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ค าแนะน าการเข้าเป็นคริสเตียนและการด าเนินชีวติคริสเตียน 
ค าน า ค  ำถำมสองขอ้ท่ีขำ้พเจำ้มกัจะพบบ่อย ๆ จำกคนทัว่ ๆ ไปคือ (1) “จะเขำ้ศำสนำคริสเตียน

ไดอ้ยำ่งไร?” และ (2) “ถำ้เขำเช่ือในพระเยซูคริสตแ์ลว้จะตอ้งปฏิบติัอยำ่งไรต่อไป?” หนงัสือท่ีท่ำน
ก ำลงัอ่ำนอยูน้ี่ จะช่วยตอบค ำถำมสองขอ้น้ีโดยใชพ้ระคริสตธ์รรมคมัภีร์เป็นหลกัค ำสอนมำอธิบำย 
ตวัพิมพใ์นวงเล็บ ( ) ต่อไปน้ีจะเป็นขอ้ควำมท่ีคดัลอกมำจำกพระคริสตธรรมคมัภีร์ 

ผูท่ี้จะเขำ้เป็นคริสเตียนควรจะปฏิบติัเป็นขั้น ๆ คือ (1) ฟังและศึกษำจนพบวำ่ศำสนำคริสเตียน
เป็นควำมจริง และเกิดควำมเล่ือมใสศรัทธำ (2) เขำ้เช่ือในพระเยซูคริสตต์ำมค ำแนะน ำของพระองคเ์อง 
(3) เร่ิมปฏิบติัตำมค ำสั่งสอนส ำหรับผูท่ี้เพิ่งเป็นคริสเตียน (4) ปฏิบติัตำมค ำสั่งสอนส ำหรับชีวติ คริส
เตียนเป็นประจ ำ ทั้งส่ีขอ้ท่ีกล่ำวมำน้ีเป็นหวัขอ้ส ำคญัของหนงัสือเล่มน้ี ขำ้พเจำ้หวงัอยำ่งยิง่วำ่หนงัสือ
เล่มน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผูอ่้ำนทุกท่ำน และจะช่วยใหเ้กิดควำมเขำ้ใจดี เพื่อท่ำนจะไดเ้ช่ือ และปฏิบติั
ต่อไป เพรำะชีวติคริสเตียนแทเ้ป็นชีวติท่ีสมบูรณ์ มีแต่ควำมสุขและอ่ิมใจเม่ือยงัด ำเนินชีวติอยูใ่นโลกน้ี 
ทั้งจะเป็นชีวติย ัง่ยนืในเมืองสวรรคต่์อไปอีกชัว่นิรันดร์ 

1. พืน้ความรู้ของคริสเตียน 

ส่วนมำกผูท่ี้สนใจ จะเขำ้เป็นคริสเตียน มกัจะศึกษำจนเขำ้ใจและเห็นเหตุผลในขอ้ควำมส ำคญั 
ๆ ในพระคริสตธรรมคมัภีร์เช่น (ก) เร่ืองพระเจำ้องคเ์ท่ียงแท ้ (ข) เร่ืองสภำพฝ่ำยจิตใจของมนุษย ์ (ค) 
เร่ืองพระเยซูคริสตเ์จำ้และ (ง) เร่ืองทำงรอดพน้จำกบำป 

ก. เร่ืองพระเจำ้องคเ์ท่ียงแท ้ พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนวำ่พระเจำ้องคเ์ท่ียงแทมี้ องค์เดียว
เท่าน้ัน ทรงเป็นพระเจำ้ของมนุษยทุ์กชำติทุกภำษำทัว่พิภพโลก เหมือนพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วั
ทรงเป็นกษตัริยอ์งคเ์ท่ียงแทอ้งคเ์ดียวของคนไทยทุกต ำบลและทุกจงัหวดัทัว่ประเทศไทย (พระเจำ้องค์
อ่ืนไม่มี มีแต่พระเจำ้องคเ์ดียว 1 โครินธ์ 8:4) พระองคท์รงเป็นอยู ่

1. พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ตลอดกาล โดยไม่มีเบ้ืองตน้และเบ้ืองปลำยมำจ ำกดัพระองค ์
พระองคไ์ม่ทรงเปล่ียนแปลงหรือเส่ือมอ ำนำจ พระองคท์รงเป็นอยูก่่อนโลกจกัรวำล และส่ิงใด ๆ ทั้งส้ิน 
(จงถวำยยศศกัด์ิ และรัศมีภำพสืบ ๆ ไปเป็นนิจแด่พระมหำกษตัริยผ์ูท้รงพระเจริญนิรันดร์ ผูไ้ม่ไดเ้ป่ือย
เน่ำไปเสีย....เป็นพระเจำ้องคเ์ดียว 1 ทิโมธี 1:17) 

2. พระเจ้าผู้ทรงเนรมิตสร้างโลกจักรวาล ตลอดจนสรรพส่ิง สรรพสัตว ์ และสรรพชนทั้งปวง
ในโลก (เม่ือเดิมนั้นพระเจำ้ไดเ้นรมิตสร้ำงฟ้ำและดิน ปฐมกำล 1:1 พระเจำ้ซ่ึงทรงสร้ำงโลกกบัส่ิงทั้ง
ปวงท่ีมีอยูใ่นโลก พระองคเ์ป็นเจำ้ของสวรรคแ์ละแผน่ดินโลก....พระองคไ์ดท้รงสร้ำงมนุษยทุ์ก
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ประเทศ...อยูท่ ัว่พิภพโลก กิจกำร 17:24,26) พระเจำ้เป็นผูต้ ั้งกฎธรรมชำติและควบคุมธรรมชำติให้เป็น
ระเบียบดงัท่ีปรำกฏอยูทุ่กวนัน้ีธรรมชำติก็ส ำแดงวำ่พระเจำ้ทรงเป็นผูป้ระกอบดว้ยฤทธำนุภำพและทรง
มีพระสติปัญญำอนัมหศัจรรย ์ (คือฤทธำนุภำพอนัถำวรและสัมภำวะของพระองค ์ ทรงปรำกฏชดัใน
สรรพส่ิงท่ีพระองคไ์ดท้รงสร้ำงนั้นตั้งแต่แรกสร้ำงโลก โรม 1:20) 

3. พระเจ้าผู้ทรงทนุบ ารุงและเลีย้งดูมนุษย์โลก โดยประทำนของจ ำเป็นทุกอยำ่งให ้ เช่น ชีวติ 
ลมหำยใจ แสงแดด น ้ำฝน อำหำรเป็นตน้ (พระองคเ์ป็นผูไ้ดท้รงโปรดประทำนชีวิตและลมหำยใจ และ
ส่ิงสำรพดัแก่คนทั้งปวงต่ำงหำก กิจกำร 17:25) 

4. พระวญิญาณผู้ไม่ถูกจ ากดัโดยมีตัวตน พระองคจึ์งสถิตอยูทุ่กหนทุกแห่งทั้งในสวรรค ์ และ
ทัว่แผน่ดินโลก พระองคท์รงสัพพญัญู (รอบรู้) ชีวิตของมนุษยแ์ต่ละคน ตลอดจนกำรกระท ำ ค ำพดู 
และควำมนึกคิดในใจ (พระเจำ้เป็นพระวญิญำณ ยอห์น 4:24 ส่ิงใดท่ีไม่ไดป้รำกฏแก่พระองคไ์ม่มีแต่
สรรพส่ิงปรำกฏแจง้ต่อพระเนตรของพระองคผ์ูซ่ึ้งเรำตอ้งใหก้ำรนั้น ฮีบรู 4:13) 

5. พระเจ้าผู้บริสุทธ์ิศักดิ์สิทธ์ิ พระองคไ์ม่เคยกระท ำควำมผดิบำปหรือควำมชัว่ใด ๆ และไม่
ยอมคลุกคลีกบัควำมผดิบำปเป็นอนัขำด พระองคจึ์งไม่ทรงยอมใหค้นท่ีเคยท ำควำมผิดบำปเขำ้ในเมือง
สวรรคซ่ึ์งเป็นท่ีสถิตอนับริสุทธ์ิของพระองค ์ (พระองคผ์ูเ้ดียวทรงเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ.... ส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีเป็น
มลทินหรือผูห้น่ึงผูใ้ดประพฤติอุจำดหรือพดูมุสำจะเขำ้ในเมืองนั้นไม่ไดเ้ลย ววิรณ์ 15:4,21:27) 

6. พระมหากษัตริย์สูงสุดผู้ปกครองและพพิากษามนุษย์โลกอย่างเด็ดขาด เน่ืองจำกพระองค์
เป็นผูพ้ิพำกษำท่ียติุธรรมปรำศจำกควำมล ำเอียง พระองคจึ์งตอ้งลงโทษทุกคนท่ีเคยท ำควำมผดิบำป
ถึงแมเ้พียงคร้ังเดียว เหมือนผูพ้ิพำกษำในศำลตอ้งถือวำ่ ผูท้  ำผดิกฎหมำยเพียงขอ้เดียวก็ถือวำ่ผดิ (ขำ้แต่
พระองคผ์ูเ้ป็นมหำกษตัริยแ์ห่งประเทศทั้งปวง ววิรณ์ 15:3 เรำทั้งหมดตอ้งยนืต่อหนำ้บลัลงักข์อง พระ
เจำ้....ทุกคนตอ้งใหก้ำรดว้ยตวัเองแก่พระเจำ้ โรม 14:11-12) 

ข. เร่ืองสภำพฝ่ำยจิตใจของมนุษย ์พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนวำ่ 
1. หลงัจากพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างโลกจักรวาลพชืและสรรพสัตว์แล้ว พระองค์ได้ทรงเนรมิต

สร้างมนุษย์ทั้งชายและหญิงขึน้ พระเจำ้ไดส้ร้ำงมนุษยใ์ห้เป็นวิญญำณเหมือนพระองค ์และใหมี้ร่ำงกำย
เป็นท่ีอำศยัของวญิญำณ (พระเจำ้ไดท้รงสร้ำงมนุษยด์ว้ยผงคลีดิน ระบำยลมแห่งชีวิตเขำ้ทำงจมูก ใหมี้
ชีวติหำยใจเขำ้ออก มนุษยจึ์งเกิดเป็นจิตวญิญำณมีชีวิตอยู ่ปฐมกำล 2:7) 

2. พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นวิญญาณอย่างพระองค์ โดยประสงค์จะให้มนุษย์รู้จักและ
สนิทสนมกบัพระองค์ ตลอดชีวติในโลกน้ี และตลอดชีวตินิรันดร์ในเมืองสวรรค ์ (พระเจำ้จึงทรงสร้ำง
มนุษยข้ึ์นตำมแบบฉำยำของพระองค ์ ปฐมกำล 1:27) ทุกคนท่ีเกิดมำในโลกจึงมีส่วนหน่ึงในจิตใจท่ี
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ตอ้งกำรพระเจำ้ และจะไม่มีควำมอ่ิมใจ จนกวำ่จะไดรู้้จกัและอยูใ่กลชิ้ดพระองค ์ (ขำ้แต่พระเจำ้....
วญิญำณของขำ้พเจำ้กระหำยหำพระเจำ้ ผูท้รงพระชนมอ์ยู ่บทเพลงสรรเสริญ 42:1-2) 

3. แต่พระเจ้าทรงต้องการเฉพาะคนทีเ่ต็มใจนับถือและเช่ือฟังพระองค์ พระเจำ้จึงทรงสร้ำง
มนุษยใ์หเ้ป็นผูมี้อิสระมีเสรีภำพ เพื่อทุกคนจะไดมี้สิทธ์ิเลือกและตดัสินใจเอง ผูท่ี้เช่ือฟังพระบญัญติั
ของพระเจำ้ก็เป็นผูท่ี้รู้จกัและใกลชิ้ดพระองคไ์ดแ้ต่ผูท่ี้ฝ่ำฝืนพระบญัญติัของพระเจำ้ก็จะตอ้งถูกตดัขำด
จำกพระองคท์ั้งในชีวิตน้ีและชีวติภำยหนำ้ดว้ย 

4. น่าเสียดายทีม่นุษย์ทุกคนทั้งในยุคแรกและยุคต่อ ๆ มาได้ท าผดิพระบัญญตัิของพระเจ้า ท่ี
จำรึกไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์ และท่ีจำรึกไวใ้นควำมรู้สึกผดิชอบของเขำโดยเลือกเอำกำรกระท ำ
ควำมผดิบำป (ไม่มีคนชอบธรรมสักคนหน่ึงไม่มีเลย....ไม่มีผูใ้ดประพฤติดีแมส้ักคนเดียว....คนทั้งปวง
ไดท้  ำผดิทุกคน โรม 3:10,12,13) ต่ำงคนต่ำงจึงเสียโอกำสท่ีจะรู้จกัสนิทสนมกบัพระเจำ้ในชีวติน้ี และ
เสียโอกำสท่ีจะไปเมืองสวรรคใ์นชีวติภำยหนำ้ ตำมควำมยติุธรรมของพระเจำ้ดงักล่ำวมำแลว้ พระองค์
จะทรงปล่อยคนผดิบำปใหเ้ขำ้เมืองสวรรคไ์ม่ได ้แต่จะตอ้งลงโทษเขำในนรก (ท่ำนทั้งหลำยไม่รู้หรือวำ่
คนอธรรม......คนผิดประเวณี หรือคนไหวรู้ปเคำรพหรือผดิผวัเมียเขำ หรือคนขโมย หรือคนมกัโลภ 
หรือคนเมำเหลำ้ หรือคนปำกร้ำย หรือคนฉอ้โกง จะไม่ไดรั้บส่วนในแผน่ดินของพระเจำ้ 1 โครินธ์ 6:9-
10) 

5. มนุษย์ทุกคนทีม่ีสติสัมปชัญญะคงจะรู้ตัวว่าตนเป็นคนผดิบาป (ถำ้เรำทั้งหลำยจะวำ่เรำไม่มี
บำปเรำก็ล่อลวงตนเองและควำมจริงไม่ไดอ้ยูใ่นเรำเลย 1 ยอห์น 1:8) แต่บำงคนอำจจะคิดไปวำ่เขำ
สำมำรถลบลำ้งควำมบำปของตนเองไดเ้ช่นโดยกำรท ำบุญ สร้ำงกุศล ท ำพิธีทำงศำสนำเป็นตน้ แต่ พระ
คริสตธรรมคมัภีร์สอนเนน้วำ่ ควำมผดิบำปทุกอยำ่งเป็นกำรกระท ำผดิต่อพระบญัญติัของพระเจำ้ (คน
ใดท่ีกระท ำบำปก็ผดิพระบญัญติัดว้ย และกำรบำปเป็นท่ีผิดพระบญัญติั 1 ยอห์น 3:4) คนบำปจึงจะลำ้ง
บำปของตนเองไม่ได ้ เช่นเดียวกบันกัโทษท่ีพยำยำมอภยัโทษใหต้นเองไม่ไดดุ้จกนั (ใครจะยกควำมผดิ
ไดเ้วน้แต่พระเจำ้องคเ์ดียว มำระโก 2:7) 

ค. เร่ืองพระเยซูคริสต์เจ้า ตำมท่ีไดก้ล่ำวมำน้ีแสดงใหเ้ห็นวำ่มนุษยทุ์กคนไดท้  ำผิดต่อพระเจำ้ 
เขำจึงถูกตดัขำดจำกพระองคแ์ละไม่สำมำรถลบลำ้งบำปเองได ้แต่ขอบพระคุณพระเจำ้ท่ีพระองคย์งัทรง
รักและห่วงใยมนุษย ์ จึงทรงยอมเสียสละชีวติของพระองคเ์องเพื่อช่วยมนุษยใ์หร้อดพน้จำกบำป และ
กลบัคืนดีกบัพระเจำ้ได ้พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนวำ่  

1. ประมาณสองพนัปีมาแล้วพระเจ้าได้ทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ให้เข้ามาในโลก 
อุบติัมีรูปกำยเป็นมนุษย ์ โดยถือก ำเนิดจำกครรภข์องหญิงสำวกพรหมจำรีคนหน่ึงช่ือมำเรีย (ท่ีประเทศ
ปำเลสไตน์ภำคตะวนัตกของทวปีเอเซีย) ก่อนพระบุตรของพระเจำ้จะมำประสูติเป็นมนุษยพ์ระองคก์็ได้
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ทรงสั่งมำเรียใหเ้รียกพระนำมของพระบุตรนั้นวำ่ “เยซู” แปลวำ่ “พระผูช่้วยใหร้อด” (เธอจะประสูติ
บุตรเป็นชำย แลว้เจำ้จงเรียกนำมท่ำนวำ่เยซู เพรำะวำ่ท่ำนเป็นผูท่ี้จะโปรดช่วยพลไพร่ของท่ำนใหร้อด
จำกควำมคิดของเขำ มทัธิว 1:21) พระนำมเยซูน้ีแสดงใหเ้ห็นวำ่พระเจำ้ทรงมีควำมห่วงใยมนุษยท่ี์ตกอยู่
ในสภำพอนัหมดหวงั 

2. เมื่อพระเยซูคริสต์ทรงเจริญวัยจนพระชนมายุได้ 30 พรรษาแล้ว พระองค์กไ็ด้เร่ิมต้นส่ัง
สอนและตักเตือนประชาชน ใหส้ ำนึก และสำรภำพควำมผดิบำปของตน กลบัใจใหม่แลว้กลบัคืนมำหำ
พระเจำ้เสีย มีประชำชนจ ำนวนมำกท่ีรู้สึกประทบัใจในค ำสอนของพระเยซูและในส่ิงมหศัจรรยท่ี์
พระองคท์รงกระท ำ เช่นรักษำคนท่ีเจบ็ป่วยเป็นโรคร้ำยแรงใหห้ำย คนตำบอดเห็นได ้ คนใบพ้ดูได ้ คน
ตำยฟ้ืน และทรงหำ้มคล่ืนลมทะเลใหส้งบลงทนัที (ประชำชนทั้งปวงก็อศัจรรยใ์จดว้ยค ำสอนของ
พระองค ์เพรำะวำ่พระองคไ์ดท้รงสั่งสอนเขำดุจผูมี้อำชญำ มทัธิว 7:28-29 ในทนัใดนั้นคนง่อยไดลุ้กข้ึน
ยกท่ีนอนของตนเดินออกไปต่อหนำ้คนทั้งปวง คนทั้งปวงก็ประหลำดใจนกัจึงสรรเสริญพระเจำ้วำ่ เรำ
ไม่เคยเห็นเช่นน้ีเลย มำระโก 2:12) ยิง่กวำ่นั้นเขำไดรั้บพระพรฝ่ำยจิตใจ ซ่ึงเป็นพยำนแก่ตวัเองวำ่ เขำ
ไดรั้บกำรยกโทษบำปแลว้ แต่มีพวกนกัศำสนำพวกหน่ึงถือตวัจองหองมำก เม่ือพระเยซูทรงสั่งสอน
ช้ีใหเ้ห็นควำมผิดบำปของเขำ ๆ จึงเกิดเกลียดชงัพระองค ์หำช่องเบิกควำมเทจ็ฟ้องพระองค ์จนไดอ้ำศยั
เจำ้เมืองนั้นตดัสินประหำรชีวติดว้ยกำรตรึงพระเยซูไวบ้นไมก้ำงเขน ซ่ึงเป็นวธีิประหำรนกัโทษท่ีมีโทษ
ฉกรรจเ์ท่ำนั้น (ปีลำต (เจำ้เมือง) จึงถำมวำ่ ถำ้อยำ่งนั้น เรำจะท ำอยำ่งไรแก่พระเยซูท่ีเรียกวำ่พระคริสต ์
เขำพำกนัร้องวำ่ ใหต้รึงเสียท่ีกำงเขนเถิด เจำ้เมืองถำมวำ่ ตรึงท ำไมเขำไดท้  ำผดิอะไรเล่ำแต่เขำทั้งหลำย
ยิง่ร้องวำ่ ใหต้รึงเสียท่ีกำงเขนเถิด เม่ือปีลำตเห็นวำ่ไม่ไดก้ำร.... ก็สั่งใหโ้บยตีพระเยซูมอบใหต้รึงไวท่ี้
กำงเขน มทัธิว 27:22-26) 

3. ถึงแม้พระเยซูคริสต์จะเป็นผู้บริสุทธ์ิไม่สมควรจะได้รับโทษ ทั้งเป็นพระเจ้าผู้มีอ านาจทีจ่ะ
ฆ่าศัตรูและป้องกนัชีวติพระองค์เองไว้ได้ แต่พระองค์กย็อมทนทุกข์ทรมานจนส้ินพระชนม์ โดยไม่ได้
ต่อสู้เลย น่ีก็เป็นท่ีประจกัษช์ดัแลว้วำ่ไม่มีใครบงัคบัพระเยซูคริสตใ์หส้ิ้นพระชนมบ์นไมก้ำงเขน แต่
พระองคท์รงสละชีวติดว้ยสมคัรพระทยัเอง (พระเยซูตรัสวำ่ไม่มีผูใ้ดชิงเอำชีวิตจำกเรำ แต่เรำสละชีวติ
นั้นโดยใจสมคัรของเอำเอง ยอห์น 10:18) พระคริสตธรรมคมัภีร์เนน้วำ่ พระเยซูทรงยอมทนทุกข์
ทรมำนจนส้ินพระชนมบ์นไมก้ำงเขน เป็นกำรรับโทษแทนควำมผดิบำปของมนุษย ์ เพรำะควำมรักของ
พระองคท่ี์มีต่อมนุษยน์ัน่เอง (พระองคเ์องไดท้รงรับแบกควำมบำปของเรำในพระนำมของพระองคท่ี์
ตน้ไมน้ั้น 1 เปโตร 2:24 ฝ่ำยพระเจำ้ไดท้รงส ำแดงควำมรักของพระองคแ์ก่เรำทั้งหลำย คือขณะเม่ือเรำ
ทั้งหลำยยงัเป็นคนบำป พระคริสตไ์ดท้รงยอมตำยแทนเรำ โรม 5:8) 
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4. พระเยซูคริสต์ส้ินพระชนม์บนไม้กางเขน แต่ความตายและนรกไม่สามารถเอาชนะพระองค์ 
เพรำะมีเหตุกำรณ์ไม่มีใครคำดหมำยเกิดข้ึน ก่อควำมอศัจรรยส์นเท่ห์ใหแ้ก่ผูท่ี้ไดรู้้เห็น คือในวนัท่ีสำม
พระองคไ์ดคื้นพระชนม ์ และไดท้รงปรำกฏองคใ์หส้ำวกหลำยคนเห็น (พระคริสตไ์ดว้ำยพระชนม์
เพรำะควำมผดิของเรำทั้งหลำย.....และทรงถูกฝังไวแ้ลว้วนัท่ีสำมพระองคท์รงเป็นข้ึนมำใหม่.... และ
พระองคท์รงปรำกฏแก่เกฟำภำยหลงัทรงปรำกฏแก่อคัรสำวกสิบสองคนนั้น ภำยหลงัพระองคท์รง
ปรำกฏแก่พวกพี่นอ้งกวำ่หำ้ร้อยคนในครำวเดียว 1 โครินธ์ 15:3-6) สำวกของพระเยซูจึงรู้แน่วำ่พระองค์
ทรงเป็นพระเจำ้และพระผูไ้ถ่บำปองคเ์ท่ียงแท ้ เม่ือพระเยซูทรงอบรมสั่งสอนสำวกอยูอี่ก 40 วนัแลว้ 
พระองคก์็ทรงเรียกเขำใหข้ึ้นไปบนยอดเขำลูกหน่ึง และสั่งเขำใหแ้ยกยำ้ยกนัไปเผยแพร่พระกิตติคุณ 
(คือข่ำวประเสริฐ) ของพระองคใ์หม้นุษยท์ัว่ทั้งโลกฟัง (ฝ่ำยพระองคจึ์งตรัสสั่งพวกสำวกวำ่ ท่ำน
ทั้งหลำยจงออกไปทัว่โลกประกำศกิตติคุณแก่มนุษยทุ์กคน มำระโก 16:15) แลว้ในท่ีสุดพระเยซูก็เสด็จ
กลบัไปสวรรค ์ เวลำน้ีพระองคก์ ำลงัทรงเตรียมท่ีในเมืองสวรรคไ์วใ้หค้ริสเตียนทั้งหลำย และยงัสถิตอยู่
ภำยในจิตใจของเขำดว้ยโดยพระวญิญำณบริสุทธ์ิของพระองค ์

ง. เร่ืองทางรอดพ้นจากบาปและกลบัคืนมาหาพระเจ้า กำรท่ีพระเยซูคริสตส้ิ์นพระชนม ์เพื่อรับ
โทษแทนควำมผิดบำปของมนุษยก์็หมำยควำมวำ่พระเจำ้ทรงเปิดทำงท่ี พระองคจ์ะไม่ตอ้งถือโทษคน
ผดิบำป แต่ทรงยกโทษใหทุ้กคนท่ียอมพึ่งควำมเมตตำของพระองค ์พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนวำ่ 

1. พระเจ้าทรงกรุณาให้มนุษย์ทัว่โลก ทุกชาติทุกภาษามีสิทธ์ิทีจ่ะพึง่ความเมตตาของพระองค์
ได้โดยไม่จ ากดั พระเจำ้ทรงรักและประสงคท่ี์จะช่วยทุกคนใหร้อดพน้จำกบำป (พระเจำ้ทรงรักโลกจน
ไดป้ระทำนพระบุตรองคเ์ดียวของพระองคเ์พื่อทุกคนท่ีวำงใจในพระบุตรนั้นจะมิไดพ้ินำศ แต่มีชีวิตนิ
รันดร์ ยอห์น 3:16 พระเจำ้ไม่ทรงประสงคจ์ะใหค้นหน่ึงคนใดพินำศเลย แต่ทรงปรำรถนำจะใหค้นทั้ง
ปวงกลบัใจเสียใหม่ 2 เปโตร 3:9) 

2. แต่นอกจากการพึง่ในความเมตตาของพระเยซูคริสต์แล้วมนุษย์ไม่มีทางอื่นทีจ่ะรอดพ้นจาก
บาปได้ (ในผูอ่ื้นควำมรอดไม่มีเลย ดว้ยวำ่นำมอ่ืนซ่ึงเป็นท่ีรอดแก่เรำทั้งหลำยไม่ทรงโปรดใหมี้ใน
ท่ำมกลำงมนุษยท์ัว่ใตฟ้้ำ กิจกำร 4:12 พระเยซูตรัสแก่เขำวำ่ เรำเป็นทำงนั้น เป็นควำมจริง และเป็นชีวติ 
ไม่มีผูใ้ดมำถึงพระบิดำเวน้ไวม้ำทำงเรำ ยอห์น 14:6) 

3. พระเจ้ายงัทรงปล่อยให้มนุษย์ทุกคนมีอสิระ เขำมีสิทธิท่ีจะเลือกพึ่งควำมเมตตำของพระเยซู
คริสต ์หรือจะปฏิเสธก็ได ้แลว้แต่กำรตดัสินใจของตน แต่เม่ือกำรตดัสินใจแลว้ ทุกคนจะตอ้งรับผลจำก
กำรตดัสินใจนั้น ตำมท่ีพระคริสตธรรมคมัภีร์ไดบ้รรยำยไว ้คือ  
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(ก) ผู้ทีพ่ึง่ความเมตตาของพระเยซูคริสต์ 

(1) จะได้รับการยกโทษบาปจากพระองค์ (ถำ้เรำสำรภำพควำมผดิของเรำ พระองคท์รงสัตยซ่ื์อ
และเท่ียงธรรมก็จะทรงโปรดยกโทษของเรำ และทรงช ำระเรำใหพ้น้จำกธรรมทั้งส้ิน 1 ยอห์น 1:9) เขำ
จะมีควำมเบำใจและควำมสบำยใจเพรำะไม่ตอ้งแบกภำระบำปอีกเลย และไม่ตอ้งกลวัโทษของบำป 

(2) จะได้รับฐานะเป็นบุตรของพระเจ้า (ท่ำนทั้งหลำยมิไดรั้บนิสัยอยำ่งทำสถึงควำมกลวัอีก แต่
ท่ำนทั้งหลำยไดรั้บนิสัยอยำ่งบุตร ซ่ึงใหเ้รำทั้งหลำยร้องเรียกพระเจำ้วำ่ อบับำคือ พระบิดำ ฝ่ำย พระ
วญิญำณนั้นเป็นพยำนรวมกบัจิตใจของเรำทั้งหลำยวำ่ เรำทั้งหลำยเป็นบุตรของพระเจำ้ โรม 8:15-16) 
เขำจึงมีสิทธ์ิท่ีจะเขำ้เฝ้ำและใกลชิ้ดกบัพระเจำ้ทุกเวลำทั้งในชีวติน้ีและในเมืองสวรรคต์ลอดไปชัว่ นิ
รันดร์ กำรไดใ้กลชิ้ดกบัพระเจำ้น่ีแหละจะเป็นเหตุใหเ้ขำมีสันติสุข และควำมอบอุ่นใจอยำ่งบอกไม่ถูก 

(3) จะได้รับชีวิตใหม่โดยพระวญิญาณของพระเจ้าจะเข้ามาสถิตอยู่ในจิตใจ พระองคจ์ะทรง
เปล่ียนแปลงควำมคิดและนิสัยใหใ้หม่ และจะประทำนก ำลงัให ้ (ทั้งกำยและใจ) ซ่ึงจะช่วยใหเ้ขำเลิกท ำ
ควำมชัว่และเป็นคนดีได ้ (ถำ้แมค้นหน่ึงคนใดอยูใ่นพระคริสตค์นนั้นเป็นคนถูก (พระเจำ้) สร้ำงใหม่ 
แลว้ส่ิงสำรพดัท่ีเก่ำ ๆ ก็ไดล่้วงไปแลว้ (คือนิสัยเก่ำจะค่อย ๆ หำยไป) น่ีแหละกลำยเป็นส่ิงใหม่ทั้งนั้น 2 
โครินธ์ 5:17 เพรำะวำ่พระเจำ้เป็นผูท้รงกระท ำกิจอยูภ่ำยในท่ำนทั้งหลำย ทั้งใหท้่ำนมีใจปรำรถนำ และ
ใหป้ระพฤติตำมชอบพระทยัพระองค ์ฟิลิปปี 2:13) 

(4) จะได้รับความคุ้มครองและการเลีย้งดูจากพระเจ้า (พระเจำ้ทรงร่วมมือกบัคนทั้งหลำยท่ีรัก
พระองค.์...ใหบ้งัเกิดผลอนัดีในทุกส่ิง โรม 8:28) ถำ้เขำซ่ือสัตยต่์อพระเจำ้และยอมรับผดิชอบกำรงำน
แลว้ ก็จะไม่ตอ้งวติกหรือเป็นกงัวลในเร่ืองกำรเล้ียงชีพ (พระเยซูตรัสสอนวำ่ อยำ่กระวนกระวำยถึงกำร
เล้ียงชีพของตน....แต่ท่ำนทั้งหลำยจงแสวงหำแผน่ดินของพระเจำ้ และควำมชอบธรรมของพระองค์
ก่อน แลว้พระองคจ์ะทรงเพิ่มเติมส่ิงทั้งปวงเหล่ำน้ีให ้มทัธิว 6:25,33) 

(5) จะได้รับชีวตินิรันดร์ในเมืองสวรรค์ คือในวนัตำยของเขำ พระเยซูคริสตจ์ะทรงรับวญิญำณ
ของเขำพำไปอยูก่บัพระองคใ์นเมืองสวรรค ์ พระเยซูตรัสสัญญำวำ่ (ในประสำทพระบิดำของเรำมีอยู่
หลำยแห่ง....เรำไปจดัแจงท่ีส ำหรับท่ำนทั้งหลำย ถำ้เรำไปจดัแจงท่ีส ำหรับท่ำนแลว้เรำจะมำอีก รับท่ำน
ใหไ้ปอยูก่บัเรำ เพื่อเรำอยูท่ี่ไหน ท่ำนทั้งหลำยจะอยูท่ี่นัน่ดว้ย ยอห์น 14:2-3) เมืองสวรรคเ์ป็นสถำนท่ีท่ี
น่ำอยูท่ี่สุด เพรำะเป็นท่ีปรำศจำกควำมบำป ควำมเจบ็ไขไ้ดป่้วย ควำมทุกขย์ำกใด ๆ และควำมตำย และ
เป็นท่ีเป่ียมไปดว้ยควำมรักของพระเจำ้ เขำจึงจะมีควำมสุขสบำยเหลือท่ีจะบรรยำยและไม่มีวนัส้ินสุด 
(พระเจำ้เองจะด ำรงอยูก่บัเขำและทรงเป็นพระเจำ้ของเขำ และพระเจำ้จะทรงเช็ดน ้ำตำทุก ๆ หยดจำกตำ
ของเขำ ควำมตำยจะไม่มีต่อไป กำรคร ่ ำครวญและร้องไหแ้ละกำรเจบ็ปวดอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดจะไม่มีอีก
เลย ววิรณ์ 21:3-4) 
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(ข) ผู้ทีไ่ม่พึง่หรือปฏเิสธความเมตตาของพระเยซูคริสต์ 

(1) จะถูกตัดขาดจากพระเจ้า เพรำะควำมผดิบำปของเขำยงักั้นระหวำ่งเขำกบัพระองคอ์ยู ่
(ควำมอสัตยอ์ธรรมของเจำ้ต่ำงหำกเป็นเคร่ืองกีดกั้นระหวำ่งเจำ้กบัพระเจำ้ อิสยำห์ 59:2) 

(2) จะต้องแบกภาระความผดิบาปตลอดชีวติและวติกถึงความตายและการพพิากษาทีก่ าลังก้าว
เข้ามาหาอยู่ข้างหน้า (มนุษยท์ั้งหลำยมีก ำหนดไวแ้ลว้วำ่ จะตอ้งตำยหนหน่ึงและภำยหลงันั้นจะถึงกำร
พิพำกษำ ฮีบรู 9:27 ผูใ้ดไดว้ำงใจในพระเยซูไม่ตอ้งถูกพิพำกษำ แต่ผูใ้ดมิไดว้ำงใจก็ตอ้งถูกพิพำกษำอยู่
แลว้ ยอห์น 3:18) 

(3) จะต้องได้รับโทษเองในนรก เพราะไม่ยอมให้พระเยซูรับแทน นรกเป็นท่ีมีแต่ควำมทุกข์
ทรมำนไม่มีวนัส้ินสุด (พวกเหล่ำน้ีจะตอ้งรับโทษเป็นนิตย ์ มทัธิว 25:46 คนขลำด คนไม่เช่ือ คนท่ี
กระท ำกำรอุจำด คนท่ีฆ่ำมนุษยค์นกระท ำผดิประเวณีชำยหญิง คนท ำเล่ห์กระเท่ห์ คนท่ีบูชำรูปเคำรพ 
และคนทั้งปวงท่ีพดูมุสำ จะไดส่้วนมรดกของตนท่ีในบึงท่ีมีไฟ และก ำมะถนัไหมอ้ยูน่ั้น นั้นแหละเป็น
ควำมมตำยท่ีสอง ววิรณ์ 21:8) 

ถำ้ท่ำนผูอ่้ำนอยำกจะพน้จำกบำป และไดรั้บพรแห่งชีวติ คริสเตียนดงัไดก้ล่ำวมำขำ้งตน้ ขอ
เชิญอ่ำนเร่ืองแนวทำงพึ่งควำมเมตตำของพระเยซูในบทต่อไป 

2. การเข้าเป็นคริสเตียน 

ผูท่ี้ไดอ่้ำนและเขำ้ใจขอ้ควำมในบทท่ี 1 แลว้ ก็จะรู้สึกวำ่ตวัเป็นคนผิดบำปท่ีขำดจำกพระเจำ้ ไม่
มีหวงัท่ีจะพน้จำกบำปและรับพระพรจำกพระองค ์ นอกจำกจะยอมพึ่งควำมเมตตำของพระเยซูคริสต ์ ผู ้
ส้ินพระชนมแ์ทนบำปของเขำ กำรเขำ้เป็นคริสเตียนคือกำรพึ่งควำมเมตตำของพระองคน์ัน่เอง ซ่ึงเป็น
กำรกระท ำของจิตใจ ไม่ใช่พิธีทำงศำสนำหรือกำรกระท ำภำยนอกใด ๆ พระเยซูคริสตต์รัสสอนเองวำ่ 
ถำ้ผูใ้ดประสงคท่ี์จะพึ่งควำมเมตตำของพระองค ์ ก็จ  ำเป็นตอ้ง (ตอ้งกลบัใจเสียใหม่ และเช่ือกิตติคุณ 
มำระโก 1:15) หมำยควำมวำ่ 

1. ต้องส านึกตัวว่าเป็นคนผดิบาปทีข่าดจากพระเจ้า 
2. ต้องรู้สึกเศร้าโศกและเสียใจ ทีต่นได้กระท าผดิต่อพระเจ้า ผูท้รงรัก ทรงเล้ียงดูเขำทุกวนั และ

ส้ินพระชนมแ์ทนเขำบนไมก้ำงเขน 
3. ต้องถ่อมใจลงสารภาพความผดิบาปต่อพระเจ้าอย่างจริงใจ 
4. ต้องกลบัใจเสียใหม่ และเลิกประพฤติอย่างเดิมคือ  
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(ก) หนัหลงัใหค้วำมผดิบำป ควำมเห็นแก่ตวั กำรนบัถือพระและเจำ้อ่ืน ๆ (เพรำะพระเจำ้ทรง
เป็นพระเจำ้ท่ีเท่ียงแทแ้ต่องคเ์ดียวอยูแ่ลว้) และส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีขดัต่อค ำสั่งสอนของพระเจำ้ แลว้หนัมำ
หำทำงของพระเจำ้ ตั้งใจจะรัก นบัถือ และเช่ือฟังพระองคด์ว้ยส้ินสุดควำมสำมำรถของตน (โดยใช ้พระ
คริสตธรรมคมัภีร์เป็นหลกัเกณฑ)์ 

(ข) ทิ้งควำมจองหอง กำรถือตวั กำรพึ่งตนเองและกำรพึ่งส่ิงใด ๆ ทั้งส้ิน แลว้ถ่อมใจลงพึ่ง พระ
เยซูคริสต ์โดยเช่ือมัน่วำ่พระองคจ์ะทรงรับโทษส้ินพระชนมแ์ทนบำปของเรำบนไมก้ำงเขน 

กำรเขำ้เป็นคริสเตียนโดยรับเอำพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูไ้ถ่บำปและเป็นประมุขแห่งชีวิตของ
ตนดว้ย จึงควรท่ีจะละเวน้กำรพึ่งพระอ่ืน ๆ ทั้งส้ิน เพรำะพระองคท์รงเป็นพระเจำ้องคเ์ท่ียงแท ้ ผูท้รง
พระชนมอ์ยูแ่ละเป็นพระบุตรผูเ้สด็จเขำ้มำในโลกเพื่อสละชีวติแทนควำมผิดบำป เพื่อจะยกบำปโทษ
ของเรำได ้(ค ำน้ีเป็นค ำสัตยจ์ริง และสมควรท่ีคนทั้งหลำยจะรับเอำไว ้คือวำ่พระเยซูคริสตไ์ดเ้สด็จเขำ้มำ
ในโลก เพื่อจะไดท้รงช่วยคนบำปใหร้อด 1 ทิโมธี 1:15) 

ผูท่ี้ตดัสินใจพร้อมแลว้ท่ีจะกลบัใจเสียใหม่ และเช่ือพึ่งในพระเยซูคริสต ์ควรคุกเข่ำลงอธิษฐำน
ทูลสนทนำกบัพระเจำ้ ตำมควำมรู้สึกท่ีมีอยูใ่นใจ ถำ้ยงัไม่ทรำบจะอธิษฐำนอยำ่งไรก็ใหใ้ชค้  ำอธิษฐำน
ดงัต่อไปน้ีเป็นแนวทำงก็ได ้ “ขำ้แต่พระเจำ้ ขำ้พเจำ้ไดเ้คยท ำผดิต่อพระองคม์ำมำก สมควรท่ีจะไดรั้บ
โทษในนรก แต่ขำ้พเจำ้ไดฟั้งพระกิตติคุณของพระองคแ์ลว้ และเช่ือวำ่พระเยซูคริสตพ์ระบุตรองคเ์ดียว
ไดส้ิ้นพระชนมรั์บโทษแทนควำมผดิบำปของขำ้พเจำ้บนไมก้ำงเขน ขอพระองคท์รงโปรดยกโทษให้
ขำ้พเจำ้ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป ขอพระองคโ์ปรดช่วยขำ้พเจำ้ใหรู้้และเช่ือฟังพระบญัญติัของพระองค ์ เพื่อ
ขำ้พเจำ้จะไดด้ ำเนินชีวติท่ีถูกตอ้งในคลองพระเนตรของพระองค ์ ขำ้พเจำ้ทูลขอส่ิงเหล่ำน้ีในพระนำม
ขององคพ์ระเยซูคริสตเ์จำ้ อำเมน” ผูท่ี้อธิษฐำนดงักล่ำวมำน้ีดว้ยควำมจริงใจ พระเจำ้จะทรงยกโทษให้
เขำในเวลำนั้นเอง และจะรับเขำเป็นมิตรของพระองคท์นัที พระวญิญำณของพระเจำ้ผูส้ถิตอยูทุ่กหนทุก
แห่ง จะเสด็จเขำ้ไปในจิตใจของเขำและจะช่วยเหลือเขำตำมท่ีกล่ำวมำแลว้ขำ้งตน้ 

เท่ำท่ีอธิบำยมำแลว้จะไดเ้ห็นไดว้ำ่ กำรเขำ้เป็นคริสเตียนเป็นกำรตดัสินใจภำยในจิตวญิญำณ 
ไม่ใช่พิธีศำสนำ เหตุฉะนั้น 

(1) ใครจะเขำ้มำเป็นคริสเตียนในสถำนท่ีใด ๆ กไ็ด ้ พระเยซูไม่ไดจั  ำกดัสถำนท่ีเพรำะวำ่
พระองคส์ถิตอยูทุ่กหนทุกแห่งและทรงพร้อมท่ีจะยกโทษใหผู้ท่ี้กลบัใจเช่ือในพระองคไ์ม่วำ่อยูท่ี่ไหนก็
ตำม เช่นท่ีบำ้น ท่ีท ำงำน ท่ีคริสตจกัรหรือท่ีอ่ืน ๆ ก็ได ้ 

(2) ใครจะเขำ้เป็นคริสเตียนโดยอยูล่  ำพงัคนเดียวหรือรวมอยูด่ว้ยกนัหลำย ๆ คนก็ได ้เขำมีสิทธิ
ท่ีจะอธิษฐำนทูลต่อพระเจำ้โดยตรงไดโ้ดยไม่ตอ้งมีคนกลำงหรือส่ือ 
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(3) ใครจะเขำ้เป็นคริสเตียนก็ได ้ พระเจำ้ไม่ไดจ้  ำกดัเพศ วยั ฐำนะ เช้ือชำติ วรรณะ ภำษำ 
กำรศึกษำ หรือสุขภำพเป็นตน้ พระเจำ้ทรงรักทุกคนอยำ่งเสมอภำค จึงมิไดท้รงเลือกหนำ้ใครเลย แต่
ทรงพร้อมท่ีจะยกโทษใหทุ้กคนท่ีกลบัใจเช่ือในพระองค์ 

(4) ใครจะเขำ้เป็นคริสเตียนเม่ือไรก็ได ้ พระเจำ้ทรงรอคอยกำรกลบัใจของทุกคน และทรงเร่ง
คนใหรี้บกลบัใจเสียเร็ว ๆ เพรำะคนท่ีตำยแลว้ก็หมดโอกำสท่ีจะกลบัใจ และไม่มีใครทรำบวนัตำยของ
ตนล่วงหนำ้ได ้

เม่ืออ่ำนมำแค่น้ีผูอ่้ำนคงจะเขำ้ใจดีแลว้วำ่ กำรท่ีคนหน่ึงคนใดจะเขำ้เป็นคริสเตียนหรือไม่ก็คง
ข้ึนอยูก่บัจิตใจ ควำมคิดและควำมประสงคข์องเขำเท่ำนั้น เช่น 

(1) เขำอยำกจะรู้จกัและด ำรงชีวติอยูก่บัพระเจำ้ หรืออยำ่งปรำศจำกพระเจำ้  
(2) เขำอยำกใหพ้ระเจำ้เป็นพระบิดำหรือเป็นผูพ้ิพำกษำของเขำ 
(3) เขำอยำกจะอยูก่บัพระเจำ้ในสวรรคต์ลอดไป หรืออยำกจะรับโทษในนรก 
(4) เขำเป็นคนซ่ือตรงยอมรับผดิหรือจะพยำยำมปกปิดควำมบำปของตวัไว  ้
(5)เขำเป็นคนถ่อมใจยอมเช่ือพึ่งในพระเยซูคริสตห์รือเป็นคนเยอ่หยิง่จองหองและด้ือดึงต่อ

พระองค ์
(6) เขำเป็นคนใจอ่อนรู้สึกซำบซ้ึงในควำมรักและกำรเสียสละของพระเยซู หรือเป็นคนใจแขง็

กระดำ้งและอกตญัญูต่อพระองคผ์ูท้รงรักและสละชีวติเพื่อเขำ 
ถำ้ผูอ่้ำนอยูใ่นประเภทแรกท่ีกล่ำวมำแลว้ ก็คงมีใจพร้อมท่ีจะกลบัใจเสียใหม่ และเช่ือพึ่งใน

พระเยซู ขอใหท้่ำนอ่ำนบทท่ี 2 อีกคร้ังหน่ึง แลว้ปฏิบติัตำมโดยไม่ผลดัวนัประกนัพรุ่ง เพื่อพระพรของ
กำรเป็นคริสเตียนจะหลัง่ไหลมำสู่ชีวติของท่ำน 

ในบทท่ี 3 ต่อไป ขอแนะน ำผูท่ี้กลบัใจเช่ือในพระเยซูแลว้วำ่ควรปฏิบติัอยำ่งไร 

3. การเร่ิมต้นด าเนินชีวติแบบคริสเตียน 

ดงัท่ีกล่ำวไวแ้ลว้ในบทท่ี 2 วำ่ กำรเขำ้เป็นคริสเตียนเป็นกำรหนัหลงัใหก้ำรประพฤติและกำร
เช่ือถือแบบเดิม แลว้หนัมำเช่ือพึ่งในพระเยซูคริสต ์ เป็นพระผูไ้ถ่บำปและเป็นประมุขฝ่ำยจิตวิญญำณ
ตลอดชีวิต ผูใ้ดท ำอยำ่งน้ีจริง ๆ ก็จะมีน ้ำใจอยำกปฏิบติัตำมค ำสั่งสอนของพระเยซูทุกขอ้ เพรำะรู้สึก
ซำบซ้ึงในควำมรักและบุญคุณของพระองค ์ ถำ้เพิ่งเขำ้เป็นคริสเตียนใหม่ ๆ พระคริสตธรรมคมัภีร์สอน
ใหเ้ร่ิมตน้ด ำเนินชีวิตแบบคริสเตียนดงัต่อไปน้ี คือ 

ก. จะต้องเช่ือ และนับถือพระเยซูคริสต์อย่างเปิดเผย โดยบอกญำติพี่นอ้งและเพื่อนฝงูใหท้รำบ
วำ่ ไดก้ลบัใจเช่ือในพระเยซู และไดเ้ลิกนบัถือพระหรือส่ิงอ่ืน ๆ และกำรประพฤติตวัแบบเดิมแลว้ กำร



 12 

ท ำอยำ่งน้ีไม่ใช่ของง่ำย แต่พระเยซูตรัสตกัเตือนวำ่เรำจะเป็นคริสเตียนอยำ่งปิดบงัไม่ได ้ เพรำะถำ้ผูใ้ด
ปฏิเสธพระองคต่์อหนำ้มนุษย ์พระองคจ์ะทรงปฏิเสธเขำต่อพระพกัตร์พระเจำ้ดว้ย (พระเยซูตรัสวำ่ ทุก
คนท่ีจะรับเรำต่อหนำ้มนุษย ์ เรำจะรับผูน้ั้นเฉพำะพระพกัตร์พระบิดำของเรำผูอ้ยูใ่นสวรรค ์ แต่ผูใ้ดจะ
ปฏิเสธเรำต่อหนำ้มนุษย ์ เรำจะปฏิเสธผูน้ั้นเฉพำะพระพกัตร์พระบิดำของเรำผูอ้ยูใ่นสวรรค ์ มทัธิว 
10:32-33) พระเยซูคริสตท์รงทนต่อกำรดูถูกควำมอปัยศ และควำมทุกขท์รมำนจนส้ินพระชนมอ์ยำ่ง
เปิดเผยเพื่อผูท่ี้กลบัใจเช่ือฉนัใด ผูน้ั้นก็ตอ้งนบัถือและปฏิบติัต่อพระองคอ์ยำ่งเปิดเผยฉนันั้น คนคนท่ี
ไม่ยอมหรือไม่กลำ้ท ำเช่นน้ีก็แสดงวำ่ยงัไม่ไดก้ลบัใจเช่ือในพระเยซูอยำ่งจริงใจ 

ข. ควรจะมีความสัมพนัธ์กบัคริสตจักร คือติดต่อกบักลุ่มคริสเตียนท่ีอยูใ่กล ้แจง้ใหศิ้ษยำภิบำล 
(คือผูน้ ำและนกัเทศน์ประจ ำ) ของคริสตจกัรทรำบถึงกำรกลบัใจเช่ือในพระเยซูและสมคัรเขำ้เป็น
สมำชิกของคริสตจกัร (ถำ้ผูอ่้ำนไม่รู้จกัคริสตจกัรในทอ้งถ่ินท่ีตนอยูเ่ชิญท่ำนจดหมำยติดต่อมำยงั 
“คริสตจกัรคณะแบบ๊ติสต์” ตู ้ ป.ณ. 832 กรุงเทพฯ ขำ้พเจำ้ยนิดีแนะน ำ ท่ำนให้รู้จกักบัคริสเตียนหรือ
คริสตจกัรท่ีอยูใ่กลบ้ำ้นของท่ำน) สมำชิกของคริสตจกัรจะตอ้งรับและเอำใจช่วยท่ำน เพรำะคริสเตียน
ถือวำ่เป็นพี่นอ้งกนัในพระเยซูคริสตโ์ดยเป็นบุตรของพระเจำ้องคเ์ดียวกนั 

ค. ควรจะรับศีลบัพติศมา โดยศิษยำภิบำลของคริสตจกัรหรือศำสนำจำรยค์นอ่ืนจะช่วย
ประกอบพิธีให ้ พระเยซูทรงตั้งพิธีน้ีไวส้ ำหรับผูท่ี้กลบัใจเช่ือแลว้ เป็นกำรปฏิญำณวำ่จะนบัถือและเช่ือ
ฟังพระเยซูคริสตต์ลอดไป (พระเยซูตรัสสั่งสำวกวำ่ ท่ำนทั้งหลำยจงออกไปสั่งสอนชนทุกประเทศให้
เป็นสำวกใหรั้บบพัติศมำในนำมแห่งพระบิดำและบุตรและพระวญิญำณบริสุทธ์ิ มทัธิว 28:19) ค ำวำ่ 
“บพัติศมำ” แปลวำ่ “จุ่มมิดน ้ำ” เหตุฉะนั้นตำมตวัอยำ่งของพระเยซู ผูป้ระกอบพิธีกบัผูรั้บพิธีจะลงไป
ในน ้ำดว้ยกนั ซ่ึงอำจจะเป็นแม่น ้ำ บ่อน ้ำล ำคลอง ทะเล สระน ้ำ หรือบ่อน ้ำภำยในหอ้งประชุมของ
คริสตจกัรก็ไดผู้ป้ระกอบพิธีจะใหผู้รั้บพิธีจุ่มตวัลงมิดน ้ำ แลว้ก็จะใหข้ึ้นจำกน ้ำ ศีลบพัติศมำน้ีเป็นภำพ
ท่ีแสดงประสบกำรณ์ของผูรั้บพิธีไดผ้ำ่นมำแลว้ คือ แสดงวำ่เขำไดต้ำยจำกชีวติเก่ำและควำมเช่ือถือเก่ำ
ของเขำแลว้และมีชีวิตใหม่กบัพระเยซูคริสต ์(ดู ขอ้ 3 หนำ้ 14) (เรำทั้งหลำยท่ีไดรั้บบพัติศมำเขำ้ส่วนใน
ควำมตำยของพระองค ์ เหตุฉะนั้นเรำทั้งหลำยก็ถูกฝังไวก้บัพระองคแ์ลว้โดยบพัติศมำ เพื่อพระคริสตไ์ด้
ทรงเป็นข้ึนมำจำกควำมตำย โดยเดชพระรัศมีของพระบิดำอยำ่งไร เรำทั้งหลำยจะไดป้ระพฤติตำมชีวติ
ใหม่อยำ่งนั้น โรม 6:3-4) 

ง. ผู้ทีรั่บศีลบัพติศมาแล้วจะได้เข้าเป็นสมาชิกของคริสตจักรอย่างเป็นทางการ (ฝ่ำยชน
ทั้งหลำยซ่ึงไดรั้บค ำของเปโตรก็รับบพัติศมำ และในวนันั้นมีคนเขำ้เป็นสำวกประมำณสำมพนัคน 
กิจกำร 2:41) ช่ือของเขำจะถูกบนัทึกไวใ้นสมุดรำยช่ือสมำชิก ฉะนั้นเม่ือเขำมีสมำชิกภำพอยำ่งสมบูรณ์
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แลว้ ก็ควรจะไปร่วมกำรประชุมของคริสตจกัรทุกคร้ังนอกจำกจะมีเหตุสุดวสิัย และควรจะตั้งใจปฏิบติั
หนำ้ท่ีอ่ืน ๆ ของสมำชิกอยำ่งซ่ือสัตยต์ำมท่ีจะอธิบำยในบทต่อไป 

ผูใ้ดท่ีไดก้ลบัใจเช่ือในพระเยซูและไดป้ฏิบติัตนตำมท่ีกล่ำวมำแลว้ขำ้งตนน้ี ก็นบัวำ่เป็นผูท่ี้เขำ้
และเร่ิมตน้ด ำเนินชีวติแบบคริสเตียนตำมอยำ่งหลกัค ำสอนของพระองคแ์ลว้ แต่เขำคงไม่พอใจท่ีจะท ำ
แต่เพียงแค่น้ีเท่ำนั้น คงจะมีใจพร้อมท่ีจะเรียนรู้และปฏิบติัตำมค ำสั่งสอนของพระองคต์ลอดชีวิตดว้ย 
ขอใหท้่ำนอ่ำนบทต่อไป เพื่อจะไดรู้้แนวทำงด ำเนินชีวิตคริสเตียนเป็นประจ ำ 

4. การด าเนินชีวติคริสเตียนเป็นประจ า 

พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนวำ่ คริสเตียนมีหนำ้ท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติั 5 ประกำร คือ (1) หนำ้ท่ีต่อ
พระเจำ้ (2) หนำ้ท่ีต่อคนอ่ืน (3) หนำ้ท่ีต่อคริสตจกัรและเพื่อนสมำชิก (4) หนำ้ท่ีต่อครอบครัวและ (5) 
หนำ้ท่ีต่อรัฐบำลสังคม 

ก. การปฏิบัติหน้าทีต่่อพระเจ้า พระเยซูคริสตต์รัสสั่งสอนวำ่ (จงรักพระองคผ์ูเ้ป็นพระเจำ้ดว้ย
สุดใจสุดจิตของเจำ้ ดว้ยส้ินสุดก ำลงัและส้ินสุดควำมคิดของเจำ้ นัน่แหละเป็นพระบญัญติัขอ้ตน้ขอ้
ใหญ่ มทัธิว 23:37) หมำยควำมวำ่ 

1. คริสเตียนจะต้องรักนับถือและเคารพพระเจ้าองค์เดียวเท่าน้ัน พระเยซูตรัสก ำชบัวำ่ (จง
กรำบไหวพ้ระองคผ์ูเ้ป็นพระเจำ้ของตนและปฏิบติัพระองคผ์ูเ้ดียว มทัธิว 4:10) ดงัไดอ่้ำนในบทท่ี 1 
แลว้ พระองคท์รงเป็นพระเจำ้เท่ียงแทอ้งคเ์ดียวและเป็นพระผูท้รงสละชีวติเพื่อไถ่บำปมนุษย ์เหตุฉะนั้น
ผูท่ี้เป็นคริสเตียนแลว้ไม่ควรเขำ้พิธีทำงศำสนำอ่ืน ๆ หรือนบัถือเจำ้และพระอ่ืน ๆ เพรำะกำรกระท ำ
อยำ่งนั้นเป็นกำรดูหม่ินพระเจำ้องคเ์ท่ียงแท ้ (เช่นเดียวกนั ถำ้คนไทยคนไหนบงัอำจนบัถือบุคคลอ่ืนใด
เป็นกษตัริย ์ ถือวำ่เป็นกำรบงัอำจหม่ินพระบรมเดชำนุภำพกษตัริย ์ พระองคท์รงเป็นองคป์ระมุของคแ์ท้
ของชำวไทยทุกคน) เม่ือครำวประทำนพระบญัญติัใหม่พระเจำ้ทรงเนน้พระบญัญติัขอ้แรกวำ่ (อยำ่ไดมี้
พระเจำ้อ่ืนต่อหนำ้เรำเลย อพยพ 20:3) 

2. คริสเตียนจะต้องมีชีวติทีถ่วายเกียรติยศแก่พระองค์ เหมือนบุตรรักษำช่ือเสียงของบิดำ พระ
เยซูตรัสสั่งสอนใหส้ำวกอธิษฐำนทูลวำ่ (ขอใหพ้ระนำมของพระองคเ์ป็นท่ีนบัถืออนับริสุทธ์ิ มทัธิว 
6:9) และใหป้ระพฤติตนดีเพื่อเม่ือคนอ่ืนเห็นแลว้จะถวำยค ำสรรเสริญแก่พระเจำ้ (ใหค้วำมสวำ่งของ
ท่ำนส่องไปต่อหนำ้คนทั้งปวงอยำ่งนั้น เพื่อเขำจะไดเ้ห็นกำรดีของท่ำนแลว้จะไดส้รรเสริญพระบิดำ
ของท่ำนผูอ้ยูใ่นสวรรค ์มทัธิว 5:16) พระคริสตธรรมคมัภีร์มีหลำยขอ้ท่ีสอนคริสเตียน ใหท้  ำทุกอยำ่งท่ี
จะเป็นกำรถวำยเกียรติยศแก่พระเจำ้ เช่น (เหตุฉะนั้นถำ้ท่ำนทั้งหลำยจะกินจะด่ืมก็ดีหรือจะท ำประกำร
ใดกดี็ จงกระท ำทุกส่ิงใหเ้ป็นท่ีถวำยเกียรติยศแก่พระเจำ้ 1 โครินธ์ 10:31) 
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3. คริสเตียนจะต้องนมัสการพระเจ้าเป็นประจ า เพื่อใหส้มกบัพระลกัษณะอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ฐำนะ
อนัสูงสุดและพระมหำกรุณำธิคุณของพระองค ์ (จงถวำยรัศมีแก่พระเยโฮวำห์ใหส้มกบัพระนำมของ
พระองค.์....จงสรรเสริญพระเจำ้เพรำะกำรอิทธิฤทธ์ิของพระองค ์ จงสรรเสริญพระองคใ์หส้มกบั พระ
ลกัษณะใหญ่ยิง่บริบูรณ์ของพระองค ์สดุดี 96:8,150:2) 

(ก) นมัสการเมื่อไร คริสเตียนควรเขำ้เฝ้ำพระเจำ้เป็นประจ าทุกวนั ดว้ยกำรอ่ำนพระคริสตธรรม
คมัภีร์ และอธิษฐำน ส่วนตวัหรืออธิษฐำนร่วมกบัครอบครัว นอกจำกน้ีควรนมสักำรพระเจำ้ เป็นประจ า
ทุกสัปดาห์ โดยกำรเขำ้ร่วมประชุมนมสักำรท่ีคริสตจกัร ทุกวนัอาทติย์ พระคริสตธรรมคมัภีร์เรียกวนั
อำทิตยว์ำ่ (วนัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ ววิรณ์ 1:10) คริสเตียนทุกยคุทุกสมยัถือวำ่เป็นวนับริสุทธ์ิ ส ำหรับ
นมสักำรพระเจำ้ประจ ำสัปดำห์ เพรำะเป็นวนัท่ีพระเยซูคริสตคื์นพระชนม ์ (คร้ันรุ่งเชำ้วนัตน้สัปดำห์
เม่ือพระองคท์รงเป็นข้ึนมำแลว้ พระองคส์ ำแดงพระองคใ์หป้รำกฏ มำระโก 16:9) 

(ข) นมัสการทีไ่หน เน่ืองจำกพระเจำ้เป็นวญิญำณสถิตอยูทุ่กหนทุกแห่งดงักล่ำวมำแลว้ในขอ้ 4 
หนำ้ 4 คริสเตียนจึงเขำ้เฝ้ำนมสักำรพระองคท่ี์ไหนก็ได ้ แลว้แต่ควำมสะดวกและควำมสงบเงียบของ
สถำนท่ี ฉะนั้น ส ำหรับกำรนมสักำรส่วนตวัคริสเตียนจะใชส้ถำนท่ีท่ีสะดวกและเหมำะส ำหรับตน เช่น 
ท่ีบำ้นท่ีท ำงำน ในหอ้ง ในสวน หรือท่ีทุ่งนำ เป็นตน้ แต่ส ำหรับกำรนมสักำรประจ ำสัปดำห์ พระคริสต
ธรรมคมัภีร์สอนเนน้วำ่ คริสเตียนควรจะเขำ้ร่วมนมสักำรพระเจำ้ดว้ยกนั คริสเตียนทุกคนมีหนำ้ท่ี
จะตอ้งไปร่วมกำรประชุมนมสักำรพระเจำ้ท่ีคริสตจกัรทุกวนัอำทิตย ์ เวน้แต่มีเหตุสุดวิสัย ในกรณีเช่นน้ี
ใหเ้ขำ้เฝ้ำนมสักำรพระเจำ้เป็นกำรส่วนตวั แลว้แต่วำ่วนันั้นจะอยูท่ี่ไหน ถำ้บำ้นคริสเตียนคนไหนอยู่
ห่ำงจำกคริสตจกัร ไกลเกินควำมสะดวกก็ควรจะไปร่วมนมสักำรท่ีบำ้นของคริสเตียนคนอ่ืน ๆ ซ่ึงอยู่
ใกลก้นัหรือจดักำรประชุมนมสักำรข้ึน ท่ีบำ้นของตน โดยเป็นผูน้ ำเองหรือเชิญคริสเตียนคนอ่ืนเป็น
ผูน้ ำ 

(ค) นมัสการอย่างไร เน่ืองจำกพระเจำ้เป็นพระวิญญำณบริสุทธ์ิ และคริสเตียนคือวิญญำณท่ี
ไดรั้บกำรอภยัโทษบำปแลว้เพรำะฉะนั้นในกำรนมสักำร คริสเตียนจึงมีสิทธ์ิเขำ้เฝ้ำพระเจำ้โดยตรงไม่
ตอ้งมีคนกลำง และไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองมือหรืออุปกรณ์ทำงศำสนำเช่น ดอกไมห้รือธูปเทียนเป็นตน้
โดยเฉพำะพระเจำ้ทรงหำ้มไม่ใหมี้ธูปบูชำอยำ่งเด็ดขำด ในพระบญัญติัใหญ่ขอ้ท่ี 2 (อยำ่ท ำรูปเคำรพ
ส ำหรับตน อพยพ 20:4 ท่ำนทั้งหลำยไม่รู้หรือวำ่...คนไหวรู้ปเคำรพ....จะไม่ไดรั้บส่วนในแผน่ดินของ
พระเจำ้ 1 โครินธ์ 6:9-10) พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนวำ่คริสเตียนมีวธีินมสักำรพระเจำ้ 4 วธีิดว้ยกนั คือ 

(1) ร้องเพลงสรรเสริญพระเจำ้ดว้ยบทเพลงท่ีเป็นกำรสรรเสริญพระองค ์ เพรำะกำรร้องเพลง
อยำ่งจริงใจก็เป็นวธีิหน่ึงท่ีแสดงออกถึงควำมรู้สึกอยำ่งลึกซ้ึง ในจิตใจท่ีอยำกจะสรรเสริญพระเจำ้ดว้ย
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สุดใจ (มำเถิดใหเ้รำทั้งหลำยร้องเพลงถวำยควำมสรรเสริญแก่พระเยโฮวำห์ .....ใหโ้ห่ร้องดว้ยเสียงช่ืน
บำนถวำยพระองคเ์ป็นบทเพลง บทเพลงสรรเสริญ 95:1-2) 

(2) อธิษฐำนขอบพระคุณพระเจำ้ดว้ยค ำพดู ท่ีอยำกจะทูลพระองคต์ำมควำมรู้สึกท่ีมีอยูใ่นใจ 
(ขำ้พเจำ้ปรำรถนำใหค้นทั้งหลำยอธิษฐำนในท่ีประชุมทุกแห่ง 1 ทิโมธี 2:8) 

(3) ถวำยทรัพยห์น่ึงในสิบส่วน (หน่ึงส่วนสิบของรำยได)้ ของเรำ เงินถวำยน้ีจะใชเ้พื่อให ้ ศิษ
ยำภิบำลด ำเนินงำนของคริสตจกัรและเผยแพร่พระกิตติคุณของพระเยซูใหค้นอ่ืน ๆ ไดท้รำบ เพรำะพระ
เจำ้ผูสู้งสุดผูท้รงสร้ำงสรรพส่ิงทั้งปวงและประทำนสรรพส่ิงทั้งปวงใหเ้รำไดค้รอบครองและไดกิ้นได้
ใช ้ เรำจึงควรถวำยส่วนหน่ึงของส่ิงท่ีพระองคป์ระทำนให ้ เป็นกำรนมสักำรพระองคเ์พื่อแสดงออกถึง
ควำมรู้สึกซ่ึงในพระเมตตำของพระองค ์ พระองคท์รงให้สัญญำวำ่ (จงเอำบรรดำส่วนสิบชกัหน่ึงนั้นมำ
สะสมไวใ้นคลงัเพื่อจะมีโภชนำกำรของเรำ และจงมำลองดูเรำในเร่ืองน้ี ดูทีหรือวำ่เรำจะเปิดบญัชร
ทอ้งฟ้ำใหเ้จำ้และเทพรใหแ้ก่เจำ้เกินควำมตอ้งกำรหรือไม่ มำลำคี 3:10) 

(4) ศึกษำและฟังค ำเทศนำเก่ียวกบัค ำสอนในพระคริสตธรรมคมัภีร์ซ่ึงเป็นพระโอวำทของ พระ
เจำ้เพื่อจะไดเ้ขำ้ใจพระบญัญติัของพระเจำ้อยำ่งถูกตอ้ง 

(5) รับพิธีศีลระลึก ทุกเดือนหรือทุกสำมเดือน ทำงคริสตจกัรจะจดัใหส้มำชิกร่วมกบั พิธีศีล
ระลึก ซ่ึงเป็นพิธีประจ ำคริสตจกัรท่ีพระเยซูทรงตั้งข้ึนเอง (ในศำสนำคริสตเ์รำมีเพียง 2 พิธีเท่ำนั้น คือ
พิธีศีลบพัติศมำและศีลระลึกน้ี) ในพิธีศีลระลึกพระเยซูตรัสสั่งคริสเตียนให้รับประทำนขนมปัง และน ้ำ
องุ่นเป็นเคร่ืองหมำยเตือนให้ระลึกถึงพระกำยและพระโลหิตของพระเยซู ท่ีพระองคท์รงเสียสละเพื่อ
มนุษยบ์นไมก้ำงเขน (เม่ือท่ำนทั้งหลำยกินขนมปังน้ีและด่ืมจำกจอกน้ี (คือน ้ำองุ่น) เวลำใดท่ำนก็จะ
ประกำศกำรวำยพระชนมข์องพระองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้กวำ่พระองคจ์ะเสด็จมำ 1 โครินธ์ 11:26) 

(ง) อยู่ในท่าทางอย่างไร คริสเตียนนมสักำรพระเจำ้ในท่ำทำงต่ำง ๆ กนั เช่นคุกเข่ำ หมอบ นัง่ 
หรือ ยนืเป็นตน้พระคริสตธรรมคมัภีร์ไม่ไดจ้  ำกดัท่ำทำง ทำงกำยในกำรนมสักำรแต่ไดเ้นน้ถึงเร่ืองจิตใจ
วำ่ ผูท่ี้จะนมสักำรพระเจำ้ให้เป็นท่ีพอพระทยัพระองคจ์ะตอ้งถ่อมใจ สำรภำพบำปและนมสักำรดว้ยน ้ำ
ใสใจจริง เพรำะพระเจำ้เป็นพระวญิญำณผูท้รงรอบรู้จิตใจ และควำมคิดภำยในของมนุษยทุ์กคน (พระ
เยซูตรัสสอนวำ่ พระเจำ้เป็นพระวญิญำณและผูท่ี้นมสักำรพระองคต์อ้งนมสักำรโดยจิตวญิญำณและ
ควำมจริง ยอห์น 4:25) 

4. คริสเตียนจะต้องเข้าเฝ้าและพยายามใกล้ชิดกบัพระเจ้าเสมอ ๆ คนท่ีกลบัใจเช่ือในพระเยซู
แลว้พระเจำ้จะทรงยกโทษให้ และรับเขำเป็นบุตรของพระองค ์เขำจึงมีสิทธ์ิและมีหนำ้ท่ีท่ีจะเขำ้เฝ้ำ และ
ใกลชิ้ดกบัพระบิดำบ่อย ๆ ได ้ เหมือนบุตรสนิทสนมกบับิดำโดยกำรสนทนำกนั พระเจำ้สถิตอยูก่บั 
คริสเตียนตลอดเวลำ เขำจึงเปิดจิตใจนึกถึงพระเจำ้ และอธิษฐำนทูลสนทนำกบัพระองคไ์ดทุ้กเวลำ ถำ้
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อธิษฐำนอยำ่งจริงใจ พระองคจ์ะโปรดใหเ้ขำรู้สึกถึงกำรสถิตอยูข่องพระองค ์ ซ่ึงเป็นควำมอบอุ่นใจและ
ควำมอ่ิมใจอยำ่งบอกไม่ถูก 

ค ำอธิษฐำนตำมแบบอยำ่งของพระเยซู (มทัธิว 6:9-13) คริสเตียนควรจะเร่ิมอธิษฐำนดว้ยค ำ
สรรเสริญ และขอบคุณพระเจำ้ ประกำรท่ีสอง ควรสำรภำพควำมผดิบำปท่ีไดก้ระท ำตั้งแต่เวลำอธิษฐำน
คร้ังก่อนจนถึงเวลำน้ี ประกำรสุดทำ้ย เขำมีสิทธ์ิท่ีจะอธิษฐำนเพื่อคนอ่ืน ๆ และทูลเร่ืองปัญหำชีวติของ
ตนเองเพื่อจะไดข้อควำมช่วยเหลือจำกพระเจำ้ พระองคท์รงตอบสนองและช่วยเหลือหรือไม่ก็แลว้แต่
พระปัญญำและพระประสงคข์องพระองค ์ แต่แน่นอนท่ีสุด พระเจำ้จะประทำนก ำลงัใจและสันติสุขให้
เพื่อผูอ้ธิษฐำนจะไดมี้ควำมเขม้แขง็ในกำรด ำเนินชีวิตคริสเตียน (จงเสนอควำมปรำรถนำของท่ำนทุก
อยำ่งต่อพระเจำ้โดยกำรอธิษฐำนและขอบพระคุณและสันติสุขแห่งพระเจำ้ ซ่ึงเหลือท่ีจะเขำ้ใจได ้ จะ
คุม้ครองใจและควำมคิดของท่ำนทั้งหลำยไวใ้นพระเยซูคริสต ์ฟิลิปปี 4:6-7) 

ตำมท่ีกล่ำวมำแลว้คริสเตียนทุกคนควรจะเขำ้เฝ้ำและนมสักำรพระเจำ้ ทุกวนัอาทติย์ ท่ี
คริสตจกัรและท่ีบำ้นทุกวนัเป็นประจ ำ คริสเตียนส่วนมำกมกัจะก ำหนดเวลำเขำ้เฝ้ำอธิษฐำนเป็นประจ ำ
ทุกเชำ้ โดยวธีิน้ีเขำจะไดรั้บก ำลงัจำกพระเจำ้เพื่อท ำงำนตลอดวนันั้น และเวลำสงบใจอธิษฐำนก็เป็น
เวลำเหมำะส ำหรับกำรอ่ำนพระคริสตธรรมคมัภีร์ดว้ย พระเจำ้มกัจะดลใจคริสเตียนใหรู้้น ้ำพระทยัของ
พระองค ์ขณะท่ีก ำลงัอ่ำนพระคริสตธรรมคมัภีร์ดว้ยใจอธิษฐำนและใจพร้อมท่ีจะเช่ือฟังพระองค ์

คนท่ีเป็นคริสเตียนยิง่นำนก็ยิง่ชอบอยูใ่กลชิ้ดพระเจำ้ ไม่ใช่วนัละหน่ึงคร้ังเท่ำนั้นแต่เกือบ
ตลอดเวลำ เพรำะเขำเห็นวำ่ควำมสุขสบำยใจและควำมเขม้แขง็ฝ่ำยจิตวิญญำณมกัจะข้ึนอยูก่บักำรไดอ้ยู่
ใกลชิ้ดกบัพระเจำ้ พระเยซูตรัสสอนพวกสำวกวำ่ (จงเขำ้สนิทอยูใ่นเรำ และเรำจะเขำ้สนิทอยูใ่นท่ำน ก่ิง
จะเกิดผลเองไม่ไดเ้วน้ไวติ้ดอยูก่บัตน้ฉนัใด ท่ำนทั้งหลำยจะเกิดผลไม่ไดเ้วน้ไวไ้ดเ้ขำ้สนิทอยูใ่นเรำฉนั
นั้น เรำเป็นองุ่น ท่ำนทั้งหลำยเป็นก่ิง ผูใ้ดท่ีเขำ้สนิทอยูใ่นเรำ และเรำเขำ้สนิทอยูใ่นเขำ ผูน้ั้นจะเกิดผล
มำก ยอห์น 15:4-5) กำรสนิทสนมกบัพระเจำ้ (ดว้ยกำรอธิษฐำนและอ่ำนพระคมัภีร์) เป็นสิทธ์ิใหญ่ยิง่
ของคริสเตียนในชีวิตน้ีและเป็นกำรเตรียมตวัท่ีจะสนิทสนมกบัพระองคม์ำกยิง่ข้ึนในเมืองสวรรคต่์อไป 

5. คริสเตียนจะต้องเช่ือฟังค าส่ังสอนของพระเจ้า พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนเนน้วำ่ (คนใด ๆ 
ท่ีวำ่ ขำ้พเจำ้รู้จกัพระองค ์แต่มิไดป้ระพฤติตำมพระบญัญติัของพระองคค์นนั้นเป็นคนพดูมุสำและควำม
จริงไม่ไดอ้ยูใ่นคนนั้นเลย 1 ยอห์น 2:4) พระเยซูเองก็ตรัสเช่นเดียวกนัวำ่ (ถำ้ท่ำนทั้งหลำยรักเรำ ท่ำนก็
จะประพฤติตำมบญัญติัของเรำ ยอห์น 14:15) คริสเตียนตอ้งถือวำ่ค ำสอนของพระเจำ้เป็นเอกเป็นใหญ่
ในชีวติของตน และมีควำมส ำคญัมำกยิง่กวำ่ค ำสั่งสอนของมนุษยไ์ม่วำ่ผูใ้ดเพรำะวำ่มนุษยไ์ม่ใช่ผูสู้งสุด 
และไม่ใช่ผูส้ละชีวติของตนเหมือนพระเจำ้ (ฝ่ำยเปโตรกบัอคัรสำวกอ่ืน ๆ จึงตอบวำ่ ขำ้พเจำ้จ  ำตอ้งเช่ือ
ฟังพระเจำ้ยิง่กวำ่เช่ือฟังมนุษย ์ กิจกำร 5:29) เน่ืองจำกพระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นหนงัสือบนัทึกค ำสั่ง
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สอนของพระเจำ้ไว ้ คริสเตียนจึงจ ำเป็นท่ีจะตอ้งศึกษำพระคริสตธรรมคมัภีร์ทั้งส่วนตวัท่ีบำ้น และ
ส่วนรวมกบัเพื่อนสมำชิกท่ีคริสตจกัร ถำ้พบขอ้ควำมตอนไหนก็ไม่เขำ้ใจก็ควรจะไปถำมและขอค ำ
อธิษฐำนจำกศิษยำภิบำลประจ ำคริสตจกัรหรือคริสเตียนผูอ้ำวโุสอ่ืน ๆ  

6. คริสเตียนจะต้องยอมถูกข่มเหงเพือ่พระเจ้า พระเยซูคริสตต์รัสสอนวำ่ คริสเตียนบำงคน
อำจจะถูกข่มเหงเพรำะเหตุควำมเช่ือของเขำ (จงระลึกถึงค ำท่ีเรำกล่ำวแก่ท่ำนทั้งหลำยแลว้บ่ำวจะเป็น
ใหญ่กวำ่นำยหำมิได ้ถำ้เขำห่มเหงเรำแลว้เขำคงจะข่มเหงท่ำนทั้งหลำยดว้ย ยอห์น 15:20) เช่นคนอ่ืน ๆ 
อำจจะนินทำติเตียน และใส่ร้ำยเขำ บำงคนอำจจะแกลง้เบียดเบียนหรือปรักปร ำเขำ เขำอำจะตอ้งเสียงำน 
เสียเพื่อน ๆ หรือญำติพี่นอ้งและยิง่กวำ่นั้นเขำอำจะถูกทรมำนหรือประหำรชีวิต (เหมือนคริสเตียนชำว
เกำหลีเหนือบำงคนตอ้งถูกพวกคอมมิวนิสตย์งิเป้ำในระหวำ่งสงครำมเกำหลี) ถึงแมว้ำ่กำรถูกข่มเหง
ดงักล่ำวมำน้ีล ำบำกมำก แต่คริสเตียนแททุ้กคนก็ยนิดีและยอมทนเพื่อพระองค ์ เม่ือนึกถึงกำรข่มเหง 
และควำมทุกขท์รมำนอนัร้ำยแรงท่ีสุดท่ีพระเยซูทรงยอมรับเพื่อเขำ นอกจำกนั้นคริสเตียนทุกคนท่ีถูก
ข่มเหงเพื่อพระเยซูจะไดรั้บบ ำเหน็จพิเศษในเมืองสวรรค ์ พระเยซูตรัสสัญญำวำ่ (บุคคลผูใ้ดทนควำม
รำวเีบียดเบียนเพรำะควำมชอบธรรมก็เป็นสุข เพรำะวำ่แผน่ดินสวรรคก์็เป็นของเขำแลว้ เม่ือเขำจะติ
เตียน ข่มเหงและนินทำท่ำนทั้งหลำยต่ำง ๆ เป็นควำมเทจ็เพรำะเรำ ท่ำนก็เป็นสุขจงช่ืนชมยนิดีอยำ่งยิง่ 
เพรำะวำ่บ ำเหน็จของท่ำนมีบริบูรณ์ในสวรรค ์มทัธิว 5:10-12) 

7. คริสเตียนจะต้องรักษาตัวให้บริสุทธ์ิเพือ่พระเจ้า พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนวำ่ร่ำงกำย
ของคริสเตียนเปรียบเสมือนอวยัวะของพระเยซูคริสต ์ และพระวหิำรของพระเจำ้ (ท่ำนทั้งหลำยไม่รู้
หรือวำ่ร่ำงกำยของท่ำนเป็นอวยัวะของพระคริสต ์ท่ำนทั้งหลำยไม่รู้หรือวำ่ตวัท่ำนเป็นวหิำรของพระเจำ้ 
และพระวญิญำณของพระเจำ้สถิตอยูใ่นตวัท่ำน 1 โครินธ์ 6:15,3:16) ฉะนั้นคริสเตียนตอ้งระมดัระวงั 
ควำมประพฤติ (กิริยำ) กำรพดู (วำจำ) และควำมคิด (ใจ) ทุกประกำร เพื่อร่ำงกำยของเขำจะไดเ้ป็น
อวยัวะและเป็นวหิำรท่ีบริสุทธ์ิและสมควรท่ีพระองคจ์ะสถิตอยู ่ พระคริสตธรรมคมัภีร์หำ้มท ำบำงส่ิง
บำงอยำ่งท่ีเป็นมลทินต่อร่ำงกำยและท ำใหห้มดควำมบริสุทธ์ิ คือ 

 (ก) การล่วงประเวณ ี พระคริสตธรรมคมัภีร์อธิบำยไวว้ำ่เป็นกำรร่วมประเวณีกบัคนท่ีไม่ใช่
ภรรยำหรือสำมีของตวัไม่วำ่โดยฝืนใจหรือสมคัรใจ (ร่ำงกำยไม่ใช่มีไวส้ ำหรับกำรล่วงประเวณี แต่มีไว้
ส ำหรับพระองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้....ท่ำนทั้งหลำยไม่รู้หรือวำ่ร่ำงกำยของท่ำนเป็นอวยัวะของพระคริสต ์ ถำ้
อยำ่งนั้นขำ้พเจำ้จะเอำอวยัวะของพระคริสตม์ำเป็นอวยัวะของหญิงแพศยำไดห้รือ อยำ่ใหเ้ป็นเช่นนั้น
เลย.....กำรล่วงประเวณีนั้นจงหลีกหนีเสีย ควำมบำปอ่ืน ๆ ทุกอยำ่งซ่ึงมนุษยก์ระท ำนั้นอยูน่อกกำย แต่
คนใด ๆ ท่ีล่วงประเวณีก็ท ำผิดต่อร่ำงกำยของตนเอง 1 โครินธ์ 6:13-16) 
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นอกจำกกำรล่วงประเวณีพระคริสตธรรมคมัภีร์ยงัหำ้มมีใจก ำหนดัและเป็นชูท้ำงใจกบัหญิงอ่ืน 
ซ่ึงพระเยซูทรงถือวำ่เป็นบ่อเกิดของกำรกระท ำชัว่ และมีโทษเท่ำกบักำรกระท ำทำงกำย (ท่ำนทั้งหลำย
ไดย้นิค ำซ่ึงกล่ำวไวว้ำ่ อยำ่ล่วงประเวณีผวัเมียฝ่ำยเรำบอกท่ำนทั้งหลำยวำ่ ผูใ้ดแลดูผูห้ญิงดว้ยใจก ำหนดั
ในหญิงนั้น ผูน้ั้นไดล่้วงประเวณีในใจกบัหญิงนั้นแลว้ มทัธิว 5:27-28) เม่ือเป็นเช่นนั้นแลว้คริสเตียนก็
ตอ้งละเวน้จำกนิสัยและกำรกระท ำอำจจะปลุกก ำหนดัหรือกำรเป็นชูท้ำงใจข้ึน เช่น กำรอ่ำนหนงัสือ
หรือกำรดูภำพยนตท่ี์เป็นเร่ืองสกปรกลำมก กำรดูภำพถ่ำยเปลือยกำยหรือรูปโป๊ กำรแต่งตวัไม่สุภำพ 
กำรเล่ำและฟังเร่ืองสกปรกลำมก กำรเตน้ร ำ หรือกำรกอดจูบกนัเป็นตน้ 

(ข) การดื่มของเมา ซ่ึงอำจจะชกัจูงผูด่ื้มใหท้ ำควำมผดิบำปหลำยอยำ่งโดยไม่รู้ตวั (อยำ่เมำเหลำ้
องุ่นอนัเป็นเหตุใหเ้สียคนไป แต่จงประกอบดว้ยพระวญิญำณ เอเฟซสั 5:18 เหลำ้องุ่นท ำใหเ้กิดกำรเยย้
หยนัและสุรำท ำใหเ้กิดกำรพำลเกเร สุภำษิต 20:1) นอกจำกของเมำคริสเตียนควรละเวน้กำรสูบฝ่ิน สูบ
บุหร่ี กินหมำก และสูบเฮโรอิน และยำเสพติดอ่ืน ๆ เพรำะวำ่ส่ิงเหล่ำน้ีเป็นพิษซ่ึงท ำลำยสุขภำพของ
ร่ำงกำย 

(ค) การท าทุจริตทุกอย่าง เช่นกำรลกัขโมยทรัพยข์องคนอ่ืนกำรฉอ้โกงหรือหลอกลวงเขำเป็น
ตน้ พระเจำ้ตรัสตกัเตือนวำ่ (ตำของขำ้พเจำ้จะคอยเพง่ดูขำ้แผน่ดินท่ีสัตยซ่ื์อ เพื่อใหเ้ขำอำศยัอยูก่บั
ขำ้พเจำ้ ผูใ้ดท่ีประพฤติทำงดีรอบคอบผูน้ั้นจะปฏิบติัขำ้พเจำ้ ผูใ้ดท่ีประพฤติฉอ้โกงจะอำศยัอยูใ่นเคหำ
ของขำ้พเจำ้ไม่ไดผู้ใ้ดท่ีพดูมุสำจะด ำรงอยูต่่อตำขำ้พเจำ้ก็หำมิได ้สดุดี 101:6-7) 

(ง) การคบสมาคมกบัคนช่ัว (ท่ำนทั้งหลำยอยำ่เขำ้ส่วนดว้ยกนักบัคนเหล่ำนั้น (คนชัว่) เลย 
เพรำะวำ่เม่ือก่อนท่ำนทั้งหลำยเป็นควำมมืด แต่บดัน้ีท่ำนเป็นควำมสวำ่งแลว้ในองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้จง
ประพฤติอยำ่งลูกของควำมสวำ่ง เอเฟซสั 5:7-2) ขอ้น้ีไม่ไดห้ำ้มคริสเตียนรู้จกัและเป็นเพื่อนกบัคนอ่ืน 
ๆ ท่ีไม่ใช่คริสเตียน แต่หำ้มไปร่วมท ำควำมชัว่กบัคนอ่ืน ตำมท่ีกล่ำวมำแลว้พระองคต์อ้งเช่ือฟังและท ำ
ตำมพระทยัพระเจำ้ ไม่ใช่ตำมใจมนุษย ์

(จ) การเอ่ยพระนามของพระเจ้าในทางทีผ่ดิ คือ ในทำงท่ีไม่ไดแ้สดงควำมเคำรพต่อพระองค ์
พระบญัญติัใหญ่ขอ้ท่ี 3 คือ (อยำ่ออกพระนำมพระเยโฮวำห์พระเจำ้ของเจำ้เปล่ำ ๆ อพยพ 20:7) ขอ้น้ี
หำ้มกำรออกพระนำมของพระเจำ้เล่น ๆ หรือใชพ้ระนำมของพระเจำ้ในกำรแช่งสำปหรือด่ำคนอ่ืน  

(ฉ) ค าพูดไม่บริสุทธ์ิ เช่น กำรพดูมุสำ กำรนินทำ ใส่ร้ำยคนอ่ืน กำรแช่งสำปและด่ำคนอ่ืน กำร
ทะเลำะววิำทคนอ่ืน กำรพดูค ำหยำบคำยหรือเล่ำเร่ืองสกปรกลำมก เป็นตน้ คริสเตียนตอ้งละเวน้จำกส่ิง
เหล่ำน้ีแต่ตอ้งใชป้ำกใชล้ิ้นเพื่อขอบพระคุณเพื่อสรรเสริฐพระเจำ้และเพื่อประโยชน์ต่อคนอ่ืน (เหตุ
ฉะนั้นท่ำนทั้งหลำยจงเลิกกำรพดูมุสำ และจงต่ำงคนต่ำงพดูควำมจริง.....อยำ่ใหค้  ำหยำบคำยออกมำจำก
ปำกท่ำนเลย แต่ใหใ้ชค้  ำดีตำมแต่จะตอ้งกำรซ่ึงเป็นท่ีใหเ้กิดควำมจ ำเริญข้ึนเพื่อจะเป็นคุณแก่คน
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เหล่ำนั้นท่ีไดย้นิอยำ่ใหมี้กำรอปัยศอดสู และกำรพดูเล่นไม่เขำ้เร่ืองและกำรพดูตลก โดนเกเร ซ่ึงเป็นกำร
ไม่สมควรแต่ใหข้อบพระคุณดีกวำ่ เอเฟซสั 4:25-29:5:4) 

(ช) ความคิดไม่บริสุทธ์ิ พระคริสตธรรมคมัภีร์เนน้วำ่คริสเตียนตอ้งระวงัควำมคิดในใจเหมือน
กำรกระท ำ และค ำพดูภำยนอก เพรำะวำ่จิตใจเป็นบ่อเกิดของกำรกระท ำและค ำพดูทุกอยำ่ง พระเยซูตรัส
วำ่ (ส่ิงท่ีออกมำจำกภำยในมนุษยส่ิ์งนั้นแหละกระท ำใหม้นุษยเ์ป็นมลทิน เพรำะวำ่ควำมคิดชัว่ร้ำย กำร
คบชู ้ กำรลกัขโมย กำรฆ่ำคน กำรผดิผวัผิดเมีย กำรโลภฉอ้โกง กำรบำปต่ำง ๆ กำรล่อลวงเขำรำคะ
ตณัหำ อิจฉำตำร้อน กำรใส่ร้ำย กำรยกตนข่มท่ำน และกำรปล่อยตวัไปตำมล ำพงัใจ สำรพดักำรชัว่น้ีเกิด
มำแต่ภำยในใจของมนุษย ์และกำรท ำใหม้นุษยเ์ป็นมลทินไป มำระโก 7:20-23) 

เม่ือเป็นเช่นนั้นแลว้คริสเตียนจะตอ้งระวงัตวั ละเวน้จำกควำมคิดและส่ิงอธรรมทุกอยำ่ง เช่น 
กำรโลภ กำรเกลียดชงั กำรโกรธ กำรมีใจก ำหนดั กำรอิจฉำริษยำ กำรมีใจเยอ่หยิง่จองหอง และใจ
อำฆำตเป็นตน้ คริสเตียนควรคิดในส่ิงท่ีดีและส่ิงท่ีพอพระทยัพระเจำ้ (ดูก่อนพี่นอ้งทั้งหลำย ส่ิงใดท่ีจริง 
ส่ิงใดท่ีน่ำนบัถือ ส่ิงใดท่ียติุธรรม ส่ิงใดท่ีบริสุทธ์ิ ส่ิงใดท่ีน่ำรัก ส่ิงใดท่ีน่ำฟัง คือ ถำ้มีควำมดีประกำรใด 
ถำ้มีกำรน่ำสรรเสริญประกำรใด ก็จงใคร่ครวญส่ิงเหล่ำน้ี ฟีลิปปี 4:8) 

ตำมท่ีกล่ำวมำแลว้น้ีจะเห็นวำ่ พระเจำ้เป็นผูบ้ริสุทธ์ิ ฉะนั้นคริสเตียนซ่ึงเป็นเหมือนอวยัวะ และ
วหิำรของพระองคจึ์งจ ำเป็นตอ้งเป็นคนบริสุทธ์ิในทุกดำ้น (ดูก่อนท่ำนผูเ้ป็นท่ีรักเม่ือเรำมีค ำสัญญำ
เช่นนั้นแลว้ใหเ้รำช ำระตวัของเรำใหป้รำศจำกมลทินทุกอยำ่งแห่งเน้ือหนงัและวิญญำณจิต และใหเ้รำ
กระท ำกำรบริสุทธ์ิใหส้ ำเร็จโดยควำมเกรงกลวัพระเจำ้ 2 โครินธ์ 7:1) 

ข. การปฏิบัติหน้าทีต่่อคนอื่น พระเยซูคริสตต์รัสสอนพระบญัญติัใหม่เก่ียวกบักำรประพฤติต่อ
คนอ่ืน คือ (จงรักเพื่อนบำ้น (คนอ่ืน) เหมือนรักตนเอง มทัธิว 32:39) หมำยควำมวำ่  

1. คริสเตียนจะต้องท าทุกส่ิงด้วยความรักและความหวังดีต่อคนอืน่ ตอ้งท ำเฉพำะส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์แก่คนอ่ืน และละเวน้ส่ิงท่ีจะท ำใหค้นอ่ืนไดรั้บควำมเสียหำยหรือควำมเดือดร้อนใด ๆ เช่น 
กำรฆ่ำคน ตีรันฟังแทงคน ลกัขโมย ฉอ้โกง หลอกลวง เอำเปรียบ เบียดเบียน นินทำใส่ร้ำย เป็นพยำน
เทจ็ สำปแช่งด่ำวำ่ ทะเลำะววิำทและอ่ืน ๆ (คนใดท่ีรักคนอ่ืนก็กระท ำใหพ้ระบญัญติัส ำเร็จแลว้ ดว้ย 
พระบญัญติัท่ีวำ่ อยำ่ล่วงประเวณี อยำ่ฆ่ำคน อยำ่ลกัทรัพย ์อยำ่เป็นพยำนเท็จ อยำ่โลภ ทั้งพระบญัญติัอ่ืน 
ๆ ดว้ยก็รวมเขำ้อยูใ่นพระบญัญติัน้ี คือวำ่จงรักเพื่อนบำ้นเหมือนรักตวัเอง ควำมรักไม่ประทุษร้ำยแก่
เพื่อนบำ้น เหตุฉะนั้นควำมรักจึงเป็นท่ีใหพ้ระบญัญติัส ำเร็จ โรม 13:8-10) 

2. คริสเตียนจะต้องเอาใจใส่ช่วยเหลอืคนอื่น ตำมโอกำสและควำมสำมำรถของตน เช่น คน
เจบ็ป่วย คนยำกจน หรือคนมีควำมทุกขโ์ศกเศร้ำเป็นตน้ พระเยซูตรัสสอนให้คริสเตียนถ่อมตวัและรับ
ใชป้รนนิบติัคนอ่ืนเหมือนพระองคเ์องไดท้รงปรนนิบติัคนทัว่ไปเป็นตวัอยำ่ง (เหตุฉะนั้นถำ้เรำผูเ้ป็น
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องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้และอำจำรยไ์ดล้ำ้งเทำ้ ซ่ึงเป็นกำรปรนนิบติัท่ำนทั้งหลำยควรจะลำ้งเทำ้ซ่ึงกนัและกนั 
ดว้ยเรำไดว้ำงแบบอยำ่งให้แก่ท่ำนทั้งหลำยแลว้ เพื่อให้ท่ำนท ำเหมือนท่ีเรำไดก้ระท ำแก่ท่ำน ยอห์น 
13:14-15) พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนวำ่คริสเตียนควรจะเห็นแก่คนอ่ืนมำกกวำ่เห็นแก่ตวัเอง ไม่วำ่เขำ
จะสำมำรถช่วยเหลือคนอ่ืนดว้ยวตัถุส่ิงของหรือช่วยเหลือโดยกำรอธิษฐำน ซ่ึงเป็นหนำ้ท่ีส ำคญัของ 
คริสเตียนทุกคนก็ตำม 

3. คริสเตียนจะต้องนับถือและแสดงความสุภาพต่อคนทัว่ไป โดยไม่ถือเช้ือชำติ ชั้นวรรณะ 
หรือต ำแหน่งฐำนะเหมือนพระเจำ้มิไดท้รงเลือกหนำ้ผูใ้ดแต่ทรงรักทุกคนเท่ำกนัและทรงถือวำ่ทุกคนมี
ค่ำเท่ำกนั (ฝ่ำยเปโตรจึงออกปำกกล่ำววำ่ ขำ้พเจำ้เห็นจริงแลว้วำ่ พระเจำ้ไม่ทรงเลือกหนำ้ผูใ้ด กิจกำร 
10:34) ฉะนั้นคริสเตียนไม่ควรดูถูกหรือรังเกียจผูใ้ดเป็นอนัขำดไม่วำ่ฐำนะควำมเป็นอยูข่องเขำจะเป็น
อยำ่งไรก็ตำม ในขณะเดียวกนัพระคริสตธรรมคมัภีร์ก็สอนไม่ใหค้ริสเตียนถือตวัหรืออวดดีดว้ยเหตุใด 
ๆ ทั้งส้ิน เพรำะคุณงำมควำมดีและคุณสมบติัอ่ืน ๆ ของคริสเตียนก็มำจำกพระเจำ้ (ผูใ้ดเล่ำกระท ำให้
ท่ำนวเิศษผดิกนักบัคนอ่ืน? มีอะไรบำ้งท่ีท่ำนมิไดรั้บ (จำกพระเจำ้) เล่ำ ถำ้ท่ำนไดรั้บแลว้ เหตุไฉนท่ำน
จึงอวดเหมือนมิไดรั้บเลย 1 โครินธ์ 4:6) 

4. คริสเตียนจะร้องให้อภัยแก่คนอืน่ เหมือนพระเจำ้ไดท้รงให้อภยัแก่ตน (ท่ำนทั้งหลำยจง
เมตตำซ่ึงกนัและกนั มีใจเอ็นดูซ่ึงกนัและกนั และอภยัโทษใหก้นัและกนัเหมือนพระเจำ้ไดท้รงโปรด
อภยัโทษใหท้่ำนทั้งหลำยในพระคริสต ์ เอเฟซสั 4:12) พระเยซูตรัสสอนให้คริสเตียนยกโทษผูท้  ำผดิต่อ
ตนถึง 490 คร้ัง หมำยควำมวำ่ยกโทษใหเ้สมอโดยไม่คิดแกแ้คน้ (ดูก่อนท่ำนผูเ้ป็นท่ีรักของขำ้พเจำ้ อยำ่
ท ำกำรแกแ้คน้แต่จงมอบกำรนั้นไว ้ แลว้แต่พระเจำ้จะลงอำชญำ ดว้ยมีค ำเขียนไวแ้ลว้วำ่ องคพ์ระผูเ้ป็น
เจำ้ตรัสวำ่ กำรแกแ้คน้นั้นเป็นแผนงำนของเรำ เรำเองจะตอบแทน โรม 12:19-20) ยิง่กวำ่นั้นพระเยซู
ตรัสสอนคริสเตียนใหต้อบแทนควำมชัว่ท่ีคนอ่ืนท ำต่อตนดว้ยควำมดี (จงรักศตัรูของท่ำน จงท ำดีแก่ผูท่ี้
เกลียดชงัท่ำน จงอวยพรแก่คนท่ีแช่งด่ำท่ำน จงอธิษฐำนขอเพื่อคนท่ีเค่ียวเขญ็ท่ำน ลูกำ 6:27-28) 

เช่นเดียวกนั ถำ้คริสเตียนเกิดท ำผดิต่อคนอ่ืนไม่วำ่ดว้ยเจตนำหรือไม่ก็ตำม ก็ควรจะรีบไป
สำรภำพผดิขออภยัและคืนดีกบัผูน้ั้นเสีย (เหตุฉะนั้นท่ำนทั้งหลำยจงสำรภำพรับผิดต่อกนัและอธิษฐำน
เพื่อกนัและกนั ยำกอบ 5:16) 

5. คริสเตียนจะต้องช่วยคนอืน่ให้รู้เร่ืองพระกติติคุณของพระเยซูคริสต์ โดยประสงคจ์ะจูงใจ
เขำใหก้ลบัใจเสียใหม่และเช่ือถือในพระเยซูเหมือนตน น่ีเป็นค ำสั่งทั้งขอ้แรกและขอ้สุดทำ้ยท่ีพระเยซู
ตรัสบอกพวกสำวก (จงตำมเรำมำเถิดและเรำจะตั้งท่ำนใหเ้ป็นผูจ้บัคน มำระโก 1:17) และ (ท่ำน
ทั้งหลำยจงออกไปสั่งสอนชนทุกประเทศใหเ้ป็นสำวก มทัธิว 28:19) ในสำยพระเนตรของพระเจำ้กำร
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ท ำอยำ่งน้ีนบัเป็นกำรช่วยเหลือคนอ่ืนอยำ่งสุดยอด เพรำะวำ่จะมีผลประโยชน์มำกท่ีสุดและนำนท่ีสุด 
(คือจะช่วยเขำใหพ้น้จำกนรกและมีชีวตินิรันดร์ในเมืองสวรรค)์ 

คริสเตียนจะช่วยคนอ่ืน (โดยเฉพำะญำติพี่นอ้งและเพื่อนฝงู) ใหรู้้เร่ืองพระเยซูไดห้ลำยวธีิ คือ 
(1) สนทนำ เล่ำเร่ืองพระเยซูใหเ้ขำฟัง (2) สนทนำ เล่ำประสบกำรณ์ชีวติคริสเตียนของตนเองใหเ้ขำฟัง 
(3) เชิญชวญหรือพำเขำไปร่วมประชุมฟังพระกิตติคุณท่ีคริสตจกัร (4) ใหพ้ระคริสตธรรมคมัภีร์หรือ
หนงัสือแนะน ำท่ีเป็นเร่ืองพระเยซูเขำไปอ่ำน และ (5) จดัใหมี้กำรนมสักำรหรือกำรศึกษำ พระคริสต
ธรรมคมัภีร์ในบำ้นแลว้เชิญชวนเขำไปร่วมฟัง 

นอกจำกวธีิเหล่ำน้ีก็มีอีกสองอยำ่งท่ีจะมีอิทธิพล และเป็นก ำลงัใจส ำหรับคนท่ีก ำลงัสนใจเร่ือง
พระเยซู คือ (1) ตวัอยำ่งของคริสเตียน เขำจะเห็นวำ่ชีวิตคริสเตียนมีค่ำมำกแค่ไหนก็แลว้แต่
ชีวติประจ ำวนัคริสเตียนท่ีเขำรู้และ (2) กำรอธิษฐำนของคริสเตียนเพื่อเขำ พระวญิญำณของพระเจำ้จะ
ท ำงำนในจิตใจของเขำให้เขำ้ใจดีและใหส้ ำนึกถึงควำมผดิบำป 

ค. การปฏิบัติหน้าทีต่่อคริสตจักร พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนวำ่ คริสตจกัรเป็นสมำคมท่ี พระ
เยซูคริสตท์รงตั้งข้ึนเอง ส ำหรับคนท่ีกลบัใจเช่ือในพระองคทุ์กคน (พระเยซูตรัสวำ่ บนศิลำน้ี (ควำมเช่ือ
ของคริสเตียน) เรำจะตั้งคริสตจกัรของเรำไว ้ มทัธิว 16:18) สมำชิกคริสเตียนเปรียบเสมือนพี่นอ้งใน
ครอบครัวมีพระเจำ้ทรงเป็นพระบิดำ และเปรียบเสมือนอวยัวะต่ำง ๆ ของร่ำงกำย มีพระเยซูทรงเป็น
ศีรษะ (พระองคเ์ป็นศีรษะของกำยคือคริสตจกัรนั้น โคโลสี 1:18 เรำทั้งหลำยผูเ้ป็นหลำยคนยงัเป็นกำย
อนัเดียวในพระคริสต ์และเป็นอวยัวะแก่กนัและกนัฉนันั้น โรม 12:5) คริสเตียนจึงมีหนำ้ท่ีบำงอยำ่งต่อ
พี่นอ้งคริสเตียนคนอ่ืน และต่อคริสตจกัรท่ีเขำสังกดัอยู ่คือ 

1. คริสเตียนจะต้องรักซ่ึงกนัและกนั พระเยซูตรัสเนน้วำ่ (เรำใหบ้ญัญติัใหม่ไวใ้หแ้ก่เจำ้
ทั้งหลำย คือใหเ้จำ้รักซ่ึงกนัและกนั เรำรักเจำ้ทั้งหลำยมำฉนัใด เจำ้จงรักซ่ึงกนัและกนัดว้ยนั้น คน
ทั้งหลำยจะรู้ไดว้ำ่เจำ้เป็นเหล่ำสำวกของเรำก็เพรำะวำ่เจำ้ทั้งหลำยรักซ่ึงกนัและกนั ยอห์น 13:15-35) 
ควำมรักระหวำ่งสมำชิกคริสเตียนควรจะช่วยใหเ้ขำมีควำมสัมพนัธ์กนัอยำ่งใกลชิ้ด และควรจะแสดง
ควำมรักและไมตรีจิตนั้นหลำยวธีิ เช่น 

(ก) ช่วยเหลือพี่นอ้งสมำชิกท่ีมีควำมทุกข ์ ควำมเจบ็ป่วยหรือควำมยำกล ำบำกใด ๆ (จงเขำ้ส่วน
ช่วยสิทธิชนในกำรขดัสนของเขำ โรม 12:13 จงช่วยแบกภำระ (ร่วมทุกขร่์วมสุข) ซ่ึงกนัและกนัเถิด 
ดงันั้นจึงเป็นท่ีใหพ้ระบญัญติัของพระคริสตส์ ำเร็จ กำลำเทีย 6:2) ไม่วำ่จะสำมำรถช่วยเหลือดว้ยวตัถุ
ส่ิงของหรือไม่ก็ตำม คริสเตียนทุกคนมีหนำ้ท่ีท่ีจะช่วยพี่นอ้งดว้ยกำรอธิษฐำนเพื่อเขำ 

(ข) ใหก้ ำลงัใจและอธิษฐำนเพื่อพี่นอ้งคริสเตียนใหม่ ๆ ท่ีจิตวิญญำณอำจจะยงัอ่อนแอ (ดูก่อน
พี่นอ้งทั้งหลำย....เรำวงิวอนพวกท่ำน.....ใหห้นุนน ้ำใจผูท่ี้ทอ้ใจ ใหชู้ก ำลงัคนท่ีอ่อนก ำลงั 1 เธสะโลนิกำ 



 22 

5:14) โดยเฉพำะคริสเตียนท่ีมีอำวโุสจะตอ้งระวงัตวั ใหชี้วติเป็นตวัอยำ่งท่ีดีส ำหรับพี่นอ้งคริสเตียน
ใหม ่ๆ (อยำ่ใหผู้ห้น่ึงผูใ้ดวำงส่ิงซ่ึงใหส้ะดุดหรือส่ิงซ่ึงเป็นเหตุใหล้ม้ลงไวต่้อหนำ้พี่นอ้ง โรม 14:13) 

(ค) ท ำงำนของคริสตจกัรเพื่อส่วนร่วม พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนไม่ใหค้ริสเตียนถือตวัหรือ
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตวั แต่ใหเ้ป็นน ้ำหน่ึงใจเดียวกนัในพระเยซูคริสต ์ (ท่ำนทั้งหลำยจงกระท ำให้
ควำมยนิดีของขำ้พเจำ้เตม็เป่ียม โดยท่ีท่ำนมีใจคิดอยำ่งเดียวกนั มีควำมรักอยำ่งเดียวกนั มีใจรู้สึกและคิด
พร้อมเพรียงกนั คือไม่ท ำประกำรใดในทำงทุ่มเถียงกนัหรืออวดดีไปเปล่ำ ๆ แต่ใหทุ้กคนมีใจถ่อมลงถือ
วำ่คนอ่ืนดีกวำ่ตวั อยำ่ใหต่้ำงคนต่ำงคิดแต่กำรงำนของตนฝ่ำยเดียวแต่ใหคิ้ดถึงกำรงำนของคนอ่ืน ๆ 
ดว้ย ฟีลิปปี 2:2-4) คริสตจกัรจึงตอ้งด ำเนินงำนโดยสมำชิกช่วยกนัออกควำมคิดและปรึกษำหำรือกนั
ดว้ยใจอธิษฐำนเม่ือตกลงใจกนัแลว้สมำชิกทั้งหลำยตอ้งร่วมมือร่วมใจกนัปฏิบติังำนตำมท่ีไดต้กลงไว ้

(ง) ขออภยัและใหอ้ภยัซ่ึงกนัและกนั ถำ้เกิดมีใครท ำผดิต่อพี่นอ้งสมำชิกข้ึน (ซ่ึงไม่ควรมี) คนท่ี
ท ำผดิจะตอ้งรีบไปสำรภำพและขอโทษพี่นอ้งท่ีตวัท ำผดิต่อ และสมำชิกคนนั้นจะตอ้งใหอ้ภยั (ท่ำน
ทั้งหลำยจงสำรภำพรับผดิต่อกนัและกนั ยำกอบ 5:16 ท่ำนทั้งหลำยจงเมตตำซ่ึงกนัและกนั มีใจเอน็ดูซ่ึง
กนัและกนั และอภยัโทษให้กนัและกนั เอเฟซสั 4:32) โดยวธีิน้ีพี่นอ้งสมำชิกจะคืนดีดว้ยทนัที ท ำให้
เกิดควำมสงบสุข และควำมสำมคัคีธรรมอนัประเสริฐในครอบครัวของพระเจำ้ และจะป้องกนัเร่ืองกำร
ทะเลำะววิำทกนัในคริสตจกัร ซ่ึงเป็นเร่ืองน่ำละอำยและเป็นเหตุใหค้นอ่ืนเส่ือมควำมนบัถือคริสตจกัร 

2. คริสเตียนจะต้องร่วมการประชุมต่าง ๆ ของคริสตจักรเสมอ ซ่ึงทำงคริสตจกัรจดัข้ึนเพื่อให้
เขำมีโอกำสนมสักำรพระเจำ้ และศึกษำพระคริสตธรรมคมัภีร์ร่วมกนัตำมค ำสั่งของพระองค ์ สมำชิกจึง
ไมค่วรขำดกำรประชุมของคริสตจกัร เวน้แต่จะมีเหตุสุดวสิัย (ซ่ึงเคยประชุมกนันั้นอยำ่ใหห้ยดุเหมือน
อยำ่งบำงคนเคยกระท ำนั้น ฮีบรู 10:25)  

3. คริสเตียนจะต้องบ ารุงคริสตจักร โดยถวายทรัพย์ เป็นจ ำนวนอยำ่งนอ้ยหน่ึงในสิบส่วนของ
รำยได ้ ก่อนหกัค่ำใชจ่้ำยใด ๆ พระเจำ้ตรัสสั่งวำ่ (จงเอำบรรดำส่วนสิบชกัหน่ึงนั้นมำส ่ำสมไวใ้นคลงั 
(ของคริสตจกัร) มำลำคี 3:10) เงินท่ีสมำชิกถวำยใหพ้ระเจำ้น้ีก็เป็นเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของ พระ
เจำ้ เช่นเล้ียงดูศิษยำภิบำล เป็นค่ำใชจ่้ำยของคริสตจกัร ค่ำเช่ำหอ้งประชุม ค่ำน ้ำประปำ ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำ
หนงัสือเรียน ค่ำเคร่ืองอุปกรณ์ต่ำง ๆ และค่ำรถค่ำหนงัสือต่ำง ๆ ส ำหรับใชใ้นกำรเผยแพร่พระกิตติคุณ
เป็นตน้ เงินถวำยน้ีจะมีเจำ้หนำ้ท่ีท่ีคริสตจกัรเลือกเป็นผูท้  ำบญัชีรำยรับรำยจ่ำยแสดงต่อคริสตจกัรทุก ๆ 
เดือน ถำ้คริสตจกัรมีควำมประสงคท่ี์จะใชเ้งินในกำรงำนของพระเจำ้อยำ่งไร สมำชิกทุกคนก็มีสิทธ์ิ
เสนอต่อท่ีประชุมธุรกิจประจ ำเดือนของคริสตจกัร 

4. คริสเตียนจะเลีย้งดูศิษยาภิบาลประจ าคริสตจักร เน่ืองจำกศิษยำภิบำลมีฐำนะเป็น ศำสนำ
จำรย ์ และเป็นนกัเทศน์ท่ีพระเจำ้ทรงเรียกใหม้ำรับใชง้ำนของพระองคเ์ป็นอำชีพ สมำชิก คริสเตียนจึง
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ควรจะนบัถือ และมีหนำ้ท่ีเล้ียงดูท่ำนทั้งฝ่ำยกำยและฝ่ำยวญิญำณจิต คริสตจกัรควรจะเอำเงินส่วนหน่ึง
ท่ีสมำชิกถวำยมำใชเ้ป็นเงินเดือนศิษยำภิบำล ใหพ้อสมควรแก่ฐำนะควำมเป็นอยูข่องสมำชิก (องคพ์ระ
ผูเ้ป็นเจำ้ไดต้รัสไวว้ำ่ คนเหล่ำนั้นท่ีประกำศกิตติคุณจะเล้ียงชีพดว้ยกิตติคุณนั้น 1 โครินธ์ 9:14) 
นอกจำกนั้น สมำชิกควรจะใหก้ ำลงัใจ และอธิษฐำนเพื่อศิษยำภิบำลเสมอ (ขำ้พเจำ้วงิวอนขอท่ำนช่วย
อธิษฐำนพระเจำ้โดยใจร้อนรนเพื่อขำ้พเจำ้ โรม 16:30) 

5. คริสเตียนจะต้องช่วยกนัสร้าง และบ ารุงรักษาคริสตจักร ถำ้คริสตจกัรยงัไม่มีสถำนท่ีท่ีใหญ่
พอหรือเหมำะสมส ำหรับนมสักำรพระเจำ้ และศึกษำพระคริสตธรรมคมัภีร์ พวกสมำชิกจะตอ้งร่วมมือ
กนัลงทุนลงแรงสร้ำง (ถำ้สมำชิกไม่สำมำรถก่อสร้ำงหรือท ำใหส้ ำเร็จทั้งหมดได ้ ก็อำจจะขอควำม
ช่วยเหลือจำกคริสตจกัรอ่ืนท่ีจะสำมำรถช่วยได)้ อีกอยำ่งหน่ึง สมำชิกมีหนำ้ท่ีท่ีจะช่วยกนับ ำรุงรักษำตวั
โบสถร์วมทั้งเคร่ืองเรือน และเคร่ืองอุปกรณ์ต่ำง ๆ เช่น โตะ๊ เกำ้อ้ี หนงัสือเพลง พระคริสตธรรมคมัภีร์
เป็นตน้ ตอ้งช่วยกนัรักษำควำมสะอำดภำยในตวัโบสถ ์และบริเวณภำยนอกดว้ย 

6. คริสเตียนจะต้องช่วยในการเผยแพร่พระกติติคุณทางคริสตจักร คือนอกจำกกำรเป็นพยำน
ส่วนตวัต่อญำติพี่นอ้งและเพื่อนฝงูดงัไดก้ล่ำวมำแลว้ สมำชิกคริสเตียนมีหนำ้ท่ีท่ีจะร่วมมือกบั ศิษยำภิ
บำล และสมำชิกอ่ืน ๆ ในกิจกำรเผยแพร่ต่ำง ๆ ดว้ย เช่น ออกไปประกำศพระกิตติคุณ และแจกหนงัสือ
เร่ืองพระกิตติคุณตำมตลำดหรือหมู่บำ้นซ่ึงอยูใ่กลเ้คียงคริสตจกัร หรือไปเยีย่มเยยีนและประกำศกิตติ
คุณในบำ้นของผูส้นใจ เป็นตน้ กำรเผยแพร่พระกิตติคุณนบัเป็นหนำ้ท่ีแรกและเป็นงำนส ำคญัท่ีสุดของ
คริสตจกัร (ฝ่ำยพระเยซูจึงตรัสสั่งพวกสำวกวำ่ ท่ำนทั้งหลำยจงออกไปทัว่โลกประกำศกิตติคุณแก่
มนุษยทุ์กคน มำระโก 16:15)  

เช่นเดียวกนั ถำ้คนอ่ืนท่ีไม่ใช่คริสเตียนมำร่วมประชุมท่ีคริสตจกัร ก็เป็นหนำ้ท่ีของสมำชิกท่ีจะ
ตอ้นรับและแสดงไมตรีจิตต่อเขำ ใหเ้ขำเห็นควำมรักของพระเจำ้ท่ีมีต่อเขำและเป็นก ำลงัใจช่วยเขำให้
อยำกไปร่วมประชุม และฟังพระกิตติคุณอีก 

7. คริสเตียนจะต้องปฏิบัติหน้าทีท่ี่เพือ่นสมาชิกยกย่องเลือกให้ เช่น กรรมกำรต่ำง ๆ เลขำนุกำร 
คนท ำบญัชี เหรัญญิก ผูน้ ำเพลง ประธำนน ำกำรประชุม หรือครูสอนพระคริสตธรรมคมัภีร์ เป็นตน้ ถำ้
สมำชิกทุคนปฏิบติัหนำ้ท่ีของตนดว้ยควำมเอำใจใส่และรับผดิชอบคริสตจกัรก็จะเจริญ และเป็นท่ีพอ
พระทยัพระเจำ้ 

ง. การปฏิบัติหน้าทีต่่อครอบครัว พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนวำ่ เม่ือพระเจำ้ทรงเนรมิตสร้ำง
มนุษยคู์่แรกข้ึนในโลก พระองคไ์ดใ้หเ้ขำร่วมสมรสกนั และตั้งครอบครัวแรกข้ึน พระเจำ้จึงมีค ำสั่งสอน
บนัทึกไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์ เก่ียวกบักำรสมรสและกำรมีครอบครัวใหเ้ป็นไปตำมพระประสงค์
ของพระองคคื์อ  
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1. คริสเตียนจะต้องรักและซ่ือสัตย์ต่อคู่สมรส โดยไม่ไปร่วมประเวณีหรือเล่นชูก้บัคนอ่ืนเป็น
อนัขำดเพรำะในสำยพระเนตรของพระเจำ้คู่สมรสเป็นบุคคลเดียวกนั ซ่ึงพระเจำ้หำ้มพรำกจำกกนัโดย
กำรร่วมประเวณีกบัคนอ่ืน พระเยซูตรัสวำ่ (พระผูท้รงสร้ำงมนุษยแ์ต่เดิมไดท้รงสร้ำงใหเ้ป็นชำยและ
หญิงและตรัสวำ่ เพรำะเหตุนั้น บุรุษจึงตอ้งละบิดำมำรดำของตนไปผกูพนัอยูก่บัภรรยำ และเขำทั้งสอง
จะเป็นเน้ืออนัเดียวกนั เขำจึงไม่เป็นสองต่อไป แต่เป็นเน้ืออนัเดียวกนั เหตุฉะนั้นซ่ึงพระเจำ้ไดผ้กูพนั
กนัแลว้ อยำ่ใหม้นุษยท์  ำใหพ้รำกจำกกนัเลย มทัธิว 19:3-6) 

นอกจำกนั้นพระคริสตธรรมคมัภีร์หำ้มมีภรรยำหรือสำมีมำกกวำ่คนเดียว เพรำะถือวำ่เป็นกำร
ล่วงประเวณี พระเยซูตรัสสอนวำ่คู่สมรสจะตอ้งอยูด่ว้ยกนัตลอดชีวิต เพรำะเป็นเน้ืออนัเดียวกนั
ตลอดเวลำ จนกวำ่สำมีหรือภรรยำจะส้ินชีวิต ถำ้เป็นเช่นนั้นแลว้คนท่ียงัอยูก่็สมรสใหม่ได ้พระเยซูตรัส
หำ้มคู่สมรสแยกหรือหยำ่กนั เวน้แต่ฝ่ำยหน่ึงฝ่ำยใดจะท ำผดิประเวณี ถำ้เหตุน้ีเกิดข้ึน ผูบ้ริสุทธ์ิมีสิทธ์ิท่ี
จะหยำ่ผูก้ระท ำผดิ (ผูใ้ดหยำ่ภรรยำของตนเพรำะเหตุต่ำง ๆ เวน้แต่ผดิกบัชำยอ่ืน แลว้ไปมีภรรยำใหม่ก็
ผดิประเวณี มทัธิว 9:19) แต่ถำ้ฝ่ำยผูบ้ริสุทธ์ิจะยอมยกโทษ และคืนดีกบัฝ่ำยท ำผดิ ก็ดีกวำ่ เพรำะเป็น
ประโยชน์แก่บุตรธิดำมำกกวำ่กำรแยกหรือหยำ่กนั 

พระคริสตธรรมคมัภีร์เนน้วำ่ คู่สมรสคริสเตียนควรจะรักและนบัถือซ่ึงกนัและกนั (ฝ่ำยภรรยำ 
จงยอมฟังสำมีของตนเหมือนยอมฟังองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้....ฝ่ำยสำมีจงรักภรรยำตนเหมือนอยำ่งพระคริสต์
ไดท้รงรักคริสตจกัรดว้ย เอเฟซสั 5:22-24) 

2. คริสเตียนผู้เป็นสามีจะต้องเลีย้งดูครอบครัว พระคริสตธรรมคมัภีร์หำ้มทอดทิ้งหรือละเลย
ภรรยำ (ถำ้แมน้ผูใ้ดไม่เล้ียงดูวงศญ์ำติของตนและคนในบำ้นเรือนของตน ผูน้ั้นก็ปฏิเสธควำมเช่ือเสีย
แลว้ 1 ทิโมธี 5:8) ฝ่ำยภรรยำก็มีหนำ้ท่ีท่ีจะไม่ผลำญเงินทองท่ีสำมีหำมำให ้แต่ตอ้งใชจ่้ำยอยำ่งประหยดั  

3. คริสเตียนจะต้องสอน และอบรมบุตรธิดาให้รู้เร่ืองพระเจ้า พระเจำ้ตรัสสั่งคริสเตียนวำ่ (พระ
เยโฮวำห์พระเจำ้ของเรำเป็นเอก และเจำ้จงรักพระเยโฮวำห์ดว้ยสุดใจสุดจิตของเจำ้ดว้ยส้ินสุดก ำลงัของ
เจำ้ และถอ้ยค ำเหล่ำน้ีซ่ึงเรำไดส้ั่งไวแ้ก่เจำ้ในวนัน้ี ก็ใหต้ั้งอยูใ่นใจของเจำ้ทั้งหลำย และจงอุตส่ำห์สั่ง
สอนบุตรทั้งหลำยของเจำ้ดว้ยถอ้ยค ำเหล่ำน้ี พระบญัญติั 6:4-7) และ (ฝ่ำยท่ำนทั้งหลำยผูเ้ป็นบิดำ อยำ่ย ัว่
บุตรของตนใหข้ดัเคืองใจ แต่จงอบรมดว้ยกำรตีสอน และเตือนสติขององคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ เอเฟซสั 6:4) 
คริสเตียนควรจะอ่ำนพระคริสตธรรมคมัภีร์และเล่ำเร่ืองพระเจำ้ใหบุ้ตรธิดำฟังในบำ้น และควรจะพำไป
โบสถเ์ป็นประจ ำ เพื่อใหเ้ด็กไดมี้โอกำสฟังค ำสอนท่ีนัน่ดว้ยนอกจำกสอนดว้ยปำก คริสเตียนมีหนำ้ท่ีท่ี
จะระวงัควำมประพฤติของตนใหเ้ป็นตวัอยำ่งท่ีดีส ำหรับเด็ก ๆ ในบำ้น 
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ส ำหรับเด็ก ๆ ในครอบครัวคริสเตียนจะตอ้ง (นบนอบและเช่ือฟังบิดำมำรดำของตน เอเฟซสั 
6:1) และแสดงควำมสุภำพต่อผูใ้หญ่ทัว่ไป นอกจำกจะถูกสั่งใหท้  ำผดิต่อค ำสั่งสอนของพระเจำ้ (ซ่ึง
ส ำคญักวำ่ค ำสั่งสอนของบุคคลอ่ืนใดแมแ้ต่บิดำมำรดำ) 

4. คริสเตียนจะต้องจัดพธีิที่มีในบ้านของตนให้เป็นแบบคริสเตียน เช่น พิธีสมรส พิธีข้ึนบำ้น
ใหม่ พิธีท ำศพ เป็นตน้ (เหตุฉะนั้น ถำ้ท่ำนทั้งหลำยจะกินจะด่ืมก็ดี หรือจะท ำประกำรใดก็ดี จงกระท ำ
ส่ิงนั้นใหเ้ป็นท่ีถวำยเกียรติยศแก่พระเจำ้ 1 โครินธ์ 10:31) กำรเอำพิธีของศำสนำอ่ืน ๆ เขำ้มำปฏิบติัใน
บำ้นก็เป็นกำรอปัยศต่อพระเจำ้องคเ์ท่ียงแท ้ และพระผูส้ิ้นพระชนมแ์ทนบำปของคริสเตียน คริสเตียน
จะท ำแบบนั้นไม่ไดเ้ป็นอนัขำด 

จ. การปฏิบัติหน้าทีต่่อรัฐบาลและสังคม เพรำะพระคริสตธรรมคมัภีร์สอนวำ่ รัฐบำลและ
ผูป้กครองของแต่ละประเทศเป็นผูรั้บใชข้องพระเจำ้ เป็นผูรั้กษำควำมสงบ และประกนัสวสัดิกำรของ
ประชำชน (ใหค้นทุกคนยอมอยูใ่ตบ้งัคบัผูมี้อ  ำนำจ ดว้ยวำ่ไม่มีอ ำนำจอนัใดเวน้ไวซ่ึ้งมำจำกพระเจำ้ 
และผูมี้อ  ำนำจซ่ึงด ำรงอยูน่ั้น พระเจำ้ก็ไดท้รงตั้งไว.้..เพรำะวำ่ผูค้รอบครองนั้นเป็นผูรั้บใชข้องพระเจำ้ 
เพื่อใหป้ระโยชน์แก่ท่ำน โรม 13:1,4) คริสเตียนจึงมีหนำ้ท่ีต่อรัฐบำลและสังคม คือ  

1. คริสเตียนจะต้องนับถือ และอธิษฐานเพือ่ผู้ปกครองของประเทศ ในฐำนะท่ีทำ่นมีต ำแหน่ง
สูงและมีควำมรักผดิชอบในดำ้นกำรเมืองหนกัมำก (ท่ำนทั้งหลำยจงใหแ้ก่ทุกคน (พวกผูป้กครอง) 
ตำมท่ีเขำควรจะไดรั้บ....ควำมย  ำเกรงควรจะใหแ้ก่ผูใ้ดจงใหแ้ก่ผูน้ั้น เกียรติยศควรจะใหแ้ก่ผูใ้ดจงใหแ้ก่
ผูน้ั้น โรม 1:37) และ (จงนบัถือพระมหำกษตัริย ์1 เปโตร 2:17) นอกจำกนั้น พระคริสตธรรมคมัภีร์สอน
วำ่ (ขำ้พเจำ้จึงเตือนสติท่ำนทั้งหลำยใหว้งิวอนอธิษฐำนทูลขอ...ส ำหรับกษตัริยท์ ั้งหลำยและคนทั้งปวงท่ี
มีต ำแหน่งสูง เพื่อเรำจะประกอบชีวติไดอ้ยำ่งสงบสุขโดยทำงธรรม 1 ทิโมธี 2:1-2) 

2. คริสเตียนจะต้องท าตามกฎหมายของรัฐบาลทุกข้อ (เวน้แต่กฎหมำยท่ีขดัขืนพระบญัญติัของ
พระเจำ้) (ท่ำนทั้งหลำยจงยอมฟังกำรบงัคบับญัชำท่ีมนุษยต์ั้งไวทุ้กอยำ่ง เพรำะเห็นแก่องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ 
จะเป็นพระมหำกษตัริยผ์ูอ้  ำนำจยิง่ก็ดีหรือจะเป็นเจำ้เมืองผูถื้อรับสั่งมำแต่พระมหำกษตัริยก์็ดี เพื่อจะ
ลงโทษแก่ผูก้ระท ำชัว่ และยกยอ่งผูป้ระพฤติ 1 เปโตร 2:13-14) คริสเตียนจะตอ้งซ่ือสัตยต่์อกำร
รับผดิชอบหนำ้ท่ีของพลเมือง เช่น ตอ้งเสียภำษีเตม็จ ำนวนตำมกฎหมำย ตอ้งปฏิบติัตำมกฎจรำจรอยำ่ง
เคร่งครัด และตอ้งรับใชป้ระเทศชำติโดยกำรเป็นทหำรถำ้ถูกเกณฑ ์ เป็นตน้ คริสเตียนควรจะเป็น
พลเมืองท่ีดีท่ีสุดและจะปฏิบติัตำมกฎหมำยทุกขอ้ (เพรำะเห็นแก่องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ 1 เปโตร 2:13) 

3. คริสเตียนไม่ร่วมพธีิของรัฐบาลและสังคมได้เมื่อได้รับเชิญ แต่ไม่ควรปฏิบติัพิธีของศำสนำ
อ่ืน ควรจะอธิบำยปรับควำมเขำ้ใจดว้ยควำมสุภำพต่อเจำ้ภำพเสียก่อน เพื่อไม่ใหเ้กิดกำรเขำ้ใจผิดต่อกนั 
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คริสเตียนไปอยูใ่นสถำนท่ีท่ีปฏิบติัพิธีของศำสนำอ่ืนได ้ แต่พระเจำ้ทรงหำ้มไม่ใหก้รำบไหวห้รือแสดง
ควำมเคำรพต่อพระและเจำ้อ่ืน ๆ เป็นอนัขำด (ดงัไดอ้ธิบำยแลว้ในขอ้ท่ี 1 หนำ้ 26) 

ตำมท่ีไดก้ล่ำวมำน้ีจะเห็นวำ่ คริสเตียนมีหนำ้ท่ีปฏิบติัหลำยขอ้ แต่ผูอ่ื้นอยำ่เขำ้ใจผิดวำ่ คริส
เตียนปฏิบติัหนำ้ท่ีเหล่ำน้ีเพื่อจะลบลำ้งบำป สร้ำงบุญหรือช่วยตนเองใหไ้ดค้วำมรอดและชัว่นิรันดร์ 
คนเรำจะรอดพน้จำกบำป และไดรั้บชีวิตนิรันดร์โดยวธีิเดียวเท่ำนั้น คือตอ้งกลบัใจเสียใหม่และเช่ือฟัง
ในองคพ์ระเยซูคริสตถ์ำ้ท ำเช่นน้ีแลว้ พระเจำ้จะทรงยกโทษบำปและประทำนชีวตินิรันดร์ให้โดยพระ
เยซูคริสตไ์ดท้รงสละชีวติของพระองคเ์พื่อไถ่โทษบำปของเรำแลว้ (ของประทำนของพระเจำ้ก็คือชีวติ
นิรันดร์ในพระเยซูคริสตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ของเรำ โรม 6:23) บุตรมนุษย ์(พระเยซูคริสต)์....มำเพื่อจะ....
ประทำนชีวติของท่ำนให้เป็นค่ำไถ่คนเป็นอนัมำกมทัธิว 20:28) 

ฉะนั้น คริสเตียนไม่ไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีของเขำเพื่อจะไดอ้ะไรจำกพระเจำ้แต่เพื่อจะตอบแทนและ
แสดงควำมขอบคุณท่ีพระเจำ้ทรงมีบุญคุณอยำ่งใหญ่หลวงต่อเขำ ขอ้ควำมน้ีอำจจะเปรียบใหเ้ห็นไดง่้ำย 
ๆ คือ สมมุติวำ่ บงัเอิญ “นำย ก.” ตกน ้ำแต่เขำวำ่ยน ้ำไม่เป็น และก ำลงัจะจมน ้ำตำยอยูแ่ลว้ พอดี “นำย 
ข.” เดินผำ่นมำเห็นเขำ้ก็รีบกระโดดลงไปช่วยชีวติ “นำย ก.” พอลำกตวั “นำย ก.” ไปถึงฝ่ังแลว้“นำย ข.”
ก็เป็นลมสลบไป เพรำะหมดก ำลงั “นำย ก”  ก็รีบตำมคนมำช่วยหำม “นำย ข” ไปโรงพยำบำล และขอ
หมดช่วยรักษำ “นำย ข” อยำ่งเตม็ท่ีโดยเขำจะจ่ำยค่ำรักษำทั้งหมดให ้ ยิง่กวำ่นั้น ตวัเขำเองไดไ้ปเยีย่ม
เยยีน และช่วยเฝ้ำพยำบำล “นำย ข.” จนหำยออกจำกโรงพยำบำลไดท่ี้ “นำย ก.” ท  ำเช่นน้ี ไม่ใช่เพื่อตวั
เขำจะรอดจำกกำรจมน ้ำ เพรำะเขำรอดและปลอดภยัอยูแ่ลว้ แต่เขำเตม็ใจปรนนิบติั “นำย ข.” เพื่อจะ
ตอบแทนบุญคุณ “นำย ข.” และเพื่อแสดงควำมขอบคุณ เช่นเดียวกนั คริสเตียนก็เตม็ใจท่ีจะปรนนิบติั
พระเจำ้ (โดยปฏิบติัตำมค ำสั่งสอนของพระองคทุ์กขอ้) ดว้ยเห็นแก่บุญคุณและกำรเสียสละของพระองค ์

สุดทำ้ยน้ี ผูอ่้ำนคงจะเห็นแลว้วำ่ กำรด ำเนินชีวิตคริสเตียนมีหลำยขอ้เหลือเกิน และบำงขอ้ก็
ปฏิบติัยำกมำก พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนเน้นวำ่ คนเรำจะด ำเนินชีวิตคริสเตียนอยำ่งถูกตอ้งดว้ยตนเอง
ไม่ได ้แต่เม่ือเขำกลบัใจเช่ือในพระเยซูแลว้ พระวิญญำณของพระองคจ์ะสถิตอยูใ่นจิตใจเขำ เพื่อช่วยเขำ
ใหมี้ก ำลงั (ทั้งกำยและทั้งใจ) ท่ีจะด ำเนินชีวติคริสเตียนไดค้ริสเตียนจะไดรั้บก ำลงัอนัวเิศษน้ี โดยกำร
อธิษฐำนทูลขอจำกพระองคด์ว้ยใจจริงและดว้ยควำมมัน่ใจ (ขำ้พเจำ้กระท ำทุกส่ิงไดโ้ดยพระเยซูคริสต ์
ผูท้รงชูก ำลงัขำ้พเจำ้ ฟีลิปปี 4:13 ท่ำนจึงมีก ำลงัข้ึนในองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ และในเร่ียวแรงแห่งฤทธ์ิเดช
ของพระองค ์ เอเฟซสั 6:10 เรำทั้งหลำยจงมีใจกลำ้เขำ้มำถึงพระท่ีนัง่แห่งพระคุณ เพื่อเรำจะไดรั้บควำม
เมตตำและจะไดพ้บพระคุณท่ีจะช่วยเรำในวำระท่ีตอ้งกำร ฮีบรู 4:16) 
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