
หลักขอเชื่อของ ชุมชนนานาชาติ เมนโนไนท เบรเด็นท 

ICOMB Confession of Faith
ฉบับ 2547 ฉบับแปลเปนภกษาไทย 2554

สวนที่ 1. พระเจาทรงกระทำกิจอยางไรบนโลกนี้?

พระเจา องคพระผูเปนเจาผูสูงสุดของสรรพส่ิง ทรงสรางฟาสวรรคและแผนดินโลกผานทางพระ

ดำรัสอันทรงพลังของพระองค พระเจาทรงสรางมนุษยทั้งชายและผูหญิงตามพระฉายของพระองค 

ใหมีชีวิตอยูในสามัคคีธรรมกับพระองคและพิทักษส่ิงทรงสราง มนุษยไดกบฎตอพระเจาโดยการไม

เชื่อฟงซ่ึงสงผลใหเกิดความบาดหมางและความตาย ในการกบฎตอการปกครองของพระเจานั้น 

อำนาจของซาตาน ความบาปและความตายไดควบคุมโลกนี้

พระเจาผูปลดปลอย ไดรทรงกระทำพันธสัญญากับประชากรของพระองค  เริ่มตนดวยชนชาติ

อิสราเอล ทรงประสงคที่จะสรางชุมชนแหงพันธสัญญา เพื่อมีชีวิตที่มีความสัมพันธสนิทกับพระเจา 

มีประสบการณในการพระพรของพระองค และเปนเหมือนดังแสงสวางสูมนุษยชาติทั้งปวง โดย

ผานทางผูเผยพระวจนะ พระเจาทรงแจงถึงกฏและพระประสงคที่ทรงแสดงใหเห็นวา พระเจาทรง

สัตยซ่ือ เที่ยงธรรม ชอบธรรม เสมออยูเปนนิจย เหมือนกับพอที่เมตตารักใครและแมที่กรุณา 

พระเจาทรงสัญญาถึงความหวังของการทรงสรางใหม

พระบิดาเจาไดสงพระบุตรองคเดียวของพระองค องคพระเยซูคริสต ใหเขามาสูโลกโดยกำเนิดจาก

นางมารีย หญิงพรหมจรรย  พระเยซูทรงเปดฉากการปกครองของพระเจา ประกาศใหกลับใจจาก

ความผิดบาป แจงถึงการปลดปลอยจากการกดข่ีและขาวดีสำหรับผูยากไร และการทรงเรียกสาวกให

ติดตามทางของพระองคเปนชุมชนใหม  พระเยซูทรงตอบสนองตออำนาจชั่วรายที่รุนแรงดวยการ

รับกางเขนและส้ินพระชนมเพื่อความผิดบาปของโลกนี้และนำการคืนดีมาสูส่ิงทรงสรางทั้งหมดกับ

พระเจาผูทรงสราง  พระเยซูทรงรับชัยชนะเหนือความบาป ความตายและซาตานดังที่พระเจาไดทรง

พิสูจนความชอบธรรมของพระเยซูดวยการชุบพระองคข้ึนมาจากความตายและยกพระองคไวที่ขวา

พระหัตถของพระเจา และทรงวิงวอนเพื่อธรรมมิกชนและทรงครอบครองนิรันดร
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ในวันเพนเทคอส พระเจาทรงสงพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ผูสำแดงฤทธ์ิอำนาจในการทรงสราง ทรงเจิม

บรรดาผูเผยพระวจนะ ทรงดลใจใหเขียนขอความในพระคัมภีร  โดยทางพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

พระเจาทรงสถาปนาคริสตจักรใหเปนด่ังรางกายของพระคริสตที่จะปาวประกาศถึงอาณาจักรของ

พระเจา และใหเปนพยานถึงการทรงสรางใหม พระวิญญาณไดถูกเทลนไปยังทุกคนที่ตอนรับพระ

คริสต ทรงใหบัพติศมา  และประทับตราพวกเขาไวในการชวยกู ใหเปนบุตรของพระเจา ทุกคนที่เชื่อ

และยอมรับวาพระเยซูทรงเปนองคพระผูเปนเจาก็ไดบังเกิดใหมในพระคริสต ผูเชื่อที่รับบัพติสมา

โดยน้ำไดประกาศตัวเขาสูชุมชนแหงพันธสัญญาใหม ในนามของพระบิดา พระบุตร และพระ

วิญญาณบริสุทธ์ิ โดยพระคุณพวกเขาไดรับความรอดผานทางความเชื่อใหมีชีวิตอยูในสันติสุขของ

พระเจาและมีความรักที่จะเผชิญตอการกดข่ีขมเหงตางๆ 

คริสตจักรคือการทรงสรางใหมของพระเจา และเปนผูผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ถูกเรียกให

เปนตนแบบของการออกแบบของพระเจาเม่ือมวลมนุษย ประชากรของพระเจาเรียกทุกคนใหสำนึก

ในความผิดบาปและกลับใจใหมอ แสวงหาความชอบธรรม ยืนหยัดในความทุกขยากลำบาก มีใจ

กวางขวางตอผูที่ขัดสน พวกเขาเปนตัวแทนแหงการคืนดี นำความใกลชิดซ่ึงความบาปทำใหเกิด

ความหางเหินไป ในพิธีมหาสนิท คริสตจักรไดประกาศถึงการส้ินพระชนมของพระเยซูและเฉลิม

ฉลองพันธสัญญาใหม 

การทรงสรางใหมจะเสร็จสมบูรณเม่ือพระคริสตเสด็จกลับมา ทุกคนที่เปนของพระคริสตจะเปนข้ึน

ดวยรางกายใหม ในขณะที่ซาตาน และผูที่ปฏิเสธพระคริสตจะตองเผชิญกับการพิพากษานิรันดร  

สวรรค-ใหม และโลกใหมจะอยูภายใตการปกครองของพระเจาในสันติสุขและความชื่นชมนิจนิรัน

ดร

อางอิงขอพระคัมภีร: ปฐก1-3, 12:1-3; อพย.6:6-8; สดด.8; อสย.49:6; ยรม.9:23-24, 31:31-34; ฮชย.

2:19-20; มธ.4:17, 25:46; มก.8:34-38; ลก.4:18-19; ยน.3:16; กจ.2; รม.8; 1 คร.11:23-32, 12:13, 15; 

2คร.5:17-6:2; อฟ.1:13-14, 2:8-10, 6:10-12; คส.2:12-15;  1ธส.4:13-5:11; 2ทธ.3:6-17; ฮบ.7:25; 

วว. 21-22
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สวนที่ 2. เมนโนไนท เบรเธร็นตอบสนองตอพระประสงคของ

พระเจาอยางไร?

คริสตจักรเมนโนไนท เบรเด็น มีรากฐานจากกลุมอันนาแบบติส ในชวงการปฏิรูปในศตวรรษที่ 16 

ซ่ึงเปนการเคลื่อนไหวโดยพยายามที่จะใหหวนรำลึกถึงความเชื่อและชีวิต ตามรูปแบบของคริสต

จักรในพันธสัญญาใหม คริสตจักรเมนโนไนท เบรเด็น ถือกำเนิดในชวงการฟนฟูเมนโนไนทใน

รัสเซียในป ค.ศ. 1860 คณะพันธกิจโลกและการอพยพไปยังที่ตางๆ ทำใหเกิดคริสตจักรข้ึนรอบๆ

โลก จากการสามัคคีธรรมเมนโนไนท เบรเธร็นทั่วโลกเราอุทิศตนเพื่อเปนประชากรของพระเจา

ประชากรแหงพระวจนะ

พระคัมภีรเปนพระวจนะของพระเจาที่เที่ยงแท และเปนแนวทางที่ไมคลาดเคลื่อนในดานความเชื่อ

และการดำเนินชีวิต

• มุมมองของโลก  พระคัมภีรไดใหกรอบของความเขาใจโลกไว

• การตีความ  การตีความของเรามีพระคริสตเปนศูนยกลาง เราอานพระวัจนะดวยมุมมองจาก

พระคัมภีรใหม ความเปนบุคคล คำส่ังสอน และชีวิตของพระเยซูคริสต ทำใหเห็นความตอ

เนื่องและความชัดเจนทั้งในสวนพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม

• การตีความของชุมชน ผูเชื่อทุกคนไดรับการหนุนใจใหแสวงหาความเขาใจพระคัมภีร เพื่อให

รูถึงน้ำพระทัยของพระเจา และเชื่อฟงพระองค เนื่องจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงสถิตอยู

และเคลื่อนไหวในผูเชื่อทุกคน เราจึงอานและตีความพระคัมภีร และพระบัญชาในพระคัมภีร

สำหรับชีวิตประจำวัน

อางอิงขอพระคัมภีร : สดด. 1 ; 19 ; 119 มธ. 5 – 7 ; ลก. 24,27 ; 44 – 49 ; 2 ทธ. 3, 14 -  17 ; ฮบ. 

1,1-2 ; กจ. 2,42 ; 15, 1 – 29 ; 17 , 11 ; คส. 3 , 1 – 4 ; 1 ปต. 1, 10 – 20 
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ประชากรของวิถีชีิวตใหม

โดยพระคุณของพระเจา  พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงเรียกผูคนใหมีวิถีชีวิตใหมผานทางการกลับใจ การ

ติดตามและการฟนฟูอยางตอเนื่อง

• การกลับใจใหม  การกลับใจใหมของคริสเตียนเริ่มตนกับการเกิดใหมและตองมีการอุทิศตน

สวนตัวอยางใครครวญแลว  ในฐานะคริสเตียน เราถูกเรียกใหหัน

- จากความสัมพันธที่แตกหักกับพระเจาและหันมาสูความสัมพันธสวนตัวกับ

พระเจาเที่ยงแท และ

- จากพันธนาการของความบาปผิดและความผิดพลาดในอดีตมาสูเสรีภาพ การให

อภัยและการรักษาเยียวยา

• การติดตาม  ในพระคริสต ความรอดและจริยธรรม เปนส่ิงควบคูกัน ในฐานะคริสเตียนเรา

ถูกเรียกให

- หันกลับจากการเห็นแกประโยชนสวนตัว มาสูการเห็นแกประโยชนสวนรวมตอ

ผูอื่นในคริสตจักร

- พิสูจนตัวของเราวาสัตยซ่ือตอชีวิตและคำสอนของพระเยซูในชีวิตประจำวัน

• การฟนฟู  พระวิญญาณบริสุทธ์ิสถิตอยูในผูเชื่อทุกคน เปนการยืนยันวาเราเปนลูกของ

พระเจา ทรงประทานการรื้อฟนและการชำระอยางตอเนื่องเพื่อที่จะใหกำลังในการเปนพยาน

ชีวิตและการรับใช

อางอิงพระคัมภีร : อส. 43,1 ; มก. 8,34-38 ; ยน. 1,12-13 ; 3,5-8 ; 14, 15-16,26 ; รม. 8 ; 1 คร. 4,2 ; 

คส. 3,1-4 ; ทต. 3,3 – 7
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ประชากรของชุมชนแหงพันธสัญญา

ในคริสตจักร ชุมชนแหงพันธสัญญา ผูเชื่อไดอุทิศตนเพื่อนมัสการรวมกัน อธิษฐานตามอยางที่พระ

คริสตทรงสอน สามัคคีธรรมและดูแลซ่ึงกันและกัน

• การบัพติสมาผูเชื่อ ประชากรจากทุกวัฒนธรรม ทุกชาติและทุกภาษาผูที่ต้ังใจติดตามพระเยซู

อยางสาวกที่เชื่อฟง ยอมรับวาพระเยซูคริสตทรงเปนพระผูชวยใหรอดและเปนองคพระผู

เปนเจา และไดรับบัพติสมาดวยน้ำเพื่อเขาสวนในคริสตจักร คริสตจักรเมนโนไนท เบรเธร็

นบัพติสมาดวยการจุม

• พิธีมหาสนิท ในพิธีนี้คริสตจักรไดบงชี้กับชีวิตของพระคริสตซ่ึงประทานใหเพื่อไถ

มนุษยชาติและประกาศถึงการส้ินพระชนมขององคพระผูเปนเจาและการเปนข้ึนมาจาก

ความตายจนกวาพระองคจะเสด็จกลับมา การระลึกถึงพิธีนี้แสดงใหเห็นถึงการคืนดี 

สามัคคีธรรม สันติสุขและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับผูเชื่อในพระคริสตทุกคน

• ความรับผิดชอบซ่ึงกันและกัน คริสตจักรมีการตีความพระประสงคของพระเจาเพื่อใหรูวา

อะไรถูกและอะไรผิด ผูเชื่อทุกคนมีสวนในการรับผิดชอบซ่ึงกันและกัน ในการเดินทางความ

เชื่ออยางพระคริสต วัตถุประสงคของการรับผิดชอบซ่ึงกันและกันนี้เพื่อที่จะรักษาและฟนฟ ู

ผานทางการกลับใจใหม ไมใชเพื่อการลงโทษหรือกลาวโทษ คริสตจักรควรแยกผูที่ไมยอมรับ

การลงวินัยซ้ำๆออกไป

• ความเปนปุโรหิตหลวงของธรรมมิกชนทุกคน พระวิญญาณของพระเจาทรงใหของประทาน

แกผูเชื่อทุกคน เพื่อการรับใชที่จะสรางพระกายของพระคริสต คริสตจักรตระหนักถึงการ

ทรงเรียกของพระเจา และใหการรับรองผูรับใช ซ่ึงเตรียมคนเพื่องานรับใช

อางอิงพระคัมภีร : มธ. 16, 13-20 ; 18,15-20 ; 28, 18-20 ; กจ. 2,37-47 ; รม. 6,3-4 ; 1 คร. 

11,23-32 ; 12-14 ; อฟ. 4,11-16 ; คส. 2,12-13 ; ฮบ.  10,24-25 ; 1 ปต. 2,9-10 ; 4,10-11
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ประชากรแหงการคืนดี

พระเยซูทรงมาประกาศถึงอาณาจักรของพระเจา พันธกิจของพระเยซูคริสตคือการนำมนุษยกลับ

คืนดีกับพระเจา  คืนดีตอกันและกัน  และตอโลก  คริสตจักรถูกเรียกใหมีสวนรวมในพระราชกิจของ

พระเจา

• พันธกิจมิชชั่น พระเยซูคริสตไดมอบหมายใหคริสตจักรส่ังสอนชนทุกชาติใหเปนสาวก ให

บัพติศมาเขา  และสอนเขาใหเชื่อฟงทุกส่ิง ที่พระองคส่ังพวกเราไว พระเยซูทรงสอนใหเหลา

สาวกรักพระเจาและรักเพื่อนบานโดยการประกาศขาวประเสริฐ และโดยการกระทำที่สำแดง

ความรักและกรุณา เนื่องจากพระเยซูเปนทางเดียวสูความรอด  ดังนั้นผูเชื่อทุกคนจึงไดรับ

พระบัญชาใหออกไปประกาศ

• การเปนพยานแหงสันติสุข หัวใจของพระกิตติคุณคือสันติสุขและการกลับคืนดี  พระเยซู

ทรงเรียกใหธรรมมิกชน เปนผูสรางสันติในทุกสถานการณ  เราเชื่อวาสันติสุขในพระเจานั้น

รวมไปถึงการอุทิศตนใหกับทางแหงการคืนดีซ่ึงองคสันติราชไดทำเปนแบบอยางไว  ใน

ฐานะคริสเตียน เราถูกเรียกใหหัน

- จากทางเลือกของชีวิตที่เปนอันตรายตอชีวิตของเรา มาสูทางเลือกที่ทะนุบำรุง 

สุขภาพที่ดี การรักษา ความช่ืนชมยินดี และสันติสุข

- จากการเกลียดชังศัตรูและการไมเอาใจใสเพื่อนบานมาเปนการสำแดงความรัก

และความยุติธรรมตอทุกคน

• ครอบครัว  พระเจาทรงอวยพรการอยูโสด การแตงงานและครอบครัว พระเจาทรงเรียกทุก

คนใหดำเนินชีวิตบริสุทธ์ิทางเพศ การแตงงานเปนการทำพันธสัญญาตลอดชีิวิตระหวางชาย

และหญิงคูหนึ่ง  พอแมที่รักพระเจาจะส่ังสอนลูกๆใหดำเนินในความเชื่อ  คริสตจักรทนุ

ถนอมชีวิตครอบครัวและพยายามทุกส่ิงที่จะนำการกลับคืนดีมาสูความสัมพันธที่มีปญหา

• รัฐบาล  พระเจาไดใหรัฐบาลมีความรับผิดชอบในการสนับสนุนความเปนอยูที่ดีของ

ประชาชนทุกคน  ผูติดตามพระคริสตตองเคารพและอธิษฐานเผื่อผูมีอำนาจปกครอง แตไม

ใหความจงรักภักดีเหนือพระเจา  ความจงรักภักดีอันดับแรกๆของคริสเตียนทุกคนคือ  ตอ
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อาณาจักรของพระคริสต  และตอคริสตจักรทั่วโลกของพระองค  ในแตละรัฐและสังคม  

คริสเตียนตองใหความรวมมือตอผูอื่นในการปกปองผูที่ออนแอ  และลดการถกเถียง  เอาใจ

ใสตอคนยากจน  สนับสนุนความยุติธรรม  สันติสุขและความจริง

อางอิงพระคัมภีร : มธ. 5-7 ; 22,34-40 ; 28, 18-20 ; ลก. 4, 18-19 ; 10, 25-37 ; รม. 12,13-17,10 ; 2 

คร. 5,6-17,2 ; อฟ. 2;5,6-21,4 ; 1 ทธ. 2,1-6 ; ยก. 2; 1 ปต. 2,21-25

ประชากรแหงความหวัง
คริสตจักรเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรของพระเจา ซ่ึงเขามาในโลก  ประชากรของอาณาจักรเปน

แบบอยางของชุมชนใหม  ดวยการทาทายคานิยมผิดๆของวัฒนธรรมในโลกนี้  บุคคลของพระเจา

รวมในการตอสูเพื่อความยุติธรรม แตพรอมตอการถูกกดข่ีขมเหง เพราะรูวาความบาป  ความละอาย

และความตายจะไมไดรับชัยชนะ ดวยความม่ันใจในความหวังใจนี้  คริสตจักรจึงรวมอยูในพันธกิจ

จนกระทั่งพระผูเปนเจาเสด็จกลับมา  และไดรับกำลังโดยความม่ันใจวาพระเจาจะทรงสรางสวรรค

และแผนดินโลกใหม

อางอิงพระคัมภีร : มธ. 5,10-12 ; 10,7 ; 13 ;24-25 ; มก. 1,15 ; 13 ; ลก. 17,20-37 ; 21,5-36 ; ทต. 

2,11-14 ; วว. 21-22

หมายเหตุดานประวัติศาสตร

ICOMB (ชุมชนนานาชาติของเมนโนไนท  เบรเด็น)  กลาวถึงคำถามที่วา “อะไรเปนส่ิงที่โนไนท 

เบรเธร็นทั่วโลกเชื่อ?” ในเดือนมกราคม ปค.ศ. 1997 ในคัลคัทตา  อินเดีย ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2001 

ในรัฐคูลิทิ-บา  บราซิล  ICOMB ไดมอบหมายคณะกรรมการเฉพาะกิจที่มีสมาชิกจำนวนเจ็ดคน เพื่อ

ใหเขียนบทคัดยอของ หลักขอเชื่อเมนโนไนท เบรเธร็น ตอจากนั้นสมาชิกของคณะกรรมการเฉพาะ

กิจจากเอเชีย แอฟริกา ยุโรป อเมริกาใตและอเมริกาเหนือพบกันที่แอบบอทสฟอรด (Abbotsford) 

BC ชวงระหวางเดือนกรกฎาคม การประชุมเมนโนไนท เบรเธร็น สหรัฐอเมริกา-แคนาดา (2002) 
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คณะกรรมการเฉพาะกิจออกสำรวจรายการหลักขอเชื่อ ที่มีอยูแลวและพิจารณาคำถามพื้นฐานซ่ึง

เมนโนไนท เบรเธร็นทั่วโลกตองเจอ 

ทีมงานนานาชาติไดสรางเอกสารสองสวน สวนแรกเปนคำถาม “พระเจากระทำงานของพระองค

อยางไรในโลกนี้?” โดยมีผูบรรยายการทรงสรางของพระเจา การลมลงในความบาปและการทรง

สรางใหม เรื่องราวของการกระทำของพระเจาเปนตัวอยางใหชาวเอเชียและชาวแอฟริกาไดนำเอาวิธี

การทางศาสนศาสตรไปใช  สวนที่สองตอบวา “เมนโนไนท เบรเธร็นตอบสนองตอพระประสงค

ของพระเจาอยางไร?” โดยการอธิบายใจความสำคัญในเรื่องที่เกี่ยวของกับคริสตจักร 5 ประการ  

คณะกรรมการเฉพาะกิจนำเสนอฉบับรางชุดแรกตอ ICOMB ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2001 ICOMB 

ไดส่ังการใหคณะกรรมการเฉพาะกิจนำฉบับรางที่ปรับปรุงแลวไปใหกับกลุม MB ประจำชาติทั้ง 17 

แหง คณะกรรมการเฉพาะกิจไดมีการประชุมกันในเมือง Bielefeld ประเทศเยอรมัน ในป 2003 เพื่อ

เตรียมรายงานตอสมาชิก ICOMB ซ่ึงจะประชุมกันชวงหลังในปเดียวกันที่ซิมบักเว การแปลนั้น

เสร็จสมบูรณและนำไปใชกับกลุมเมนโนไนท เบรเธร็นทั่วโลก มีการประชุมตัวแทนจากทุกกลม

ประจำชาติที่ปารักวัยในเดือนมิถุนายน 2004 ทุกๆคนไดลงนามรับรองหลักขอเชื่อที่ถูกเสนอโดย

คณะกรรมการเฉพาะกิจ ดังนั้นเองในป 2004 จึงไดมีการจัดพิมพหลักขอเชื่อที่ออกโดย ICOMB 

อยางเปนทางการสำหรับกลมเมนโนไนท เบรเธร็นทุกกลุม

จุดประสงคของหลักขอเชื่อคือเพื่อนำทิศทางกลุมประจำชาติในการกำหนดหลักขอเชื่อเฉพาะของ

ตนตามบริบทของวัฒนธรรมและเพื่อบอกขอบเขตสำหรับคริสตจักรซ่ึงตองการเขารวมคณะ

คณะกรรมการเฉพาะกิจ

Menno Joel (อินเดีย)

Lynn Jost (สหรัฐอเมริกา)

Takashi Manabe (ญี่ปุน)

Alfred Neufeld (ปารักวัย)

Arthur Deuck (บราซิล)

Pascal T. Kulungu (คอนโก)

Heinrich Klassen (เยอรมัน)
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