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แอนนะแบ๊บติสต์คริสเตียน
คือผู้ใด?
Palmer Becker

บทน�ำ
คริสเตียนทีม่ มี มุ มองความเชือ่ และวิถชี วี ติ แบบแอนนะแบ๊บติสต์
มีอยูต่ งั้ แต่เริม่ ต้นยุคสมัยของคริสเตียน แม้แต่ในปัจจุบนั นี้ ในคริสตจักร
ทุกกลุ่มและเกือบทุกที่ประชุม จะมีบุคคลที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความเชื่อคริสเตียนคล้ายกันกับแอนนะแบ๊บติสต์ยึดถือไว้ แอนนะ
แบ๊บติสต์คอื วิถหี นึง่ ของการเป็นคริสเตียน เหมือนทีม่ คี ริสเตียนคณะ
แองกลิกัน คณะแบ๊บติสต์ และคณะลูเธอร์แรน คริสเตียนแอนนะ
แบ๊บติสต์ก็เป็นอีกคณะหนึ่งเช่นกัน
“แอนนะแบ๊บติสต์” เป็นค�ำที่คิดเขียนขึ้นมา มีความหมายว่า
“พวกที่รับบัพติศมาซ�้ำ” ชื่อนี้เกิดขึ้นระหว่างศตวรรษที่ 16 ส�ำหรับ
คริสเตียนที่ไม่เห็นคุณค่าของการรับบัพติศมาเด็ก จึงได้รบั บัพติศมา
ให้กันและกันเมื่อเป็นผู้ใหญ่หลังจากประกาศความเชื่อ คริสเตียน
แอนนะแบ๊บติสต์เหล่านี้เป็นบรรพบุรุษของคริสเตียนเมนโนไนท์
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ในปัจจุบนั และคริสเตียนกลุม่ อืน่ ๆ ตามธรรมเนียมของกลุม่ คริสตจักร
เสรี (Free Church)
คริสเตียนแอนนะแบ๊บติสต์/เมนโนไนท์มีความเชื่อหลายอย่าง
เหมือนผู้เชื่อกลุ่มอื่นๆ พวกเขาเชื่อในพระเจ้าเป็นตรีเอกานุภาพ
เป็นผู้บริสุทธิ์ และทรงมีพระคุณต่อเรา เขาเชื่อในความรอดโดย
พระคุณของพระเจ้าผ่านทางความเชื่อ และกลับใจใหม่ พวกเขา
เชือ่ ในความเป็นมนุษย์ และในความเป็นพระเจ้าของพระเยซู เชือ่ ใน
การดลใจ และสิทธิอ�ำนาจของพระวจนะ เชื่อในฤทธิ์อ�ำนาจของ
พระวิญญาณบริสทุ ธิ์ และเชือ่ ว่าคริสตจักรเป็นพระกายของพระคริสต์
แต่คริสเตียนแอนนะแบ๊บติสต์รกั ษาความเชือ่ นี้ในแนวทางทีแ่ ตกต่าง
จากกลุ่มอื่นๆ
ในบางครั้งแอนนะแบ๊บติสต์ถูกเรียกว่าเป็น ปีกซ้าย ของการ
ปฏิรูปศาสนาครั้งใหญ่ (Great Reformation) พวกเขาลุกฮือขึ้น
ในช่วงเวลาของความวุน่ วายทางด้านสังคม และเศรษฐกิจในสมัยนัน้
และมุง่ ทีจ่ ะสืบต่อการปฏิรปู ของ มาร์ตนิ ลูเธอร์ (Martin Luther) อูรร์ คิ
สวิงลี่ (Ulrich Zwingli) และจอห์น เคลวิน (John Calvin) ซึ่งเป็น
ผู้เริ่มต้นของการปฏิรูป คริสเตียนที่มีมุมมองแบบแอนนะแบ๊บติสต์
ตลอดประวัตศิ าสตร์เน้นในการติดตามพระเยซูคริสต์ในชีวติ ประจ�ำวัน
การมีพันธสัญญาต่อกันและกันในชุมชนคริสเตียนที่มีพระคริสต์
เป็นหัวใจความเชือ่ ของเรา และแสวงหาวิถที างเอาชนะความขัดแย้ง
ด้วยวิธที ี่ไม่ใช้ความรุนแรง คุณเป็นคริสเตียนทีม่ มี มุ มองแบบแอนนะ
แบ๊บติสต์ ไหม?
นักปฏิรูปสายหลักได้ช่วยเราเข้าใจอย่างชัดเจนว่า ความรอด
มาจากความเชื่อโดยพระคุณเท่านั้น แต่ในหลายๆ อย่างพวกเขา
จ�ำกัดตัวเองในโครงสร้างและแนวความคิดทีเ่ ริม่ ต้นโดย คอนสแตนติน
และ ออกัสติน ในศตวรรษที่สี่และห้า ในบางครั้งคริสเตียนเมน
โนไนท์ก็จ�ำกัดตัวเองด้วยเช่นกันโดยพยายามสืบทอดสิ่งที่เริ่มต้น
โดย เมนโน ไซมอนซ์ (Menno Simons) และแอนนะแบ๊บติสต์ใน
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ศตวรรษที่ 16 เราทุกคนสามารถเรียนรู้จากกระแสการฟื้นฟูต่างๆ
ว่าการเป็นคริสเตียนในยุคสมัยนั้น และวัฒนธรรมนั้นเป็นอย่างไร
ในที่สุดแล้ว เราทุกคนควรกลับเข้าไปถึงพระเยซูซึ่งเป็นผู้สร้าง และ
ก่อตัง้ ความเชือ่ ของเรา เพือ่ หารากฐานของการเป็นคริสเตียนในยุคสมัย
ของเรา
ปัญหาของศาสานาคริสต์ ไม่ได้มาจากจ�ำนวนคณะนิกายที่มี
มากมาย แต่อยู่ที่ความลังเลในการเรียนรู้จากกันและกัน คริสเตียน
แอนนะแบ๊บติสต์มีสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกมากมายจากคริสเตียนที่มี
วัฒนธรรมและธรรมเนียมอื่นๆ เช่น อธิปไตย และพระคุณของ
พระเจ้า ความส�ำคัญของหลักข้อเชื่อ และรูปแบบการมีส่วนร่วม
ในสังคมใหญ่ คริสเตียนที่มีเบื้องหลังอื่นๆ ก็สามารถเรียนรู้จาก
ธรรมเนียมของแอนนะแบ๊บติสต์ในด้านต่างๆ เช่น การติดตามพระเยซู
ในชีวติ ประจ�ำวัน การตีความหมายพระวจนะจากมุมมองทีม่ พี ระคริสต์
เป็นหัวใจความเชือ่ ของเรา และการให้ความส�ำคัญทีม่ พี ระเยซูคริสต์
เป็นจอมเจ้านายในชีวิตประจ�ำวัน
พระกายของพระคริสต์นั้นเป็นกายเดียวที่มีอวัยวะหลายส่วน
หากกลุ่มหนึ่งภายในพระกายสูญเสียของประทาน และความเข้าใจ
ที่เป็นเอกลักษณ์ ไป ก็จะเป็นเหมือนเกลือที่สูญเสียความเค็ม ใน
หนังสือชือ่ Differentiate or Die แจ๊ค ทราวท์ (Jack Trout) กล่าวว่า
“หากองค์กรหนึ่งไม่ได้มีสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์น�ำมาเสนอ องค์กรนั้น
จะตาย”1 คริสเตียนแอนนะแบ๊บติสต์มีความเข้าใจลึกซึ้งในเรื่องอะไร
บ้างทีจ่ ะเสนอให้แก่ผอู้ นื่ และคริสเตียนแอนนะแบ๊บติสต์จะต้องเรียน
รู้อะไรบ้างจากกลุ่มอื่นๆ?
แม้ว่าโครงการและเป้าหมายอาจเปลี่ยนแปลงได้ แต่ค่านิยม
ที่เป็นเอกลักษณ์ที่มีส่วนเสริมสร้างองค์กรจะถูกถือว่าเป็นเรื่อง
“ศักดิ์สิทธิ์” ที่ไม่ควรเปลี่ยนแปลง2 แล้วค่านิยมหลักที่ “ศักดิ์สิทธิ์”
ของแอนนะแบ๊บติสต์คริสเตียนคืออะไร? หนังสือเล่มนีจ้ ะอธิบายค่านิยม
เหล่านี้ด้วยแถลงการณ์ความเชื่อหลัก 3 ข้อ ซึ่งก็คือ:
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1. พระเยซู เป็นหัวใจความเชื่อของเรา
2. ชุมชนคริสเตียน เป็นศูนย์กลางชีวิตของเรา
3. การท�ำให้คืนดีกัน เป็นงานหลักของเรา
การเป็นคริสเตียนในมุมมองของแอนนะแบ๊บติสต์เป็นส่วนผสม
ของ ความเชื่อ ในพระเยซู การเป็นส่วนหนึ่ง ของชุมชนคริสเตียน
และ การปฏิบัติ ในแนวทางที่ท�ำให้มีการคืนดีกัน3 หลักปฏิบัติ และ
ค�ำสอนอันส�ำคัญบางอย่างของแอนนะแบ๊บติสต์ ได้กลายเป็นเรื่อง
ที่คริสเตียนส่วนใหญ่ยอมรับ และถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้ว แต่ก็ยังมี
หลักปฏิบัติ และค�ำสอนอื่นๆ อาจจะเป็นสิ่งที่ท้าทายและซับซ้อน
แต่ในปัจจุบันมีจ�ำนวนคนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ที่พบว่าความเข้าใจ
และหลักปฏิบัติของแอนนะแบ๊บติสต์เป็นประโยชน์มากในการช่วย
พวกเขาติดตามพระเยซูคริสต์อย่างสัตย์ซื่อในยุคสมัยของเรานี้
ค�ำแถลงการณ์ 3 ข้อ ของหนังสือเล่มนี้เป็นการปรับใหม่จาก
หนังสือ The Anabaptist Vision ซึง่ เป็นหนังสือแถลงการณ์หลักข้อ
เชื่อที่เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางตั้งแต่ปี ค.ศ.1943 โดย
เฮโรด์ เบนเดอร์ (Harold S. Bender) ประธานของสมาคม
ประวัติศาสตร์คริสตจักรของสหรัฐอเมริกา (American Society
of Church History)4 ในขณะนั้นเบนเดอร์ ได้อธิบายพระวจนะและ
ประวัติศาสตร์ของแอนนะแบ๊บติสต์ตามความเข้าใจของเขาอย่างนี้:
1. การเป็นคริสเตียนคือ การเป็นสาวก คือการติดตาม พระเยซู
ในชีวิตประจำ�วัน
2. คริสตจักรคือ ความเป็นพี่น้องกัน หรือ ครอบครัว สมาชิก
ไม่เพียงแต่อุทิศตัวเองให้แก่พระคริสต์ แต่ยังอุทิศตัวเองโดย
สมัครใจต่อกันและกันด้วย
3. ผู้ติดตามพระเยซูมี หลักจริยธรรมแห่งความรัก และการไม่
โต้ตอบ ในฐานะเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ เป็นผู้เชื่อมุ่งจะนำ�ให้
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มีการคืนดีกัน ซึ่งปฏิเสธการมีส่วนร่วมในความรุนแรง และ
สงคราม
ค่านิยมหลัก 3 ข้อนี้มีจุดเริ่มต้นหลายที่ด้วยกัน หนังสือเล่มนี้
จะอธิบายว่าค่านิยมหลักเหล่านี้เกิดขึ้นมาอย่างไร และน�ำเสนอว่า
จะน�ำมาใช้งานในโลกปัจจุบันได้อย่างไร จากนั้นจะน�ำเสนอค่านิยม
เหล่านี้เปรียบเทียบกับหลักข้อเชื่อที่แตกต่างกับแอนนะแบ๊บติสต์
พร้อมค�ำถามเพื่อการอภิปราย ผมเชื่อว่าผมได้เน้นเกี่ยวกับเรื่องดี
ของแอนนะแบ๊บติสต์ยุคแรกไว้ และกล่าวถึงเรื่องลบของเขาน้อย
ทีส่ ดุ เป้าหมายของหนังสือเล่มนี้ คือให้คนทีส่ งสัยมีโอกาสถาม และ
ตอบค�ำถามว่า “คริสเตียนแอนนะแบ๊บติสต์มีลักษณะเป็นอย่างไร?”
ผมอยากขอบคุ ณ เป็ น พิ เ ศษส� ำ หรั บ Jeff Wright อดี ต
ศาสนาจารย์ประจ�ำของสภาเมนโนไนท์เขตแปซิฟกิ เซาธ์เวสท์ (Pacific
Southwest Mennonite Conference) ซึ่งได้จุดประกายให้กับงาน
ชิน้ นี้ นอกจากนัน้ ผมอยากขอบคุณกลุม่ บุคคลทีม่ คี วามหลากหลาย
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

ค่านิยมหลักข้อที่ 1
พระเยซูเป็นหัวใจความเชื่อของเรา

พระเยซู เริ่มพระราชกิจของพระองค์ ในช่วงราวๆ
ค.ศ. 30 ด้วยการรวบรวมสาวกกลุ่มหนึ่ง เป็นเวลา
3 ปีทสี่ าวกกลุม่ นี้ได้ใช้ชวี ติ รับประทานอาหาร และ
ท�ำงานร่วมกับพระเยซู พวกเขาได้เห็นว่าพระองค์
ทรงดูแลผูย้ ากไร้ รักษาผูท้ เี่ จ็บป่วย รักษาคนตาบอดให้หาย ยกโทษ
คนบาป และสอนประชาชนจ�ำนวนมาก ระหว่างช่วงเวลาที่ทรง
กระท�ำพระราชกิจนั้น และในช่วงเวลาหลังการฟื้นคืนพระชนม์
พระเยซูทรงเป็นหัวใจความเชือ่ และชีวติ ของพวกเขา พวกเขา ได้เชือ่
ว่าพระองค์เป็นอาจารย์ เป็นพระผูไ้ ถ่ และเป็นองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าของ
พวกเขา ซึ่งแตกต่างกับอาจารย์ ผู้ช่วย และเจ้านายคนอื่นๆ ใน
สมัยนั้น
การเป็นคริสเตียนส�ำหรับสาวกยุคแรกมีความหมายมากกว่า
การเป็นผูเ้ ชือ่ หรือ ผูน้ มัสการ มันหมายถึงการเป็นบุคคลทีเ่ ต็มล้น
ด้วยพระวิญญาณ ซึ่งเชื่อฟังพระเยซู ในชีวิตประจ�ำวัน เนื่องจาก
ว่าเขาได้อุทิศตัวให้กับพระเยซู และการทรงสถิตของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ในชีวิตของพวกเขา คนอื่นจึงสังเกตเห็นว่าพวกเขาได้ถูก
เปลี่ยนแปลง ให้เป็นเหมือนพระคริสต์มากยิ่งขึ้นในทัศนคติ และ
วิถีชีวิตของพวกเขา หากคุณถามสาวกยุคแรก ผมเชื่อว่าพวกเขา
คงตอบอย่างกระตือรือร้นว่า “พระเยซูเป็นหัวใจความเชื่อของเรา!”
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ในช่วงเวลา 250 ปี คริสเตียนยุคแรกยังได้ยึดถือพระเยซูซึ่ง
เป็นหัวใจความเชือ่ ในท่ามกลางพวกเขา แต่หลังจากศตวรรษต่อๆ มา
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเกิ ด ขึ้ น หลายอย่ า งกั บ ความเชื่ อ คริ ส เตี ย น
จนเกือบจะกลายเป็นศาสนาอื่น 5 โดยเฉพาะมี 2 คน ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ท�ำการเปลี่ยนแปลงนี้ คนหนึ่งเป็นนักการเมือง อีกคน
หนึ่งเป็นนักศาสนศาสตร์
คอนสแตนติน (Constantine) ที่เป็นนักการเมือง6
คือผู้น�ำ (กษัตริย์) ของอาณาจักรโรมัน ผลจาก
ประสบการณ์ของเขาในชีวิตฝ่ายวิญญาณนั้น คือ
เขาได้เห็นนิมิตเป็นภาพกางเขน เขาจึงหยุดข่มเหง
คริสเตียน และอนุญาตให้ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจ�ำอาณาจักร
โรมัน อย่างไรก็ตามระหว่างการครองราชย์ของพระองค์ และหลาย
ศตวรรษต่อมา ผู้เชื่อพระเจ้าได้ยึดถือหลักข้อเชื่อมากกว่าการ
ประพฤติตัวในชีวิตของเขา
ออกัสติน (Augustine) นักศาสนศาสตร์ 7 เป็นบุคคล
ส�ำคัญหลังจากคอนสแตนติน เขามีประสบการณ์กับ
การกลับใจอย่างลึกซึ้ง และบางคนเรียกเขาว่าเป็น
นั ก ศาสนศาสตร์ ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ที่สุดของคริสตจักรโลก
ตะวันตกเขามีแนวโน้มและมุมมองใหม่ๆ ที่ได้ขดั แย้งกับสาวกยุคแรก
แทนทีจ่ ะเน้นชีวติ และพระราชกิจของพระเยซูคริสต์ คริสตจักรกลับเน้น
การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์เป็นหลัก หลักข้อเชื่อที่เรียกว่า
หลักข้อเชือ่ ของอัครทูต (Apostles’ Creed) ซึง่ มีความส�ำคัญในสมัยนัน้
ไม่ได้กล่าวถึงค�ำสอนและพระราชกิจของพระเยซู แทนที่จะกล่าวว่า
“พระเยซู เป็นหัวใจความเชือ่ ของเรา” ผูต้ ดิ ตามออกัสตินมักจะกล่าวว่า
“การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ คือหัวใจความเชื่อของเรา”
ได้มีการเปลี่ยนแปลงอันมากเกิดขึ้น ขณะที่คริสเตียนยุคแรก
เป็นกลุ่มคนส่วนน้อยที่นมัสการในที่ลับ ตอนนี้พวกเขาประชุมกัน
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ในอาคารที่ยิ่งใหญ่ ขณะที่คริสตจักรยุคแรกผู้เชื่อใหม่ได้มีส่วนร่วม
ในชุมชนใหม่ หลังจากได้รับการสอนและได้รับบัพติศมา ตอนนี้
กลับมีการรับบัพติศมาทารก และประชาชนทุกคนยกเว้นชาวยิว
เป็นส่วนหนึง่ ของคริสตจักรทีข่ นึ้ ตรงต่อรัฐบาล ขณะทีค่ ริสตจักรยุคแรก
เน้นในการติดตามพระเยซู ตอนนี้สิ่งที่เน้นนั้นคืออยู่ที่หลักค�ำสอนที่
ถูกต้อง พิธกี รรมทีห่ รูหรา และเน้นการป้องกันตัวเองจากศัตรู ขณะที่
สมาชิกของคริสตจักรยุคแรกแบ่งปันความเชื่อของเขากับเพื่อนบ้าน
ในทุกๆ วัน แต่เดีย๋ วนีก้ ารประกาศ หมายถึงการขยายอาณาเขตของ
อาณาจักร“คริสเตียน” ขณะทีค่ ริสเตียนยุคแรกส่วนใหญ่ได้ปฏิเสธการ
มีสว่ นร่วมในทหาร ในช่วงเวลาออกัสตินเสียชีวติ กลับมีแต่คริสเตียน
เท่านั้น ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมทหารโรมันได้
ระหว่างปี ค.ศ. 1200 และ 1500 มีบุคคลและ
หลายๆ กลุ่ม เริ่มรับรู้ว่าความเข้าใจเกี่ยวกับความ
รอด และคริสตจักรซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่
หลายนั้ น มี ห ลายอย่ า งได้ ข าดหายไป มาร์ ติ น
ลูเธอร์ (Martin Luther) นักบวชชาวเยอรมันคนหนึ่ง ซึ่งได้เรียนรู้
ศาสนศาสตร์ของออกัสตินอย่างละเอียด เขาเป็นนักปฏิรปู คนหนึง่ ใน
กลุ่มนี้ อูร์ริช สวิงลี่ (Ulrich Zwingli) ซึ่งเป็นศิษยาภิบาลชาวสวิสต์
และจอห์น เคลวิน ( John Calvin) ซึ่งเป็นนักศาสนศาสตร์ปฏิรูป
ก็อยู่ในกลุ่มนี้ บุคคลเหล่านี้เป็นผู้น�ำในการปฏิรูปศาสนา
ลูเธอร์ (Luther) รู้สึกขุ่นเคืองมากเป็นพิเศษกับการปฏิบัติตัว
ของนักบวช และสันตะปาปาที่ให้การอภัยบาป และได้รับความรอด
อยู่บนพื้นฐานของการกระท�ำดีและการขายใบยกโทษบาป ในวันที่
31 ตุลาคม 1517 เพื่ออยากให้สาธารณชนน�ำเรื่องนี้มาโต้วาทีกัน
เขาได้นำ� ข้อเชือ่ สรุป 95 ข้อ ไปตอกทีป่ ระตูคริสตจักรหนึง่ ในเมือง
วิธเธนเบอร์ ประเทศเยอรมันนี การกระท�ำของเขาเป็นจุดเริ่มต้น
ของการปฏิรูปของโปรเตสแตนท์8
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ลูเธอร์ (Luther) และสวิงลี่ (Zwingli) ยืนยันว่าพระวจนะ
เป็นสิทธิอ�ำนาจเดียวในเรื่องความเชื่อและการปฏิบัติ และยืนยันว่า
ความรอดนั้นได้มาโดยพระคุณผ่านทางความเชื่อเท่านั้น อย่างไร
ก็ตาม ความรอดนีห้ มายถึงการได้รบั ชีวติ นิรนั ดร์ บางคนจะเรียกว่า
นี่เป็นความรอดของจิตวิญญาณมากกว่าความรอดโดยสมบูรณ์
แม้วา่ คริสเตียนจะถูกเรียกให้ตอบสนองรับใช้พระเจ้า และเพือ่ นบ้าน
อย่างสัตย์ซอื่ แต่การติดตามพระเยซูในชีวติ ประจ�ำวัน และการรับใช้
ซึ่งกันและกันในชุมชนคริสเตียนนั้นไม่ได้ถูกเน้นมาก
นักเรียนหลายคนของ Ulrich Zwingli ซึ่งรวมถึง
Conrad Grebel, Felix Manz และ George Blaurock
ได้รวมตัวกันเพื่อศึกษาพระคัมภีร์เป็นประจ�ำในเมือง
Zurich ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ Hans Hut, Hans
Denck, Pilgrim Marpeck และ Jakob Hutter ก็ด�ำเนินตามรอย
แนวทางนี้เช่นกันในตอนใต้ของประเทศเยอรมันนีและโมราเวีย ต่อ
จากนั้นมาก็มี เมนโน ไซมอนซ์ (Menno Simons) อดีตบาทหลวง
คาทอลิกได้สอนและประสานงานของกลุ่มที่เกิดขึ้นใหม่ในประเทศ
เนเธอร์แลนด์9
กลุ่มคนเหล่านี้ได้เรียนรู้จากพระคัมภีร์อย่างต่อเนื่อง เขาได้
ศึกษาเกี่ยวกับพระเยซูและสาวกกลุ่มแรก ฮีบรู 12:2 “หมายเอา
พระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อ และผู้ทรงท�ำให้ความเชื่อของเรา
สมบูรณ์” ได้กลายเป็นข้อพระค�ำอันส�ำคัญของหลายๆ คน 1โครินธ์
3:11 “เพราะว่าผูใ้ ดจะวางรากอืน่ อีกไม่ได้แล้ว นอกจากทีว่ างไว้แล้ว
คือพระเยซูคริสต์” กลายเป็นคติของ เมนโน ไซมอนซ์ (Menno
Simons) เมือ่ เวลาผ่านไป ค�ำเทศนาบนภูเขาของพระเยซูได้กลายเป็น
มาตรฐานปกติของชีวิตคริสเตียน เมื่อได้รับการเสริมก� ำลังโดย
พระวิญญาณบริสุทธิ์
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ขณะทีค่ ริสเตียนแอนนะแบ๊บติสต์กลุม่ แรกนี้ ได้ยดึ มัน่ ตามหลัก
ข้อเชื่อที่เรียกว่าหลักข้อเชื่อของอัครทูต และท�ำตามการสอน การ
เทศน์ของลูเธอร์ และสวิงลี่ แต่พวกเขาอยากไปไกลกว่านัน้ อีก พวก
เขาชอบกล่าวถึงการ “บังเกิดใหม่” มากกว่า “ได้รับความชอบธรรม
โดยความเชือ่ ” แม้วา่ ความรอดจะมาจากพระคุณของพระเจ้า พวกเขา
เรียกร้องให้ผู้เชื่อตอบสนองการเชื่อฟังมากกว่านั้น พวกเขายืนยัน
ว่าความรอด ซึง่ มาจากพระเยซูและฤทธิอ์ ำ� นาจของพระวิญญาณบริสทุ ธิ์
จะน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางด้านศีลธรรม สังคม และเศรษฐกิจ
ของบุคคลเหล่านัน้ การรับบัพติศมาของผูใ้ หญ่ได้กลายเป็นสัญลักษณ์
ว่าความรอดนี้ และการเปลี่ยนแปลงนี้ได้เกิดขึ้นแล้ว หากคุณถาม
คริสเตียนแอนนะแบ๊บติสต์ยุคแรกนั้น ผมเชื่อว่าพวกเขาจะตอบ
เหมือนกับสาวกกลุ่มแรกและกล่าวว่า “พระเยซูเป็นหัวใจความเชื่อ
ของเรา!”
ทั้งหมดนี้มีความหมายอย่างไรต่อเราในปัจจุบันนี้? คริสเตียน
จากมุมมองแบบแอนนะแบ๊บติสต์ มุง่ ทีน่ ำ� ความเข้าใจเกีย่ วกับพระเยซู
มาใช้ในชีวิตใน 3 ด้านที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้:

1. ติดตามพระเยซูในชีวิตประจ�ำวัน
การเป็นคริสเตียนมีความหมายมากกว่าการมีประสบการณ์ใน
ฝ่ายวิญญาณ การประกาศหลักข้อเชื่อ หรือการเป็นคนชอบธรรม
ต่อพระพักตร์พระเจ้า การเป็นคริสเตียนหมายถึงการติดตามพระเยซู
ในชีวติ ประจ�ำวัน คริสเตียนจากมุมมองแบบแอนนะแบ๊บติสต์กล่าวว่า
“การเป็ น คริ ส เตี ย นคื อ การเป็ น สาวก!” ในภาษาเยอรมั น คื อ
Nachfolge Christi หรือ “ตามหลังพระคริสต์ไป” ฮันซ์ แดนค์ (Hans
Denck) ซึ่งเป็นแอนนะแบ๊บติสต์รุ่นแรก กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า
“ไม่มีใครรู้จักพระคริสต์ ได้อย่างแท้จริง ถ้าไม่ติดตามพระองค์ ใน
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ชีวิตประจ�ำวัน และไม่มีใครติดตามพระคริสต์ได้ในชีวติ ประจ�ำวันถ้า
ไม่รู้จักพระองค์”10
ความรอดที่ อิ ง ตามความเข้ า ใจสื บ ทอดกั นมาของแอนนะ
แบ๊บติสต์ หมายถึงการถูกเปลีย่ นแปลงจากวิถชี วี ติ แบบเก่า มาสูช่ วี ติ
ที่แสดงออกว่าพระเยซูคือหัวใจความเชื่อของเรา และเป็นการ
กระท�ำของพวกเรา ความรอดไม่ได้เป็นเพียงแค่การเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติของพระเจ้ามีตอ่ เราเท่านัน้ แต่เป็นการเปลีย่ นแปลงทัศนคติ
และการกระท�ำของเราต่อพระเจ้า ต่อคนอื่น และต่อโลกนี้ การ
เปลีย่ นแปลงนีเ้ ป็นไปได้โดยการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสทุ ธิซ์ งึ่
เสริมก�ำลังแก่สาวกในการติดตามพระเยซูในชีวิตประจ�ำวัน
คริสเตียนหลายคนยังคงมองตัวเองว่าเป็นคนบาปที่ช่วยเหลือ
ตัวเองไม่ได้ ไม่สามารถใช้ชีวิตใหม่ที่มีชัยชนะความบาปได้ บางคน
กล่าวว่า “ฉันไม่ได้เปลี่ยนไป ฉันเพียงแค่ได้รับการอภัย” คริสเตียน
จากมุมมองแบบแอนนะแบ๊บติสต์ไม่เห็นเช่นนัน้ พวกเขาเชือ่ ว่าค�ำสอน
และพระเยซูซึ่งเป็นหัวใจความเชื่อ สามารถช่วยให้ผู้ที่มีความตัง้ ใจ
ติดตาม เปลี่ยนแปลงและชนะอ�ำนาจของความชั่วร้ายได้ พวกเขา
ได้รับการหนุนใจให้ติดตามพระเยซูอย่างหนักแน่นในชีวิตประจ�ำวัน

2. การตีความหมายพระคัมภีร์จากมุมมองที่มีพระเยซู
เป็นหัวใจของความเชื่อ
คริสเตียนหลายคนได้ตคี วามหมายพระคัมภีรท์ เี่ รียกว่า “แบนราบ”
ซึ่งตั้งสมมุติฐานไว้ว่าพระวจนะของพระเจ้าที่โมเสสบันทึกในพันธ
สัญญาเดิมมีสทิ ธิอำ� นาจเท่ากับค�ำตรัสของพระเยซูในพันธสัญญาใหม่
เมื่อมีปัญหาด้านการเมืองหรือสังคมเกิดขึ้น เช่น สงคราม การ
ลงโทษถึงชีวิต หรือการปฏิบัติต่อคนที่ผิดปกติ คนที่ตีความหมาย
พระคัมภีรแ์ บบ “แบนราบ” มักจะอ้างพระวจนะในพันธสัญญาเดิมว่า
เป็นสิทธิอ�ำนาจส�ำหรับความเชื่อและการกระท�ำของพวกเขา แม้ว่า
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จะแตกต่างจากพระเยซูกต็ าม เมือ่ มีคำ� ถามเกีย่ วกับชีวติ ส่วนตัวเกิดขึน้
พวกนักตีความหมายเหล่านี้ มักจะกลับไปหาการทรงน�ำจากพระบัญญัติ
สิบประการ แทนทีจ่ ะให้พระเยซูทรงน�ำในการตีความหมาย
คริสเตียนคนอืน่ ๆ ตีความหมายพระคัมภีรแ์ บบ แบ่งตามยุคสมัย
(Dispensational) การจะรู้จักน�ำ้ พระทัยของพระเจ้า ต้องรู้ช่วงเวลา
หรือยุคสมัยทีพ่ ระเจ้าเปิดเผยในพระวจนะตอนนัน้ การตีความหมาย
แบบนี้ การเชือ่ ฟังค�ำสอนของพระเยซูในค�ำเทศนาบนภูเขานัน้ จะรอ
ไว้จนถึงยุคอาณาจักรของพระคริสต์ หลังจากทีพ่ ระองค์เสด็จกลับมา
ปัจจุบนั นีพ้ วกเขาจะนมัสการพระเยซูแต่พวกเขาจะไม่เชือ่ ฟังพระองค์
ในชีวิตประจ�ำวัน
คริสเตียนทีม่ มี มุ มองแบบแอนนะแบ๊บติสต์มงุ่ ทีจ่ ะตีความหมาย
พระวจนะทั้งหมด จากมุมมองจริยธรรมที่มีพระเยซูคริสต์เป็นหัวใจ
ความเชื่อของเรา พวกเขามองว่าพระเยซูเป็นการทรงเปิดเผยที่
ครบบริบูรณ์มากที่สุดเกี่ยวกับพระเจ้า และเกี่ยวกับพระประสงค์
ของพระเจ้า ซึ่งหมายความว่าในบางครั้งค�ำสอนของพระเยซูอยู่
เหนือค�ำสอนก่อนๆ พระเยซูเองตรัสว่า “ท่านทั้งหลายได้ยินค�ำ
ซึ่งกล่าวไว้แก่คนโบราณว่า ..แต่เราบอกท่านทั้งหลายว่า” (มัทธิว
5:21,27,31,33,38 และ43) นอกจากนัน้ ผูเ้ ขียนพระธรรมฮีบรูเขียนว่า
“ในโบราณกาลพระเจ้าได้ตรัสด้วยวิธีต่างๆมากมายแก่บรรพบุรุษ
ของเราทางพวกผูเ้ ผยพระวจนะ แต่ในวาระสุดท้ายนีพ้ ระองค์ได้ตรัส
แก่เราทั้งหลายทางพระบุตร.... พระบุตรทรงเป็นแสงสะท้อนพระสิริ
ของพระเจ้า และทรงมีภาวะเป็นพิมพ์เดียวกันกับพระองค์...” (ฮีบรู
1:1-3) มิชชันนารี Peter Kehler เคยกล่าวไว้ว่า “ถ้าพระวจนะได้
ท�ำเพียงแค่ในการแนะน�ำให้ผมรู้จักกับพระเยซูคริสต์ เท่านั้นก็เพียง
พอแล้ว!”11
คริสเตียนที่มีมุมมองแบบแอนนะแบ๊บติสต์ เชื่อว่าพระวจนะ
ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า แต่ไม่เชื่อเฉพาะตามตัวอักษร
อย่างเจาะจง พวกเขาพยายามให้พระวจนะทีบ่ นั ทึกเป็นตัวอักษรกับ
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จิตวิญญาณของพระเยซูคริสต์มกี ารผูกพันกัน พระวจนะทุกตอนต้อง
ตีความหมายกับพระเยซูซงึ่ เป็นหัวใจของความเชือ่ คริสเตียนจะเจอ
ปัญหาเมือ่ พยายามจะยกพระวจนะทีบ่ นั ทึกเป็นตัวอักษรให้เหนือกว่า
พระเยซู หรือยกพระเยซูเหนือกว่าพระวจนะ พระวจนะและพระเยซู
จะต้องมีการผูกพันกัน12
ขณะทีค่ ริสเตียนทีม่ มี มุ มองแบบแอนนะแบ๊บติสต์ มองพระวจนะว่า
เป็นแหล่งข้อมูลทีส่ ำ� คัญสูงสุด แต่อย่างไรก็ตามพระเยซูทรงเป็นสิทธิ
อ�ำนาจสูงสุดเกี่ยวกับความเชื่อและชีวิต พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า
เหนือพระวจนะ และเป็นมาตรฐานของศีลธรรมส่วนตัวและสังคม
ไม่มขี อ้ ความใดๆ ทีถ่ า่ ยทอดอย่างสัตย์ซอื่ มีสทิ ธิอำ� นาจเหนือค�ำสอน
ของพระเยซู ซึ่งเป็นหัวใจความเชื่อของเรา ดังนั้น เมื่อคริสเตียน
แบบแอนนะแบ๊บติสต์เผชิญปัญหาทางด้านศีลธรรม พวกเขาจะไป
ทีพ่ ระเยซูคริสต์กอ่ นเพือ่ ให้พระองค์ชนี้ �ำทาง แล้วจึงศึกษาพระวจนะ
ตอนอื่นๆ ศึกษาข้อมูลเบื้องหลัง และสร้างความเข้าใจเพิ่มเติม
ถ้ า พระคั ม ภี ร ์ ส องตอนดู เ หมื อ นว่ า จะขั ด แย้งกัน พวกเขาจะให้
พระเยซูคริสต์เป็นกรรมการตัดสิน!

3. ยอมรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยและเป็นพระผู้เป็นเจ้า
คริสเตียนหลายคนประกาศยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้
รอดจากความผิดบาป แต่พวกเขาได้ออ่ นก�ำลังในการติดตามพระองค์
และยอมรับพระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้าในชีวิตประจ� ำวัน พวกเขา
มองพระเยซูวา่ เป็นพระผูช้ ว่ ยให้รอดจากนิสยั ที่ไม่ดี แต่เมือ่ เผชิญกับ
ปัญหาใหญ่ทางด้านสังคมหรือการเมือง พวกเขาได้ให้ความเชื่อ
ฟังประจ�ำวันแก่นายจ้าง ผู้น�ำชุมชน ผู้บัญชาการทหาร หรือ
ประธานาธิบดี ผลที่ได้ตามมานัน้ ก็คอื คริสเตียนหลายคนในปัจจุบนั
เชื่อฟังค�ำสั่งสอนของผู้น�ำที่เป็นมนุษย์มากกว่าที่เชื่อฟังค�ำสั่งของ
พระเยซู
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คริสเตียนที่มีมุมมองแบบแอนนะแบ๊บติสต์ เชื่อว่าจะเชื่อฟัง
รัฐบาลต้องอยู่ในขอบเขตทีค่ วามเป็นสาวกคริสเตียนอนุญาตให้ทำ� ได้
รัฐบาลมีวัตถุประสงค์รักษาชีวิตและสร้างระเบียบในโลกนี้ แต่การ
เชื่อฟังกฎหมายไม่ได้หมายความว่า เราจะเชื่อฟังสิ่งที่รัฐบาลสั่ง
แบบหลับหูหลับตา เนื่องจากว่าความจงรักภักดีสูงสุดของเราได้ให้
กับพระเยซูและแผ่นดินของพระเจ้า อาจจะมีบางโอกาสที่เราต้อง
ขัดแย้งกับค�ำสัง่ รัฐบาล เพราะมันตรงกันข้ามกับค�ำสอนของพระเยซู
ซึ่งเป็นหัวใจความเชื่อของเรา เมื่อมีความขัดแย้งระหว่างทางของ
พระเยซูและทางของซีซาร์ เราก็ต้องตอบเหมือนกับสาวกยุคแรกที่
ตอบว่า “เราต้องเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่าจะเชื่อฟังมนุษย์”13 (กิจการ
5:29)
โดยสรุปแล้ว คริสเตียนแอนนะแบ๊บติสต์คอื ผูเ้ ชือ่ ทีม่ งุ่ มัน่ จะ:
1. ติดตามพระเยซูในชีวิตประจำ�วัน
2. ตีความหมายพระวจนะด้วยพระเยซูซง่ึ เป็นหัวใจของความเชือ่
3. ให้สัญญาว่าจะจงรักภักดีสูงสุดแก่พระเยซูคริสต์
พระเยซูทรงเป็นหัวใจความเชื่อของพวกเขา แล้วคุณเป็น
คริสเตียนแอนนะแบ๊บติสต์หรือเปล่า?

ค่านิยมหลักข้อที่ 2
ชุมชนคริสเตียนเป็นศูนย์กลางชีวิตของเรา

สิง่ แรกๆ ทีพ่ ระเยซูทรงกระท�ำในตอนเริม่ ต้นพระราชกิจของพระองค์
คือ การสร้างชุมชนขึ้นมา พระองค์ทรงชวนเปโตรกับอันดรูว์ และ
ยากอบกับยอห์นให้มาอยู่ร่วมกับพระองค์ ในไม่ช้ามีผู้ติดตาม
พระองค์เป็นจ�ำนวนมาก และพระองค์ได้เลือกสาวก 12 คน พวกเขาได้
เรียนรู้ รับประทาน เดินทาง และรับใช้รว่ มกันจนถึงวันเพ็นเทคอสต์
ที่ได้กลายมาเป็นแกนหลักของสังคมใหม่ ที่มีชื่อว่า คริสตจักร ใน
กิจการบทที่ 2 เราได้สงั เกตว่ากลุม่ ผูเ้ ชือ่ กลุม่ แรกได้ “ประชุมกันทุกวัน”
ไม่เฉพาะใน “พระวิหาร” เท่านั้นแต่ “ในบ้านของตน” พวกเขาได้
“ร่วมรับประทานอาหารด้วยความชื่นชมยินดีและใจกว้างขวางทุกวัน
เรื่อยไป”
คริสตจักรพันธสัญญาใหม่ เป็นวิธกี ารด�ำเนินชีวติ ทีแ่ ตกต่างจาก
ความเป็นจริงทางด้านศาสนาและการเมืองในเวลานัน้ วิถชี วี ติ แบบใหม่นี้
ถูกสอนและเฉลิมฉลองในลานของพระวิหาร และกลุ่มย่อยที่บ้าน
ซึ่งมีการพูดคุยกัน และน�ำสิ่งที่คุยกันไปใช้
พระเยซูได้น�ำค�ำศัพท์ครอบครัวมาใช้กับคนที่ติดตามพระองค์
เป็นทีป่ รากฏว่าพระเยซูตอ้ งการให้ผตู้ ดิ ตามพระองค์ไม่เพียงแต่ เชือ่
ในพระองค์ แต่อยากให้พวกเขามีความผูกพันต่อกันและกันอย่าง
แน่นแฟ้น คนอื่นๆ ได้สังเกตและประหลาดใจว่า พระเจ้าได้ทรง
กระท�ำในกลุม่ คริสเตียนยุคแรก และได้ทรงกระท�ำผ่านคนกลุม่ นี้ พวก
เขามีของประทาน มีความคิดเห็น และความกล้าหาญที่จะสืบทอด
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สิ่งที่พระเยซูทรงเริ่มต้นไว้ขณะที่พระองค์อยู่กับพวกเขา ถ้าเราถาม
ผู้ติดตามพระเยซูกลุ่มแรกผมเชื่อว่าพวกเขาจะกล่าวว่า “ชุมชนที่มี
พระคริสต์เป็นศูนย์กลาง เป็นศูนย์กลางชีวิตของเรา”
แทนที่จะเน้นว่าคริสตจักรเป็นครอบครัวของผู้เชื่อทั้งชายและ
หญิงที่มาประชุมกันเพื่อศึกษาพระคัมภีร์ มีการแบ่งปัน อธิษฐาน
และนมัสการ คอนสแตนตินกลับเน้นว่าคริสตจักรเป็นองค์กรประชุม
ในพระวิหารใหญ่ซึ่งไม่มีความผูกพันกัน ผู้ร�่ำรวยซึ่งเคยต่อต้านการ
เป็นคริสเตียนต่างยินดีจะเข้าร่วมคริสตจักรที่เกี่ยวข้องกับจักรพรรดิ
คนเป็นจ�ำนวนมากได้รับบัพติศมา ไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามพระเยซู
อย่างแท้จริงหรือไม่ ผลที่ ได้ตามมานั้นก็คือแทนที่คริสตจักรจะ
เข้าไปอยู่ในโลก “โลก”กลับเข้ามาอยู่ในคริสตจักร
ด้ ว ยการสนั บ สนุ น และช่ ว ยเหลื อ จากพระมารดา กษั ต ริ ย ์
คอนสแตนตินเริ่มสร้างพระวิหารขนาดใหญ่ที่กรุงโรม และสถาน
ที่ซึ่งพระเยซูได้บังเกิดและสิ้นพระชนม์ ในท้ายที่สุดคริสตจักรที่มี
โครงสร้างเป็นอาคารก็ถูกสร้างขึ้นมาในทุกเมือง แทนที่จะกล่าวว่า
“ชุมชนทีม่ พี ระคริสต์เป็นหัวใจความเชือ่ เป็นศูนย์กลางชีวติ ของเรา”
คริสเตียนเริ่มกล่าวว่า “อาคารคริสตจักรเป็นศูนย์กลางของเมือง
พวกเรา”
ออกั ส ติ น รู ้ สึ ก ท้ า ทายกั บ การด� ำ รงชี วิ ต ที่ เ ชื่ อ ฟั ง พระเจ้ า
ท่ามกลางบริบทของสังคมทีถ่ อื ว่าทุกคนเป็นคริสเตียน ส�ำหรับออกัสติน
และผูต้ ดิ ตามเขา มันเป็นเรือ่ งทีเ่ ป็นไปไม่ได้ทจี่ ะแยกแยะส่วนหนึง่ ใน
พระกายของพระคริสต์ ออกจากผูท้ ี่ไม่ได้เป็นส่วนหนึง่ ของพระคริสต์
เขาตรัสว่า “ข้าวและวัชพืชนั้นเติบโตอยู่ด้วยกัน”
แทนที่จะได้มีประสบการณ์กับการทรงสถิตของพระคริสต์ ใน
ชุมชน ออกัสตินกลับเน้นการมีประสบการณ์กับการทรงสถิตของ
พระเจ้าผ่านทางพิธีกรรม พิธีกรรมที่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเกี่ยวข้อง
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กับการให้อภัยบาปดั้งเดิมนั้นต้องอาศัยพิธีปฏิญาณ (Sacrament)
หรือพิธีบัพติศมา เพื่อจะได้รับการยกโทษบาปต่อเนื่องผู้เชื่อต้อง
พึง่ พาพิธมี สิ ซา (Mass) เมือ่ เวลาหลายศตวรรษผ่านไป ก็ได้มคี วาม
เข้าใจผิดเกิดขึ้นมาว่า เพื่อจะได้รับการปลดปล่อยจากนรก เราต้อง
อธิษฐานต่อนักบุญ ช่วยเหลือคนยากจน และต้องซื้อใบฎีกาไถ่บาป
จากสันตะปาปา
เมือ่ เวลาผ่านไป แนวคิดเกีย่ วกับการเป็นส่วนหนึง่ ของพระคริสต์
และต่อกันและกัน อยู่ในชุมชนที่เป็นกลุ่มขนาดเล็กก็สูญหายไป
พวกที่ต้องการติดตามพระเยซูโดยเชื่อฟังและอยากมีประสบการณ์
อยู่ ในชุมชนที่มีความผูกพันกัน กลายมาเป็นนักบวชหรือแม่ชีที่
อาศัยอยู่ในอาศรมหรือคอนแวนต์ จึงเกิดความเข้าใจทั่วไปว่า การ
เชือ่ ในพระเยซูและการเป็นส่วนหนึง่ ของชุมชนผูเ้ ชือ่ ในชีวติ ประจ�ำวัน
เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ส�ำหรับคนทั่วไป
มาร์ติน ลูเธอร์ และนักปฏิรูปคนอื่นๆ เริ่มแรกมีความตั้งใจปฏิรูป
คริสตจักรให้กลับไปอยู่บนพื้นฐานของพระคัมภีร์ พวกเขาแยกตัว
เองออกจากการก�ำกับของอ�ำนาจโรม และเมื่อเทศนาสั่งสอนจาก
พระคัมภีร์ พวกเขาเริ่มเน้นว่า ผู้เชื่อทุกคนเป็นผู้รับใช้ ผู้ติดตาม
เป็นจ�ำนวนมากของ ลูเธอร์ และ สวิงลี่ ก็อยากเป็นอิสระ ออกจาก
ระบบเจ้าขุนมูลนายของยุคสมัยนัน้ แต่เมือ่ ชาวนาบางคนลุกขึน้ ต่อสู้
กับหลักปฏิบัติที่ไม่ยุติธรรมของเจ้าขุนมูลนาย ลูเธอร์ และ สวิงลี่
ซึง่ อยากเห็นความสงบสุขเรียบร้อยกลับมาเหมือนเดิม พวกเขาจึงได้
เข้าข้างกับพวกผูป้ กครอง แม้วา่ พวกเขาจะส่งเสริมผูน้ �ำให้รบั ผิดชอบ
ต่อคนยากจน แต่พวกเขาได้เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคริสตจักร
และรัฐขึน้ มาใหม่อกี ครัง้ โดยไม่ได้ตงั้ ใจ จึงท�ำให้สญู เสียความน่าเชือ่ ถือ
จากพวกชาวนาเป็นจ�ำนวนมาก
สงครามชาวนาและความกดดันจากการเมืองได้ยับยั้งไม่ให้
ลูเธอร์ และ สวิงลี่ ด�ำเนินตามการปฏิรูปที่ตั้งใจไว้ พวกเขากลับไป
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ใช้โครงสร้างแบบของ คอนสแตนติน เหมือนเดิม และใช้ศาสนศาสตร์
แบบ ออกัสติน พวกเขาได้รักษานโยบายคริสตจักรที่มีการพัวพัน
กับรัฐ ใช้ “พระวิหาร” เป็นโครงสร้างคริสตจักร มีการรับบัพติศมา
ทารกที่เป็นพิธีเริ่มต้นเข้าสู่คริสตจักร และให้รัฐใช้ดาบเป็นเครื่องมือ
ลงโทษต่อผู้ที่ท�ำผิด และการตีความหมายพระคัมภีร์แบบ แบนราบ
เป็นเรื่องส่วนตัวเพื่อเรียนรู้น�้ำพระทัยของพระเจ้า
แอนนะแบ๊บติสต์ยุคแรก ซึ่งรวมถึง เมนโน ไซมอนซ์ ต่างผิด
หวังกับความบกพร่องของการปฏิรูป พวกเขาไม่ได้ต้องการปฏิรูป
คริสตจักรให้กลับไปสูโ่ ครงสร้างของคอนสแตนติน และศาสนศาสตร์
ของออกัสติน แต่พวกเขาต้องการ ฟืน้ ฟู คริสตจักรให้กลับไปสูร่ ปู แบบ
ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ พวกเขาเชื่อว่าคริสตจักรต้องเป็น
สังคมที่เป็นเอกเทศ และแตกต่างจากสังคมของโลก
เนื่องจากมีการข่มเหง คริสเตียนแอนนะแบ๊บติสต์กลุ่มแรก
ได้ถูกบังคับให้ประชุมกันในที่ลับ เพื่อศึกษาพระคัมภีร์ มีการแบ่ง
ปัน อธิษฐานและนมัสการในบ้านและที่ประชุมลับ พวกเขาได้รับ
ประสบการณ์ที่พระคริสต์ ได้ทรงสถิตอยู่ท่ามกลางเขาบ่อยๆ เมื่อมี
คนเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ และปฏิญาณว่าจะติดตามพระองค์
ในชีวิตประจ�ำวัน พวกเขาก็ได้รับบัพติศมาและรับการต้อนรับเข้าสู่
ที่ ป ระชุ ม ที่ เ จาะจงนี้ ซึ่ ง พวกเขาได้ รู ้ สึ ก มี ความผู ก พั น กั น อย่ า ง
แน่นแฟ้น
กลุ่มย่อยเหล่านี้ได้เป็นพยานอย่างมีพลังในชุมชนของพวกเขา
หลังจากได้ศึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 62 ฉบับ เกี่ยวกับ
จุดเริม่ ต้นและความคิดของแอนนะแบ๊บติสต์ อาจารย์ทาคาชิ ยามาดา
(Takashi Yamada) ศิษยาภิบาล และนักวิชาการจากประเทศญีป่ นุ่
เชือ่ ว่า “เอกลักษณ์ของคริสตจักรยุคแรก และแอนนะแบ๊บติสต์ยุคแรก
ก็คือ พวกเขาพบกันในกลุ่มย่อย มีการเผชิญหน้ากันและกัน ท�ำให้
เขาเข้มแข็งพอที่จะออกไปเผชิญกับโลกนี้ได้”14
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คริสเตียนแอนนะแบ๊บติสต์กล่าวอยูบ่ อ่ ยๆ ถึงพลังในการใช้ชวี ติ ใน
แบบที่แตกต่าง พวกเขาคาดหวังการด�ำรง “ชีวิตที่ชอบธรรม” จาก
สมาชิกทุกคน โดยเฉพาะผู้นำ� ต้องเป็นแบบอย่าง ไม่เฉพาะจะได้รบั
อิสรภาพจากความผิดบาป พวกเขาอธิบายว่าคริสเตียนทีส่ ตั ย์ซอื่ คือ
ผู้ที่มีชีวิตที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และมีจริยธรรม ผู้ที่เลิก
ติดตามพระเยซูในชีวติ ประจ�ำวัน หรือมีการด�ำรงชีวติ ที่ไม่เหมือนกับ
พระคริสต์บ่อยๆ ก็ถูกตัดออกจากพระกายของพระคริสต์
พวกแอนนะแบ๊บติสต์มองเห็นว่าคริสตจักรประกอบไปด้วยผูเ้ ชือ่
ทีไ่ ด้รบั การเปลีย่ นแปลงซึง่ ผูกพันต่อกันและกันในชุมชนแห่งพระสัญญา
แต่ผู้น�ำโปรแตสแตนท์และคาทอลิกเห็นว่า กลุ่มแอนนะแบ๊บติสต์
เป็นพิษภัยต่อสถาบันคริสตจักร ผลที่ตามมานั้นก็คือพวกเขาได้จำ�
คุก และข่มเหงแอนนะแบ๊บติสต์หลายคน มีมากกว่า 4,000 คน
โดนจับถ่วงน�้ำ ตัดหัว หรือถูกมัดติดกับเสาและเผา พวกเขาเป็นผู้
ที่ยอมตายเพื่อความเชื่อ15
ในช่วงแรกๆ กลุ่มแอนนะแบ๊บติสต์มีความหลากหลายอยู่
มาก ผู้น�ำบางคนได้เน้นยุคสุดท้ายมากเกินไป บางคนเริ่มใช้ความ
รุนแรง กลุม่ หนึง่ ในเมืองมูนซ์เตอร์ (Münster) ประเทศเยอรมัน ได้
กระท�ำถึงขนาดทีป่ ลดสมาชิกของสภาเมืองนัน้ และให้ผอู้ าวุโส 12 คน
ซึ่งเขาประกาศว่าตัวเองเป็นอิสราเอลใหม่ พวกเขาได้อนุญาตให้มี
ภรรยาหลายคน และให้ใช้อาวุธเพื่อป้องกันตัวเอง เรื่องแบบนี้จาก
กลุม่ แอนนะแบ๊บติสต์นอกรีต ได้สร้างชือ่ เสียงทีเ่ สียหายให้กบั แอนนะ
แบ๊บติสต์และคริสเตียนเมนโนไนท์ ซึ่งยังคงสืบต่อมาอีกนาน จนถึง
ปัจจุบัน
แอนนะแบ๊ บ ติ ส ต์ ยุ ค แรก ได้ รู ้ สึ ก ผู ก พั น กั บ พระเยซู อ ย่ า ง
แน่นแฟ้น และมีการสนับสนุนกันและกันอย่างสัตย์ซอื่ ในการด�ำรงชีวติ
อย่างทุ่มเท และมีศีลธรรม ซึ่งแตกต่างจากโลกที่ก้าวร้าว ถ้าเรา
สามารถถามคริสเตียนแอนนะแบ๊บติสต์ยุคแรกนี้ได้ ผมเชื่อว่าพวก
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เขาจะพูดเหมือนกับสาวกกลุม่ แรกว่า “ชุมชนทีม่ พี ระคริสต์เป็นหัวใจ
ของความเชื่อ เป็นศูนย์กลางชีวิตของเรา!”
ในโลกปัจจุบัน คริสเตียนที่มีมุมมองแบบแอนนะแบ๊บติสต์
เข้าใจและด�ำรงชีวิตที่มีพระคริสต์เป็นหัวใจในชีวิต อย่างเด่นชัดใน
3 ด้านดังนี้:

1. การให้อภัยเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นส�ำหรับชุมชนคริสเตียน
พระเยซูเสด็จมาเพื่อให้เรามีชีวิต และมีชีวิตที่เต็มบริบูรณ์
มากขึ้น พระองค์อธิษฐานอย่างร้อนรนเพื่อเราจะได้เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน เหมือนที่พระองค์ทรงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระบิดา
สมาชิกอยู่ในชุมชนจะรู้สึกมีความอบอุ่น และประโยชน์ทุกอย่างจะ
เกิดขึ้นเมื่อสมาชิกในพระกายของพระคริสต์นั้นได้ให้อภัยต่อซึ่งกัน
และกัน
ปัญหาส�ำคัญของมนุษยชาติไม่ใช่การขาดแคลนด้านการเงิน
การขาดแคลนด้านการศึกษา หรือการขาดแคลนด้านอ�ำนาจ ปัญหา
ส�ำคัญคือ เราได้ท�ำผิดต่อซึ่งกันและกัน ตั้งแต่เริ่มต้นกาลเวลา
บุคคลและกลุ่มได้ท�ำผิดต่อพระเจ้า และต่อซึ่งกันและกัน ทั้งโดย
ทัศนคติและการกระท�ำ ผลที่ได้ตามมาก็คือความสัมพันธ์ที่แตกร้าว
กับพระเจ้า ต่อซึ่งกันและกัน กับตัวของเราเองและกับทั้งโลก
จุดเปลีย่ นในการแก้ไขความผิดพลาดมักจะเกิดขึน้ เมือ่ มีฝา่ ยหนึง่
กลับใจอย่างจริงใจและขอการอภัย แต่น่าเสียดาย อยู่ในโลกของ
คนที่ไม่ใช่คริสเตียน การแก้ไขความขัดแย้งก็คือการเมินเฉยแต่
ไม่ใช่ให้การอภัย บ่อยครัง้ ทีก่ ารปฏิเสธและการปกป้องตนเอง มักจะ
ทดแทนการสารภาพความผิดบาปอย่างสัตย์ซื่อ การสารภาพบาป
และการให้อภัย เป็นสิ่งที่ท�ำลายก�ำแพงที่ขวางกั้นสามัคคีธรรม
ระหว่างเรากับพระเจ้าและต่อซึง่ กันและกัน การให้อภัยเป็นสิง่ ทีข่ าด
ไม่ได้ในการสร้างและฟื้นฟูชุมชนคริสเตียน!
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2. พระวจนะจะต้องได้รับการตีความหมายในชุมชน
คริสเตียนหลายคนได้ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าด้วยตนเอง
และประกาศให้คนอื่นเข้าใจในสิ่งที่เขาเข้าใจนั้น เมื่อเขาได้จ�ำกัด
เขาเองในการตีความหมายส่วนตัว เขามักจะสร้างความสับสน และ
เข้าใจผิดต่อความหมายของพระวจนะ
คริสเตียนหลายคนมองว่าศิษยาภิบาล นักบวช หรือครูสอน
พระวจนะเป็นกลุม่ เดียวทีส่ ามารถตีความหมายพระวจนะอย่างถูกต้อง
เมื่อเป็นแบบนี้ สมาชิกทั่วไปมักจะละเลยในการศึกษาพระวจนะและ
น�ำมาประยุกต์ใช้
คริสเตียนที่มีมุมมองแบบแอนนะแบ๊บติสต์เชื่อว่า ควรมีการ
ศึกษาพระวจนะส่วนตัว และอยู่ในชุมชนคริสเตียนที่ได้รบั การทรงน�ำ
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่นั่นผู้เชื่อจะได้ให้และรับการอบรมทั่วไป
สมาชิกของชุมชนคริสเตียนในกลุม่ ย่อย (กลุม่ เซลล์) ห้องเรียน และ
ในประชุมสัมมนา ในการน�ำของพระเยซูซงึ่ เป็นหัวใจความเชือ่ ของเขา
เขาจะได้รู้ว่าพระวจนะได้พูดอะไรบ้างในสถานการณ์ครั้งนั้น

3. กลุ่มย่อย (กลุ่มเซลล์) เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
คริสเตียน
บางครัง้ คริสตจักรได้ถกู เรียกว่านกมี 2 ปีก ปีกหนึง่ เปรียบเหมือน
โบสถ์ซงึ่ เน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าผูบ้ ริสทุ ธิอ์ ยูเ่ หนือ
พวกเรา (ความสัมพันธ์นี้เราเรียกว่าความสัมพันธ์แนวตั้ง) อีกปีก
หนึ่งคือกลุ่มย่อย (กลุ่มเซลล์) (ปีกนี้เน้นความสัมพันธ์แนวนอน)
คริสตจักรต้องการมี 2 ปีกนี้16
การด�ำรงชีวิตคริสเตียนที่ดีคือมีความสัมพันธ์อยู่ภายในกลุ่ม
12 คน หรือน้อยกว่า 12 คน เพราะพวกเราจะได้ให้และได้รับการ
ปรึกษา พวกเราจะค้นหาของประทาน และร่วมกันท�ำพันธกิจการ
ประกาศ จะมีความสนุกสนาน และมีความสามัคคีธรรมอยูใ่ นกลุม่ ย่อย
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คริสตจักรที่เข้มแข็งจะต้องเป็นชุมชนคริสเตียนที่ดี ชุมชนคริสเตียน
จะต้องประกอบด้วยกลุ่มย่อย บางคนกล่าวว่ากลุ่มย่อยคือพื้นฐาน
ของคริสตจักร17
สรุปแล้วคริสเตียนทีม่ มี มุ มองแบบแอนนะแบ๊บติสต์ มีพระเยซู
เป็นหัวใจชีวิตชุมชน นั้นก็คือเป็นหัวใจของชีวิตเขา พวกเขาจะ
เห็นว่า:
1. การให้อภัยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชุมชน
2. การสนทนาเรียนรูด้ ว้ ยกันเป็นสิง่ ทีจ่ ำ�เป็นก่อนทีจ่ ะตีความหมาย
พระวจนะ
3. กลุ่มย่อย (กลุ่มเซลล์) เป็นศูนย์กลางชีวิตของคริสตจักร
เชื่อในพระเยซู เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักร และ
ประพฤติ ไ ปในทางชี วิ ต ใหม่ สิ่ ง เหล่ า นี้ คื อ ความจริ ง ในชุ ม ชน
คริสเตียน คุณได้เป็นคริสเตียนแบบแอนนะแบ๊บติสต์ ไหม?18

ค่านิยมข้อที่ 3
การท�ำให้คืนดีกันเป็นงานหลักของพวกเรา

พระเจ้าได้สง่ พระบุตรคือพระเยซูมาแก้ไขปัญหาของความบาป พระเยซู
เป็นผู้น�ำคนที่อยากคืนดีกันกับพระเจ้า และคืนดีต่อซึ่งกันและกัน
พระองค์สามารถแก้ไขสิ่งที่แตกร้าวและไม่ยุติธรรม พระองค์ยังฝึก
ผู้ติดตามให้เป็นทูตแห่งการคืนดี
พระเยซูได้ให้แนวทางของการคืนดีอย่างชัดเจนในชุมชนแห่ง
ความเชื่อ ซึ่งบันทึกในพระธรรมมัทธิว 18:15-20 คนหรือกลุ่มที่ได้
ขัดแย้งกันไม่วา่ จะเกีย่ วข้องกับเศรษฐกิจสังคม หรือ เหตุผลส่วนตัว
ควรจะไปแก้ไขปัญหา 1 ต่อ 1 ก่อน แต่ถ้าสิ่งที่ไม่ยุติธรรม หรือ
ความขัดแย้งไม่สามารถแก้ไขได้เราจะมีขั้นตอนอื่นๆ
ในค�ำเทศนาบนภูเขาพระเยซูได้สอนสาวกของพระองค์เกีย่ วกับ
เรื่องสันติและความยุติธรรม จะเกิดขึ้นได้ก็เพราะมีการแสวงหา
ราชอาณาจักรก่อน สารภาพความผิดบาป อยากให้คนอืน่ ท�ำอย่างไร
กับเรา เราก็ควรท�ำอย่างเดียวกันกับเขา “อย่ารักเฉพาะผู้ที่รักเรา”
พระเยซูตรัสอย่างนีว้ า่ “แม้แต่ผทู้ ไี่ ม่เชือ่ ก็รกั เช่นนัน้ จงรักศัตรูของท่าน
และอธิษฐานเผือ่ ผูท้ ขี่ ม่ เหงท่าน” (มัทธิว 5 :43-48) นีค่ อื ความหมาย
ของพระเยซู และความหมายนีก้ ค็ อื พระองค์ได้ให้กบั พวกเรา พวกเราได้
ติดตามพระเยซูหมายถึงว่าเราจะประพฤติไปในทางชีวิตใหม่
ในช่วงสุดท้ายพระราชกิจของพระองค์ พระเยซูได้ตรัสว่า “พระบิดา
ทรงใช้เรามาฉันใด เราก็ใช้ท่านทั้งหลายไปเช่นนั้น” (ยอห์น 20:21)
“เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวก
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ของเรา ให้รับบัพติศมา ให้สั่งสอนพวกเขาให้ถือสิ่งสารพัดซึ่งเราได้
สั่งพวกเจ้าไว้” (มัทธิว 28:18-20) ด้วยเหตุนี้สาวกยุคแรกได้ออกไป
ทัว่ โลก เทศนา สัง่ สอน และปฏิบตั วิ ถิ ชี วี ติ ใหม่เพือ่ ทุกคนจะสามารถ
คืนดีกันกับพระเจ้า และคืนดีต่อซึ่งกันและกัน
เรื่องท้าทายที่ใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งที่คริสเตียนยุคแรกเจอปัญหา
คือ การขัดแย้งระหว่างเชื้อสาย ศาสนา และวัฒนธรรม ระหว่าง
คนยิวและคนต่างชาติ หลังจากที่ได้เห็นคนหลากหลายรูปแบบเป็น
จ�ำนวนมากเข้ามาอยู่ในครอบครัวของพระเจ้า พวกอัครทูตได้ตกลง
กันว่า ผูท้ มี่ เี บือ้ งหลังแตกต่างกันสามารถเป็นกายเดียวกัน อยูด่ ว้ ยกัน
อย่างมีสนั ติสขุ เพราะมีความเชือ่ ในพระเยซู ไม่ใช่ผา่ นทางกฎหมาย
หรือพิธีอื่นๆ”
เป็นเวลาหลายร้อยปีผู้ติดตามพระเยซูได้ปฏิเสธการสู้รบทาง
ทหาร พวกเขาเข้าใจว่าตนเองได้อยู่ใต้ค�ำสั่งให้รักศัตรูไม่ใช่ไปฆ่า
พวกเขา “ทั้งสิ้นนี้ได้เกิดขึ้นมาจากพระเจ้า ผู้ทรงให้เราคืนดีกันกับ
พระองค์ผ่านทางพระเยซู และทรงโปรดประทานให้เรามีพันธกิจ
เรือ่ งการคืนดีกนั ” (2โครินธ์ 5:18) ถ้าคุณได้ถามคริสเตียนยุคแรกนัน้
ฉันเชื่อว่าพวกเขาจะให้ค�ำตอบว่า “การท�ำให้คนคืนดีกับพระเจ้าและ
คืนดีต่อซึ่งกันและกันเป็นงานหลักของพวกเรา”
เมื่อกษัตริย์คอนสแตนตินได้รับเอาศาสนาคริสต์เข้ามาเป็น
ศาสนาประจ�ำชาติ คริสตจักรมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย
พระเยซูได้ตรัสว่า “ราชอาณาจักรของเราไม่ใช่โลกนี้” แต่กษัตริย์
คอนสแตนตินเป็นกษัตริย์ของประเทศ เมื่อเวลาผ่านไปเราได้เห็น
ความแตกต่างเกิดขึ้น ระหว่างราชอาณาจักรที่ปกครองด้วยพระเยซู
และราชอาณาจักรที่ปกครองด้วยกษัตริย์ ความเชื่อของคริสเตียน
ยุคแรกได้ถกู ดัดแปลง เราเริม่ เห็นว่าอยูใ่ นคริสตจักรบางคนได้กลายเป็น
คนร�ำ่ รวย บางคนก็กลายเป็นคนยากจน คริสเตียนกลายเป็นผูข้ ม่ เหง
คนอื่น คริสเตียนเคยรักความสันติได้เข้าสู่สงคราม แทนที่จะใช้
ก� ำ ลั ง เรี่ ย วแรงท� ำ การประกาศสร้ า งความสั น ติ และท�ำ พั น ธกิ จ
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ของพระเจ้า เขาได้ทุ่มเทก�ำลังเป็นอันมากในการก่อสร้างโบสถ์ใหญ่
อลังการอยู่ทุกจังหวัดของประเทศยุโรป การก่อสร้างอาคารโบสถ์
เหล่านี้กลายเป็นงานหนักของพวกเขา
นักบวชออกัสตินได้สนใจในเรื่องศีลธรรมส่วนตัว เช่น การเมา
สุรา ความละโมบ การพนัน และการล่วงประเวณี แต่การสอน
และปฏิบัติที่เกี่ยวการสร้างความสันติและความยุติธรรมนั้น ได้ถูก
จ�ำกัดเฉพาะอยู่ในคริสตจักรที่มีการสัมพันธ์กับจักรพรรดิ แทนที่จะ
แสวงหาการคืนดีกนั กับศัตรู นักบวชออกัสตินเข้าใจว่าความเชือ่ ของ
คริสเตียนควรป้องกันผู้เชื่อในพระเจ้า เขาได้เขียนทฤษฎี “สงคราม
แห่ ง ความชอบธรรม” ซึ่ ง อนุ ญ าตคริ ส เตียนในบางสถานการณ์
สามารถมีสว่ นร่วมในความรุนแรงและสงคราม มีคริสเตียนหลายกลุม่
หรือคณะมีจุดยืนแบบนี้ต่อสงคราม
ลูเธอร์, (Luther) สวิงลี่ (Zwingli) และ เคลวิน (Calvin) ได้ท�ำ
หลายอย่างที่ดี ลูเธอร์ ได้พัฒนาแนวคิดที่เรียกว่า “กองทุนชุมชน”
เคลวินได้กล่าวถึงการด�ำรงชีวิตตามหลักของคริสเตียน สามารถ
ท�ำให้เรามีอิทธิพลต่อสังคม แต่เหมือนกันกับออกัสตินพวกเขาได้
เน้นการให้อภัยเป็นเรื่องส่วนตัว การเชื่อฟังพระบัญญัติสิบประการ
แต่พวกเขาไม่มีการสอน และปฏิบัติอย่างชัดเจนเกี่ยวกับพระคุณที่
ท�ำให้เราเปลีย่ นแปลง เกีย่ วกับการประกาศ และการสร้างความสันติ
คริสเตียนแอนนะแบ๊บติสต์ยุคแรกซึ่งน� ำด้วย เมนโน ไซมอนซ์
(Menno Simons) และผูน้ ำ� คนอืน่ ๆ มีความเข้าใจทีต่ รงกันเกีย่ วกับ
การเป็นพระกายของพระคริสต์ที่ด�ำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ เขาได้เชื่อว่า
เพราะการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และค�ำมั่นสัญญาที่มีต่อ
ซึ่งกันและกัน ผู้ติดตามพระเยซูสามารถเป็นเหมือนพระคริสต์และ
กระท�ำเหมือนวิถีพระคริสต์ ได้

29

คริสเตียนแอนนะแบ๊บติสต์ยุคแรกมักจะประชุมที่บ้านและ
เป็นกลุ่มย่อย เขาได้สัมผัสพระวิญญาณที่ได้ประทับท่ามกลางเขา
และได้ศกึ ษาพระวจนะ และจะให้การหนุนใจต่อซึง่ กันและกันเกีย่ วกับ
การด�ำรงชีวิต คริสเตียนแอนนะแบ๊บติสต์อยากให้พระวจนะเป็น
“อาวุธ” ของเขาเท่านัน้ ในการศึกษาพระวจนะของพระเจ้า พวกเขาได้
เน้นการร่วมใช้เงินและวัตถุ เน้นเรือ่ งมีสนั ติสขุ กับพระเจ้า มีสนั ติสขุ
ระหว่างกันและกัน และสร้างความสันติกับศัตรู
การเคลื่อนไหวของคริสเตียนแอนนะแบ๊บติสต์เหมือนการ
เคลื่ อ นไหวของเคริ ส เมติ ค หรื อ เป็ น การเคลื่ อ นไหวของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ในสมัยศตวรรษที่ 1619 ผู้น�ำแอนนะแบ๊บติสต์
พูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์มากกว่านักปฏิรูปคนอื่นๆ พวกเขาเชื่อ
ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทานอ�ำนาจให้แก่พวกเขา ในการ
เป็นสาวกของพระองค์ การประกาศ การสร้างความสันติ และการ
ด�ำรงชีวิตที่เรียบง่าย
การเคลื่ อ นไหวของคริ ส เตี ย นแอนนะแบ๊ บ ติ ส ต์ เป็ น การ
เคลื่อนไหวของการประกาศในศตวรรษที่ 16 ด้วยหัวใจที่ยึดมั่น
และร้อนรน ผูน้ ำ� แอนนะแบ๊บติสต์สำ� คัญหลายคนได้เสีย่ งชีวติ ของเขา
เดินทางไปทั่วทวีปยุโรป เขาได้พยายามจะท�ำให้คนคืนดีกับพระเจ้า
และคืนดีต่อซึ่งกันและกัน20 มีคนเป็นพันๆ คนได้เข้ามารู้กับจัก
พระเยซูและเข้าร่วมกลุ่มสามัคคีธรรมของแอนนะแบ๊บติสต์ กลุ่ม
สามัคคีธรรมเหล่านี้ได้เกิดขึ้นทุกที่ของทวีปยุโรป
ไม่เฉพาะเท่านัน้ การเคลือ่ นไหวของแอนนะแบ๊บติสต์ยงั เป็นการ
เคลื่อนไหวเพื่อความยุติธรรมในสังคมเช่นเดียวกัน มีหลายกลุ่มอยู่
ในการเคลื่อนไหวนี้ ได้ร่วมแบ่งปันทรัพย์สินให้ซึ่งกันและกัน และ
เขายังเน้นให้มีความยุติธรรมต่อคนอื่น ผู้น�ำแอนนะแบ๊บติสต์และ
ผู้ติดตามเขาได้แก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมของชาวนา
ซึง่ เป็นกลุม่ ทีก่ ำ� ลังปฏิวตั ติ อ่ ระบบเจ้าขุนมูลนาย กลุม่ ย่อยได้กลายเป็น
สั ง คมที่ แ ตกต่ า งกั บ ระบบการปกครองของจั กรพรรดิ แ ละระบบ
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เจ้าขุนมูลนาย มันเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลติดตามพระเยซูอย่างแท้จริง
รับการเปลี่ยนแปลงด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า และรับ
บัพติศมาเข้ามาในพระกายของพระเยซูนั้น ยังยึดติดในวัตถุสิ่งของ
และทรัพย์สนิ มากมาย เมือ่ เขาเห็นพีน่ อ้ งสมาชิกยังมีความขัดสนอยู.่ 21
ผ่านการศึกษาพระวจนะพระเจ้าและความเชื่อมั่นคง ในการ
ติดตามพระเยซูในชีวติ ประจ�ำวัน คริสเตียนแอนนะแบ๊บติสต์เชือ่ ว่าการ
มีส่วนร่วมในสงครามเป็นเรื่องที่ผิด เหมือนกับสาวกยุคแรกที่ได้
ปฏิเสธในการเข้าร่วมเป็นทหาร ถึงแม้ว่าชาวเทิร์คมุสลิมจะบุกรุก
ทวีปยุโรป แทนที่จะต่อสู้กับศัตรูของเขาคริสเตียนแอนนะแบ๊บติสต์
ได้ท�ำตามแบบอย่างของพระเยซู “เมื่อเขากล่าวค�ำหยาบคายต่อ
พระองค์ พระองค์ ไม่ได้กล่าวตอบเขาด้วยค�ำหยาบคายเลย เมื่อ
พระองค์ทรงทนทุกข์ พระองค์ ไม่ได้ทรงมาดร้าย….” (1 เปโตร
2:23)
ถ้าเราสามารถถามพวกเขาได้ ฉันเชือ่ ว่าท่านเมนโน ไซมอนซ์
(Menno Simons) และส่วนใหญ่ของคริสเตียนแอนนะแบ๊บติสต์
ยุคแรก พร้อมสาวกยุคแรก กล่าวว่า “การน�ำคนให้คืนดีกับพระเจ้า
และคืนดีต่อซึ่งกันและกัน เป็นงานหลักของพวกเรา”
มันมีความหมายอย่างไรในปัจจุบนั ? คริสเตียนทีม่ มี มุ มองแบบ
แอนนะแบ๊บติสต์เชื่อว่า:

1. เราจะช่วยให้คนคืนดีกับพระเจ้า
เหมือนกับพระเจ้าเป็นผู้ริเริ่มให้พระเยซูมาช่วยเราคืนดีกันกับ
พระองค์ และคืนดีต่อซึ่งกันและกัน พระเจ้าได้บอกให้เราท�ำหน้าที่
ของเราในการน�ำคนอื่นเข้ามาหาพระองค์ พวกเราจะท�ำพันธกิจนี้
ในกรุงเยรูซาเล็ม ยูเดีย สะมาเรีย และทัว่ โลก พระเจ้าได้มอบพันธกิจ
การท�ำให้คืนดีกันเป็นของพวกเรา
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ในปั จ จุ บั น คริ ส เตี ย นที่ มุ ม มองแบบแอนนะแบ๊ บติ สต์ ได้ถู ก
มอบหมายหน้าทีใ่ ห้ไปสร้างสาวก ให้เขารับบัพติศมา และสอนเขาทุกสิ่ง
อย่างเกีย่ วกับชีวติ และการสอนของพระเยซู คริสเตียนแอนนะแบ๊บติสต์
อยากบอกให้คนอื่นเชื่อในพระเยซู มีส่วนร่วมในชุมชนที่มีพระเยซู
เป็นหัวใจของความเชื่อ และประพฤติที่มีชีวิตการเปลี่ยนแปลง
เมือ่ คนทีแ่ สวงหาได้ ”สละตัวของเขาเองให้กบั พระคริสต์ ให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะเขาจะท�ำได้” เขาได้บังเกิดใหม่แล้ว22 เขาได้มีชีวิตที่ได้
เริม่ ต้นใหม่ เขาได้มคี า่ นิยมใหม่ และพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ได้เจิมเขา
ให้มีพลังในการด�ำรงชีวิตที่มีค่านิยมใหม่
การคืนดีกับพระเจ้าได้น�ำให้เรามีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง พระเยซู
ได้เปลี่ยนความคิด ความสัมพันธ์และการประพฤติของคนที่ยอมรับ
พระองค์ เขาได้รับการเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิด ความรู้สึก
กายภาพ สังคม และการเมืองซึ่งมีความแตกต่างอย่างชัดเจนกับ
คนในโลกนี้

2. พวกเราจะช่วยคนให้คืนดีต่อกันและกัน
พวกเราไม่เฉพาะน�ำคนให้คืนดีกับพระเจ้า แต่ช่วยคนให้คืนดี
ต่อกันและกัน เป็นงานหลักของพวกเรา เพราะเหตุนี้พวกเราจะหา
สาเหตุของความขัดแย้ง และช่วยเหลือคนหรือกลุ่มที่ขัดแย้งกันให้
คืนดีกนั ด้วยการตัง้ ใจฟัง สารภาพความผิดบาปอย่างสัตย์ซอื่ ยกโทษ
ให้กันอย่างแท้จริง และมีการท�ำให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
การอภัยโทษสามารถก�ำจัดก�ำแพงแห่งความผิดบาป ระหว่าง
เรากับพระเจ้า และระหว่างเรากับคนอื่นๆ ในคริสตจักรได้ การรับ
ศีลมหาสนิทได้ระลึกถึงการอภัยโทษที่มาจากพระเจ้า และมาจาก
คนอื่นนั้นท�ำให้เรามีความสามัคคีธรรมได้
คริสเตียนควรจะเป็นท่อพระพรให้กบั คนทีม่ เี บือ้ งหลังแตกต่างกัน
มีเพศ และความเชือ่ ทีแ่ ตกต่างกัน พวกเราไม่สามารถช่วยคนอืน่ ได้
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นอกจากทีเ่ รามีประสบการณ์มาแล้ว พวกเราอยากจะช่วยคนให้คนื ดีกนั
พวกเราต้องเรียนรู้เพิ่มในเรื่องการคืนดีกัน และพวกเราเองจะต้องมี
การเปลี่ยนแปลงอีกด้วย

3. พวกเราจะเป็นทูตแห่งการคืนดีอยู่ในโลกนี้
มีคริสเตียนบางกลุ่มเชื่อว่าการประกาศเป็นงานหลักของพวก
เขา บางกลุม่ ก็เน้นว่าเรือ่ งการสร้างสันติเป็นงานหลัก แต่สงิ่ ทีด่ ที สี่ ดุ
ก็คือ “การคืนดีกันเป็นงานหลักของพวกเรา” พันธกิจประกาศและ
การสร้างความสันติสามารถร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันได้ เป็นแนวคิดที่
เรียกว่า ”การคืนดีกัน” วัตถุประสงค์ของพระเจ้าคือ “โดยพระองค์
(พระคริสต์) ให้สิ่งสารพัดกลับคืนดีกับพระเจ้า”(โคโลสี 1:20)
คริสเตียนแอนนะแบ๊บติสต์ได้เห็นว่าความรอดคือการเปลีย่ นแปลง
ในชีวิต ด้วยเหตุนี้เขาได้ปฏิเสธการเข้าร่วมท�ำสงคราม สงคราม
ปัจจุบันได้สอนทหารให้โกหก ให้เกลียดชังกัน และท�ำร้ายคนอื่น
คนที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตจะไม่ท�ำเช่นนั้น
การสร้างความสันติมีความแตกต่างกับการท� ำให้สงบ ผู้ที่
ติดตามพระเยซูที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง พวกเราจะต้อง”ต่อสู้”กับ
ความชั่วร้ายและสิ่งที่ไม่ยุติธรรมอย่างเข้มแข็งมากกว่าคนอื่นๆ แต่
การต่อสู้ของพวกเรามีความแตกต่างจากคนอื่น เราได้ถูกท้าทาย
ให้กล่าวเหมือนกับอัครทูตเปาโลว่า “เพราะว่าถึงแม้ว่าเราอยู่ในโลก
ก็จริง แต่เราก็มิได้สู้รบตามโลกียวิสัย เพราะว่าศาสตราวุธของเรา
ไม่ใช่ฝ่ายโลกียวิสัย” (2โครินธ์ 10:3-4) ประวัติศาสตร์ ได้สอนให้เรา
รู้ว่า ความรุนแรงมักจะน�ำไปสู่ความรุนแรงมากยิ่งกว่าเดิม ความ
รุนแรงจะลดลงได้ด้วยการไม่ใช้ความรุนแรงเท่านั้น และแก้ไขสิ่งที่
กระตุ้นให้เกิดความไม่ยุติธรรม ไม่เกี่ยวว่าเวลาไหน และอยู่ใน
สถานการณ์ใดๆ พวกเราควรจะเลียนแบบจากพระเยซูซึ่งเป็นหัวใจ
ของความเชื่อ พระเยซูใช้ค�ำพูด การห่วงใย และวิธีที่ไม่ใช้ความ
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รุนแรงในการแก้ไขความขัดแย้ง และน�ำคนเข้ามาในครอบครัวของ
พระเจ้า พระองค์ ไม่ได้ใช้ปืนและลูกระเบิดเลย ท่าทีของพวกเราคือ
“ท่านจงมีนำ�้ ใจต่อกัน เหมือนอย่างทีม่ ีในพระเยซูคริสต์” (ฟีลปิ ปี 2:5)
การท�ำให้คืนดีกันเป็นงานที่หนักและล�ำบาก เราจะต้องยินดี
ที่จะอุทิศชีวิตของพวกเรา เพื่อคนที่อยู่ ในโลกนี้จะได้คืนดีกันกับ
พระเจ้า คืนดีต่อกันและกัน และคืนดีกับศัตรู พันธกิจนี้จะท�ำให้เรา
มีความชื่นชมยินดีเป็นอันมาก พวกเราจะด�ำรงชีวิตที่ได้มีการคืนดี
และน�ำให้คนอืน่ คืนดี มีความสัมพันธ์กบั พระเจ้าและต่อซึง่ กันและกัน
สรุปแล้วคริสเตียนที่มีมุมมองแบบแอนนะแบ๊บติสต์เชื่อว่า
เขาได้ถูกเรียกให้ไป:
1. ช่วยคนอื่นให้คืนดีกับพระเจ้า
2. ช่วยคนอื่นให้คืนดีต่อกันและกัน
3. รับใช้เป็นทูตของพระเจ้า ส่งเสริมให้มกี ารคืนดีกนั อยู่ในโลกนี้
การท�ำให้คืนดีกันเป็นงานหลักของคริสเตียนแอนนะแบ๊บติสต์
ท่านได้เป็นคริสเตียนแอนนะแบ๊บติสต์หรือไม่?
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บทสรุป
เราคิดอย่างไรกับความเข้าใจของแอนนะแบ๊บติสต์ ที่เกี่ยวกับ
ความเชื่อของคริสเตียน เราได้รับบทเรียนอะไรบ้าง ศาสตราจารย์
รูเฟอส์ เอ็ม โจนซ์ (Rufus M. Jones) ของเมืองลอนดอนได้สรุป
ว่า “หลักการส�ำคัญทีเ่ กีย่ วกับอิสระทางจิตส�ำนึก การแยกตัวระหว่าง
คริสตจักรและรัฐ เสรีภาพในการนับถือศาสนา เป็นเรื่องส�ำคัญของ
ประชาธิปไตย และสิ่งเหล่านี้ ได้มาจากการเคลื่อนไหวของแอน
นะแบ๊บติสต์ ในสมัยปฏิรูปศาสนาคริสต์ ผู้น�ำที่กล้าหาญเหล่านี้ได้
ประกาศหลักส�ำคัญที่กล่าวมานี้ และ ได้ท้าทายคริสเตียนอยู่ในโลก
นี้ได้ปฏิบัติตาม”23
คุณได้เข้าใจความเชือ่ คริสเตียนดังประโยคทีจ่ ะกล่าวต่อไปนีไ้ หม?
ถ้าท่านเข้าใจเช่นนี้ ท่านก็คอื คริสเตียนทีม่ มุ มองแบบแอนนะแบ๊บติสต์

พระเยซูเป็นหัวใจความเชื่อของฉัน
))ฉันเชื่อไว้วางใจในพระเยซู และเชื่อว่าพระองค์จะท�ำให้ความ
เชื่อของฉันสมบูรณ์
))ฉันตีความหมายพระวจนะของพระเจ้า จากมุมมองทีม่ พี ระคริสต์
เป็นหัวใจของความเชื่อ
))ฉันเห็นว่าหัวใจของศาสนาคริสต์คือการเป็นสาวก และมุ่งจะ
ติดตามพระเยซูในชีวิตประจ�ำวัน

ชุมชนคริสเตียนเป็นศูนย์กลางชีวิตของฉัน
))ฉันเชื่อว่าการให้อภัยท�ำให้ชุมชนผู้เชื่อมั่นคง
))ฉันศึกษาพระวจนะของพระเจ้าร่วมกับผู้เชื่อคนอื่น เพื่อจะ
ค้นหา ประยุกต์ใช้ในสมัยของเรา
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))ฉันเชื่อว่ากลุ่มย่อย (กลุ่มเซลล์) เป็นพื้นฐานของคริสตจักร
ที่เข้มแข็ง

การท�ำให้คืนดีกันเป็นงานหลักของฉัน
))ฉันได้ถกู เรียกให้ชว่ ยน�ำคนอืน่ คืนดีกบั พระเจ้า ผ่านทางความ
เชื่อในพระเยซู
))ฉันเชื่อว่าท�ำให้การคืนดีกัน ประกอบด้วยการประกาศ และ
การสร้างความสันติ
))ฉันปฏิเสธความไม่ยุติธรรม และความรุนแรงทุกๆ รูปแบบ
และ ส่งเสริมความสันติแทนสงครามและความขัดแย้งอื่นๆ
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มุมมองและค�ำถามเพื่อการอภิปราย

ค่านิยมหลักข้อที่ 1
พระเยซูเป็นหัวใจความเชื่อของพวกเรา

หมายเอาพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อและ ผู้ทรงท�ำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์
(ฮีบรู 12:2)

คริสเตียนจ�ำนวนมากเน้น

คริสเตียนแอนนะแบ๊บติสต์เน้น:

1. การสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์

1. ชีวิตของพระเยซู

คริสเตียนเป็นจ�ำนวนมากเน้นความบริสุทธิ์ของ
พระเจ้า และความรอดพ้นจากบาป พวกเขาเน้น
การสิ้นพระชนม์ของพระองค์แต่ไม่ได้ให้ความ
ส�ำคัญต่อชีวิตการสอน และการเจิมให้พลังที่มา
จากพระเยซู ความส�ำคัญของการเป็นคริสเตียน
ก็คือให้การอภัย

คริสเตียนแอนนะแบ๊บติสต์เน้นความบริสทุ ธิ์ และ
พระคุณของพระเจ้าที่ให้การอภัยพวกเรา แต่ก็ให้
ความส�ำคัญถึง “ชีวิตของพระเยซู การด�ำรงชีวิต
ของพระเยซูได้น�ำให้พระองค์ ได้สิ้นพระชนม์ แต่
พระเยซูก็เป็นพระเจ้าที่ทรงเป็นอยู่ สามารถให้
พลังแก่เรา เพือ่ เราจะติดตามท่านในชีวติ ประจ�ำวัน
ความส�ำคัญของการเป็นคริสเตียน คือ เป็นสาวก
ของพระองค์

คุณเห็นด้วยว่า ชีวิตของคริสเตียนคือชีวิตสาวกหรือไม่?
2. พระคั ม ภี ร ์ ที่ มี “พระคริ ส ต์ เ ป็ น หั ว ใจ
คริสเตียนเป็นจ�ำนวนมากจะมองพระวจนะของ ของความเชื่อ”
2. พระคัมภีร์ “แบบราบ”

พระเจ้ามีสทิ ธิอำ� นาจสุดท้ายมากกว่าพระเยซู การ
ทรงน� ำ ในชี วิ ต ประจ� ำ วั น จะมาจากพระวจนะ
หลายๆ ตอน ซึ่ ง พวกเขาเห็ น สอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์นนั้ การตัดสินใจในทุกเรือ่ งไม่จำ� เป็น
ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ค�ำ สอนของพระเยซูซึ่งเป็น
หัวใจของความเชื่อ

แอนนะแบ๊บติสต์ยอมรับว่าพระวจนะทุกตอนได้
รับการดลใจจากพระเจ้า แต่พระเยซูเป็นผู้เปิด
เผยทุกอย่างของพระเจ้าที่ชัดเจนที่สุด พระองค์
ทรงมีสทิ ธิอำ� นาจอย่างเด็ดขาดในการตัดสิน พระเยซู
ท� ำ ให้ พั น ธสั ญ ญาเดิ ม สมบู ร ณ์ พระองค์ เ ป็ น
มาตรฐานและจริยธรรมบุคคลส่วนตัวและสังคม

จงอธิบายความแตกต่างกัน “แบบราบ” กับพระคัมภีร์ที่มีพระเยซูเป็นหัวใจของความเชื่อ
3. รัฐบาลมีอ�ำนาจอย่างเด็ดขาด
3. พระเยซูมีอ�ำนาจอย่างเด็ดขาด
คริสเตียนหลายคนเชื่อว่าผู้น�ำรัฐบาลได้รับการ
แต่งตั้งจากพระเจ้า ด้วยเหตุนี้เขาจึงต้องเชื่อฟัง
รัฐบาลถึงแม้วา่ การเรียกร้องของรัฐบาล จะขัดแย้ง
กับการสอนของพระเยซูหรือจิตส�ำนึกของเขา
ก็ตาม

แอนนะแบ๊บติสต์รับรู้ว่ารัฐบาลได้รับการสถาปนา
จากพระเจ้า เขาจะรักษาชีวติ และท�ำให้บา้ นเมือง
มีระเบียบ แต่การเรียกร้องของรัฐบาลจะไม่ควร
อยู่เหนือกว่าการจงรักภักดีที่เราให้กับพระเยซู

การกล่าวว่า “พระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า” มีความหมายอย่างไรต่อคุณ?
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ค่านิยมหลักที่ 2
ชุมชนเป็นศูนย์กลางชีวิตของเรา

เขาได้ร่วมใจกันไปในพระวิหาร และหักขนมปังตามบ้านของเขา ร่วมรับประทานอาหาร
ด้วยความชื่นชมยินดี และใจกว้างขวางทุกวัน ทั้งได้สรรเสริญพระเจ้า
และคนทั้งปวงก็ชอบใจ (กิจการ 2:46-47)

คริสเตียนจ�ำนวนมากเน้น

คริสเตียนแอนนะแบ๊บติสต์เน้น

1. การให้อภัยในแนวตั้ง

1. การให้อภัยในแนวราบ

มีคริสเตียนจ�ำนวนมากทีเ่ น้นการอภัยจากพระเจ้า
(เรียกว่า การอภัยแนวตัง้ ) มากกว่าให้อภัยต่อกัน
และกัน (เรียกว่า การอภัยแนวราบ) การให้อภัย
แบบนี้ ถูกมองว่าเป็นทางทีท่ ำ� ให้เราได้รบั ความรอด
และชีวิตนิรันดร์

คริ ส เตี ย นแอนนะแบ๊ บ ติ ส ต์ ต ้ อ งการพระเจ้ า
ให้การอภัยเขา แต่การให้อภัยแบบราบเป็นการ
อภัยที่ให้ต่อซึ่งกันและกัน การให้อภัยแบบราบ
เป็นการส่งเสริมชุมชนคริสเตียน และเป็นวิถี
สร้างความสัมพันธ์สงบสุขต่อซึ่งกันและกัน

การให้อภัยมีส่วนช่วยชุมชนอย่างไร?

2. การตีความหมายพระวจนะส่วนตัว

คริสเตียนหลายคนได้ตีความหมายพระวจนะของ
พระเจ้า ด้วยความเข้าใจและประสบการณ์ของ
ตนเอง อีกด้านหนึ่งบางคนก็ได้พึ่งครูสอนที่ได้
รับการฝึกอบรมมาแล้ว หรือศิษยาภิบาลในการ
ตีความหมายของพระวจนะ

2. พระคัมภีร์ที่มี “พระคริสต์เป็นหัวใจของ
ความเชื่อ”

แอนนะแบ๊บติสต์ยอมรับว่าพระวจนะทุกตอนได้รบั
การดลใจจากพระเจ้า แต่พระเยซูเป็นผู้เปิดเผย
ทุกอย่างของพระเจ้าที่ชัดเจนที่สุด พระองค์ทรง
มีสทิ ธิอำ� นาจอย่างเด็ดขาดในการตัดสิน พระเยซู
ท� ำ ให้ พั น ธสั ญ ญาเดิ ม สมบู ร ณ์ พระองค์ เ ป็ น
มาตรฐานและจริยธรรมบุคคลส่วนตัวและสังคม

คุณศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกันในรูปแบบอะไรบ้างในคริสตจักรของท่าน?

3. การประชุมในพระวิหาร

มี ค ริ ส เตี ย นจ� ำ นวนมากคิ ดว่ า ที่ ป ระชุ ม ในการ
นมัสการนั้น เป็นหน่วยพื้นฐานของคริสตจักร
บ่ อ ยครั้ ง คริ ส ตจั กรถู ก มองว่ามีโครงสร้างเป็น
องค์ กรหรื อ เป็ น การแสดงในช่ ว งเช้ า ของวั น
อาทิตย์

3. การประชุมในกลุ่มย่อย (กลุ่มเซลล์)

คริสเตียนแอนนะแบ๊บติสต์มองว่าคริสตจักรเป็น
เหมือนครอบครัว คริสตจักรที่เข้มแข็งต้องจัดให้
เป็นเครือข่ายของกลุม่ ย่อย (กลุม่ เซลล์) ซึ่งสมาชิก
ในกลุ ่ ม ย่ อ ยนี้ จ ะสามารถมี ก ารสามั ค คี ธ รรม
ศึกษาแบ่งปันพระวจนะ และอธิษฐานร่วมกัน

ถ้ากลุม่ ย่อยเป็นพืน้ ฐานชีวติ ของคริสตจักรทีเ่ ข้มแข็ง คุณจะต้องท�ำอะไรให้กลุม่ ย่อยเป็นรูปธรรมมากขึน้
ในคริสตจักรของคุณ?
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ค่านิยมหลักที่ 3
การท�ำให้คืนดีกันเป็นงานหลักของเรา

ทั้งสิ้นนี้เกิดขึ้นมาจากพระเจ้า ผู้ทรงให้เราคืนดีกับพระองค์ทางพระเยซูคริสต์
และทรงโปรดประทานให้เรามีพันธกิจเรื่องการคืนดีกัน
(2โครินธ์ 5:18)

คริสเตียนจ�ำนวนมากเน้น:
1. ความชอบธรรมทางความเชื่อ

มี ค ริ ส เตี ย นจ� ำ นวนมากเน้ น ความบริ สุ ท ธิ์ ข อง
พระเจ้า เขาได้เน้นถึงความจ�ำเป็นว่าการเป็นคน
ชอบธรรม จะเป็นคนชอบธรรมด้วยพระคุณของ
พระเยซูผา่ นทางความเชือ่ การกลับใจใหม่หมายถึง
คื น ดี กั บ พระเจ้ า และมี จุ ด หมายปลายทางที่
สวรรค์

คริสเตียนแอนนะแบ๊บติสต์เน้น:
1. การเปลี่ยนแปลงในชีวิต

คริสเตียนแอนนะแบ๊บติสต์มักจะเน้นพระลักษณะ
การทรงรักและการทรงเลี้ยงดูของพระเจ้า เขา
ปรารถนาจะได้ รั บ การเปลี่ ย นแปลงโดยพึ่ ง
พระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อจะเป็นเหมือนพระคริสต์
ในทัศนะคติ และการประพฤติของเขา การกลับใจใหม่
หมายถึงการคืนดีกับพระเจ้า และพึ่งพระเจ้าเพื่อ
จะมีพลังด�ำรงชีวิตเหมือนพระเยซู

พระลักษณะของพระเจ้าทั้งสองด้านมีความส�ำคัญเท่ากันคุณจะเน้นพระลักษณะด้านใด?
2. ความรอดส่วนตัว
2. การด�ำรงชีวิตที่มีการคืนดีกัน
มีคริสเตียนจ�ำนวนมากมักจะคิดว่าการคืนดีกัน
เป็นเรื่องส่วนตัว การสร้างสันติและการรับใช้
สั ง คมเป็ น เพี ย งส่ ว นเสริ ม แทนที่จะเป็นองค์
ประกอบที่ขาดไม่ได้ของพระกิตติคุณ

แอนนะแบ๊บติสต์มักจะเห็นว่าการคืนดีกันเป็น
เรื่องส่วนตัวแต่ก็เป็นเรื่องของสังคมด้วย ในการ
ประกาศ และการสร้างความสันติเป็นสิง่ ทีต่ อ้ งท�ำ
ร่วมกันซึ่งเราใช้ค�ำศัพท์นี้เรียกว่า “การคืนดีกัน”

ขั้นตอนในการไกล่เกลี่ยให้เกิดการคืนดีกัน ที่กล่าวในพระธรรมมัทธิว18 มีขั้นตอนอะไรบ้าง?
3. การรับใช้ในด้านอืน่ ๆทีไ่ ม่ใช่รบั ใช้การทหาร
3. การรับใช้การทหาร
มีคริสเตียนจ�ำนวนมากเชื่อฟังค�ำของรัฐ แม้ว่า
มันจะเรียกร้องการประพฤติที่ขัดแย้งกับค�ำสอน
ของพระเยซูและจิตส�ำนึก บางคนก็เชื่อในทฤษฎี
“ใช้ ความรุ น แรงเพื่ อ การคื น ดี กั น ”และทฤษฎี
“สงครามแห่งความชอบธรรม” เมื่อรัฐบาลขอให้
เขารับใช้ทางการทหาร เขาก็ยินดีท�ำตาม

แอนนะแบ๊บติสต์เชื่อฟังอ�ำนาจของรัฐ เมื่อการ
เชื่อฟังนั้นไม่ขัดกับความเชื่อฟังของเราที่มีต่อ
พระเยซูคริสต์ พวกเขาจะปฏิเสธมีส่วนร่วมใน
ความรุนแรง พวกเขาจะแก้ไขสิ่งที่ไม่ยุติธรรม
และคืนดีกบั ศัตรูเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญ การรับใช้ในด้านอืน่ ๆ
ที่ ไม่ ใช่การทหารจะช่วยแก้ไขความขัดแย้งกัน
และมันเป็นสิ่งที่น่าส่งเสริมมาก

ทางเลือกอืน่ ๆ ทีจ่ ะสร้างความสันติ นอกเหนือจากการรับใช้การทหารนัน้ มีทางเลือกอะไรบ้าง?
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ประวัติ
ศานาจารย์ด็อกเตอร์ พอร์มเมอร์ เบคเคอร์ ได้รับการศึกษา
จาก Goshen College, Mennonite Biblical Seminary (now Associated Mennonite Biblical Seminary), Regent College, and
Fuller Theological Seminary. อาจารย์ได้ใช้เวลาเกือบชัว่ ชีวติ ของเขา
รับใช้ในคริสตจักร เป็นศิษยาภิบาล ผูก้ อ่ ตัง้ คริสตจักร เป็นมิชชันนารี
เป็นผู้บริหารสภาคริสตจักร เป็นนักเขียน และอาจารย์สอนใน
สถาบั น มี ห ลายสั ม มนาที่ อาจารย์ เ บคเคอร์ ไ ด้ ส อนและให้การ
อบรมเกีย่ วกับเรือ่ งกลุม่ เซลล์ เมือ่ ไม่นานมานีอ้ าจารย์เบคเคอร์ได้รบั ใช้
เป็นผู้จัดการของโปรแกรมพันธกิจศิษยาภิบาลศาสตร์ของสถาบัน
เฮสทัน คอลลิจ (Hesston College) อาจารย์เบคเคอร์และภรรยา
ออร์ดซี ์ (Ardys) ได้ใช้ชวี ติ อยู่ในเมืองคิชเชินเนอร์ รัฐออนเทอร์รโิ อ
(Kitchener,ON) ประเทศแคนาดา ทัง้ คูเ่ ป็นผูป้ กครองของลูก 4 คน
ที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว
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