่

กลับใจอย่างจริงใจและขอการอภัย แต่น่าเสียดาย อยู่ในโลกของ

คนที่ไม่ใช่คริสเตียน การแก้ไขความขัดแย้งก็คือการเมินเฉยแต่

ไม่ใช่ให้การอภยั บ่อยครัง้ทีก่ารปฏเิสธและการปกป้องตนเอง มกัจะ

ทดแทนการสารภาพความผิดบาปอย่างสัตย์ซื่อ การสารภาพบาป 

และการให้อภัย เป็นสิ่งที่ท�าลายก�าแพงที่ขวางกั้นสามัคคีธรรม

ระหว่างเรากบัพระเจ้าและต่อซึง่กนัและกนั การให้อภยัเป็นสิง่ทีข่าด

ไม่ได้ในการสร้างและฟื้นฟูชุมชนคริสเตียน!
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2. พระวจนะจะต้องได้รับการตีความหมายในชุมชน

คริสเตียนหลายคนได้ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าด้วยตนเอง  

และประกาศให้คนอื่นเข้าใจในสิ่งที่เขาเข้าใจนั้น เมื่อเขาได้จ�ากัด

เขาเองในการตีความหมายส่วนตัว เขามักจะสร้างความสับสน และ

เข้าใจผิดต่อความหมายของพระวจนะ

คริสเตียนหลายคนมองว่าศิษยาภิบาล นักบวช หรือครูสอน

พระวจนะเป็นกลุม่เดยีวทีส่ามารถตคีวามหมายพระวจนะอย่างถกูต้อง 

เมื่อเป็นแบบนี้ สมาชิกทั่วไปมักจะละเลยในการศึกษาพระวจนะและ

น�ามาประยุกต์ใช้

คริสเตียนที่มีมุมมองแบบแอนนะแบ๊บติสต์เชื่อว่า ควรมีการ

ศกึษาพระวจนะส่วนตวั และอยู่ในชมุชนครสิเตยีนที่ได้รบัการทรงน�า

ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่นั่นผู้เชื่อจะได้ให้และรับการอบรมทั่วไป 

สมาชกิของชมุชนครสิเตยีนในกลุม่ย่อย (กลุม่เซลล์) ห้องเรยีน และ

ในประชมุสมัมนา ในการน�าของพระเยซซูึง่เป็นหวัใจความเชือ่ของเขา 

เขาจะได้รู้ว่าพระวจนะได้พูดอะไรบ้างในสถานการณ์ครั้งนั้น

3. กลุ ่มย่อย (กลุ ่มเซลล์) เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
คริสเตียน

บางครัง้ครสิตจกัรได้ถกูเรยีกว่านกม ี2 ปีก ปีกหนึง่เปรยีบเหมอืน

โบสถ์ซึง่เน้นถงึความสมัพนัธ์ระหว่างเรากบัพระเจ้าผูบ้รสิทุธิอ์ยูเ่หนอื

พวกเรา (ความสัมพันธ์นี้เราเรียกว่าความสัมพันธ์แนวตั้ง) อีกปีก

หนึ่งคือกลุ่มย่อย (กลุ่มเซลล์) (ปีกนี้เน้นความสัมพันธ์แนวนอน) 

คริสตจักรต้องการมี 2 ปีกนี้16

การด�ารงชีวิตคริสเตียนที่ดีคือมีความสัมพันธ์อยู่ภายในกลุ่ม 

12 คน หรือน้อยกว่า 12 คน เพราะพวกเราจะได้ให้และได้รับการ

ปรึกษา พวกเราจะค้นหาของประทาน และร่วมกันท�าพันธกิจการ

ประกาศ จะมคีวามสนกุสนาน และมคีวามสามคัคธีรรมอยูใ่นกลุม่ย่อย 
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คริสตจักรที่เข้มแข็งจะต้องเป็นชุมชนคริสเตียนที่ดี ชุมชนคริสเตียน

จะต้องประกอบด้วยกลุ่มย่อย บางคนกล่าวว่ากลุ่มย่อยคือพื้นฐาน

ของคริสตจักร17

สรปุแล้วครสิเตยีนทีม่มีมุมองแบบแอนนะแบ๊บตสิต์ มพีระเยซู

เป็นหัวใจชีวิตชุมชน นั้นก็คือเป็นหัวใจของชีวิตเขา พวกเขาจะ

เห็นว่า:

1. การให้อภัยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชุมชน

2. การสนทนาเรียนรู้ด้วยกันเป็นส่ิงท่ีจ�าเป็นก่อนท่ีจะตีความหมาย

พระวจนะ

3. กลุ่มย่อย (กลุ่มเซลล์) เป็นศูนย์กลางชีวิตของคริสตจักร

เชื่อในพระเยซู เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักร และ

ประพฤติไปในทางชีวิตใหม่ สิ่งเหล่านี้คือความจริงในชุมชน

คริสเตียน คุณได้เป็นคริสเตียนแบบแอนนะแบ๊บติสต์ไหม?18



ค่ำนิยมข้อที่ 3 
กำรท�ำให้คืนดีกันเป็นงำนหลักของพวกเรำ

พระเจ้าได้ส่งพระบตุรคอืพระเยซมูาแก้ไขปัญหาของความบาป พระเยซู

เป็นผู้น�าคนที่อยากคืนดีกันกับพระเจ้า และคืนดีต่อซึ่งกันและกัน 

พระองค์สามารถแก้ไขสิ่งที่แตกร้าวและไม่ยุติธรรม พระองค์ยังฝึก

ผู้ติดตามให้เป็นทูตแห่งการคืนดี

พระเยซูได้ให้แนวทางของการคืนดีอย่างชัดเจนในชุมชนแห่ง

ความเชื่อ ซึ่งบันทึกในพระธรรมมัทธิว 18:15-20 คนหรือกลุ่มที่ได้

ขดัแย้งกนัไม่ว่าจะเกีย่วข้องกบัเศรษฐกจิสงัคม หรอื เหตผุลส่วนตวั 

ควรจะไปแก้ไขปัญหา 1 ต่อ 1 ก่อน แต่ถ้าสิ่งที่ไม่ยุติธรรม หรือ 

ความขัดแย้งไม่สามารถแก้ไขได้เราจะมีขั้นตอนอื่นๆ

ในค�าเทศนาบนภเูขาพระเยซูได้สอนสาวกของพระองค์เกีย่วกบั

เรื่องสันติและความยุติธรรม จะเกิดขึ้นได้ก็เพราะมีการแสวงหา

ราชอาณาจกัรก่อน สารภาพความผดิบาป อยากให้คนอืน่ท�าอย่างไร

กับเรา เราก็ควรท�าอย่างเดียวกันกับเขา “อย่ารักเฉพาะผู้ที่รักเรา” 

พระเยซตูรสัอย่างนีว่้า “แม้แต่ผูท้ีไ่ม่เชือ่กร็กัเช่นนัน้ จงรกัศตัรขูองท่าน

และอธษิฐานเผือ่ผูท้ีข่่มเหงท่าน” (มทัธวิ 5 :43-48) นีค่อืความหมาย

ของพระเยซ ูและความหมายนีก้ค็อืพระองค์ได้ให้กบัพวกเรา พวกเราได้

ติดตามพระเยซูหมายถึงว่าเราจะประพฤติไปในทางชีวิตใหม่

ในช่วงสดุท้ายพระราชกจิของพระองค์ พระเยซไูด้ตรสัว่า “พระบดิา

ทรงใช้เรามาฉันใด เราก็ใช้ท่านทั้งหลายไปเช่นนั้น” (ยอห์น 20:21) 

“เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวก
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ของเรา ให้รับบัพติศมา ให้สั่งสอนพวกเขาให้ถือสิ่งสารพัดซึ่งเราได้

สั่งพวกเจ้าไว้” (มัทธิว 28:18-20) ด้วยเหตุนี้สาวกยุคแรกได้ออกไป

ทัว่โลก เทศนา สัง่สอน และปฏบิตัวิถิชีวีติใหม่เพือ่ทกุคนจะสามารถ

คืนดีกันกับพระเจ้า และคืนดีต่อซึ่งกันและกัน

เรื่องท้าทายที่ใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งที่คริสเตียนยุคแรกเจอปัญหา  

คือ การขัดแย้งระหว่างเชื้อสาย ศาสนา และวัฒนธรรม ระหว่าง

คนยิวและคนต่างชาติ หลังจากที่ได้เห็นคนหลากหลายรูปแบบเป็น

จ�านวนมากเข้ามาอยู่ในครอบครัวของพระเจ้า พวกอัครทูตได้ตกลง 

กนัว่า ผูท้ีม่เีบือ้งหลงัแตกต่างกนัสามารถเป็นกายเดยีวกนั อยูด้่วยกนั 

อย่างมสีนัตสิขุ เพราะมคีวามเชือ่ในพระเยซ ูไม่ใช่ผ่านทางกฎหมาย

หรือพิธีอื่นๆ”

เป็นเวลาหลายร้อยปีผู้ติดตามพระเยซูได้ปฏิเสธการสู้รบทาง

ทหาร พวกเขาเข้าใจว่าตนเองได้อยู่ใต้ค�าสั่งให้รักศัตรูไม่ใช่ไปฆ่า

พวกเขา “ทั้งสิ้นนี้ได้เกิดขึ้นมาจากพระเจ้า ผู้ทรงให้เราคืนดีกันกับ

พระองค์ผ่านทางพระเยซู และทรงโปรดประทานให้เรามีพันธกิจ

เรือ่งการคนืดกีนั” (2โครนิธ์ 5:18) ถ้าคณุได้ถามครสิเตยีนยคุแรกนัน้ 

ฉันเชื่อว่าพวกเขาจะให้ค�าตอบว่า “การท�าให้คนคืนดีกับพระเจ้าและ

คืนดีต่อซึ่งกันและกันเป็นงานหลักของพวกเรา”

เมื่อกษัตริย์คอนสแตนตินได้รับเอาศาสนาคริสต์เข้ามาเป็น

ศาสนาประจ�าชาติ คริสตจักรมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย 

พระเยซูได้ตรัสว่า “ราชอาณาจักรของเราไม่ใช่โลกนี้” แต่กษัตริย์

คอนสแตนตินเป็นกษัตริย์ของประเทศ เมื่อเวลาผ่านไปเราได้เห็น

ความแตกต่างเกิดขึ้น ระหว่างราชอาณาจักรที่ปกครองด้วยพระเยซู 

และราชอาณาจักรที่ปกครองด้วยกษัตริย์ ความเชื่อของคริสเตียน 

ยคุแรกได้ถกูดดัแปลง เราเริม่เหน็ว่าอยูใ่นครสิตจกัรบางคนได้กลายเป็น 

คนร�า่รวย บางคนกก็ลายเป็นคนยากจน ครสิเตยีนกลายเป็นผูข่้มเหง

คนอื่น คริสเตียนเคยรักความสันติได้เข้าสู่สงคราม แทนที่จะใช้

ก�าลังเรี่ยวแรงท�าการประกาศสร้างความสันติ และท�าพันธกิจ
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ของพระเจ้า เขาได้ทุ่มเทก�าลังเป็นอันมากในการก่อสร้างโบสถ์ใหญ่

อลังการอยู่ทุกจังหวัดของประเทศยุโรป การก่อสร้างอาคารโบสถ์

เหล่านี้กลายเป็นงานหนักของพวกเขา

นักบวชออกัสตินได้สนใจในเรื่องศีลธรรมส่วนตัว เช่น การเมา

สุรา ความละโมบ การพนัน และการล่วงประเวณี แต่การสอน 

และปฏิบัติที่เกี่ยวการสร้างความสันติและความยุติธรรมนั้น ได้ถูก

จ�ากัดเฉพาะอยู่ในคริสตจักรที่มีการสัมพันธ์กับจักรพรรดิ แทนที่จะ

แสวงหาการคนืดกีนักบัศตัร ูนกับวชออกสัตนิเข้าใจว่าความเชือ่ของ

คริสเตียนควรป้องกันผู้เชื่อในพระเจ้า เขาได้เขียนทฤษฎี “สงคราม

แห่งความชอบธรรม” ซึ่งอนุญาตคริสเตียนในบางสถานการณ์

สามารถมส่ีวนร่วมในความรนุแรงและสงคราม มคีรสิเตยีนหลายกลุม่ 

หรือคณะมีจุดยืนแบบนี้ต่อสงคราม

ลูเธอร์, (Luther) สวิงลี่ (Zwingli) และ เคลวิน (Calvin) ได้ท�า

หลายอย่างที่ดี ลูเธอร์ได้พัฒนาแนวคิดที่เรียกว่า “กองทุนชุมชน” 

เคลวินได้กล่าวถึงการด�ารงชีวิตตามหลักของคริสเตียน สามารถ

ท�าให้เรามีอิทธิพลต่อสังคม แต่เหมือนกันกับออกัสตินพวกเขาได้

เน้นการให้อภัยเป็นเรื่องส่วนตัว การเชื่อฟังพระบัญญัติสิบประการ 

แต่พวกเขาไม่มีการสอน และปฏิบัติอย่างชัดเจนเกี่ยวกับพระคุณที่

ท�าให้เราเปลีย่นแปลง เกีย่วกบัการประกาศ และการสร้างความสนัติ

คริสเตียนแอนนะแบ๊บติสต์ยุคแรกซึ่งน�าด้วย เมนโน ไซมอนซ์ 

(Menno Simons) และผูน้�าคนอืน่ๆ มคีวามเข้าใจทีต่รงกนัเกีย่วกบั

การเป็นพระกายของพระคริสต์ที่ด�ารงชีวิตอยู่ในโลกนี้ เขาได้เชื่อว่า

เพราะการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และค�ามั่นสัญญาที่มีต่อ

ซึ่งกันและกัน ผู้ติดตามพระเยซูสามารถเป็นเหมือนพระคริสต์และ

กระท�าเหมือนวิถีพระคริสต์ได้
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คริสเตียนแอนนะแบ๊บติสต์ยุคแรกมักจะประชุมที่บ้านและ

เป็นกลุ่มย่อย เขาได้สัมผัสพระวิญญาณที่ได้ประทับท่ามกลางเขา 

และได้ศกึษาพระวจนะ และจะให้การหนนุใจต่อซึง่กนัและกนัเกีย่วกบั 

การด�ารงชีวิต คริสเตียนแอนนะแบ๊บติสต์อยากให้พระวจนะเป็น 

“อาวธุ” ของเขาเท่านัน้ ในการศกึษาพระวจนะของพระเจ้า พวกเขาได้

เน้นการร่วมใช้เงนิและวตัถ ุเน้นเรือ่งมสีนัตสิขุกบัพระเจ้า มสีนัตสิขุ

ระหว่างกันและกัน และสร้างความสันติกับศัตรู

การเคลื่อนไหวของคริสเตียนแอนนะแบ๊บติสต์เหมือนการ

เคลื่ อนไหวของเคริส เมติค หรือ เป ็นการเคลื่ อนไหวของ

พระวิญญาณบริสุทธิ์ในสมัยศตวรรษที่ 1619 ผู้น�าแอนนะแบ๊บติสต์

พูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์มากกว่านักปฏิรูปคนอื่นๆ พวกเขาเชื่อ

ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทานอ�านาจให้แก่พวกเขา ในการ

เป็นสาวกของพระองค์ การประกาศ การสร้างความสันติ และการ

ด�ารงชีวิตที่เรียบง่าย

การเคลื่อนไหวของคริสเตียนแอนนะแบ๊บติสต์ เป็นการ

เคลื่อนไหวของการประกาศในศตวรรษที่ 16 ด้วยหัวใจที่ยึดมั่น

และร้อนรน ผูน้�าแอนนะแบ๊บตสิต์ส�าคญัหลายคนได้เสีย่งชวีติของเขา  

เดินทางไปทั่วทวีปยุโรป เขาได้พยายามจะท�าให้คนคืนดีกับพระเจ้า 

และคืนดีต่อซึ่งกันและกัน20 มีคนเป็นพันๆ คนได้เข้ามารู้กับจัก

พระเยซูและเข้าร่วมกลุ่มสามัคคีธรรมของแอนนะแบ๊บติสต์ กลุ่ม

สามัคคีธรรมเหล่านี้ได้เกิดขึ้นทุกที่ของทวีปยุโรป

ไม่เฉพาะเท่านัน้ การเคลือ่นไหวของแอนนะแบ๊บตสิต์ยงัเป็นการ

เคลื่อนไหวเพื่อความยุติธรรมในสังคมเช่นเดียวกัน มีหลายกลุ่มอยู่

ในการเคลื่อนไหวนี้ ได้ร่วมแบ่งปันทรัพย์สินให้ซึ่งกันและกัน และ

เขายังเน้นให้มีความยุติธรรมต่อคนอื่น ผู้น�าแอนนะแบ๊บติสต์และ

ผู้ติดตามเขาได้แก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมของชาวนา 

ซึง่เป็นกลุม่ทีก่�าลงัปฏวิตัต่ิอระบบเจ้าขนุมลูนาย กลุม่ย่อยได้กลายเป็น

สังคมที่แตกต่างกับระบบการปกครองของจักรพรรดิและระบบ
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เจ้าขุนมูลนาย มันเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลติดตามพระเยซูอย่างแท้จริง  

รับการเปลี่ยนแปลงด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า และรับ

บัพติศมาเข้ามาในพระกายของพระเยซูนั้น ยังยึดติดในวัตถุสิ่งของ

และทรพัย์สนิมากมาย เมือ่เขาเหน็พีน้่องสมาชกิยงัมคีวามขดัสนอยู.่21

ผ่านการศึกษาพระวจนะพระเจ้าและความเชื่อมั่นคง ในการ

ตดิตามพระเยซูในชวีติประจ�าวนั ครสิเตยีนแอนนะแบ๊บตสิต์เชือ่ว่าการ

มีส่วนร่วมในสงครามเป็นเรื่องที่ผิด เหมือนกับสาวกยุคแรกที่ได้

ปฏิเสธในการเข้าร่วมเป็นทหาร ถึงแม้ว่าชาวเทิร์คมุสลิมจะบุกรุก

ทวีปยุโรป แทนที่จะต่อสู้กับศัตรูของเขาคริสเตียนแอนนะแบ๊บติสต์

ได้ท�าตามแบบอย่างของพระเยซู “เมื่อเขากล่าวค�าหยาบคายต่อ

พระองค์ พระองค์ไม่ได้กล่าวตอบเขาด้วยค�าหยาบคายเลย เมื่อ

พระองค์ทรงทนทุกข์ พระองค์ไม่ได้ทรงมาดร้าย....” (1 เปโตร 

2:23)

ถ้าเราสามารถถามพวกเขาได้ ฉนัเชือ่ว่าท่านเมนโน ไซมอนซ์  

(Menno Simons) และส่วนใหญ่ของคริสเตียนแอนนะแบ๊บติสต์

ยุคแรก พร้อมสาวกยุคแรก กล่าวว่า “การน�าคนให้คืนดีกับพระเจ้า 

และคืนดีต่อซึ่งกันและกัน เป็นงานหลักของพวกเรา”

มนัมคีวามหมายอย่างไรในปัจจบุนั? ครสิเตยีนทีม่มีมุมองแบบ

แอนนะแบ๊บติสต์เชื่อว่า:

1. เราจะช่วยให้คนคืนดีกับพระเจ้า

เหมือนกับพระเจ้าเป็นผู้ริเริ่มให้พระเยซูมาช่วยเราคืนดีกันกับ

พระองค์ และคืนดีต่อซึ่งกันและกัน พระเจ้าได้บอกให้เราท�าหน้าที่

ของเราในการน�าคนอื่นเข้ามาหาพระองค์ พวกเราจะท�าพันธกิจนี้ 

ในกรงุเยรซูาเลม็ ยเูดยี สะมาเรยี และทัว่โลก พระเจ้าได้มอบพนัธกจิ 

การท�าให้คืนดีกันเป็นของพวกเรา
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ในปัจจุบันคริสเตียนที่มุมมองแบบแอนนะแบ๊บติสต์ได้ถูก

มอบหมายหน้าทีใ่ห้ไปสร้างสาวก ให้เขารบับพัตศิมา และสอนเขาทุกสิ่ง

อย่างเกีย่วกบัชวีติและการสอนของพระเยซ ู ครสิเตยีนแอนนะแบ๊บตสิต์

อยากบอกให้คนอื่นเชื่อในพระเยซู มีส่วนร่วมในชุมชนที่มีพระเยซู

เป็นหัวใจของความเชื่อ และประพฤติที่มีชีวิตการเปลี่ยนแปลง

เมือ่คนทีแ่สวงหาได้ ”สละตวัของเขาเองให้กบัพระครสิต์ ให้มาก

ที่สุดเท่าที่จะเขาจะท�าได้” เขาได้บังเกิดใหม่แล้ว22 เขาได้มีชีวิตที่ได้

เริม่ต้นใหม่ เขาได้มค่ีานยิมใหม่ และพระวญิญาณบรสิทุธิ์ได้เจมิเขา

ให้มีพลังในการด�ารงชีวิตที่มีค่านิยมใหม่

การคืนดีกับพระเจ้าได้น�าให้เรามีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง พระเยซู

ได้เปลี่ยนความคิด ความสัมพันธ์และการประพฤติของคนที่ยอมรับ

พระองค์ เขาได้รับการเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิด ความรู้สึก  

กายภาพ สังคม และการเมืองซึ่งมีความแตกต่างอย่างชัดเจนกับ

คนในโลกนี้

2. พวกเราจะช่วยคนให้คืนดีต่อกันและกัน

พวกเราไม่เฉพาะน�าคนให้คืนดีกับพระเจ้า แต่ช่วยคนให้คืนดี

ต่อกันและกัน เป็นงานหลักของพวกเรา เพราะเหตุนี้พวกเราจะหา

สาเหตุของความขัดแย้ง และช่วยเหลือคนหรือกลุ่มที่ขัดแย้งกันให้

คนืดกีนั ด้วยการตัง้ใจฟัง สารภาพความผดิบาปอย่างสตัย์ซือ่ ยกโทษ

ให้กันอย่างแท้จริง และมีการท�าให้กลับคืนสู่สภาพเดิม

การอภัยโทษสามารถก�าจัดก�าแพงแห่งความผิดบาป ระหว่าง

เรากับพระเจ้า และระหว่างเรากับคนอื่นๆ ในคริสตจักรได้ การรับ

ศีลมหาสนิทได้ระลึกถึงการอภัยโทษที่มาจากพระเจ้า และมาจาก

คนอื่นนั้นท�าให้เรามีความสามัคคีธรรมได้

ครสิเตยีนควรจะเป็นท่อพระพรให้กบัคนทีม่เีบือ้งหลงัแตกต่างกนั 

มเีพศ และความเชือ่ทีแ่ตกต่างกนั พวกเราไม่สามารถช่วยคนอืน่ได้ 
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นอกจากทีเ่รามปีระสบการณ์มาแล้ว พวกเราอยากจะช่วยคนให้คนืดกีนั 

พวกเราต้องเรียนรู้เพิ่มในเรื่องการคืนดีกัน และพวกเราเองจะต้องมี

การเปลี่ยนแปลงอีกด้วย

3. พวกเราจะเป็นทูตแห่งการคืนดีอยู่ในโลกนี้

มีคริสเตียนบางกลุ่มเชื่อว่าการประกาศเป็นงานหลักของพวก

เขา บางกลุม่กเ็น้นว่าเรือ่งการสร้างสนัตเิป็นงานหลกั แต่สิง่ทีด่ทีีส่ดุ

ก็คือ “การคืนดีกันเป็นงานหลักของพวกเรา” พันธกิจประกาศและ

การสร้างความสันติสามารถร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันได้ เป็นแนวคิดที่

เรียกว่า ”การคืนดีกัน” วัตถุประสงค์ของพระเจ้าคือ “โดยพระองค์ 

(พระคริสต์) ให้สิ่งสารพัดกลับคืนดีกับพระเจ้า”(โคโลสี 1:20)

ครสิเตยีนแอนนะแบ๊บตสิต์ได้เหน็ว่าความรอดคอืการเปลีย่นแปลง

ในชีวิต ด้วยเหตุนี้เขาได้ปฏิเสธการเข้าร่วมท�าสงคราม สงคราม

ปัจจุบันได้สอนทหารให้โกหก ให้เกลียดชังกัน และท�าร้ายคนอื่น 

คนที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตจะไม่ท�าเช่นนั้น

การสร้างความสันติมีความแตกต่างกับการท�าให้สงบ ผู ้ที่

ติดตามพระเยซูที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง พวกเราจะต้อง”ต่อสู้”กับ

ความชั่วร้ายและสิ่งที่ไม่ยุติธรรมอย่างเข้มแข็งมากกว่าคนอื่นๆ แต่

การต่อสู้ของพวกเรามีความแตกต่างจากคนอื่น เราได้ถูกท้าทาย

ให้กล่าวเหมือนกับอัครทูตเปาโลว่า “เพราะว่าถึงแม้ว่าเราอยู่ในโลก

ก็จริง แต่เราก็มิได้สู้รบตามโลกียวิสัย เพราะว่าศาสตราวุธของเรา

ไม่ใช่ฝ่ายโลกียวิสัย” (2โครินธ์ 10:3-4) ประวัติศาสตร์ได้สอนให้เรา

รู้ว่า ความรุนแรงมักจะน�าไปสู่ความรุนแรงมากยิ่งกว่าเดิม ความ

รุนแรงจะลดลงได้ด้วยการไม่ใช้ความรุนแรงเท่านั้น และแก้ไขสิ่งที่ 

กระตุ้นให้เกิดความไม่ยุติธรรม ไม่เกี่ยวว่าเวลาไหน และอยู่ใน

สถานการณ์ใดๆ พวกเราควรจะเลียนแบบจากพระเยซูซึ่งเป็นหัวใจ

ของความเชื่อ พระเยซูใช้ค�าพูด การห่วงใย และวิธีที่ไม่ใช้ความ
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รุนแรงในการแก้ไขความขัดแย้ง และน�าคนเข้ามาในครอบครัวของ

พระเจ้า พระองค์ไม่ได้ใช้ปืนและลูกระเบิดเลย ท่าทีของพวกเราคอื 

“ท่านจงมนี�า้ใจต่อกนั เหมอืนอย่างทีม่ีในพระเยซคูรสิต์” (ฟีลปิปี 2:5)

การท�าให้คืนดีกันเป็นงานที่หนักและล�าบาก เราจะต้องยินดี

ที่จะอุทิศชีวิตของพวกเรา เพื่อคนที่อยู่ในโลกนี้จะได้คืนดีกันกับ

พระเจ้า คืนดีต่อกันและกัน และคืนดีกับศัตรู พันธกิจนี้จะท�าให้เรา

มีความชื่นชมยินดีเป็นอันมาก พวกเราจะด�ารงชีวิตที่ได้มีการคนืดี

และน�าให้คนอืน่คนืด ีมคีวามสมัพนัธ์กบัพระเจ้าและต่อซึง่กนัและกนั

สรุปแล้วคริสเตียนที่มีมุมมองแบบแอนนะแบ๊บติสต์เชื่อว่า 

เขาได้ถูกเรียกให้ไป:

1. ช่วยคนอื่นให้คืนดีกับพระเจ้า

2. ช่วยคนอื่นให้คืนดีต่อกันและกัน

3. รับใช้เป็นทูตของพระเจ้า ส่งเสริมให้มีการคืนดีกันอยู่ในโลกน้ี

การท�าให้คืนดีกันเป็นงานหลักของคริสเตียนแอนนะแบ๊บติสต์ 

ท่านได้เป็นคริสเตียนแอนนะแบ๊บติสต์หรือไม่?
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บทสรุป

เราคิดอย่างไรกับความเข้าใจของแอนนะแบ๊บติสต์ ที่เกี่ยวกับ

ความเชื่อของคริสเตียน เราได้รับบทเรียนอะไรบ้าง ศาสตราจารย์ 

รูเฟอส์ เอ็ม โจนซ์ (Rufus M. Jones) ของเมืองลอนดอนได้สรุป

ว่า “หลกัการส�าคญัทีเ่กีย่วกบัอสิระทางจติส�านกึ การแยกตวัระหว่าง

คริสตจักรและรัฐ เสรีภาพในการนับถือศาสนา เป็นเรื่องส�าคัญของ

ประชาธิปไตย และสิ่งเหล่านี้ได้มาจากการเคลื่อนไหวของแอน

นะแบ๊บติสต์ในสมัยปฏิรูปศาสนาคริสต์ ผู้น�าที่กล้าหาญเหล่านี้ได้

ประกาศหลักส�าคัญที่กล่าวมานี้ และ ได้ท้าทายคริสเตียนอยู่ในโลก

นี้ได้ปฏิบัติตาม”23

คณุได้เข้าใจความเชือ่ครสิเตยีนดงัประโยคทีจ่ะกล่าวต่อไปนีไ้หม? 

ถ้าท่านเข้าใจเช่นนี ้ท่านกค็อืครสิเตยีนทีม่มุมองแบบแอนนะแบ๊บตสิต์

พระเยซูเป็นหัวใจความเชื่อของฉัน

 ) ฉันเชื่อไว้วางใจในพระเยซู และเชื่อว่าพระองค์จะท�าให้ความ

เชื่อของฉันสมบูรณ์

 ) ฉนัตคีวามหมายพระวจนะของพระเจ้า จากมมุมองทีม่พีระครสิต์

เป็นหัวใจของความเชื่อ

 ) ฉันเห็นว่าหัวใจของศาสนาคริสต์คือการเป็นสาวก และมุ่งจะ

ติดตามพระเยซูในชีวิตประจ�าวัน

ชุมชนคริสเตียนเป็นศูนย์กลางชีวิตของฉัน

 ) ฉันเชื่อว่าการให้อภัยท�าให้ชุมชนผู้เชื่อมั่นคง

 ) ฉันศึกษาพระวจนะของพระเจ้าร่วมกับผู้เชื่อคนอื่น เพื่อจะ

ค้นหา ประยุกต์ใช้ในสมัยของเรา
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 ) ฉันเชื่อว่ากลุ่มย่อย (กลุ่มเซลล์) เป็นพื้นฐานของคริสตจักร

ที่เข้มแข็ง

การท�าให้คืนดีกันเป็นงานหลักของฉัน

 ) ฉนัได้ถกูเรยีกให้ช่วยน�าคนอืน่คนืดกีบัพระเจ้า ผ่านทางความ

เชื่อในพระเยซู

 ) ฉันเชื่อว่าท�าให้การคืนดีกัน ประกอบด้วยการประกาศ และ 

การสร้างความสันติ

 ) ฉันปฏิเสธความไม่ยุติธรรม และความรุนแรงทุกๆ รูปแบบ 

และ ส่งเสรมิความสนัตแิทนสงครามและความขดัแย้งอื่นๆ
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มุมมองและค�าถามเพื่อการอภิปราย

ค่านิยมหลักข้อที่ 1
พระเยซูเป็นหัวใจความเชื่อของพวกเรา

หมายเอาพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อและ ผู้ทรงท�าให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์  

(ฮีบรู 12:2)

คริสเตียนจ�านวนมากเน้น

1. การสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์
คริสเตียนเป็นจ�านวนมากเน้นความบริสุทธิ์ของ
พระเจ้า และความรอดพ้นจากบาป พวกเขาเน้น
การสิ้นพระชนม์ของพระองค์แต่ไม่ได้ให้ความ
ส�าคัญต่อชีวิตการสอน และการเจิมให้พลังที่มา
จากพระเยซู ความส�าคัญของการเป็นคริสเตียน
ก็คือให้การอภัย

คริสเตียนแอนนะแบ๊บติสต์เน้น:

1. ชีวิตของพระเยซู
ครสิเตยีนแอนนะแบ๊บตสิต์เน้นความบรสิทุธิ ์และ 
พระคณุของพระเจ้าที่ให้การอภยัพวกเรา แต่ก็ให้
ความส�าคัญถึง “ชีวิตของพระเยซู การด�ารงชีวิต
ของพระเยซูได้น�าให้พระองค์ได้สิ้นพระชนม์ แต่
พระเยซูก็เป็นพระเจ้าที่ทรงเป็นอยู่ สามารถให้ 
พลงัแก่เรา เพือ่เราจะตดิตามท่านในชวีติประจ�าวนั 
ความส�าคญัของการเป็นครสิเตยีน คอื เป็นสาวก
ของพระองค์

คุณเห็นด้วยว่า ชีวิตของคริสเตียนคือชีวิตสาวกหรือไม่?

2. พระคัมภีร์ “แบบราบ”
คริสเตียนเป็นจ�านวนมากจะมองพระวจนะของ
พระเจ้ามสีทิธอิ�านาจสดุท้ายมากกว่าพระเยซ ู การ
ทรงน�าในชีวิตประจ�าวันจะมาจากพระวจนะ
หลายๆ ตอน ซึ่งพวกเขาเห็นสอดคล้องกับ
สถานการณ์นัน้ การตดัสนิใจในทกุเรือ่งไม่จ�าเป็น
ต้องสอดคล้องกับค�าสอนของพระเยซูซึ่งเป็น
หัวใจของความเชื่อ

2. พระคัมภีร ์ที่มี “พระคริสต์เป ็นหัวใจ 
ของความเชื่อ”
แอนนะแบ๊บติสต์ยอมรับว่าพระวจนะทุกตอนได้
รับการดลใจจากพระเจ้า แต่พระเยซูเป็นผู้เปิด
เผยทุกอย่างของพระเจ้าที่ชัดเจนที่สุด พระองค์
ทรงมสีทิธอิ�านาจอย่างเดด็ขาดในการตดัสนิ พระเยซู 
ท�าให้พันธสัญญาเดิมสมบูรณ์ พระองค์เป็น
มาตรฐานและจริยธรรมบุคคลส่วนตัวและสังคม

จงอธิบายความแตกต่างกัน “แบบราบ” กับพระคัมภีร์ที่มีพระเยซูเป็นหัวใจของความเชื่อ

3. พระเยซูมีอ�านาจอย่างเด็ดขาด
แอนนะแบ๊บติสต์รับรู้ว่ารัฐบาลได้รับการสถาปนา
จากพระเจ้า เขาจะรกัษาชวีติและท�าให้บ้านเมอืง
มีระเบียบ แต่การเรียกร้องของรัฐบาลจะไม่ควร
อยู่เหนือกว่าการจงรักภักดีที่เราให้กับพระเยซู

3. รัฐบาลมีอ�านาจอย่างเด็ดขาด 
คริสเตียนหลายคนเชื่อว่าผู้น�ารัฐบาลได้รับการ
แต่งตั้งจากพระเจ้า ด้วยเหตุนี้เขาจึงต้องเชื่อฟัง
รฐับาลถงึแม้ว่าการเรยีกร้องของรฐับาล จะขดัแย้ง 
กับการสอนของพระเยซูหรือจิตส�านึกของเขา
ก็ตาม

การกล่าวว่า “พระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า” มีความหมายอย่างไรต่อคุณ?
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ค่านิยมหลักที่ 2 
ชุมชนเป็นศูนย์กลางชีวิตของเรา

เขาได้ร่วมใจกันไปในพระวิหาร และหักขนมปังตามบ้านของเขา ร่วมรับประทานอาหาร
ด้วยความชื่นชมยินดี และใจกว้างขวางทุกวัน ทั้งได้สรรเสริญพระเจ้า  

และคนทั้งปวงก็ชอบใจ (กิจการ 2:46-47)

1. การให้อภัยในแนวตั้ง 
มคีรสิเตยีนจ�านวนมากทีเ่น้นการอภยัจากพระเจ้า 
(เรยีกว่า การอภยัแนวตัง้) มากกว่าให้อภยัต่อกนั
และกัน (เรียกว่า การอภัยแนวราบ) การให้อภัย
แบบนี ้ถกูมองว่าเป็นทางทีท่�าให้เราได้รบัความรอด
และชีวิตนิรันดร์

1. การให้อภัยในแนวราบ 
คริสเตียนแอนนะแบ๊บติสต์ต ้องการพระเจ ้า 
ให้การอภัยเขา แต่การให้อภัยแบบราบเป็นการ
อภัยที่ให้ต่อซึ่งกันและกัน การให้อภัยแบบราบ
เป็นการส่งเสริมชุมชนคริสเตียน และเป็นวิถี
สร้างความสัมพันธ์สงบสุขต่อซึ่งกันและกัน

การให้อภัยมีส่วนช่วยชุมชนอย่างไร?

2. การตีความหมายพระวจนะส่วนตัว
คริสเตียนหลายคนได้ตีความหมายพระวจนะของ
พระเจ้า ด้วยความเข้าใจและประสบการณ์ของ
ตนเอง อีกด้านหนึ่งบางคนก็ได้พึ่งครูสอนที่ได้
รบัการฝึกอบรมมาแล้ว หรือศิษยาภิบาลในการ
ตีความหมายของพระวจนะ

2. พระคัมภีร์ที่มี “พระคริสต์เป็นหัวใจของ
ความเชื่อ”
แอนนะแบ๊บตสิต์ยอมรบัว่าพระวจนะทกุตอนได้รบั
การดลใจจากพระเจ้า แต่พระเยซูเป็นผู้เปิดเผย
ทุกอย่างของพระเจ้าที่ชัดเจนที่สุด พระองค์ทรง 
มสีทิธอิ�านาจอย่างเดด็ขาดในการตดัสนิ พระเยซู
ท�าให้พันธสัญญาเดิมสมบูรณ์ พระองค์เป็น
มาตรฐานและจริยธรรมบุคคลส่วนตัวและสังคม

คุณศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกันในรูปแบบอะไรบ้างในคริสตจักรของท่าน?

3. การประชุมในพระวิหาร
มีคริสเตียนจ�านวนมากคิดว่าที่ประชุมในการ
นมัสการนั้น เป็นหน่วยพื้นฐานของคริสตจักร
บ่อยครั้งคริสตจักรถูกมองว่ามีโครงสร้างเป็น
องค์กรหรือเป็นการแสดงในช่วงเช้าของวัน
อาทิตย์

3. การประชุมในกลุ่มย่อย (กลุ่มเซลล์)
คริสเตียนแอนนะแบ๊บติสต์มองว่าคริสตจักรเป็น
เหมือนครอบครัว คริสตจักรที่เข้มแข็งต้องจดัให้
เป็นเครอืข่ายของกลุม่ย่อย (กลุม่เซลล์) ซึ่งสมาชิก
ในกลุ ่มย่อยนี้จะสามารถมีการสามัคคีธรรม 
ศึกษาแบ่งปันพระวจนะ และอธิษฐานร่วมกัน

ถ้ากลุม่ย่อยเป็นพืน้ฐานชวีติของครสิตจกัรทีเ่ข้มแขง็ คณุจะต้องท�าอะไรให้กลุม่ย่อยเป็นรปูธรรมมากขึน้
ในคริสตจักรของคุณ?

คริสเตียนจ�านวนมากเน้น คริสเตียนแอนนะแบ๊บติสต์เน้น
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ค่านิยมหลักที่ 3

การท�าให้คืนดีกันเป็นงานหลักของเรา
ทั้งสิ้นนี้เกิดขึ้นมาจากพระเจ้า ผู้ทรงให้เราคืนดีกับพระองค์ทางพระเยซูคริสต์ 

และทรงโปรดประทานให้เรามีพันธกิจเรื่องการคืนดีกัน 
(2โครินธ์ 5:18)

คริสเตียนจ�านวนมากเน้น:

1. ความชอบธรรมทางความเชื่อ
มีคริสเตียนจ�านวนมากเน้นความบริสุทธิ์ของ
พระเจ้า เขาได้เน้นถึงความจ�าเป็นว่าการเป็นคน
ชอบธรรม จะเป็นคนชอบธรรมด้วยพระคุณของ 
พระเยซผู่านทางความเชือ่ การกลบัใจใหม่หมายถงึ 
คืนดีกับพระเจ้า และมีจุดหมายปลายทางที่
สวรรค์

คริสเตียนแอนนะแบ๊บติสต์เน้น:

1. การเปลี่ยนแปลงในชีวิต
คริสเตียนแอนนะแบ๊บติสต์มักจะเน้นพระลักษณะ
การทรงรักและการทรงเลี้ยงดูของพระเจ้า เขา
ปรารถนาจะได ้รับการเปลี่ยนแปลงโดยพึ่ง
พระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อจะเป็นเหมือนพระคริสต์  
ในทศันะคต ิและการประพฤตขิองเขา การกลบัใจใหม่
หมายถึงการคืนดีกับพระเจ้า และพึ่งพระเจ้าเพื่อ
จะมีพลังด�ารงชีวิตเหมือนพระเยซู

พระลักษณะของพระเจ้าทั้งสองด้านมีความส�าคัญเท่ากันคุณจะเน้นพระลักษณะด้านใด?

2. ความรอดส่วนตัว
มีคริสเตียนจ�านวนมากมักจะคิดว่าการคืนดีกัน
เป็นเรื่องส่วนตัว การสร้างสันติและการรับใช้
สังคมเป็นเพียงส่วนเสริม แทนที่จะเป็นองค์
ประกอบที่ขาดไม่ได้ของพระกิตติคุณ

2. การด�ารงชีวิตที่มีการคืนดีกัน
แอนนะแบ๊บติสต์มักจะเห็นว่าการคืนดีกันเป็น
เรื่องส่วนตัวแต่ก็เป็นเรื่องของสังคมด้วย ในการ
ประกาศ และการสร้างความสนัตเิป็นสิง่ทีต้่องท�า
ร่วมกันซึ่งเราใช้ค�าศัพท์นี้เรียกว่า “การคืนดีกัน”

ขั้นตอนในการไกล่เกลี่ยให้เกิดการคืนดีกัน ที่กล่าวในพระธรรมมัทธิว18 มีขั้นตอนอะไรบ้าง?

3. การรับใช้การทหาร
มีคริสเตียนจ�านวนมากเชื่อฟังค�าของรัฐ แม้ว่า
มันจะเรียกร้องการประพฤติที่ขัดแย้งกับค�าสอน
ของพระเยซูและจิตส�านึก บางคนก็เชื่อในทฤษฎี 
“ใช้ความรุนแรงเพื่อการคืนดีกัน”และทฤษฎี 
“สงครามแห่งความชอบธรรม” เมื่อรัฐบาลขอให้
เขารับใช้ทางการทหาร เขาก็ยินดีท�าตาม

3. การรบัใช้ในด้านอืน่ๆทีไ่ม่ใช่รบัใช้การทหาร
แอนนะแบ๊บติสต์เชื่อฟังอ�านาจของรัฐ เมื่อการ
เชื่อฟังนั้นไม่ขัดกับความเชื่อฟังของเราที่มีต่อ
พระเยซูคริสต์ พวกเขาจะปฏิเสธมีส่วนร่วมใน
ความรุนแรง พวกเขาจะแก้ไขสิ่งที่ไม่ยุติธรรม 
และคนืดกีบัศตัรเูป็นสิง่ทีส่�าคญั การรบัใช้ในด้านอืน่ๆ 
ที่ไม่ใช่การทหารจะช่วยแก้ไขความขัดแย้งกัน 
และมันเป็นสิ่งที่น่าส่งเสริมมาก

ทางเลอืกอืน่ๆ ทีจ่ะสร้างความสนัต ินอกเหนอืจากการรบัใช้การทหารนัน้ มทีางเลอืกอะไรบ้าง?
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ประวัติ

ศานาจารย์ด็อกเตอร์ พอร์มเมอร์ เบคเคอร์ ได้รับการศึกษา

จาก Goshen College, Mennonite Biblical Seminary (now As-

sociated Mennonite Biblical Seminary), Regent College, and 

Fuller Theological Seminary. อาจารย์ได้ใช้เวลาเกอืบชัว่ชวีติของเขา 

รบัใช้ในครสิตจกัร เป็นศษิยาภบิาล ผูก่้อตัง้ครสิตจกัร เป็นมชิชนันารี 

เป็นผู ้บริหารสภาคริสตจักร เป็นนักเขียน และอาจารย์สอนใน

สถาบัน มีหลายสัมมนาที่อาจารย์เบคเคอร์ ได้สอนและให้การ 

อบรมเกีย่วกบัเรือ่งกลุม่เซลล์ เมือ่ไม่นานมานีอ้าจารย์เบคเคอร์ได้รบัใช้

เป็นผู้จัดการของโปรแกรมพันธกิจศิษยาภิบาลศาสตร์ของสถาบัน 

เฮสทัน คอลลิจ (Hesston College) อาจารย์เบคเคอร์และภรรยา 

ออร์ดซ์ี (Ardys) ได้ใช้ชวีติอยู่ในเมอืงคชิเชนิเนอร์ รฐัออนเทอร์รโิอ 

(Kitchener,ON) ประเทศแคนาดา ทัง้คูเ่ป็นผูป้กครองของลกู 4 คน 

ที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่

คริสตจักรสายน�้าแห่งชีวิตอ�าเภอบรบือ
155/4 บ้านหนองตาใกล้

ต.หนองสิม อ.บรบือ
จ.มหาสารคาม 44130

โทร. 043 770 481 




