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คำนำ

คำสอนเทียมเท็จหรือคำสอนผิดมีอยูต้ังแตสมัยของพระเยซูและคริสตจักรในยุคแรก

 ครั้งหนึ่งพระเยซูเองไดกลาวเตือนสาวกของพระองคไวดังนี้วา

 “และในเวลานั้น ถาผูใดจะบอกพวกทานวา ‘แนะ พระคริสตอยูที่นี่’ หรือ ‘แนะ อยูที่โนน’ อยาได

เชื่อเลย  ดวยวาจะมีพระคริสตเทียมเท็จและผูทำนายเทียมเท็จหลายคนเกิดข้ึน ทำหมายสำคัญและการ

มหัศจรรย เพื่อลอลวงผูที่พระเจาทรงเลือกสรรแลวใหหลง ถาเปนได   แตทานทั้งหลายจงระวังใหดี ดูเถิด เรา

ไดบอกทานทั้งหลายไวกอนแลว”  (มาระโก 13:21-23)

และอัครสาวกเปโตรไดเตือนคริสตจักรในเวลานั้นไวเชนกันวา

 “แตวาไดมีคนที่ปลอมตัวเปนผูเผยพระวจนะเกิดข้ึนในชนชาตินั้น เชนเดียวกับที่จะมีผูสอนผิดเกิด

ข้ึนในพวกทานทั้งหลาย ซ่ึงจะลอบเอามิจฉาลัทธิอันจะใหถึงความพินาศเขามาเส้ียมสอน จนถึงกับปฏิเสธ

องคพระผูเปนเจาผูไดทรงไถเขาไว ซ่ึงจะทำใหเขาพินาศโดยเร็วพลัน  จะมีคนหลายคนประพฤติชั่วตามอยาง

เขาและเพราะคนเหลานั้นเปนเหตุ ทางของสัจจะจะถูกกลาวราย  และดวยใจโลภเขาจะกลาวตลบแตลงคา

กำไรจากทานทั้งหลาย การลงโทษคนเหลานั้นที่ไดถูกพิพากษานานมาแลวจะไมเนิ่นชา  และความวิบัติที่จะ

เกิดกับเขาก็หาสลายไปไม” (2 เปโตร 2.1-3)

ดังนั้นคริสตจักรและผูนำในปจจุบันควรตระหนักและต่ืนตัวในเรื่องนี้ใหมากยิ่งข้ึน  เพราะปจจุบันมี

คำสอนที่ผิดแปลกไปจากคำสอนที่คริสตจักรยุคแรกไดเชื ่อและสั่งสอนสืบทอดกันมามากขึ้นเรื ่อย ๆ  

ปจจุบันคำสอนที่ขัดแยง หรือปราศจากขอสนับสนุนจากพระคัมภีรเปนส่ิงที่อันตรายและทำลายพระกิตติคุณ

ของพระเยซูคริสต  คำสอนเหลานี้บางครั้งปรากฏเพียงครั้งเดียวและไมสามารถยืนยันจากที่อื่น ๆ ได หรือยิ่ง

ไปกวานั้นคำสอนผิดเหลานี้ยังขัดแยงกับคำสอนในเรื่องเดียวกัน ในตอนอื่น ๆ ของพระคริสตธรรมคัมภีร

บทความจากคณะกรรมการศาสนศาสตรของกปท.ขางลาง  จึงเปนการจุดประกายที่สำคัญอัน

เนื่องจากการที่คริสตจักรของพระเจาตระหนักถึงความสำคัญในการเผชิญหนากับคำสอนผิด และผูที่นำคำ

สอนผิดมาเผยแพร ทั้งนี้มุงใหคริสตจักรยืนหยัดในความเชื่อที่ถูกตองตามพระวจนะของพระเจา อันเปนสิทธิ

อำนาจที่สูงสุดของคริสตจักร

! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! !
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คำสอนเทียมเท็จ

1. ขาวประเสริฐแหงความเจริญรุงเรือง – Prosperity Gospel

บทสรุปการศึกษาโดยคณะทำงานศาสนศาสตรโลซานสรุปคำสอนของ “ขาวประเสริฐแหงความ

เจริญรุงเรือง” (Prosperity Gospel) ดังนี ้ วา “ผูเชื่อมีสิทธ์ิที่จะไดรับพระพรดานสุขภาพและความม่ังค่ัง

ทางการเงิน และพวกเขาสามารถไดรับพระพรเหลานี้โดยการประกาศยืนยันความเชื่อและการ‘หวานเมล็ด

พันธุ’ ผานการถวายทรัพยสินเงินทองอยางสัตยซ่ือ”  ในคำสอนเท็จนี้ คริสเตียนทุกคนสามารถไดรับความ

เจริญรุงเรือง ที่เนนเรื่องการกินดีอยูดี สุขภาพรางกายที่ดี ปราศจากโรคภัยไขเจ็บทั้งปวง  เพียงใหเขามีความ

เชื่อในพระเจา โดยถวายทรัพยสินเงินทองอยางสัตยซ่ือ

คณะกรรมการศาสนศาสตรของกปท. เห็นดวยกับคริสเตียนสวนใหญวา “ขาวประเสริฐแหงความ

เจริญรุงเรือง” เปนคำสอนเทียมเท็จ และเราสนับสนุนแนวทางของคณะทำงานโลซาน ในการตอตานคำสอน

ที่ผิดเพี้ยนนี้ดังตอไปนี้ 

1. เราเห็นดวยวา คำสอนเท็จแหงความเจริญรุงเรืองเปนปรากฏการณที่ไมเจาะจงคณะนิกายความเชื่อ  

เราสามารถพบคำสอนนี้ไดในคริสตจักรในสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย (CCT) สหกิจ      

คริสเตียนแหงประเทศไทย (EFT) และสหคริสตจักรแบบติสตในประเทศไทย ดังนั้น บทสรุปนี้ต้ังเปา

ไปที่คำสอนแหงความเจริญรุงเรือง และไมไดมีเจตนาวิจารณคณะนิกายหนึ่งนิกายใด

2. เราเห็นดวยวา บางมิติของคำสอนนีมี้ตนกำเนิดจากพระคัมภีร แตในภาพรวมแลวเราเห็นวา คำสอนนี้

เปนเท็จและบิดเบือนพระคัมภีรอยางรายแรง และพฤติกรรมที่คำสอนนี้สนับสนุนทำใหเกิดการ

อภิบาลที่ทำรายศิษย และชีวิตฝายจิตวิญญาณที่ไมเติบโต  คำสอนเชนนี้ไมใหความหวังที่แทจริงยั่งยืน 

และหันเหความสนใจของผูที่ไดรับฟง ออกจากพระกิตติคุณและวิถีทางแหงความรอดนิรันดร

ดวยเหตุนี ้คณะกรรมการชุดนี้จึงไดทำบทสรุปฉบับนี ้เพื่อปฏิเสธพฤติกรรมที่เกินขอบเขตของคำสอน

เท็จแหงความเจริญรุงเรือง ที่ขัดกับพระคัมภีร และความเชื่อของคริสเตียนอยางชัดเจน 

คำสอนเท็จแหงความเจริญรุงเรืองแบงออกเปน 2 คำสอนใหญ ๆ คือ คำสอนที่เนน

1) ความม่ังค่ังทางทรัพยสินเงินทอง (Wealth): พระเจาปรารถนาใหผูเชื่อทุกคนร่ำรวย

2) สุขภาพท่ีดี (Health): พระเจาปรารถนาใหคริสเตียนทุกคนมีสุขภาพท่ีแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ 

การวางมือรักษาโรคเปนสวนสำคัญของคำสอนนี ้ ซ่ึงต้ังอยูบนพื้นฐานของฤทธ์ิเดชของพระเจาผาน

ผูที่มีของประทานในการรักษาโรค และบนความเชื่อของผูที่รับการรักษา

โดยคำสอนเท็จทั้งสองนี้ ต้ังบนพื้นฐานของความเชื่อ 4 ประการ
• พระเจาสัญญาวาจะอวยพรอับราฮามใหมีความเจริญรุงเรือง และคริสเตียนซ่ึงเปนลูกหลานอับราฮาม

ฝายวิญญาณ ก็จะไดรับพระพรแหงความเจริญรุงเรืองเชนกัน 
• การสิ้นพระชนมบนไมกางเขนขององคพระเยซูคริสตนั้น ไมเพียงเปนการไถบาปของเรา แตยัง

เปนการไถถอนความเจ็บไขไดปวย ความยากจน และสิ่งชั่วรายทุกสิ่งในชีวิตคริสเตียนออกไปจน

หมดส้ินดวย เราไมเปนหนี้อะไรอีกตอไปแลว ผูเชื่อเพียงเรียกรองสิทธิแหงความเจริญรุงเรืองของเรา 

แลวเรากจ็ะไดรับแตพระพรเทานั้น
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• ความเชื่อเปนพลังที่ทำใหความปรารถนากลายเปนจริง ถาคริสเตียนเชื่อวาพระเจาจะทำใหเขาเจริญ

รุงเรือง พระเจาจะอวยพรใหเขาร่ำรวย และมีสุขภาพที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ ฉะนั้นความ

เชื่อเปนกุญแจที่นำไปสูความเจริญรุงเรือง ผูที่ไมร่ำรวย หรือไมหายจากโรคภัยไขเจ็บเพราะวาเขาขาด

ความเชื่อ หรือมีบาปบางอยางที่ซอนอยู
• การถวายทรัพยเปนการแสดงออกถึงความเชื่อภายใน หรือเปน “เมล็ดแหงความเชื่อ” ที่จะนำมาซ่ึง

การทวีคูณของความเจริญรุงเรือง ถาตองการรับพระพรมาก ๆ ก็ตองถวายมาก ๆ

ขอตอบโต

1. เรายืนยันอำนาจมหัศจรรยและฤทธานุภาพของพระเจาที่อยูเหนือธรรมชาติ เราเชื่อในฤทธิ์เดชของ

พระวิญญาณบริสุทธ์ิ แต เราปฏิเสธความคิดที่สวนทางกับพระคัมภีรที่วา อำนาจมหัศจรรยของ   

พระเจาสามารถไดมาแบบอัตโนมัติ หรือสามารถควบคุมจัดการไดโดยเทคนิคตางๆ ของมนุษย หรือ 

เปลี่ยนแปลงไดโดยการใชคำ การกระทำ หรือพิธีกรรมตางๆ  อำนาจมหัศจรรยของพระเจาที่มากับ

การอธิษฐานเพื่อคนปวยเปนอำนาจอธิปไตยของพระเจาที่มาถึงเราไดโดยพระคุณของพระองคแต

เพียงผูเดียว อำนาจของการรักษาไมไดข้ึนอยูกับการใชคำ  การกระทำ หรือพิธีกรรมตางๆ ของผูที่อาง

วามีของประทานในการรักษาโรค หรือแมแตบนความเชื่อที่แรงกลาของผูที่ไดรับการรักษา  อำนาจ

อธิปไตยของพระเจานี้รวมไปถึงความเปนจริงที่วา พระเจายังอนุญาตใหมีโรคภัยไขเจ็บเพื่อพระ

ประสงคของพระองคเอง ไมวาจะเพื่อตีสอนคนของพระเจา ฝกความอดทน ใชชีวิตเพื่อถวายเกียรติ 

หรือใหคนของพระองคถอมใจลง1

ในทำนองเดียวกัน ความม่ังค่ังทางทรัพยสินเงินทองก็ไมไดมาแบบอัตโนมัติ หรือสามารถ

ควบคุมจัดการไดโดยการถวาย บอยครั้งขอพระคัมภีรที่คำสอนเท็จแหงความเจริญรุงเรืองนำมา

อางอิงเกี่ยวกับการถวาย (เชน มก.10:30; ลก.6:38) ไมเกี่ยวกับการถวายเลย   จริงอยู การถวายเปน

หนาที่ของคริสเตียนทุกคน แตไมมีพระคัมภีรขอใดที่สอนวาถา “คุณถวาย 10 และจะไดรับ 1000 

ถวาย 1,000 ก็จะไดรับ 100,000  Femi Adeleye ไดใหขอคิดกับเราในที่ประชุมที่ Lausanne Cape 

Town 2010 วา "ถาไมมีพระพรเรายังจะถวายหรือไม อะไรคือแรงจูงใจในการถวาย ถาการถวายคือ

การนมัสการอยางหนึ่ง เรายังจะถวายใหกับพระเจาหรือไมถาพระองคไมใหอะไรเราเลยเปนการตอบ

สนอง" ตามคำสอนของพระคัมภีรคนยากจนก็สามารถนมัสการดวยการถวายได เม่ือพระเยซูทอด

พระเนตรเห็นหญิงมายคนหนึ่งซ่ึงเปนคนขัดสน นำเหรียญทองแดงสองอันมาใสดวย พระองคตรัส

วา “เราบอกทานทั้งหลายจริงๆ วา  หญิงมายยากจนคนนี้เปนคนที่ใสไวมากกวาเพื่อน เพราะวาทุกคน

เอาเงินเหลือใชมาใสเพื่อถวาย แตผูหญิงคนนี้ขาดแคลนที่สุด ยังเอาเงินที่มีอยูสำหรับเลี้ยงชีวิตมาใส

จนหมด” (ลูกา 21:2-4)

2. เราตระหนักดีวาพระคัมภีรไดมีการสอนเรื่องความรุงเรืองของมนุษย และพระคัมภีร ไดรวมเอา 

พระพรตาง ๆ (รวมทั้งสุขภาพที่ดีและความม่ังค่ัง) ของพระเจาไวในคำสอนพระคัมภีรดวย ซ่ึงจะ

ตองทำการเรียนรู และสอนกันในบริบทของพระคัมภีรทั้งพระคัมภีรเดิมและพระคัมภีรใหมทั้งเลม 

เราจึงไมควรที่จะทำการแยกวัตถุส่ิงของออก จากมิติฝายวิญญาณในลักษณะ dualism ที่ไมใชเปนคำ

สอนของพระคัมภีร แตเราปฏิเสธความคิดที่สวนทางกับพระคัมภีรที่วา สวัสดิภาพทาง       จิต
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1 อยางเปาโลใน 2 คร. 2:7 “และเพื่อไมใหขาพเจายกตัวเองจนเกินไป เนื่องจากที่ไดเห็นสำแดงมากมายนั้น ก็ทรงใหมีหนาม

ใหญในเนื้อของขาพเจา หนามนั้นเปนทูตของของซาตานคอยทุบตีขาพเจาเพื่อไมใหขาพเจายกตัวเกินไป”



วิญญาณสามารถวัดไดโดยสวัสดิภาพทางวัตถุกายภาพ หรือความคิดที่วา ความรุงเรืองเปน

เครื่องหมายแหงการอวยพรจากพระเจาเสมอ หรือความคิดที่วา ความยากจน หรือความเจ็บปวย 

เปนเครื่องหมายของการขาดความเชื่อ หรือของการทำบาป พระคัมภีรปฏิเสธความเชื่อมโยง

ประเภทนี้อยางชัดเจน เชน

- ความม่ังค่ังที่ไดมาโดยการกดข่ี หลอกลวง หรือการทุจริตไมใชพระพรของพระเจา

- ความลำบากของโยบเกิดข้ึนเพราะความสัตยซ่ือและความชอบธรรมของเขา

- นอกจากนี้ในพระธรรมยอหน 9:1-3 ไดแสดงใหเราเห็นความทุกขยากบางครั้งก็เกิดข้ึนเพื่อ พระ

ราชกิจของพระเจาจะปรากฏในตัวผูที่ไดรับความทุกข

ยื่งไปกวานั้น 2 คร.  8:9 สอนเรื่องการเสียสละโดยการถวายเงินเพื่อชวยเหลือผูอื่น โดย

เปรียบเทียบกับการเสียสละของพระเยซู (ในแนวของฟป.  2:6-7) ที่พระองคผูซึ่งมีสถานะเปน    

พระเจา (“ม่ังค่ัง”) แตเสียสละที่จะลดพระองคเองลงมาเปนมนุษย และส้ินพระชนนบนไมกางเขน 

(“ยากไร”) เพื่อเราจะไดรับความรอด (“ม่ังค่ัง”) ผานการเสียสละของพระองค พระธรรมตอนนี้ไมได

สอนวาคริสเตียนทุกคนจะม่ังค่ังทางทรัพยสินเงินทอง

ในดานกลับกัน  พระเจาไมไดรับเกียรติสูงสุดจากชีวิตที่ขอแลวไดพระพรมากมายจาก

พระองค แตจากชีวิตที่พึ่งและพบความเพียงพอในพระเจา ทามกลางความสูญเสียและยากลำบาก

ของเขา  John Piper เสนอวา  “พระเจาไดรับเกียรติสูงสุด เม่ือเราพบวาพระองคเทานั้นที่พอเพียงใน

ชีวิตที่อยูทามกลางความสูญเสียและทุกขยากของเรา” อีกนัยหนึ่งก็คือ พระเจาไดรับเกียรติสูงสุดใน

ชีวิตที่ขาดมากกวาในชีวิตที่เกิน เพราะชีวิตที่ขาดเทานั้นที่เราสามารถสัมผัสไดวา พระเจาเพียงพอ

อยางเปนรูปธรรมจริงๆ   

Rick Warren ไดพูดคลายๆกันวา “คุณจะไมรูอยางแทจริงวาพระเจาคือทุกส่ิงที่คุณตองการ

จนกวา พระองคจะเปนทุกส่ิงที่คุณเหลืออยู” John Oswalt กลาววา  “คำสาปที่เลวรายที่สุดของความ

อยูดีกินดีคือการที่สภาพเชนนี้หลอกใหเราเชื่อวาเราไมจำเปนตองพึ่งผูอื่น” เขาเสนอตอไปวา     “เรา

จะเรียนรูบทเรียนที่ยิ่งใหญที่สุดของชีวิต ... เม่ือเราเขาใจวาพระเจาเทานั้นที่สามารถดับกระหายชีวิต

ของเราได เราจะไมพยายามแสวงหาน้ำดื่มเพื่อดับกระหายชีวิตของเราดวยการดื่มน้ำทะเลซึ่งจะ

ทำใหเรายิ่งกระหายมากกวาเดิมอีก”

3. เราปฏิเสธคำสอนแหงความเจริญรุงเรืองที่สนองกิเลสความโลภ ซึ่งเปนการกราบไหวรูปเคารพ 

(พระเจาแหงทรัพยสินเงินทอง) อยางหนึ่ง โดยการเนนความเจริญรุงเรืองและความสำเร็จสวน

บุคคล คำสอนเท็จแหงความเจริญรุงเรืองนี้เนนเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินอยางตอเนื่อง ราวกับวาการ

มีทรัพยสินเงินทองคือจุดสูงสุดของความดีงามทั้งปวง และมองขามอันตรายของความเจริญรุงเรือง

และบาปแหงความโลภที ่  พระคัมภีรนำเสนออยางชัดเจน2  คำสอนนี้ไมนำเสนอพระวจนะของ  

พระเจาใหครบถวน แตเลือกที่จะพูดส่ิงที่ผูคนตองการที่จะไดยิน แทนที่จะมุงเนนการอธิบายใหคน

เขาใจเกี่ยวกับความบาป การกลับใจใหม ความเช่ือวางใจ และความหวังนิรันดร  John Piper สรุปวา 

“สาระสำคัญของพระกิตติคุณแหงความเจริญรุงเรืองทุกรูปแบบคือ [คำสอนนี้] ปลอยใหผูคนตกอยู

ในกิเลสตัณหาเดิมๆของพวกเขา   และใหพระเยซูสนองความตองการเหลานั้น....[พระเยซู] ไมได

เสด็จมาเพื่อสนองและรับใชความตองการแหงเนื้อหนังของคุณ พระองคเสด็จมาเพื่อใหความ
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2 1ทธ. 6:6-10 เตือนใหเราระวังเรื่องความอยากร่ำรวย และความไมเพียงพอ พระคัมภีรตอนนี้ไดเตือนใหคริสเตียนระวังความ

อยากรวย



ตองการใหมกับคุณ  นี่คือความหมายของการบังเกิดใหม.... และ[นักเทศน]จำนวนมากปลอยใหผูคน

ตกอยูในกิเลสตัณหาเดิมๆของเขา  และเพียงเพิ่มอำนาจวิเศษของพระเยซูเขาไปเทานั้น    [ความเชื่อ

แบบนั้น] ไมใชพระกิตติคุณ”  

4. เราเห็นปญหาความยากจนในสังคมไทยที่เปนผลจากความบาปของมนุษย แตเราเชื่อวาคำสอนแหง

ความเจริญรุงเรืองไมไดเปนการตอบสนองที่มาจากพระคัมภีร หรือเปนประโยชนตอการแกปญหา

ความยากจนของสังคม

- คำสอนแหงความเจริญรุงเรืองนี้อาจจะทำใหบางคนมีฐานะดีขึ้น โดยเฉพาะทำใหผูที่เทศนาสั่ง

สอนนั้นร่ำรวย แตคนสวนใหญไมมีสภาพชีวิตที่ดีข้ึนเลย และกลับตองแบกรับภาระแหงความ

ผิดหวังเพิ่มข้ึนดวย

- คำสอนแหงความเจริญรุงเรืองเนนสาเหตุทางจิตวิญญาณวาเปนตนกำเนิดของความยากจน แต

ไมใหความสนใจกับสาเหตุทางเศรษฐกิจและการเมือง และไมใหความสนใจเกี่ยวกับความ อ

ยุติธรรม การแสวงหาผลประโยชน ฯลฯ

- ฉะนั้น คำสอนแหงความเจริญรุงเรืองจึงมีแนวโนมที่จะทำใหคนยากจนกลายเปนเหยื่อโดยทำให

พวกเขารูสึกวาความยากจนคือความผิดของตัวเขาเอง แตไมพยายามแกไขปญหาและประณามผู

ที่ใชความโลภของตัวเองทำใหผูอื่นพบกับความยากจน

5. พระคัมภีรที่ใชในการอธิบายและการสนับสนุนคำสอนเท็จแหงความเจริญรุงเรือง มักจะถูกบิดเบือน

ความหมายอยางรายแรง เพื่อใหพระคัมภีรสนับสนุนคำสอนของเขาเอง และนำมาใชในทางที่ขัดแยง

กับคำสอนพื้นฐานของพระคัมภีรทั้งเลม ยกตัวอยางเชน คำสอนเท็จแหงความเจริญรุงเรืองอางอิง 

ปฐก 1:26 และนำเสนอวาเม่ือคริสเตียนเปนผูครอบครองสรรพส่ิงของพระเจาแลว เราก็ยอมเปนผูที่

เจริญรุงเรืองทุกคน คำสอนแหงความเจริญรุงเรืองเนนคำวา “ครอบครอง”   ในพระคัมภีรขอนี้ และ

นำเสนอวา พระเจาไดมอบสิทธิในการครอบครองแผนดินโลกนี้ใหกับผูที่เชื่อในองคพระเยซูคริสต

เจาทุกคน3 แตหากเราพิจารณาพระธรรมขอนี้ภายใตบริบทของพระคัมภีรทั้งเลม เราจะเห็นวามนุษย

เปนเพียง ผูอารักขาดูแล และไมไดรับสิทธิเปนเจาของโลกนี้แตอยางไร องคพระผูเปนเจายังคงไวซ่ึง

ความเปนเจาของที่แทจริงอยางสมบูรณ   

อสย. 53:4-5: ความจริงแลว ขอพระคัมภีรขอนี้เปนคำพยากรณการส้ินพระชนมบนไมกางเขนซ่ึง

ชาวยิวหามอานกัน โดยคำวา “หายดี” นั้นมีความหมายวา “ยกบาป” ตามบริบท และคำสอนใน       1 

ปต. 2 :24 “พระองคไดทรงรับแบกบาปของเราไวในพระกายของพระองคที่ตนไมนั้น เพื่อวาเราทั้ง

หลายจะไดตายจากบาปไดและดำเนินชีวิตตามคลองธรรม ดวยบาดแผลของพระองค ทานทั้งหลาย

ไดรับการรักษาใหหาย” ซ่ึงก็ชัดเจนจากการเขียนในลักษณะไวยกรณชาวยิวที่รูจักกันในรูปแบบการ

สัมผัสแบบคูขนาน (Parallel synonymous) วาบาดแผลก็คือบาป และการหายก็คือการยกบาป ไมใช

เปนการหายโรคแตประการใด

6. เราเห็นการเจริญเติบโตของจำนวนผูที่ประกาศตัวเองวาเปนคริสเตียนในคริสตจักรเลือกนำคำสอน

แหงความเจริญรุงเรืองมาใช  แตการเพิ่มข้ึนของจำนวนคนไมไดหมายความวาความเชื่อนีถู้กตอง 

ความนิยมชมชอบไมใชหลักฐานของความจริงความถูกตองและผูคนจำนวนมากก็ยังสามารถถูก

หลอกได
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3 คำ ๆ นี้มาจากคำในภาษาฮิบรู  וְיְִרּדּו ซ่ึงในบริบทของพระธรรมตอนนี้ใหความหมายของการเปนผูสำเร็จราชการของพระเจา (vice-Regent) และเปนบทบาทที่พระเจา
มอบใหกับมนุษยทุกคน (และไมใชเฉพาะกับคริสเตียนเทานั้น) ซ่ึงถูกสรางข้ึนในพระฉายาของพระองค



7. เราสังเกตวาคนจำนวนมากถูกหลอกโดยคำสอนดังกลาว ใหเชื่อในความเชื่อที่ผิดเพี้ยน และใหมี

ความคาดหวังที่เกินจริง และเม่ือความคาดหวังเหลานี้ไมไดรับการตอบสนอง หลายคนกเ็ลิกเชื่อใน

พระเจา และออกจากคริสตจักรไปเลย

8. คำสอนแหงความเจริญรุงเรืองไดละทิ้งหลักคำสอนที่เปนพื้นฐานของความเชื่อในสาย Protestant 

เชนความมีสิทธิอำนาจสูงสุดศักด์ิสิทธ์ิของพระคัมภีรในฐานะเปนพระวจนะของพระเจา และความ

เชื่อที่มีกางเขนของพระคริสตเปนศูนยกลาง

หมายเหตุ : ปจจุบันคำสอนเท็จแหงความเจริญรุงเรืองไดพัฒนาออกมาในรูปแบบใหมๆ โดยใชคำศัพทที่เรา

อาจจะคุนเคยที่มาจากความเชื่อพื้นฐานของคริสเตียนในสาย Protestant เชนการใชคำวาพระคุณ (grace)  

พระพร (blessings) หรือแมแต พระกิตติคุณที่สมบูรณ (holistic gospel)
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แนวทางการพิจารณาเรื่องการสอนผิด-เทียมเท็จในคริสตจักร

แนวทางในการพิจารณาวาบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือ กลุมใด สอนผิดหรือมีการสอนเทียมเท็จ นั้นดูได

จากแนวทางการปฏิบัติหรือความเชื่อของบุคคลหรือกลุมนั้นที่แสดงออก ซ่ึงเปนที่สังเกตไดดังนี้

1. คำสอนหรือความเชื่อเกี่ยวกับพระเยซูคริสต

a. เขาเหลานั้นมีความเชื่อวาพระเยซูเปนพระเจาและองคพระผูเปนเจา และพระองคเปนแหลง

ความรอดเดียวหรือไม?

b. การสอนเทียมเท็จจะมีการเพิ่มเติมส่ิงอื่นที่เทาเทียมเขามาควบคูกับสิทธิอำนาจของพระเยซู

c. มีรูปแบบพิธีกรรม หรือ ลักษณะการแสดงออกในที่ประชุม ที่แตกตางจากแนวปฏิบัติหรือ

การนมัสการทั่วไปของคริสตจักร และใหความสำคัญกับพิธีกรรมเหลานั้นเทาเทียมกับ พระ

คริสต

d. บางครั้งอำนาจหรือความสำคัญ ที่เทาเทียมพระคริสตเหลานี้ออกมาในรูปแบบของกฎ ขอ

บังคับ หลักขอเชื่อที่ต้ังข้ึน หรือมีผูนำที่มีสิทธิอำนาจเทาเทียมกับพระคริสต

e. หรืออีกนัยหนึ่งเขาจะบอกวาเชื่อพระคริสตในฐานะพระผูชวยใหรอด แตจะมีการเพิ่มเติมวา 

ผูเชื่อตองการ หรือ ตองมีส่ิงอื่นๆ อีกความรอดที่มีอยูถึงจะสมบูรณ และจะทำใหมีความ

ม่ันใจในการไปสวรรค

f. คำสอนเทียมเท็จจะสอนวาความรอดมาทางพระเยซูคริสต แตจะตองเพิ่มบางส่ิงบางอยางที่

เฉพาะเขาหรือกลุมของเขาเทานั้นที่สามารถหยิบยื่นหรือจัดหาใหได

g. บางกลุมจะไมใหความสำคัญกับพระเยซูคริสตเลย มีแตเพียงการยกยองผูนำเทียมเท็จ

เทานั้น ถามีการกลาวถึงพระคริสตก็เพียงเพื่อสนับสนุนคำสอนหรือสิทธิอำนาจของตนเอง

h. เขายกยองใหผูฟง หรือสาวก ติดตามพระเยซู หรือตัวของเขาหรือคณะของเขามากกวา?

2. ผูสอนเทียมเท็จมักสรางกระแสความหวาดกลัวใหกับ ผูที่ติดตามหรือสาวก พวกเขาจะไดรับการ

สอนวาความรอดหรือพระพรตางๆ จะตองมาจากกลุมของผูนำเทียมเท็จเทานั้น

a. ถาแยกจากกลุมเรา หรือไมทำตามส่ิงที่เราบอกผูติดตามจะสูญเสียความรอด และพระพร

b. จะมีการเนนเรื่องสิทธิอำนาจและยกยองตัวผูนำเทียมเท็จเปนอยางมาก  ผูนำเทียมเท็จ     

(ทั้งหญิงและชาย) เหลานี้มักจะเปนผูที ่แสวงหาเกียรติ ชื่อเสียง เงินทอง หรือความสามารถ

ที่จะควบคุมและมีอำนาจเหนือผูคนเพื่อยืนยันถึงคุณคาของตนเองจากการไดรับการยอมรับ

จากคนหมูมาก

c. ผูนำฝายวิญญาณที่แทจริงมีเปาหมายเดียวในชีวิตของเขา คือ การยกยองและสำแดงสงาราศี

ของพระคริสต

d. ผูนำเทียมเท็จมักจะอางวาไดรับการสำแดงพิเศษ หรือนิมิต เปนสวนตัวและเฉพาะเจาะจง

จากพระเจา  และบังคับใหสาวกเชื่อฟง  การกระทำเชนนี้ทำใหผูสอนเท็จมีสิทธิอำนาจของ

พระเจา หรือคำพูดของเขาเทาเทียมกับคำพูดของพระเจา  (ซ่ึงมีแตพระเยซูเทานั้นที่สามารถ

อางสิทธิอำนาจนี้ได)
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อนึ่งคำทำนาย หรือพยากรณของคนเหลานี้ บางที่เปนเพียงแคคำพูดกวาง ๆ ซ่ึงยาก

แกการที่จะพิสูจนได แตถาเปนสิ่งที่พยากรณ  หรือกลาวอยางเฉพาะเจาะจง   

สิ่งเหลานั้นทั้งหมดจะไมเกิดข้ึนจริง

e. มักจะมีคำม่ันสัญญาในเรื่องเกี่ยวกับพระพร หรือ การอวยพร ที่มาถึงสาวก ถาปฏิบัติหรือ

ทำตามสิ่งที่ผูนำเทียมเท็จบอกใหทำ  แตสิ่งหนึ่งที่คอนขางชัดเจนคือภายหลังการประชุม 

หรือผลของการประชุมจะมีการเรียกรองใหบรรดาสาวกถวายทรัพย หรือถวายส่ิงที่มีอยูเพื่อ

แสดงถึงความเชื่อและเปนจุดเริ่มตนของการอวยพรที่จะมาถึงในภายหลัง โดยมีการอาง

พระคัมภีรตาง ๆ เชน มาลาคี 3:10

3. ประการสุดทายของผูนำฝายวิญญาณเทียมเท็จ คือไมปรารถนาใหสมาชิกเติบโตเปนผูใหญฝาย

วิญญาณ  สมาชิกไมสามารถศึกษาพระคัมภีรเปนสวนตัวได จะตองคอยพึ่งพาคำสอนจากผูนำฝาย

เดียว ไมสามารถแยกเปนอิสระจากผูนำได   สาวกสูญเสียความเปนตัวของตัวเอง และความสามารถ

ในการแยกแยะ หรือความเปนเหตุเปนผล จะตองเชื่อฟงผูนำเพียงคนเดียวเทานั้น

4. ยังมีส่ิงตางๆ อีกมากมาย แตส่ิงที่ไดกลาวไวจะเปนหัวขอที่สำคัญ ๆ ที่มักจะเห็นในผูนำ หรือ        คำ

สอนที่เทียมเท็จ 
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