เป็ นคริสเตียนได้ อย่ างไร?
คาแนะนาการเข้าเป็ นคริสเตียน
และ
การดาเนินชีวติ คริสเตียน
โดย
อาจารย์ โรเบิร์ต อาร์ . สจ๊ วต
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คาแนะนาการเข้าเป็ นคริสเตียนและการดาเนินชีวติ คริสเตียน
คานา คำถำมสองข้อที่ขำ้ พเจ้ำมักจะพบบ่อย ๆ จำกคนทัว่ ๆ ไปคือ (1) “จะเข้ำศำสนำคริ สเตียน
ได้อย่ำงไร?” และ (2) “ถ้ำเขำเชื่อในพระเยซูคริ สต์แล้วจะต้องปฏิบตั ิอย่ำงไรต่อไป?” หนังสื อที่ท่ำน
กำลังอ่ำนอยูน่ ้ ี
จะช่วยตอบคำถำมสองข้อนี้ โดยใช้พระคริ สต์ธรรมคัมภีร์เป็ นหลักคำสอนมำอธิ บำย
ตัวพิมพ์ในวงเล็บ ( ) ต่อไปนี้ จะเป็ นข้อควำมที่คดั ลอกมำจำกพระคริ สตธรรมคัมภีร์
ผูท้ ี่จะเข้ำเป็ นคริ สเตียนควรจะปฏิบตั ิเป็ นขั้น ๆ คือ (1) ฟั งและศึกษำจนพบว่ำศำสนำคริ สเตียน
เป็ นควำมจริ ง และเกิดควำมเลื่อมใสศรัทธำ (2) เข้ำเชื่ อในพระเยซูคริ สต์ตำมคำแนะนำของพระองค์เอง
(3) เริ่ มปฏิบตั ิตำมคำสั่งสอนสำหรับผูท้ ี่เพิ่งเป็ นคริ สเตียน (4) ปฏิบตั ิตำมคำสั่งสอนสำหรับชีวติ คริ ส
เตียนเป็ นประจำ ทั้งสี่ ขอ้ ที่กล่ำวมำนี้เป็ นหัวข้อสำคัญของหนังสื อเล่มนี้ ข้ำพเจ้ำหวังอย่ำงยิง่ ว่ำหนังสื อ
เล่มนี้จะเป็ นประโยชน์แก่ผอู ้ ่ำนทุกท่ำน และจะช่วยให้เกิดควำมเข้ำใจดี เพื่อท่ำนจะได้เชื่อ และปฏิบตั ิ
ต่อไป เพรำะชีวติ คริ สเตียนแท้เป็ นชีวติ ที่สมบูรณ์ มีแต่ควำมสุ ขและอิ่มใจเมื่อยังดำเนินชีวติ อยูใ่ นโลกนี้
ทั้งจะเป็ นชีวติ ยัง่ ยืนในเมืองสวรรค์ต่อไปอีกชัว่ นิ รันดร์

1. พืน้ ความรู้ของคริสเตียน
ส่ วนมำกผูท้ ี่สนใจ จะเข้ำเป็ นคริ สเตียน มักจะศึกษำจนเข้ำใจและเห็นเหตุผลในข้อควำมสำคัญ
ๆ ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์เช่น (ก) เรื่ องพระเจ้ำองค์เที่ยงแท้ (ข) เรื่ องสภำพฝ่ ำยจิตใจของมนุษย์ (ค)
เรื่ องพระเยซูคริ สต์เจ้ำและ (ง) เรื่ องทำงรอดพ้นจำกบำป
ก. เรื่ องพระเจ้ำองค์เที่ยงแท้ พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนว่ำพระเจ้ำองค์เที่ยงแท้มี องค์ เดียว
เท่านั้น ทรงเป็ นพระเจ้ำของมนุษย์ทุกชำติทุกภำษำทัว่ พิภพโลก เหมือนพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั
ทรงเป็ นกษัตริ ยอ์ งค์เที่ยงแท้องค์เดียวของคนไทยทุกตำบลและทุกจังหวัดทัว่ ประเทศไทย (พระเจ้ำองค์
อื่นไม่มี มีแต่พระเจ้ำองค์เดียว 1 โคริ นธ์ 8:4) พระองค์ทรงเป็ นอยู่
1. พระเจ้ าผู้ทรงพระชนม์ อยู่ตลอดกาล โดยไม่มีเบื้องต้นและเบื้องปลำยมำจำกัดพระองค์
พระองค์ไม่ทรงเปลี่ยนแปลงหรื อเสื่ อมอำนำจ พระองค์ทรงเป็ นอยูก่ ่อนโลกจักรวำล และสิ่ งใด ๆ ทั้งสิ้ น
(จงถวำยยศศักดิ์ และรัศมีภำพสื บ ๆ ไปเป็ นนิจแด่พระมหำกษัตริ ยผ์ ทู ้ รงพระเจริ ญนิ รันดร์ ผูไ้ ม่ได้เปื่ อย
เน่ำไปเสี ย....เป็ นพระเจ้ำองค์เดียว 1 ทิโมธี 1:17)
2. พระเจ้ าผู้ทรงเนรมิตสร้ างโลกจักรวาล ตลอดจนสรรพสิ่ ง สรรพสัตว์ และสรรพชนทั้งปวง
ในโลก (เมื่อเดิมนั้นพระเจ้ำได้เนรมิตสร้ำงฟ้ ำและดิน ปฐมกำล 1:1 พระเจ้ำซึ่ งทรงสร้ำงโลกกับสิ่ งทั้ง
ปวงที่มีอยูใ่ นโลก
พระองค์เป็ นเจ้ำของสวรรค์และแผ่นดินโลก....พระองค์ได้ทรงสร้ำงมนุษย์ทุก
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ประเทศ...อยูท่ วั่ พิภพโลก กิจกำร 17:24,26) พระเจ้ำเป็ นผูต้ ้ งั กฎธรรมชำติและควบคุมธรรมชำติให้เป็ น
ระเบียบดังที่ปรำกฏอยูท่ ุกวันนี้ธรรมชำติก็สำแดงว่ำพระเจ้ำทรงเป็ นผูป้ ระกอบด้วยฤทธำนุภำพและทรง
มีพระสติปัญญำอันมหัศจรรย์ (คือฤทธำนุภำพอันถำวรและสัมภำวะของพระองค์ ทรงปรำกฏชัดใน
สรรพสิ่ งที่พระองค์ได้ทรงสร้ำงนั้นตั้งแต่แรกสร้ำงโลก โรม 1:20)
3. พระเจ้ าผู้ทรงทนุบารุ งและเลีย้ งดูมนุษย์ โลก โดยประทำนของจำเป็ นทุกอย่ำงให้ เช่น ชีวติ
ลมหำยใจ แสงแดด น้ ำฝน อำหำรเป็ นต้น (พระองค์เป็ นผูไ้ ด้ทรงโปรดประทำนชีวิตและลมหำยใจ และ
สิ่ งสำรพัดแก่คนทั้งปวงต่ำงหำก กิจกำร 17:25)
4. พระวิญญาณผู้ไม่ ถูกจากัดโดยมีตัวตน พระองค์จึงสถิตอยูท่ ุกหนทุกแห่งทั้งในสวรรค์ และ
ทัว่ แผ่นดินโลก พระองค์ทรงสัพพัญญู (รอบรู ้) ชีวิตของมนุษย์แต่ละคน ตลอดจนกำรกระทำ คำพูด
และควำมนึกคิดในใจ (พระเจ้ำเป็ นพระวิญญำณ ยอห์น 4:24 สิ่ งใดที่ไม่ได้ปรำกฏแก่พระองค์ไม่มีแต่
สรรพสิ่ งปรำกฏแจ้งต่อพระเนตรของพระองค์ผซู้ ่ ึงเรำต้องให้กำรนั้น ฮีบรู 4:13)
5. พระเจ้ าผู้บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ พระองค์ไม่เคยกระทำควำมผิดบำปหรื อควำมชัว่ ใด ๆ และไม่
ยอมคลุกคลีกบั ควำมผิดบำปเป็ นอันขำด พระองค์จึงไม่ทรงยอมให้คนที่เคยทำควำมผิดบำปเข้ำในเมือง
สวรรค์ซ่ ึ งเป็ นที่สถิตอันบริ สุทธิ์ ของพระองค์ (พระองค์ผเู ้ ดียวทรงเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ .... สิ่ งหนึ่งสิ่ งใดที่เป็ น
มลทินหรื อผูห้ นึ่งผูใ้ ดประพฤติอุจำดหรื อพูดมุสำจะเข้ำในเมืองนั้นไม่ได้เลย วิวรณ์ 15:4,21:27)
6. พระมหากษัตริย์สูงสุ ดผู้ปกครองและพิพากษามนุษย์ โลกอย่ างเด็ดขาด เนื่องจำกพระองค์
เป็ นผูพ้ ิพำกษำที่ยตุ ิธรรมปรำศจำกควำมลำเอียง พระองค์จึงต้องลงโทษทุกคนที่เคยทำควำมผิดบำป
ถึงแม้เพียงครั้งเดียว เหมือนผูพ้ ิพำกษำในศำลต้องถือว่ำ ผูท้ ำผิดกฎหมำยเพียงข้อเดียวก็ถือว่ำผิด (ข้ำแต่
พระองค์ผเู ้ ป็ นมหำกษัตริ ยแ์ ห่งประเทศทั้งปวง วิวรณ์ 15:3 เรำทั้งหมดต้องยืนต่อหน้ำบัลลังก์ของ พระ
เจ้ำ....ทุกคนต้องให้กำรด้วยตัวเองแก่พระเจ้ำ โรม 14:11-12)
ข. เรื่ องสภำพฝ่ ำยจิตใจของมนุษย์ พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนว่ำ
1. หลังจากพระเจ้ าทรงเนรมิตสร้ างโลกจักรวาลพืชและสรรพสั ตว์แล้ว พระองค์ ได้ ทรงเนรมิต
สร้ างมนุษย์ ท้งั ชายและหญิงขึน้ พระเจ้ำได้สร้ำงมนุษย์ให้เป็ นวิญญำณเหมือนพระองค์ และให้มีร่ำงกำย
เป็ นที่อำศัยของวิญญำณ (พระเจ้ำได้ทรงสร้ำงมนุษย์ดว้ ยผงคลีดิน ระบำยลมแห่งชีวิตเข้ำทำงจมูก ให้มี
ชีวติ หำยใจเข้ำออก มนุษย์จึงเกิดเป็ นจิตวิญญำณมีชีวิตอยู่ ปฐมกำล 2:7)
2. พระเจ้ าทรงสร้ างมนุษย์ ให้ เป็ นวิญญาณอย่ างพระองค์ โดยประสงค์ จะให้ มนุษย์ ร้ ู จักและ
สนิทสนมกับพระองค์ ตลอดชีวติ ในโลกนี้ และตลอดชี วติ นิ รันดร์ ในเมืองสวรรค์ (พระเจ้ำจึงทรงสร้ำง
มนุษย์ข้ ึนตำมแบบฉำยำของพระองค์ ปฐมกำล 1:27) ทุกคนที่เกิดมำในโลกจึงมีส่วนหนึ่งในจิตใจที่
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ต้องกำรพระเจ้ำ และจะไม่มีควำมอิ่มใจ จนกว่ำจะได้รู้จกั และอยูใ่ กล้ชิดพระองค์ (ข้ำแต่พระเจ้ำ....
วิญญำณของข้ำพเจ้ำกระหำยหำพระเจ้ำ ผูท้ รงพระชนม์อยู่ บทเพลงสรรเสริ ญ 42:1-2)
3. แต่ พระเจ้ าทรงต้ องการเฉพาะคนทีเ่ ต็มใจนับถือและเชื่อฟังพระองค์ พระเจ้ำจึงทรงสร้ำง
มนุษย์ให้เป็ นผูม้ ีอิสระมีเสรี ภำพ เพื่อทุกคนจะได้มีสิทธิ์ เลือกและตัดสิ นใจเอง ผูท้ ี่เชื่ อฟังพระบัญญัติ
ของพระเจ้ำก็เป็ นผูท้ ี่รู้จกั และใกล้ชิดพระองค์ได้แต่ผทู ้ ี่ฝ่ำฝื นพระบัญญัติของพระเจ้ำก็จะต้องถูกตัดขำด
จำกพระองค์ท้ งั ในชีวิตนี้และชีวติ ภำยหน้ำด้วย
4. น่ าเสี ยดายทีม่ นุษย์ ทุกคนทั้งในยุคแรกและยุคต่ อ ๆ มาได้ ทาผิดพระบัญญัติของพระเจ้ า ที่
จำรึ กไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ และที่จำรึ กไว้ในควำมรู้สึกผิดชอบของเขำโดยเลือกเอำกำรกระทำ
ควำมผิดบำป (ไม่มีคนชอบธรรมสักคนหนึ่งไม่มีเลย....ไม่มีผใู้ ดประพฤติดีแม้สักคนเดียว....คนทั้งปวง
ได้ทำผิดทุกคน โรม 3:10,12,13) ต่ำงคนต่ำงจึงเสี ยโอกำสที่จะรู ้จกั สนิทสนมกับพระเจ้ำในชีวติ นี้ และ
เสี ยโอกำสที่จะไปเมืองสวรรค์ในชีวติ ภำยหน้ำ ตำมควำมยุติธรรมของพระเจ้ำดังกล่ำวมำแล้ว พระองค์
จะทรงปล่อยคนผิดบำปให้เข้ำเมืองสวรรค์ไม่ได้ แต่จะต้องลงโทษเขำในนรก (ท่ำนทั้งหลำยไม่รู้หรื อว่ำ
คนอธรรม......คนผิดประเวณี หรื อคนไหว้รูปเคำรพหรื อผิดผัวเมียเขำ หรื อคนขโมย หรื อคนมักโลภ
หรื อคนเมำเหล้ำ หรื อคนปำกร้ำย หรื อคนฉ้อโกง จะไม่ได้รับส่ วนในแผ่นดินของพระเจ้ำ 1 โคริ นธ์ 6:910)
5. มนุษย์ ทุกคนทีม่ ีสติสัมปชั ญญะคงจะรู้ ตัวว่ าตนเป็ นคนผิดบาป (ถ้ำเรำทั้งหลำยจะว่ำเรำไม่มี
บำปเรำก็ล่อลวงตนเองและควำมจริ งไม่ได้อยูใ่ นเรำเลย 1 ยอห์น 1:8) แต่บำงคนอำจจะคิดไปว่ำเขำ
สำมำรถลบล้ำงควำมบำปของตนเองได้เช่นโดยกำรทำบุญ สร้ำงกุศล ทำพิธีทำงศำสนำเป็ นต้น แต่ พระ
คริ สตธรรมคัมภีร์สอนเน้นว่ำ ควำมผิดบำปทุกอย่ำงเป็ นกำรกระทำผิดต่อพระบัญญัติของพระเจ้ำ (คน
ใดที่กระทำบำปก็ผดิ พระบัญญัติดว้ ย และกำรบำปเป็ นที่ผิดพระบัญญัติ 1 ยอห์น 3:4) คนบำปจึงจะล้ำง
บำปของตนเองไม่ได้ เช่นเดียวกับนักโทษที่พยำยำมอภัยโทษให้ตนเองไม่ได้ดุจกัน (ใครจะยกควำมผิด
ได้เว้นแต่พระเจ้ำองค์เดียว มำระโก 2:7)
ค. เรื่องพระเยซู คริสต์ เจ้ า ตำมที่ได้กล่ำวมำนี้แสดงให้เห็นว่ำมนุษย์ทุกคนได้ทำผิดต่อพระเจ้ำ
เขำจึงถูกตัดขำดจำกพระองค์และไม่สำมำรถลบล้ำงบำปเองได้ แต่ขอบพระคุณพระเจ้ำที่พระองค์ยงั ทรง
รักและห่วงใยมนุษย์ จึงทรงยอมเสี ยสละชีวติ ของพระองค์เองเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจำกบำป และ
กลับคืนดีกบั พระเจ้ำได้ พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนว่ำ
1. ประมาณสองพันปี มาแล้ วพระเจ้ าได้ ทรงใช้ พระบุตรองค์ เดียวของพระองค์ ให้ เข้ ามาในโลก
อุบตั ิมีรูปกำยเป็ นมนุษย์ โดยถือกำเนิดจำกครรภ์ของหญิงสำวกพรหมจำรี คนหนึ่งชื่ อมำเรี ย (ที่ประเทศ
ปำเลสไตน์ภำคตะวันตกของทวีปเอเซี ย) ก่อนพระบุตรของพระเจ้ำจะมำประสู ติเป็ นมนุ ษย์พระองค์ก็ได้
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ทรงสั่งมำเรี ยให้เรี ยกพระนำมของพระบุตรนั้นว่ำ “เยซู” แปลว่ำ “พระผูช้ ่วยให้รอด” (เธอจะประสู ติ
บุตรเป็ นชำย แล้วเจ้ำจงเรี ยกนำมท่ำนว่ำเยซู เพรำะว่ำท่ำนเป็ นผูท้ ี่จะโปรดช่วยพลไพร่ ของท่ำนให้รอด
จำกควำมคิดของเขำ มัทธิว 1:21) พระนำมเยซูน้ ีแสดงให้เห็นว่ำพระเจ้ำทรงมีควำมห่วงใยมนุษย์ที่ตกอยู่
ในสภำพอันหมดหวัง
2. เมื่อพระเยซู คริสต์ ทรงเจริญวัยจนพระชนมายุได้ 30 พรรษาแล้ ว พระองค์ กไ็ ด้ เริ่มต้ นสั่ ง
สอนและตักเตือนประชาชน ให้สำนึก และสำรภำพควำมผิดบำปของตน กลับใจใหม่แล้วกลับคืนมำหำ
พระเจ้ำเสี ย
มีประชำชนจำนวนมำกที่รู้สึกประทับใจในคำสอนของพระเยซูและในสิ่ งมหัศจรรย์ที่
พระองค์ทรงกระทำ เช่นรักษำคนที่เจ็บป่ วยเป็ นโรคร้ำยแรงให้หำย คนตำบอดเห็นได้ คนใบ้พดู ได้ คน
ตำยฟื้ น และทรงห้ำมคลื่นลมทะเลให้สงบลงทันที (ประชำชนทั้งปวงก็อศั จรรย์ใจด้วยคำสอนของ
พระองค์ เพรำะว่ำพระองค์ได้ทรงสั่งสอนเขำดุจผูม้ ีอำชญำ มัทธิ ว 7:28-29 ในทันใดนั้นคนง่อยได้ลุกขึ้น
ยกที่นอนของตนเดินออกไปต่อหน้ำคนทั้งปวง คนทั้งปวงก็ประหลำดใจนักจึงสรรเสริ ญพระเจ้ำว่ำ เรำ
ไม่เคยเห็นเช่นนี้ เลย มำระโก 2:12) ยิง่ กว่ำนั้นเขำได้รับพระพรฝ่ ำยจิตใจ ซึ่ งเป็ นพยำนแก่ตวั เองว่ำ เขำ
ได้รับกำรยกโทษบำปแล้ว แต่มีพวกนักศำสนำพวกหนึ่งถือตัวจองหองมำก เมื่อพระเยซูทรงสัง่ สอน
ชี้ให้เห็นควำมผิดบำปของเขำ ๆ จึงเกิดเกลียดชังพระองค์ หำช่องเบิกควำมเท็จฟ้ องพระองค์ จนได้อำศัย
เจ้ำเมืองนั้นตัดสิ นประหำรชี วติ ด้วยกำรตรึ งพระเยซูไว้บนไม้กำงเขน ซึ่ งเป็ นวิธีประหำรนักโทษที่มีโทษ
ฉกรรจ์เท่ำนั้น (ปี ลำต (เจ้ำเมือง) จึงถำมว่ำ ถ้ำอย่ำงนั้น เรำจะทำอย่ำงไรแก่พระเยซูที่เรี ยกว่ำพระคริ สต์
เขำพำกันร้องว่ำ ให้ตรึ งเสี ยที่กำงเขนเถิด เจ้ำเมืองถำมว่ำ ตรึ งทำไมเขำได้ทำผิดอะไรเล่ำแต่เขำทั้งหลำย
ยิง่ ร้องว่ำ ให้ตรึ งเสี ยที่กำงเขนเถิด เมื่อปี ลำตเห็นว่ำไม่ได้กำร.... ก็สงั่ ให้โบยตีพระเยซูมอบให้ตรึ งไว้ที่
กำงเขน มัทธิว 27:22-26)
3. ถึงแม้ พระเยซู คริสต์ จะเป็ นผู้บริสุทธิ์ไม่ สมควรจะได้ รับโทษ ทั้งเป็ นพระเจ้ าผู้มีอานาจทีจ่ ะ
ฆ่ าศัตรู และป้องกันชี วติ พระองค์ เองไว้ ได้ แต่ พระองค์ กย็ อมทนทุกข์ ทรมานจนสิ้ นพระชนม์ โดยไม่ ได้
ต่ อสู้ เลย นี่ก็เป็ นที่ประจักษ์ชดั แล้วว่ำไม่มีใครบังคับพระเยซูคริ สต์ให้สิ้นพระชนม์บนไม้กำงเขน แต่
พระองค์ทรงสละชีวติ ด้วยสมัครพระทัยเอง (พระเยซูตรัสว่ำไม่มีผใู ้ ดชิงเอำชีวิตจำกเรำ แต่เรำสละชีวติ
นั้นโดยใจสมัครของเอำเอง ยอห์น 10:18) พระคริ สตธรรมคัมภีร์เน้นว่ำ พระเยซูทรงยอมทนทุกข์
ทรมำนจนสิ้ นพระชนม์บนไม้กำงเขน เป็ นกำรรับโทษแทนควำมผิดบำปของมนุษย์ เพรำะควำมรักของ
พระองค์ที่มีต่อมนุษย์นนั่ เอง (พระองค์เองได้ทรงรับแบกควำมบำปของเรำในพระนำมของพระองค์ที่
ต้นไม้น้ นั 1 เปโตร 2:24 ฝ่ ำยพระเจ้ำได้ทรงสำแดงควำมรักของพระองค์แก่เรำทั้งหลำย คือขณะเมื่อเรำ
ทั้งหลำยยังเป็ นคนบำป พระคริ สต์ได้ทรงยอมตำยแทนเรำ โรม 5:8)
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4. พระเยซู คริสต์ สิ้นพระชนม์ บนไม้ กางเขน แต่ ความตายและนรกไม่ สามารถเอาชนะพระองค์
เพรำะมีเหตุกำรณ์ไม่มีใครคำดหมำยเกิดขึ้น ก่อควำมอัศจรรย์สนเท่ห์ให้แก่ผทู ้ ี่ได้รู้เห็น คือในวันที่สำม
พระองค์ได้คืนพระชนม์ และได้ทรงปรำกฏองค์ให้สำวกหลำยคนเห็น (พระคริ สต์ได้วำยพระชนม์
เพรำะควำมผิดของเรำทั้งหลำย.....และทรงถูกฝังไว้แล้ววันที่สำมพระองค์ทรงเป็ นขึ้นมำใหม่.... และ
พระองค์ทรงปรำกฏแก่เกฟำภำยหลังทรงปรำกฏแก่อคั รสำวกสิ บสองคนนั้น
ภำยหลังพระองค์ทรง
ปรำกฏแก่พวกพี่นอ้ งกว่ำห้ำร้อยคนในครำวเดียว 1 โคริ นธ์ 15:3-6) สำวกของพระเยซูจึงรู ้แน่วำ่ พระองค์
ทรงเป็ นพระเจ้ำและพระผูไ้ ถ่บำปองค์เที่ยงแท้ เมื่อพระเยซูทรงอบรมสั่งสอนสำวกอยูอ่ ีก 40 วันแล้ว
พระองค์ก็ทรงเรี ยกเขำให้ข้ ึนไปบนยอดเขำลูกหนึ่ง และสั่งเขำให้แยกย้ำยกันไปเผยแพร่ พระกิตติคุณ
(คือข่ำวประเสริ ฐ) ของพระองค์ให้มนุษย์ทวั่ ทั้งโลกฟัง (ฝ่ ำยพระองค์จึงตรัสสั่งพวกสำวกว่ำ ท่ำน
ทั้งหลำยจงออกไปทัว่ โลกประกำศกิตติคุณแก่มนุษย์ทุกคน มำระโก 16:15) แล้วในที่สุดพระเยซูก็เสด็จ
กลับไปสวรรค์ เวลำนี้พระองค์กำลังทรงเตรี ยมที่ในเมืองสวรรค์ไว้ให้คริ สเตียนทั้งหลำย และยังสถิตอยู่
ภำยในจิตใจของเขำด้วยโดยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ของพระองค์
ง. เรื่องทางรอดพ้นจากบาปและกลับคืนมาหาพระเจ้ า กำรที่พระเยซูคริ สต์สิ้นพระชนม์ เพื่อรับ
โทษแทนควำมผิดบำปของมนุษย์ก็หมำยควำมว่ำพระเจ้ำทรงเปิ ดทำงที่ พระองค์จะไม่ตอ้ งถือโทษคน
ผิดบำป แต่ทรงยกโทษให้ทุกคนที่ยอมพึ่งควำมเมตตำของพระองค์ พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนว่ำ
1. พระเจ้ าทรงกรุ ณาให้ มนุษย์ ทวั่ โลก ทุกชาติทุกภาษามีสิทธิ์ทจี่ ะพึง่ ความเมตตาของพระองค์
ได้ โดยไม่ จากัด พระเจ้ำทรงรักและประสงค์ที่จะช่วยทุกคนให้รอดพ้นจำกบำป (พระเจ้ำทรงรักโลกจน
ได้ประทำนพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วำงใจในพระบุตรนั้นจะมิได้พินำศ แต่มีชีวิตนิ
รันดร์ ยอห์น 3:16 พระเจ้ำไม่ทรงประสงค์จะให้คนหนึ่งคนใดพินำศเลย แต่ทรงปรำรถนำจะให้คนทั้ง
ปวงกลับใจเสี ยใหม่ 2 เปโตร 3:9)
2. แต่ นอกจากการพึง่ ในความเมตตาของพระเยซู คริสต์ แล้ วมนุษย์ ไม่ มีทางอื่นทีจ่ ะรอดพ้ นจาก
บาปได้ (ในผูอ้ ื่นควำมรอดไม่มีเลย ด้วยว่ำนำมอื่นซึ่ งเป็ นที่รอดแก่เรำทั้งหลำยไม่ทรงโปรดให้มีใน
ท่ำมกลำงมนุษย์ทวั่ ใต้ฟ้ำ กิจกำร 4:12 พระเยซูตรัสแก่เขำว่ำ เรำเป็ นทำงนั้น เป็ นควำมจริ ง และเป็ นชี วติ
ไม่มีผใู ้ ดมำถึงพระบิดำเว้นไว้มำทำงเรำ ยอห์น 14:6)
3. พระเจ้ ายังทรงปล่ อยให้ มนุษย์ ทุกคนมีอสิ ระ เขำมีสิทธิที่จะเลือกพึ่งควำมเมตตำของพระเยซู
คริ สต์ หรื อจะปฏิเสธก็ได้ แล้วแต่กำรตัดสิ นใจของตน แต่เมื่อกำรตัดสิ นใจแล้ว ทุกคนจะต้องรับผลจำก
กำรตัดสิ นใจนั้น ตำมที่พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้บรรยำยไว้ คือ
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(ก) ผู้ทพี่ งึ่ ความเมตตาของพระเยซูคริสต์
(1) จะได้ รับการยกโทษบาปจากพระองค์ (ถ้ำเรำสำรภำพควำมผิดของเรำ พระองค์ทรงสัตย์ซื่อ
และเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกโทษของเรำ และทรงชำระเรำให้พน้ จำกธรรมทั้งสิ้ น 1 ยอห์น 1:9) เขำ
จะมีควำมเบำใจและควำมสบำยใจเพรำะไม่ตอ้ งแบกภำระบำปอีกเลย และไม่ตอ้ งกลัวโทษของบำป
(2) จะได้ รับฐานะเป็ นบุตรของพระเจ้ า (ท่ำนทั้งหลำยมิได้รับนิสัยอย่ำงทำสถึงควำมกลัวอีก แต่
ท่ำนทั้งหลำยได้รับนิสัยอย่ำงบุตร ซึ่ งให้เรำทั้งหลำยร้องเรี ยกพระเจ้ำว่ำ อับบำคือ พระบิดำ ฝ่ ำย พระ
วิญญำณนั้นเป็ นพยำนรวมกับจิตใจของเรำทั้งหลำยว่ำ เรำทั้งหลำยเป็ นบุตรของพระเจ้ำ โรม 8:15-16)
เขำจึงมีสิทธิ์ ที่จะเข้ำเฝ้ ำและใกล้ชิดกับพระเจ้ำทุกเวลำทั้งในชีวติ นี้ และในเมืองสวรรค์ตลอดไปชัว่
นิ
รันดร์ กำรได้ใกล้ชิดกับพระเจ้ำนี่แหละจะเป็ นเหตุให้เขำมีสันติสุข และควำมอบอุ่นใจอย่ำงบอกไม่ถูก
(3) จะได้ รับชีวิตใหม่ โดยพระวิญญาณของพระเจ้ าจะเข้ ามาสถิตอยู่ในจิตใจ พระองค์จะทรง
เปลี่ยนแปลงควำมคิดและนิสัยให้ใหม่ และจะประทำนกำลังให้ (ทั้งกำยและใจ) ซึ่ งจะช่วยให้เขำเลิกทำ
ควำมชัว่ และเป็ นคนดีได้ (ถ้ำแม้คนหนึ่งคนใดอยูใ่ นพระคริ สต์คนนั้นเป็ นคนถูก (พระเจ้ำ) สร้ำงใหม่
แล้วสิ่ งสำรพัดที่เก่ำ ๆ ก็ได้ล่วงไปแล้ว (คือนิสัยเก่ำจะค่อย ๆ หำยไป) นี่แหละกลำยเป็ นสิ่ งใหม่ท้ งั นั้น 2
โคริ นธ์ 5:17 เพรำะว่ำพระเจ้ำเป็ นผูท้ รงกระทำกิจอยูภ่ ำยในท่ำนทั้งหลำย ทั้งให้ท่ำนมีใจปรำรถนำ และ
ให้ประพฤติตำมชอบพระทัยพระองค์ ฟิ ลิปปี 2:13)
(4) จะได้ รับความคุ้มครองและการเลีย้ งดูจากพระเจ้ า (พระเจ้ำทรงร่ วมมือกับคนทั้งหลำยที่รัก
พระองค์....ให้บงั เกิดผลอันดีในทุกสิ่ ง โรม 8:28) ถ้ำเขำซื่ อสัตย์ต่อพระเจ้ำและยอมรับผิดชอบกำรงำน
แล้ว ก็จะไม่ตอ้ งวิตกหรื อเป็ นกังวลในเรื่ องกำรเลี้ยงชีพ (พระเยซูตรัสสอนว่ำ อย่ำกระวนกระวำยถึงกำร
เลี้ยงชีพของตน....แต่ท่ำนทั้งหลำยจงแสวงหำแผ่นดินของพระเจ้ำ และควำมชอบธรรมของพระองค์
ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่ งทั้งปวงเหล่ำนี้ให้ มัทธิ ว 6:25,33)
(5) จะได้ รับชีวติ นิรันดร์ ในเมืองสวรรค์ คือในวันตำยของเขำ พระเยซูคริ สต์จะทรงรับวิญญำณ
ของเขำพำไปอยูก่ บั พระองค์ในเมืองสวรรค์ พระเยซูตรัสสัญญำว่ำ (ในประสำทพระบิดำของเรำมีอยู่
หลำยแห่ง....เรำไปจัดแจงที่สำหรับท่ำนทั้งหลำย ถ้ำเรำไปจัดแจงที่สำหรับท่ำนแล้วเรำจะมำอีก รับท่ำน
ให้ไปอยูก่ บั เรำ เพื่อเรำอยูท่ ี่ไหน ท่ำนทั้งหลำยจะอยูท่ ี่นนั่ ด้วย ยอห์น 14:2-3) เมืองสวรรค์เป็ นสถำนที่ที่
น่ำอยูท่ ี่สุด เพรำะเป็ นที่ปรำศจำกควำมบำป ควำมเจ็บไข้ได้ป่วย ควำมทุกข์ยำกใด ๆ และควำมตำย และ
เป็ นที่เปี่ ยมไปด้วยควำมรักของพระเจ้ำ เขำจึงจะมีควำมสุ ขสบำยเหลือที่จะบรรยำยและไม่มีวนั สิ้ นสุ ด
(พระเจ้ำเองจะดำรงอยูก่ บั เขำและทรงเป็ นพระเจ้ำของเขำ และพระเจ้ำจะทรงเช็ดน้ ำตำทุก ๆ หยดจำกตำ
ของเขำ ควำมตำยจะไม่มีต่อไป กำรคร่ ำครวญและร้องไห้และกำรเจ็บปวดอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดจะไม่มีอีก
เลย วิวรณ์ 21:3-4)
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(ข) ผู้ทไี่ ม่ พงึ่ หรือปฏิเสธความเมตตาของพระเยซูคริสต์
(1) จะถูกตัดขาดจากพระเจ้ า เพรำะควำมผิดบำปของเขำยังกั้นระหว่ำงเขำกับพระองค์อยู่
(ควำมอสัตย์อธรรมของเจ้ำต่ำงหำกเป็ นเครื่ องกีดกั้นระหว่ำงเจ้ำกับพระเจ้ำ อิสยำห์ 59:2)
(2) จะต้ องแบกภาระความผิดบาปตลอดชีวติ และวิตกถึงความตายและการพิพากษาทีก่ าลังก้าว
เข้ ามาหาอยู่ข้างหน้ า (มนุษย์ท้ งั หลำยมีกำหนดไว้แล้วว่ำ จะต้องตำยหนหนึ่งและภำยหลังนั้นจะถึงกำร
พิพำกษำ ฮีบรู 9:27 ผูใ้ ดได้วำงใจในพระเยซูไม่ตอ้ งถูกพิพำกษำ แต่ผใู ้ ดมิได้วำงใจก็ตอ้ งถูกพิพำกษำอยู่
แล้ว ยอห์น 3:18)
(3) จะต้ องได้ รับโทษเองในนรก เพราะไม่ ยอมให้ พระเยซู รับแทน นรกเป็ นที่มีแต่ควำมทุกข์
ทรมำนไม่มีวนั สิ้ นสุ ด (พวกเหล่ำนี้จะต้องรับโทษเป็ นนิตย์ มัทธิ ว 25:46 คนขลำด คนไม่เชื่อ คนที่
กระทำกำรอุจำด คนที่ฆ่ำมนุ ษย์คนกระทำผิดประเวณี ชำยหญิง คนทำเล่ห์กระเท่ห์ คนที่บูชำรู ปเคำรพ
และคนทั้งปวงที่พดู มุสำ จะได้ส่วนมรดกของตนที่ในบึงที่มีไฟ และกำมะถันไหม้อยูน่ ้ นั นั้นแหละเป็ น
ควำมมตำยที่สอง วิวรณ์ 21:8)
ถ้ำท่ำนผูอ้ ่ำนอยำกจะพ้นจำกบำป และได้รับพรแห่งชี วติ คริ สเตียนดังได้กล่ำวมำข้ำงต้น ขอ
เชิญอ่ำนเรื่ องแนวทำงพึ่งควำมเมตตำของพระเยซูในบทต่อไป

2. การเข้ าเป็ นคริสเตียน
ผูท้ ี่ได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในบทที่ 1 แล้ว ก็จะรู ้สึกว่ำตัวเป็ นคนผิดบำปที่ขำดจำกพระเจ้ำ ไม่
มีหวังที่จะพ้นจำกบำปและรับพระพรจำกพระองค์ นอกจำกจะยอมพึ่งควำมเมตตำของพระเยซู คริ สต์ ผู้
สิ้ นพระชนม์แทนบำปของเขำ กำรเข้ำเป็ นคริ สเตียนคือกำรพึ่งควำมเมตตำของพระองค์นนั่ เอง ซึ่ งเป็ น
กำรกระทำของจิตใจ ไม่ใช่พิธีทำงศำสนำหรื อกำรกระทำภำยนอกใด ๆ พระเยซูคริ สต์ตรัสสอนเองว่ำ
ถ้ำผูใ้ ดประสงค์ที่จะพึ่งควำมเมตตำของพระองค์ ก็จำเป็ นต้อง (ต้องกลับใจเสี ยใหม่ และเชื่อกิตติคุณ
มำระโก 1:15) หมำยควำมว่ำ
1. ต้ องสานึกตัวว่าเป็ นคนผิดบาปทีข่ าดจากพระเจ้ า
2. ต้ องรู้ สึกเศร้ าโศกและเสี ยใจ ทีต่ นได้ กระทาผิดต่ อพระเจ้ า ผูท้ รงรัก ทรงเลี้ยงดูเขำทุกวัน และ
สิ้ นพระชนม์แทนเขำบนไม้กำงเขน
3. ต้ องถ่ อมใจลงสารภาพความผิดบาปต่ อพระเจ้ าอย่างจริงใจ
4. ต้ องกลับใจเสี ยใหม่ และเลิกประพฤติอย่างเดิมคือ
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(ก) หันหลังให้ควำมผิดบำป ควำมเห็นแก่ตวั กำรนับถือพระและเจ้ำอื่น ๆ (เพรำะพระเจ้ำทรง
เป็ นพระเจ้ำที่เที่ยงแท้แต่องค์เดียวอยูแ่ ล้ว) และสิ่ งอื่น ๆ ที่ขดั ต่อคำสั่งสอนของพระเจ้ำ แล้วหันมำ
หำทำงของพระเจ้ำ ตั้งใจจะรัก นับถือ และเชื่ อฟังพระองค์ดว้ ยสิ้ นสุ ดควำมสำมำรถของตน (โดยใช้ พระ
คริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นหลักเกณฑ์)
(ข) ทิ้งควำมจองหอง กำรถือตัว กำรพึ่งตนเองและกำรพึ่งสิ่ งใด ๆ ทั้งสิ้ น แล้วถ่อมใจลงพึ่ง พระ
เยซูคริ สต์ โดยเชื่อมัน่ ว่ำพระองค์จะทรงรับโทษสิ้ นพระชนม์แทนบำปของเรำบนไม้กำงเขน
กำรเข้ำเป็ นคริ สเตียนโดยรับเอำพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูไ้ ถ่บำปและเป็ นประมุขแห่งชีวิตของ
ตนด้วย จึงควรที่จะละเว้นกำรพึ่งพระอื่น ๆ ทั้งสิ้ น เพรำะพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำองค์เที่ยงแท้ ผูท้ รง
พระชนม์อยูแ่ ละเป็ นพระบุตรผูเ้ สด็จเข้ำมำในโลกเพื่อสละชีวติ แทนควำมผิดบำป เพื่อจะยกบำปโทษ
ของเรำได้ (คำนี้เป็ นคำสัตย์จริ ง และสมควรที่คนทั้งหลำยจะรับเอำไว้ คือว่ำพระเยซูคริ สต์ได้เสด็จเข้ำมำ
ในโลก เพื่อจะได้ทรงช่วยคนบำปให้รอด 1 ทิโมธี 1:15)
ผูท้ ี่ตดั สิ นใจพร้อมแล้วที่จะกลับใจเสี ยใหม่ และเชื่อพึ่งในพระเยซูคริ สต์ ควรคุกเข่ำลงอธิษฐำน
ทูลสนทนำกับพระเจ้ำ ตำมควำมรู ้สึกที่มีอยูใ่ นใจ ถ้ำยังไม่ทรำบจะอธิ ษฐำนอย่ำงไรก็ให้ใช้คำอธิ ษฐำน
ดังต่อไปนี้เป็ นแนวทำงก็ได้ “ข้ำแต่พระเจ้ำ ข้ำพเจ้ำได้เคยทำผิดต่อพระองค์มำมำก สมควรที่จะได้รับ
โทษในนรก แต่ขำ้ พเจ้ำได้ฟังพระกิตติคุณของพระองค์แล้ว และเชื่อว่ำพระเยซูคริ สต์พระบุตรองค์เดียว
ได้สิ้นพระชนม์รับโทษแทนควำมผิดบำปของข้ำพเจ้ำบนไม้กำงเขน ขอพระองค์ทรงโปรดยกโทษให้
ข้ำพเจ้ำตั้งแต่บดั นี้ เป็ นต้นไป ขอพระองค์โปรดช่วยข้ำพเจ้ำให้รู้และเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์ เพื่อ
ข้ำพเจ้ำจะได้ดำเนินชีวติ ที่ถูกต้องในคลองพระเนตรของพระองค์ ข้ำพเจ้ำทูลขอสิ่ งเหล่ำนี้ในพระนำม
ขององค์พระเยซูคริ สต์เจ้ำ อำเมน” ผูท้ ี่อธิ ษฐำนดังกล่ำวมำนี้ดว้ ยควำมจริ งใจ พระเจ้ำจะทรงยกโทษให้
เขำในเวลำนั้นเอง และจะรับเขำเป็ นมิตรของพระองค์ทนั ที พระวิญญำณของพระเจ้ำผูส้ ถิตอยูท่ ุกหนทุก
แห่ง จะเสด็จเข้ำไปในจิตใจของเขำและจะช่วยเหลือเขำตำมที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น
เท่ำที่อธิ บำยมำแล้วจะได้เห็นได้วำ่ กำรเข้ำเป็ นคริ สเตียนเป็ นกำรตัดสิ นใจภำยในจิตวิญญำณ
ไม่ใช่พิธีศำสนำ เหตุฉะนั้น
(1) ใครจะเข้ำมำเป็ นคริ สเตียนในสถำนที่ใด ๆ ก็ได้ พระเยซูไม่ไดัจำกัดสถำนที่เพรำะว่ำ
พระองค์สถิตอยูท่ ุกหนทุกแห่งและทรงพร้อมที่จะยกโทษให้ผทู ้ ี่กลับใจเชื่อในพระองค์ไม่วำ่ อยูท่ ี่ไหนก็
ตำม เช่นที่บำ้ น ที่ทำงำน ที่คริ สตจักรหรื อที่อื่น ๆ ก็ได้
(2) ใครจะเข้ำเป็ นคริ สเตียนโดยอยูล่ ำพังคนเดียวหรื อรวมอยูด่ ว้ ยกันหลำย ๆ คนก็ได้ เขำมีสิทธิ
ที่จะอธิ ษฐำนทูลต่อพระเจ้ำโดยตรงได้โดยไม่ตอ้ งมีคนกลำงหรื อสื่ อ
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(3) ใครจะเข้ำเป็ นคริ สเตียนก็ได้ พระเจ้ำไม่ได้จำกัดเพศ วัย ฐำนะ เชื้อชำติ วรรณะ ภำษำ
กำรศึกษำ หรื อสุ ขภำพเป็ นต้น พระเจ้ำทรงรักทุกคนอย่ำงเสมอภำค จึงมิได้ทรงเลือกหน้ำใครเลย แต่
ทรงพร้อมที่จะยกโทษให้ทุกคนที่กลับใจเชื่อในพระองค์
(4) ใครจะเข้ำเป็ นคริ สเตียนเมื่อไรก็ได้ พระเจ้ำทรงรอคอยกำรกลับใจของทุกคน และทรงเร่ ง
คนให้รีบกลับใจเสี ยเร็ ว ๆ เพรำะคนที่ตำยแล้วก็หมดโอกำสที่จะกลับใจ และไม่มีใครทรำบวันตำยของ
ตนล่วงหน้ำได้
เมื่ออ่ำนมำแค่น้ ี ผอู ้ ่ำนคงจะเข้ำใจดีแล้วว่ำ กำรที่คนหนึ่งคนใดจะเข้ำเป็ นคริ สเตียนหรื อไม่ก็คง
ขึ้นอยูก่ บั จิตใจ ควำมคิดและควำมประสงค์ของเขำเท่ำนั้น เช่น
(1) เขำอยำกจะรู ้จกั และดำรงชีวติ อยูก่ บั พระเจ้ำ หรื ออย่ำงปรำศจำกพระเจ้ำ
(2) เขำอยำกให้พระเจ้ำเป็ นพระบิดำหรื อเป็ นผูพ้ ิพำกษำของเขำ
(3) เขำอยำกจะอยูก่ บั พระเจ้ำในสวรรค์ตลอดไป หรื ออยำกจะรับโทษในนรก
(4) เขำเป็ นคนซื่อตรงยอมรับผิดหรื อจะพยำยำมปกปิ ดควำมบำปของตัวไว้
(5)เขำเป็ นคนถ่อมใจยอมเชื่ อพึ่งในพระเยซูคริ สต์หรื อเป็ นคนเย่อหยิง่ จองหองและดื้อดึงต่อ
พระองค์
(6) เขำเป็ นคนใจอ่อนรู ้สึกซำบซึ้ งในควำมรักและกำรเสี ยสละของพระเยซู หรื อเป็ นคนใจแข็ง
กระด้ำงและอกตัญญูต่อพระองค์ผทู้ รงรักและสละชีวติ เพื่อเขำ
ถ้ำผูอ้ ่ำนอยูใ่ นประเภทแรกที่กล่ำวมำแล้ว ก็คงมีใจพร้อมที่จะกลับใจเสี ยใหม่ และเชื่อพึ่งใน
พระเยซู ขอให้ท่ำนอ่ำนบทที่ 2 อีกครั้งหนึ่ง แล้วปฏิบตั ิตำมโดยไม่ผลัดวันประกันพรุ่ ง เพื่อพระพรของ
กำรเป็ นคริ สเตียนจะหลัง่ ไหลมำสู่ ชีวติ ของท่ำน
ในบทที่ 3 ต่อไป ขอแนะนำผูท้ ี่กลับใจเชื่อในพระเยซูแล้วว่ำควรปฏิบตั ิอย่ำงไร

3. การเริ่มต้ นดาเนินชีวติ แบบคริสเตียน
ดังที่กล่ำวไว้แล้วในบทที่ 2 ว่ำ กำรเข้ำเป็ นคริ สเตียนเป็ นกำรหันหลังให้กำรประพฤติและกำร
เชื่อถือแบบเดิม แล้วหันมำเชื่อพึ่งในพระเยซูคริ สต์ เป็ นพระผูไ้ ถ่บำปและเป็ นประมุขฝ่ ำยจิตวิญญำณ
ตลอดชีวิต ผูใ้ ดทำอย่ำงนี้ จริ ง ๆ ก็จะมีน้ ำใจอยำกปฏิบตั ิตำมคำสั่งสอนของพระเยซูทุกข้อ เพรำะรู ้สึก
ซำบซึ้ งในควำมรักและบุญคุณของพระองค์ ถ้ำเพิ่งเข้ำเป็ นคริ สเตียนใหม่ ๆ พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอน
ให้เริ่ มต้นดำเนินชีวิตแบบคริ สเตียนดังต่อไปนี้ คือ
ก. จะต้ องเชื่ อ และนับถือพระเยซู คริสต์ อย่ างเปิ ดเผย โดยบอกญำติพี่นอ้ งและเพื่อนฝูงให้ทรำบ
ว่ำ ได้กลับใจเชื่อในพระเยซู และได้เลิกนับถือพระหรื อสิ่ งอื่น ๆ และกำรประพฤติตวั แบบเดิมแล้ว กำร
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ทำอย่ำงนี้ไม่ใช่ของง่ำย แต่พระเยซูตรัสตักเตือนว่ำเรำจะเป็ นคริ สเตียนอย่ำงปิ ดบังไม่ได้ เพรำะถ้ำผูใ้ ด
ปฏิเสธพระองค์ต่อหน้ำมนุษย์ พระองค์จะทรงปฏิเสธเขำต่อพระพักตร์ พระเจ้ำด้วย (พระเยซูตรัสว่ำ ทุก
คนที่จะรับเรำต่อหน้ำมนุษย์ เรำจะรับผูน้ ้ นั เฉพำะพระพักตร์ พระบิดำของเรำผูอ้ ยูใ่ นสวรรค์ แต่ผใู ้ ดจะ
ปฏิเสธเรำต่อหน้ำมนุษย์ เรำจะปฏิเสธผูน้ ้ นั เฉพำะพระพักตร์ พระบิดำของเรำผูอ้ ยูใ่ นสวรรค์ มัทธิ ว
10:32-33) พระเยซูคริ สต์ทรงทนต่อกำรดูถูกควำมอัปยศ และควำมทุกข์ทรมำนจนสิ้ นพระชนม์อย่ำง
เปิ ดเผยเพื่อผูท้ ี่กลับใจเชื่ อฉันใด ผูน้ ้ นั ก็ตอ้ งนับถือและปฏิบตั ิต่อพระองค์อย่ำงเปิ ดเผยฉันนั้น คนคนที่
ไม่ยอมหรื อไม่กล้ำทำเช่นนี้ก็แสดงว่ำยังไม่ได้กลับใจเชื่อในพระเยซูอย่ำงจริ งใจ
ข. ควรจะมีความสั มพันธ์ กบั คริสตจักร คือติดต่อกับกลุ่มคริ สเตียนที่อยูใ่ กล้ แจ้งให้ศิษยำภิบำล
(คือผูน้ ำและนักเทศน์ประจำ)
ของคริ สตจักรทรำบถึงกำรกลับใจเชื่อในพระเยซูและสมัครเข้ำเป็ น
สมำชิกของคริ สตจักร
(ถ้ำผูอ้ ่ำนไม่รู้จกั คริ สตจักรในท้องถิ่นที่ตนอยูเ่ ชิ ญท่ำนจดหมำยติดต่อมำยัง
“คริ สตจักรคณะแบ๊บติสต์” ตู ้ ป.ณ. 832 กรุ งเทพฯ ข้ำพเจ้ำยินดีแนะนำ ท่ำนให้รู้จกั กับคริ สเตียนหรื อ
คริ สตจักรที่อยูใ่ กล้บำ้ นของท่ำน) สมำชิกของคริ สตจักรจะต้องรับและเอำใจช่วยท่ำน เพรำะคริ สเตียน
ถือว่ำเป็ นพี่นอ้ งกันในพระเยซูคริ สต์โดยเป็ นบุตรของพระเจ้ำองค์เดียวกัน
ค. ควรจะรับศีลบัพติศมา โดยศิษยำภิบำลของคริ สตจักรหรื อศำสนำจำรย์คนอื่นจะช่วย
ประกอบพิธีให้ พระเยซูทรงตั้งพิธีน้ ีไว้สำหรับผูท้ ี่กลับใจเชื่อแล้ว เป็ นกำรปฏิญำณว่ำจะนับถือและเชื่อ
ฟังพระเยซูคริ สต์ตลอดไป (พระเยซูตรัสสั่งสำวกว่ำ ท่ำนทั้งหลำยจงออกไปสั่งสอนชนทุกประเทศให้
เป็ นสำวกให้รับบัพติศมำในนำมแห่งพระบิดำและบุตรและพระวิญญำณบริ สุทธิ์ มัทธิ ว 28:19) คำว่ำ
“บัพติศมำ” แปลว่ำ “จุ่มมิดน้ ำ” เหตุฉะนั้นตำมตัวอย่ำงของพระเยซู ผูป้ ระกอบพิธีกบั ผูร้ ับพิธีจะลงไป
ในน้ ำด้วยกัน ซึ่ งอำจจะเป็ นแม่น้ ำ บ่อน้ ำลำคลอง ทะเล สระน้ ำ หรื อบ่อน้ ำภำยในห้องประชุมของ
คริ สตจักรก็ได้ผปู ้ ระกอบพิธีจะให้ผรู ้ ับพิธีจุ่มตัวลงมิดน้ ำ แล้วก็จะให้ข้ ึนจำกน้ ำ ศีลบัพติศมำนี้เป็ นภำพ
ที่แสดงประสบกำรณ์ของผูร้ ับพิธีได้ผำ่ นมำแล้ว คือ แสดงว่ำเขำได้ตำยจำกชีวติ เก่ำและควำมเชื่อถือเก่ำ
ของเขำแล้วและมีชีวิตใหม่กบั พระเยซูคริ สต์ (ดู ข้อ 3 หน้ำ 14) (เรำทั้งหลำยที่ได้รับบัพติศมำเข้ำส่ วนใน
ควำมตำยของพระองค์ เหตุฉะนั้นเรำทั้งหลำยก็ถูกฝังไว้กบั พระองค์แล้วโดยบัพติศมำ เพื่อพระคริ สต์ได้
ทรงเป็ นขึ้นมำจำกควำมตำย โดยเดชพระรัศมีของพระบิดำอย่ำงไร เรำทั้งหลำยจะได้ประพฤติตำมชีวติ
ใหม่อย่ำงนั้น โรม 6:3-4)
ง. ผู้ทรี่ ับศีลบัพติศมาแล้ วจะได้ เข้ าเป็ นสมาชิ กของคริ สตจักรอย่ างเป็ นทางการ (ฝ่ ำยชน
ทั้งหลำยซึ่ งได้รับคำของเปโตรก็รับบัพติศมำ
และในวันนั้นมีคนเข้ำเป็ นสำวกประมำณสำมพันคน
กิจกำร 2:41) ชื่อของเขำจะถูกบันทึกไว้ในสมุดรำยชื่อสมำชิก ฉะนั้นเมื่อเขำมีสมำชิกภำพอย่ำงสมบูรณ์
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แล้ว ก็ควรจะไปร่ วมกำรประชุมของคริ สตจักรทุกครั้งนอกจำกจะมีเหตุสุดวิสัย และควรจะตั้งใจปฏิบตั ิ
หน้ำที่อื่น ๆ ของสมำชิกอย่ำงซื่ อสัตย์ตำมที่จะอธิ บำยในบทต่อไป
ผูใ้ ดที่ได้กลับใจเชื่ อในพระเยซูและได้ปฏิบตั ิตนตำมที่กล่ำวมำแล้วข้ำงตนนี้ ก็นบั ว่ำเป็ นผูท้ ี่เข้ำ
และเริ่ มต้นดำเนิ นชีวติ แบบคริ สเตียนตำมอย่ำงหลักคำสอนของพระองค์แล้ว แต่เขำคงไม่พอใจที่จะทำ
แต่เพียงแค่น้ ี เท่ำนั้น คงจะมีใจพร้อมที่จะเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิตำมคำสั่งสอนของพระองค์ตลอดชีวิตด้วย
ขอให้ท่ำนอ่ำนบทต่อไป เพื่อจะได้รู้แนวทำงดำเนินชีวิตคริ สเตียนเป็ นประจำ

4. การดาเนินชีวติ คริสเตียนเป็ นประจา
พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนว่ำ คริ สเตียนมีหน้ำที่ที่จะต้องปฏิบตั ิ 5 ประกำร คือ (1) หน้ำที่ต่อ
พระเจ้ำ (2) หน้ำที่ต่อคนอื่น (3) หน้ำที่ต่อคริ สตจักรและเพื่อนสมำชิก (4) หน้ำที่ต่อครอบครัวและ (5)
หน้ำที่ต่อรัฐบำลสังคม
ก. การปฏิบัติหน้ าทีต่ ่ อพระเจ้ า พระเยซูคริ สต์ตรัสสั่งสอนว่ำ (จงรักพระองค์ผเู ้ ป็ นพระเจ้ำด้วย
สุ ดใจสุ ดจิตของเจ้ำ ด้วยสิ้ นสุ ดกำลังและสิ้ นสุ ดควำมคิดของเจ้ำ นัน่ แหละเป็ นพระบัญญัติขอ้ ต้นข้อ
ใหญ่ มัทธิ ว 23:37) หมำยควำมว่ำ
1. คริสเตียนจะต้ องรักนับถือและเคารพพระเจ้ าองค์ เดียวเท่านั้น พระเยซูตรัสกำชับว่ำ (จง
กรำบไหว้พระองค์ผเู้ ป็ นพระเจ้ำของตนและปฏิบตั ิพระองค์ผเู้ ดียว มัทธิว 4:10) ดังได้อ่ำนในบทที่ 1
แล้ว พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำเที่ยงแท้องค์เดียวและเป็ นพระผูท้ รงสละชี วติ เพื่อไถ่บำปมนุษย์ เหตุฉะนั้น
ผูท้ ี่เป็ นคริ สเตียนแล้วไม่ควรเข้ำพิธีทำงศำสนำอื่น ๆ หรื อนับถือเจ้ำและพระอื่น ๆ เพรำะกำรกระทำ
อย่ำงนั้นเป็ นกำรดูหมิ่นพระเจ้ำองค์เที่ยงแท้ (เช่นเดียวกัน ถ้ำคนไทยคนไหนบังอำจนับถือบุคคลอื่นใด
เป็ นกษัตริ ย ์ ถือว่ำเป็ นกำรบังอำจหมิ่นพระบรมเดชำนุภำพกษัตริ ย ์ พระองค์ทรงเป็ นองค์ประมุของค์แท้
ของชำวไทยทุกคน) เมื่อครำวประทำนพระบัญญัติใหม่พระเจ้ำทรงเน้นพระบัญญัติขอ้ แรกว่ำ (อย่ำได้มี
พระเจ้ำอื่นต่อหน้ำเรำเลย อพยพ 20:3)
2. คริสเตียนจะต้ องมีชีวติ ทีถ่ วายเกียรติยศแก่พระองค์ เหมือนบุตรรักษำชื่อเสี ยงของบิดำ พระ
เยซูตรัสสั่งสอนให้สำวกอธิ ษฐำนทูลว่ำ (ขอให้พระนำมของพระองค์เป็ นที่นบั ถืออันบริ สุทธิ์ มัทธิ ว
6:9) และให้ประพฤติตนดีเพื่อเมื่อคนอื่นเห็นแล้วจะถวำยคำสรรเสริ ญแก่พระเจ้ำ (ให้ควำมสว่ำงของ
ท่ำนส่ องไปต่อหน้ำคนทั้งปวงอย่ำงนั้น เพื่อเขำจะได้เห็นกำรดีของท่ำนแล้วจะได้สรรเสริ ญพระบิดำ
ของท่ำนผูอ้ ยูใ่ นสวรรค์ มัทธิ ว 5:16) พระคริ สตธรรมคัมภีร์มีหลำยข้อที่สอนคริ สเตียน ให้ทำทุกอย่ำงที่
จะเป็ นกำรถวำยเกียรติยศแก่พระเจ้ำ เช่น (เหตุฉะนั้นถ้ำท่ำนทั้งหลำยจะกินจะดื่มก็ดีหรื อจะทำประกำร
ใดก็ดี จงกระทำทุกสิ่ งให้เป็ นที่ถวำยเกียรติยศแก่พระเจ้ำ 1 โคริ นธ์ 10:31)
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3. คริสเตียนจะต้ องนมัสการพระเจ้ าเป็ นประจา เพื่อให้สมกับพระลักษณะอันศักดิ์สิทธิ์ ฐำนะ
อันสู งสุ ดและพระมหำกรุ ณำธิ คุณของพระองค์ (จงถวำยรัศมีแก่พระเยโฮวำห์ให้สมกับพระนำมของ
พระองค์.....จงสรรเสริ ญพระเจ้ำเพรำะกำรอิทธิ ฤทธิ์ ของพระองค์ จงสรรเสริ ญพระองค์ให้สมกับ พระ
ลักษณะใหญ่ยงิ่ บริ บูรณ์ของพระองค์ สดุดี 96:8,150:2)
(ก) นมัสการเมื่อไร คริ สเตียนควรเข้ำเฝ้ ำพระเจ้ำเป็ นประจาทุกวัน ด้วยกำรอ่ำนพระคริ สตธรรม
คัมภีร์ และอธิ ษฐำน ส่ วนตัวหรื ออธิ ษฐำนร่ วมกับครอบครัว นอกจำกนี้ควรนมัสกำรพระเจ้ำ เป็ นประจา
ทุกสั ปดาห์ โดยกำรเข้ำร่ วมประชุมนมัสกำรที่คริ สตจักร ทุกวันอาทิตย์ พระคริ สตธรรมคัมภีร์เรี ยกวัน
อำทิตย์วำ่ (วันขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ วิวรณ์ 1:10) คริ สเตียนทุกยุคทุกสมัยถือว่ำเป็ นวันบริ สุทธิ์ สำหรับ
นมัสกำรพระเจ้ำประจำสัปดำห์ เพรำะเป็ นวันที่พระเยซูคริ สต์คืนพระชนม์ (ครั้นรุ่ งเช้ำวันต้นสัปดำห์
เมื่อพระองค์ทรงเป็ นขึ้นมำแล้ว พระองค์สำแดงพระองค์ให้ปรำกฏ มำระโก 16:9)
(ข) นมัสการทีไ่ หน เนื่องจำกพระเจ้ำเป็ นวิญญำณสถิตอยูท่ ุกหนทุกแห่งดังกล่ำวมำแล้วในข้อ 4
หน้ำ 4 คริ สเตียนจึงเข้ำเฝ้ ำนมัสกำรพระองค์ที่ไหนก็ได้ แล้วแต่ควำมสะดวกและควำมสงบเงียบของ
สถำนที่ ฉะนั้น สำหรับกำรนมัสกำรส่ วนตัวคริ สเตียนจะใช้สถำนที่ที่สะดวกและเหมำะสำหรับตน เช่น
ที่บำ้ นที่ทำงำน ในห้อง ในสวน หรื อที่ทุ่งนำ เป็ นต้น แต่สำหรับกำรนมัสกำรประจำสัปดำห์ พระคริ สต
ธรรมคัมภีร์สอนเน้นว่ำ คริ สเตียนควรจะเข้ำร่ วมนมัสกำรพระเจ้ำด้วยกัน คริ สเตียนทุกคนมีหน้ำที่
จะต้องไปร่ วมกำรประชุมนมัสกำรพระเจ้ำที่คริ สตจักรทุกวันอำทิตย์ เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย ในกรณี เช่นนี้
ให้เข้ำเฝ้ ำนมัสกำรพระเจ้ำเป็ นกำรส่ วนตัว แล้วแต่วำ่ วันนั้นจะอยูท่ ี่ไหน ถ้ำบ้ำนคริ สเตียนคนไหนอยู่
ห่ำงจำกคริ สตจักร ไกลเกินควำมสะดวกก็ควรจะไปร่ วมนมัสกำรที่บำ้ นของคริ สเตียนคนอื่น ๆ ซึ่ งอยู่
ใกล้กนั หรื อจัดกำรประชุมนมัสกำรขึ้น ที่บำ้ นของตน โดยเป็ นผูน้ ำเองหรื อเชิ ญคริ สเตียนคนอื่นเป็ น
ผูน้ ำ
(ค) นมัสการอย่างไร เนื่ องจำกพระเจ้ำเป็ นพระวิญญำณบริ สุทธิ์ และคริ สเตียนคือวิญญำณที่
ได้รับกำรอภัยโทษบำปแล้วเพรำะฉะนั้นในกำรนมัสกำร คริ สเตียนจึงมีสิทธิ์ เข้ำเฝ้ ำพระเจ้ำโดยตรงไม่
ต้องมีคนกลำง และไม่ตอ้ งใช้เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ทำงศำสนำเช่น ดอกไม้หรื อธูปเทียนเป็ นต้น
โดยเฉพำะพระเจ้ำทรงห้ำมไม่ให้มีธูปบูชำอย่ำงเด็ดขำด ในพระบัญญัติใหญ่ขอ้ ที่ 2 (อย่ำทำรู ปเคำรพ
สำหรับตน อพยพ 20:4 ท่ำนทั้งหลำยไม่รู้หรื อว่ำ...คนไหว้รูปเคำรพ....จะไม่ได้รับส่ วนในแผ่นดินของ
พระเจ้ำ 1 โคริ นธ์ 6:9-10) พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนว่ำคริ สเตียนมีวธิ ี นมัสกำรพระเจ้ำ 4 วิธีดว้ ยกัน คือ
(1) ร้องเพลงสรรเสริ ญพระเจ้ำด้วยบทเพลงที่เป็ นกำรสรรเสริ ญพระองค์ เพรำะกำรร้องเพลง
อย่ำงจริ งใจก็เป็ นวิธีหนึ่งที่แสดงออกถึงควำมรู ้สึกอย่ำงลึกซึ้ ง ในจิตใจที่อยำกจะสรรเสริ ญพระเจ้ำด้วย
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สุ ดใจ (มำเถิดให้เรำทั้งหลำยร้องเพลงถวำยควำมสรรเสริ ญแก่พระเยโฮวำห์ .....ให้โห่ร้องด้วยเสี ยงชื่น
บำนถวำยพระองค์เป็ นบทเพลง บทเพลงสรรเสริ ญ 95:1-2)
(2) อธิษฐำนขอบพระคุณพระเจ้ำด้วยคำพูด ที่อยำกจะทูลพระองค์ตำมควำมรู ้สึกที่มีอยูใ่ นใจ
(ข้ำพเจ้ำปรำรถนำให้คนทั้งหลำยอธิ ษฐำนในที่ประชุมทุกแห่ง 1 ทิโมธี 2:8)
(3) ถวำยทรัพย์หนึ่งในสิ บส่ วน (หนึ่งส่ วนสิ บของรำยได้) ของเรำ เงินถวำยนี้จะใช้เพื่อให้ ศิษ
ยำภิบำลดำเนินงำนของคริ สตจักรและเผยแพร่ พระกิตติคุณของพระเยซูให้คนอื่น ๆ ได้ทรำบ เพรำะพระ
เจ้ำผูส้ ู งสุ ดผูท้ รงสร้ำงสรรพสิ่ งทั้งปวงและประทำนสรรพสิ่ งทั้งปวงให้เรำได้ครอบครองและได้กินได้
ใช้ เรำจึงควรถวำยส่ วนหนึ่งของสิ่ งที่พระองค์ประทำนให้ เป็ นกำรนมัสกำรพระองค์เพื่อแสดงออกถึง
ควำมรู้สึกซึ่งในพระเมตตำของพระองค์ พระองค์ทรงให้สัญญำว่ำ (จงเอำบรรดำส่ วนสิ บชักหนึ่งนั้นมำ
สะสมไว้ในคลังเพื่อจะมีโภชนำกำรของเรำ และจงมำลองดูเรำในเรื่ องนี้ ดูทีหรื อว่ำเรำจะเปิ ดบัญชร
ท้องฟ้ ำให้เจ้ำและเทพรให้แก่เจ้ำเกินควำมต้องกำรหรื อไม่ มำลำคี 3:10)
(4) ศึกษำและฟังคำเทศนำเกี่ยวกับคำสอนในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ซ่ ึงเป็ นพระโอวำทของ พระ
เจ้ำเพื่อจะได้เข้ำใจพระบัญญัติของพระเจ้ำอย่ำงถูกต้อง
(5) รับพิธีศีลระลึก ทุกเดือนหรื อทุกสำมเดือน ทำงคริ สตจักรจะจัดให้สมำชิกร่ วมกับ พิธีศีล
ระลึก ซึ่ งเป็ นพิธีประจำคริ สตจักรที่พระเยซูทรงตั้งขึ้นเอง (ในศำสนำคริ สต์เรำมีเพียง 2 พิธีเท่ำนั้น คือ
พิธีศีลบัพติศมำและศีลระลึกนี้) ในพิธีศีลระลึกพระเยซูตรัสสัง่ คริ สเตียนให้รับประทำนขนมปั ง และน้ ำ
องุ่นเป็ นเครื่ องหมำยเตือนให้ระลึกถึงพระกำยและพระโลหิ ตของพระเยซู ที่พระองค์ทรงเสี ยสละเพื่อ
มนุษย์บนไม้กำงเขน (เมื่อท่ำนทั้งหลำยกินขนมปั งนี้และดื่มจำกจอกนี้ (คือน้ ำองุ่น) เวลำใดท่ำนก็จะ
ประกำศกำรวำยพระชนม์ของพระองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำกว่ำพระองค์จะเสด็จมำ 1 โคริ นธ์ 11:26)
(ง) อยู่ในท่ าทางอย่ างไร คริ สเตียนนมัสกำรพระเจ้ำในท่ำทำงต่ำง ๆ กัน เช่นคุกเข่ำ หมอบ นัง่
หรื อ ยืนเป็ นต้นพระคริ สตธรรมคัมภีร์ไม่ได้จำกัดท่ำทำง ทำงกำยในกำรนมัสกำรแต่ได้เน้นถึงเรื่ องจิตใจ
ว่ำ ผูท้ ี่จะนมัสกำรพระเจ้ำให้เป็ นที่พอพระทัยพระองค์จะต้องถ่อมใจ สำรภำพบำปและนมัสกำรด้วยน้ ำ
ใสใจจริ ง เพรำะพระเจ้ำเป็ นพระวิญญำณผูท้ รงรอบรู้จิตใจ และควำมคิดภำยในของมนุษย์ทุกคน (พระ
เยซูตรัสสอนว่ำ พระเจ้ำเป็ นพระวิญญำณและผูท้ ี่นมัสกำรพระองค์ตอ้ งนมัสกำรโดยจิตวิญญำณและ
ควำมจริ ง ยอห์น 4:25)
4. คริสเตียนจะต้ องเข้ าเฝ้ าและพยายามใกล้ชิดกับพระเจ้ าเสมอ ๆ คนที่กลับใจเชื่อในพระเยซู
แล้วพระเจ้ำจะทรงยกโทษให้ และรับเขำเป็ นบุตรของพระองค์ เขำจึงมีสิทธิ์ และมีหน้ำที่ที่จะเข้ำเฝ้ ำ และ
ใกล้ชิดกับพระบิดำบ่อย ๆ ได้ เหมือนบุตรสนิทสนมกับบิดำโดยกำรสนทนำกัน พระเจ้ำสถิตอยูก่ บั
คริ สเตียนตลอดเวลำ เขำจึงเปิ ดจิตใจนึกถึงพระเจ้ำ และอธิ ษฐำนทูลสนทนำกับพระองค์ได้ทุกเวลำ ถ้ำ
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อธิ ษฐำนอย่ำงจริ งใจ พระองค์จะโปรดให้เขำรู ้สึกถึงกำรสถิตอยูข่ องพระองค์ ซึ่ งเป็ นควำมอบอุ่นใจและ
ควำมอิ่มใจอย่ำงบอกไม่ถูก
คำอธิ ษฐำนตำมแบบอย่ำงของพระเยซู (มัทธิ ว 6:9-13) คริ สเตียนควรจะเริ่ มอธิ ษฐำนด้วยคำ
สรรเสริ ญ และขอบคุณพระเจ้ำ ประกำรที่สอง ควรสำรภำพควำมผิดบำปที่ได้กระทำตั้งแต่เวลำอธิ ษฐำน
ครั้งก่อนจนถึงเวลำนี้ ประกำรสุ ดท้ำย เขำมีสิทธิ์ ที่จะอธิ ษฐำนเพื่อคนอื่น ๆ และทูลเรื่ องปัญหำชีวติ ของ
ตนเองเพื่อจะได้ขอควำมช่วยเหลือจำกพระเจ้ำ พระองค์ทรงตอบสนองและช่วยเหลือหรื อไม่ก็แล้วแต่
พระปั ญญำและพระประสงค์ของพระองค์ แต่แน่นอนที่สุด พระเจ้ำจะประทำนกำลังใจและสันติสุขให้
เพื่อผูอ้ ธิ ษฐำนจะได้มีควำมเข้มแข็งในกำรดำเนินชีวิตคริ สเตียน (จงเสนอควำมปรำรถนำของท่ำนทุก
อย่ำงต่อพระเจ้ำโดยกำรอธิ ษฐำนและขอบพระคุณและสันติสุขแห่งพระเจ้ำ ซึ่ งเหลือที่จะเข้ำใจได้ จะ
คุม้ ครองใจและควำมคิดของท่ำนทั้งหลำยไว้ในพระเยซูคริ สต์ ฟิ ลิปปี 4:6-7)
ตำมที่กล่ำวมำแล้วคริ สเตียนทุกคนควรจะเข้ำเฝ้ ำและนมัสกำรพระเจ้ำ ทุกวันอาทิตย์ ที่
คริ สตจักรและที่บำ้ นทุกวันเป็ นประจำ คริ สเตียนส่ วนมำกมักจะกำหนดเวลำเข้ำเฝ้ ำอธิ ษฐำนเป็ นประจำ
ทุกเช้ำ โดยวิธีน้ ี เขำจะได้รับกำลังจำกพระเจ้ำเพื่อทำงำนตลอดวันนั้น และเวลำสงบใจอธิ ษฐำนก็เป็ น
เวลำเหมำะสำหรับกำรอ่ำนพระคริ สตธรรมคัมภีร์ดว้ ย พระเจ้ำมักจะดลใจคริ สเตียนให้รู้น้ ำพระทัยของ
พระองค์ ขณะที่กำลังอ่ำนพระคริ สตธรรมคัมภีร์ดว้ ยใจอธิ ษฐำนและใจพร้อมที่จะเชื่อฟั งพระองค์
คนที่เป็ นคริ สเตียนยิง่ นำนก็ยงิ่ ชอบอยูใ่ กล้ชิดพระเจ้ำ
ไม่ใช่วนั ละหนึ่งครั้งเท่ำนั้นแต่เกือบ
ตลอดเวลำ เพรำะเขำเห็นว่ำควำมสุ ขสบำยใจและควำมเข้มแข็งฝ่ ำยจิตวิญญำณมักจะขึ้นอยูก่ บั กำรได้อยู่
ใกล้ชิดกับพระเจ้ำ พระเยซูตรัสสอนพวกสำวกว่ำ (จงเข้ำสนิทอยูใ่ นเรำ และเรำจะเข้ำสนิทอยูใ่ นท่ำน กิ่ง
จะเกิดผลเองไม่ได้เว้นไว้ติดอยูก่ บั ต้นฉันใด ท่ำนทั้งหลำยจะเกิดผลไม่ได้เว้นไว้ได้เข้ำสนิทอยูใ่ นเรำฉัน
นั้น เรำเป็ นองุ่น ท่ำนทั้งหลำยเป็ นกิ่ง ผูใ้ ดที่เข้ำสนิทอยูใ่ นเรำ และเรำเข้ำสนิทอยูใ่ นเขำ ผูน้ ้ นั จะเกิดผล
มำก ยอห์น 15:4-5) กำรสนิทสนมกับพระเจ้ำ (ด้วยกำรอธิ ษฐำนและอ่ำนพระคัมภีร์) เป็ นสิ ทธิ์ ใหญ่ยงิ่
ของคริ สเตียนในชีวิตนี้และเป็ นกำรเตรี ยมตัวที่จะสนิทสนมกับพระองค์มำกยิง่ ขึ้นในเมืองสวรรค์ต่อไป
5. คริสเตียนจะต้ องเชื่อฟังคาสั่ งสอนของพระเจ้ า พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนเน้นว่ำ (คนใด ๆ
ที่วำ่ ข้ำพเจ้ำรู ้จกั พระองค์ แต่มิได้ประพฤติตำมพระบัญญัติของพระองค์คนนั้นเป็ นคนพูดมุสำและควำม
จริ งไม่ได้อยูใ่ นคนนั้นเลย 1 ยอห์น 2:4) พระเยซูเองก็ตรัสเช่นเดียวกันว่ำ (ถ้ำท่ำนทั้งหลำยรักเรำ ท่ำนก็
จะประพฤติตำมบัญญัติของเรำ ยอห์น 14:15) คริ สเตียนต้องถือว่ำคำสอนของพระเจ้ำเป็ นเอกเป็ นใหญ่
ในชีวติ ของตน และมีควำมสำคัญมำกยิง่ กว่ำคำสั่งสอนของมนุษย์ไม่วำ่ ผูใ้ ดเพรำะว่ำมนุ ษย์ไม่ใช่ผสู ้ ู งสุ ด
และไม่ใช่ผสู ้ ละชีวติ ของตนเหมือนพระเจ้ำ (ฝ่ ำยเปโตรกับอัครสำวกอื่น ๆ จึงตอบว่ำ ข้ำพเจ้ำจำต้องเชื่ อ
ฟังพระเจ้ำยิง่ กว่ำเชื่ อฟังมนุษย์ กิจกำร 5:29) เนื่องจำกพระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นหนังสื อบันทึกคำสั่ง
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สอนของพระเจ้ำไว้ คริ สเตียนจึงจำเป็ นที่จะต้องศึกษำพระคริ สตธรรมคัมภีร์ท้ งั ส่ วนตัวที่บำ้ น และ
ส่ วนรวมกับเพื่อนสมำชิกที่คริ สตจักร ถ้ำพบข้อควำมตอนไหนก็ไม่เข้ำใจก็ควรจะไปถำมและขอคำ
อธิษฐำนจำกศิษยำภิบำลประจำคริ สตจักรหรื อคริ สเตียนผูอ้ ำวุโสอื่น ๆ
6. คริสเตียนจะต้ องยอมถูกข่ มเหงเพือ่ พระเจ้ า พระเยซู คริ สต์ตรัสสอนว่ำ คริ สเตียนบำงคน
อำจจะถูกข่มเหงเพรำะเหตุควำมเชื่อของเขำ (จงระลึกถึงคำที่เรำกล่ำวแก่ท่ำนทั้งหลำยแล้วบ่ำวจะเป็ น
ใหญ่กว่ำนำยหำมิได้ ถ้ำเขำห่ มเหงเรำแล้วเขำคงจะข่มเหงท่ำนทั้งหลำยด้วย ยอห์น 15:20) เช่นคนอื่น ๆ
อำจจะนินทำติเตียน และใส่ ร้ำยเขำ บำงคนอำจจะแกล้งเบียดเบียนหรื อปรักปรำเขำ เขำอำจะต้องเสี ยงำน
เสี ยเพื่อน ๆ หรื อญำติพี่นอ้ งและยิง่ กว่ำนั้นเขำอำจะถูกทรมำนหรื อประหำรชีวิต (เหมือนคริ สเตียนชำว
เกำหลีเหนือบำงคนต้องถูกพวกคอมมิวนิสต์ยงิ เป้ ำในระหว่ำงสงครำมเกำหลี) ถึงแม้วำ่ กำรถูกข่มเหง
ดังกล่ำวมำนี้ลำบำกมำก แต่คริ สเตียนแท้ทุกคนก็ยนิ ดีและยอมทนเพื่อพระองค์ เมื่อนึกถึงกำรข่มเหง
และควำมทุกข์ทรมำนอันร้ำยแรงที่สุดที่พระเยซูทรงยอมรับเพื่อเขำ นอกจำกนั้นคริ สเตียนทุกคนที่ถูก
ข่มเหงเพื่อพระเยซูจะได้รับบำเหน็จพิเศษในเมืองสวรรค์ พระเยซูตรัสสัญญำว่ำ (บุคคลผูใ้ ดทนควำม
รำวีเบียดเบียนเพรำะควำมชอบธรรมก็เป็ นสุ ข เพรำะว่ำแผ่นดินสวรรค์ก็เป็ นของเขำแล้ว เมื่อเขำจะติ
เตียน ข่มเหงและนิ นทำท่ำนทั้งหลำยต่ำง ๆ เป็ นควำมเท็จเพรำะเรำ ท่ำนก็เป็ นสุ ขจงชื่ นชมยินดีอย่ำงยิง่
เพรำะว่ำบำเหน็จของท่ำนมีบริ บูรณ์ในสวรรค์ มัทธิ ว 5:10-12)
7. คริสเตียนจะต้ องรักษาตัวให้ บริสุทธิ์เพือ่ พระเจ้ า พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนว่ำร่ ำงกำย
ของคริ สเตียนเปรี ยบเสมือนอวัยวะของพระเยซูคริ สต์ และพระวิหำรของพระเจ้ำ (ท่ำนทั้งหลำยไม่รู้
หรื อว่ำร่ ำงกำยของท่ำนเป็ นอวัยวะของพระคริ สต์ ท่ำนทั้งหลำยไม่รู้หรื อว่ำตัวท่ำนเป็ นวิหำรของพระเจ้ำ
และพระวิญญำณของพระเจ้ำสถิตอยูใ่ นตัวท่ำน 1 โคริ นธ์ 6:15,3:16) ฉะนั้นคริ สเตียนต้องระมัดระวัง
ควำมประพฤติ (กิริยำ) กำรพูด (วำจำ) และควำมคิด (ใจ) ทุกประกำร เพื่อร่ ำงกำยของเขำจะได้เป็ น
อวัยวะและเป็ นวิหำรที่บริ สุทธิ์ และสมควรที่พระองค์จะสถิตอยู่ พระคริ สตธรรมคัมภีร์หำ้ มทำบำงสิ่ ง
บำงอย่ำงที่เป็ นมลทินต่อร่ ำงกำยและทำให้หมดควำมบริ สุทธิ์ คือ
(ก) การล่วงประเวณี พระคริ สตธรรมคัมภีร์อธิ บำยไว้วำ่ เป็ นกำรร่ วมประเวณี กบั คนที่ไม่ใช่
ภรรยำหรื อสำมีของตัวไม่วำ่ โดยฝื นใจหรื อสมัครใจ (ร่ ำงกำยไม่ใช่มีไว้สำหรับกำรล่วงประเวณี แต่มีไว้
สำหรับพระองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ....ท่ำนทั้งหลำยไม่รู้หรื อว่ำร่ ำงกำยของท่ำนเป็ นอวัยวะของพระคริ สต์ ถ้ำ
อย่ำงนั้นข้ำพเจ้ำจะเอำอวัยวะของพระคริ สต์มำเป็ นอวัยวะของหญิงแพศยำได้หรื อ อย่ำให้เป็ นเช่นนั้น
เลย.....กำรล่วงประเวณี น้ นั จงหลีกหนีเสี ย ควำมบำปอื่น ๆ ทุกอย่ำงซึ่ งมนุษย์กระทำนั้นอยูน่ อกกำย แต่
คนใด ๆ ที่ล่วงประเวณี ก็ทำผิดต่อร่ ำงกำยของตนเอง 1 โคริ นธ์ 6:13-16)
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นอกจำกกำรล่วงประเวณี พระคริ สตธรรมคัมภีร์ยงั ห้ำมมีใจกำหนัดและเป็ นชูท้ ำงใจกับหญิงอื่น
ซึ่ งพระเยซูทรงถือว่ำเป็ นบ่อเกิดของกำรกระทำชัว่ และมีโทษเท่ำกับกำรกระทำทำงกำย (ท่ำนทั้งหลำย
ได้ยนิ คำซึ่ งกล่ำวไว้วำ่ อย่ำล่วงประเวณี ผวั เมียฝ่ ำยเรำบอกท่ำนทั้งหลำยว่ำ ผูใ้ ดแลดูผหู ้ ญิงด้วยใจกำหนัด
ในหญิงนั้น ผูน้ ้ นั ได้ล่วงประเวณี ในใจกับหญิงนั้นแล้ว มัทธิ ว 5:27-28) เมื่อเป็ นเช่นนั้นแล้วคริ สเตียนก็
ต้องละเว้นจำกนิสัยและกำรกระทำอำจจะปลุกกำหนัดหรื อกำรเป็ นชูท้ ำงใจขึ้น เช่น กำรอ่ำนหนังสื อ
หรื อกำรดูภำพยนต์ที่เป็ นเรื่ องสกปรกลำมก กำรดูภำพถ่ำยเปลือยกำยหรื อรู ปโป๊ กำรแต่งตัวไม่สุภำพ
กำรเล่ำและฟังเรื่ องสกปรกลำมก กำรเต้นรำ หรื อกำรกอดจูบกันเป็ นต้น
(ข) การดื่มของเมา ซึ่งอำจจะชักจูงผูด้ ื่มให้ทำควำมผิดบำปหลำยอย่ำงโดยไม่รู้ตวั (อย่ำเมำเหล้ำ
องุ่นอันเป็ นเหตุให้เสี ยคนไป แต่จงประกอบด้วยพระวิญญำณ เอเฟซัส 5:18 เหล้ำองุ่นทำให้เกิดกำรเย้ย
หยันและสุ รำทำให้เกิดกำรพำลเกเร สุ ภำษิต 20:1) นอกจำกของเมำคริ สเตียนควรละเว้นกำรสู บฝิ่ น สู บ
บุหรี่ กินหมำก และสู บเฮโรอิน และยำเสพติดอื่น ๆ เพรำะว่ำสิ่ งเหล่ำนี้เป็ นพิษซึ่ งทำลำยสุ ขภำพของ
ร่ ำงกำย
(ค) การทาทุจริตทุกอย่ าง เช่นกำรลักขโมยทรัพย์ของคนอื่นกำรฉ้อโกงหรื อหลอกลวงเขำเป็ น
ต้น พระเจ้ำตรัสตักเตือนว่ำ (ตำของข้ำพเจ้ำจะคอยเพ่งดูขำ้ แผ่นดินที่สัตย์ซื่อ เพื่อให้เขำอำศัยอยูก่ บั
ข้ำพเจ้ำ ผูใ้ ดที่ประพฤติทำงดีรอบคอบผูน้ ้ นั จะปฏิบตั ิขำ้ พเจ้ำ ผูใ้ ดที่ประพฤติฉอ้ โกงจะอำศัยอยูใ่ นเคหำ
ของข้ำพเจ้ำไม่ได้ผใู ้ ดที่พดู มุสำจะดำรงอยูต่ ่อตำข้ำพเจ้ำก็หำมิได้ สดุดี 101:6-7)
(ง) การคบสมาคมกับคนชั่ว (ท่ำนทั้งหลำยอย่ำเข้ำส่ วนด้วยกันกับคนเหล่ำนั้น (คนชัว่ ) เลย
เพรำะว่ำเมื่อก่อนท่ำนทั้งหลำยเป็ นควำมมืด แต่บดั นี้ท่ำนเป็ นควำมสว่ำงแล้วในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำจง
ประพฤติอย่ำงลูกของควำมสว่ำง เอเฟซัส 5:7-2) ข้อนี้ไม่ได้หำ้ มคริ สเตียนรู ้จกั และเป็ นเพื่อนกับคนอื่น
ๆ ที่ไม่ใช่คริ สเตียน แต่หำ้ มไปร่ วมทำควำมชัว่ กับคนอื่น ตำมที่กล่ำวมำแล้วพระองค์ตอ้ งเชื่อฟังและทำ
ตำมพระทัยพระเจ้ำ ไม่ใช่ตำมใจมนุษย์
(จ) การเอ่ยพระนามของพระเจ้ าในทางทีผ่ ดิ คือ ในทำงที่ไม่ได้แสดงควำมเคำรพต่อพระองค์
พระบัญญัติใหญ่ขอ้ ที่ 3 คือ (อย่ำออกพระนำมพระเยโฮวำห์พระเจ้ำของเจ้ำเปล่ำ ๆ อพยพ 20:7) ข้อนี้
ห้ำมกำรออกพระนำมของพระเจ้ำเล่น ๆ หรื อใช้พระนำมของพระเจ้ำในกำรแช่งสำปหรื อด่ำคนอื่น
(ฉ) คาพูดไม่ บริสุทธิ์ เช่น กำรพูดมุสำ กำรนินทำ ใส่ ร้ำยคนอื่น กำรแช่งสำปและด่ำคนอื่น กำร
ทะเลำะวิวำทคนอื่น กำรพูดคำหยำบคำยหรื อเล่ำเรื่ องสกปรกลำมก เป็ นต้น คริ สเตียนต้องละเว้นจำกสิ่ ง
เหล่ำนี้แต่ตอ้ งใช้ปำกใช้ลิ้นเพื่อขอบพระคุณเพื่อสรรเสริ ฐพระเจ้ำและเพื่อประโยชน์ต่อคนอื่น
(เหตุ
ฉะนั้นท่ำนทั้งหลำยจงเลิกกำรพูดมุสำ และจงต่ำงคนต่ำงพูดควำมจริ ง.....อย่ำให้คำหยำบคำยออกมำจำก
ปำกท่ำนเลย
แต่ให้ใช้คำดีตำมแต่จะต้องกำรซึ่ งเป็ นที่ให้เกิดควำมจำเริ ญขึ้นเพื่อจะเป็ นคุณแก่คน
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เหล่ำนั้นที่ได้ยนิ อย่ำให้มีกำรอัปยศอดสู และกำรพูดเล่นไม่เข้ำเรื่ องและกำรพูดตลก โดนเกเร ซึ่ งเป็ นกำร
ไม่สมควรแต่ให้ขอบพระคุณดีกว่ำ เอเฟซัส 4:25-29:5:4)
(ช) ความคิดไม่ บริสุทธิ์ พระคริ สตธรรมคัมภีร์เน้นว่ำคริ สเตียนต้องระวังควำมคิดในใจเหมือน
กำรกระทำ และคำพูดภำยนอก เพรำะว่ำจิตใจเป็ นบ่อเกิดของกำรกระทำและคำพูดทุกอย่ำง พระเยซูตรัส
ว่ำ (สิ่ งที่ออกมำจำกภำยในมนุษย์สิ่งนั้นแหละกระทำให้มนุษย์เป็ นมลทิน เพรำะว่ำควำมคิดชัว่ ร้ำย กำร
คบชู ้ กำรลักขโมย กำรฆ่ำคน กำรผิดผัวผิดเมีย กำรโลภฉ้อโกง กำรบำปต่ำง ๆ กำรล่อลวงเขำรำคะ
ตัณหำ อิจฉำตำร้อน กำรใส่ ร้ำย กำรยกตนข่มท่ำน และกำรปล่อยตัวไปตำมลำพังใจ สำรพัดกำรชัว่ นี้เกิด
มำแต่ภำยในใจของมนุษย์ และกำรทำให้มนุษย์เป็ นมลทินไป มำระโก 7:20-23)
เมื่อเป็ นเช่นนั้นแล้วคริ สเตียนจะต้องระวังตัว ละเว้นจำกควำมคิดและสิ่ งอธรรมทุกอย่ำง เช่น
กำรโลภ กำรเกลียดชัง กำรโกรธ กำรมีใจกำหนัด กำรอิจฉำริ ษยำ กำรมีใจเย่อหยิง่ จองหอง และใจ
อำฆำตเป็ นต้น คริ สเตียนควรคิดในสิ่ งที่ดีและสิ่ งที่พอพระทัยพระเจ้ำ (ดูก่อนพี่นอ้ งทั้งหลำย สิ่ งใดที่จริ ง
สิ่ งใดที่น่ำนับถือ สิ่ งใดที่ยตุ ิธรรม สิ่ งใดที่บริ สุทธิ์ สิ่ งใดที่น่ำรัก สิ่ งใดที่น่ำฟัง คือ ถ้ำมีควำมดีประกำรใด
ถ้ำมีกำรน่ำสรรเสริ ญประกำรใด ก็จงใคร่ ครวญสิ่ งเหล่ำนี้ ฟี ลิปปี 4:8)
ตำมที่กล่ำวมำแล้วนี้จะเห็นว่ำ พระเจ้ำเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ฉะนั้นคริ สเตียนซึ่ งเป็ นเหมือนอวัยวะ และ
วิหำรของพระองค์จึงจำเป็ นต้องเป็ นคนบริ สุทธิ์ ในทุกด้ำน
(ดูก่อนท่ำนผูเ้ ป็ นที่รักเมื่อเรำมีคำสัญญำ
เช่นนั้นแล้วให้เรำชำระตัวของเรำให้ปรำศจำกมลทินทุกอย่ำงแห่งเนื้ อหนังและวิญญำณจิต และให้เรำ
กระทำกำรบริ สุทธิ์ ให้สำเร็ จโดยควำมเกรงกลัวพระเจ้ำ 2 โคริ นธ์ 7:1)
ข. การปฏิบัติหน้ าทีต่ ่ อคนอื่น พระเยซูคริ สต์ตรัสสอนพระบัญญัติใหม่เกี่ยวกับกำรประพฤติต่อ
คนอื่น คือ (จงรักเพื่อนบ้ำน (คนอื่น) เหมือนรักตนเอง มัทธิว 32:39) หมำยควำมว่ำ
1. คริสเตียนจะต้ องทาทุกสิ่ งด้ วยความรักและความหวังดีต่อคนอืน่ ต้องทำเฉพำะสิ่ งที่เป็ น
ประโยชน์แก่คนอื่น และละเว้นสิ่ งที่จะทำให้คนอื่นได้รับควำมเสี ยหำยหรื อควำมเดือดร้อนใด ๆ เช่น
กำรฆ่ำคน ตีรันฟังแทงคน ลักขโมย ฉ้อโกง หลอกลวง เอำเปรี ยบ เบียดเบียน นินทำใส่ ร้ำย เป็ นพยำน
เท็จ สำปแช่งด่ำว่ำ ทะเลำะวิวำทและอื่น ๆ (คนใดที่รักคนอื่นก็กระทำให้พระบัญญัติสำเร็ จแล้ว ด้วย
พระบัญญัติที่วำ่ อย่ำล่วงประเวณี อย่ำฆ่ำคน อย่ำลักทรัพย์ อย่ำเป็ นพยำนเท็จ อย่ำโลภ ทั้งพระบัญญัติอื่น
ๆ ด้วยก็รวมเข้ำอยูใ่ นพระบัญญัติน้ ี คือว่ำจงรักเพื่อนบ้ำนเหมือนรักตัวเอง ควำมรักไม่ประทุษร้ำยแก่
เพื่อนบ้ำน เหตุฉะนั้นควำมรักจึงเป็ นที่ให้พระบัญญัติสำเร็ จ โรม 13:8-10)
2. คริสเตียนจะต้ องเอาใจใส่ ช่วยเหลือคนอื่น ตำมโอกำสและควำมสำมำรถของตน เช่น คน
เจ็บป่ วย คนยำกจน หรื อคนมีควำมทุกข์โศกเศร้ำเป็ นต้น พระเยซูตรัสสอนให้คริ สเตียนถ่อมตัวและรับ
ใช้ปรนนิบตั ิคนอื่นเหมือนพระองค์เองได้ทรงปรนนิบตั ิคนทัว่ ไปเป็ นตัวอย่ำง (เหตุฉะนั้นถ้ำเรำผูเ้ ป็ น
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องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำและอำจำรย์ได้ลำ้ งเท้ำ ซึ่ งเป็ นกำรปรนนิบตั ิท่ำนทั้งหลำยควรจะล้ำงเท้ำซึ่ งกันและกัน
ด้วยเรำได้วำงแบบอย่ำงให้แก่ท่ำนทั้งหลำยแล้ว เพื่อให้ท่ำนทำเหมือนที่เรำได้กระทำแก่ท่ำน ยอห์น
13:14-15) พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนว่ำคริ สเตียนควรจะเห็นแก่คนอื่นมำกกว่ำเห็นแก่ตวั เอง ไม่วำ่ เขำ
จะสำมำรถช่วยเหลือคนอื่นด้วยวัตถุสิ่งของหรื อช่วยเหลือโดยกำรอธิษฐำน ซึ่งเป็ นหน้ำที่สำคัญของ
คริ สเตียนทุกคนก็ตำม
3. คริสเตียนจะต้ องนับถือและแสดงความสุ ภาพต่ อคนทัว่ ไป โดยไม่ถือเชื้ อชำติ ชั้นวรรณะ
หรื อตำแหน่งฐำนะเหมือนพระเจ้ำมิได้ทรงเลือกหน้ำผูใ้ ดแต่ทรงรักทุกคนเท่ำกันและทรงถือว่ำทุกคนมี
ค่ำเท่ำกัน (ฝ่ ำยเปโตรจึงออกปำกกล่ำวว่ำ ข้ำพเจ้ำเห็นจริ งแล้วว่ำ พระเจ้ำไม่ทรงเลือกหน้ำผูใ้ ด กิจกำร
10:34) ฉะนั้นคริ สเตียนไม่ควรดูถูกหรื อรังเกียจผูใ้ ดเป็ นอันขำดไม่วำ่ ฐำนะควำมเป็ นอยูข่ องเขำจะเป็ น
อย่ำงไรก็ตำม ในขณะเดียวกันพระคริ สตธรรมคัมภีร์ก็สอนไม่ให้คริ สเตียนถือตัวหรื ออวดดีดว้ ยเหตุใด
ๆ ทั้งสิ้ น เพรำะคุณงำมควำมดีและคุณสมบัติอื่น ๆ ของคริ สเตียนก็มำจำกพระเจ้ำ (ผูใ้ ดเล่ำกระทำให้
ท่ำนวิเศษผิดกันกับคนอื่น? มีอะไรบ้ำงที่ท่ำนมิได้รับ (จำกพระเจ้ำ) เล่ำ ถ้ำท่ำนได้รับแล้ว เหตุไฉนท่ำน
จึงอวดเหมือนมิได้รับเลย 1 โคริ นธ์ 4:6)
4. คริสเตียนจะร้ องให้ อภัยแก่คนอืน่ เหมือนพระเจ้ำได้ทรงให้อภัยแก่ตน (ท่ำนทั้งหลำยจง
เมตตำซึ่ งกันและกัน มีใจเอ็นดูซ่ ึ งกันและกัน และอภัยโทษให้กนั และกันเหมือนพระเจ้ำได้ทรงโปรด
อภัยโทษให้ท่ำนทั้งหลำยในพระคริ สต์ เอเฟซัส 4:12) พระเยซูตรัสสอนให้คริ สเตียนยกโทษผูท้ ำผิดต่อ
ตนถึง 490 ครั้ง หมำยควำมว่ำยกโทษให้เสมอโดยไม่คิดแก้แค้น (ดูก่อนท่ำนผูเ้ ป็ นที่รักของข้ำพเจ้ำ อย่ำ
ทำกำรแก้แค้นแต่จงมอบกำรนั้นไว้ แล้วแต่พระเจ้ำจะลงอำชญำ ด้วยมีคำเขียนไว้แล้วว่ำ องค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้ำตรัสว่ำ กำรแก้แค้นนั้นเป็ นแผนงำนของเรำ เรำเองจะตอบแทน โรม 12:19-20) ยิง่ กว่ำนั้นพระเยซู
ตรัสสอนคริ สเตียนให้ตอบแทนควำมชัว่ ที่คนอื่นทำต่อตนด้วยควำมดี (จงรักศัตรู ของท่ำน จงทำดีแก่ผทู ้ ี่
เกลียดชังท่ำน จงอวยพรแก่คนที่แช่งด่ำท่ำน จงอธิ ษฐำนขอเพื่อคนที่เคี่ยวเข็ญท่ำน ลูกำ 6:27-28)
เช่นเดียวกัน ถ้ำคริ สเตียนเกิดทำผิดต่อคนอื่นไม่วำ่ ด้วยเจตนำหรื อไม่ก็ตำม ก็ควรจะรี บไป
สำรภำพผิดขออภัยและคืนดีกบั ผูน้ ้ นั เสี ย (เหตุฉะนั้นท่ำนทั้งหลำยจงสำรภำพรับผิดต่อกันและอธิ ษฐำน
เพื่อกันและกัน ยำกอบ 5:16)
5. คริสเตียนจะต้ องช่ วยคนอืน่ ให้ ร้ ู เรื่องพระกิตติคุณของพระเยซู คริสต์ โดยประสงค์จะจูงใจ
เขำให้กลับใจเสี ยใหม่และเชื่อถือในพระเยซูเหมือนตน นี่เป็ นคำสั่งทั้งข้อแรกและข้อสุ ดท้ำยที่พระเยซู
ตรัสบอกพวกสำวก (จงตำมเรำมำเถิดและเรำจะตั้งท่ำนให้เป็ นผูจ้ บั คน มำระโก 1:17) และ (ท่ำน
ทั้งหลำยจงออกไปสั่งสอนชนทุกประเทศให้เป็ นสำวก มัทธิ ว 28:19) ในสำยพระเนตรของพระเจ้ำกำร
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ทำอย่ำงนี้นบั เป็ นกำรช่วยเหลือคนอื่นอย่ำงสุ ดยอด เพรำะว่ำจะมีผลประโยชน์มำกที่สุดและนำนที่สุด
(คือจะช่วยเขำให้พน้ จำกนรกและมีชีวติ นิรันดร์ ในเมืองสวรรค์)
คริ สเตียนจะช่วยคนอื่น (โดยเฉพำะญำติพี่นอ้ งและเพื่อนฝูง) ให้รู้เรื่ องพระเยซู ได้หลำยวิธี คือ
(1) สนทนำ เล่ำเรื่ องพระเยซูให้เขำฟัง (2) สนทนำ เล่ำประสบกำรณ์ชีวติ คริ สเตียนของตนเองให้เขำฟัง
(3) เชิญชวญหรื อพำเขำไปร่ วมประชุมฟังพระกิตติคุณที่คริ สตจักร (4) ให้พระคริ สตธรรมคัมภีร์หรื อ
หนังสื อแนะนำที่เป็ นเรื่ องพระเยซูเขำไปอ่ำน และ (5) จัดให้มีกำรนมัสกำรหรื อกำรศึกษำ พระคริ สต
ธรรมคัมภีร์ในบ้ำนแล้วเชิญชวนเขำไปร่ วมฟัง
นอกจำกวิธีเหล่ำนี้ก็มีอีกสองอย่ำงที่จะมีอิทธิ พล และเป็ นกำลังใจสำหรับคนที่กำลังสนใจเรื่ อง
พระเยซู คือ (1) ตัวอย่ำงของคริ สเตียน เขำจะเห็นว่ำชีวิตคริ สเตียนมีค่ำมำกแค่ไหนก็แล้วแต่
ชีวติ ประจำวันคริ สเตียนที่เขำรู้และ (2) กำรอธิษฐำนของคริ สเตียนเพื่อเขำ พระวิญญำณของพระเจ้ำจะ
ทำงำนในจิตใจของเขำให้เข้ำใจดีและให้สำนึกถึงควำมผิดบำป
ค. การปฏิบัติหน้ าทีต่ ่ อคริสตจักร พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนว่ำ คริ สตจักรเป็ นสมำคมที่ พระ
เยซูคริ สต์ทรงตั้งขึ้นเอง สำหรับคนที่กลับใจเชื่ อในพระองค์ทุกคน (พระเยซูตรัสว่ำ บนศิลำนี้ (ควำมเชื่อ
ของคริ สเตียน) เรำจะตั้งคริ สตจักรของเรำไว้ มัทธิว 16:18) สมำชิกคริ สเตียนเปรี ยบเสมือนพี่นอ้ งใน
ครอบครัวมีพระเจ้ำทรงเป็ นพระบิดำ และเปรี ยบเสมือนอวัยวะต่ำง ๆ ของร่ ำงกำย มีพระเยซูทรงเป็ น
ศีรษะ (พระองค์เป็ นศีรษะของกำยคือคริ สตจักรนั้น โคโลสี 1:18 เรำทั้งหลำยผูเ้ ป็ นหลำยคนยังเป็ นกำย
อันเดียวในพระคริ สต์ และเป็ นอวัยวะแก่กนั และกันฉันนั้น โรม 12:5) คริ สเตียนจึงมีหน้ำที่บำงอย่ำงต่อ
พี่นอ้ งคริ สเตียนคนอื่น และต่อคริ สตจักรที่เขำสังกัดอยู่ คือ
1. คริสเตียนจะต้ องรักซึ่งกันและกัน พระเยซูตรัสเน้นว่ำ (เรำให้บญั ญัติใหม่ไว้ให้แก่เจ้ำ
ทั้งหลำย คือให้เจ้ำรักซึ่ งกันและกัน เรำรักเจ้ำทั้งหลำยมำฉันใด เจ้ำจงรักซึ่ งกันและกันด้วยนั้น คน
ทั้งหลำยจะรู ้ได้วำ่ เจ้ำเป็ นเหล่ำสำวกของเรำก็เพรำะว่ำเจ้ำทั้งหลำยรักซึ่ งกันและกัน ยอห์น 13:15-35)
ควำมรักระหว่ำงสมำชิกคริ สเตียนควรจะช่วยให้เขำมีควำมสัมพันธ์กนั อย่ำงใกล้ชิด และควรจะแสดง
ควำมรักและไมตรี จิตนั้นหลำยวิธี เช่น
(ก) ช่วยเหลือพี่นอ้ งสมำชิกที่มีควำมทุกข์ ควำมเจ็บป่ วยหรื อควำมยำกลำบำกใด ๆ (จงเข้ำส่ วน
ช่วยสิ ทธิ ชนในกำรขัดสนของเขำ โรม 12:13 จงช่วยแบกภำระ (ร่ วมทุกข์ร่วมสุ ข) ซึ่ งกันและกันเถิด
ดังนั้นจึงเป็ นที่ให้พระบัญญัติของพระคริ สต์สำเร็ จ กำลำเทีย 6:2) ไม่วำ่ จะสำมำรถช่วยเหลือด้วยวัตถุ
สิ่ งของหรื อไม่ก็ตำม คริ สเตียนทุกคนมีหน้ำที่ที่จะช่วยพี่นอ้ งด้วยกำรอธิ ษฐำนเพื่อเขำ
(ข) ให้กำลังใจและอธิ ษฐำนเพื่อพี่นอ้ งคริ สเตียนใหม่ ๆ ที่จิตวิญญำณอำจจะยังอ่อนแอ (ดูก่อน
พี่นอ้ งทั้งหลำย....เรำวิงวอนพวกท่ำน.....ให้หนุนน้ ำใจผูท้ ี่ทอ้ ใจ ให้ชูกำลังคนที่อ่อนกำลัง 1 เธสะโลนิกำ
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5:14) โดยเฉพำะคริ สเตียนที่มีอำวุโสจะต้องระวังตัว ให้ชีวติ เป็ นตัวอย่ำงที่ดีสำหรับพี่นอ้ งคริ สเตียน
ใหม่ ๆ (อย่ำให้ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดวำงสิ่ งซึ่ งให้สะดุดหรื อสิ่ งซึ่ งเป็ นเหตุให้ลม้ ลงไว้ต่อหน้ำพี่นอ้ ง โรม 14:13)
(ค) ทำงำนของคริ สตจักรเพื่อส่ วนร่ วม พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนไม่ให้คริ สเตียนถือตัวหรื อ
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว แต่ให้เป็ นน้ ำหนึ่งใจเดียวกันในพระเยซูคริ สต์ (ท่ำนทั้งหลำยจงกระทำให้
ควำมยินดีของข้ำพเจ้ำเต็มเปี่ ยม โดยที่ท่ำนมีใจคิดอย่ำงเดียวกัน มีควำมรักอย่ำงเดียวกัน มีใจรู ้สึกและคิด
พร้อมเพรี ยงกัน คือไม่ทำประกำรใดในทำงทุ่มเถียงกันหรื ออวดดีไปเปล่ำ ๆ แต่ให้ทุกคนมีใจถ่อมลงถือ
ว่ำคนอื่นดีกว่ำตัว อย่ำให้ต่ำงคนต่ำงคิดแต่กำรงำนของตนฝ่ ำยเดียวแต่ให้คิดถึงกำรงำนของคนอื่น ๆ
ด้วย ฟี ลิปปี 2:2-4) คริ สตจักรจึงต้องดำเนินงำนโดยสมำชิกช่วยกันออกควำมคิดและปรึ กษำหำรื อกัน
ด้วยใจอธิ ษฐำนเมื่อตกลงใจกันแล้วสมำชิกทั้งหลำยต้องร่ วมมือร่ วมใจกันปฏิบตั ิงำนตำมที่ได้ตกลงไว้
(ง) ขออภัยและให้อภัยซึ่ งกันและกัน ถ้ำเกิดมีใครทำผิดต่อพี่นอ้ งสมำชิกขึ้น (ซึ่ งไม่ควรมี) คนที่
ทำผิดจะต้องรี บไปสำรภำพและขอโทษพี่นอ้ งที่ตวั ทำผิดต่อ และสมำชิกคนนั้นจะต้องให้อภัย (ท่ำน
ทั้งหลำยจงสำรภำพรับผิดต่อกันและกัน ยำกอบ 5:16 ท่ำนทั้งหลำยจงเมตตำซึ่ งกันและกัน มีใจเอ็นดูซ่ ึ ง
กันและกัน และอภัยโทษให้กนั และกัน เอเฟซัส 4:32) โดยวิธีน้ ีพี่นอ้ งสมำชิกจะคืนดีดว้ ยทันที ทำให้
เกิดควำมสงบสุ ข และควำมสำมัคคีธรรมอันประเสริ ฐในครอบครัวของพระเจ้ำ และจะป้ องกันเรื่ องกำร
ทะเลำะวิวำทกันในคริ สตจักร ซึ่ งเป็ นเรื่ องน่ำละอำยและเป็ นเหตุให้คนอื่นเสื่ อมควำมนับถือคริ สตจักร
2. คริสเตียนจะต้ องร่ วมการประชุ มต่ าง ๆ ของคริสตจักรเสมอ ซึ่ งทำงคริ สตจักรจัดขึ้นเพื่อให้
เขำมีโอกำสนมัสกำรพระเจ้ำ และศึกษำพระคริ สตธรรมคัมภีร์ร่วมกันตำมคำสั่งของพระองค์ สมำชิกจึง
ไม่ควรขำดกำรประชุมของคริ สตจักร เว้นแต่จะมีเหตุสุดวิสัย (ซึ่ งเคยประชุมกันนั้นอย่ำให้หยุดเหมือน
อย่ำงบำงคนเคยกระทำนั้น ฮีบรู 10:25)
3. คริสเตียนจะต้ องบารุ งคริ สตจักร โดยถวายทรัพย์ เป็ นจำนวนอย่ำงน้อยหนึ่งในสิ บส่ วนของ
รำยได้ ก่อนหักค่ำใช้จ่ำยใด ๆ พระเจ้ำตรัสสั่งว่ำ (จงเอำบรรดำส่ วนสิ บชักหนึ่งนั้นมำส่ ำสมไว้ในคลัง
(ของคริ สตจักร) มำลำคี 3:10) เงินที่สมำชิกถวำยให้พระเจ้ำนี้ก็เป็ นเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนของ พระ
เจ้ำ เช่นเลี้ยงดูศิษยำภิบำล เป็ นค่ำใช้จ่ำยของคริ สตจักร ค่ำเช่ำห้องประชุม ค่ำน้ ำประปำ ค่ำไฟฟ้ ำ ค่ำ
หนังสื อเรี ยน ค่ำเครื่ องอุปกรณ์ต่ำง ๆ และค่ำรถค่ำหนังสื อต่ำง ๆ สำหรับใช้ในกำรเผยแพร่ พระกิตติคุณ
เป็ นต้น เงินถวำยนี้จะมีเจ้ำหน้ำที่ที่คริ สตจักรเลือกเป็ นผูท้ ำบัญชีรำยรับรำยจ่ำยแสดงต่อคริ สตจักรทุก ๆ
เดือน ถ้ำคริ สตจักรมีควำมประสงค์ที่จะใช้เงินในกำรงำนของพระเจ้ำอย่ำงไร สมำชิกทุกคนก็มีสิทธิ์
เสนอต่อที่ประชุมธุ รกิจประจำเดือนของคริ สตจักร
4. คริสเตียนจะเลีย้ งดูศิษยาภิบาลประจาคริสตจักร เนื่องจำกศิษยำภิบำลมีฐำนะเป็ น ศำสนำ
จำรย์ และเป็ นนักเทศน์ที่พระเจ้ำทรงเรี ยกให้มำรับใช้งำนของพระองค์เป็ นอำชีพ สมำชิก คริ สเตียนจึง
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ควรจะนับถือ และมีหน้ำที่เลี้ยงดูทำ่ นทั้งฝ่ ำยกำยและฝ่ ำยวิญญำณจิต คริ สตจักรควรจะเอำเงินส่ วนหนึ่ง
ที่สมำชิกถวำยมำใช้เป็ นเงินเดือนศิษยำภิบำล ให้พอสมควรแก่ฐำนะควำมเป็ นอยูข่ องสมำชิก (องค์พระ
ผูเ้ ป็ นเจ้ำได้ตรัสไว้วำ่ คนเหล่ำนั้นที่ประกำศกิตติคุณจะเลี้ยงชีพด้วยกิตติคุณนั้น 1 โคริ นธ์ 9:14)
นอกจำกนั้น สมำชิกควรจะให้กำลังใจ และอธิ ษฐำนเพื่อศิษยำภิบำลเสมอ (ข้ำพเจ้ำวิงวอนขอท่ำนช่วย
อธิษฐำนพระเจ้ำโดยใจร้อนรนเพื่อข้ำพเจ้ำ โรม 16:30)
5. คริสเตียนจะต้ องช่ วยกันสร้ าง และบารุ งรักษาคริสตจักร ถ้ำคริ สตจักรยังไม่มีสถำนที่ที่ใหญ่
พอหรื อเหมำะสมสำหรับนมัสกำรพระเจ้ำ และศึกษำพระคริ สตธรรมคัมภีร์ พวกสมำชิกจะต้องร่ วมมือ
กันลงทุนลงแรงสร้ำง (ถ้ำสมำชิกไม่สำมำรถก่อสร้ำงหรื อทำให้สำเร็ จทั้งหมดได้ ก็อำจจะขอควำม
ช่วยเหลือจำกคริ สตจักรอื่นที่จะสำมำรถช่วยได้) อีกอย่ำงหนึ่ง สมำชิกมีหน้ำที่ที่จะช่วยกันบำรุ งรักษำตัว
โบสถ์รวมทั้งเครื่ องเรื อน และเครื่ องอุปกรณ์ต่ำง ๆ เช่น โต๊ะ เก้ำอี้ หนังสื อเพลง พระคริ สตธรรมคัมภีร์
เป็ นต้น ต้องช่วยกันรักษำควำมสะอำดภำยในตัวโบสถ์ และบริ เวณภำยนอกด้วย
6. คริสเตียนจะต้ องช่ วยในการเผยแพร่ พระกิตติคุณทางคริสตจักร คือนอกจำกกำรเป็ นพยำน
ส่ วนตัวต่อญำติพี่นอ้ งและเพื่อนฝูงดังได้กล่ำวมำแล้ว สมำชิกคริ สเตียนมีหน้ำที่ที่จะร่ วมมือกับ ศิษยำภิ
บำล และสมำชิกอื่น ๆ ในกิจกำรเผยแพร่ ต่ำง ๆ ด้วย เช่น ออกไปประกำศพระกิตติคุณ และแจกหนังสื อ
เรื่ องพระกิตติคุณตำมตลำดหรื อหมู่บำ้ นซึ่ งอยูใ่ กล้เคียงคริ สตจักร หรื อไปเยีย่ มเยียนและประกำศกิตติ
คุณในบ้ำนของผูส้ นใจ เป็ นต้น กำรเผยแพร่ พระกิตติคุณนับเป็ นหน้ำที่แรกและเป็ นงำนสำคัญที่สุดของ
คริ สตจักร (ฝ่ ำยพระเยซูจึงตรัสสั่งพวกสำวกว่ำ ท่ำนทั้งหลำยจงออกไปทัว่ โลกประกำศกิตติคุณแก่
มนุษย์ทุกคน มำระโก 16:15)
เช่นเดียวกัน ถ้ำคนอื่นที่ไม่ใช่คริ สเตียนมำร่ วมประชุมที่คริ สตจักร ก็เป็ นหน้ำที่ของสมำชิกที่จะ
ต้อนรับและแสดงไมตรี จิตต่อเขำ ให้เขำเห็นควำมรักของพระเจ้ำที่มีต่อเขำและเป็ นกำลังใจช่วยเขำให้
อยำกไปร่ วมประชุม และฟังพระกิตติคุณอีก
7. คริสเตียนจะต้ องปฏิบัติหน้ าทีท่ ี่เพือ่ นสมาชิกยกย่องเลือกให้ เช่น กรรมกำรต่ำง ๆ เลขำนุกำร
คนทำบัญชี เหรัญญิก ผูน้ ำเพลง ประธำนนำกำรประชุม หรื อครู สอนพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เป็ นต้น ถ้ำ
สมำชิกทุคนปฏิบตั ิหน้ำที่ของตนด้วยควำมเอำใจใส่ และรับผิดชอบคริ สตจักรก็จะเจริ ญ และเป็ นที่พอ
พระทัยพระเจ้ำ
ง. การปฏิบัติหน้ าทีต่ ่ อครอบครัว พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนว่ำ เมื่อพระเจ้ำทรงเนรมิตสร้ำง
มนุษย์คู่แรกขึ้นในโลก พระองค์ได้ให้เขำร่ วมสมรสกัน และตั้งครอบครัวแรกขึ้น พระเจ้ำจึงมีคำสั่งสอน
บันทึกไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เกี่ยวกับกำรสมรสและกำรมีครอบครัวให้เป็ นไปตำมพระประสงค์
ของพระองค์คือ
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1. คริสเตียนจะต้ องรักและซื่อสั ตย์ ต่อคู่สมรส โดยไม่ไปร่ วมประเวณี หรื อเล่นชูก้ บั คนอื่นเป็ น
อันขำดเพรำะในสำยพระเนตรของพระเจ้ำคู่สมรสเป็ นบุคคลเดียวกัน ซึ่ งพระเจ้ำห้ำมพรำกจำกกันโดย
กำรร่ วมประเวณี กบั คนอื่น พระเยซูตรัสว่ำ (พระผูท้ รงสร้ำงมนุษย์แต่เดิมได้ทรงสร้ำงให้เป็ นชำยและ
หญิงและตรัสว่ำ เพรำะเหตุน้ นั บุรุษจึงต้องละบิดำมำรดำของตนไปผูกพันอยูก่ บั ภรรยำ และเขำทั้งสอง
จะเป็ นเนื้ออันเดียวกัน เขำจึงไม่เป็ นสองต่อไป แต่เป็ นเนื้ออันเดียวกัน เหตุฉะนั้นซึ่ งพระเจ้ำได้ผกู พัน
กันแล้ว อย่ำให้มนุษย์ทำให้พรำกจำกกันเลย มัทธิ ว 19:3-6)
นอกจำกนั้นพระคริ สตธรรมคัมภีร์หำ้ มมีภรรยำหรื อสำมีมำกกว่ำคนเดียว เพรำะถือว่ำเป็ นกำร
ล่วงประเวณี พระเยซูตรัสสอนว่ำคู่สมรสจะต้องอยูด่ ว้ ยกันตลอดชีวิต เพรำะเป็ นเนื้ ออันเดียวกัน
ตลอดเวลำ จนกว่ำสำมีหรื อภรรยำจะสิ้ นชีวิต ถ้ำเป็ นเช่นนั้นแล้วคนที่ยงั อยูก่ ็สมรสใหม่ได้ พระเยซูตรัส
ห้ำมคู่สมรสแยกหรื อหย่ำกัน เว้นแต่ฝ่ำยหนึ่งฝ่ ำยใดจะทำผิดประเวณี ถ้ำเหตุน้ ีเกิดขึ้น ผูบ้ ริ สุทธิ์ มีสิทธิ์ ที่
จะหย่ำผูก้ ระทำผิด (ผูใ้ ดหย่ำภรรยำของตนเพรำะเหตุต่ำง ๆ เว้นแต่ผดิ กับชำยอื่น แล้วไปมีภรรยำใหม่ก็
ผิดประเวณี มัทธิว 9:19) แต่ถำ้ ฝ่ ำยผูบ้ ริ สุทธิ์ จะยอมยกโทษ และคืนดีกบั ฝ่ ำยทำผิด ก็ดีกว่ำ เพรำะเป็ น
ประโยชน์แก่บุตรธิ ดำมำกกว่ำกำรแยกหรื อหย่ำกัน
พระคริ สตธรรมคัมภีร์เน้นว่ำ คู่สมรสคริ สเตียนควรจะรักและนับถือซึ่ งกันและกัน (ฝ่ ำยภรรยำ
จงยอมฟังสำมีของตนเหมือนยอมฟังองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ....ฝ่ ำยสำมีจงรักภรรยำตนเหมือนอย่ำงพระคริ สต์
ได้ทรงรักคริ สตจักรด้วย เอเฟซัส 5:22-24)
2. คริสเตียนผู้เป็ นสามีจะต้ องเลีย้ งดูครอบครัว พระคริ สตธรรมคัมภีร์หำ้ มทอดทิ้งหรื อละเลย
ภรรยำ (ถ้ำแม้นผูใ้ ดไม่เลี้ยงดูวงศ์ญำติของตนและคนในบ้ำนเรื อนของตน ผูน้ ้ นั ก็ปฏิเสธควำมเชื่อเสี ย
แล้ว 1 ทิโมธี 5:8) ฝ่ ำยภรรยำก็มีหน้ำที่ที่จะไม่ผลำญเงินทองที่สำมีหำมำให้ แต่ตอ้ งใช้จ่ำยอย่ำงประหยัด
3. คริสเตียนจะต้ องสอน และอบรมบุตรธิดาให้ ร้ ู เรื่องพระเจ้ า พระเจ้ำตรัสสั่งคริ สเตียนว่ำ (พระ
เยโฮวำห์พระเจ้ำของเรำเป็ นเอก และเจ้ำจงรักพระเยโฮวำห์ดว้ ยสุ ดใจสุ ดจิตของเจ้ำด้วยสิ้ นสุ ดกำลังของ
เจ้ำ และถ้อยคำเหล่ำนี้ซ่ ึ งเรำได้สั่งไว้แก่เจ้ำในวันนี้ ก็ให้ต้ งั อยูใ่ นใจของเจ้ำทั้งหลำย และจงอุตส่ ำห์สั่ง
สอนบุตรทั้งหลำยของเจ้ำด้วยถ้อยคำเหล่ำนี้ พระบัญญัติ 6:4-7) และ (ฝ่ ำยท่ำนทั้งหลำยผูเ้ ป็ นบิดำ อย่ำยัว่
บุตรของตนให้ขดั เคืองใจ แต่จงอบรมด้วยกำรตีสอน และเตือนสติขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ เอเฟซัส 6:4)
คริ สเตียนควรจะอ่ำนพระคริ สตธรรมคัมภีร์และเล่ำเรื่ องพระเจ้ำให้บุตรธิ ดำฟังในบ้ำน และควรจะพำไป
โบสถ์เป็ นประจำ เพื่อให้เด็กได้มีโอกำสฟังคำสอนที่นนั่ ด้วยนอกจำกสอนด้วยปำก คริ สเตียนมีหน้ำที่ที่
จะระวังควำมประพฤติของตนให้เป็ นตัวอย่ำงที่ดีสำหรับเด็ก ๆ ในบ้ำน

24

สำหรับเด็ก ๆ ในครอบครัวคริ สเตียนจะต้อง (นบนอบและเชื่อฟังบิดำมำรดำของตน เอเฟซัส
6:1) และแสดงควำมสุ ภำพต่อผูใ้ หญ่ทวั่ ไป นอกจำกจะถูกสั่งให้ทำผิดต่อคำสั่งสอนของพระเจ้ำ (ซึ่ง
สำคัญกว่ำคำสั่งสอนของบุคคลอื่นใดแม้แต่บิดำมำรดำ)
4. คริสเตียนจะต้ องจัดพิธีที่มีในบ้ านของตนให้ เป็ นแบบคริสเตียน เช่น พิธีสมรส พิธีข้ ึนบ้ำน
ใหม่ พิธีทำศพ เป็ นต้น (เหตุฉะนั้น ถ้ำท่ำนทั้งหลำยจะกินจะดื่มก็ดี หรื อจะทำประกำรใดก็ดี จงกระทำ
สิ่ งนั้นให้เป็ นที่ถวำยเกียรติยศแก่พระเจ้ำ 1 โคริ นธ์ 10:31) กำรเอำพิธีของศำสนำอื่น ๆ เข้ำมำปฏิบตั ิใน
บ้ำนก็เป็ นกำรอัปยศต่อพระเจ้ำองค์เที่ยงแท้ และพระผูส้ ิ้ นพระชนม์แทนบำปของคริ สเตียน คริ สเตียน
จะทำแบบนั้นไม่ได้เป็ นอันขำด
จ. การปฏิบัติหน้ าทีต่ ่ อรัฐบาลและสั งคม เพรำะพระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนว่ำ รัฐบำลและ
ผูป้ กครองของแต่ละประเทศเป็ นผูร้ ับใช้ของพระเจ้ำ เป็ นผูร้ ักษำควำมสงบ และประกันสวัสดิกำรของ
ประชำชน (ให้คนทุกคนยอมอยูใ่ ต้บงั คับผูม้ ีอำนำจ ด้วยว่ำไม่มีอำนำจอันใดเว้นไว้ซ่ ึ งมำจำกพระเจ้ำ
และผูม้ ีอำนำจซึ่ งดำรงอยูน่ ้ นั พระเจ้ำก็ได้ทรงตั้งไว้...เพรำะว่ำผูค้ รอบครองนั้นเป็ นผูร้ ับใช้ของพระเจ้ำ
เพื่อให้ประโยชน์แก่ท่ำน โรม 13:1,4) คริ สเตียนจึงมีหน้ำที่ต่อรัฐบำลและสังคม คือ
1. คริสเตียนจะต้ องนับถือ และอธิษฐานเพือ่ ผู้ปกครองของประเทศ ในฐำนะที่ทำ่ นมีตำแหน่ง
สู งและมีควำมรักผิดชอบในด้ำนกำรเมืองหนักมำก (ท่ำนทั้งหลำยจงให้แก่ทุกคน (พวกผูป้ กครอง)
ตำมที่เขำควรจะได้รับ....ควำมยำเกรงควรจะให้แก่ผใู ้ ดจงให้แก่ผนู ้ ้ นั เกียรติยศควรจะให้แก่ผใู ้ ดจงให้แก่
ผูน้ ้ นั โรม 1:37) และ (จงนับถือพระมหำกษัตริ ย ์ 1 เปโตร 2:17) นอกจำกนั้น พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอน
ว่ำ (ข้ำพเจ้ำจึงเตือนสติท่ำนทั้งหลำยให้วงิ วอนอธิ ษฐำนทูลขอ...สำหรับกษัตริ ยท์ ้ งั หลำยและคนทั้งปวงที่
มีตำแหน่งสู ง เพื่อเรำจะประกอบชีวติ ได้อย่ำงสงบสุ ขโดยทำงธรรม 1 ทิโมธี 2:1-2)
2. คริสเตียนจะต้ องทาตามกฎหมายของรั ฐบาลทุกข้ อ (เว้นแต่กฎหมำยที่ขดั ขืนพระบัญญัติของ
พระเจ้ำ) (ท่ำนทั้งหลำยจงยอมฟังกำรบังคับบัญชำที่มนุษย์ต้ งั ไว้ทุกอย่ำง เพรำะเห็นแก่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ
จะเป็ นพระมหำกษัตริ ยผ์ อู ้ ำนำจยิง่ ก็ดีหรื อจะเป็ นเจ้ำเมืองผูถ้ ือรับสั่งมำแต่พระมหำกษัตริ ยก์ ็ดี เพื่อจะ
ลงโทษแก่ผกู ้ ระทำชัว่ และยกย่องผูป้ ระพฤติ 1 เปโตร 2:13-14) คริ สเตียนจะต้องซื่ อสัตย์ต่อกำร
รับผิดชอบหน้ำที่ของพลเมือง เช่น ต้องเสี ยภำษีเต็มจำนวนตำมกฎหมำย ต้องปฏิบตั ิตำมกฎจรำจรอย่ำง
เคร่ งครัด และต้องรับใช้ประเทศชำติโดยกำรเป็ นทหำรถ้ำถูกเกณฑ์ เป็ นต้น คริ สเตียนควรจะเป็ น
พลเมืองที่ดีที่สุดและจะปฏิบตั ิตำมกฎหมำยทุกข้อ (เพรำะเห็นแก่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ 1 เปโตร 2:13)
3. คริสเตียนไม่ ร่วมพิธีของรัฐบาลและสั งคมได้ เมื่อได้ รับเชิญ แต่ไม่ควรปฏิบตั ิพิธีของศำสนำ
อื่น ควรจะอธิ บำยปรับควำมเข้ำใจด้วยควำมสุ ภำพต่อเจ้ำภำพเสี ยก่อน เพื่อไม่ให้เกิดกำรเข้ำใจผิดต่อกัน
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คริ สเตียนไปอยูใ่ นสถำนที่ที่ปฏิบตั ิพิธีของศำสนำอื่นได้ แต่พระเจ้ำทรงห้ำมไม่ให้กรำบไหว้หรื อแสดง
ควำมเคำรพต่อพระและเจ้ำอื่น ๆ เป็ นอันขำด (ดังได้อธิ บำยแล้วในข้อที่ 1 หน้ำ 26)
ตำมที่ได้กล่ำวมำนี้จะเห็นว่ำ คริ สเตียนมีหน้ำที่ปฏิบตั ิหลำยข้อ แต่ผอู ้ ื่นอย่ำเข้ำใจผิดว่ำ คริ ส
เตียนปฏิบตั ิหน้ำที่เหล่ำนี้ เพื่อจะลบล้ำงบำป สร้ำงบุญหรื อช่วยตนเองให้ได้ควำมรอดและชัว่ นิ รันดร์
คนเรำจะรอดพ้นจำกบำป และได้รับชีวิตนิรันดร์ โดยวิธีเดียวเท่ำนั้น คือต้องกลับใจเสี ยใหม่และเชื่อฟัง
ในองค์พระเยซูคริ สต์ถำ้ ทำเช่นนี้แล้ว พระเจ้ำจะทรงยกโทษบำปและประทำนชีวติ นิ รันดร์ ให้โดยพระ
เยซูคริ สต์ได้ทรงสละชีวติ ของพระองค์เพื่อไถ่โทษบำปของเรำแล้ว (ของประทำนของพระเจ้ำก็คือชี วติ
นิรันดร์ในพระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำของเรำ โรม 6:23) บุตรมนุษย์ (พระเยซูคริ สต์)....มำเพื่อจะ....
ประทำนชีวติ ของท่ำนให้เป็ นค่ำไถ่คนเป็ นอันมำกมัทธิ ว 20:28)
ฉะนั้น คริ สเตียนไม่ได้ปฏิบตั ิหน้ำที่ของเขำเพื่อจะได้อะไรจำกพระเจ้ำแต่เพื่อจะตอบแทนและ
แสดงควำมขอบคุณที่พระเจ้ำทรงมีบุญคุณอย่ำงใหญ่หลวงต่อเขำ ข้อควำมนี้อำจจะเปรี ยบให้เห็นได้ง่ำย
ๆ คือ สมมุติวำ่ บังเอิญ “นำย ก.” ตกน้ ำแต่เขำว่ำยน้ ำไม่เป็ น และกำลังจะจมน้ ำตำยอยูแ่ ล้ว พอดี “นำย
ข.” เดินผ่ำนมำเห็นเข้ำก็รีบกระโดดลงไปช่วยชีวติ “นำย ก.” พอลำกตัว “นำย ก.” ไปถึงฝั่งแล้ว“นำย ข.”
ก็เป็ นลมสลบไป เพรำะหมดกำลัง “นำย ก” ก็รีบตำมคนมำช่วยหำม “นำย ข” ไปโรงพยำบำล และขอ
หมดช่วยรักษำ “นำย ข” อย่ำงเต็มที่โดยเขำจะจ่ำยค่ำรักษำทั้งหมดให้ ยิง่ กว่ำนั้น ตัวเขำเองได้ไปเยีย่ ม
เยียน และช่วยเฝ้ ำพยำบำล “นำย ข.” จนหำยออกจำกโรงพยำบำลได้ที่ “นำย ก.” ทำเช่นนี้ ไม่ใช่เพื่อตัว
เขำจะรอดจำกกำรจมน้ ำ เพรำะเขำรอดและปลอดภัยอยูแ่ ล้ว แต่เขำเต็มใจปรนนิบตั ิ “นำย ข.” เพื่อจะ
ตอบแทนบุญคุณ “นำย ข.” และเพื่อแสดงควำมขอบคุณ เช่นเดียวกัน คริ สเตียนก็เต็มใจที่จะปรนนิบตั ิ
พระเจ้ำ (โดยปฏิบตั ิตำมคำสั่งสอนของพระองค์ทุกข้อ) ด้วยเห็นแก่บุญคุณและกำรเสี ยสละของพระองค์
สุ ดท้ำยนี้ ผูอ้ ่ำนคงจะเห็นแล้วว่ำ กำรดำเนินชีวิตคริ สเตียนมีหลำยข้อเหลือเกิน และบำงข้อก็
ปฏิบตั ิยำกมำก พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนเน้นว่ำ คนเรำจะดำเนินชีวิตคริ สเตียนอย่ำงถูกต้องด้วยตนเอง
ไม่ได้ แต่เมื่อเขำกลับใจเชื่อในพระเยซูแล้ว พระวิญญำณของพระองค์จะสถิตอยูใ่ นจิตใจเขำ เพื่อช่วยเขำ
ให้มีกำลัง (ทั้งกำยและทั้งใจ) ที่จะดำเนินชี วติ คริ สเตียนได้คริ สเตียนจะได้รับกำลังอันวิเศษนี้ โดยกำร
อธิ ษฐำนทูลขอจำกพระองค์ดว้ ยใจจริ งและด้วยควำมมัน่ ใจ (ข้ำพเจ้ำกระทำทุกสิ่ งได้โดยพระเยซูคริ สต์
ผูท้ รงชูกำลังข้ำพเจ้ำ ฟี ลิปปี 4:13 ท่ำนจึงมีกำลังขึ้นในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ และในเรี่ ยวแรงแห่งฤทธิ์ เดช
ของพระองค์ เอเฟซัส 6:10 เรำทั้งหลำยจงมีใจกล้ำเข้ำมำถึงพระที่นงั่ แห่งพระคุณ เพื่อเรำจะได้รับควำม
เมตตำและจะได้พบพระคุณที่จะช่วยเรำในวำระที่ตอ้ งกำร ฮีบรู 4:16)
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