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ยกเวน้เวสตมิ์นสเตอร์แอบบียซ่ึ์งเป็นสาธารณสมบติั 

 
พระเยซูตรัสว่าหลุมฝังศพจะไม่ชนะคริสตจักรของพระองค์ คุณรู้ไหมว่าคริสตจักรที่มีวันน้ี? 

 
คุณแน่ใจไหม? คุณยนิดีที่จะเป็นจริง "ผู้กระท า" คริสเตียนและไม่เพียง แต่ผู้ฟังหรือไม่? 

คุณสามารถจัดการกับความจริงเก่ียวกับคริสตจักรที่แท้จริง? 

 
ที่มีขนาดเล็กและกล่าวหากลุ่มที่ดีที่สุดจะเป็นตัวแทนของคริสตจักรความจริงวันน้ี? 

 
คุณจะยนิดีที่จะ "ต่อสู้อย่างจริงจังเพ่ือความเช่ือทุกคร้ังที่ส่งไปยงัเซนต์ส" หรือคุณต้องการปลอม? 
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จริงๆคุณจะเช่ือว่าเกณฑ์ของพระคมัภีร์? 

คุณรู้หรือไม่ซ่ึงพิสูจน์สัญญาณและเบาะแสระบุจริงและต่อเน่ืองคริสตจักรของพระเจ้า? 
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1. ซ่ึงคริสตจักรจะด าเนินต่อไป? 
 
พันของโบสถ์และพันล้านคน 

 
มีหลายพนักลุ่มที่มีความแตกต่างที่ส าคญัทฤษฎีที่อา้งว่าเป็นส่วนหน่ึงของคริสตจกัรของพระคริสต์ 
หลายของพวกเขาอยา่งจริงจงัพูดคุยเกี่ยวกบัความสามคัคีทัว่โลก สองพนัลา้นคนเช่ือว่าจะเป็นส่วนหน่ึงของคริสตจกัรเหล่านั้น 
เป็นโบสถข์นาดใหญ่นบัถือศาสนาคริสตนิ์กายจริงหรือไม่? 

 
หน่ึงในความเป็นจริงที่น่าประหลาดใจ 
แต่ความจริงกคื็อแมว้่าคนส่วนใหญ่ดูเหมือนจะคิดว่าทั้งหมดท่ีอา้งว่าคริสตจกัรคริสเตียนไดรั้บความเช่ือและค าสอนจากพระคมั
ภีร์ในความเป็นจริงว่าเกือบทุกคริสตจกัรที่อา้งว่าเป็นคริสเตียนมกัจะพึ่งพาไม่ใช่พระคมัภีร์ไบเบิลและ 
ประเพณีศาสนาความเช่ือของพวกเขา! 
 
แทบไม่มีจะสอนความจริงเตม็รูปแบบจากพระคมัภีร์เป็นที่มกัจะไปกบัประเพณีปลอบโยนวฒันธรรมและ / 
หรือสังคมของพวกเขา 
 
จริงๆคุณสามารถระบุคริสตจกัรจริงหรือไม่? 

 
จะมีการพิสูจน์เร่ืองง่ายที่จะช่วยใหคุ้ณก าจดัคริสตจกัรเทจ็? 

หากคุณมีความยนิดีท่ีจะเปิดใจและหวัใจของคุณจะคน้พบเหล่าน้ีพิสูจน์สัญญาณและเบาะแสค าตอบจะถูกเปิดเผยและคุณจะเขา้ใ
จว่าท าไมมนัเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะทราบว่าคริสตจกัรท่ีแทจ้ริงคือวนัน้ีและท าไมเราตอ้งมีความกระตือรือร้นท่ีจะ 
การกระท าท่ีจุดน้ีในแผนการของพระเจา้ 
 
คน้พบส่ิงท่ีพระคมัภีร์สอนและหาตวัเอง ยนิดีตอ้นรับสู่การเดินทางของคุณไปท่ีคริสตจกัรที่แทจ้ริงของพระเจา้ 
 

พระเยซูสอนว่าคริสตจักรของเขาจะด าเนินการต่อ 

 
พระเยซูทรงสอนว่าคริสตจกัรของเขาจะด าเนินต่อไปจนถึงจุดส้ินสุดของยคุน้ี: 
 

... เราจะสร้างคริสตจกัรของฉันและประตูนรกจะไม่ชนะมนั (มทัธิว 16:18, 

เวอร์ชนัใหม่คิงเจมส์ตลอดยกเวน้ที่ระบุไวเ้ป็นอยา่งอื่น) 
 
... เราจะสร้างคริสตจกัรของฉันและประตูบาดาลที่จะไม่ชนะมนั (มทัธิว 16:18, 

นิวอเมริกนัพระคมัภีร์ใส่ออกจากที่ประชุมใหญ่ของสหรัฐฯพระสังฆราชคาทอลิก) 
 



   "อ านาจทั้งหมดไดรั้บมอบใหก้บัฉันในสวรรคแ์ละแผ่นดิน. 
จึงใหเ้ป็นสาวกของบรรดาประชาชาติรับบพัติศมาในพระนามของพระบิดาและพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 20 

สอนใหพ้วกเขาท่ีจะสังเกตเห็นทุกส่ิงท่ีเรา ไดบ้ญัชาท่านไวดู้เถิดฉันอยูก่บัคุณเสมอไปจนกว่าจะส้ินยคุ ". (มทัธิว 28: 

18- 20) 
 
 
ไม่ตาย (พญายม / บาดาล) ที่หรือเวลา (จุดส้ินสุดของยคุน้ี) จะมีชยัต่อคริสตจกัรที่แทจ้ริง 
ค  าสอนของพระเยซูพิสูจน์ใหเ้ห็นว่าจะตอ้งมีกลุ่ม (หรือหลายกลุ่ม) ที่ถือว่าเป็นคริสตจกัรท่ีแทจ้ริงตลอดอายทุั้งโบสถ ์
โบสถแ์ห่งน้ีจะสอนทุกส่ิงท่ีพระเยซูตรัสสั่ง (มทัธิว 28: 19-20) ใหก้บัคนที่จะเรียกพระบิดา (จอห์น 6:44) ทัว่ทั้งโลก 

 
พระเยซูยงัสอนเกี่ยวกบัประวติัศาสตร์ของคริสตจกัรที่แทจ้ริงในอนาคต 
เขาท าแบบน้ีไวใ้นขอ้ความท่ีเขาใหก้บัคริสตจกัรในบทที ่2 และ 3 ของหนงัสือวิวรณ์ 

 
หากพระคมัภีร์เขียนทางศาสนาและประวติัศาสตร์โลกสามารถแสดงใหเ้ห็นว่าในช่วงตน้เผยแพร่ศาสนาและซ่ือสัตยโ์บสถห์ลงั
สมเดจ็พระสังฆราชเช่ือเพียงผูส้มคัรท่ีแทจ้ริงส าหรับการท่ีคริสตจกัรท่ีแทจ้ริงตลอดอายคุริสตจกัรจะเป็นผูท่ี้เกบ็ค  าสอนเหล่านั้น
และการปฏิบติั (cf . จูด 3) 

 
ตั้งแต่อายคุริสตจกัรยงัไม่ไดส้ิ้นสุดลงเป็นพระเยซูยงัไม่ไดก้ลบัมาท่ีคริสตจกัรท่ีแทจ้ริงจะตอ้งมีอยู ่แต่ที่? 

 
แมจ้ะมีความจริงที่ว่ามีหลายนอกคอกมีจริงๆเพียงสองเป็นไปไดส้ าหรับคริสตจกัรที่แทจ้ริงของพระคริสตใ์นศตวรรษที่  21: 

มนัเป็นทั้งกลุ่มสูงกรีกโรมนัอิทธิพลของหน่ึงหรือมากกว่าคริสตจกัรหรือจะเป็นคริสตจกัรหรือกลุ่มของคริสตจกัร 
จากบางส่วนอื่น ๆ มากข้ึนอยา่งแทจ้ริงและเผยแพร่พระคมัภีร์ไบเบิลแหล่งท่ีมา (cf วิวรณ์ 2, 3, และ 17) 

 
ส าหรับพวกเราที่เช่ือในพระคมัภีร์ไม่มีตวัเลือกอื่น ๆ ผูส้มคัรเพียงคนเดียวจริง ) 
ส าหรับคริสตจกัรท่ีแทจ้ริงจะเป็นหน่ึงหรือมากกว่ากลุ่มท่ียงัคงมีค  าสอนและการปฏิบติัท่ีเหมือนกนัในวนัน้ีเป็นช่วงตน้คริสตจกั
รสมเดจ็พระสังฆราชไม่จริง 
 
พระคัมภีร์สอนที่จะพิสูจน์ทุกส่ิง 
 
หลายคนไม่ไดพ้ิจารณาอยา่งรอบคอบในส่ิงท่ีพวกเขาเขา้ร่วมคริสตจกัร หลายคนเช่ือว่าการเรียกร้องของทัว่โลกและ 
interfaith ฝูงชนที่ศรัทธาน าไปสู่สถานที่เดียวกนั แต่พระเยซูทรงสอนว่าวิธีการในวงกวา้ง (ที ่"วิธีที่ง่าย") 
เป็นวิธีท่ีจะท าลายและมีเพียงไม่กี่คนหาจะหาวิธีท่ีตรงและแคบในยคุน้ี (มทัธิว 7: 13-14 KJV) 

 
คุณควรจะร าคาญที่จะพิสูจน์หรือไม่ว่าคริสตจกัรของคุณเป็นคริสเตียนที่แทจ้ริงหรือไม่ 

 



คนส่วนใหญ่ยอมรับส่ิงท่ีศาสนาท่ีโดดเด่นในครอบครัวหรือในทอ้งถิ่นวฒันธรรมของพวกเขายอมรับ บางอยา่ง 
แต่จะท าใหก้ารเปลี่ยนแปลงในชีวิตของพวกเขา 
การเปลี่ยนแปลงบางอยา่งจะข้ึนอยูก่บัอารมณ์ความรู้สึกบางอยา่งส าหรับร้านสะดวกซ้ือและบางอยา่งเกี่ยวกบัหลกัค าสอน 
บางคนเลือกคริสตจกัรที่พวกเขารู้สึกสะดวกสบายมากที่สุด อื่น ๆ เลือกหน่ึงข้ึนอยูก่บัความใกลชิ้ดเยาวชนและ / 
หรือโครงการทางสังคมอื่น ๆ หรือเพราะอะไรกต็ามที่มนัอาจกา้วหนา้อาชีพ 

 
คุณควรท าอะไร? 

 
อคัรสาวกเปาโลเขียน (ตามคาทอลิกและโปรเตสแตนตย์อมรับค าแปลของพนัธสัญญาใหม่): 
 
 พิสูจน์ทุกส่ิง ยดึมัน่ในส่ิงท่ีดี (1 เธสะโลนิ 5:21, KJV) 

 
แต่พิสูจน์ทุกส่ิง ยดึมัน่ในส่ิงท่ีดี (1 เธสะโลนิ 05:21, ใหม่ของคุณ-แรมส์พระคมัภีร์ DRB) 

 
และไม่สอดคลอ้งกบัโลกน้ี 
แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจเสียใหม่ของคุณท่ีคุณอาจพิสูจน์ส่ิงท่ีอยูท่ี่จะดีและเป็นท่ียอมรับและสมบูรณ์แบบของพ
ระเจา้ (โรม 12: 2, NKJV) 

 
และไม่สอดคลอ้งกบัโลกน้ี 
แต่จะมีการปฏิรูปในความแปลกของจิตใจของคุณท่ีคุณอาจพิสูจน์ส่ิงท่ีเป็นส่ิงท่ีดีและไดรั้บการยอมรับและความประส
งคข์องพระเจา้ที่สมบูรณ์แบบ (โรม 12: 2, DRB) 

 
คุณไดรั้บการพิสูจน์ท่ีคริสตจกัรท่ีแทจ้ริงคือวนัน้ี? หากคุณคิดว่าคุณอาจจะตอ้งมีคุณใชจ้ริงๆเกณฑ์ที่ใชพ้ระคมัภีร์? 

 
เม่ือไหร่ท่ีคริสตจกัรเร่ิมตน้อยา่งไร 

 
เพื่อใหไ้ดค้วามคิดท่ีดีท่ีคริสตจกัรในวนัน้ีมนัจะเป็นความคิดท่ีดีท่ีจะดูว่ามนัจะเร่ิม ในมทัธิว 16:18 

พระเยซูตรัสว่าเขาจะสร้างโบสถข์องเขา "บนหินกอ้นน้ี" (หมายถึงตวัเองท าหนา้ท่ี 4: 10-11; 1 โครินธ์ 10: 4) 

และจะส่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิ (จอห์น 16: 7; cf เลยจอห์น 14:26) น้ีไม่เร่ิมตน้เม่ือไหร่? 

 
มนัเร่ิมหา้สิบวนัหลงัจากท่ีเขาไดรั้บการฟ้ืนคืนชีพ 

 



คริสเตียนคริสตจกัรเร่ิมในวนัคริสตชนค 31 

โฆษณาซ่ึงเป็นเม่ือพระวิญญาณบริสุทธ์ิถูกส่ง แจง้ใหท้ราบต่อไปน้ีจากบทท่ีสองของหนงัสือกิจการเกี่ยวกบัวิธีการท่ีคริสตจกัรข
องพระเจา้เร่ิมตน้: 

 
เม่ือวนัคริสตชนไดอ้ยา่งเตม็ท่ีมาพวกเขาทั้งหมดท่ีมีในท่ีแห่งหน่ึง 
... 4 และพวกเขาทุกคนเตม็ไปดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิและเร่ิมท่ีจะพูดภาษาอื่น ๆ 
ตามที่พระวิญญาณทรงโปรดใหพู้ด (กิจการ 2: 1,4) 

 
แต่เปโตรไดย้นืข้ึนกบัสิบเอด็ข้ึนเสียงของเขาและกล่าวแก่พวกเขา 
 
"ผูช้ายแควน้ยเูดียและทุกคนท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเยรูซาเลม็ปล่อยใหเ้ร่ืองน้ีเป็นท่ีรู้จกักบัคุณและฟังค าพูดของฉัน 
... 22" ชนชาติอิสราเอลไดย้นิค  าพูดเหล่าน้ี: พระเยซูชาวนาซาเร็ ธ 
ผูช้ายที่มีส่วนร่วมโดยพระเจา้ใหก้บัคุณโดยปาฏิหาริยม์หศัจรรย ์
และสัญญาณที่พระเจา้ไดท้รงกระท าโดยพระองคใ์นท่ามกลางของคุณเป็นตวัของท่านเองกรู้็ -
 23 พระองคถ์ูกมอบไวต้ามจุดประสงคท่ี์มุ่งมัน่และญาณของพระเจา้ท่ีคุณไดถ้่ายดว้ยมือ Lawless 

ไดถู้กตรึงกางเขนและประหารใหต้าย 24 ซ่ึงพระเจา้ 
ยกข้ึนมีการปลดปล่อยความเจ็บปวดของการเสียชีวิตเพราะมนัเป็นไปไม่ไดท่ี้เขาควรจะจดัข้ึนโดยมนั ... 
 
"เพราะฉะนั้นขอใหทุ้กบา้นของอิสราเอลทราบแน่นอนว่าพระเจา้ไดท้  าเยซูถูกตรึงกางเขนท่ีคุณทั้งองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้แ
ละพระคริสต.์" 
 
ตอนน้ีเม่ือพวกเขาไดย้นิเสียงน้ีพวกเขาถูกตดัไปยงัหวัใจและตรัสกบัเปโตรและส่วนที่เหลือของอคัรสาวก 
"ชายและพี่นอ้งของส่ิงท่ีเราจะท าอยา่งไร" 
 
เปโตรจึงตรัสกบัเขาว่า 

 
"จงกลบัใจและปล่อยใหทุ้กคนไดรั้บบพัติศมาในพระนามของพระเยซูคริสตเ์พื่อการปลดบาปนั้น. 
และคุณจะไดรั้บของท่ีระลึกของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 39 ส าหรับสญัญาที่เป็นคุณและลูก ๆ 
ของคุณและทุกคนที่ อยูไ่กลมากที่สุดเท่าที่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้พระเจา้ของเราจะโทร. " 

 
และอีกหลายค าที่เขาเป็นพยานและกลบัตวักลบัใจเขาว่า 41 แลว้ผูท้ี่ยนิดีที่ไดรั้บพระวจนะของพระองคเ์ป็นบาป "ถูก
บนัทึกไวจ้ากยคุวิปลาสน้ี."; และในวนันั้นประมาณสามพนัคนถูกเพิ่มใหก้บัพวกเขา. 42 และพวกเขายงัคงแน่วแน่ใน
หลกัค าสอนของอคัรสาวกและคบหากนัในการหกัขนมปังและการอธิษฐาน 



... 47 สรรเสริญพระเจา้และมีความโปรดปรานกบัทุกคน และพระเจา้เพิ่มไปยงัคริสตจกัรในชีวิตประจ าวนัผูท่ี้ถูกบนัทึ
กไว ้(กิจการ 02:14, 22-24, 36-42, 47) 

 
พระเจา้ถูกเพิ่มเขา้ไปในโบสถทุ์กวนั ขอใหส้ังเกตผูท้ี่อยูใ่นมีการกลบัใจและรับบพัติศมา ดงันั้นเฉพาะผูท่ี้สามารถท าทั้งสองถูกเ
พิ่มเขา้ไปในคริสตจกัรท่ีแทจ้ริงขอใหส้ังเกตว่าซ่ือสัตยต่์อในหลกัค าสอนของอคัรสาวก ปมเหล่าน้ีสามารถช่วยใหคุ้ณเขา้ใจควา
มแตกต่างระหว่างคริสตจกัรที่แทจ้ริงและผูท้ี่เพียงเรียกร้องใหค้ริสตจกัรของพระคริสต์ 
 
คริสตจกัรคืออะไร? 

 
ค าพนัธสัญญาใหม่แปลว่า "คริสตจกัร" มาจากภาษากรีกค าทบัศพัทว์่า " พระคริสต ์" 

หมายถึงพระคมัภีร์ยงัสอนว่าคริสตจกัรหมายถึงร่างกายของพระคริสต ์"ที่เรียกว่าออกมาชุมนุม." 

 
และเขาเป็นหวัหนา้ของร่างกายท่ีคริสตจกัรท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีหวัปีจากความตายว่าในทุกส่ิงท่ีเขาอาจจะไดท้รงเป็นเอก 

(โคโลสี 1:18) 

 
... พระคริสตเ์พื่อประโยชน์ของร่างกายของเขาซ่ึงเป็นคริสตจกัร (โคโลสี 1:24) 

 
ดงันั้นในการแสวงหาของเราส าหรับคริสตจกัรความจริงเราก  าลงัมองหาร่างของผูศ้รัทธาที่ซ่ือสัตยท์ี่มีอยา่งต่อเน่ืองกบัความเช่ือ
และค าสอนของพระเยซูและอคัรสาวกเดิมของพระองค์ คริสตจกัรเป็น "บา้นจิตวิญญาณ" (1 เปโตร 2: 5) และไม่ได ้จ ากดั 
อยูก่บัองคก์รทางหน่ึงหรือ บริษทั ตลอดประวติัศาสตร์ 

 
อะไรคือคริสเตียนที่แทจ้ริง? 

 
แทจ้ริงคริสเตียนเป็นหน่ึงในผูท้ี่ไดรั้บการยอมรับการเรียกร้องใหพ้ระเยซูถูกตอ้งกลบัใจรับบพัติศมาและที่จริงไดรั้บพระวิญญา
ณบริสุทธ์ิของพระเจา้ (กิจการ 2:38) แน่นอนว่าหลายคนที่ไม่เป็นความจริงคริสเตียนอา้งว่า 
 
แจง้ใหท้ราบว่าอคัรสาวกเปาโลเขียนวา่คริสเตียนมีพระวิญญาณของพระเจา้ที่อยูอ่าศยัภายในพวกเขาและพวกเขาจะน าไปสู่ประเ
ภทท่ีแตกต่างกนัของชีวิตมากกว่าคนที่ไม่ได:้ 

 
แต่คุณไม่ไดอ้ยูใ่นเน้ือหนงั 
แต่ในพระวิญญาณถา้หากพระวิญญาณของพระเจา้สถิตอยูใ่นท่าน ตอนน้ีถา้ใครไม่มีพระวิญญาณของพระคริสตเ์ขาไม่
ไดเ้ป็นของเขา. 10 และถา้พระคริสตอ์ยูใ่นท่านทั้งหลายแลว้ร่างกายกต็ายไปเพราะบาป 
แต่จิตวิญญาณกมี็ชีวิตเพราะความชอบธรรม. 11 แต่ถา้พระวิญญาณของพระองคผ์ูท้รงยก 



พระเยซูจากสถิตอยูท่ี่ตายแลว้ในตวัคุณท่ีเขายกพระคริสตม์าจากความตายนอกจากน้ียงัจะใหชี้วิตร่างกายตายของท่าน
ผ่านทางพระวิญญาณของพระองคท์ี่สถิตอยูใ่นท่าน 

 
ดงันั้นพี่นอ้งเราเป็นลูกหน้ี - 
ไม่เน้ือจะมีชีวิตอยูต่ามเน้ือหนงั 13 เพราะถา้คุณอาศยัอยูต่ามเน้ือหนงัคุณจะตาย. แต่ถา้โดยพระวิญญาณที่คุณใส่ไปสู่ค
วามตายการกระท าของร่างกายคุณจะมีชีวิตอยู.่ 14 เพราะมากท่ีสุดเท่าท่ีจะน าโดยพระวิญญาณของพระเจา้เหล่าน้ีเป็นบุ
ตรของพระเจา้ (โรม 8: 9-14) 

 
บรรดาผูท้ี่ไม่ไดจ้ริงๆมีพระวิญญาณของพระเจา้ที่มีไม่ใช่ของเขา 

 
คริสเตียนที่จะรักและแสดงความรัก แต่ไม่ไดรั้บการเห็นโลก: 

 
ศาสนาที่บริสุทธ์ิไร้มลทินต่อพระพกัตร์พระเจา้และพระบิดานั้นคือการเยีย่มเยยีนเดก็ก  าพร้าและหญิงม่ายในปัญหาขอ
งพวกเขาและการรักษาตวัใหห้มดจดจากโลก (เจมส์ 1:27) 

 
อคัรสาวกปีเตอร์เขียน: 

 
คุณจึงรักตั้งแต่คุณรู้เร่ืองน้ีก่อนระวงัเกรงว่าคุณยงัตกจากความมัน่คงของคุณเองถูกน าออกไปดว้ยความผิดพลาดของค
นชัว่ร้าย; 18 แตเ่ติบโตในพระคุณและความรู้ของพระเจา้ของเราและผูช่้วยใหร้อดพระเยซูคริสต์ เพื่อพระองคจ์ะทรงเ
กียรติทั้งในปัจจุบนัและตลอดไป สาธุ (2 เปโตร 3: 17-18) 

 
การเปลี่ยนแปลงชีวิตของคน ๆ 
หน่ึงผ่านการเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณที่เป็นส่วนส าคญัของการเป็นคริสเตียนที่แทจ้ริง นอกจากน้ีคริสตชนท่ีแทจ้ริงตระหนกั
ว่าศรัทธาที่แทจ้ริงไดรั้บการ "พูดกบัทุกที่" (กิจการ 28:22) ผูน้  าที่ไดรั้บอาจมีการ denouncement 

จากเจา้หนา้ที่ทางศาสนาอื่น ๆ เพราะการสอนและการศึกษา (การกระท าของพวกเขา 4: 1-21; 6: 9-14) 

และคริสตชนที่แทจ้ริงของตวัเองจะตอ้งมีการประหัตประหาร (จอห์น 15:20) 

 
ช่วงปลายคริสตจกัรของพระเจา้ศาสนา พระเจา้ทรงบอกโจชวัที่จะเขียน: 

 
มนัตอ้งใชค้วามกลา้ที่จะเป็นคริสเตียนที่แทจ้ริง! 
 
ผูเ้ผยพระวจนะของเดิมเป็นคนของความกลา้หาญ เม่ือพระเจา้ทรงบอกโจชวัท่ีจะเร่ิมตน้การต่อสู้เพื่อเขา้สู่ดินแดนเขาสั่
ง "จงเขม้แขง็และกลา้หาญเถิด" (จอช. 1: 6) . 

 



อคัรสาวกกมี็คนของความกลา้หาญโดยเฉพาะอยา่งยิง่หลงัจากท่ีพวกเขาไดรั้บพระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระเจา้ มนัไม่
ใช่เร่ืองง่ายส าหรับพวกเขาเพื่อประกาศพระวรสารท่ามกลางภยัคุกคามอยา่งต่อเน่ืองและการข่มเหง พวกเขาจะตอ้งเลือ
กระหว่างการเช่ือฟังพระเจา้และเช่ือฟัง - 
ระหว่างเขา้ประตูที่มีขนาดใหญ่และแคบ พวกเขาไดรั้บการบอกเล่าจากเจา้หนา้ท่ีว่า "เราก  าชบัใหคุ้ณไม่สอนในช่ือน้ี 
แต่ท่ีน่ีคุณมีไปทัว่กรุงเยรูซาเลม็การเรียนการสอนของคุณและคุณตั้งใจท่ีจะน าเลือดของผูช้ายคนน้ีอยูก่บัเรา" (กจิการ 
05:28, RSV) ค าตอบที่ปีเตอร์และอคัรสาวกอื่น ๆ ใหเ้ป็นหน่ึงในความเช่ือและความกลา้หาญ 
"เราควรจะเช่ือฟังพระเจา้มากกว่าผูช้าย" (ขอ้ 29) 

 
คุณรู้ไหมว่าสักวนัหน่ึงคุณอาจจะตอ้งใหค้  าตอบเดียวกนักบัผูท้ี่ข่มเหงท่าน? 

 
ฮีบรู 11 

เป็นท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไปว่าเป็นบทท่ีศรัทธา และพูดคุยเกี่ยวกบัความเช่ือที่มนัไม่ ของผูค้นดงักล่าวอาศยัอยูใ่นนั้นโดยค
วามเช่ือ แต่ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชค้วามกลา้หาญมาก (ข่าวดีมกราคม 1981) 

 
คริสตจกัรความจริงมีมาตั้งแต่คริสตชนในกิจการท่ี 2 เป็นพระเยซูกล่าวว่ามนัจะ (มทัธิว 16:18 วิวรณ์ 2 และ 3) 

 
แต่เพียงแค่การหาคริสตจกัรที่แทจ้ริงคือไม่เพียงพอ หน่ึงยงัตอ้งการใหบุ้คคลเป็นคริสเตียนจริง: 

 
แต่ตอ้งประพฤติตามพระวจนะและไม่ไดฟั้งเพียงการหลอกลวงตวัเอง (เจมส์ 1:22) 

 
แต่แสวงหาอาณาจกัรของพระเจา้และความชอบธรรมของพระองค์และทุกส่ิงเหล่าน้ีจะถูกเพิ่มไปยงัคุณ (มทัธิว 
06:33) 

 
คริสเตียนแทมี้จิตวิญญาณของพระเจา้ความรักทางปฏิบติัมีความกลา้หาญและระยะยาวส าหรับอาณาจกัรของพระเจา้ คริสตจกัร
ที่แทจ้ริงยงัคงสอนที่และดา้นอื่น ๆ ของความเช่ือเดิม (จูด 3) 

 
2. ป้ายระบุศาสนจกัรท่ีแทจ้ริง 

 
ตอนน้ีท่ีเราไดเ้ห็นว่าคริสตจกัรท่ีแทจ้ริงจะตอ้งด าเนินการและใหค้วามเช่ือเดิมตอนน้ีเราจะดูท่ีบางส่วนเฉพาะสัญญาณเบาะแสแ
ละหลกัค าสอนที่ช่วยในการระบุคริสตจกัรที่แทจ้ริง 

 
บาปโดยความจริง-พระวจนะของพระเจา้ 
 



พระเยซูตรัสว่าป้ายท่ีตั้งอยูห่่างคริสเตียนท่ีแทจ้ริงคือการท่ีพวกเขาไดรั้บการช าระใหบ้ริสุทธ์ิโดยความจริง: 
 
พวกเขาไม่ใช่ของโลกเช่นเดียวกบัท่ีผมไม่ไดข้องโลก. 17 ช าระพวกเขาโดยความจริงของคุณ ค าพูดของคุณคือความจ
ริง. 18 ที่คุณส่งฉันเขา้สู่โลกที่ฉันยงัไดส่้งพวกเขาเขา้มาในโลก. 19 และเพื่อประโยชน์ของพวกเขาผมความศกัดิ์ สิทธ์ิตั
วเองว่าพวกเขากอ็าจจะเป็นบาปโดยความจริง (จอห์น 17: 16-19) 

 
กุญแจส าคญัท่ีแทจ้ริงในการแยกแยะความแตกต่างคริสตจกัรท่ีแทจ้ริงจากหลายปลอมเป็นวิธีการท่ีคริสตจกัรความมุ่งมัน่อยา่งแ
ทจ้ริงคือการพระวจนะของพระเจา้ ส่วนใหญ่ที่นบัถือคริสตเ์ป็นส่วนหน่ึงของคริสตจกัรที่ไดรั้บบางส่วนหรือส่วนใหญ่ของพวกเ
ขาจากหลกัค าสอนศาสนาและแหล่งอื่น ๆ 
ที่อยูใ่นความขดัแยง้กบัพระวจนะของพระเจา้ ศาสนามนุษยค์ิดคน้ดว้ยความนอบนอ้มเทจ็ไม่ไดจิ้ตวิญญาณของมูลค่าที่แทจ้ริง 
(โคโลสี 2:23) 

 
ในขณะที่บางคนชอบที่จะไวว้างใจอารมณ์ของพวกเขาเพื่อตรวจสอบคริสตจกัรที่เหมาะสมพระวจนะของพระเจา้ก  าหนดมาตรฐ
านที่แตกต่างกนัของพระเจา้: 

 
จงวางใจในพระเจา้ดว้ยสุดใจของเจา้และอยา่พึ่งพาความเขา้ใจของคุณเอง. 6 ในทุกทางของคุณยอมรับเขาและเขาจะต
รงเส้นทาง 7 ของคุณไม่ตอ้งฉลาดในสายตาของคุณเอง กลวัพระเจา้และออกจากความชัว่ร้าย (สุภาษิต 3: 5-7) 

 
ผูท่ี้มาจากหวัใจความภาคภูมิใจท่ีขยบัข้ึนมาปะทะกนั 
แต่ผูท้ี่วางใจในพระเจา้จะรุ่งเรือง. 26 เขาที่วางใจในหวัใจของเขาเองเป็นคนโง่ 
แต่ใครกต็ามที่เดินอยา่งชาญฉลาดจะถูกส่ง (สุภาษิต 28: 25-26) 

 
มนัเป็นความจริงจากพระวจนะของพระเจา้ที่สามารถท าใหม้นุษยจิ์ตวิญญาณที่สมบูรณ์ (2 ทิโมธี 3: 16-17) 

 
ขอใหส้ังเกตยงัต่อไปน้ี: 

 
ส าหรับพระวจนะของพระเจา้ที่ถูกตอ้งและทุกผลงานของเขาจะท าในความเป็นจริง (สดุดี 33: 4) 

 
"เพราะเราคือพระเยโฮวารักความยติุธรรม ... 
ฉันจะน างานของพวกเขาในความจริงและจะท าใหก้บัพวกเขาเป็นพนัธสัญญานิรันดร์. (อิสยาห์ 61: 8) 

 
งานของพระเจา้จะท าในความจริงและคริสตจกัรที่น างานที่อยูภ่ายใตพ้ระคริสตจ์ะตอ้งท ามนัในความเป็นจริง  

 



รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพระเจา้จะยกยอ่งดว้ย "ค  าพูดจากความจริง" (cf 2 โครินธ์ 6: 4-7) 

ไม่ไดส้ าหรับการถือครองประเพณีของคนที่ขดัแยง้กบัพระคมัภีร์ (cf มาร์ค 7: 6-8, มทัธิว 15: 3-

9)  ซ่ือสัตยจ์ริงๆนบัถือศาสนาคริสตนิ์กายท าใหพ้ระวจนะของพระเจา้เหนือประเพณีส าหรับหลกัค าสอน 

 
เช่นเดียวกบัปีเตอร์และอคัรสาวกอื่น ๆ 
ผูน้  าของคริสตจกัรคริสตชนจะตอ้งยนิดีที่จะหล่อหลอมความจริงแมจ้ะไม่เป็นที่นิยมกบัหน่วยงานของรัฐหรือศาสนา (กจิการ 
5: 27-32) 

 
พระคมัภีร์ไบเบ้ิช่ือของคริสตจกัรคืออะไร? 

 
เง่ือนง าที่นบัถือศาสนาคริสตท์ี่แทจ้ริงคือช่ือ 

 
ช่ือพระคมัภีร์ไบเบิลเด่นของคริสตจกัรที่แทจ้ริงในพนัธสัญญาใหม่จะแปลไดต้ามปกติขณะที่ "คริสตจกัรของพระเจา้" (กิจการ 
20:28; 1 โครินธ์ 1: 2; 10:32; 11: 16,22; 15: 9; 2 โครินธ์ 1 : 1; กาลาเทีย 1:13; 1 เธสะโลนิ 2:14; 2 

สะโลนิกา 1: 4; 1 ทิโมธี 3: 5,15) 

 
แมว้่าบางคนบอกว่า "คริสตจกัรคาทอลิก" เป็นช่ือเดิมกค็วรจะระบุว่าเป็นคร้ังแรกท่ีค  าว่า "คริสตจกัรคาทอลิก" 
เช่ือว่าจะตอ้งถูกน ามาใชก้ไ็ม่ไดห้มายถึงกรุงโรมมนัถูกใชใ้นจดหมายโดยอิกออชใหค้ริสตจกัรของพระเจา้ในสมีร์นา เขาโดยเฉ
พาะการแกไ้ขมนั "เพื่อคริสตจกัรของพระเจา้ ... : คริสตจกัรซ่ึงเป็นที่สมีร์นาในเอเชีย" (อิกจดหมายถึง Smyrnaeans, C 

120 AD.) กลุ่มที่ชอบคริสตจกัรอยา่งต่อเน่ืองของพระเจา้ (CCOG) 

เป็นลูกหลานของคริสตจกัรของพระเจา้ในเมอร์นาและแตกต่างจากคริสตจกัรกรีกโรมนัเราถือค าสอนเดียวกนัที่เกี่ยวขอ้งกบัเทศ
กาลปัสกาวนัสะบาโตมิลเลนเนียมพระเจา้ ฯลฯ ที่ผูน้  าตน้มี 

 
ตลอดประวติัศาสตร์คริสเตียนคริสตจกัรที่แทจ้ริงไดใ้ชต้ามปกติรุ่นของส านวนที่ว่า "คริสตจกัรของพระเจา้" (หรือ 
"คริสตจกัรของพระคริสต"์ cf เลยโรม 16:16) แต่มกัจะมีค าอื่นที่มีความมนั (cf 1 โครินธ์ 1: 2; 1 ทิโมธี 
3:15) แต่พระวิญญาณของพระเจา้ไม่ไดช่ื้อเป็นเกณฑ์ที่แทจ้ริง (1 เปโตร 2: 5) 

 
ดงันั้นมีเพียงช่ือท่ีถูกตอ้งไม่จ าเป็นตอ้งพิสูจน์ แต่ไม่ไดมี้ช่ือทางดา้นขวาจะมีแนวโนม้ที่จะเป็นปัจจยัสิทธ์: 

 
ฉันรู้ว่าผลงานของคุณ เห็นฉันไดต้ั้งก่อนท่ีคุณจะเปิดประตูและไม่มีใครสามารถปิดมนั ส าหรับคุณที่มีก  าลงัเพียงเลก็น้
อยไดเ้กบ็ค าของเราและไม่ไดป้ฏิเสธช่ือของฉัน 9 อนัที่จริงผมจะท าใหพ้วกธรรมศาลาของซาตานที่กล่าวว่าพวกเขาเป็
นพวกยวิและไม่ไดมี้ แต่เร่ืองโกหก -. แน่นอนผมจะท าใหพ้วกเขามา 
นมสัการแทบเทา้ของคุณและจะรู้ว่าฉันไดรั้กคุณ (วิวรณ์ 3: 8-9) 

 



พระเยซูตรัสว่าคริสตจกัรท่ีแทจ้ริงไม่ไดป้ฏิเสธช่ือของเขาถูกสร้างข้ึนจากชาวยวิ 'จิตวิญญาณ' 

มีความแขง็แรงนอ้ยและช่วยใหค้  าพระคริสต ์แต่สังเกตเห็นว่าพระเยซูกเ็ป็นที่ชดัเจนว่าบางคนที่อา้งว่าเป็นผูซ่ื้อสัตยจ์ะไม่เป็น 

 
ท าไมช่ือ "คริสตจกัรของพระเจา้อยา่งต่อเน่ือง"? 

 
บางส่วนของคริสตจกัรของโลกที่มีการคน้พบจุดหลกัค าสอนของความจริงเกี่ยวกบัช่ือพระคมัภีร์ไบเบิลส าหรับคริสตจกัร  บางค
นไดน้ ามาใชใ้นส่วนท่ีนอ้ยท่ีสุดของช่ือน้ีและเรียกตวัเองว่า "โบสถข์องพระเจา้." 
 
แต่กเ็ป็นส่ิงส าคญัท่ีจะรู้ว่าช่ือควรจะส่ือความหมาย และถา้ต่าง ๆ "คริสตจกัรของพระเจา้" 
ของโลกน้ีไม่ไดต้ระหนกัถึงพระเจา้เป็นผูป้กครองของพวกเขาจะไม่สมบูรณ์เร่ืองกบัเขาหรือค าพูดของเขาจะไม่เช่ือฟังพระองคแ์
ละไม่ไดมี้หลายบทพิสูจน์ที่ส าคญัอื่น ๆ ใน booklet- น้ีแลว้ 
แมว้่าเจา้ของช่ือที่ใชใ้นพระคมัภีร์ที่พวกเขาไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของคริสตจกัรที่แทจ้ริงของพระเจา้  

 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค าเตือนในพระคมัภีร์ไบเบิลที่เรียกร้องคนดงักล่าวโกหกที่เป็นส่วนหน่ึงของ "ธรรมศาลาของซาตาน" (วิวรณ์ 
03:10) เช่นเดียวกบัผูท้ี่เกี่ยวกบัรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทจ็ที่ปรากฏแปลงตวัเองเป็น 
"รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความชอบธรรม" (2 โครินธ์ 11: 14-15) 

 
ที่ถูกกล่าวว่าเพราะจ านวนขององคก์รโลกวางร้องช่ือของคริสตจกัรที่แทจ้ริง - เช่นเดียวกบัคนนบัลา้นของ "อาชีพ" 
คริสเตียนไดว้างไม่ถูกตอ้งเรียกร้องใหพ้ระนามของพระเยซูคริสต ์(มทัธิว 7: 21-23) เดอะเม่ือมีความตอ้งการที่จะ 
สร้างขั้นตอนของคริสตจกัรท่ีแทจ้ริงของพระเจา้น้ีเพื่อวตัถุประสงคใ์นการด าเนินธุรกิจของพระเจา้บนโลกน้ีท่ีเราไม่สามารถท่ีจ
ะรวมมนัเป็นเพียง "คริสตจกัรของพระเจา้." ในฐานะที่ไม่สามารถใชไ้ดเ้ช่นเดียวกบัการ 
แสดงการเช่ือมต่อของเราคริสตจกัรจากจุดเร่ิมตน้ (กิจการ 2) เราเลือกค าว่า "คริสตจกัรของพระเจา้อยา่งต่อเน่ือง." 
 
ต่อสู้อยา่งจริงจงัและศรัทธาที่แทจ้ริง 

 
เป็นสัญญาณท่ีส าคญัอยา่งยิง่คือการท่ีคริสตจกัรท่ีแทจ้ริงมีความเช่ือเดิมท่ีถูกส่งไปยงัอคัรสาวก 

 
ขอใหส้ังเกตปัญหาท่ีสาวกจูดพบและส่ิงท่ีเขาบอกว่าคริสตชนท่ีซ่ือสัตยท่ี์จะท าเกี่ยวกบัเร่ืองน้ี: 

 
ท่านที่รักในขณะที่ผมขยนัมากที่จะเขียนถึงคุณเกี่ยวกบัความรอดร่วมกนัของเราผมพบว่ามนัจ าเป็นที่จะตอ้งเขียนถึงคุ
ณจงเตือนสติใหคุ้ณต่อสู้อยา่งจริงจงัเพื่อความเช่ือซ่ึงคร้ังหน่ึงไดส่้งมอบใหก้บัธรรมิกชน. 4 เพราะบางคนไดพุ้่งในไม่
มีใครสังเกตเห็น 
ท่ีนานมาแลว้ถูกท าเคร่ืองหมายออกส าหรับการลงโทษน้ีคนอธรรมท่ีหนัพระคุณของพระเจา้ของเราเขา้ลามกและปฏิเ
สธเพียงพระเจา้และองคพ์ระเยซูคริสต ์(จูด 3-4) 



 
จูดบอกเกี่ยวกบัทั้งสองกลุ่ม ผูท่ี้จะต่อสู้เพื่อความเช่ือเดิมท่ีคร้ังหน่ึงไดส่้งมอบใหก้บัธรรมิกชนและผูท่ี้ก  าลงัพยายามท่ีจะเปลี่ยนมั
นไม่เหมาะสม คริสตจกัรที่แทจ้ริงมีความเช่ือส่ง ความเช่ือที่จะด าเนินการต่อไปยงัส่วนใหญ่ที่นบัถือคริสตศ์ตวรรษที่ 21 จริงๆไ
ม่ทราบว่าส่ิงท่ีคริสเตียนตน้ฉบบัจริงเช่ือและการปฏิบติั (เห็นหนงัสือเล่มเลก็ฟรีของเราประวติัความเป็นมาอยา่งต่อเน่ืองของคริ
สตจกัรของพระเจา้) 
 
นัน่คือความเช่ืออนับริสุทธ์ิท าใหค้วามรักของพระเจา้และมองไปความเมตตาของพระองค:์ 

 
แต่คุณรักตวัเองสร้างข้ึนบนความเช่ืออนับริสุทธ์ิท่ีสุดของคุณโดยการอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 21 ใหต้วัเองอยู่
ในความรักของพระเจา้ที่ก  าลงัมองหาเมตตาขององคพ์ระเยซูคริสต์แก่ชีวิตนิรันดร์ (จูด 20-21) 

 
พระคมัภีร์แสดงใหเ้ห็นว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงจริงตอ้งสั่งสอนค าและทนไม่เปลี่ยนค าสอนในพระคมัภีร์ไบเบิลจริง: 

 
สั่งสอนค า! จะมีความพร้อมในฤดูและนอกฤดู โนม้นา้วใหห้า้มปรามและตกัเตือนดว้ยความอดทนและการเรียนการส
อน 3 ส าหรับเวลาที่จะมาถึงเม่ือพวกเขาจะไม่ทนต่อค าสอน แต่ตามปรารถนาของตวัเองของพวกเขาเพราะพวกเขามีอ
าการคนัหูพวกเขาจะกองพะเนินเทินทึกส าหรับครูผูส้อนตวัเอง. 4 และพวกเขา 
จะเปิดหูของพวกเขาออกไปจากความจริงและจะหนัเขา้ไปนิทาน. 5 แต่คุณจะเป็นท่ีจบัตามองในทุกส่ิงท่ีทนทุกข์ท  าห
นา้ที่ของผูส้อนศาสนาที่ตอบสนองพนัธกิจของคุณ (2 ทิโมธี 4: 2-5) 

 
บางส่วนของค าสอนพื้นฐานในคริสตจกัรท่ีพบในฮีบรู 6: 1-

3 ค าสอนเหล่านั้นรวมถึงการกลบัใจบพัติศมาวางมือไปในท่ีมีต่อความสมบูรณ์แบบข้ึนมาจากความตายและการตดัสินนิรันดร์ไ
ดรั้บการสอนโดยอคัรสาวกและตน้คริสตชนเป็นหลกัขณะท่ีพวกเขาไดรั้บการสอนในขณะน้ีโดยคริสตจกัรของพระเจา้อยา่งต่อเ
น่ือง 
 
ขอใหส้ังเกตส่ิงท่ีพระเยซูทรงสอนเกี่ยวกบัส่วนท่ีฟิลาเดลของคริสตจกัร 

 
... กบั ... คริสตจกัรในฟิลาเด ... 8 ... คุณมีความแขง็แรงนอ้ยไดเ้กบ็ค าของเราและไม่ไดป้ฏิเสธช่ือของฉัน 
... 11 ดูเถิดเราจะมาไดอ้ยา่งรวดเร็ว! ยดึมัน่ในส่ิงท่ีคุณมีและท่ีไม่มีใครอาจใชเ้วลามงกุฎของคุณ (วิวรณ์ 3: 

7,8,11) 

 
พระเยซูสอนว่าควรจะใหค้วามจริงในพระคมัภีร์ไบเบิลและไม่ยอมใหต้วัเองคิดผิดโดยคนอื่น ๆ 
ท่ีไม่ไดมี้ความมุ่งมัน่เดียวกนักบัพระวจนะของพระเจา้ จริงคริสตจกัรของพระเจา้คือการยดึมัน่ในความจริงในพระคมัภีร์ไบเบิล
ไม่ยอมรับคณะกรรมการคริสตจกัรที่ไปกบัความเช่ือความจริงหรือทอ้แทจ้ากการท างานเพราะของผูช้าย ในศตวรรษที่ 21 มนัเป็
นเศษเลก็เศษนอ้ยของส่วนฟิลาเดลของคริสตจกัรท่ีแทจ้ริงท่ีไม่น้ีท่ีดีท่ีสุด (ดูบทท่ี 4 ส าหรับรายละเอียดบางอยา่ง) เดอะ 



 
สังเกตเห็นบางส่ิงบางอยา่งจากจอห์นอคัรสาวก: 

 
ท่ีซ่ึงจากจุดเร่ิมตน้ท่ีเราไดย้นิซ่ึงเราไดเ้ห็นกบัตาของเราซ่ึงเราไดม้องลงมาเห็นและมือของเรามีการจดัการเกี่ยวกบัค าพู
ดของชีวิต - 2 ชีวิตกเ็ป็นที่ประจกัษแ์ละเราไดเ้ห็นและ 
พยานและประกาศแก่ท่านว่าชีวิตนิรันดร์ซ่ึงอยูก่บัพระบิดาและไดป้รากฏใหเ้รา -
 3 ซ่ึงการที่เราไดเ้ห็นและไดย้นิเราประกาศกบัคุณว่าคุณยงัอาจมีการคบหาสมาคมกบัเรา อยา่งแทจ้ริงและการคบหาขอ
งเรากบัพระบิดาและพระบุตรของพระองคพ์ระเยซูคริสต.์ 4 และส่ิงเหล่าน้ีเราเขียนถึงคุณว่ามีความสุขของคุณอาจจะเต็
ม (1 ยอห์น 1: 1-4) 

 
ขอใหส้ังเกตว่าจอห์นกล่าววา่เขาสอนส่ิงท่ีเขาไดเ้รียนรู้จากจุดเร่ิมตน้ ความจริงกไ็ม่ไดมี้การเปลี่ยนแปลง 

 
อคัรสาวกจอห์นสอนใหป้ฏิบติัเพื่อด าเนินการต่อในหลกัค าสอนของพระคริสต์ 

 
ผูใ้ดละเมิดและไม่ไดป้ฏิบติัในหลกัค าสอนของพระเยซูคริสตไ์ม่ไดมี้พระเจา้ เขาเป็นคนที่ยดึถือในหลกัค าสอนของพร
ะเยซูคริสตมี์ทั้งบิดาและพระบุตร (2 จอห์น 9) 

 
หน่ึงยดึถือในหลกัค าสอนว่าดว้ยการเปลี่ยนแปลงไม่ไดก้บัค าสอนที่ขดัพระคมัภีร์ 

 
อคัรสาวกจอห์นยงัมีรายงานเกี่ยวกบัความแตกต่างระหว่างผูศ้รัทธาและบรรดาผูท้ี่อา้งตวัว่าเป็นผูซ่ื้อสัตย:์ 

 
เดก็เลก็ ๆ 
กเ็ป็นชัว่โมงท่ีผ่านมานั้น และเป็นคุณเคยไดย้นิว่ามารจะมาแมต้อนน้ีปฏิปักษพ์ระคริสตจ์ านวนมากไดม้าโดยท่ีเรารู้วา่
มนัเป็นชัว่โมงสุดทา้ย 19พวกเขากอ็อกไปจากเรา แต่พวกเขาไม่ไดเ้รา. เพราะว่าถา้เขาเป็นพวกของเราเขาจะไดอ้ยูก่บัเ
รา แต่พวกเขากอ็อกไปว่าพวกเขาอาจจะท าอยา่งชดัแจง้ว่าไม่มีของพวกเขาเป็นของเรา (1 ยอห์น 2: 18-19) 

 
ขอใหส้ังเกตว่าอคัรทูตจอห์นเขียนว่าผูท้ี่มีความซ่ือสัตยจ์ะไดป้ฏิบติัตามค าสอนและการปฏิบติัของเขา 
แต่ผูท่ี้ถูกปฏิปักษพ์ระคริสตจ์ะไม่ด าเนินการต่อในการปฏิบติัเหล่านั้น 

 
ขณะที่มีหลายแนวทางของศาสนาคริสตเ์ดิมที่ไดรั้บการสูญหายโดยกรีกโรมนับางทีมนัควรจะแทรกน่ีเป็นที่หน่ึงในการเปลี่ยนแ
ปลงที่เก่าแก่ที่สุดเอกสารจากการปฏิบติัและค าสอนของสาวกจอหน์มีจะท าอยา่งไรกบัวนัที่และการปฏิบติัของเทศกาลปัสกา 
. น่ีคือการเปลี่ยนแปลงท่ีคริสตจกัรต่างๆกรีกโรมนัน าโดยช่วงตน้ศตวรรษที่ 2 และจะท าใหเ้กิดความขดัแยง้ (นกับุญ 'ประวติัศา
สตร์โบสถห์นงัสือ V บทที่ 23-24) 

 



พวกเขาปฏิเสธที่จะถือปัสกาใน 14 ของนิสันเป็นพระเยซูสาวกจอห์นและอื่น ๆ 
ที่ผูน้  าโบสถซ่ื์อสัตยต่์างๆในอดีตได ้(เป็นกลุ่มของผูท้ี่ปฏิเสธที่วนัที ่14 เปลี่ยนเป็นวนัอาทิตย)์ โดยในช่วงตน้ศตวรรษที่ 2 คร้ังท่ีคริสตจกัรของพ

ระเจา้บิชอป  ของเมอร์นากล่าวสรุปว่า "หลายคน" ได ้"ค  าสอนเทียมเทจ็" และเขาจะเรียกความเช่ือของพวกเขาเป็นโต๊ะเคร่ืองแป้ง / 
ไร้ค่า (ไปที่ฟิลิป) 
 
โดยในช่วงตน้ศตวรรษที่ 3 RD หลายของกรีกโรมนัพฒันาเป็นส่ิงท่ีคริสตจกัรของพระเจา้บิชอป  ของออคเรียกว่า 
"โกหกสมาพนัธรัฐ" (ของจดหมายถึง  และ) 

 
แมว้่าคริสตจกัรกรีกโรมนัเรียกร้องทั้ง  และ เป็นของตวัเอง (และ 
เห็นไดช้ดัว่าประสบความส าเร็จในออคโดยนอกใจผูน้  ากรีกโรมนั) ในความเป็นจริงที่ว่าพวกเขา 
(และผูท้ี่พวกเขานบัถือเกี่ยวขอ้งกบั) จดัข้ึนเพื่อคริสตจกัรของพระเจา้ และหลกัค าสอนไม่กรีกโรมนั 

 
แมว้่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอื่น 
ๆ อีกมากมายโดยคริสตจกัรนอกใจนกัวิชาการส่วนใหญ่เห็นวา่จอห์นอคัรสาวกถือเทศกาลปัสกาในวนัที่ 14 ดงันั้นหลกัค าสอ
นน้ีเป็นวิธีท่ีจะบอกไดอ้ยา่งง่ายดายผูท่ี้ไดฟั้งพระคมัภีร์จากบรรดาผูท่ี้ลม้เหลวในการด าเนินการในการปฏิบติัของจอห์นอคัรสาว
กและผูท้ี่มีเขาเป็น วนัปัสกาเปลี่ยนแปลงถึงวนัอาทิตยท่ี์กลายเป็นค าสั่งในระดบัสากลเม่ือจกัรพรรดิคอนสแตนติอิสลามบงัคบัต่
อปัญหา คอนสแตนติไม่ไดเ้ป็นคริสเตียนที่แทจ้ริง แมแ้ต่ตอนที่เขาไม่เคยไดรั้บบพัติศมาลงในความเช่ือของคริสเตียนยอมรับใด 
ๆ ที่เขาประกาศว่าตวัเองเป็นบาทหลวงนอนและบงัคบัใหปั้ญหาอาทิตยปั์สกาจะมีขอ้สรุปในสภา ใน 325 AD 

เม่ือคอนสแตนติเสียชีวิตเขาถูกฝังอยูใ่นประเภทดวงอาทิตยพ์ระเจา้จากหลุมฝังศพ 
. บรรดาผูท้ี่ตอ้งการที่จะยงัคงซ่ือสัตยต่์อการปฏิบติัในพระคมัภีร์ไบเบิลจะไม่ฟังเขาหรือค าตดัสินของคณะมนตรีของเขา  นอกจา
กน้ีเขายงัไดจ้  านวนมากถูกฆ่าตายหลงัจาก  
 
ตลอดประวติัศาสตร์มีอยูส่องกลุ่มพื้นฐานหน่ึงท่ีจดัข้ึนความเช่ือเดิมในขณะท่ีหน่ึงหลกัอื่น ๆ ที่อา้งว่าไป แต่ไม่ได  ้

 

ส่ิงท่ีเกี่ยวกบั 
'ทยอยเผยแพร่'? ใกลจุ้ดเร่ิมตน้ของศตวรรษท่ี 3 ท่ีแลว้โรมนัสนบัสนุนเลียนเขียนของทั้งสองกลุ่ม (Smyrnaeans 

และโรมนั) ที่อา้งว่าความสัมพนัธ์กบัอคัรสาวก (เลียนของ  เด praescriptione haereticorum. บทที่ 32) 

แต่เพียงหน่ึงของพวกเขาเป็นและยงัคงอยู ่ซ่ือสัตยแ์ละอื่น ๆ ไม่ได ้กลุ่มหน่ึงที่อา้งว่าการสืบทอดจากกรุงโรมและอื่น ๆ 
ที่อา้งว่ามาจากเมอร์นา (ผ่านจอห์นอคัรสาวก เพื่อ ฯลฯ ) 

 

เท่าท่ีทยอยเผยแพร่ไปมนัอาจจะเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะทราบว่ามีการสอนในพระคมัภีร์เกี่ยวกบัคริสตจกัรที่แทจ้ริงมีวิทยาลยัพระคาร์
ดินลั 



อคัรไม่มีทั้งสองของผูท่ี้มีเศษของพระเจา้ อา้งอิงจากสารานุกรมคาทอลิกช่ือ  ไม่ไดถู้กน าไปใชโ้ดยบาทหลวงโรมนัจนกระทัง่ใ
นช่วงปลายศตวรรษที่ 4 ในขณะท่ีวิทยาลยัพระคาร์ดินลัไม่เป็นทางการในรูปแบบจนกระทัง่ศตวรรษท่ี 11 ส่ิงท่ีโรมจะเลือกผู ้
น าดา้นบนกไ็ม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของความเช่ือเดิม 

 

ในขณะท่ีพระคมัภีร์ท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าพระเจา้จะมีแนวโนม้ท่ีจะท างานผ่านผูน้  าของมนุษยบ์นผูน้  าน้ีเป็นหน่ึงในผูท่ี้ไดรั้บการเจิม
ดว้ยน ้ามนั (2 โครินธ์ 1:21; 1 ทิโมธี 4:14; 5:22; 2 ทิโมธี 1: 6) และ 
ที่แสดงใหเ้ห็นถึงผลไมท้ี่แสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นผูน้  าที่ (มทัธิว 7: 15-20; 1 ทิโมธี 3: 1-

7) บางทีมนัควรจะกล่าววา่มนัเป็นเพียงคริสตจกัรที่แทจ้ริงของพระเจา้ที่สามารถพสูิจน์ผา่นระเบียนสมยัตน้ว่ามีการสืบทอดโด
ยตรงจากอคัรสาวกเดิม แมเ้จอโรมตั้งขอ้สังเกตว่าจอห์นอคัรสาวกบวช ของเมอร์นา (เจอโรมเดอ . บทที่ 
17) กรีกโรมนัมีแนวโนม้ที่จะพึ่งพาปลาย 'ต านาน' 

ส าหรับการเรียกร้องของพวกเขาเกี่ยวกบัปีเตอร์และรายงานที่ขดัแยง้กนัของพวกเขาเกี่ยวไลนสัและผ่อนผนับวกมีการเปลี่ยนแป
ลงค าสอน รายละเอียดอื่น 
ๆ อีกมากมายเกี่ยวกบัการทยอยเผยแพร่และความเช่ือของคริสตจกัรเดิมจะรวมอยูใ่นหนงัสือเล่มเลก็ฟรีของเราประวติัความเป็น
มาอยา่งต่อเน่ืองของคริสตจกัรของพระเจา้ 

 

คริสตจกัรของพระเจา้รู้ว่าพระคมัภีร์จากเวลาของจอห์นอคัรสาวก 

 

ซ่ึงผูน้  าคริสเตียนรู้หนงัสือทุกเล่มของพระคมัภีร์จากเวลาที่หนงัสือเล่มสุดทา้ยของพนัธสัญญาใหม่ถูกเขียน? 

 

ดีที่มีเหตุผลจะเป็นจอห์นอคัรสาวก ไม่เพียง 
แต่เขาเช่ือว่าจะเป็นคร้ังสุดทา้ยของอคัรสาวกเดิมจะตายเขายงัเช่ือวา่จะไดเ้ขียนหนงัสือหลายเล่มล่าสุดของพระคมัภีร์รวมทั้งหนงั
สือวิวรณ์ (วิวรณ์ 1: 9-19) 

 

ในขณะที่อคัรสาวกเดิมยงัมีชีวิตอยูพ่วกเขาสามารถใหข้อ้มูลที่คริสเตียนจ าเป็นตอ้งรู้เองและในการเขียน แต่สังเกตเห็นว่าเจตนา 
(cf อิสยาห์ 8:16) เป็นว่าพระคมัภีร์จะจบลงดว้ยการที่เพียงพอส าหรับคริสเตียนที่จะเสร็จสมบูรณ์ทางจิตวิญญาณ:  

 



พระคมัภีร์ทุกตอนไดรั้บแรงบนัดาลใจจากพระเจา้และเป็นประโยชน์ในการสอนส าหรับต าหนิส าหรับการแกไ้ข, 

การเรียนการสอนในความชอบธรรม 17 ซ่ึงคนของพระเจา้อาจจะเสร็จสมบูรณ์พร้อมอยา่งละเอียดส าหรับการดีทุกอย่
าง (2 ทิโมธี 3: 16-17) 

 

จะไม่ไดค้ริสตจกัรที่แทจ้ริงฐานหลกัค าสอนในพระคมัภีร์รู้ว่าพวกเขานบัจากเวลาที่เร็วที่สุด (cf อิสยาห์ 
08:16)? หรือมนัจะใชเ้วลาหลายศตวรรษของมนุษยป์ุถุชน-
ประชุมคณะกรรมการคริสตจกัรที่จะอภิปรายปัญหาขณะที่คริสตจักรกรีกโรมนัไดท้  า? 

 

หลกัฐานทางประวติัศาสตร์และปัญหา 

 

มีเอกสารโบราณที่รู้จกัในฐานะแฮร์ริสเศษที่บอกว่าจอห์นอคัรสาวกผ่าน "ศีล" เพื่อศษิยข์องเขาช่ือ (หรือเรียกว่า 
ของเมอร์นา) เป็น  ไม่ไดเ้ป็นชาวยวิ (ช่ือของเขาคือภาษากรีก) 
และอาจจะเป็นคนต่างชาติมีอิทธิพลมากที่สุดในคริสตจกัรที่แทจ้ริงของพระเจา้ในศตวรรษที่สอง เขาอาจจะเป็นคนมีอิทธิพลมา
กที่สุดผูน้  าคริสเตียนที่แทจ้ริงจาก 135 AD (เม่ือเยรูซาเลม็หายไปยดูาสเป็นคร้ังสุดทา้ยของชาวยวิบิชอป / บาทหลวง) 
จนกระทัง่เขาตายสองทศวรรษต่อมา 

 
จดหมาย ไปที่ฟิลิปค าพูดหรือ  ทุก 27 

หนงัสือของพนัธสัญญาใหม่ (ไปที่ฟิลิปกบัพระคมัภีร์พนัธสัญญาใหม่ค าอธิบายประกอบ. ทรีนีต้ีวารสารอะพอมิถุนายน 200

8) ในจดหมายถึงพี่ชายของเขาโอเนสิมทัี่ ซาร์ดิส (เป็นตวัตายตวัแทนของ) โดยตรงและโดยออ้มแสดง 
39 หนงัสือของพนัธสัญญาเดิมที่เราในคริสตจกัรของพระเจา้อยา่งต่อเน่ืองยงัคงใช้ และรายช่ือของ ไม่รวมถึงการใด ๆ 
ของส่ิงท่ีเรียกว่าหนงัสือ ว่าโรมนัตะวนัออกและออร์โธดอกโบสถค์าทอลิกตอนน้ีใช ้

 
นอกจากน้ียงัมีเอกสารภาษาอาหรับท่ีเป็นหลกักล่าววา่ซ่ือสัตยช์าวคริสตใ์นกรุงเยรูซาเลม็ในช่วงตน้ 
2 ศตวรรษ ND มีทั้งหมดหรือบางส่วนของพนัธสัญญาใหม่แต่ท่ีซ่ือสัตยน์อ้ยโรมนัสนบัสนุนอาจารยข์องพระคริสตมี์ไม่ไดแ้ละ
ที่พวกเขาอาศยัในที่ไม่ใช่ หนงัสือ - (ไพน์เอสชาวยวิชาวคริสตใ์นช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษตามแหล่งใหม่, 1966) 

 
คริสตจกัรของพระเจา้จากเวลาของสาวกจอห์นใน (วิวรณ์ 1: 9) ของเอเชียไมเนอร์ (ปลายศตวรรษแรก) ผ่านไปยงั 
ของเมอร์นา (ศตวรรษที่สอง) 
มีทั้งหลกัการของพระคมัภีร์ แต่คริสตจกัรกรีกโรมนัถกเถียงหนงัสือมานานหลายศตวรรษและมกัจะรวมถึงคนที่ไม่เป็นที่ยอมรั



บในพนัธสัญญาใหม่ของพวกเขา มนัเป็นเพียงหลงัจากปรึกษากบัผูท้ี่อยูใ่นเอเชียไมเนอร์และเยรูซาเลม็ 
(รวมถึงบางอยา่งในคริสตจกัรของพระเจา้) วา่กรีกโรมนัในท่ีสุดกส็ามารถท่ีจะเกิดข้ึนกบัการท่ีถูกตอ้งในพนัธสัญญาใหม่  
 
จะไม่คริสตจกัรท่ีแทจ้ริงรู้ทั้ง จากจุดเร่ิมตน้ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของตนหรือไม่ 

 
โปรเตสแตนตป์ฏิรูปท่ีผ่านมากรุงโรมไม่ไดจ้บศีลของพวกเขาจนกระทัง่ศตวรรษท่ี 16 ซ่ึงยงัเป็นเม่ือพวกเขาเร่ิมตน้ท่ีพวกเขาอา
ศยัอยูใ่นรายการต่าง ๆ ก่อนที่โรมนั มิไดโ้บสถแ์ห่งกรุงโรมอยา่งเต็มที่จบ 
จนกว่าสภาของศตวรรษที่ 16 ของเทรนต์ หนงัสือเหล่านั้นไดรั้บการยอมรับในสภา 
รวมหนงัสือของพนัธสัญญาเดิมว่าผูน้  าตน้ของพวกเขาเช่นเจอโรม (แพทยข์องคริสตจกัรของพวกเขา) 
ไม่ไดค้ิดว่าจะเป็นพระคมัภีร์จริง กไ็ม่ปัจจุบนัโปรเตสแตนต์มิไดพ้วกเราในคริสตจกัรที่แทจ้ริงของพระเจา้ยอมรับพวกเขาเป็นพ
ระคมัภีร์ 

 
ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติมนิตยสารพระคมัภีร์ท  านายข่าวจากคริสตจกัรของพระเจา้อยา่งต่อเน่ืองตีพิมพบ์ทความท่ีสองในปี 2013 

เอกสารอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการแต่งตั้งใหเ้ป็นนกับุญของพระคมัภีร์ นิตยสารเหล่านั้นสามารถพบไดท่ี้เวบ็ไซต ์
www.ccog.org ภายใตปุ้่ มแทบ็วรรณคดี 

 
ที่แทจ้ริงของคริสตจกัรรู้ความจริงเกี่ยวกบัพระเจา้ 

 
คริสตจกัรที่แทจ้ริงมีความเช่ือเสมอในพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ตน้คริสตเ์ขา้ใจว่าพระคมัภีร์สอนพระบิดา 
(เช่นจอห์น 6:27; โคโลสี 2: 2) และลูกชาย (เช่นจอห์น 20: 28-29; โคโลสี 2: 2) เป็นเทพ (โคโลสี 2: 9) 

และที่ศกัดิ์ สิทธ์ิ วิญญาณเป็นอ านาจของพระเจา้ที่มาจากพระบิดา (เช่นแมทธิว 10:20) และลูกชาย (ฟิลิปปี 1:19) เดอะ 

 
ใน 381, กรีกโรมนัน ามาใชอ้ยา่งเป็นทางการในมุมมองที่แตกต่างกนัของพระเจา้ (โรม 1:20; โคโลสี 2: 9) 

เกี่ยวกบัความเป็นบุคคลของพระวิญญาณ แมว้่าบางคนกรีกโรมนัเช่ือในพระวิญญาณของ "สารานุกรม" 

ก่อนส่วนใหญ่อยา่งนอ้ยเหล่านั้น 
"ในภาคตะวนัออก" ตามที่สารานุกรมคาทอลิกไม่ไดรั้บการยอมรับว่ามิได ้ แมไ้ม่กี่ทศวรรษท่ีผ่านมาก่อนหนา้น้ี น่ีคือการเปลี่ย
นแปลงค าสอนที่ว่าส่วนใหญ่ของกรีกโรมนัไดรั้บการยอมรับ หลกัค าสอน 
ยงัถูกบงัคบัโดยพระราชกฤษฎีกาอิมพีเรียลจากไล่ล่าจกัรพรรดิโธ 
(ซ่ึงเป็นหลกันอกจากน้ียงัมีค  าสั่งแกไ้ขแลว้ความเช่ือของกรีกโรมนัเป็นความเช่ือของจกัรวรรดิโรมนั) 
 
คริสตจกัรทรูไม่ไดส้อนความไร้ระเบียบมนัเป็นอนัขาดกฎหมายของพระเจา้ 
 



ในพนัธสัญญาเดิมมนักเ็ขียนว่ากฎหมายของพระเจา้จะเป็นสัญญาณระหว่างเขาและซ่ือสัตย ์(เฉลยธรรมบญัญติั 6: 1-8) 

เดอะ ในขณะท่ีบางผูน้  านิกายโปรเตสแตนตส์อนว่าบญัญติัสิบประการไดท้  าไปดว้ยน้ีไม่ไดต้  าแหน่งของพระเยซูอคัรสาวกของพ
ระองคห์รือช่วงตน้คริสต์ 
 
พระเยซูเตือนว่า 'ขา้วละมาน (วชัพืช) จะถูกน ามาปลูกไวใ้นหมู่พี่นอ้งโดยศตัรู (มทัธิว 13: 37-40) 

เดอะ พระเยซูทรงสอนว่านอกใจจะฝึก "ความวุ่นวาย" (มทัธิว 13:41) แต่ต่อมาถูกตดัออก (มทัธิว 
13:42) ขอใหส้ังเกตอยา่งอื่นที่พระเยซูทรงสอน: 

 
"ทุกคนไม่ไดผู้ท้ี่พูดกบัผมว่า 'พระเจา้พระเจา้' จะเขา้ในอาณาจกัรแห่งสวรรค ์
แต่ผูท้ี่ไม่ประสงคข์องพระบิดาของเราในสวรรค.์ 22 หลายคนจะพูดกบัผมในวนันั้น 'พระเจา้พระเจา้เรามี 
ไม่ไดพ้ยากรณ์ในช่ือของคุณขบัผีออกในช่ือของคุณและท าส่ิงมหศัจรรยม์ากมายในช่ือของคุณ '23 แลว้ฉันจะบอกกบั
พวกเขาว่า' ฉันไม่เคยรู้ว่าคุณ?! ออกจาก คุณที่ฝึกความวุ่นวาย ' (มทัธิว 7: 21-23) 

 
พระเยซูไดอ้ยา่งชดัเจนคือการสอนที่หลายคนจะเรียกเขาว่า "พระเจา้" 
และยงัเรียกร้องใหมี้การท าปาฏิหาริยใ์นพระนามของพระองค ์แต่ท่ีเขาจะบอกผูท้ี่ไม่มาก แต่ไดรั้บการฝึกฝน "ความวุ่นวาย" 
ที่จะออก ดงันั้นค าพยากรณ์ท่ีถูกตอ้งและผีปีศาจของตวัเองไม่ไดเ้ป็นสัญญาณท่ีจะมุ่งเนน้กบักลุ่มท่ีไม่ซ่ือสัตยบ์างคร้ังกมี็พวกเข
า 
 
อคัรสาวกเปาโลรายงานวา่ "ความลึกลบัของความไร้ระเบียบ" ไดเ้ร่ิมข้ึนแลว้ในวนัท่ีเขา (2 สะโลนิกา 2: 7) 

และคนที่ไม่ควรถูกหลอก "กบัค าว่าว่าง" เพื่อใหพ้วกเขาที่จะไม่เช่ือฟัง (เอเฟซัส 5: 6) ที่ "ลึกลบั" 
เป็นที่ประจกัษโ์ดยกรีกโรมนัเม่ือมนัมาถึงหลายแง่มุมของกฎหมายของพระเจา้ (พวกเขาเหตุผลรอบตวัพวกเขา) 
 
จริงคริสตจกัรของพระเจา้เป็นอนัขาดกฎหมายของพระเจา้ (1 ยอห์น 5: 1-

3) มนัสอนว่าพระเจา้ทรงก าหนดไวใ้นกฎหมายการเคลื่อนไหววา่ถา้เช่ือฟังจะน ามาซ่ึงความเป็นมนุษยท์ี่ดีมากรวมถึงความอุดม
สมบูรณ์เป็นอยูท่ี่ดีและชีวิตที่เตม็รูปแบบการผลิต 

 
จริงคริสตจกัรของพระเจา้ประกาศวา่กฎหมายของพระเจา้ไม่ไดท้  าออกไป แต่ไดรั้บการ "ยกยอ่ง" และท าให ้"เกียรติ" (อิสยาห ์
42:21) และขยายโดยพระเยซูคริสต ์(มทัธิว 5: 17-48) 

 
จริงคริสตจกัรของพระเจา้สอนส่ิงท่ีพระคมัภีร์สอน: 

 
พระวจนะของพระองคเ์ป็นโคมไปที่เทา้ของฉันและแสงจะเส้นทางของฉัน (สดุดี 119: 105) 

 
ลิ้นของเราจะพูดถึงค  าของคุณส าหรับพระบญัญติัของทุกคนมีความชอบธรรม (สดุดี 119: 172) 



 
คริสตจกัรท่ีแทจ้ริงสอนกฎหมายบญัญติัของพระเจา้สิบเป็นหน่ึงในของขวญัท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดของเขาเพื่อมนุษยชาติและพระบญัญั
ติของพระองค์มีความชอบธรรม ท าใหพ้วกเขาสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความรัก "ตอนน้ีจุดประสงคข์องการบญัญติันั้นคือความรัก" 
(1 ทิโมธี 1: 5) 

 
ในขณะที่บางส่วนของคริสตจกัรกรีกโรมนัเรียกร้องใหเ้ช่ือว่าผ่านการยอมรับของพวกเขาดุ๊กด๊ิก "ศาสนาคริสต"์ 
และหลกัค าสอนผิดกฎหมายอื่น ๆ ที่พวกเขามีเหมือนพวกฟาริสีเก่า (มทัธิว 15: 3-9) เหตุผลรอบกฎหมายของพระเจา้ไป 
รับรองการปฏิบติัและประเพณีท่ีเป็นส่ิงท่ีตรงกนัขา้มกบัมนั 

 
จอห์นแบพติส(ลูกา 3:14) และพระเยซู (จอห์น 18:36) 

สอนการมีส่วนร่วมกบัทหารในยคุน้ี นกัวิชาการที่แทจ้ริงทุกคนตระหนกัดีว่าในช่วงตน้คริสตชนจะไดมี้ส่วนร่วมในการท าสงค
รามทางกามารมณ์ คริสตจกัรของผูน้  าเช่นพระเจา้ ซาร์ดิสเขียนกบัมนัในขณะที่ออค 
เขียนกบัคริสเตียนแมดู้กีฬาที่มีความรุนแรง คริสตจกัรของพระเจา้อยา่งต่อเน่ืองยงัคงสอนกบัการมีส่วนร่วมดุ๊กด๊ิกและดูกีฬาท่ีมี
ความรุนแรงโดยเจตนาในยคุน้ี 

 
แมว้่าจะมีส่วนร่วมของทหารถูกประณามเป็นปลายศตวรรษที่ 3 โดยโรมนับิชอปและนกับุญโปลิภายในศตวรรษของการเสียชีวิ
ตของเขาคริสตจกัรกรีกโรมนัเปลี่ยนแปลงในประเดน็น้ี พวกเขาต่อไปใหไ้กลที่สุดเท่าที่จะน าเสนอ "ปลดบาป" 
ภายใตค้  าสั่งของสมเดจ็พระสันตะปาปาเมืองคร้ังท่ีสองใน 1095 ใหก้บัผูท้ี่จะต่อสู้ในสงครามครูเสดศาสนา 
 
พระเยซูตรัสว่า "พระเจา้ทรงเป็นพระวิญญาณและผูท้ี่นมสัการพระองคต์อ้งนมสัการดว้ยจิตวิญญาณและความจริง" (ยอห์น 
4:24) แต่กรีกโรมนัรับรองการใชง้านของไอดอลต่างๆและไอคอนที่พวกเขาบูชา บญัญติัสิบประการ (อพยพ 20: 4-6) 

และจอห์นอคัรสาวก (1 ยอห์น 05:21) เตือนว่าไม่ ซาร์ดิสในศตวรรษที ่2ดาโคตา 

 
แมว้่าพระธรรมฮีบรูยนืยนัว่าวนัที่เจ็ดวนัสะบาโตก าชบัส าหรับคริสเตียน (ฮีบรู 4: 1-9) 

ส่วนใหญ่ที่นบัถือศาสนาคริสตเ์หตุผลที่อยูร่อบ ๆ 

 
อคัรสาวกเปาโลเตือนว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการหลอกลวงของซาตานจะปรากฏแปลงตวัเองเป็น 
"รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความชอบธรรม" (2 โครินธ์ 11: 14-15) 

 
พระประวติัในและนอกของพระคมัภีร์แสดงใหเ้ห็นว่าผูท่ี้ท  าเช่นนั้นกป็ระสบความส าเร็จในการหลอกลวงจ านวนมาก 

 
คริสตจกัรที่แทจ้ริงถูกข่มเหง แต่กไ็ม่เคยประหตัประหาร 

 



พระเยซูและพระอคัรสาวกเปาโลสอนว่าคริสเตียนแทจ้ะไดรั้บการข่มเหง (มทัธิว 5: 10-12; 10:23; 2 ทิโมธี 
3:12) ในขณะที่มนัเป็นความจริงที่คริสตจกัรกรีกโรมนัที่ตอ้งเผชิญกบัการข่มเหงในประวติัศาสตร์ของพวกเขาแตกต่างจากคริ
สตจกัรที่แทจ้ริงในการที่พวกเขายงัมกัจะถูกข่มเหงทางกายภาพ 

 
ไม่ใช่ดุ๊กด๊ิกในคริสตจกัรท่ีแทจ้ริงของพระเจา้ตลอดประวติัศาสตร์ไม่เคยไดรั้บการจดัข่มเหงทางกายภาพ (แมว้่านอกรีตและ 
ที่อา้งว่าเป็นส่วนหน่ึงของพวกเขาอาจจะมี) 
 
พระคมัภีร์สอนว่า "ความลึกลบับาบิโลนใหญ่" เมาเลือดของธรรมิกชนทุกขท์รมานที่ (วิวรณ์ 17: 4-5) 

ซ่ึงมนัจะช่วยท าใหเ้กิด พระคมัภีร์สอนว่าเจ็ด hilled ตาม "ความลึกลบับาบิโลนใหญ่" 
ไดเ้ขา้ไปพวัพนักบัรัฐบาลโลกในการเป็นพนัธมิตรศกัดิ์ สิทธ์ิว่าพระเจา้ก่น (วิวรณ์ 17: 1-9,18; 18: 1-10) 

 
เน่ืองจากการประนีประนอมกบัทางกามารมณ์โรมนัและอื่น ๆ ที่ผูน้  าคริสตจกัรกรีกโรมันไม่เพียง 
แต่ด  าเนินการข่มเหงทางเศรษฐกิจต่างๆตลอดประวติัศาสตร์ที่พวกเขายงัมีคริสตชนที่แทจ้ริงถูกฆ่าตายในการรักษาการปฏิบติัเช่
นเดียวกบัพระเยซูและสาวกเดิมของเขาไดเ้ช่นการรักษาวนัสะบาโต (กิจการ 13: 13-15; 18: 4; ฮีบรู 4: 9) 

หลีกเลี่ยงเน้ือสัตวท่ี์ไม่สะอาด และท าใหปั้สกาในวนัที่ 14 

 
โปรเตสแตนต ์'ปฏิรูป' นอกจากน้ียงัมีคนถูกฆ่าตายท่ีต่อตา้นการปฏิบติัท่ีไม่ใช่พระคมัภีร์ไบเบิลของทารกลา้งบาป 

 
กรีกโรมนัยงัข่มเหงคริสเตียนส าหรับการถือครองค าสอนในพระคมัภีร์เดิมเช่นความจริงเกี่ยวกบัพระเจา้ที่ท  าใหว้นัศกัดิ์ สิทธ์ิในพ
ระคมัภีร์ไบเบิลปฏิเสธที่จะยอมรับไอดอล / ไอคอน / 
ไมก้างเขนคดัคา้นการแต่งกายศาสนาของพระสงฆก์รีกโรมนัพิจารณาโรมตวัแทนส้ิน 
เรียลไทมบ์าบิโลนสอนอาณาจกัรของพระเจา้ที่คดัคา้นการที่ไม่ใช่พระคมัภีร์ไบเบิล 'ศีล' 

และการเรียนการสอนในรัชสมยัพนัปีของพระเยซูคริสต์ 
 
นอกจากน้ียงัอาจจะเป็นที่สนใจทีจ่ะทราบว่ามีจริงกรีกโรมนั 'ค าท านายเอกชนท่ีสอนกรีกโรมนัจะท าเช่นน้ีอีกคร้ังในเวลาส้ินสุด 

 
จริงคริสตจกัรของพระเจา้ไดรั้บการข่มเหงโดยผูท้ี่อา้งว่าจะท าบริการของพระเจา้ พระเยซูเตือนเกี่ยวกบัเร่ืองน้ีในจอห์น 16: 2-

4 

 
เคร่ืองประดบัออกไปดา้นนอกและลกัษณะ 

 
ประวติัศาสตร์คริสตจกัรตระหนกัว่าพระสงฆเ์ดิม (พระ / ผูสู้งอาย ุ/ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง / บาทหลวง / บาทหลวง / คุม) 
ไม่ไดส้วมเส้ือผา้ประเภทของการระบุท่ีไม่ซ ้ ากนัเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นขณะน้ีโดยพระสงฆแ์ละโรมนัตะวนัออกออร์โธดอกคาทอลิ
ก 



 
ผูน้  าคริสเตียนเดิมแต่งตวัเหมือนคนปกติ พระเยซูเองกจ็ะถูกช้ีใหเ้ห็นโดยยดูาส (มาระโก 14: 43-46) 

ขณะที่เขากไ็ม่ไดแ้ต่งตวัแตกต่างกนัมากกว่าคนอื่น ๆ ขณะที่หน่ึงคาดว่าจะไดเ้ป็นผูน้  าคริสเตียนแต่งกายอยา่งเหมาะสม (cf 

แมทธิว 22: 11-14) ผูน้  าตน้ไม่ไดแ้ต่งตวัแตกต่างกนัมากจากประชาชนทัว่ไป 

 
กรีกโรมนัพระสงฆม์กัจะสวมใส่เส้ือผา้ชนิดท่ีพระสงฆส์ าหรับดวงอาทิตยพ์ระเจา้ 
สวม ประเภทของชุดน้ีไม่ไดถู้กน าไปใชโ้ดยโรมนัตะวนัออกและออร์โธดอกจนกว่าพวกเขาจะไดรั้บอิทธิพลจากศาสนาจกัรพร
รดิคอนสแตนติในศตวรรษที่ 4 (ซ่ึงเป็นสาวกของ และแมก้ระทัง่การใส่ภาพ 'บนเหรียญหลงัจากการแปลงที่ถูกกล่าวหาของเขา) 
 
ส่ิงท่ีเกี่ยวกบัรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโปรเตสแตนต?์ ดีบางอยา่งเช่นหลายนบัถือ (คริสตจกัรแห่งองักฤษ) 
ไม่สวมใส่ชนิดเดียวกนัของเคร่ืองแบบเป็นกรีกโรมนั 

 
และคนอื่น 
ๆ? ดีปกสีขาวที่รัฐมนตรีหลายคนสวมใส่ไม่ไดม้าจากพระคมัภีร์ แมว้่าที่ทนัสมยัปกสีขาวกลบัมีรายงานว่าจะไดรั้บการคิดคน้ใน
ศตวรรษที่ 19 จะไดรั้บการอา้งว่าดวงอาทิตยพ์ระสงฆส์วมรุ่นของพวกเขาบางอยา่งนอ้ยไกลกลบัเป็น พ.ศ. 1000 

 
กระทรวงในคริสตจกัรของพระเจา้ไม่ไดส้วมใส่คอของพระเช่นเดียวกบัหลายของกรีกโรมนัท า  

 
ส่ิงท่ีเกี่ยวกบัอาคารคริสตจกัร? 

 
ปรากฏว่าสร้างข้ึนโดยเฉพาะอาคารโบสถค์ริสเตียนแรกท่ีถูกสร้างข้ึนในกรุงเยรูซาเลม็จากอิฐจากวดัยวิท าลายในยคุ 70 AD 

น่ีคือ 4 ตวัแทนศตวรรษโมเสคของมนั 

 

 



คริสตจกัรของพระเจา้กรุงเยรูซาเลม็ของเวสเทิร์นฮิลลเ์รียกว่าภูเขา ศิโยน 
 

อาคารดงักล่าวขา้งตน้เช่ือว่าจะไดรั้บการสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 1 และดูคลา้ยกบัชาวยวิธรรมศาลาในเวลานั้น มนัมีเชิงเทินเพื่อค
วามปลอดภยั (เฉลยธรรมบญัญติั 22: 8) แต่มนักไ็ม่ไดมี้ไมก้างเขนอนุสาวรียห์รือยอดแหลม 

 
ขา้มไม่ไดรั้บการรับรองโดยกรีกโรมนัเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 150 ปีหลงัจากท่ีพระเยซูฟ้ืนคืนชีพ ค าที่มกัจะ 
ในพนัธสัญญาใหม่เป็น 'ขา้ม' และ 'ตรึงกางเขน' จริงหมายถึง 'เสา' และ สัญลกัษณ์ตามล าดบัในตน้ฉบบัภาษากรีก 

 
ยอดแหลมเหมือนอนุสาวรียเ์ป็นสัญลกัษณ์ลึงคเ์ช่นเดียวกบัสัญลกัษณ์ส าหรับอิสลามดวงอาทิตยเ์ทพเจา้ เพิ่มสัญลกัษณ์ดงักล่าวไ
ปยงัอาคารที่นบัถือศาสนาคริสตจ์ะไม่เหมาะสมส าหรับคนของพระเจา้ (cf เฉลยธรรมบญัญติั 12: 29-

32) เหล่านั้นอยา่งแทจ้ริงในคริสตจกัรของพระเจา้ไม่ไดว้างสัญลกัษณ์ดงักล่าวในอาคาร 

 
เดียวกนัยงัเป็นจริงของการใชง้านของพยานในอาคารโบสถก์รีกโรมนั กอบลินบอกว่าจะหลอนวิญญาณชัว่ร้ายออกไปจากคริสต
จกัร ใน 12 ศตวรรษท่ีเซนตเ์บอร์นาร์ดคาทอลิกของเคียร์เป็นคนมีช่ือเสียงส าหรับการพูดออกมาต่อตา้นพวกเขาเป็นรูปป้ันยงัอาค
ารที่มีช่ือเสียงจ านวนมาก (เช่นวิหารคาทอลิก) มีพยานกบัพวกเขา 
 
ในขณะที่จะมีสถานที่ส าหรับสถานที่หรูหราอยา่งเหมาะสมของการเคารพบูชา (เช่น 1 พงศก์ษตัริย ์6) 

มีเร่ืองสมมุติผมอยากจะบอกที่น่ี ในตอนหน่ึงของ "อินเดียน่าโจนส์" 
ภาพยนตร์ท่ีหลายคนมองหาถว้ยท่ีพระเยซูถูกกล่าวหาว่าด่ืมออกมาจากในช่วงเทศกาลปัสกาคร้ังสุดทา้ยของเขา (cf ลูกา 
22:20) ฉากหน่ึงที่แสดงใหเ้ห็นตารางที่มีถว้ยมากมาย นอกจากน้ียงัแสดงใหเ้ห็นโครงกระดูกต่างๆของผูค้นที่เขา้มาและพยาย
ามท่ีผิดถว้ยเป็นไปตามภาพยนตร์ท่ีเลือกถว้ยท่ีไม่ถูกตอ้งและเร่ิมตน้ท่ีจะปล่อยใหก้บัมนัท าใหเ้กิดการตาย ตวัเอกอินเดียนาโจนส์
หลงัจากท่ีไดเ้ห็นการเลือกของถว้ยทั้งหรูหราและธรรมดาเร่ิมท่ีจะรับปรากฏแพง จากนั้นเขากก็ล่าวอะไรท่ีมีผลของ 
"พระเยซูเป็นช่างไมแ้ละสาวกของพระองคเ์ป็นชาวประมง ไม่มีทางที่เขามีถว้ยทองประดบัดว้ยเพชรพลอย no. 

"ดงันั้นอินเดียนาโจนส์ใส่ลงในถว้ยท่ีมีราคาแพง จากนั้นเขากห็ยบิถว้ยมองท่ีถูกท่ีสุดซ่ึงเป็นถว้ยท่ีเหมาะสมตามภาพยนตร์และ
อาศยัอยู ่
 
จุดของฉัน? 

 
แมว้่าเร่ืองอินเดียน่าโจนส์เป็นนิยายในชีวิตจริงบางคนใหค้วามส าคญัมากเกินไปในการปรากฏตวันอกในอาคารการน าเสนอโท
รทศัน์, เคร่ืองแต่งกาย, ฯลฯ ในทั้งเก่าและใหม่ พระเจา้ท าใหม้นัชดัเจนว่าเขาไม่ไดต้ดัสินดว้ยออกไปดา้นนอก 
ลกัษณะเหมือนมนุษยท์  า (1 ซามูเอล 16: 7; มทัธิว 7: 21-23, 23: 27-

28) อคัรสาวกเปาโลท าใหม้นัชดัเจนว่าแมว้่าเขาจะไดรั้บเลือกจากพระเจา้ (กิจการ 9: 10-18) 

เขาไม่ไดเ้ป็นล าโพงที่ดีโดยเฉพาะ (2 โครินธ์ 10:10) เดียวกนัเป็นจริงของโมเสส (พระธรรม 4: 10-14) และเยเรมีย ์
(เยเรมีย ์1: 6) พอลโมเสสและเยเรมียเ์ป็นที่รู้จกักนัดีกว่าส าหรับการเขียนของพวกเขา 



 
คริสเตียนมีก าลงัใจที่จะถูกตอ้งแบ่งวจนะแห่งความจริง (2 ทิโมธี 2:15) และพึ่งพาเกณฑค์มัภีร์ (จอห์น 05:39) 

ซ่ึงมีหลกัเกณฑ์ของพระเจา้ (cf 2 ทิโมธี 3:16) และไม่ไดป้รากฏตวันอก (2 โครินธ์ 10: 7-11) 

เม่ือพยายามที่จะตดัสินไดว้่าใครพูดความจริงและความนบัถือซ่ึงเป็นคริสตจกัรที่แทจ้ริง 

 
คริสตจกัรทรู ที่แทจ้ริงของพระเยซูแห่งราชอาณาจกัรของพระเจา้ 

 
พระเยซูเสดจ็มาประกาศข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจกัรของพระเจา้: 

 
พระเยซูเขา้มาในแควน้กาลิลีประกาศข่าวประเสริฐแห่งอาณาจกัรของพระเจา้ 15 และบอกว่าเวลาจะถึงแลว้และอาณา
จกัรของพระเจา้ที่อยูใ่นมือพวกท่านจงกลบัใจและเช่ือว่าพระกิตติคุณ (มาร์ค 1: 14-15 KJV) 

 
พระเยซูคาดว่าผูติ้ดตามพระองคท์ี่จะเช่ือว่าพระกิตติคุณของพระราชอาณาจกัร เขาพูดเกี่ยวกบัเร่ืองน้ีเป็นค าอุปมา (เช่นมทัธิว 
13: 3-50; มาร์ค 4: 2-12, ลูกา 13: 20-21) 

เป็นจ านวนมากยงัไม่พร้อมท่ีจะเขา้ใจความลึกลบัของอาณาจกัรของพระเจา้ในยคุน้ี (มาระโก 4: 11 มทัธิว 13: 10-11) 

 
พระเยซูทรงสอนว่าลูกนอ้งของเขาจะมีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการประกาศพระกิตติคุณของสหราชอาณาจกัรไดเ้ป็นอยา่งดี: 

 
ข่าวประเสริฐเร่ืองอาณาจกัรน้ีจะไดป้ระกาศไปทัว่โลกเพื่อเป็นพยานแก่บรรดาประชาชาติแลว้ปลายจะมา (มทัธิว 
24:14) 

 
จึงไปและท าใหส้าวกของบรรดาประชาชาติรับบพัติศมาในพระนามของพระบิดาและพระบุตรและพระวิญญาณบริสุท
ธ์ิ 20 สอนใหพ้วกเขาท่ีจะสังเกตเห็นทุกส่ิงท่ีเราไดบ้ญัชาท่านไว ้และแทจ้ริงฉันอยูก่บัคุณเสมอไปจนกว่าจะส้ินอาย ุ(มั
ทธิว 28: 19-20) 

 
ประกาศข่าวประเสริฐแห่งอาณาจกัรของพระเจา้ไปทัว่โลกเป็นพยานหมายถึงว่าเราจะไปถึงทุกชาติดว้ยขอ้ความราชอาณาจกัร แ
ละส าหรับผูท้ี่อาจตอบสนองท่ีพระเจา้ทรงเรียก (จอห์น 06:44) เรากมุ่็งมัน่ท่ีจะสอนทุกส่ิงท่ีพระเยซูตรัสสั่ง 
 
หลงัจากฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระองคพ์ระเยซูทรงสอนสาวกของพระองคเ์กี่ยวกบัอาณาจกัรของพระเจา้: 

 
นอกจากน้ีเขายงัน าเสนอตวัเองมีชีวิตอยูห่ลงัจากความทุกขท์รมานของเขาโดยการพิสูจน์ความผิดหลายการมองเห็นโด
ยพวกเขาในช่วงส่ีสิบวนัและการพูดในส่ิงท่ีเกี่ยวขอ้งกบัอาณาจกัรของพระเจา้ (กิจการ 1: 3) 

 



อคัรสาวกภายหลงัเทศนาว่าขอ้ความเดียวกนัของรัฐบาลโลกมาของอาณาจกัรของพระเจา้ (เช่นกิจการ 19: 

8) ขณะที่ยงัไม่ต่อเน่ืองคริสตจกัรของพระเจา้ประกาศข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจกัรไดน้ าการประหตัประหารในอดีตที่ผ่านม
าและยงัจะท าใหเ้กิดการประหตัประหารมาตามพระคมัภีร์จ  านวนมาก (มทัธิว 24: 9-14; มาร์ค 13: 10-13; cf ไดลุ้ค 
21: 12-19; แดเนียล 11: 28-35) 
 
 
ข่าวประเสริฐท่ีแทจ้ริงและเป็นตน้ฉบบัเป็นหน่ึงท่ีจะไดรั้บการสอนในวนัน้ี: 

 

ฉันประหลาดใจว่าคุณจะเปลี่ยนไปดงันั้นเร็ว ๆ 
น้ีจากผูท่ี้เขาเรียกว่าคุณในพระคุณของพระคริสตเ์พื่อพระกิตติคุณท่ีแตกต่างกนั 7 ซ่ึงไม่ไดอ้ีก แต่มีบางคนที่เป็นปัญหา
กบัคุณและตอ้งการที่จะบิดเบือนข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต.์ 8 แต่แมว้่าเราเองหรือทูตสวรรคถ์า้ประกาศข่าวประเ
สริฐอื่น ๆ ท่ีใหคุ้ณมากกว่าส่ิงท่ีเราไดป้ระกาศแก่คุณปล่อยใหเ้ขาถูกสาปแช่ง. 9 ในฐานะที่เรา 
ไดก้ล่าวก่อนดงันั้นตอนน้ีฉันพูดอีกคร้ังว่าถา้ใครบอกกล่าวพระกิตติคุณอื่น ๆ 
ที่ใหคุ้ณมากกว่าส่ิงท่ีคุณไดรั้บใหเ้ขาถูกสาปแช่ง. 10 เพราะตอนน้ีฉันไม่ชกัชวนคนหรือพระเจา้? หรือฉันจะพยายาม
ที่จะเอาใจผูช้าย? เพราะว่าถา้ผมยงัยนิดีผูช้ายฉันจะไม่เป็นทาสของพระคริสต์ (กาลาเทีย 1: 6-10) 

 

หลายคนจะไม่สอนพระกิตติคุณของสหราชอาณาจกัรในขณะที่มนัแตกต่างจากหลายประเพณีและการตั้งค่าของคน พระเยซูจะม
าอีกคร้ังในการปกครองในโลก (cf ลูกา 19: 11-12, มทัธิว 06:10 วิวรณ์ 5: 9-10; 20: 4-6) 

และจะน ารางวลัส าหรับธรรมิกชนของเขากบัเขา (อิสยาห์ 40 : 10; 62:11) 

 

เศร้าแทนการเรียนการสอนส่ิงท่ีพระเยซูสอนเกี่ยวกบัพระกิตติคุณแห่งราชอาณาจกัรหลายแทนส่วนใหญ่สอนเกี่ยวกบัรุ่นของพว
กเขาคนของพระเยซู (เห็นหนงัสือเล่มเลก็ของเราฟรีพระวรสารของราชอาณาจกัรของพระเจา้). บางคนเขา้ใจผิดส่งเสริมความคิ
ดว่าความร่วมมือระหว่างประเทศ จะน ามาซ่ึงสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองบนโลก 

 

นอกจากน้ีจ านวนมากจะบอกคนท่ีจะหนัไปรุ่นของ พระท่ีมากเกินไปเป็นพระกิตติคุณเทจ็ (กาลาเทีย 1: 6-

9) พระคมัภีร์สอนที่จะหนัไปพระเจา้ (โจเอล 2:13; กิจการ 26:20) 

และโบสถป์ระวติัศาสตร์แสดงใหเ้ราเห็นวา่ในช่วงตน้คริสตไ์ม่ไดห้นัไปมิไดเ้คารพมารดาของพระเยซูแมร่ี (เห็นหนงัสือเล่มเลก็
ฟรีประวติัความเป็นมาอยา่งต่อเน่ืองของ คริสตจกัรของพระเจา้) 

 



เป็นศาสนจกัรที่แทจ้ริงควรจะเป็นขนาดใหญ่? 

 

คริสตจกัรโรมนัคาทอลิกเป็นโบสถท์ี่ใหญ่ที่สุดมีความสัมพนัธ์ที่อา้งว่าศาสนาคริสต์ แมว้่าจะไม่บางคร้ังหมายถึงตวัเองเป็น 
"คริสตจกัรของพระเจา้" เป็นหลกัฐานขนาดของมนัว่ามนัเป็นคริสตจกัรที่แทจ้ริงของพระเจา้? 

 

หรืออาจเป็นกลุ่มเลก็ ๆ และ / หรือชุดของกลุ่มที่ค่อนขา้งเลก็จริงจะต่อเน่ืองของคริสตจกัรที่แทจ้ริง? 

 

ในศตวรรษที ่21 จะของพระเยซูคริสตจกัรท่ีแทจ้ริงถูกดูหม่ินจากโลกหรือจะเป็นผูเ้ล่นส าคญัท่ีเกี่ยวขอ้งอยา่งมากในฉากทางการ
เมืองในโลก? 

 

ดีพระเยซูและพระอคัรสาวกสอนวา่คริสตจกัรที่แทจ้ริงจะมีขนาดเลก็: 

 

อยา่กลวัฝูงเลก็ ๆ นอ้ย ๆ ใหม้นัเป็นความสุขท่ีดีพ่อของคุณเพื่อใหคุ้ณราชอาณาจกัร (ลูกา 0:32) 

 

อิสยาห์ยงัร้องออกมาเกี่ยวกบัอิสราเอล 
"แมว้่าจ านวนของเดก็ที่อิสราเอลจะเป็นเหมือนเมด็ทรายในทะเลคนที่เหลืออยูจ่ะถูกบนัทึกไว้ 28 เพราะพระองคจ์ะเสร็
จส้ินการท างานและตดัสั้นในความชอบธรรมเพราะองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะท าให.้ การท างานสั้น ๆ บนแผ่นดินโลก (โรม 
9: 27-28). 

 

แมจ้ะเป็นอยา่งนั้นในช่วงเวลาปัจจุบนัน้ีมีเหลืออยูต่ามท่ีการเลือกตั้งของเกรซ (โรม 11: 5) 

 

พระเยซูโดยเฉพาะสอนว่าเพียงไม่กี่จะหาวิธีท่ีจะมีชีวิตนิรันดร์ในยคุน้ีเป็นส่วนใหญ่จะไปทางกวา้งท่ีน าไปสู่การท าลาย (มทัธิว 
7: 13-14; 20:16) นอกจากน้ีเขายงัสอนว่าหลายคนจะพยายามท่ีจะใส่ แต่ไม่พบว่ามนั (ลูกา 13:24) 

 



หากร่างกายมีขนาดเลก็มากของบรรดาผูศ้รัทธาจะเป็นคริสตจกัรที่แทจ้ริงและซ่ือสัตยท์ี่สุดมนัไม่ไดท้  าใหรู้้สึกว่าพระเจา้เป็นส่ว
นใหญ่การท างานผ่านค่อนขา้งนอ้ยระหวา่งยคุคริสตจกัร? คริสเตียนส่วนใหญ่เห็นไดช้ดัว่าสงสัยว่าเป็นจริง 

 

ในฐานะที่เป็นพยากรณ์หลายคนมองขา้มว่าพระเจา้ท างาน (เศคาริยา 4: 6-9; จอห์น 6:44) และ "ดูหม่ินวนัแห่งการส่ิงเลก็ 
ๆ " (เศคาริยา 04:10) 

 

คริสตจกัรทรูสามารถอยูใ่นเมืองหน่ึง? 

 

เป็นส านกังานใหญ่ของคริสตจกัรที่แทจ้ริงจะยงัคงอยูใ่นเมืองหน่ึงเช่นโรมหรือคอนสแตนติ? หลายลา้นดูเหมือนจะคิดอยา่งนั้น 

 

แต่ตามที่อคัรสาวกเปาโลที่เป็นไปไม่ได  ้ขอใหส้ังเกตส่ิงท่ีเขาเขียน 
(หน่ึงและสองโปรเตสแตนตค์าทอลิกแปลพระคมัภีร์ที่แสดงอยู่ดา้นล่าง): 

 

ส าหรับท่ีน่ีเราไม่มีเมืองอยา่งต่อเน่ือง แต่เราพยายามหน่ึงที่จะมาถึง (ฮีบรู 13:14, NKJV) 

 

เพราะเราไม่ไดท้ี่น่ีเป็นเมืองท่ีถาวร แต่เราพยายามที่จะมา (ฮีบรู 13:14, แรมส์ NT) 

 

ไม่มีเมืองที่ถาวรส าหรับเราที่น่ีคือเราก  าลงัมองหาหน่ึงที่ยงัไม่ไดเ้ป็น (ฮีบรู 13:14, เยรูซาเลม็พระคมัภีร์ NJB) 

 

เห็นไดช้ดัว่าพอลคือการสอนที่มีจะไม่เป็นเมืองท่ีถาวรส าหรับคริสเตียนจนเมืองซ่ึงต่อมาคือ ( "เยรูซาเลม็ใหม่" ววิรณ์ 21: 

2) ดงันั้นพอลสอนว่าไม่มีเมืองมนุษยร์วมทั้งกรุงโรมอาจจะเป็นเมืองท่ีส านกังานใหญ่ถาวร 'ส าหรับบรรดาผูศ้รัทธา 

 

ตามที่พระคมัภีร์ใหม่หลกัค าสอนที่แทจ้ริง (1 ทิโมธี 4:16; 2 ทิโมธี 3: 14-16; กาลาเทีย 2: 5; โคโลสี 1: 21-23; 

จูด 3; กิจการ 14: 21-22) และความรักเหมือนพี่เหมือนนอ้ง (ในตน้ฉบบัภาษากรีก, ฮีบรู 13: 1) 



ไม่ไดเ้ป็นท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ท่ีควรจะด าเนินการต่อไป คริสตจกัรของพระเจา้อยา่งต่อเน่ืองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองกบัค าสอนสมเดจ็พร
ะสังฆราชเดิมและมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติั  ความรัก 

 

ใหเ้ราดูเพิ่มเติมไดท่ี้ส่ิงท่ีพระเยซูสอนความเป็นผูน้  าในอนาคตของคริสตจกัรท่ีเกี่ยวขอ้งกบัสถานท่ี: 

 

และเจา้จะเป็นที่เกลียดชงัของมนุษยท์ุกคนส าหรับช่ือของฉัน 
แต่ผูท่ี้จะอดทนจนถึงท่ีสุดผูน้ั้นจะรอด 23 และเม่ือพวกเขาจะข่มเหงท่านในเมืองน้ีหนีเขา้ไปอีก. (มทัธิว 10: 22-

23 DRB) . 

 

จะเกลียดชงัท่านสากลในบญัชีของนามของเรา แต่ทุกคนที่ยนือยู ่บริษทั 
ถึงจุดส้ินสุดจะถูกบนัทึกไว ้23 ถา้เขาข่มเหงท่านในเมืองเขา้มาลี้ภยัในคร้ังต่อไป. และถา้พวกเขาข่มเหงท่านในการที่จ
ะใชห้ลบภยัในที่อื่น ในความเป็นจริงผมบอกคุณแลว้คุณจะไม่ไดไ้ปรอบเมืองของอิสราเอลก่อนที่บุตรมนุษยม์า(มทัธิ
ว 10: 22-23 NJB) 

 

คริสเตียนจะอดทนและยงัคงอยูใ่นความเช่ือ พระเยซูยงัไม่มาและส่ิงท่ีคริสตชนมีไดใ้นปาเลสไตน์ไดรั้บการไล่ผ่านเมืองทั้งหมด
ในภูมิภาคว่าตั้งแต่พระเยซูกล่าวน้ี 
(สงครามครูเสดช่วยใหแ้น่ใจว่าน้ี) ดงันั้นพระเยซูถูกเห็นไดช้ดัว่าหมายถึงเมืองมากข้ึนกว่าผูท่ี้อยูใ่นพื้นท่ีของปาเลสไตน์ (โดย 
"เมืองของอิสราเอล" น้ีรวมถึงชนเผ่าอิสราเอลที่กระจดักระจายไปต่อเจมส์. 1: 1 และไม่เพียง 
แต่ผูท้ี่อยูใ่นบริเวณที่เรียกกนัว่าอิสราเอลหรือปาเลสไตน์ส าหรับคริสเตียนที่จะใชห้ลบภยัใน) 

 

ดงันั้นข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีพระเยซูและอคัรสาวกเปาโลสอนคริสตจกัรท่ีอา้งว่าเป็นเมืองท่ีมีถาวรทยอยเผยแพร่ใกลเ้คียงกบั 2,000 

ปีอาจจะไม่ไดค้ริสตจกัรท่ีแทจ้ริงแต่ตั้งแต่ประวติัศาสตร์แสดงใหเ้ห็นว่าส านกังานใหญ่ของคริสตจกัรท่ีแทจ้ริงของพระเจา้ท่ีมีกา
รเปลี่ยนแปลงตลอดหลายศตวรรษจากเดิมในกรุงเยรูซาเลม็ (กิจการ 2) อาจจะเป็นในเมืองอนัทิโอ (กิจการ 11:26) 

ไปเมืองเอเฟซัสมีร์นาจะไปยโุรป (เมืองต่าง ๆ ) 
ไปยงัสถานที่ต่างๆ ในทวีปอเมริกาเหนือน้ีเป็นสัญญาณว่ากลุ่มเช่นคริสตจกัรอยา่งต่อเน่ืองของพระเจา้ (ซ่ึงจะข้ึนอยูใ่นขณะน้ีใน
ภูมิภาคหา้เมืองแคลิฟอร์เนีย) อาจจะเป็นคริสตจกัรที่แทจ้ริง 

 



ดงันั้นการขาดของ "เมืองถาวร" น้ียงัเป็น 'หลกัฐาน' ทีช่่วยขจดัส่ิงท่ีเรียกว่า 
'สมเดจ็พระสังฆราชเห็นของคริสตจกัรบรรดาผูท้ี่อา้งต่อเน่ืองหลายศตวรรษในกรุงโรมออคเยรูซาเลม็ซานเดรียคอนสแตนติและ
ที่อื่น ๆ 

 

บางทีมนัอาจจะควรที่จะกล่าวว่าพระคมัภีร์โดยเฉพาะก่น 'เมืองใหญ่' ท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขาเจ็ด (ววิรณ์ 17: 9, 

18) กรุงโรมและคอนสแตนติจะถือว่าเป็น 'เจ็ด เมืองท่ีเป็นพื้นท่ีห้าเมืองของรัฐแคลิฟอร์เนียไม่ได ้

 

วนัสะบาโตรักษาไดรั้บการสอนและไดรั้บการเพื่อด าเนินการต่อ 

 

แมว้่าส่วนใหญ่ที่นบัถือศาสนาคริสตก์ระท าเช่นวนัอาทิตยเ์ป็นวนัของส่วนที่เหลือส าหรับคริสตชนที่มีการเรียนการสอนไม่มีที่ไ
หนในพระคมัภีร์ วนัอาทิตยท์ี่ตวัเองเขา้ไปในโลกที่นบัถือศาสนาคริสตอ์าชีพผ่านการประนีประนอมกบัหน่วยงานภาครัฐและศา
สนาอิสลามนมสัการดวงอาทิตยพ์ระเจา้ 

 

พนัธสัญญาเดิมสอนว่าเจ็ดวนัสะบาโตเป็นสัญญาณระหว่างพระเจา้และประชาชนของพระองค ์(อพยพ 31: 13-18) 

 

แต่ส่ิงท่ีเกี่ยวกบัพนัธสัญญาใหม่? พนัธสัญญาใหม่แสดงใหเ้ห็นชดัเจนว่าพระเยซู (ลูกา 04:16, 21; 6: 6; 13:10) 

เช่นเดียวกบัอคัรสาวกและซ่ือสัตย ์(กจิการ 13: 13-15, 42-44; 17: 1-4; 18 : 4; ฮีบรู 4: 9-11) 

เกบ็ไวใ้นวนัที่เจ็ดวนัสะบาโต (ซ่ึงเรียกว่าวนัเสาร์ปฏิทินองักฤษ) 

 

แมว้่าบางคนบอกว่าวนัน้ีมากเกินไปกเ็ปลี่ยนไปและไม่ไดมี้เจตนาท่ีจะยงัคงส าหรับคริสเตียนสังเกตเห็นส่ิงท่ีพนัธสัญญาใหม่ขอ
งตวัเองจริงสอน (กบัโปรเตสแตนตแ์ละสองโรมนัคาทอลิกแปลแสดงดา้นล่าง): 

 

ยงัคงมีแลว้วนัสะบาโตส่วนที่เหลือส าหรับคนของพระเจา้ 10 ส าหรับทุกคนที่เขา้มาส่วนที่เหลือของพระเจา้ยงัพกัผ่อน
จากการท างานของตวัเองเช่นเดียวกบัท่ีพระเจา้ไดท้รงกระท าจากเขา 11 ใหเ้ราจึงใหค้วามพยายามที่จะเขา้สู่ส่วนที่เหลื
อทุกคน. เพื่อใหไ้ม่มีใครจะลดลงตามตวัอยา่งของพวกเขาไม่เช่ือฟัง(ฮีบรู 4: 9-11 นานาชาติรุ่นใหม่) 

 



มียงัคงตอ้งดงันั้นวนัเสาร์ส่วนที่เหลือสงวนไวส้ าหรับคนของพระเจา้ 10 ตั้งแต่เขา้ไปในสถานท่ีของส่วนท่ีเหลือคือกา
รพกัผ่อนหลงัเลิกงานของคุณเป็นพระเจา้ไดท้รงกระท าหลงัจากที่เขา. 11 ขอใหเ้ราแลว้กดไปขา้งหนา้เพื่อเขา้สู่สถานที่
แห่งน้ี ส่วนท่ีเหลือหรือบางท่านอาจจะคดัลอกตวัอยา่งของการปฏิเสธน้ีจะเช่ือและจะหายไป (ฮีบรู 4: 9-

11 NJB). 

 

 ดงันั้นจึงมีเหลืออยู ่
ส าหรับคนของพระเจา้ 10 เพราะว่าผูท้ี่จะเขา้สู่ส่วนที่เหลือของเขาเดียวกนัยงัทรงหยดุพกัจากการท างานของเขาเป็นพร
ะเจา้ของเขาจาก 11 ใหเ้รารีบเร่งจึงจะเขา้สู่ส่วนที่เหลือ. เกรงว่าคนหน่ึงคนใดตกอยูใ่นตวัอยา่งเดียวกนัของกงัขา (ฮีบรู 
4: 9-11 เดิมและทรูแรมส์พนัธสัญญาใหม่ของคริสตศ์กัราช 1582). 

 

ประวติัความเป็นมาแสดงใหเ้ห็นว่าการรักษาวนัสะบาโตถูกเกบ็ไวต้ลอดประวติัศาสตร์แมจ้ะคุง้โดยเจา้หนา้ที่ของจกัรพรรดิและ
เทศบาลของผูช้าย วนัสะบาโตรักษาแพร่กระจายจากคริสตจกัรที่เป็นตน้ฉบบัในกรุงเยรูซาเลม็ถึงเอเชียไมเนอร์, แอฟริกา, 
ยโุรปและเอเชียในช่วงตน้ศตวรรษที่ AD 

วนัสะบาโตเป็นเอกสารท่ีจะเกิดข้ึนตลอดหลายศตวรรษและมาถึงตะวนัตกติดเกง้ไม่เกิน 1600 

 

เพียงคริสตจกัรที่ต่อเน่ืองเพื่อใหว้นัสะบาโตจนกระทัง่ศตวรรษท่ี 21 อาจจะเป็นคริสตจกัรที่แทจ้ริงส าหรับคนของพระเจา้ใหเ้ป็
นไปตามพนัธสัญญาใหม่ (ฮีบรู 4: 4 แสดงใหเ้ห็นส่วนท่ีเหลือวนัสะบาโตน้ีจะเกี่ยวขอ้งกบัวนัท่ีเจ็ด) 

 

เหตุผลหน่ึงท่ีหลายคนในวนัน้ีไม่เขา้ใจส่ิงท่ีพระคมัภีร์ไบเบิลสอนเกี่ยวกบัเร่ืองน้ีกคื็อว่านกัแปลบางแห่งไดมี้ 
ตั้งใจ  ค  าภาษากรีก(ςαββατισμóς) ที่พบในฮีบรู 4: 9 โปรเตสแตนต ์KJV และ 
NKJV แปลผิดกเ็ช่นเดียวกบัรุ่นที่มีการเปลี่ยนแปลงของแรมส์พนัธสัญญาใหม่ที่เรียกกนัว่ารุ่น 

(เปลี่ยนในศตวรรษที ่18) ที ่ทั้งสามแปลผิดค าว่า 'ส่วนที่เหลือ' ในขณะที่มีระยะที่แตกต่างกนัภาษากรีก 
(ทบัศพัทเ์ป็น katapausin) แปลว่า 'ส่วนที่เหลือ' ในพนัธสัญญาใหม่.  อยา่งชดัเจนหมายถึง 'วนัสะบาโตส่วนที่เหลือ' 

และนกัวิชาการซ่ือสัตยท์ุกคนจะยอมรับว่า . เน่ืองจากการ 
ในวนัน้ีส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าวนัเสาร์วนัสะบาโตก าชบัเป็นพิเศษส าหรับชาวคริสตใ์นพนัธสัญญาใหม่ 

 

วนัศกัดิ์ สิทธ์ิและแผนการของพระเจา้แห่งความรอด 

 



ในปฐมกาล 1:14 พระเจา้กล่าวว่าเขาท าไฟบางประเภท (เช่นดวงอาทิตยแ์ละดวงจนัทร์) 
เพื่อท าเคร่ืองหมายปิดวนัส าคญัทางศาสนา / 
เทศกาลทางศาสนา(แปลพระวจนะของพระเจา้) แต่ไม่กี่คนที่อา้งว่าพระเยซูใหพ้วกเขา 

 

งานเลี้ยงของพระเจา้และประชุมบริสุทธ์ิมีการระบุไวใ้นพระคมัภีร์ในบทท่ี 23 ของหนงัสือเลวีนิติ พวกเขาเป็นวนัที่เจ็ดวนัสะบา
โตปัสกาวนักินขนมปังไร้เช้ือ, 

คริสตชนท่ีงานเลี้ยงของทรัมเป็ตวนัแห่งการชดใชง้านเลี้ยงของพระและล่าสุดวนัอนัยิง่ใหญ่ ในขณะที่ moderns 

หลายคนจะเรียกพวกเขาว่า "ยวิ" 
ความจริงกค็ือว่าพระเยซูสาวกของพระองคแ์ละผูติ้ดตามที่ซ่ือสัตยข์องพวกเขาในช่วงตน้เกบ็ไว้ ดงันั้นพวกเขาจะถูกเกบ็ไวโ้ดยผู ้
ท่ีอยูใ่นคริสตจกัรของพระเจา้อยา่งต่อเน่ืองเหล่าน้ีในพระคมัภีร์ไบเบิลจุดวนัส าคญัทางศาสนาท่ีมีต่อแผนคร้ังแรกและคร้ังท่ีสอง
มาของพระเยซูและช่วยใหก้ารแสดงของพระเจา้แห่งความรอด 

 

หลายคนจะประหลาดใจที่จะตระหนกัว่าในช่วงตน้คริสตชนที่คาดว่าเกือบทุกคนที่เคยอาศยัอยูจ่ะถูกบนัทึกไวแ้ละเป็นส่วนหน่ึง
ของอาณาจกัรนิรันดร์ของพระเจา้ แมใ้นช่วงตน้กรีกโรมนัสนบัสนุนเช่นอิราลียง ซานเดรีย, 
เกรกอรีแห่งนิสซาและแอมโบรสแห่งมิลานสอนที่ส่วนนอ้ยของหลกัค าสอนที่ว่า 

 

ส่วนหน่ึงของเหตุผลท่ีว่าหลกัค าสอนน้ีท่ี 
'หายไป' คือการท่ีนอ้ยลงและนอ้ยของกรีกโรมนัถูกตอ้งจะท าใหว้นัส าคญัทางศาสนาในพระคมัภีร์ไบเบิลโดยเฉพาะอยา่งยิง่หลั
งจากที่พวกเขาเปลี่ยนปัสกาในศตวรรษที่ 2 เกือบทุกวนัส าคญัทางศาสนาถูกประณามโดยออร์โธดอกบาทหลวงจอห์น 
จกัรพรรดิโธ 
(ผูป้ระกาศโทษประหารชีวิตส าหรับผูท้ี่จะกลา้ยงัคงใหว้นัพระคมัภีร์ของเทศกาลปัสกา) เช่นเดียวกบัการท าสภาเลโอดีเซียในช่ว
งปลายศตวรรษที่ 4 . งบเช่นเดียวกบัการข่มเหงโดยศาสนาจกัรพรรดิคอนสแตนติก่อนหนา้น้ีในศตวรรษท่ีนั้นเช่น 
"ใหเ้ราแลว้มีอะไรกนักบัฝูงชนชาวยวิท่ีน่ารังเกียจ" นอกจากน้ียงัมีบทบาท 

 

เหตุผลส าหรับการสูญเสียของความรู้เกี่ยวกบัแผนแห่งความรอดอีกประการหน่ึงคือการลงโทษของ ในวนัที่ 5 และ 
6 th ศตวรรษ ในขณะที่ มีขอ้บกพร่องหลาย (แมใ้นความเขา้ใจความรอดของเขา) 
เขารวมอยูใ่นค าสอนของเขามีโอกาสส าหรับความรอดส าหรับผูท่ี้ไม่ไดบ้นัทึกหรือชัว่ 
ในยคุน้ีหลกัค าสอนของนิกายโรมนัคาทอลิกนรกดูเหมือนว่าจะไดรั้บการรับรองว่าเป็นทางเลือกท่ีไม่ใช่พระคมัภีร์ไบเบิลหลงัจา
ก ถูกประณาม (แมว้่าตะวนัออกออร์โธดอกและโปรเตสแตนตไ์ม่ยอมรับนรก) 



 

ตามเน้ือผา้โบสถแ์ห่งกรุงโรมและคริสตจกัรโปรเตสแตนต์มีแนวโนม้ท่ีจะสอนว่าตอนน้ีเป็นเพียงวนัเดียวของความรอดและว่าทั้
งหมดไม่ไดถู้กบนัทึกในยคุน้ีจะเผาไหมนิ้รันดร์ในนรก / นรก (แมว้่ากบัปัจจุบนัทัว่โลกและ การเคลื่อนไหวท่ีเกิดข้ึนอาจน้ี 
การเปลี่ยนแปลง) ทางทิศตะวนัออกออร์โธดอกมีความยาวจองเกี่ยวกบัท่ีและไดก้ล่าวว่าพระเจา้จะสามารถประหยดัมากส่วนที่เ
หลือของมนุษยชาติในช่วงเวลาของการตดัสินบลัลงักสี์ขาว (cf วิวรณ์ 20: 11-13) แต่ไม่แน่ใจ 
(กรัม ส่ิงท่ีผ่านมาและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนท่ีผ่านมาค. 1979 มิชชนันารีแผ่นปลิว # E95h ศกัดิ์ สิทธ์ิคุม้ครองรัสเซีย 
คริสตจกัรออร์โธดอก) ส่วนหน่ึงของเหตุผลส าหรับการขาดออร์โธดอกของความเช่ือมัน่คือการท่ีพวกเขาไม่ไดอ้ยา่งแทจ้ริงใหว้ ั
นส าคญัทางศาสนาในพระคมัภีร์ไบเบิลหรือไม่พวกเขาเขา้ใจความหมายที่แทจ้ริงว่าพวกเขามีส าหรับคริสเตียน  แผนการของพร
ะเจา้วนัส าคญัทางศาสนาความช่วยเหลือภาพของพระเจา้ส าหรับมนุษยชาติ 

 

เราในคริสตจกัรของพระเจา้อยา่งต่อเน่ืองใหว้นัส าคญัทางศาสนาเดียวกนัในพระคมัภีร์ไบเบิลเป็นพระเยซูสาวกของพระองคแ์ล
ะผูติ้ดตามท่ีซ่ือสัตยข์องพวกเขาเช่นคริสตจกัรคริสเตียนพื้นท่ีของผูน้  าพระเจา้  ของเมอร์นาและ ซาร์ดิสเกบ็ไว ้

 

การรักษาวนัส าคญัทางศาสนาในพระคมัภีร์ไบเบิลเตือนคริสเตียนแทข้องแผนการที่แทจ้ริงของพระเจา้แห่งความรอดและความ
สง่างาม คริสตจกัรของพระเจา้อยา่งต่อเน่ืองมีความเขา้ใจในวิธีการของแต่ละวนัศกัดิ์ สิทธ์ิผูกกบัแผนการของพระเจา้แห่งความร
อด (เห็นหนงัสือเล่มเลก็ฟรีของเราคุณควรสังเกตวนัศกัดิ์ สิทธ์ิของพระเจา้หรือวนัหยดุปีศาจ?) 

 

พระคมัภีร์สอนอยา่งชดัเจนว่าพระเยซูคริสตเ์ป็นลูกแกะปัสกาเสียสละเพื่อเราและท่ีเราจะตอ้งใหผู้เ้ลี้ยงท่ีมีขนมปังไร้เช้ือ (1 

โครินธ์ 5: 7-

8) วนัของภาพความช่วยเหลือกินขนมปังไร้เช้ือว่าเรามีความมุ่งมัน่ท่ีจะน าความบาปและความเจา้เล่ห์ออกไปจากชีวิตของเรา 
(cf มทัธิว 16: 6-12; 23:28) 

 

แมค้ริสตจกัรกรีกโรมนัรู้ว่าคริสตชนที่เรียกว่าเทศกาลสัปดาห์ (เลวนิีติ 23: 15-16) และวนัที่เป็นผลแรก (หมายเลข 
28:26) 
ในพนัธสัญญาเดิมที่มีความส าคญัที่นบัถือศาสนาคริสต์ ความคิดของชาวคริสตก์ต็ามไดรั้บการยนืยนัในพนัธสัญญาใหม่ (เจมส์ 
1:18) ในอิสราเอลโบราณมีการเกบ็เกี่ยวที่มีขนาดเลก็ในฤดูใบไมผ้ลิและการเกบ็เกี่ยวที่มีขนาดใหญ่ในฤดูใบไมร่้วง  ฤดูใบไม้
ผลิอนัศกัดิ์ สิทธ์ิวนัคริสตชนเม่ือเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งจะช่วยใหภ้าพว่าพระเจา้เป็นเพียงการเรียกร้องบางอยา่งในขณะน้ีส าหรับควา
มรอด (จอห์น 6:44; 1 โครินธ์ 1:26; โรม 11:15) ท่ีมีการเกบ็เกี่ยวท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึนมาในภายหลงั (จอห์น 7: 37 

38) 



 

โดยทัว่ไปในคริสตจกัรกรีกโรมนัไม่ใหว้นัส าคญัทางศาสนาในพระคมัภีร์ไบเบิลท่ีเกิดข้ึนในฤดูใบไมร่้วง หากพวกเขาพวกเขาดี
กว่าอาจจะตระหนกัดีว่างานเลี้ยงของภาพเสียงแตรของพระเจา้มาลงโทษแทรกแซงบนแผ่นดินโลกและการกลบัมาของพระเยซู
คริสตผ์่านเจ็ดแตรบทวิวรณ์ 8 และ 9 และ 11: 15-

19 ในขณะท่ีกรีกโรมนัคริสตจกัรโดยทัว่ไปยอมรับว่าเสียงแตรในวิวรณ์จะท าอยา่งไรกบัเร่ืองเหล่านั้น 
(บางคนเห็นแตรเหล่าน้ีเป็นเชิงเปรียบเทียบ) พวกเขาเห็นเหตุผลท่ีจะสังเกตฉลองในพระคมัภีร์ไบเบิลแตรไม่มี 

 

ฤดูใบไมร่้วงในวนัถดัไปเป็นวนัศกัดิ์ สิทธ์ิของการชดเชย ในพนัธสัญญาเดิมวนัน้ีรวมถึงพิธีท่ีแพะ ถูกส่งไปยงัถิ่นทุรกนัดาร 
(เลวีนิติ 16: 1-10) ในขณะที่คริสเตียนเห็นส่งของแพะ ออกไปภาพช่วงเวลาสหสัวรรษเม่ือซาตานจะมุ่งหนา้ไปยงั 
พนัปีในหลุมลึก (วิวรณ์ 20: 1-4) ซ่ึงหมายความว่าเขาจะไม่สามารถท่ีจะล่อใจและหลอกลวงในช่วงเวลานั้น 

 

เทศกาลอยูเ่พิงภาพความอุดมสมบูรณ์ทางจิตวิญญาณและวสัดุท่ีจะเกิดข้ึนในช่วงรัชสมยัพนัปีของพระเยซูคริสตเ์ม่ือมีคนจะท าใ
หก้ฎหมายของพระเจา้โดยไม่มีการหลอกลวงของซาตาน (วิวรณ์ 20: 1-

6) น้ีเป็นในทางตรงกนัขา้มกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนในขณะน้ีในโลกหลอกโดยซาตาน (วิวรณ์ 12: 

9) หลอกลวงนรกเป็นส่วนหน่ึงของเหตุผลส่วนใหญ่ที่นบัถือศาสนาคริสตไ์ดรั้บการผิดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทจ็ (2 

โครินธ์ 11: 14-15) 

 

สุดทา้ยของวนัส าคญัทางศาสนาในพระคมัภีร์ไบเบิล (เลวีนิติ 23: 36B) 

มกัจะถูกอา้งถึงในคริสตจกัรของวงการพระเจา้เป็นคร้ังสุดทา้ยวนัอนัยิง่ใหญ่ สังเกตเห็นส่ิงท่ีพระเยซูทรงสอนเกี่ยวกบัมนั: 

 

ในวนัสุดทา้ย, วนัยิง่ใหญ่ของงานฉลองพระเยซูทรงยนืและร้องออกมาว่า 
"ถา้ทุกคนกระหายใหเ้ขามาหาเราและเคร่ืองด่ืม. 38 ผูท้ี่เช่ือในเราตามที่พระคมัภีร์ไดก้ล่าวออกมาจากหวัใจของเขา 
จะไหลธารน ้าท่ีอาศยัอยู.่ " (จอห์น 7: 37-38) 

 

มนัข้ึนอยูก่บัการปฏิบติัตามของสุดทา้ยวนัอนัยิง่ใหญ่ท่ีทุกคนที่ไม่ไดมี้โอกาสรอดอยา่งแทจ้ริงจะมีโอกาสที่และเกือบทุกคนจะย
อมรับขอ้เสนอที่ 

 



เกือบมนุษยท์ุกคนที่เคยอาศยัอยูจ่ะถูกบนัทึกไว!้ 

 

ความจริงในพระคมัภีร์ไบเบิลคือว่าเพราะความรักของพระเจา้พระเยซูเสดจ็มาตายเพื่อทั้งหมด: 

 

เพราะว่าพระเจา้ทรงรักโลกที่ทรงประทานพระพระบุตรองคเ์ดียวว่าใครกต็ามที่เช่ือในพระองคจ์ะไม่พินาศ 
แต่มีชีวิตนิรันด. 17 เพราะวา่พระเจา้ไม่ไดส่้งพระบุตรของพระองค์เขา้มาในโลกเพื่อจะพิพากษาโลก 
แต่ท่ีโลกโดยพระบุตรนั้น ถูกบนัทึกไว  ้(จอห์น 3: 16-17) 

 

เพื่อใหไ้ดรั้กพระเจา้ส่งพระบุตรของพระองคท์ี่จะตายเพื่อญาตินอ้ยหรือโลก? 

 

โปรเตสแตนตท์ี่มกัจะพูดอห์น  

 

3:16 มกัจะสอนว่าโลกจะถูกบนัทึกไว ้แต่ส่วนใหญ่ที่เคยอาศยัอยูจ่ะประสบในการลงโทษตลอดไป คือว่าประเภทของแผนแห่
งความรอดท่ีพระเจา้ผูท้รงรอบรู้และเป็นความรักจะเกิดข้ึนดว้ย? พระคมัภีร์สนบัสนุนความคิดที่ว่าทุกคนจะถูกบนัทึกไวใ้นตอ
นน้ี? ถา้ไม่เป็นธรรมที่? 

 

นบัตั้งแต่พระเจา้เป็นส่ิงท่ีรู้และทุกท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นความรัก (1 ยอห์น 4: 8,16) 

ขอพระเจา้ไดท้รงตั้งไวม้ากท่ีสุดท่ีเคยอาศยัอยูใ่นการลงโทษนิรันดร์ 

 

เลขที ่

 

แน่นอนว่าพระเจา้ทรงเป็นความฉลาดพอที่จะมีแผนที่ท  างานจริง 

 

โรม 9: 14-15 ฯ : 



 

"ส่ิงท่ีเราจะพูดแลว้หรือไม่มีการอธรรมกบัพระเจา้ไม่แน่นอน! 15 เพราะเขาบอกกบัโมเสสว่า" 
ผมจะมีความเมตตากบัคนใดคนหน่ึงกจ็ะมีความเมตตาและเราจะมีความเมตตาต่อคนใดคนหน่ึงกจ็ะมีความเห็นอกเห็
นใจ. " 

 

เรารู้ว่าพระเจา้ทรงเลือกส่วนหน่ึงของอิสราเอลในพนัธสัญญาเดิมเพื่อความรอดในยคุน้ีและไม่กี่ถา้มีคนอื่น 
ๆ หากที่จะเป็นทุกวิธีคือความรักที่? 

 

พระคมัภีร์สอนว่าหลายคนไดรั้บการจงใจตาบอดในยคุน้ี (จอห์น 12: 37-40) บรรดาผูท่ี้ถูกตาบอดในยคุน้ียงัคงมีโอกาส 
(cf จอห์น 9:41; อิสยาห์ 42: 16-18) ขอใหส้ังเกตเพิ่มเติม: 

 

ฉันอีกคร้ังจะท าผลงานท่ียิง่ใหญ่ในหมู่คนน้ี 
... 24 เหล่าน้ีท่ีผิดพลาดในจิตวิญญาณท่ีจะมาถึงความเขา้ใจและบรรดาผูท่ี้บ่นจะไดเ้รียนรู้หลกัค าสอน (อิสยาห์ 29: 

14,24) 

 

มีความล าเอียงใด ๆ กบัพระเจา้ (โรม 2:11) เป็น จะมีการเปิดโอกาสใหทุ้กคนเป็น 
"ที่สุดปลายแผ่นดินโลกจะเห็นความรอดของพระเจา้ของเราวา่" (อสิยาห์ 52:10) 

 

มีเพียงหน่ึงช่ือใตฟ้้าโดยที่มนุษยส์ามารถบนัทึก (กิจการ 4:12) และที่เป็นพระเยซูคริสต ์(กิจการ 
4:10) เน่ืองจากส่วนใหญ่ของมนุษยชาติไม่เคยไดย้นิความจริงเกี่ยวกบัพระเยซูและ 
"เน้ือหนงัทั้งส้ินจะเห็นความรอดของพระเจา้" (ลูกา 3: 6) จะมีโอกาสส าหรับทุกคนที่จะบรรลุความรอด (อิสยาห์ 52:10, 

56: 1) -either ในยคุน้ีหรือยคุท่ีจะมา (cf แมทธิว 12: 31-32, ลูกา 13: 29- 

30) วยัน้ีในอนาคตมาหลงัจากฟ้ืนจากความตายท่ีสอง 
(เป็นคริสตชนท่ีแทจ้ริงในเวลาท่ีมีการยกก าลงัท่ีฟ้ืนจากความตายคร้ังแรกต่อวิวรณ์ 20: 5-6) 

และรวมถึงช่วงเวลาของการตดัสินบลัลงักสี์ขาว (วิวรณ์ 20: 11-12) อิสยาห์ (อิสยาห์ 65:20) 

เช่นเดียวกบัโรมนัและออร์โธดอกคาทอลิกนกับุญอิราสอนว่ายคุน้ีโดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่ีจะมาจะประมาณหน่ึงร้อยปียาว 

 



พนัธสัญญาใหม่แสดงใหเ้ห็นว่าอคัรสาวกเปาโลสังเกตวนัส าคญัทางศาสนาในพระคมัภีร์ไบเบิล (เช่นกิจการ 18:21, 20: 

6,16, 27: 9; 1 โครินธ์ 5: 7-8) พอลประณามการใชม้าตรการการปฏิบติัศาสนากบัการเฉลิมฉลองในพระคมัภีร์ไบเบิล 
(1 โครินธ์ 10: 20-

23) พอตวัเองท่ีระบุไวใ้กลถ้ึงจุดส้ินสุดของชีวิตของเขาท่ีเขาเกบ็ไวท้ั้งหมดปฏิบติัท่ีชาวยวิท่ีจ าเป็นเพื่อให ้(กจิการ 28: 17-

19) ที่จะไดมี้การรวมทุกวนัส าคญัทางศาสนาที่ระบุไวใ้นเลวีนิติ 23 

 

เป็นกฎที่คริสตจกัรกรีกโรมนัไม่ปฏิบติัตามค าตกัเตือนอคัรสาวกเปาโลของเลียนแบบเขาในขณะที่เขาเลียนแบบพระคริสต ์(1 

โครินธ์ 11: 1) และพวกเขาไม่ไดเ้กบ็ทุกวนัส าคญัทางศาสนาในพระคมัภีร์ไบเบิล 

 

แต่คริสตจกัรกรีกโรมนัมกัจะเกบ็วนัอุทิศใหก้บัเทพศาสนาต่างๆ (เสาร์, แพนอิชตาร์ไดอาน่า เจนสั ฯลฯ ) "โฉมหนา้" 
กบัเคร่ืองประดบัออกไปดา้นนอกอา้งว่าเป็นคริสเตียน ขอ้เทจ็จริงของประวติัศาสตร์พิสูจน์วา่ในช่วงตน้คริสตชนที่แทจ้ริงไม่ได้
ใหค้ริสมาสตว์นัอาทิตยว์าเลนไทน,์ อีสเตอร์สวรรคข์องแมร่ี ฯลฯ 

 

จะประนีประนอมคริสตจกัรคริสเตียนที่แทจ้ริงกบัพระเจา้? ถา้ไม่ไดท้  าไมส่วนใหญ่คิดว่ากลุ่มที่สูญเสียเป็นตวัแทนที่แทจ้ริงขอ
งศาสนาคริสต?์ ท่ีเรียกว่ากลุ่มคริสเตียนจะปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัในส่ิงท่ีพระเยซูและพระอคัรสาวกไดห้รือไม่? 

 

คนที่ไม่แน่นอนกรีกโรมนัโปรเตสแตนต์ หรือกลุ่มอื่น ๆ เช่นคริสตจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่งสิทธิชนยคุสุดทา้ย 
(ท่ีไดเ้พิ่มหนงัสือเพิ่มเติมเพื่อพระคมัภีร์) แบบ็ติสต ์
(ที่อา้งว่าพวกเขาน าหนา้การปฏิรูปยงัร่วมกนัจ านวนมากของค าสอนศาสนากบัโปรเตสแตนต)์ ชาวยวิศาสน 
(ที่สอนขนบธรรมเนียมประเพณีของคนที่คลา้ยกบัท่ีพระเยซูประณามมาร์ค 7: 6-13) และพระเจา้เป็นพยาน 
(ผูท้ี่ปฏิเสธเทพของพระเยซูคริสต)์ 

 

มนัเป็นเพียงคริสตจกัรในกลุ่ม 
พระเจา้ท่ีใหว้นัส าคญัทางศาสนาท่ีสามารถเร่ิมตน้ในการเรียกร้องท่ีถูกตอ้งท่ีจะต่อสู้เพื่อความเช่ือเดิมและอาจจะไดรั้บการพิจาร
ณา " คริสเตียน" ในเวลาน้ี 

 
ทนทานและก่นเคลื่อนไหวทัว่โลกและ  



 

หลายผูน้  าทางศาสนาและการเมืองในศตวรรษที่ 21 จะส่งเสริมการเคลื่อนไหวทัว่โลกและ 
interfaith เคลื่อนไหวทัว่โลกพยายามท่ีจะพิจารณาวา่ ทุก 
ศาสนาคริสเตียนมีค่าเท่ากนัก่อนที่พระเจา้ยงัพระคมัภีร์เตือนรัฐมนตรีเกี่ยวกบัการเทจ็ (2 โครินธ์ 11: 14-15) และเทจ็ 
"ความลึกลบับาบิโลน" ความเช่ือที่เกี่ยวขอ้งกบัผูน้  าทางการเมืองของโลก (วิวรณ์ 17 : 1-

9) พระเยซูไม่ไดม้าจะน าความสามคัคีระหว่างประเทศในยคุน้ี แต่ส่วน (ลูกา 0:51) คริสเตียนจะหนีไปจากบาบิโลนพยากรณ์ 
(เศคาริยา 2; 6-7 วิวรณ์ 18: 4) และนฤมลโดยโลก (เจมส์ 1:27) 

 

ผูน้  ามากข้ึนนอกจากน้ียงัมีการส่งเสริมเอกภาพรวมทั้งในน้ีความสามคัคี 
ซ่ึงเป็นหลกัพยายามที่จะบ่งบอกว่าทุกศาสนามีค่าเท่ากนัก่อนที่พระเจา้ น้ีเป็นความเทจ็ท่ีเห็นไดช้ดัในขณะท่ีมนัเป็นเพียงผ่านพร
ะนามของพระเยซูที่ใด ๆ ที่สามารถบนัทึกไว ้(กิจการ 4: 10-12) สูญเสียค าสอน ฯลฯ 
เพื่อจุดประสงคข์องความสามคัคีคือการหลอกลวงและผิด: สาปกคื็อผูท่ี้มีการท างานของพระลวงน้ี (เยเรมีย ์48:10) 

 

ผูส่้งเสริมทัว่โลก / ความสามคัคีทางศาสนาดูเหมือนจะไม่ทราบว่าทั้งเก่าและใหม่ 
สอนว่าความสามคัคีท่ีแทจ้ริงของความเช่ือไม่ไดเ้กิดข้ึนจนกระทัง่หลงัจากท่ีพระเยซูจะส่งกลบั 

 

จนเราทุกคนมาถึงความสามคัคีของความเช่ือและความรู้ของพระบุตรของพระเจา้ที่จะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบในการวดั
ความสูงของความแน่นของพระคริสต์ (เอเฟซัส 4:13) 

 

"สิงห์และเปรมปรีด์ิโอธิดาแห่งศิโยน! เพราะดูเถิดเราก  าลงัมาและฉันจะอยูท่่ามกลางของคุณ" 
กล่าวว่าองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้. 11 "หลายประเทศจะสมทบกบัพระเจา้ในวนันั้นและพวกเขาจะกลายเป็นคนของฉัน 
และฉันจะอยูท่่ามกลางของคุณแลว้คุณจะรู้ว่าพระเจา้ของครอบครัวไดส่้งฉันจะใหคุ้ณ 12 และพระเจา้จะใชค้วามครอ
บครองของยูดาห์เป็นมรดกของเขาในดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิและอีกคร้ังจะเลือกเยรูซาเลม็ (เศคาริยา 2...: 10-12) 

 
สังเกตเห็นมีเป็นหน่ึงในความเช่ือของจริง: 

 



มีอีกอยา่งหน่ึงของร่างกายและวิญญาณเป็นเช่นเดียวกบัคุณถูกเรียกว่าเป็นหน่ึงในความหวงัของการโทรของคุณ  5 

องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้องคเ์ดียวซ่ึงเป็นหน่ึงในความเช่ือหน่ึงบพัติศมา 6 หน่ึงพระเจา้พระบิดาของทุกคนท่ีอยูเ่หนือทั้งหมด
และผ่านทั้งหมดและในทุกท่าน (เอเฟซัส 4: 4-6) 

 

ว่าหน่ึงในความเช่ือคือความจริงคริสตจกัรของพระเจา้ความเช่ือของคริสเตียนไม่บางบุกรุก, ทัว่โลก, ย  าบาบิโลน (วิวรณ์ 17) 

ว่าพระเยซูจะท าลาย (cf วิวรณ์ 19) 

 

เท่าที่ความสามคัคีคริสเตียนจริงในพระคมัภีร์ที่แสดงใหเ้ห็นว่าจะมีความแตกแยกในคริสตจกัรของพระเจา้ (cf วิวรณ์ 2 และ 
3) จนกระทัง่พระเยซูผลตอบแทน 

 

ในขณะที่เราอยูใ่นคริสตจกัรของพระเจา้อยา่งต่อเน่ืองเช่ือว่าควรจะมีความสัมพนัธ์อนัดีในหมู่ทั้งหมดเท่าท่ีเป็นไปได ้(cf โรม 
00:18) นัน่ไม่ไดห้มายความว่าเราพิจารณาทุกศาสนาเป็นเทียบเท่ากบัคริสตจกัรท่ีแทจ้ริงของพระเจา้ท่ีแทจ้ริง 
ความเช่ือของคริสเตียน นอกจากน้ีเรายงัท าตามตวัอยา่งของพระเยซูและจะประณามผูท่ี้อาศยัเพิ่มเติมเกี่ยวกบัประเพณีกว่าพระคั
มภีร์ (มาระโก 7: 9-13) 

 

ป้ายพิสูจน์และเบาะแส 

 

ในการสรุปและน่ีคือรายช่ือของสัญญาณพิสูจน์และเบาะแสที่ช่วยในการระบุคริสตจกัรที่แทจ้ริงในขณะที่มนั:  

 

1. ท าใหพ้ระวจนะของพระเจา้เหนือประเพณีของคนและดว้ยเหตุน้ียงัไม่ไดเ้พิ่มค  าสอนท่ีเป็นศตัรูกบัพระคมัภีร์ (cf 

แมทธิว 15: 3- 9) 

 

2. ใชช่ื้อในพระคมัภีร์ไบเบิล "คริสตจกัรของพระเจา้" (เช่นกิจการ 20:28; 1 ทิโมธี 3: 5) 

 

3. เช่ืออยา่งจริงจงัส าหรับความเช่ือเดิม (จูด 3) แมภ้ายใตภ้ยัคุกคามของการประหตัประหาร (เช่นกิจการที่ 5: 27-

32) 



 

4. ร่องรอยค าสอนในพระคมัภีร์ไบเบิลของมนัตลอดประวติัศาสตร์ (cf 1 ห์น 2: 6) 

 

5. ช่วยแกะปัสกาใน 14 ของนิสัน (เลวีนิติ 23: 5 มทัธิว 26:18) 

 

6. ไดรู้้จกัซ่ึงหนงัสือเป็นส่วนหน่ึงของพระคมัภีร์ตั้งแต่เวลาของสาวกจอห์น (cf 2 ทิโมธี 3: 16-17; วิวรณ์ 1: 

9-19; 22: 18-19; อิสยาห์ 8:16) 

 

7. สอนความจริงเกี่ยวกบัพระเจา้น้ี (โรม 1:20; โคโลสี 2: 2,9) 

 

8. สอนและช่วยใหก้ฎหมายมีความรักของพระเจา้ (1 ยอห์ 2: 4) 

 

9. การมีส่วนร่วมในการท าสงครามทางกามารมณ์ในโลกน้ี (จอห์น 18:36 ลูกา 3:14) 

 

10. ไดรั้บการถูกข่มเหง แต่กไ็ม่เคยข่มเหงทางกายภาพ (จอห์น 15: 20-21; cf เลย 18:36) 

11. ยงัไม่ไดใ้ชเ้คร่ืองประกอบภายนอกของพระเจา้ในแง่ของการแต่งกายสงฆอ์าคาร (cf เฉลยธรรมบญัญติั 12: 

29-30) 

 

12. พระกิตติคุณที่เตม็รูปแบบของสหราชอาณาจกัร (มทัธิว 24:14; 28: 19-20) 

 

13. คือ "ฝูงเลก็ ๆ นอ้ย ๆ " (ลูกา:32; โรม 11: 5; cf เลยวิวรณ์ 14: 1-9) 

 

14. ร่องรอยต าแหน่งทางกายภาพผ่านหลายเมืองตะกัว่ (ฮีบรู 13:14) และโบสถเ์จ็ดวิวรณ์บทที่ 2 และ 3 

 



15. มีสัญญาณของวนัสะบาโตในพระคมัภีร์ไบเบิล (อพยพ 31:13 ฮีบรู 4: 9) 

 

16. มีความเขา้ใจแผนการของพระเจา้แห่งความรอดผ่านทางพระเยซูคริสตเ์ป็นภาพผ่านวนัส าคญัทางศาสนา (1 

โครินธ์ 5: 7-8; เจมส์ 1:18) 

 

17. สอนกบัการสังเกตของวนัหยดุอิสลาม (1 โครินธ์ 10: 20-22) เดอะ 

 

18. จะไม่สอดคลอ้งกบัเวลาส้ินสุดบาบิโลนทัว่โลก (ววิรณ์ 13: 4-10; 18: 4) 

 

เพียงคริสตจกัรของพระเจา้ กลุ่มตรงกบัเกณฑเ์หล่าน้ี  - 

โรมนัคริสตจกัรไม่เขา้ใจอยา่งแทจ้ริงพระเจา้หรือแผนของพระเจา้หรือไม่ไดเ้ป็นตวัแทนของคริสตจกัรที่แทจ้ริง  

 

3 ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งพนัธสัญญาใหม่คร้ัง? 

 

อื่น ๆ กวา่วรรคน้ีเปิดตวัเอียงและวรรคปิดในตวัเอียงบทน้ีถูกเขียนข้ึนโดยในช่วงปลายคริสตจกัรในอดีตของพระเจา้ผูเ้ขียนดร. 
เฮอร์แมน และถูกตีพิมพใ์นปี 1985 ดร. ใหใ้ชเ้วลาของเขาเกี่ยวกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัคริสตจกัรท่ีแทจ้ริง 
ในสมยัพนัธสัญญาใหม่และการเพิ่มข้ึนของคริสตจกัรนอกใจมกัจะอา้ง KJV 

 

คริสกล่าววา่ "เราจะสร้างคริสตจกัรของฉัน" (มทัธิว 16:18) เขาไม่สร้างมนั - 
เป็นหน่ึงในคริสตจกัรนายจะหล่อหลอมและเพื่อเผยแพร่พระกิตติคุณของพระองค ์- ขอ้ความที่เขาน ามาจากพระเจา้ - 
เพื่อทุกคนในโลก 

 

แต่ส่ิงท่ีเราพบในวนัน้ี? ร้อยของคริสตจกัรท่ีแตกต่างและไม่เห็นดว้ยทั้งหมดก่อตั้งโดยคนแต่ละอาชีพจะสอนความจริงท่ียงัขดัแ
ยง้และไม่เห็นดว้ยกบัคนอื่น ๆ ทั้งหมด 

 



คริสตจกัรในค าท านาย 

 

ในขณะท่ีคนส่วนใหญ่ในวนัน้ีคิดว่าคริสตจกัรท่ีแทจ้ริงอยา่งรวดเร็วท่ีจะเติบโตใหญ่จะกลายเป็นองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพอิทธิพ
ลท่ีมีประสิทธิภาพในโลกน้ีท าใหโ้ลกท่ีดีกว่ากลายเป็นผูมี้อิทธิพลต่อการรักษาเสถียรภาพของอารยธรรมของโลกจริงคริสตก์่อตั้
งศาสนจกัรของพระองคไ์ม่ วตัถุประสงคด์งักล่าว ในการอธิษฐานสุดทา้ยของคริสตจกัรหน่ึงของพระองคพ์ระเยซูอธิษฐาน: 

 

"ผมขออธิษฐานส าหรับพวกเขาผมไม่อธิษฐานเพื่อโลก ... 
พระบิดาผูบ้ริสุทธ์ิใหผ้่านช่ือของคุณผูท้ี่คุณมีใหฉ้ันว่าพวกเขาอาจจะเป็นหน่ึงในขณะที่เรามี ... 
ฉันไดใ้หแ้ก่เขาพระวจนะของพระองค์; และ โลกไดเ้กลียดชงัเขาเพราะพวกเขาไม่ใช่ของโลกเช่นเดียวกบัท่ีผมไม่ไดข้องโลก. 
ฉันไม่ไดอ้ธิษฐานขอว่าคุณควรจะน าพวกเขาออกไปจากโลก แต่ท่ีคุณควรใหพ้วกเขาจากความชัว่ร้าย. พวกเขาจะไม่ไดข้อง 
โลกเช่นเดียวกบัท่ีผมไม่ไดข้องโลก "(จอห์น 17: 9-16) 

 

บรรดาคริสตจกัรของเขาจะอธิบายว่าเป็นคนแปลกหนา้และชาวต่างชาติในโลกน้ี - ทูตของพระคริสต ์- 
ซ่ึงเป็นชาวต่างชาติท่ีโลกน้ี - ยงัไม่เคยเป็นอยูข่องโลก 

 

คริสตจกัรที่แทจ้ริงของพระเจา้จะถูกรังแก - มีฝนฟ้าคะนองกระจาย "ถา้พวกเขารังแกฉันกจ็ะข่มเหงท่าน" 
พระเยซูกบัเหล่าสาวกของพระองค ์(ยอห์น 15:20) 

กล่าวว่า "ทุกคนที่ตอ้งการที่จะมีชีวิตอยู่ตามทางของพระเจา้ในพระเยซูคริสตจ์ะถูกกดขี่ข่มเหง" (II ทิโมธี 3:12) 

 

ในคืนวนัท่ีพระเยซูถูกยดึท่ีจะตรึงเขากล่าวว่า "มนัเขียนไวว้่าฉันจะตีผูเ้ลี้ยงแกะและแกะนั้นจะกระจดักระจาย" (มาระโก 
14:27) หลงัจากที่เขาตอ้นที่ถูกตรึงไวท้ี่ "แกะ" - คริสตจกัรของเขา - ก  าลงัจะกลายเป็นแห่ง ๆ ร้อยละ 

 

ก่อนหนา้น้ีว่าเยน็วนัเดียวกนันั้นพระเยซูไดต้รัสกบัเหล่าสาวกของพระองคว์่า "คุณจะกระจาย" (จอห์น 16:32) 

 



ประหตัประหารน้ีและเร่ิมตน้การกระเจิง แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้กิจการ 8: 1: ". 

ในเวลานั้นการข่มเหงท่ีเกิดข้ึนกบัคริสตจกัรในกรุงเยรูซาเลม็และพวกเขาทุกคนกระจายอยูท่ ัว่ภูมิภาคของแควน้ยเูดียและสะมาเรี
ยยกเวน้อคัรสาวก" 

 

ไม่มีที่ไหนเลยที่จะมีค  าท านายใด ๆ 
ท่ีคริสตจกัรท่ีแทจ้ริงควรจะเป็นท่ีดีและมีประสิทธิภาพอิทธิพลในโลกน้ี แต่พระเยซูทรงเรียกมนัว่า "ฝูงเลก็ ๆ นอ้ย ๆ " (ลูกา 
0:32) ดูหม่ินข่มเหงมีฝนฟ้าคะนองกระจายโดยโลก - แยกออกจากโลก ... 

 

คุณยงัไม่ไดอ้่านมากของประวติัศาสตร์ของคริสตจกัรว่า แมป้ระวติัศาสตร์ไม่เคยรู้จกัที่จะมองหาคริสตจกัรความจริง - 
ส าหรับพวกเขาไม่ไดรู้้ว่าส่ิงท่ีคริสตจกัรที่แทจ้ริงคือ 

 

ส่วนใหญ่กวา้งหลอก 

 

บนมืออื่น ๆ ในโลกค าท านายทั้งหมดท านายเลิกหลอกลวงและการหาร 

 

พระเยซูท านายเหตุการณ์แรกมากที่จะมาบนโลก - การหลอกลวงที่ดี - 
ในวนัของเราขณะน้ีเป็นเพียงขา้งหนา้ในความยากล าบากท่ีดี 

 

"จงระวงั" เขากล่าวว่า "ไม่มีใครหลอกคุณส าหรับหลาย ๆ คนจะมาในช่ือของฉันว่าฉันคริสตแ์ละจะหลอกลวงจ านวนมาก." 
(มทัธิว 24: 4-5, ผูมี้อ  านาจ) 

 

ขอใหส้ังเกตอยา่งระมดัระวงั: มนัไม่ไดไ้ม่กี่คนที่จะถูกหลอก แต่ในหลาย 
ๆ มนัเป็นไม่กี่คนที่ก  าลงัจะกลายเป็นคริสตชนที่แทจ้ริง! 

 



พระเยซูภาพสภาพเดียวกนัน้ีเม่ือเขากล่าวว่า 
"ประตูใหญ่และกวา้งเป็นวิธีการท่ีจะน าไปสู่ความพินาศและมีหลายคนท่ีไปทางน้ีเพราะแคบประตูและยากท่ีเป็นวิธีการท่ีน าไป
สู่ชีวิตและ. มีไม่กี่คนที่พบว่ามนั "(มทัธิว 7: 13-14) 

 

ท่ีไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ีโลกเช่ือว่ามนัคืออะไร? น่าจะเป็นท่ีไม่ไดส่ิ้งท่ีคุณเคยไดย้นิและมาถือว่า แต่มนัเป็นส่ิงท่ีพระเยซูคริสตต์รัส วิธี
หลอกโลกน้ีไดก้ลายเป็น! 

 

ซาตานเป็นภาพในพระคมัภีร์ไบเบิลเป็นพระเจา้ของโลกน้ี ดูเหมือนว่าเขาจะไม่เป็นปีศาจ แต่เป็นพระเจา้ - 
เป็นทูตแห่งความสว่าง และในวิวรณ์ 12: 9 คุณอ่านของ "ซาตานท่ีหลอกคนทั้งโลก." 

 

ใช่หลายคนจะมาในช่ือของพระเยซูประกาศว่าพระเยซูเป็นพระคริสต ์- ใช่, 

พระธรรมเทศนาพระคริสตไ์ปทัว่โลก และยงัไม่ทราบว่ามนัลวงโลก 

 

อคัรสาวกรู้วา่ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน 

 

อคัรสาวกไดรั้บค าสั่งโดยตรงจากพระเยซูคริสตท์รงเตือนคริสตจกัรเกี่ยวกบัการเดินทางออกจากความเช่ือท่ีว่าจะเร่ิมเกิดข้ึนท่ีใก
ลชิ้ดของกระทรวงของพวกเขา 

 

แทบจะ 20 

ปีหลงัจากการตรึงกางเขนของพระเยซูอคัรทูตเปาโลในจดหมายฉบบัหน่ึงของแรงบนัดาลใจคร้ังแรกของเขาเตือนคริสเตียนไม่ไ
ดท้ี่จะถูกหลอกโดยพระธรรมเทศนาที่เป็นเทจ็หรือตวัอกัษรที่เป็นเทจ็ที่อา้งว่ามาจากอคัรสาวก "ใหผู้ใ้ดล่อลวงท่านโดยวิธีใด ๆ 
ส าหรับวนัที่ [เวลาของการแทรกแซงของพระเจา้ในกิจการของมนุษยเ์ม่ือพระเยซูคริสตจ์ะกลบัมาปกครองประเทศได]้ 
จะไม่มาเวน้แต่ถอยห่างออกมาก่อน "(II สะโลนิกา 2: 3) 

 

ในกิจการ 20: 29-30 ครูของพวกต่างชาติท่ีอธิบายถึงวิธีการเลิกจะเร่ิม เขารวบรวมผูสู้งอาย ุ(รัฐมนตรี) 
ของคริสตจกัรท่ีเมืองเอเฟซัเพื่อใหพ้วกเขาขอ้ความสุดทา้ยท่ีเกี่ยวขอ้งกบัความรับผิดชอบของพวกเขามากกว่าเร่งเร้าทอ้งถิ่น "ส า



หรับ" พอลกล่าวว่า "ผมรู้เร่ืองน้ีอยูว่า่เม่ือขา้พเจา้หมาป่าดุร้ายจะมาในหมู่พวกท่านไม่ไดเ้จียดฝูง. 
นอกจากน้ีจากพวกท่านเองคนจะลุกข้ึนพูดตลบตะแลง." ท าไม? "การถอยห่างออกสาวกหลงัจากที่ตวัเอง." ที่จะไดรั้บต่อไปส่ว
นบุคคลส าหรับตวัเอง ในการเร่ิมตน้นิกายใหม่! 

 

คุณจบัท่ีส าคญัเตม็ของทั้งสองโองการ? ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่หรือรัฐมนตรีไดชุ้มนุมโดยเฉพาะอยา่งยิง่เพราะทนัทีหลงัจากท่ีพอลจะออกจา
กเมืองเอเฟซัมีจะมาภายในเร่งเร้าโบสถท์อ้งถิ่นรัฐมนตรีเทจ็หมาป่าในชุดแกะเพื่อใหเ้หยือ่ของคริสเตียน และแมก้ระทัง่จากผูเ้ฒ่า
ผูแ้ก่ผูท้ี่อยูใ่นการชุมนุมคริสตจกัรที่บางคนจะบิดเบือนหลกัค าสอนของพระเยซูเพื่อรักษาความปลอดภยัต่อไปน้ีส าหรับตวัเอง 

 

ในการสอนศาสนาทิโมธีพอลสั่งใหเ้ขา 
"โนม้นา้วหา้มปรามและตกัเตือนดว้ยความอดทนและการเรียนการสอนทุกคร้ังท่ีจะมาถึงเม่ือพวกเขาจะไม่ทนต่อค าสอน 
แต่ตามความปรารถนาของตวัเอง." - อยากจะท าในส่ิงท่ีพวกเขาโปรด - " ... พวกเขาจะสุมข้ึนส าหรับครูผูส้อนตวัเอง" - 
ขอแนะน าใหรั้ฐมนตรีท่ีจะเทศนาส่ิงท่ีพวกเขาตอ้งการท่ีจะไดย้นิ - 
"และพวกเขาจะเปิดหูของพวกเขาออกไปจากความจริงและจะหนัเขา้ไปนิทาน" (II ทิโมธี 4: 2 -

4) น่ีคือวนัของอคัรสาวกและรจนาหลายคนที่ 
ในเร่งเร้าในช่วงตน้คริสตจกัรหลงัจากนั้นประมาณสองรุ่นไม่ทนต่อค าสอนเพราะพวกเขาไม่ไดส้ านึกผิดจริงๆและดงันั้นจึงไม่เ
คยไดรั้บพระวิญญาณบริสุทธ์ิ พวกเขา ที่ส าหรับประโยชน์ของเงินยนิดีปรารถนาของพวกเขาโดยพระธรรมเทศนานิทาน - 
นิทานที่น่าหลงใหลของเวทยม์นตแ์ละนมสัการดวงอาทิตยท์ี่ถูกกลืนหายจกัรวรรดิโรมนั 

 

เม่ือเปาโลเขียนจดหมายฉบบัท่ีสองของเขาท่ีจะสะโลนิกาของคนต่างชาติเกิดเขาสั่งใหพ้วกเขาเกี่ยวกบั 
"ความลึกลบัของความชัว่ชา้" ว่า "ทรงเร่ิมท างานอยูแ่ลว้" (II สะโลนิกา 2: 7, AV) หมายเหตุ: 
ค  าสอนของความวุ่นวายอยูท่ี่การท างานในแต่ละวนัของพอล โลกโรมนักเ็ตม็ไปดว้ยความลึกลบัศาสนาที่เกิดจากความลึกลบัดว
งอาทิตยบ์ูชาเก่า 

 

หลายของพวกเขาพบว่าโดยรวมทั้งช่ือของพระเยซูของพวกเขาต่อไปเพิ่มข้ึน 

 

จูดมีการรวมในหนงัสือของเขาตกัเตือนที่คริสเตียนทุกคนควรจะ 
"ต่อสู้อยา่งจริงจงัเพื่อความเช่ือซ่ึงคร้ังหน่ึงไดส่้งมอบใหก้บัธรรมิกชน. 
ส าหรับบางคนไดพุ้่งสังเกตท่ีนานมาแลว้ถูกท าเคร่ืองหมายออกส าหรับการลงโทษน้ีคนอธรรม 



ที่หนัพระคุณของพระเจา้ของเราเขา้มกัมากในกามและปฏิเสธเพียงพระเจา้และองคพ์ระเยซูคริสต ์.... 
เหล่าน้ีเป็นคนราคะท่ีก่อใหเ้กิดหน่วยงานไม่ไดมี้พระวิญญาณ "(จูด 3-4, 19) พวกเขาสอนตบะไม่กลบัใจ 

 

จูดกล่าวว่านกัเทศน์เหล่าสาวกของตนแยกออกจากร่างกายของผูศ้รัทธา 

 

ตามเวลาท่ีจอห์นเขียนจดหมายฝากของเขาเขามีน้ีหมายเหตุเศร้าท่ีจะรวมเกี่ยวกบับรรดาผูท่ี้พุ่งคร้ังแรกในไม่มีใครสังเกตเห็น: 
"พวกเขากอ็อกไปจากเรา แต่พวกเขาไม่ไดม้าจากตวัเราถา้เขาเป็นพวกของเราเขาจะไดอ้ยา่งต่อเน่ือง กบัเรา 
แต่พวกเขากอ็อกไปว่าพวกเขาอาจจะท าอยา่งชดัแจง้ว่าไม่มีของพวกเขาเป็นของเรา "(ยอห์น 2:19) 

 

แมว้่าผูล้่อลวงมากมายเหล่าน้ีเรียกว่าจีน็ซา้ยคริสตจกัรท่ีแทจ้ริง, 
การวาดภาพออกไปสาวกหลงัจากที่พวกเขาต่อไปของพวกเขาไม่ไดมี้อายกุารใชง้านนานกว่าไม่กี่ศตวรรษ 

 

มี แต่การเลิกอนัตรายมากยิง่ข้ึนท่ีแทรกซึมเขา้ไปอยูใ่นคริสตจกัรท่ีแทจ้ริง 

 

คริสเตียนแทบ้งัคบัใหอ้อก 

 

ปีเตอร์เตือนคริสตจกัรที่หลายคนอาจจะคิดผิด มีครูผูส้อนเทจ็ในหมู่ชาวคริสตท์ี่จะน ามาในนอกรีต 
"และจ านวนมากจะท าตามวิธีการท าลายลา้งของพวกเขาเพราะคนทางแห่งความจริงจะไดรั้บการพูดหม่ินประมาท" 
(คร้ังท่ีสองเปโตร 2: 2) 

 

จดหมายของพอลถูกบิดเพื่อใหค้วามหมายอีกกว่าตั้งใจ (II เปโตร 3: 15-

16) แต่แทนที่จะปล่อยเร่งเร้าทอ้งถิ่นและกลายเป็นนิกายต่าง ๆ ของตวัเองกบัคนอื่น ๆ 
ท่ีเคยท ามาในตอนแรกนกัเทศน์เทจ็เหล่าน้ียงัคงอยูใ่นท่ีชุมนุมและเร็ว ๆ น้ีเร่ิมท่ีจะขบัไล่พวกคริสเตียนแท ้

 



ในจดหมายของอคัรสาวกจอห์นออกุสตุเราอ่าน:. "ผมเขียนถึงคริสตจกัร แต่ 
ที่รักที่จะมีการเยีย่มในหมู่พวกเขาไม่ไดรั้บเราดงันั้นถา้ผมมาผมจะเรียกร้องใหท้ราบการกระท าของเขา ซ่ึงเขาไม่ 
กบัเราดว้ยค าพูดท่ีเป็นอนัตราย. 
และไม่พอใจกบัการที่ตวัเขาเองไม่ไดรั้บพี่นอ้งและหา้มผูท้ี่ตอ้งการวางพวกเขาออกจากคริสตจกัร "(III จอห์น 9-10) 

 

คริสตชนที่แทจ้ริงที่อยู่คนเดียวประกอบดว้ยคริสตจกัรความจริงที่ถูกน าออกมาจากที่มองเห็นไดเ้ร่งเร้าจดั! 

 

เหล่าน้ีเป็นคนท่ีมีฝนฟ้าคะนองกระจายของจอห์นกล่าวว่า "เหตุท่ีโลกไม่รู้จกัเรา" (ยอห์น 3: 1) 

 

ช่ือคริสเตียนถูกพดัพาออกไปโดยผูน้  าที่คืบคลานเขา้มาคบหาของคริสตจักรของพระเจา้จบัเร่งเร้าและในพระนามของพระคริสต์
, หลอกลวงจ านวนมากในต่อไปน้ี 'ค าสอนที่ผิดพลาดของพวกเขาราวกบัว่ามนัเป็นพระวรสารของพระคริสต์ (เอช 
ท าไมหลายนิกาย. ดีข่าวนิตยสารพฤษภาคม 1985) 

 

ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเกี่ยวการแยกระหว่างชาวคริสตจ์ริงและคนอื่น ๆ ท่ีไม่ซ่ือสัตยอ์ยา่งแทจ้ริงใหดู้หนงัสือเล่มเลก็ของเราฟรี 
"ประวติัความเป็นมาอยา่งต่อเน่ืองของคริสตจกัรของพระเจา้." 

 

4. คริสตจกัรของพระเจา้ซ่ึงเป็นซ่ือสัตยม์ากท่ีสุด? 

 

ตั้งแต่คริสตจกัรของพระเจา้คือคริสตจกัรความจริงมีทุกกลุ่มเช่นเดียวกนัไดห้รือไม่ มีคะแนนของกลุ่มที่อา้งว่าเป็นที่มีคริสตจกัร
ของพระเจา้ (รวมถึงแมค้ริสตจกัรแห่งกรุงโรม) และอีกหลายคนที่อา้งตวัว่าเป็นตวัแทนที่ดีที่สุดเศษเลก็เศษนอ้ย 
ของคริสตจกัรของพระเจา้ 

 

วิธีที่คุณควรไปเกี่ยวกบัการตดัสินใจที่หน่ึง? จะมีบทพิสูจน์เบาะแสและป้ายใหค้วามช่วยเหลือคุณ? 

 

แน่นอนว่ามี 



 

และในขณะที่พระเจา้ทรงเรียกคน (จอห์น 6:44) 

เขายงัช่วยใหพ้วกเขาสามารถที่จะท าใหก้ารเลือก และเลือกท่ีเหมาะสมส าหรับคริสตจกัรของพระเจา้เป็นส่ิงส าคญัมาก น่ีคือส่ิงท่ี
ผมไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ 

 

บางหลงั 

 

ในช่วงวยัรุ่นของฉันฉันตระหนกัว่าช่ือที่แทจ้ริงของคริสตจกัรที่แทจ้ริงกค็ือ "คริสตจกัรของพระเจา้" 
เช่นเดียวกบับางส่วนของอื่น ๆ 
ท่ีพิสูจน์เบาะแสและป้ายในหนงัสือเล่มน้ี ภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์ท่ีผ่านมาในการเคลื่อนยา้ยออกจากบา้นพ่อแม่ของฉันฉันเกิดข้ึ
นเพื่อดูใบปลิวท่ีระบุไวส้ถานท่ีในการใหบ้ริการ "คริสตจกัรของพระเจา้" ท่ีจดัข้ึนในวนัเสาร์ 

 

ดงันั้นวนัธรรมสวนะท่ีฉันเขา้ร่วมในส่ิงท่ีผมเช่ือว่าจะเป็นคริสตจกัรท่ีแทจ้ริงของพระเจา้ แต่หลงัจากนั้นประมาณอาจจะเป็นเวล
า 100 TH เจา้อาวาสกล่าววา่ "พระเยซู" ในไร้สาระ (ความหมาย) 
ซ ้ าฉันตระหนกัว่าน้ีไม่อาจเป็นจริงในพระคมัภีร์ไบเบิลและคริสตจกัรของพระเจา้ (cf มทัธิว 6: 7) ดงันั้นผมจึงเดินออกมา 
ของการใหบ้ริการ 

 

ต่อจากนั้นฉันรู้วา่มนัเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะเลือกท่ีถูกตอ้ง "คริสตจกัรของพระเจา้" ท่ีจะคบหาและการสนบัสนุน 

 

หลงัจากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกบัเร่ืองของคริสตจกัรในบทท่ี 2 และ 3 

วิวรณ์ผมยงัไดข้อ้สรุปว่าคริสตจกัรที่เหมาะสมที่สุดของพระเจา้จะถูกผูกไวก้บัคริสตจกัรของพระเจา้ฟิลาเดลที่กล่าวถึงในพระธ
รรมวิวรณ์ 3: 7-13 

 

ความฝันและความเช่ือ  

 



ศาสนาศาสตร์ต่าง ๆ ไดจ้ดัข้ึนเพื่อต  าแหน่งที่คริสตจกัรที่กล่าวถึงในสามบทแรกของวิวรณ์ตวัแทนไม่เพียง 
แต่คริสตจกัรที่แทจ้ริง แต่ยงัร่างของเจ็ด 'ยคุ' 

ของประวติัศาสตร์ของคริสตจกัรที่แทจ้ริงจากเวลาของสาวกจอห์นเพื่อการกลบัมาของ 
พระเยซู. ซ่ือสัตยท่ี์สุดของคริสตจกัรเหล่านั้นในทา้ยท่ีสุดตามค าของพระเยซูเป็นส่วนเดลเฟีย 

 

ยคุฟิลาเดลกเ็ช่ือโดยบางส่วนจะเร่ิมในปี 1933 

ภายใตก้ารน าของมนุษยใ์นช่วงปลายเฮอร์เบิร์ดบับลิวอาร์มสตรอง (ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกบัประวติัความเป็นมาโปร
ดดูที่หนงัสือฟรีประวติัความเป็นมาอยา่งต่อเน่ืองของคริสตจกัรของพระเจา้) และท่ีเด่นส้ินสุดวนัท่ีอยูใ่กลก้บั 
เวลาของการตายของเขาในปี 1986 ตามที่พระคมัภีร์ 
แต่เศษเลก็เศษนอ้ยของคริสตจกัรท่ีฟิลาเดลยงัตอ้งการจะมีชีวิตอยูจ่นถึงส้ินอายคุริสตจกัร (cf ฮีบรู 13: 1; วิวรณ์ 3: 10-

11) 

 

การก่อตวัของคริสตจกัรวิทยขุองพระเจา้ (ซ่ึงต่อมาเปลี่ยนช่ือคริสตจกัรของพระเจา้) 
และจุดเร่ิมตน้ของยคุฟิลาเดลของคริสตจกัรของพระเจา้ถูกน าหนา้ดว้ยความฝันท่ีประกาศสองส่วนท่ีเฮอร์เบิร์อาร์มสตรองไดเ้ช่ื
อพระเจา้ใหภ้รรยาของเขาและบอกวา่ ไดรั้บการยนืยนัในภายหลงั (ชีวประวติัของเฮอร์เบิร์ดบับลิวอาร์มสตรอง 1973, PP. 

187,193-194) เขาเช่ือว่าเขาเติมเตม็ส่ิงท่ีจะเป็นส่วนแรกของความฝันท่ี (อาร์มสตรอง พี่นอ้งและตวัอกัษรร่วมงาน 28 

พฤศจิกายน 1956) 

 

ในท านองเดียวกนัการก่อตวัของคริสตจกัรของพระเจา้อยา่งต่อเน่ืองน าโดยความฝัน (สองบ๊อบ Thiel และอื่น ๆ เพื่อ 
Fesilafai Fiso Leaana) 
ที่ไดรั้บการยนืยนัในภายหลงั นอกจากน้ีเรายงัตอบสนองส่วนท่ีสองของความฝันของโลมาประกาศของอาร์มสตรอง ไม่มีกลุ่มอื่
น ๆ COG จริงที่อา้งว่าจะน าส่วนที่เหลือของส่วนของฟิลาเดล COG 

ไดท้  าเรียกร้องเหล่านั้นแมจ้ะมีความจริงท่ีว่าฝันจะสัญญาวา่จะเป็นของขวญัของพระวิญญาณในวนัสุดทา้ยต่อกิจการ 2 น้ี: 17-

18 
(ส าหรับ โปรดดูรายละเอียดประวติัความเป็นมาอยา่งต่อเน่ืองของคริสตจกัรของพระเจา้)  หลายคนท าตวัเหมือนพวกสะดูสีโบร
าณและจะไม่ยอมรับว่าพระเจา้ท างาน (มาระโก 12:. 23-32) 

 

ในตุลาคม 1979 บทความธรรมดาจริงของเขาที่ช่ือ 7 พิสูจน์ของคริสตจกัรของพระเจา้ 
ที่ปลายเฮอร์เบิร์ดบับลิวอาร์มสตรองระบุไวเ้จ็ดพิสูจน์ว่าเขารู้สึกส่วนฟิลาเดลของคริสตจกัรที่แทจ้ริงของพระเจา้จะมี เหล่าน้ีรวม
ถึงการรู้ / การเรียนการสอน 1) ใครและพระเจา้ ?, 2) 



รัฐบาลของพระเจา้และการสร้างบริสุทธ์ิและตวัอกัษรชอบธรรมคืออะไร 3) ใครและอะไรคือส่ิงท่ีผูช้าย ?, 4) 

ความจริงเกี่ยวกบัอิสราเอล 5) ที่แทจ้ริงของพระเยซู 6) อะไรและท าไมคริสตจกัร ?, และ 7) 

การล าดบัความส าคญัของการเรียนการสอนในรัชกาลของราชอาณาจกัรของพระเจา้ เขารู้สึกว่าแลว้คริสตจกัรของพระเจา้ไดทุ้ก
คน เราในคริสตจกัรของพระเจา้อยา่งต่อเน่ืองท าเช่นกนั 

 
เฉพาะที่เกี่ยวขอ้งกบัคนที่เราสอน: 

 

1) มุมมองว่าในช่วงตน้คริสตชนที่มีต่อพระเจา้, 

 

2) รัฐบาลของพระเจา้ 
(ล  าดบัชั้นกบัพระบิดาเป็นผูมี้อ  านาจสูงสุดในการและด าเนินงานภายใตก้ฎหมายความรักของพระองค)์ 
และเป้าหมายของเขาในการพฒันาตวัละครชอบธรรม (โรม 5: 4, มทัธิว 05:48) 

ดว้ยความช่วยเหลือจากทฤษฎีกระทรวงของเขา (เอเฟซัส 4: 11-16) 

 

3) ที่พระเจา้สร้างมนุษยจ์งใจร่างกาย (ปฐมกาล 2: 7) และใหผู้ท้ี่เขาเรียก (จอห์น 6:44) จะกลายเป็นจิตวิญญาณ 
(1 โครินธ์ 15: 45-48) ในครอบครัวของพระเจา้ (เอเฟซัส 3: 14-19) , 

 

4) ตวัตนของอิสราเอลที่ทนัสมยัและวิธีการที่ความสัมพนัธ์อยูก่บัค  าท านาย (cf ปฐมกาล 48, 49; 1 พงศก์ษตัริย ์
12: 19-20; ยากอบ 1: 1; เยเรมีย ์30: 7; แดเนียล 11:39) 

 

5) พระกิตติคุณของพระคริสตข์องสหราชอาณาจกัร (มาร์ค 1: 14-15; กิจการ 1: 1-3) 

 

6) ที่คริสตจกัรท างานของพระเจา้ (มทัธิว 24:14; 28: 19-20; จอห์น 6:29; วิวรณ์ 3: 7-13; 1 โครินธ์ 
12: 1-31; 16: 9; 2 โครินธ์ 6: 14-18; เอเฟซัส 5: 25-32) ในความเป็นจริง (สดุดี 33: 4; อิสยาห์ 
61: 8; จอห์น 17:17; 2 ทิโมธี 2:15) 

 



7) การจดัล  าดบัความส าคญัท่ีเหมาะสมของการประกาศพระกิตติคุณของอาณาจกัรไปทัว่โลกเป็นพยาน (มทัธิว 
24:14) และมิลเลนเนียมเร็ว ๆ น้ีมา (วิวรณ์ 20: 4) ในขณะท่ีการเรียนการสอนสาวกทุกส่ิงท่ีพระเยซูตรัสสั่ง 
(มทัธิว 28:19 -20) 

 

หมายเหตุ: หลงัจากการตายของเฮอร์เบิร์อาร์มสตรอง, 
ทายาทของมนุษยป้์อนเขา้สู่การละท้ิงความเช่ือและสละท่ีสุดของคริสตจกัรท่ีไม่ซ ้ ากนัของพระเจา้ค  าสอน คริสตจกัรที่แทจ้ริงอย่
างต่อเน่ืองเป็นจ านวนมากท่ีเหลือว่าองคก์รและหลายองคก์รอื่น ๆ ไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่ เลิกไดเ้กิดข้ึนจากพนัธสัญญาใหม่คร้ัง (เช่น 
1 จอห์น 2: 18-19) และเป็นเหตุผลหน่ึงที่ติดตามประวติัคริสตจกัรคริสเตียนที่แทจ้ริงอาจเป็นเร่ืองยาก 

 

ในขณะที่หลายกลุ่มคริสตจกัรของพระเจา้มีผูน้  าที่อา้งว่าส่วนใหญ่หรือทั้งหมดของผูท่ี้เจ็ดจุด, 

เกือบทั้งหมดจะยงัไม่ไดอ้ยา่งแทจ้ริงปฏิบติัจุดเฮอร์เบิร์อาร์มสตรอง 2, 6 และ 7 และมีการเขา้ใจผิดบางส่วนของคนอื่น 
ๆ อยา่งนอ้ยหน่ึงกลุ่มที่เช่ือว่าเป็นผูน้  าใน 6 & 7 

ขา้งตน้อยา่งรู้เท่าทนัและจงใจไดท้  าค  าประกาศวา่ดว้ยวสัดุที่มนัรู้ว่ามีขอ้ผิดพลาดหลกัค าสอนที่ไม่ไดค้วามจริง  ความตั้งใจท่ีจะแ
พร่กระจายขอ้ความเทจ็แสดงใหเ้ห็นว่าพวกเขาจะไม่น าขั้นตอนสุดทา้ยของการท างานของพระเจา้การท างานของพระเจา้จะตอ้ง
ท าในความเป็นจริงต่อสดุดี 33: 4 พระเยโฮวากล่าวว่า "ผมจะน างานของพวกเขาในความจริง" (อสิยาห์ 61: 8) 

และบรรดาผูท้ี่รู้เท่าทนัและเผยแพร่หลกัค าสอนขอ้ผิดพลาดที่เห็นไดช้ดัว่าจะไม่ไดรั้บการยอมรับทิศทางเยโฮวาห์ 

 

อื่น ๆ อีกมากมายจุดกลุ่มส่วนลด 6 และ 7 แต่ท่ีน่ียงัเป็นส่ิงท่ีเฮอร์เบิร์ดบับลิวอาร์มสตรองเขียนที่เกี่ยวขอ้งกบัจุดที่ 6 

และไปยงัส่วนของจุดที่ 7: 

 

ในมทัธิว 28: 19-20 ค าสั่งของพระเจา้คือ 1) ไปและประกาศพระวรสาร 
(เทียบกบัรุ่นมาร์คค าเดียวกนัของพระเยซูมาร์ค 16:15); 2) บพัติศมาผูท้ี่กลบัใจและเช่ือว่า; แลว้หลงัจากนั้น 3) 

สอนใหพ้วกเขาสังเกตบญัญติั "(ชีวประวติัของเฮอร์เบิร์ดบับลิวอาร์มสตรอง, น. 523) 

 

วตัถุประสงคข์องคริสตจกัรที่ 1) ประกาศในราชอาณาจกัรของพระเจา้มาเพื่อโลกและ 2) การใหอ้าหารฝูง 

 



"การไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด" - ท่ี "บุคคลท่ีนบัถือศาสนาคริสต"์ ท่ีตอ้งการท่ีจะปีนข้ึนมาในราชอาณาจกัรบางวิธีอื่น ๆ 
กว่าโดยพระคริสตแ์ละทางของเขาผ่านโบสถข์องเขา - 
ไม่ไดรั้บการฝึกในลกัษณะของพระคริสตข์องการฝึกอบรมปกครองและครอบครองกบัพระคริสต ์
ในราชอาณาจกัรของเขา! (ความลึกลบัของยคุ, p.270) 

 

เฮอร์เบิร์อาร์มสตรองยงัสอน "กบัส่ิงอ  านวยความสะดวกท่ีทนัสมยัส าหรับการส่ือสารมวล - กดพิมพ์, วิทย,ุ โทรทศัน์, 
แมก้ระทัง่โทรศพัทโ์ดยท่ีหน่ึงอาจจะสูงถึงอีกในส่วนใดของโลกในไม่กี่นาทีหรือนอ้ยกว่า - 
สามารถเขา้ถึงประชาชนมากข้ึนโดยไกล กว่าทั้งหมดของอคัรสาวกศตวรรษแรกรวม 
"(7 พิสูจน์ของคริสตจกัรของพระเจา้เป็นความจริงส่วนหน่ึง 6. ธรรมดาจริงสิงหาคม 1979) 

 

เราในโบสถอ์ยา่งต่อเน่ืองของพระเจา้จะใช ้21 วิธีศตวรรษท่ีส าหรับการส่ือสารมวลรวมทั้งกดพิมพว์ิทยโุทรทศัน์ YouTube, 

โทรศพัทแ์ละแน่นอนอินเทอร์เน็ตซ่ึงยงัสามารถเป็นไดเ้ร็วข้ึนกวา่รูปแบบของการส่ือสารมวลท่ีเฮอร์เบิร์อาร์มสตรองใช ้
. เรามีรายไดถ้ึงลา้นหลายกบัพระกิตติคุณของพระราชอาณาจกัรและมีประเภทของการประกาศและค าท านายจริงว่าพระเยซูกล่า
วว่าควรจะมีเกณฑท์ี่จะทราบความจริงจากเทจ็ในมทัธิว 7: 15-18 

 

ในแง่ของความจริงทฤษฎีเฮอร์เบิร์อาร์มสตรองเขียน "อยา่งนอ้ย 18 

ความจริงพื้นฐานและท่ีส าคญัไดรั้บการบูรณะโบสถท์รูตั้งแต่" ปี 1933 (ความลึกลบัของยคุ1985) ทุกคน 
"ความจริงการบูรณะ" อยูใ่นค าช้ีแจงอยา่งเป็นทางการของความเช่ือของคริสตจกัรอยา่งต่อเน่ืองของพระเจา้ (ออนไลน์ที่ 
www.ccog.org) นัน่คือไม่ไดก้รณีท่ีมากท่ีสุด (ถา้ไม่ทั้งหมด) 
ของกลุ่มท่ีมีผูน้  าท่ีคร้ังหน่ึงเคยเป็นส่วนหน่ึงของคริสตจกัรทัว่โลกเก่าของพระเจา้ นอกจากน้ีส่วนใหญ่ท่ีเรียกร้องใหเ้ช่ือว่าพวกเ
ขาไม่ไดใ้ชร้ายการที่ปลายเฮอร์เบิร์ดบับลิวอาร์มสตรองจริงให้ (ดูภารกิจเทศน์ช่ือของเขาในฟิลาเดลคริสตจกัรยคุท่ีไดรั้บ 17 

ธนัวาคม 1983) แต่แทนท่ีจะพึ่งพารายการเตรียมหลงั การตายของเขาเป็นผูน้  าท่ีไม่ไดย้ดึมัน่ในค าสอนเหล่านั้น 
(พระเจา้บูรณะเหล่าน้ีจริง 18: วิธีขอบคุณคุณส าหรับพวกเขาข่าวทัว่โลก 25 สิงหาคม 1986) 

 

พระเยซูเตือน จะ "ยดึมัน่ในส่ิงท่ีคุณมีท่ีไม่มีใครอาจใชเ้วลามงกุฎของคุณ" (วิวรณ์ 
03:11) และน้ีดูเหมือนว่าจะตอ้งรวมถึงความจริงหลกัค าสอนท่ีถูกเรียกคืนไปยงัส่วนท่ีฟิลาเดลของคริสตจกัรของพระเจา้ พร
ะคมัภีร์ยงัเตือนว่าคนที่ดูเหมือนจะเป็นผูศ้รัทธา "จะตกไป" 
จากความจริงและในขณะท่ีไดเ้กิดข้ึนในอดีตท่ีผ่านมากจ็ะเกิดข้ึนอีกคร้ังในอนาคต (cf แดเนียล 11: 30-35; 1 ทิโมธี 4: 1 

) บางคนท่ีเคยอา้งว่าเป็น ยงัไม่ไดจ้ดัข้ึนอยา่งรวดเร็วเพื่อใหก้ารเรียนการสอนท่ีทั้ง 



 

ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มกบัผูน้  าเคยเป็นส่วนหน่ึงของคริสตจกัรทัว่โลกเก่าของพระเจา้ไม่ไดว้างประกาศของประชาชนในอาณาจกัรข
องพระเจา้ไปทัว่โลกเป็นความส าคญัสูงสุดของพวกเขาจริง (มทัธิว 24:14; 28:19) ไม่เขา้ใจทั้งหมดของ 
ความจริงการเรียกคืนและยงัไม่ไดมี้มูลค่าความจริงพอ; ดว้ยเหตุน้ีพวกเขาไดแ้สดงใหเ้ห็นว่าพวกเขาไม่ไดท้รัพยส์มบติัของส่ิงท่ี
ไดรั้บการเรียกว่า "ฟิลาเดลแมนเทิล" (ที่มีอ  านาจเป็นผูน้  า) กลุ่มเส้ือคลุมกบักล่าวว่านอกจากน้ียงัเป็นตวัแทนจาก "ผูห้ญิง" ววิรณ์ 
12: 14-17 

 

พระธรรมฮีบรูสอน: 

 

ขอใหค้วามรักยงัคงเหมือนพี่เหมือนนอ้ง (ฮีบรู 13: 1) 

 

ท าไมน าข้ึนท่ีน่ี? เพราะค าแปลว่า 
"ความรักเหมือนพี่เหมือนนอ้ง" เป็นรุ่นภาษากรีกค าว่าฟิลาเดล. ฟิลาเดลกจ็ะด าเนินการต่อยงัเป็นเวลา Laodicean 

น้ีเช่นเดียวกบัการมีอยู ่(ในระดบัหน่ึง) ตลอดประวติัศาสตร์ของคริสตจกัรของพระเจา้ Philadelphians 

เป็นคนดูแลอยา่งล  ้าลึก Philadelphians ดูแลคนยากจนและคนที่เขา้ไม่ถึง 

 

ขอใหส้ังเกตสองลกัษณะของคริสตจกัรที่ซ่ือสัตยอ์ยา่งแทจ้ริงที่อคัรทูตเปาโลเขียนเกี่ยวกบั: 

 

... บา้นของพระเจา้ซ่ึงเป็นคริสตจกัรของพระเจา้ผูท้รงพระชนม์, เสาและพื้นดินของความจริงท่ี (1 ทิโมธี 3:15) 

 

ตอ้งขยนัที่จะน าเสนอตวัเองไดรั้บการอนุมติัใหก้บัพระเจา้คนงานที่ไม่จ าเป็นที่จะละอายใจที่ถูกตอ้งหารค าของความจ
ริง (2 ทิโมธี 2:15) 

 

ฟิลาเดลที่เหลือซ่ือสัตยท์ี่ "ผูห้ญิง" วิวรณ์ 12: 14-16 เป็นกลุ่มท่ีมกัจะมุ่งมัน่ท่ีจะถูกตอ้งแบ่ง (มองเห็น) 
วจนะแห่งความจริงและเป็นเสาและพื้นดินของความเป็นจริง เหตุผลที่ผมตอ้งออกก่อนที่คริสตจกัรของพระเจา้องคก์รของฉันก็
คือพวกเขาซ ้ าแลว้ซ ้ าอีกยากจนสัญญาและยงัรู้เท่าทนัและจงใจอยา่งต่อเน่ืองเพื่อส่งขอ้มูลที่พิมพว์่าพวกเขารู้ว่าไม่เป็นความจริง 



(cf เยเรมีย ์48:10 สดุดี 33: 4 สดุดี 101: 6-7; อิสยาห์ 61: 8) ซ่ึงมีรายละเอียดอยูใ่นสถานที่อื่น ๆ (เช่น 
www.cogwriter.com) ดงันั้นน้ีชกัชวนผมว่าพวกเขาไม่สามารถท่ีดีท่ีสุดเป็นตวัแทนของคนท่ีเหลืออยูฟิ่ลาเดลของคริ
สตจกัรของพระเจา้และไม่สามารถน ามาใชโ้ดยพระเจา้ (cf อิสยาห์ 61: 8 สดุดี 101: 7) 

เพื่อน าไปสู่ความพยายามที่จะตอบสนองความแมทธิว 24:14 

ฯลฯ นัน่คือเหตุผลท่ีมนัเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับคริสตจกัรของพระเจา้อยา่งต่อเน่ืองในรูปแบบ 

 

เท่าท่ีเสาและพื้นดินของความจริงไปคริสตจกัรของพระเจา้อยา่งต่อเน่ืองมีความลึกและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกบัประวติัของต้
นคริสตจกัรของพระเจา้กว่าคริสตจกัรอืน่ ๆ 
ของพระเจา้กลุ่ม เราจะสร้างข้ึนบนพื้นฐานของพระเยซูคริสตอ์คัรสาวกและผูเ้ผยพระวจนะ (เอเฟซัส 
2:20) เราสอนมากข้ึนของส่ิงท่ีเร่ิมตน้ของการติดตามพระเยซูทรงสอนกว่าคริสตจกัรอื่น ๆ 
ของพระเจา้กลุ่ม นอกจากน้ีเรายงัไดทุ่้มเทในการสอนทุกส่ิงท่ีพระเยซูตรัสสั่งในพระธรรมเทศนาของเราและในส่ือ (cf มทัธิว 
28: 19-20) นอกจากน้ีเรายงัอุทิศเป็นจ านวนมากของรายไดข้องเรากบัคนยากจน (กาลาเทีย 
2:10) นอกจากน้ีค  าอธิบายค าท านายของเราอยูใ่นระดบัความลึกมากข้ึนและมีพระคมัภีร์มากข้ึนกว่าท่ีคริสตจกัรท่ีรู้จกักนัอื่น 
ๆ ของพระเจา้กลุ่ม (cf 2 เปโตร 1:19) 

 

อะไรที่เกี่ยวกบัค าท านาย? 

 

เป็นค าท านายที่ส าคญั? 

 

อยา่งแน่นอน 

 

ในพระธรรมเทศนาคร้ังแรกซ่ึงเกิดข้ึนหลงัจากท่ีมิราเคิล (กิจการ 2: 1-11) 

สาวกปีเตอร์ผูกข่าวเหตุการณ์ดว้ยพยากรณ์พระคมัภีร์ (กิจการ 2: 14-

40) บางส่วนเพราะคนไดรั้บทราบถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนว่าปีเตอร์กล่าวถึงหลายใหค้วามสนใจและหลายพนัถูกดดัแปลง 
(กิจการ 2:41) 

 



ในขณะที่ปาฏิหาริยไ์ม่ไดน้ าหนา้ส่วนใหญ่ของพระธรรมเทศนาบนัทึกอื่น ๆ 
ในพนัธสัญญาใหม่ล าโพงไม่พยายามที่จะผูกเหตุการณ์ค าท านายและส่วนอื่น ๆ 
ของพระคมัภีร์ที่ดีกว่าการเขา้ถึงผูช้มของพวกเขา (เช่นกิจการ 17: 22-31) 

 

มนัอาจจะเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะตระหนกัว่าขอ้ความแรกที่ถูกบนัทึกไวว้่าพระเยซูเทศน์ (พระกิตติคุณของพระราชอาณาจกัรในมาร์ค 
1:14) และขอ้ความสุดทา้ยพระเยซู (หนงัสือววิรณ์) เป็นค าท านาย ขอ้ความต่างๆที่เขาให ้(เช่นมทัธิว 24 ลุค 21) 

ไดรั้บการเช่ือมโยงกบัเหตุการณ์ในโลกท่ีจะเกิดข้ึน 

 

ค าท านายเป็นสัญญาณส าหรับบรรดาผูศ้รัทธา: 

 

ดงันั้นลิ้นเป็นสัญญาณท่ีไม่ไดส้ าหรับบรรดาผูศ้รัทธา 
แต่ส าหรับคนที่ไม่เช่ือในขณะที่ค  าท านายเป็นสัญญาณที่ไม่ไดส้ าหรับคนที่ไม่เช่ือ แต่ส าหรับบรรดาผูศ้รัทธา (1 

โครินธ์ 14:22, องักฤษมาตรฐานพระคมัภีร์) 

 

ดงันั้นลิ้นมีการเขา้สู่ระบบเพื่อไม่ใหค้นท่ีเช่ือ แต่บรรดาผูป้ฏิเสธศรัทธานั้น แต่การพยากรณ์ไม่ไดส้ าหรับคนที่ไม่เช่ือ 
แต่ส าหรับผูท้ี่เช่ือว่า (1 โครินธ์ 14:22, NKJV) 

 

พระคมัภีร์แสดงใหเ้ห็นว่าจะมีความแตกต่างของภาษา (1 โครินธ์ 0:28) และแปลอาสาสมคัรของเราและคนอื่น 
ๆ ในคริสตจกัรของพระเจา้อยา่งต่อเน่ืองช่วยเติมเตม็ว่า แต่สังเกตเห็นว่าพยากรณ์ซ่ึงรวมถึงการถูกตอ้งอธิบายค าท านายควรจะเป็
นสัญญาณส าหรับผูท้ี่เช่ือว่า เราในคริสตจกัรของพระเจา้อยา่งต่อเน่ืองไม่เขา้ใจและอธิบายหลายแง่มุมท่ีดีข้ึนของค าพยากรณ์กว่า
กลุ่มอื่น ๆ COG 

 

น้ีหมายความว่าค  าท านายท่ีเป็นลกัษณะท่ีส าคญัท่ีสุดของคริสตจกัรจริงหรือไม่? ไม่มีความรัก (cf 1 โครินธ์ 13: 1,8) 

 

แต่การแสวงหาความรักที่ยงัผูกติดอยูก่บัค  าท านายในพระคมัภีร์ไบเบิล (1 โครินธ์ 14: 

1) ผูท้ี่มีความรักอยา่งแทจ้ริงของความเป็นจริงจะไดรั้บการงดเวน้จากเหตุการณ์บางท านายตาม 2 สะโลนิกา 2: 9-12 



 

วนัน้ีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมขนาดใหญ่ท่ีจะเกิดข้ึน หลายของพวกเขาไดพ้ยากรณ์ในพระคมัภีร์ไบเบิล แมว้่าระหว่างบางทีอา
จจะเป็นหน่ึงในส่ีหน่ึงในสามของทั้งพระคมัภีร์เป็นลางกลุ่มส่วนใหญ่กไ็ม่เขา้ใจความจริงเกี่ยวกบัค าท านายท่ีส าคญัต่าง ๆ 
ในพระคมัภีร์ที่ว่า - ค  าท านายของพระเยซูที่ส าคญัที่กระตุน้ใหผู้ติ้ดตามพระองคใ์นทา้ยที่สุดจะเขา้ใจ (เช่นแมทธิว 24:15 

มาร์ค 13:14) 

 

บางคนแมจ้ะอา้งว่าเช่ือว่าพระคมัภีร์, 
ส่วนลดอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือมองขา้มค าท านาย แต่ท่ีไม่ควรจะเป็นกรณีส าหรับคริสเตียนจริง: 

 

"ดูที่ตน้มะเด่ือและตน้ไมทุ้กตน้. 30 เม่ือพวกเขาอยูแ่ลว้รุ่นคุณเห็นและรู้ดว้ยตวัเองในช่วงฤดูร้อนท่ีตอนน้ีใกลม้. 31 เพื่
อใหคุ้ณยงัเม่ือคุณเห็นส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึนรู้ว่าอาณาจกัรของพระเจา้คือ 
ใกลม้. 32 แน่นอนฉันจะบอกคุณรุ่นน้ีจะไม่มีทางผ่านไปจนทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึน. 33 ฟ้าและดินจะล่วงไป 
แต่ค  าพูดของฉันจะไม่มีทางผ่านไป 

 

" 
แต่จงระวงัตวัเกรงว่าหวัใจของคุณจะชัง่น ้าหนกัลงดว้ยการด่ืมสุรามึนเมาและใส่ใจของชีวิตน้ีและในวนัท่ีมากบัคุณโด
ยไม่คาดคิด. 35 มนัจะมาเป็นบ่วงในทุกคนที่อาศยัอยูบ่นใบหนา้ของที่ 
ทั้งแผ่นดิน. 36 นาฬิกาจึงและอธิษฐานเสมอว่าคุณอาจเป็นผูส้มควรท่ีจะหลบหนีส่ิงเหล่าน้ีทั้งหมดท่ีจะมาและจะยนือยู่
ต่อหนา้บุตรมนุษย.์ " (ลูกา 21: 29-36) 

 

ขอใหส้ังเกตว่าพระเยซูทรงสอนที่ติดตามพระองค์มกัจะมีการใหค้วามสนใจกบัเหตุการณ์และค าพยากรณ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัการกลบั
มาของเขา พระเยซูบอกซ ้ า ๆ ติดตามพระองคเ์พื่อดูเหตุการณ์ในโลกท่ีจะตอบสนองค าท านายในพระคมัภีร์อื่น ๆ เช่นแมทธิว 
24:42, 25:13; มาร์ค 13: 9,33,34,35,37 และวิวรณ์ 3: 3 พระเยซูคาดว่าจะติดตามพระองคใ์นการชม 

 

พระเยซูทรงสอนว่าพระวิญญาณบริสุทธ์ิ "จิตวิญญาณแห่งความจริง" 
จะช่วยใหผู้ศ้รัทธาในการท าความเขา้ใจความจริงทั้งหมดรวมถึงค  าท านาย: 

 



ฉันยงัคงมีหลายส่ิงหลายอยา่งท่ีจะพูดกบัคุณ แต่คุณไม่สามารถแบกพวกเขาตอนน้ี แต่เม่ือ ... 
วิญญาณแห่งความจริงไดม้า {} มนัจะน าคุณไปสู่ความจริงทั้งหมด ... จะบอกคุณส่ิงท่ีจะมา (จอห์น 16: 12-13) 

 

มีพระวิญญาณบริสุทธ์ิและถูกตอ้งถูกน าโดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิช่วยใหเ้ราเขา้ใจค าท านาย 

 

พระคมัภีร์ยงัสอน: 

 

อยา่ดบัพระวิญญาณ อยา่ดูหม่ินค าท านาย (1 สะโลนิกา 5: 19-20) 

 

แต่หลายคนรวมทั้งผูท่ี้อยูใ่นคริสตจกัรต่าง ๆ 
ของกลุ่มพระเจา้ดูเหมือนจะไม่เช่ือว่าวิญญาณของพระเจา้ก  าลงัท างานอยูใ่นขณะน้ีพยากรณ์ หลายคนยงัมีแนวโนม้ท่ีจะดูหม่ินค า
พยากรณ์พระคมัภีร์ไบเบิลและมกัจะมีค าอธิบายที่เหมาะสมของพวกเขา (s) 

 

ปัจจุบนัในโลกน้ีพระเจา้ทรงสัตยซ่ื์อและคนรับใชท่ี้แทจ้ริงของเขาท่ีมีความถูกตอ้งประกาศเวลาส้ินสุดค าเตือนค าท านายซ่ึงจ าเป็
นท่ีจะตอ้งออกไปในขณะน้ี 

 

พระคมัภีร์สอน: 

 

แทจ้ริงพระเจา้มิไดท้รงไม่ท าอะไรเลยเวน้แต่เขาเผยความลบัของพระองคเ์พื่อปวงบ่าวของพระองคผ์ูเ้ผยพระวจนะ. 8 

สิงโตค าราม! ใครจะไม่กลวับา้งองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้พระเจา้ตรัส! ใคร แต่สามารถพยากรณ์? (เอมสั 3: 7-8) 

 

อยา่งไรกต็ามเร่ืองน้ีเช่นเดียวกบัการสอนในพระคมัภีร์ใหม่เผยพระวจนะ (เช่นกิจการ 2: 17-20; เอเฟซัส 4:11; 1 โครินธ์ 
14) ส่วนใหญ่ศตวรรษที ่21 คริสตจกัรในกลุ่มพระเจา้ไม่เช่ือว่าปัจจุบนัมีผูเ้ผยพระวจนะใด ๆ และพวกเขาไม่ดี 
เขา้ใจผิดองคป์ระกอบท่ีส าคญัของเวลาส้ินสุดพยากรณ์พระคมัภีร์ 

 



นอกจากน้ีทั้งหมด แต่หน่ึงในคริสตจกัรในกลุ่มพระเจา้ (CCOG เป็นขอ้ยกเวน้) 
ท่ีไม่ยอมรับว่าพระเจา้ทรงมีพระศาสดาอยา่งนอ้ยหน่ึงวนัน้ีไดฟั้งใหก้บัประชาชนเกี่ยวกบัการพยากรณ์คาดคะเนท่ีมีการเรียนการ
สอนขอ้ผิดพลาดเกี่ยวกบัการพยากรณ์และหลกัค าสอนอยา่งชดัเจนดงันั้นพวกเขาถูก / พยากรณ์เทจ็ 

 

คริสตจกัรของพระเจา้อยา่งต่อเน่ืองเป็นผูน้  า  

 

ผูท้ี่ตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของส่วนที่เหลือที่ซ่ือสัตยท์ี่สุดของฟิลาเดลตอ้งการที่จะอยูก่บัคริสตจกัรของพระเจา้กลุ่ม:  

 

1. ท าใหป้ระกาศพระกิตติคุณของพระราชอาณาจกัรเป็นพยานใหค้วามส าคญัสูงสุดของมนั (มทัธิว 24:14; 28: 

19-20) 

 

2. รองรับพี่นอ้งท่ียากจน (กาลาเทีย 2:10) รวมทั้งหญิงม่ายและเดก็ก  าพร้า (เจมส์ 1:27) 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในภูมิภาคท่ียากจนเช่นแอฟริกาและเอเชีย 

 

3. แทจ้ริงการก ากบัดูแลในพระคมัภีร์ไบเบิล (1 โครินธ์ 0:28) รวมถึงมทัธิว 18: 15-17 

 

4. มีการประกาศ, ค าสอน, ค าท านายและความรักผลไมข้องพระเยซูตรัส (จอห์น 7: 16-20; 13:35; ลูกา 
4:18; 14:13, มทัธิว 24:14; 28: 19-20; วิวรณ์ 3 : 7-13) 

 

5. เตือนผูท้ี่คิดว่าพวกเขาอยูใ่นคริสตจกัรที่จะไม่ตกอยูห่่างออก (1 ทิโมธี 4: 1) 

 

6. มีของประทานฝ่ายวิญญาณรวมทั้งความฝันท่ีไดรั้บในวนัสุดทา้ย (กิจการ 2: 17-18) 

 

7. ความเขา้ใจในบทบาททางประวติัศาสตร์และปัจจุบนัของคริสตจกัรวิวรณ์ 2 & 3 

 



8. อธิบายและเขา้ใจพยากรณ์พระคมัภีร์ดีพอ (เช่นแดเนียล 11: 29-45, มทัธิว 24) จะรู้ว่าเม่ือจะหนี (มทัธิว 
24: 15-20; วิวรณ์ 03:10, 12: 14-16) ก่อนที่จะมีมหากลียคุ (มทัธิว 24:21) 

 

กลุ่มหน่ึงที่แสดงใหเ้ห็นถึงส่วนที่เหลือของส่วนฟิลาเดลของคริสตจกัรของพระเจา้ (วิวรณ์ 3: 7-

13) ในศตวรรษที ่21 เป็นคริสตจกัรของพระเจา้อยา่งต่อเน่ือง 

 

พระเยซูเตือน วา่พวกเขามีการท างานอุ่นและตอ้งกลบัใจหรือตอ้งเผชิญกบัผลกระทบ (วิวรณ์ 3: 14-

22) ในดา้นลางความเป็นจริงว่าคริสตจกัร มีความหลากหลายของความเขา้ใจผิดเกี่ยวกบัการพยากรณ์ 

 

ตั้งแต่ แทนกลุ่มของชาวคริสตใ์นเวลาของการส้ินสุด (พวกเขาเป็นตวัแทนของคริสตจกัรท่ีเจ็ดหรือกลุ่มของคริสตจกัรในวิวรณ์ 
1-3) จะตอ้งมีเหตุผลว่าพวกเขาจะไม่เห็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนพยากรณ์และส่ิงท่ีจะไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
น าไปสู่การเร่ิมตน้ของความทุกขย์ากล าบากยิง่ใหญ่ 

 

ภายในองคก์ร 
ที่ปรากฏเป็นส่วนหน่ึงของคริสตจกัรของพระเจา้ที่มีความหลากหลายของต าแหน่งค าท านายว่าจะมีข้ึนซ่ึงจะป้องกนัไม่ใหรู้้ว่าเม่ื
อใดท่ียิง่ใหญ่จะเร่ิมตน้ความทุกขย์ากล าบาก 

 

สิบแปดของมุมมองท่ีไม่ถูกตอ้งเหล่านั้นจะถูกระบุไวด้า้นล่าง: 

 

1. กลุ่ม หลายคนไม่เป็นทางการสอนและ / 
หรือไม่เช่ือในความคิดของยคุคริสตจกัรที่เกี่ยวขอ้งกบัคริสตจกัรวิวรณ์บทที่ 2 และ 3 

ถึงแมว้่าพวกเขาบางคร้ังสอนเกี่ยวกบัคริสตจกัรวิวรณ์ หลายคนใชเ้วลามากข้ึนของ (ที่ผ่านมา / ประวติัศาสตร์) 
มุมมองของคริสตจกัรเหล่านั้นแมจ้ะมีความจริงท่ีว่างบจ านวนมากท่ีเกิดข้ึนกบัพวกเขาจะตอ้งมีเครือข่ายการพยากรณ์อ
นาคต (เช่นวิวรณ์ 01:19; 02:22; 3: 3; 03:10) . เพราะกลุ่มต่าง ๆ 
ไม่ไดส้อนดา้นลางบางอยา่งน้ีหลายไม่เห็นปัญหาของตวัเองและจะตอ้งไปผ่านมหากลียคุ 

 



2. กลุ่ม ไม่เช่ือว่าพระเยซูแห่งราชอาณาจกัรยงัคงตอ้งไดรั้บการประกาศไปทัว่โลกเป็นพยานต่อแมทธิว 24:14 

ไม่ท าจริงๆที่มีความส าคญัสูงและ / หรือท าในลกัษณะที่แสดงใหเ้ห็นถึง 
พวกเขามีความรักไม่เพียงพอส าหรับความจริง (cf เยเรมีย ์48:10 สดุดี 33: 4) 

ดงันั้นพวกเขาไม่ไดห้รือน าไปสู่การท างานจริง ในฐานะท่ีเป็นเพียง 
จะสัญญาว่าจะไดรั้บการคุม้ครองจากชัว่โมงของการพิจารณาคดีท่ีจะมาบนโลกทั้งโลกท่ี จะไม่เขา้ใจเม่ือแมทธิว 
24:14 เป็นจริงหรือเม่ือจะหนีต่อแมทธิว 24:15 

 

3. จดัข้ึนอยา่งกวา้งขวางมุมมอง คือการเรียนการสอนท่ียิง่ใหญ่ความทุกขย์ากล าบากไม่สามารถเร่ิมตน้จนกระทัง่  
ของภาคเหนือกา้วก่ายพระมหากษตัริยข์องภาคใตใ้นแดเนียล 
11:40 มุมมองน้ีมองเห็นความจริงท่ีว่าตั้งแต่มหากลียคุรวมถึงเวลาของปัญหายาโคบ (เยเรมีย ์30: 7) 

มนัเร่ิมตน้ดว้ยสหรัฐอเมริกาและพนัธมิตรแองโกลแซกซอนเช่นสหราชอาณาจกัรไดรั้บการรุกราน (cf แดเนียล 
11:39) บางส่วนของกลุ่มยดึติดกบัขอ้ผิดพลาดต่อเน่ืองน้ีเพราะมนัถูกจดัข้ึนคร้ังโดยปลายเฮอร์เบิร์ดบับลิวอาร์มสต
รองที่เปลี่ยนมุมมองของเขาโดย 1979 (เวลาท่ีเราอยูใ่นตอนน้ี. บาทหลวงทัว่ไปของรายงานฉบบั. 1 เลขที่ 15 20 

พฤศจิกายน 1979) ตั้งแต่พระมหากษตัริยข์องภาคเหนือจะขจดับรรดาของป้อมปราการ (สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, 
ฯลฯ ) แดเนียล 11:39 ก่อนที่จะบุกรุกกษตัริยข์องภาคใตใ้นแดเนียล 11:40, ผูท่ี้ถือไปยงัมุมมองน้ีจะไม่ 
รู้ว่าเม่ือความทุกขย์ากล าบากท่ียิง่ใหญ่จะเร่ิมตน้จนกระทัง่หลงัจากท่ีมนัไดเ้ร่ิมตน้ 

 

4. ต่างๆเช่ือว่าการก  าหนดค่าสุดทา้ยของอ านาจสัตวใ์นวิวรณ์ 17: 12-13 

ตอ้งประกอบดว้ยว่าสิบหรือสิบเอด็ประเทศก าหนดไวใ้นปัจจุบนั น้ีเป็นความผิดพลาดดว้ยเหตุผลหลายประการรวมถึง
ความจริงที่ว่าแง่กรีกส าหรับ 'ประเทศ' ไม่ไดอ้ยูใ่นทางเดินเหล่านั้นและทางเดินท่ีมีการบอกเวลาของทั้งสอง 
อนาคต สหราชอาณาจกัรจดัไม่เคยอยูใ่นพรมแดนก่อนที่มีแนวโนม้ว่าจะเป็นกรณีในอนาคต ในขณะที่สหภาพยโุรปซ่ึ
งปัจจุบนัมี 28 สมาชิกและสมาชิกที่มีศกัยภาพมากดีอาจสูญเสียประเทศสมาชิกบางคน (เช่นสหราชอาณาจกัร) 
เพื่อยนืยนัว่าการก าหนดค่าขั้นสุดทา้ยจะตอ้งมีสิบหรือสิบเอด็ประเทศไม่สอดคลอ้งกบัพระคมัภีร์ไบเบิล นอกจากน้ีต า
แหน่งทางประวติัศาสตร์ของส่วนฟิลาเดลของ COG (ใตเ้ฮอร์เบิร์อาร์มสตรอง) 
สอนในอยา่งนอ้ยโหลเอกสาร (ธรรมดาจริงข่าวดีพรุ่งน้ีโลกของหนงัสือเล่มเลก็ตวัอกัษรร่วมงานพระคมัภีร์สารบรรณ
 ) ที่สิบจะประกอบดว้ย สิบประเทศและ / หรือกลุ่มของประเทศ 
(เม่ือเทียบกบัประเทศเดียว) เวน้แต่จ านวนลดไปว่าผูท่ี้ยนืยนัในการก าหนดค่าสัตวมี์ทั้งสิบหรือสิบเอด็ประเทศจะไม่อา
จรู้ว่ามหากลียคุไดเ้ร่ิมข้ึนจนกว่าพวกเขาจะกลบัใจจากมุมมองท่ีว่า 

 

5. กลุ่ม หลายอยา่งชดัเจนเขา้ใจผิดแดเนียล 9:27 ในช่วงคร่ึงหลงัของซ่ึงความสัมพนัธ์ในกบัแดเนียล 11:31 

และค าพูดของพระเยซูในมทัธิว 24:15 (พวกเขามีแนวโนม้ที่จะเช่ือว่าแดเนียล 9:27 



ไดรั้บการปฏิบติัตามพระเยซู) บรรดาผูท่ี้เขา้ใจผิดทางเดินเหล่าน้ีจะไม่ไดมี้ท่ีเหมาะสมก่อนการเตือนของส่ิงท่ีเกิดข้ึนห
รือจะไดรู้้ว่าเม่ือความทุกขย์ากล าบากท่ียิง่ใหญ่จะเร่ิมตน้ 

 

6. 
หน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงกลุ่มยงัสอนว่าความทุกขย์ากล าบากท่ียิง่ใหญ่สามารถเร่ิมตน้ดว้ยปีถดัไปหรือเพื่อให้ ในฐานะที่เ
ป็นความทุกขย์ากล าบากท่ีดีไม่ไดเ้ร่ิมตน้จนถึงประมาณ 3 ½ปีหลงัจากที่ 'ขอ้ตกลงสันติภาพของแดเนียล 9:27 

ไดรั้บการยนืยนัอยา่งถูกตอ้ง (และน่ียงัไม่เกิดข้ึน) มนัเป็นไปไม่ไดท่ี้ดีจากความทุกขย์ากล าบากท่ีจะเร่ิมตน้ก่อนท่ี 
2019 ตั้งแต่การจดัการที่มีแนวโนม้ที่จะไดรั้บการยนืยนัในฤดูใบไมร่้วงของปี (cf เลวีนิติ 23:24; 1 โครินธ์ 
15:52) แม ้2019 มีแนวโนม้ที่เร็วเกินไป 

 

7. บางกลุ่มสอนการตีความที่ไม่เหมาะสมของ 1335, 1290 และ 1260 วนัของแดเนียล 12 หรือมีปัญหาอื่น 
ๆ ที่มีส่วนของที่ (COG กลุ่มมากที่สุด) ว่าพวกเขาจะไม่เขา้ใจเม่ือความทุกขย์ากล าบากท่ียิง่ใหญ่จะเร่ิมตน้ 

 

8. กลุ่ม ส่วนใหญ่ไม่เขา้ใจฮาบากุก 2: 2-8 

และไม่ถูกตอ้งเร่ิมท่ีการเตือนออกไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจกัร กลุ่มหน่ึงที่ไม่ไดส้อน 
แต่ไดถ้อยออกไปเพราะส่ิงท่ีดูเหมือนจะเป็นการเมืองภายในและเป็นหน่ึงในผูน้  าท่ีเพิ่มข้ึนของ The Rising 

'ระเบิดคร้ังหน้ีสินของสหรัฐอเมริกาเป็นบางส่ิงบางอยา่งท่ีจะตอ้งช้ีใหเ้ห็นและฮาบากุก 2: 2-8 

ช้ีใหเ้ห็นภยัคุกคามในพระคมัภีร์ไบเบิลว่าการโพสท่าน้ี มนัควรจะประกาศและเราใน CCOG 

ก าลงัท ามนั หลายคนไม่ทราบว่าฮาบากุก 2: 6 

เป็นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการเร่ิมตน้ของความทุกขย์ากล าบากท่ียิง่ใหญ่และเป็นหน่ึงในสาเหตุของการโจมตีลูกหลานเป็นหน้ี
บุญตระกูลของโยเซฟ 

 

9. กลุ่ม ต่างๆส่วนใหญ่จะมี 
'เอลียาห์นอกรีต. ดว้ยเหตุน้ีพวกเขาจะไม่สามารถท่ีจะรับรู้สุดทา้ยเอลียาห์ บางคนคิดว่าเขาจะตอ้งไดรั้บเฮอร์เบิร์อาร์ม
สตรองแมจ้ะมีความจริงท่ีว่าเขาไดต้ายตั้งแต่ 16 มกราคม 1986 และความตายที่ 
เขาตามการเขียนของเขาเกี่ยวกบัขั้นสุดทา้ยเอลียาห์(ความลึกลบัของยคุ. ปี 1985, น. 
349) บางคนคิดว่าทั้งไม่มีเอลียาห์จะมาหรือว่าเขาเป็นคริสตจกัรและไม่ใช่บุคคลซ่ึงขดักบัค าสอนของพระเยซูในเร่ือ
งมาร์ค 9: 12-13 

 



10. กลุ่ม หลายคนไม่เขา้ใจการข่มเหงที่แตกต่างกนั (และเร่ืองอื่น ๆ ) ที่จะมาในแดเนียล 7:25, 11: 30-39, 

มทัธิว 24: 9- 22 และวิวรณ์ 12: 14-17 เม่ือคลื่นพยากรณ์ของการประหตัประหารแรกฮิต หลกั 
(และไม่ไดพ้วกเขา) 
จะไม่เห็นการประหตัประหารน้ีเป็นหลกัฐานว่ามหากลียคุเป็นเร่ืองเกี่ยวกบัท่ีจะเร่ิมตน้ เก่าวิทยโุบสถข์องพระเจา้ (ดูร
ะวงัของพี่นอ้งเทจ็ข่าวดีมกราคม 1960) โดยเฉพาะน าไปใชค้มัภีร์ไล่ล่าของแดเนียล 11: 32-35 

เวลาปลายคริสตจกัร เช่นเดียวกบั CCOG ปัจจุบนั 

 
11. จ านวนของกลุ่ม ไม่ไดส้อนว่ามีท่ีทางของความปลอดภยัให้หนีไป (แมจ้ะมีส่ิงวิวรณ์ 12: 14-16 

สอน) ดงันั้นผูถ้ือหุน้เห็นว่าจะไม่ไดรั้บความโนม้เอียงท่ีจะหลบหนีไปทางหน่ึงก่อนท่ีจะมีการเร่ิมตน้ของความทุกขย์า
กล าบากยิง่ใหญ่ 

 

12. ส่วนใหญ่ 'อิสระ' ไม่เช่ือว่าพวกเขาจ าเป็นตอ้ง 'รวบรวม' ก่อนท่ีจะมีเวลาท่ีจะหลบหนีแมจ้ะมีส่ิงเศฟันยาห์ 2: 

1-3 
สอน ดงันั้นจึงเป็นไปไม่ไดท้ี่พวกเขาจะมีความโนม้เอียงที่จะหนีไปดว้ยกนัเม่ือกลุ่มพวกเขาไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของไม่
เพียงแค่ก่อนท่ีจะมีการเร่ิมตน้ของความทุกขย์ากล าบากยิง่ใหญ่ (cf วิวรณ์ 12: 14-17) เดอะ 

 

13. อยา่งนอ้ยหน่ึงกลุ่ม สมควรเช่ือว่าส่ิงท่ีน่ารังเกียจของรกร้างว่างเปล่าของแดเนียล 11:31 

เกิดข้ึนหลงัจากพระมหากษตัริยข์องภาคเหนือกา้วก่ายพระมหากษตัริยข์องภาคใตใ้นแดเนียล 
11:40 ตั้งแต่น้ีจะไม่เกิดข้ึนวิธีการท่ีผูท่ี้ถือไปยงัต าแหน่งท่ีจะไม่เขา้ใจเม่ือมหากลียคุจะเร่ิมตน้ (cf มทัธิว 24: 

15,21) 

 

14. กลุ่ม หลายคนสอนว่าคนบาปท่ีตั้งอยูใ่นพระวิหารของพระเจา้ (2 สะโลนิกา 2: 3-4) เป็นมาร / 
เทจ็ศาสดาไม่สัตวท์ะเล แต่มนัเป็นสัตวน้ี์ทะเลสุดทา้ยพระมหากษตัริยข์องนอร์ท (แดเนียล 11: 35-

36) ดงันั้นเม่ือเกิดเหตุการณ์เช่นน้ีผูท่ี้ถือไปยงัต าแหน่งท่ีไม่ถูกตอ้งจะไม่เขา้ใจค าท านายของเครือข่าย ตวัตนของ 
'บุตรชายของหายนะ' เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะเขา้ใจในเวลาส้ินสุด 

 

15. กลุ่มที่ 
ไม่กี่สอนว่าเป็นวดัของชาวยวิในกรุงเยรูซาเลม็จะไดรั้บการสร้างข้ึนมาใหม่ก่อนท่ีพระเยซูผลตอบแทน ขณะน้ีเป็นไปไ
ดจ้ากระยะไกลมนัไม่จ าเป็นตอ้งใช ้(ที่ "พระวิหารของพระเจา้" 



ในพนัธสัญญาใหม่ไดจ้ะท าอยา่งไรกบัคริสเตียนไม่ทนัสมยัของชาวยวิสถานที่) ตั้งแต่น้ีจะไม่เกิดข้ึนเป็นบางคร้ังไม่กี่ส
อนผูท่ี้ถือไปยงัต าแหน่งท่ีจะไม่เขา้ใจเม่ือความทุกขย์ากล าบากท่ียิง่ใหญ่จะเร่ิมตน้ 

 

16. อยา่งนอ้ยหน่ึงสอนกลุ่ม ว่าสิบกษตัริยว์ิวรณ์ 17:12 

จะตอ้งอยูใ่นความดูแลของสิบภูมิภาคทัว่โลกเม่ือเทียบกบัการเป็นพลงังานในยโุรปเป็นหลกั ยนืกรานตามน้ีจะหมายค
วามว่ากลุ่มดงักล่าวไม่อาจเขา้ใจเม่ือความทุกขย์ากล าบากท่ียิง่ใหญ่จะเร่ิม 

 

17. อยา่งนอ้ยหน่ึงสอนว่าสัตวว์ิวรณ์ กลุ่ม 13: 1-10 ไม่ไดเ้ป็นยโุรป เน่ืองจากพลงังานสัตวจ์ะเกิดข้ึนในยโุรป 
(cf แดเนียล 9: 26-27) ผูท่ี้ไม่เขา้ใจในเร่ืองน้ีจะไม่ตระหนกัเม่ือมหากลียคุเป็นเร่ืองเกี่ยวกบัท่ีจะเร่ิมตน้ 

 

18. อยา่งนอ้ยหน่ึงหรือสองของกลุ่ม ขนาดใหญ่สอนว่าขอ้แรกในล าดบัท่ี 11 

แดเนียลท่ีเกี่ยวขอ้งกบัจุดเร่ิมตน้ของมหากลียคุคือแดเนียล 11:40 แต่พวกเขาควรจะสอนว่ามนัเร่ิมตน้ดว้ยแดเนียล 
11:39 ซ่ึงเป็นไม่นานหลงัจากที่แดเนียล 11:31 ซ่ึงยงัสอดคลอ้งกบัการเร่ิมตน้ของเวลาของปัญหายาโคบท่ี 
(เยเรมีย ์30: 7) ผูท้ี่ถือไปยงัต าแหน่งที่แดเนียล 11:40 จะไม่เขา้ใจเม่ือมหากลียคุจะเร่ิมตน้ 

 

และยงัมีอีกมากมาย แต่กใ็ชเ้วลาเพียงความเขา้ใจผิดของหน่ึงหรือมากกว่าของจุดดงักล่าวที่จะไดต้ระหนกัถึงเม่ือความทุกขย์าก
ล าบากท่ียิง่ใหญ่จะเร่ิมตน้เพียงคริสตจกัรของพระเจา้อยา่งต่อเน่ืองไดรั้บการ "ถูกตอ้งหารค าของความจริง" (2 ทิโมธี 2:15) 

ในทุกเร่ืองเหล่าน้ี 

 

ความเป็นจริงที่น่าเศร้ากค็ือวา่ส่วนใหญ่คริสตจกัรของพระเจา้กลุ่มเน่ืองจากพวกเขาไม่ได ้อยา่งแทจ้ริง 
(แมจ้ะมีส่ิงท่ีอา้งว่าพวกเขาอาจจะท าให)้ ไม่เขา้ใจล  าดบัค  าท านายและรายละเอียดในแดเนียล 11 

หรือว่าพวกเขาผูกกบัส่ิงท่ีพระเยซูทรงสอนในสถานท่ีเช่นแมทธิว 24. เหตุน้ีและความเขา้ใจผิดเกี่ยวกบัการท านายอื่น ๆ 
กลุ่มเหล่านั้นจะไม่ตระหนกัเม่ือพวกเขาควรหนีไปตามค าแนะน าของพระเยซูในมทัธิว 24: 15-20 

และดว้ยเหตุน้ีจะไม่ไปไดรั้บการคุม้ครองจากความทุกขย์ากล าบากมายิง่ใหญ่ (มทัธิว 24: 21-22 ) 

 

เกรงว่าไร้สาระเสียงน้ีและชอบโออ้วดในส่วนของเราใหฉ้ันระบุว่าเป็นเวลานานคริสตจกัรในระดบัสูงของผูน้  าพระเจา้ในกลุ่มอื่
น ๆ ไดบ้อกโดยเฉพาะฉัน (บ๊อบ 



Thiel) ในแต่ละจุดเหล่านั้นวา่ส่ิงท่ีเราในโบสถอ์ยา่งต่อเน่ืองของพระเจา้สอนใน จุดเหล่าน้ีรวมถึงผูท่ี้มีความแตกต่างจากส่ิงท่ี
แมก้ระทัง่กลุ่มของตวัเองสอนท่ีถูกตอ้ง แต่ดว้ยเหตุผล 'องคก์ร' (และไม่ไดอ้ยา่งแทจ้ริงในพระคมัภีร์ไบเบิล) 
กลุ่มของพวกเขาไม่ไดส้อนใหพ้วกเขาต่อสาธารณชน 

 

พระเยซูเตือน "จะมีความยากล าบากมาก ๆ เช่นไม่ไดรั้บตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ของโลกจนถึงเวลาน้ีไม่มีและไม่เคยจะเป็น" (มทัธิว 
24:21) และพระเยซูสัญญาป้องกนั คริสเตียนจากมนั (วิวรณ์ 3: 7-10) คริสเตียนอื่น ๆ ไม่ไดรั้บสัญญาที่เดียวกนั 

 

บรรดาผูท้ี่พึ่งพามากเกินไปในกระทรวงที่ถูกบุกรุก (เอเสเคียล 34: 7-10) 

จะสอนพวกเขาค าท านายที่ไม่ไดอ้ยา่งแทจ้ริงในการใหส้อดคลอ้งกบัพระคมัภีร์จะตอ้งตระหนกัว่าเป็นไปตามค าพูดของพระเยซู
ในบทที่ 2 และ 3 ในวิวรณ์และ 21 ในลุค เพียง 
แต่ค่อนขา้งนอ้ยชาวคริสตจ์ะถูกป้องกนัจากชัว่โมงของการพิจารณาคดีท่ีจะมาถึงโลกทั้งโลก (cf วิวรณ์ 12: 14-

17) ผูท้ี่จะไม่ฟังซ่ือสัตยอ์ยา่งแทจ้ริงในกระทรวงยงัจะร่วมชะตากรรมที่ (cf เอเฟซัส 4: 11-16) 

 

เราในโบสถอ์ยา่งต่อเน่ืองของพระเจา้อยา่งแทจ้ริง 

 

"นอกจากน้ียงัมีค  าท่ีแน่นอนยิง่กว่าค  าท านาย; ซ่ึงท่านทั้งหลายท ากนัดีว่าท่านทั้งหลายจงระวงัเป็นแก่แสงท่ีส่องสว่างใ
นที่มืดจนถึงเชา้วนัและดาววนัเกิดข้ึนในใจของท่าน "(2 เปโตร 1:19, KJV) 

 

กค็วรท่ีจะเนน้ย  ้าว่าพระคมัภีร์ท่ีปรึกษายงัเตือนผูท่ี้คิดว่าพวกเขาไม่จ าเป็นตอ้งเป็นส่วนหน่ึงของเวลาส้ินสุดท่ีเหลือ 
ของคริสตจกัรของพระเจา้กจ็ะไม่ไดรั้บความคุม้ครอง (cf เศฟันยาห์ 2: 1-

3) พนัธสัญญาใหม่เป็นที่ชดัเจนว่าคริสเตียนจริงๆควรจะเป็นส่วนหน่ึงของคริสตจกัร (เอเฟซัส 4: 11-16; cf เลย 1 

โครินธ์ 04:17; 10: 32-33) เฉพาะอยา่งยิง่ในขณะท่ีเราไดใ้กลชิ้ดกบัทา้ย (ฮีบรู 10:24 -25; cf เลยเศฟันยาห ์2: 1-

3) 

 

เวน้แต่กลุ่ม และ / หรือบุคคลที่กลบัใจเป็นพระเยซูขอเรียกร้องใหพ้วกเขาไปในวิวรณ์ 03:19 

พวกเขาจะไม่อาจจะรู้ว่าเม่ือความทุกขย์ากล าบากท่ียิง่ใหญ่จะเร่ิมตน้ (มทัธิว 24:21) ไม่รู้จะหนีไปก่อนท่ีจะเร่ิมท่ี (มทัธิว 
24:15 -20) 



 

กลุ่ม COG ที่พึ่งพาประเพณีใส่ผิด (ไม่ว่าจะผา่นมาหรือมากกว่า) เหนือพระคมัภีร์ส าหรับหลาย ๆ 
ดา้นของมุมมองค าท านายของพวกเขาจะเรียนรู้ที่จะสายเกินไปที่พวกเขาไม่ไดมี้ "แน่ใจว่าค  าพยากรณ์" (2 เปโตร 1:19, 

KJV) . 

 

พระเยซูบอก ว่าพวกเขาตอ้งการท่ีจะเปลี่ยนในหลายพื้นท่ี (วิวรณ์ 3: 17-19) 

แต่เขายงัสอนว่าตั้งแต่พวกเขาไม่คิดว่าพวกเขาจ าเป็นตอ้งท่ีพวกเขาจะตอ้งทนทุกขท์รมานเพราะการที่ (วิวรณ์ 3: 14-16) . 

 

นอกจากน้ียงัมีความแตกต่างของค าท านายมากข้ึนและอื่น ๆ ท่ีกลุ่ม COG อื่น ๆ 
ท่ีมีมาจากพระคมัภีร์ท่ีว่าหนงัสือเล่มน้ียงัไม่ไดห้ายไปในการ ความจริงกคื็อว่าไม่มีความส าคญัทางดา้นขวาบนขั้นตอนสุดทา้ยข
องการท างานถือพระคมัภีร์ในเร่ืองสูงพอฝึกความรัก 
อยา่งแทจ้ริงการเรียนการสอนทุกส่ิงท่ีพระเยซูทรงสอนและละเลยหน่ึงเจิมเป็นสองส่วนของพระวิญญาณของพระเจา้ 
(ชวนใหนึ้กถึง เอลีชา 2 พงศก์ษตัริย ์2: 9-13) ในฐานะผูน้  าของมนุษย ์CCOG ดา้นบนเป็นกลุ่ม COG 

ท่ีไม่สนใจค าเตือนค าท านายจะท าเช่นนั้นจะอนัตรายของพวกเขา 

 

ในขณะท่ีบางส่วนลดความส าคญัของค าท านายสังเกตเห็นส่ิงท่ีอคัรทูตเปาโลสอน 

 

และท าเช่นน้ีรู้เวลาวา่ตอนน้ีมนัเป็นเวลาสูงท่ีจะต่ืนจากหลบั; ส าหรับตอนน้ีความรอดของเราเป็นส่ิงท่ีใกลก้ว่าเม่ือเราเ
ช่ือว่าเป็นคร้ังแรก. 12 คืนคือการใชจ่้ายใหห่้างไกลในวนัน้ีคือท่ีอยูใ่นมือ เหตุฉะนั้นใหเ้ราท้ิงผลงานของความมืดและแ
จง้ใหเ้ราสวมเกราะของแสง. 13 ขอใหเ้ราเดินไปอยา่งถูกตอ้งเป็นในวนัที่ไม่ไดอ้ยูใ่นการหลงและเมามายไม่ไดอ้ยูใ่นค
วามลามกและความตอ้งการทางเพศไม่ไดอ้ยูใ่นความขดัแยง้และความอิจฉา. 14 แต่ใส่ในพระเยซูคริสตเ์จา้และไม่มีบ
ทบญัญติัส าหรับเน้ือเพื่อตอบสนองตณัหาของตน (โรม 13: 11-14) 

 

เราไม่ไดเ้ป็นจ านวนมากท่ีใกลชิ้ดกบัทา้ยท่ีสุดในขณะน้ีกว่าเม่ือเปาโลเขียนว่า? พอลยงัสอนว่าคริสเตียนที่แทจ้ริงไม่ไดท้ี่จะเป็นเ
หมือนคนอื่น ๆ ที่จะไม่ทราบว่าประมาณเม่ือพระเยซูจะกลบัมา (1 เธสะโลนิ 5: 4) 

 

อคัรสาวกปีเตอร์เขียน: 



 

ดงันั้นตั้งแต่ทุกส่ิงเหล่าน้ีจะถูกละลายส่ิงท่ีลกัษณะของบุคคลท่ีควรใหคุ้ณอยูใ่นการด าเนินการท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและเคร่งศาส
นา 12 มองหาและเร่งการมาถึงของวนัของพระเจา้เน่ืองจากการที่ทอ้งฟ้าจะถูกยบุเป็นไฟ 
และองคป์ระกอบจะละลายดว้ยความร้อนแรงกลา้? 13 แต่เราตามพระสัญญาของพระองคค์อยทอ้งฟ้าอากาศใหม่และ
แผ่นดินโลกใหม่ที่ชอบธรรมจะด ารงอยู่ (2 เปโตร 3: 11-13) 

 

ตอ้งใหค้วามสนใจกบัเหตุการณ์ลางไม่เพียง แต่ช่วยหน่ึงที่จะพร้อมส าหรับพระเยซู (ลูกา 21:36;) 

แต่ยงัมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการออกก าลงักายที่สะทอ้นแสงที่จะไดรั้บการตรวจสอบคริสเตียนชีวิตของพวกเขาพอที่จะเปลี่ยนเ
ท่าที่ควร (cf โรม 13 : 11-14; 2 เปโตร 3: 10-

13) คุณไม่ควรจะดูเหตุการณ์ในโลกตามที่อธิบายไวอ้ยา่งถูกตอ้งในแง่ของค าพยากรณ์พระคมัภีร์หรือไม่ 

 

กลุ่ม ต่างๆไม่ถูกตอ้งเขา้ใจค าท านายเวลาส้ินสุดและว่าจะส่งผลใหส้มาชิกของพวกเขาไม่ไดห้ลบหนีเม่ือพวกเขาควร (cf มทัธิว 
24: 15-21; วิวรณ์ 12: 14-17) 

 

มีความคิดท่ีไม่ถูกตอ้งเกี่ยวกบัความทุกขย์ากล าบากยิง่ใหญ่จะไม่ไดรั้บสัญญาการป้องกนัจากมนัและจะ 
(ร่วมกบัพวกซาดิสและเห็นไดช้ดัว่าบางส่วนของต่อธิวิวรณ์ 02:22) 

ตอ้งเขา้ไปมหาราชความทุกขย์ากล าบากและตอ้งมีการตายและการ ประหตัประหาร (แดเนียล 7: 25b วิวรณ์ 12:17) 

 

อยา่เขา้ใจผิดโดยผูท่ี้ไม่เขา้ใจอยา่งแทจ้ริงท่ีส าคญัเวลาส้ินสุดค าท านายในพระคมัภีร์ไบเบิล 

 

ขณะที่หลายคนดูเหมือนจะเช่ือว่าคริสตจกัรของพระเจา้อยา่งต่อเน่ืองเป็นเหมือนคะแนนของกลุ่ม COG 

อา้งความเป็นจริงค าท านายกคื็อว่าเราจะไม่ซ ้ ากนั ท่ีเราท ามีเส้ือคลุมเดลเฟีย (วิวรณ์ 3: 7-13; 2 กษตัริย ์02:13) 

อยา่งแทจ้ริงและยนืส าหรับความจริง (1 ทิโมธี 3:15) เราจะน าขั้นตอนสุดทา้ยของการท างาน 
(ซ่ึงจะตอ้งท าในความเป็นจริงต่อสดุดี 33: 4) ในขณะที่ท  างานที่มีต่อการปฏิบติัตามของแมทธิว 24:14 

 

5. สรุปของบทพิสูจน์เบาะแสและป้ายท่ีจะระบุศาสนจกัรท่ีแทจ้ริง 



 

อีกคร้ังท่ีน่ีคือรายการ 18 

บทพิสูจน์สัญญาณและเบาะแสซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่าคริสตจกัรที่แทจ้ริงจะตอ้งเป็นจริงคริสตจกัรของพระเจา้ 

 

1. ท าใหพ้ระวจนะของพระเจา้เหนือประเพณีของคนและดว้ยเหตุน้ียงัไม่ไดเ้พิ่มค  าสอนท่ีเป็นศตัรูกบัพระคมัภีร์ (cf 

แมทธิว 15: 3-9) 

 

2. ใชช่ื้อในพระคมัภีร์ไบเบิล "คริสตจกัรของพระเจา้" (เช่นกิจการ 20:28) 

 

3. เช่ืออยา่งจริงจงัส าหรับความเช่ือเดิม (จูด 3) แมภ้ายใตภ้ยัคุกคามของการประหตัประหาร (เช่นกิจการที่ 5: 27-

32) 

 

4. ร่องรอยค าสอนในพระคมัภีร์ไบเบิลของมนัตลอดประวติัศาสตร์ (cf 1 ห์น 2: 6) 

 

5. ช่วยแกะปัสกาใน 14 ของนิสัน (เลวีนิติ 23: 5 มทัธิว 26:18) 

 

6. ไดรู้้จกัซ่ึงหนงัสือเป็นส่วนหน่ึงของพระคมัภีร์ตั้งแต่เวลาของจอห์นอคัรสาวก cf เลย 2 ทิโมธี 3: 16-

17; วิวรณ์ 1: 9-19; 22: 18-19) 

 

7. สอนความจริงเกี่ยวกบัพระเจา้น้ี (โรม 1:20; โคโลสี 2: 9) 

 

8. สอนและช่วยใหก้ฎหมายมีความรักของพระเจา้ (1 ยอห์ 2: 4) 

 

9. การมีส่วนร่วมในการท าสงครามทางกามารมณ์ในโลกน้ี (จอห์น 18:36 ลูกา 3:14) 



 

10. ไดรั้บการข่มเหง แต่ไม่ประหัตประหาร (จอห์น 15: 20-21) 

 

11. ยงัไม่ไดใ้ชเ้คร่ืองประกอบภายนอกของพระเจา้ในแง่ของการแต่งกายสงฆอ์าคาร (cf เฉลยธรรมบญัญติั 12: 

29-30) 

 

12. Preaches พระกิตติคุณเต็ม (มทัธิว 24:14; 28: 19-20) 

 

13. คือ "ฝูงเลก็ ๆ นอ้ย ๆ " (ลูกา 0:32; โรม 11:15; cf เลยววิรณ์ 14: 1-9) 

 

14. ร่องรอยต าแหน่งทางกายภาพผ่านหลายเมืองตะกัว่ (ฮีบรู 13:14) และโบสถเ์จ็ดวิวรณ์ 2 และ 3 

 

15. มีสัญญาณของวนัสะบาโตในพระคมัภีร์ไบเบิล (อพยพ 31:13 ฮีบรู 4: 9) 

 

16. มีความเขา้ใจแผนการของพระเจา้แห่งความรอดผ่านทางพระเยซูคริสตเ์ป็นภาพผ่านวนัส าคญัทางศาสนา (1 

โครินธ์ 5: 7-8; เจมส์ 1:18) 

 

17. สอนกบัการสังเกตของวนัหยดุอิสลาม (1 โครินธ์ 10: 20-22) เดอะ 

 

18. จะไม่สอดคลอ้งกบัเวลาส้ินสุดบาบิโลนทัว่โลก (ววิรณ์ 13: 4-10; 18: 4) 

 

เพียงคริสตจกัรของพระเจา้ในกลุ่มสามารถตรงกบัเกณฑเ์หล่านั้นทั้งหมด คริสตจกัรที่แทจ้ริงเช่ือว่าพระคมัภีร์ที่เช่ือว่าพระเจา้มีค
วามเขา้ใจในธรรมชาติของพระเจา้และแผนการและการท างานของพระเจา้ น้ีไม่สามารถอยา่งแทจ้ริงจะกล่าวว่าส าหรับคริสตจกั
รกรีกโรมนัและปิดยอด 



 

คริสตจกัรของพระเจา้ที่มีมนุษยอ์ยูภ่ายใตอ้  านาจที่แทจ้ริงของพระเยซูคริสตจ์ะไม่สมบูรณ์ มีปัญหาในคริสตจกัรพนัธสัญญาใหม่ 
(ดูบทที่ 3) เช่นเดียวกบัในทุกยคุทุกสมยัของคริสตจกัรของพระเจา้ (ววิรณ์ 2-3) ได ้

 

พระคมัภีร์เป็นที่ชดัเจนว่าจะมีคริสตจกัรต่าง ๆ 
ของพระเจา้และไม่ใช่คริสตจกัรในกลุ่มอาชีพพระเจา้พระเยซูคริสตใ์นช่วงเวลาของการส้ินสุด 

 

ตามท่ีพระเยซูในเวลาของการส้ินสุดจะมีคริสตจกัรของพระเจา้ท่ีแสดงลกัษณะท่ีแตกต่างกนั พระเยซูมีการวิพากษว์ิจารณ์และคุง้
ส าหรับผูท้ี่มี (วิวรณ์ 2: 18-29) (วิวรณ์ 3: 1-6) เช่นเดียวกบั ต่างๆ (วิวรณ์ 3: 14-

22) ดงันั้นกลุ่มในประเภทเหล่านั้นจะไดดู้เหมือนจะเหมาะอยา่งยิ่งส าหรับท่านใดท่ีตอ้งการอยา่งแทจ้ริงท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงของ
คริสตจกัรที่ซ่ือสัตยท์ี่สุด 

 

ในช่วงเวลาของการส้ินสุดเพียงคริสตจกัรของพระเจา้วา่พระเยซู และไม่ประณามเป็นหน่ึงกบั "แรง ๆ หน่อย ๆ " 
คริสตจกัรในฟิลาเดล (ววิรณ์ 3: 7-13) เหล่าน้ีเป็นผูท่ี้ไม่ไดโ้กรธเคืองดงันั้นโดยคนอื่น ๆ 
ว่าพวกเขาจะไม่ยอมใหค้วามรู้สึกเจ็บเสียค่าใชจ่้ายพวกเขามงกุฎของพวกเขา (วิวรณ์ 03:11) 

แต่พวกเขาจะสนบัสนุนการท างานของพระเจา้ 

 

ดงันั้นผูท่ี้ตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของส่วนท่ีเหลือท่ีซ่ือสัตยท่ี์สุดของฟิลาเดลตอ้งการท่ีจะอยูก่บัคริสตจกัรของพระเจา้กลุ่มว่า: 

 

1. ท าใหป้ระกาศพระกิตติคุณของพระราชอาณาจกัรเป็นพยานใหค้วามส าคญัสูงสุดของมนั (มทัธิว 24:14; 28: 

19-20) 

 

2. รองรับพี่นอ้งท่ียากจน (กาลาเทีย 2:10) รวมทั้งหญิงม่ายและเดก็ก  าพร้า (เจมส์ 1:27) 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสถานท่ีเช่นแอฟริกาและเอเชีย 

 

3. แทจ้ริงการก ากบัดูแลในพระคมัภีร์ไบเบิล (1 โครินธ์ 0:28) รวมถึงมทัธิว 18: 15-17 



 

4. มีการประกาศ, ค าสอน, ค าท านายและความรักผลไมข้องพระเยซูตรัส (จอห์น 7: 16-20; 13:35; ลูกา 
4:18; 14:13, มทัธิว 24:14; 28: 19-20; วิวรณ์ 3 : 7-13) 

 

5. เตือนผูท้ี่คิดว่าพวกเขาอยูใ่นคริสตจกัรที่จะไม่ตกอยูห่่างออก (1 ทิโมธี 4: 1) 

 

6. มีของประทานฝ่ายวิญญาณรวมทั้งความฝันท่ีไดรั้บในวนัสุดทา้ย (กิจการ 2: 17-18) 

 

7. ความเขา้ใจในบทบาททางประวติัศาสตร์และปัจจุบนัของคริสตจกัรวิวรณ์ 2 & 3 

 

8. อธิบายและเขา้ใจพยากรณ์พระคมัภีร์ดีพอ (เช่นแดเนียล 11: 29-45, มทัธิว 24) จะรู้ว่าเม่ือจะหนี (มทัธิว 
24: 15-20; วิวรณ์ 03:10, 12: 14-16) ก่อนที่จะมีมหากลียคุ (มทัธิว 24:21) 

 

กลุ่มหน่ึงที่แสดงใหเ้ห็นถึงส่วนที่เหลือของส่วนฟิลาเดลของคริสตจกัรของพระเจา้ (วิวรณ์ 3: 7-

13) ในศตวรรษที ่21 เป็นคริสตจกัรของพระเจา้อยา่งต่อเน่ือง 

 

คริสตจกัรของพระเจา้อยา่งต่อเน่ืองเป็นเพียงการจดัคริสตจกัรท่ีเรามีความตระหนกัของผูท่ี้ไม่เป็นทางการทั้งหมดขา้งตน้ เหตุผล
ที่น่าสนใจที่จะตอ้งการที่จะเป็นส่วนหน่ึงของเราไม่ไดว้่าเรามีความสมบูรณ์แบบ 
แต่ท่ีเราไม่สอนใหส้อดคลอ้งกบัพระคมัภีร์และความเช่ือและการปฏิบติัของผูติ้ดตามในช่วงตน้ของพระเยซู 

 

คริสตจกัรส่วนใหญ่จะมีความจริงบางอยา่ง แต่ไม่มีใครอื่นท่ีดูเหมือนจะเป็น "เสาและพื้นดินของความจริง" (1 ทิโมธี 
3:15) ซาตานเทพเจา้แห่งยคุน้ี (2 โครินธ์ 4: 4) ปรากฏไม่เป็นปีศาจ แต่เป็นทูตสวรรคข์องแสงที่หลายคน (2 โครินธ์ 11: 

13-14) พระเยซูตรัสว่าหลายคนจะมาในช่ือของเขาประกาศว่าเขาเป็นคริสต ์- และยงัไม่ทราบว่ามนัลวงโลกทั้งโลก (มทัธิว 
24: 4-5) 

 



ดงันั้นขณะท่ีคุณรู้ว่าบทพิสูจน์เบาะแสและสัญญาณท่ีคุณจะเป็นเช่น Bereans เก่าและผูท้ี่ 
"ไดรั้บการค าท่ีมีความพร้อมทั้งหมดและการสืบคน้พระคมัภีร์ทุกวนัเพื่อหาว่าส่ิงเหล่าน้ีไดด้งันั้น ดงันั้นหลายคนเช่ือว่า "(กิจการ 
17: 11-12) 

 

สังเกตเห็นส่ิงท่ีพระคมัภีร์กล่าวว่า: 

 

... 
ไดรั้บดว้ยกริยาค าเทียมซ่ึงสามารถที่จะบนัทึกวิญญาณของคุณ . แต่ตอ้งประพฤติตามพระวจนะและไม่ไดฟั้งเพียงการ
หลอกลวงตวัเอง 23 เพราะถา้ใครฟังพระวจนะและไม่กระท าใหเ้ขาเป็นเหมือนคนสังเกตหนา้ของตวัในกระจก; 24 เข
าตั้งขอ้สังเกตว่าตวัเองไป 
อยูห่่างออกไปทนัทีและลืมส่ิงท่ีชนิดของคนท่ีเขาเป็น. 25 แต่ผูท้ี่มีลกัษณะเป็นกฎหมายที่สมบูรณ์แบบของเสรีภาพแล
ะยงัคงอยูใ่นนั้นและไม่ไดเ้ป็นผูฟั้งข้ีลืม แต่ผูก้ระท าของการท างานน้ีจะไดรั้บพรในส่ิงท่ีเขาท า . (เจมส์ที่ 1: 21-25) 

 

คุณจะท าอะไร 
คุณรู้ว่าคุณควรจะท าอยา่งไรและการสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ืองคริสตจกัรของพระเจา้หรือผูฟั้งเท่านั้นหลอกลวงตวัเอง? 

 

คุณไม่ตอ้งการที่จะสนบัสนุนคริสตจกัรของพระเจา้อยา่งต่อเน่ืองในขณะที่เรายงัคงที่จะประกาศข่าวประเสริฐของอาณาจกัรไป
ทัว่โลกเป็นพยาน (มทัธิว 24:14) เช่นเดียวกบัพระเยซูสอนทั้งหมดบญัชา (มทัธิว 28: 19-20) 

 

คุณพร้อมที่จะเป็นส่วนหน่ึงของคริสตจกัรจริงหรือไม่? 

 

อย่างต่อเน่ืองคริสตจักรของพระเจ้า 

 

ส านักงานสหรัฐอเมริกาของคริสตจักรของพระเจ้าอย่างต่อเน่ืองตั้งอยู่ท่ี: 1036 W. อเวนิวแกรนด,์ โกรเวอร์บชีแคลฟิอร์เนียสหรัฐอเมริกา 

93433 



 

เรามีผูส้นบัสนุนทัว่โลกและในทกุทวีปท่ีอยูอ่าศยั (ทกุทวีปยกเวน้แอนตาร์กติกา) 

 

คริสตจักรอย่างต่อเน่ืองของข้อมูลเว็บไซต์พระเจ้า 

 

CCOG.ORG เวบ็ไซตห์ลกัของคริสตจกัรของพระเจา้อยา่งต่อเน่ือง 

CCOG.ASIA เอเชียท่ีมุ่งเน้นเวบ็ไซตด์ว้ยภาษาเอเชียหลาย 

CCOG.IN เวบ็ไซตอิ์นเดียท่ีมุ่งเน้นกบัภาษาอินเดียบางส่วน 

CCOG.EU เวบ็ไซตข์องยโุรปท่ีมุ่งเน้นกบัภาษายโุรปหลาย 

CCOG.NZ เวบ็ไซตเ์ป้าหมายต่อนิวซีแลนด ์

CCOGCANADA.CA เวบ็ไซตเ์ป้าหมายต่อแคนาดา 

CDLIDD.ES น้ีเป็นเวบ็ไซตภ์าษาสเปนโดยส้ินเชิง 

PNIND.PH เวบ็ไซตฟิ์ลิปปินส์มุ่งเน้นกบับางภาษาตากาล็อก 

 

วทิยแุละช่อง YouTube วดีิโอ 

 

BIBLENEWSPROPHECY.NET พระคมัภีร์ท านายขา่ววิทยอุอนไลน์ 

Bible News Prophecy ช่อง สุทธิธรรมเทศนาของ YouTube 

CCOGAfrica ช่อง ขอ้ความวิดีโอ YouTube จากแอฟริกา 

CDLIDDsermones ช่อง พระธรรมเทศนาของ YouTube ในภาษาสเปน 

ContinuingCOG ช่อง พระธรรมเทศนาวิดีโอ YouTube 



 

ข่าวสารและประวัติเว็บไซต์ 

 

CHURCHHISTORYBOOK.COM เวบ็ไซตป์ระวติัศาสตร์คริสตจกัร 

COGWRITER.COM ข่าวประวติัศาสตร์และเวบ็ไซตข์องค าท านาย 

 

มีโรมนัคาทอลิกตะวนัออกออร์โธดอกโปรเตสแตนตม์อร์มอนพยานพระยะโฮวา, คริสตจกัรของพระเจา้คริสเตียนและอื่น ๆ 
ที่เช่ือว่าพวกเขาจะมีหรืออยา่งนอ้ยกเ็ป็นส่วนหน่ึงของคริสตจกัรที่แทจ้ริง 
 
มีหลายพนักลุ่มและทุนที่อา้งว่าการเช่ือมต่อบางศาสนาคริสตมี์ ในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงเป็นกลุ่มที่ซ่ือสัตยม์ากที่สุด? 

 
พระคมัภีร์พร้อมกบัขอ้เทจ็จริงบางอยา่งเกี่ยวกบัประวติัศาสตร์คริสตจกัรคริสตจกัรและผลไม้ (มทัธิว 7: 16-20) 

มีบทพิสูจน์เบาะแสและสัญญาณท่ีจะช่วยตอบค าถามน้ี 
หนงัสือเล่มน้ีจะเช่ือมโยงพระคมัภีร์กบัขอ้เทจ็จริงของประวติัศาสตร์ท่ีจะใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์เกี่ยวกบัเร่ืองน้ี 

 
บทที่สองและสามของหนงัสือวิวรณ์ประกอบดว้ยขอ้ความจากพระเยซูคริสตเ์ป็นเวลาเจ็ดคริสตจกัร 
หลายคนเช่ือว่าคริสตจกัรเหล่าน้ีเป็นตวัแทนคริสตจกัรตลอดอายคุริสตจกัรทั้งหมด (จากวนัคริสตชนในกิจการ 2 

จนกว่าการกลบัมาของพระเยซูคริสต์) 
 
 
 
 
 
 



 
เศษของโบราณเดลเฟีย 

 

ในศตวรรษที่ 21 ที่ซ่ือสัตยท์ี่สุดตามค าของพระเยซูจะเป็นเศษเลก็เศษนอ้ยของส่วนฟิลาเดลของคริสตจกัรของพระเจา้  (วิวรณ์ 

3: 7-13) เดอะ 

 

ซ่ึงหมายถึงเศษเลก็เศษนอ้ยที่ซ่ือสัตยท์ี่สุดของส่วนฟิลาเดลของคริสตจกัรจริงหรือไม่? 

 

หากคุณมีความยนิดีที่จะเป็นเช่น เก่า (กิจการ 17: 10-12), 

คุณจะพบว่าหากคุณมีความรักของพระเจา้ไดแ้รงบนัดาลใจของความเป็นจริงอยา่งแทจ้ริงและเช่ือในพระคมัภีร์  

หากคุณมีความยนิดีที่จะเป็นผูก้ระท าและไม่เพียง 

แต่ฟังพระวจนะที่คุณอาจจะสามารถกลายเป็นส่วนหน่ึงของความสุขซ่ือสัตยฟิ์ลาเดล (เจมส์ที่ 1: 22-25; วิวรณ์ 3: 7-13) 


