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ผู้รับใช้ พระเจ้ า
ศิษยาภิบาลและผูป้ กครองเป็ นผูร้ ับใช้พระเจ้าซึ่ งมีหน้าที่อนั ศักดิ์สิทธิ์ และน่าเคารพ ไม่วา่ จะ
เป็ นพิธีถวายเด็กก็ดี หรื อจะเป็ นพิธีสมรสของคู่บ่าวสาวก็ดี หรื อการประกอบพิธีศพคนชราก็ดี ความ
รับผิดชอบอันใหญ่หลวงนี้จะต้องตกอยูก่ บั ผูร้ ับใช้ของพระเจ้า หน้าที่บริ สุทธิ์ อนั สู งศักดิ์เช่นนี้ เราจะ
กระทาโดยเต็มความสามารถได้อย่างไร? นี่เป็ นปั ญหาของผูร้ ับใช้พระเจ้าซึ่ งมีความศรัทธาในพระเจ้า
ด้วยใจจริ งจะต้องคิดพิจารณา
ประการแรก ให้ศิษยาภิบาลได้พิจารณาดูน้ าใจของตนเองเสี ยก่อน อย่าให้ศิษยาภิบาลทาพิธีให้
เป็ นกิจจาเป็ นในตาแหน่งโดยปราศจากความเห็นอกเห็นใจ ไม่วา่ จะเป็ นพิธีอะไร ย่อมมีความหมายต่อผู ้
ที่เกี่ยวข้อง คนที่มีส่วนในพิธีจะรู ้สึกว่ามีความหมายสาคัญต่อชีวิตของเขา ผูป้ ระกอบพิธีควรจะถือว่าทุก
ๆ พิธีน้ นั มีความสาคัญถ้าผูป้ ระกอบพิธีไม่สนใจขณะที่กาลังทาพิธีอยูน่ ้ นั อาจจะเป็ นเหตุให้ผอู ้ ื่นเห็นว่า
พิธีน้ นั ไม่ศกั ดิ์สิทธิ์ เป็ น “เพียงพิธีประชุมอย่างหนึ่งเท่านั้น”
ประการที่สอง ให้ศิษยาภิบาลระมัดระวังการแต่งกายให้สุภาพ และเหมาะสมกับประเพณี นิยม
ของท้องถิ่นนั้น ๆ ศิษยาภิบาลไม่จาเป็ นต้องสวมเสื้ อผ้าที่มีราคาแพง แต่เสื้ อผ้านั้นควรจะให้เรี ยบร้อย ถ้า
เสื้ อขาดก็ควรปะชุนให้ดี อย่าปล่อยให้ความโอ่อ่าหรื อสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดในตัวของศิษยาภิบาลเป็ นเหตุให้คน
ฟังลืมความสาคัญของพระเจ้า ความสะอาดเป็ นอันดับรองลงมาจากความบริ สุทธิ์ ท่านทั้งหลายจงเป็ น
ภาชนะที่สะอาดของพระเจ้า นั้นมีความหมายอย่างกว้างขวาง แต่การขาดความสะอาดก็เป็ นเรื่ องที่จะ
อภัยกันไม่ได้
ประการที่สาม ศิษยาภิบาลจะต้องสารวจอิริยาบถของตน และเป็ นผูร้ ู้จกั กาลเทศะ กิริยาท่าทาง
ของศิษยาภิบาลจะสะท้อนแสงให้คนเห็นความสาคัญของพิธีน้ นั ผูป้ ฏิบตั ิพระราชกิจของพระเจ้า ควร
ทาหน้าที่เป็ นตัวแทนของพระเจ้าจริ ง ๆ ความสงบอย่างมีคารวะย่อมเป็ นเครื่ องหมายของความเป็ น
สุ ภาพบุรุษ พิธีที่ไม่เรี ยบร้อยเป็ นเหตุให้คนไม่เลื่อมใสพิธีน้ นั การมาไม่ทนั กาหนดเวลาประชุม การทา
ให้พิธีมีน้ าหนักเบาลง หรื อการทาพิธียาวนานจนเกินไปย่อมเป็ นการทาลายความศักดิ์สิทธิ์ และเป็ นรอย
ด่างพร้อยของพิธีน้ นั ๆ ศิษยาภิบาลควรแสดงกิริยาท่าทางซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดความเสี ยใจแก่คนอื่น ๆ
ท่านที่เคารพ พระเจ้าทรงเรี ยกท่านให้มาเป็ นศิษยาภิบาลที่ดีของพระองค์ จงรักษาตาแหน่งอันมีเกียรติน้ ี
ให้เหมาะสม
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พิธีสมรส
คานา
พิธีแต่งงานควรจะทาให้มีสง่าและศักดิ์สิทธิ์ เท่า ๆ กับทาพิธีศีลมหาสนิท คู่สมรสควรจะรู ้สึกว่า
เขา ทั้งสอง กาลังมาทา สัตย์สัญญาในการสมรสครั้งนี้ เฉพาะพระพักตร์ พระเจ้า ความสัมพันธ์ ระหว่าง
พระคริ สต์กบั คริ สตจักรและกับสาวกของพระองค์ ในทานองเดียวกันกับความสัมพันธ์ในการสมรส ซึ่ ง
เป็ นแบบฉบับอันดีเหตุฉะนั้นในสมัยนี้เมื่อมีการหย้าร้างกันมาก
พิธีแต่งงานควรเป็ นเครื่ องผูกมัดคู่
สมรสที่จะทาตามคาสั่งของพระเจ้าอย่างยิง่
ศิษยาภิบาลจะต้องหาหลักประกัน สวัสดิภาพให้แก่คู่สมรส และจัดต้องจาไว้เสมอว่า ข้อพระ
ธรรมของพระเจ้าได้หา้ มบางคนไว้มิให้สมรสเช่นคนที่ฟ้องหย่าภรรยา หรื อหย่าสามีมาแล้วหรื อคนที่ไม่
เชื่อพระเจ้า ดังที่พระคัมภีร์กล่าวว่า “อย่าเข้าเทียมแอกด้วยกันกับคนที่ไม่เชื่อ” การปฏิเสธด้วยความ
นุ่มนวลและมีไหวพริ บไม่ยอมทาพิธีให้แก่คู่สมรสที่เห็นว่ายังไม่สมควรนั้นก็ตอ้ งใช้ความฉลาด และถ้า
หากว่าศิษยาภิบาลจะชี้แจงให้เหตุผลอย่างสุ ภาพก็จะมีโอกาสให้คาแนะนาตักเตือน ศิษยาภิบาลไม่มี
ความจาเป็ นใด ๆ ที่จะต้องประกอบ พิธีสมรสให้ แก่บุคคลที่ไม่อยูใ่ นมาตรฐานพระคริ สตธรรมคัมภีร์
หมายเหตุ ผูป้ ระกอบพิธีสมรสในประเทศไทยพึงสังวรณ์ให้จงหนักว่า กฎหมายของประเทศ
ไทย ชายหญิง จะเป็ นสามีภรรยากันถูกต้องตามกฎหมายนั้นจาเป็ นต้องจดทะเบียนสมรสกันตามแบบ
ของทางราชการ ซึ่ งได้กาหนดไว้เท่านั้นจึงจะเป็ นสามีภรรยากันได้การประกอบพิธีทางศาสนาอย่าง
เดียวไม่ทาให้หญิงชายคู่น้ นั เป็ นสามีภรรยากันได้ ฉะนั้นศิษยาภิบาลควรจะแนะนาให้คู่สมรสไปจด
ทะเบียนสมรสก่อน แล้วจึงจะทาพิธีทางศาสนาให้ ทั้งนี้เพื่อป้ องกันความยุง่ ยากซึ่ งอาจจะเกิดขึ้นได้
ศิษยาภิบาลควรจะปรึ กษาหารื อ กับคู่บ่าวสาวถึงเรื่ องต่าง ๆ ก่อนทาพิธีแต่งงาน เช่น
(ก) ความศักดิ์สิทธิ์ และข้อผูกพันจะต้องมีต่อไปอย่างไรภายหลังการแต่งงานแล้ว
(ข) ความจาเป็ นที่จะต้องปรับปรุ งตัวเองทั้งสองฝ่ ายให้เข้าระดับมาตรฐาน เพื่อให้การสมรสมี
ความสุ ขตลอดไป
(ค) สงวนชีวติ สมรสไว้ดว้ ยความรัก ด้วยความคิดไตร่ ตรองให้รอบคอบ และให้เข้าใจชีวติ ใน
เรื่ องเพศและเชิงสวาท ด้วยกันทั้งสองฝ่ าย
(ง) เตรี ยมกายในด้านชีวิตสมรสโดยหารื อกับแพทย์ผทู ้ รงคุณวุฒิที่เราไว้วางใจได้
(จ) ความเข้าใจในเรื่ องเศรษฐกิจของครอบครัวการใช้จ่ายในบ้าน การออมทรัพย์ และการถวาย
สิ บลดสาหรับงานของพระเจ้า
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(ฉ) คาแนะนาที่จะถวายตัวและถวายครอบครัวไว้กบั พระคริ สต์ท้ งั หมด ให้พระองค์เป็ นเอกใน
จิตใจ บ้านและชีวติ และจัดให้มีการนมัสการประจาครอบครัว รู ้จกั รักษาวันของพระเจ้าไว้ให้บริ สุทธิ์
และไปนมัสการพระเจ้าเป็ นประจา
นอกจากนั้นหากยังมีเรื่ องใด ๆ ที่เหมาะสมกับชีวติ สมรสก็ควรนามาบอกเล่า ซึ่ งกันและกันโดย
ไม่รีบด่วน
พิธีแต่งงาน อย่างย่อ จะทาโดยศิษยาภิบาลพร้อมกับพยานสองหรื อสามคนเท่านั้นก็ได้ หรื อจะ
เป็ นพิธีที่ทาต่อจากการนมัสการในคริ สตจักรก็ได้ หรื อถ้าอยากจะให้เป็ นงานใหญ่จะทาพิธีในคริ สตจักร
หรื อที่บา้ นก็ได้ ซึ่ งได้เตรี ยมงานไว้เรี ยบร้อยแล้ว และเชิญแขกผูม้ ีเกียรติมาในพิธีจะจัดให้มีการเลี้ยง
อาหาร หรื อ น้ าชา และขนมก็แล้วแต่ความพอใจ ไม่จาเป็ นเลยที่จะใช้จ่ายเงินมาก ในการเลี้ยงไม่ควรให้
มีสุรา หมากพลู บุหรี่ ไว้ตอ้ นรับแขกอย่างเด็ดขาด ถึงแม้วา่ แขกผูร้ ับเชิ ญบางท่านจะมิได้เป็ นคริ ตเตียน
พิธีแต่งงานไม่วา่ จะเป็ นงานใหญ่หรื องานเล็ก ความมุ่งหมายก็คือในการที่ท้ งั สองคนได้มาร่ วมสัมพันธ์
กันด้วยความรัก และการปฏิบตั ิซ่ ึ งกันและกันและต่อพระเจ้า
เป็ นหน้าที่ของเจ้าสาว เจ้าบ่าว ผูป้ กครอง หรื อเจ้าภาพที่ จะจัดการเลือกวันเวลาและสถานที่
เกี่ยวกับงานสมรส ถ้าจัดเป็ นพิธีใหญ่ควรจะปรึ กษาแผนการและตกลงทุกสิ่ งกับศิษยาภิบาลหรื อศาสนา
จารย์ ก่อนที่จะลงมือซ้อมทาพิธีแต่งงาน ทุกคนที่มีส่วนจะต้องรู ้จกั หน้าที่ของตนว่าจะต้องทาอะไรเมื่อ
ซ้อมพิธีน้ ี ข้อนี้รวมทั้งคนร้องเพลง คนดีดหี บเพลง คนเชื้ อเชิ ญแขกและคนที่จะร่ วมเดินขบวนเข้าพิธีกบั
เจ้าสาวด้วย
ขบวนเข้าพิธีอาจแตกต่างกันตามจานวนคนที่ร่วมพิธีและสถานที่ ตามปกติศิษยาภิบาล เจ้าบ่าว
และเพื่อนเจ้าบ่าวจะเดินออกมาจากห้องข้าง ๆ เวที และมายืนอยูห่ น้าเวที ผูป้ ระกอบพิธีจะยืนตรงกลาง
เจ้าบ่าวและเพื่อนเจ้าบ่าวยืนทางเบื้องซ้ายมือของผูป้ ระกอบพิธี ทั้งสามคนหันหน้าไปทางผูร้ ับเชิญมาใน
งาน เพื่อนเจ้าสาวคนหนึ่งหรื อสองคนเดินนาก่อน ต่อมาเด็กหญิงเดินช้า ๆ และโปรยดอกไม้ แล้วขบวน
สุ ดท้ายก็คือเจ้าสาวเดินคล้องแขนซ้ายของบิดาหรื อผูป้ กครองหรื อเจ้าภาพ แล้วมาหยุดอยูต่ รงหน้าด้าน
ขวามือของผูป้ ระกอบพิธี ผูท้ ี่มาก่อนให้ยนื ห่างสุ ดและคนต่อ ๆ มาก็ยนื อยูใ่ กล้ ผูป้ ระกอบพิธีตามลาดับ
จนในที่สุดเจ้าสาว และบิดาเจ้าสาวจะยืนอยูต่ รงหน้าผูป้ ระกอบพิธี แล้วเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าบ่าวหันหน้ายืน
อยูข่ า้ งมือขวาเจ้าสาว
โดยธรรมเนียมทัว่ ๆ ไปแล้วขณะที่ขบวนนาเจ้าสาวเข้ามาในสถานที่ประกอบพิธี แขกผูร้ ับเชิญ
จะยืนขึ้นต้อนรับเป็ นการให้เกียรติ จนถึงเจ้าสาวมายืนต่อหน้าผูป้ ระกอบพิธี แล้วแขกจะนัง่ ลงได้ เมื่อ
เสร็ จพิธีแล้วเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนาขบวนซึ่ งติดตามด้วยเพื่อนเจ้าสาวและเพื่อนเจ้าบ่าว และเด็กหญิง
โปรยดอกไม้เดินออกไปจากสถานที่ประกอบพิธี
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เจ้าสาวโดยมาก มัก จะมาถึงสถานที่ทาพิธีสมรสล่าช้าผิดเวลาซึ่ งเป็ นการไม่สมควรเลยที่จะให้
แขกผูร้ ับเชิ ญต้องมาคอย คู่สมรสและคณะควรมาถึงที่ทาพิธีให้ตรงเวลา
และขอแนะนาให้เจ้าภาพให้บอก แก่ช่างภาพว่า ไม่ควรถ่ายภาพขณะที่กาลังประกอบพิธีสมรส
ช่างภาพอาจถ่ายภาพเวลาขบวนเดินเข้าหรื อขบวนเดินออกเมื่อก่อนหรื อหลังพิธีสมรส
หากว่าจะ
ถ่ายภาพขณะกาลังสวมแหวนหรื อภาพใด ๆ ก็ให้ช่างภาพถ่ายหลังจากเสร็ จพิธีแล้ว โดยแสดงท่าทาง
อย่างเดียวกับที่ทาในพิธีก็ได้
ผูป้ ระกอบพิธีควรเตรี ยมตัวที่จะกล่าวได้อย่างชัดถ้อยชัดคาและไม่ประหม่า ถ้ามีอะไรบกพร่ อง
หรื อคนใดลืมหน้าที่ ผูป้ ระกอบพิธีควรจะแก้ไขโดยพูด อย่างเสี ยงธรรมดา และดาเนิ นพิธีต่อไป

พิธสี มรสแบบที่หนึ่ง
เมื่อทุกสิ่ งพร้อมแล้ว ผูป้ ระกอบพิธีจะกล่าวว่า “ขอให้เราอธิษฐาน” อธิ ษฐานสั้น ๆ เปิ ดประชุม
“และบัดนี้นาย.... (ชื่อของเจ้าบ่าวในพระวจนะของพระเจ้าตรัสสั่งสอนผูเ้ ป็ นสามีไว้ดงั นี้
“สามีจงรักภรรยาของตน เหมือนอย่างพระคริ สต์ได้ทรงรักคริ สตจักร และได้ทรงประทาน
พระองค์เองเพื่อคริ สตจักรนั้น เพื่อพระองค์จะได้คริ สตจักรซึ่ งมีสง่าราศี ไม่มีตาหนิ รอยย่น หรื อมลทิน
อื่น ๆ อย่างหนึ่งอย่างใดเลย แต่บริ สุทธิ์ และปราศจากตาหนิ เช่นนั้นแหละสามีควรรักภรรยาของตน”
“และนางสาว..... (ชื่อของเจ้าสาว) ในพระวจนะของพระเจ้าก็ทรงสัง่ สอนภรรยาไว้ดว้ ย
เหมือนกันดังนี้ วา่
“ภรรายาจงยอมฟังสามีของตน เหมือนยอมฟังองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เพราะว่าสามีน้ นั เป็ นศีรษะ
ของภรรยาเหมือน พระคริ สต์เป็ นศีรษะของคริ สตจักร โดยที่พระองค์เป็ นผูท้ รงช่วยร่ างกายให้รอด
คริ สตจักรยอมฟังพระคริ สต์ฉนั ใด ภรรยาก็ควรยอมฟังสามีทุกประการฉันนั้น”
“และสาหรับคู่สมรสทั้งสองคน พระคริ สต์โอวาทได้ทรงสั่งสอนไว้ดงั นี้วา่ “จงยอมฟังซึ่ งกัน
และกันด้วยเกรงกลัวพระคริ สต์”
“พระเจ้าทรงผูกพันกันด้วยการสมรสโดยใช้ชีวิตมนุษย์เป็ นเครื่ องพันธนาการ
และเป็ น
ศูนย์กลางของชีวติ เมื่อชายหญิงได้เลือกคู่ครองของตนแล้ว และมาถึงวาระที่เขาทั้งสองยินดีและเต็มใจ
ที่จะประกาศการร่ วมสัมพันธไมตรี กนั โดยเปิ ดเผยตลอดชีวติ เขาทั้งสองได้นาตนเองมาวางไว้ ณ แท่น
บูชาอันควรแก่การสักการะเฉพาะพระพักตร์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และปรากฏตัวอยูต่ ่อหน้ากันและกัน และ
ต่อหน้าเพื่อนมนุษย์ การกระทาเช่นนี้คู่สมรสได้ปฎิบตั ิตามพระบัญชาของพระผูเ้ ป็ นเจ้า และกาลัง
ดาเนินไปตามวิถีทางที่จะนาไปถึงความสุ ข อันแท้จริ งได้ท่านที่รัก การผูกพันซึ่ งท่านทั้งสองกาลังจะ
ประกอบขึ้น ณ บัดนี้ เป็ นการผูกพันที่ใกล้ชิดสนิทสนนกันที่สุด และเป็ นการผูกพันที่สุภาพอ่อนโยน
ที่สุด และเป็ นสัมพันธภาพที่ก่อรากฐานขึ้นด้วยประสบการณ์ และด้วยความรักใคร่ ของแต่ละฝ่ าย
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สาหรับบุคคลที่เชื่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าย่อมเชื่ อว่า การสมรสคือการผูกพันกันต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระ
เจ้าทรงสถาปนาการแต่งงานเพื่อให้มนุษย์มีความสุ ข และมีสวัสดิภาพ ถาวรอันแท้จริ ง
“พระวจนะของพระเจ้าสั่งสอนเราว่า “ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทาคุณให้ความรักไม่
อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่จองหองไม่ได้กระทาสิ่ งอันเป็ นที่น่าอายกระดากไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ ายเดียวไม่มี
ใจหงุดหงิดไม่ช่างจดจาความผิด ไม่ยนิ ดีในการประพฤติผิด แต่มีความยินดีในการประพฤติชอบไม่แคะ
ได้คุย้ เขี่ยความผิดของเขา และเชื่อในส่ วนดีของเขาอยูเ่ สมอและมีความหวังอยูเ่ สมอ และเพียรทนเอาทุก
อย่าง ความรักนั้นจะสู ญไปก็หามิได้”
“ความสัมพันธ์ทางใจและกายด้วยอุดมคติอนั สู งสุ ดเช่นนี้ ไม่ใช่เป็ นการผูกพัน ด้วยความหมาย
ตื้น ๆ หรื อไร้สติ แต่ควรจะเข้ามาอยูใ่ นความสัมพันธ์น้ ี ดว้ ยความเคารพ ด้วยการไตร่ ตรองอย่างสขุม
รอบคอบและด้วยความเกรงกลัวพระเจ้า บัดนี้ท่านทั้งสองก็กาลังเข้ามาอยูใ่ นความสัมพันธ์อย่างว่านี้
แล้ว
(ถ้าเจ้าสาวมีบิดาหรื อผูอ้ าวุโสเป็ นผูพ้ าตัวมามอบผูป้ ระกอบพิธีจะถามว่า)
“ใครเป็ นผูม้ อบนางสาว... (ชื่อและนามสกุลเจ้าสาว) ให้มาสมรสกับนาย.... (ชื่อและนามสกุล
เจ้าบ่าว)”
แล้วบิดาของเจ้าสาวจะตอบว่า “ข้าพเจ้าเป็ นผูม้ อบ” (หรื อจะตอบว่า “มารดาของเขาและข้าพเจ้า
เป็ นผูม้ อบ)” แล้วบิดาหรื อผูป้ กครองอาวุโสที่จูง เจ้าสาวมาจะจับมือ ของเจ้าสาววางลงในมือเจ้าบ่าว
แล้วกลับไปนัง่ ลง ณ ที่นงั่ ของตน ผูป้ ระกอบพิธีจะพูดต่อไปว่า
“เฉพาะพระพักตร์ ของพระเจ้าผูท้ รงทิพย์เนตรทิพย์กรรณ และต่อหน้าผูม้ าเป็ นสักขีพยานใน
ที่น้ ีวา่ นาย... (ชื่ อและนามสกุล เจ้าบ่าว) จะรับนางสาว ..... (ชื่อและนามสกุลเจ้าสาว) ไว้เป็ นภรรยาของ
ท่านหรื อ? ท่านจะรักเขา และเล้าโลมใจเขา ให้เกียรติแก่เขา และจะพิทกั ษ์รักษาเขาไม่วา่ ยามสุ ขหรื อยาม
ทุกข์ โดยสัญญาว่า จะสงวนหญิงนี้ไว้ในพันธสัญญาที่บริ สุทธิ์ และจะเลิกสัญญาไม่ได้จนกว่าพระเยซู
คริ สต์จะเสด็จกลับมา หรื อจนกว่าพระเจ้าจะทรงแยกท่านทั้งสองด้วยความตาย
“ท่านสัญญาอย่างนี้หรื อ?” เจ้าบ่าวจะตอบว่า “ข้าพเจ้าขอสัญญาอย่างนั้น”
“เฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าผูท้ รงทิตย์เนตรและทิตย์กรรณ และต่อหน้าผูม้ าเป็ นสักขีพยาน
ในที่น้ ีวา่ นางสาว.... (ชื่อและนามสกุลเจ้าสาว) จะรับนาย.... (ชื่อและนามสกุลเจ้าบ่าว) ไว้เป็ นสามีของ
ท่านหรื อ? ท่านจะรักเขา และเล้าโลมใจเขา ให้เกียรติแก่เขา และจะพิทกั ษ์รักษาเขาไม่วา่ ยามสุ ขหรื อยาม
สุ ขหรื อยามทุกข์ โดยสัญญาว่าจะสงวนชายนี้ไว้ในพันธสัญญาที่บริ สุทธิ์ และจะเลิกสัญญาไม่ได้
จนกว่าพระเยซูคริ สต์จะเสด็จกลับมา หรื อจนกว่าพระเจ้าจะทรงแยกท่านทั้งสองด้วยความตาย
“ท่านสัญญาอย่างนี้หรื อ?” เจ้าสาวจะตอบว่า “ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าเช่นนั้น?”
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เจ้าบ่าวจะหันหน้าไปทางเจ้าสาว และจับมือขวาของเจ้าสาวไว้ และพูดดังนี้ (โดยว่าตามคาพูด
ของผูป้ ระกอบพิธี) “ข้าพเจ้านาย..... (ชื่อและนามสกุลเจ้าบ่าว) ขอรับ นางสาว .......(ชื่อและนามสกุล
เจ้าสาว) ไว้เป็ นภรรยาของข้าพเจ้า และสัญญาว่า จะรักใคร่ ผกู พันเธอ อย่างสิ้ นสุ ดดวงใจ และจะพิทกั ษ์
รักษาเธอ ด้วยทรัพย์สมบัติท้ งั หมด ซึ่ งเป็ นส่ วนของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะให้เกียรติท้ งั หมดแก่เธอ และจะ
ร่ วมส่ วน พระมหากรุ ณาธิ คุณ ของพระเจ้า”
เจ้าสาวหันหน้ามาทางเจ้าบ่าวและจับมือขวา ของเขาและจะพูด “ข้าพเจ้านางสาว.... (ชื่อ
นามสกุลเจ้าสาว) ขอรับนาย.... (ชื่อและนามสกุลเจ้าบ่าว) ไว้เป็ นสามีของข้าพเจ้า คุณจะไปที่ไหน
ข้าพเจ้าจะขอติดตามคุณ ไปที่นนั่ คุณพักอยู่ ณ ที่ใด ข้าพเจ้าจะพักกับคุณที่นนั่ ญาติของคุณ จะเป็ นญาติ
ของข้าพเจ้า และพระเจ้าของคุณ จะเป็ นพระเจ้าของข้าพเจ้าด้วย”
ถ้ามีแหวนผูป้ ระกอบพิธีจะพูดว่า
“เพื่อเป็ นเครื่ องหมาย ของสัมพันธไมตรี อนั สาคัญครั้งนี้ ท่านจะให้และจะได้รับแหวน
แต่งงาน”
ตอนนี้เจ้าบ่าว และเจ้าสาว จะสวมแหวนให้กนั และกัน เพื่อนเจ้าบ่าว จะต้องเตรี ยมแหวนยืน่ ให้
เจ้าบ่าว แล้วเจ้าบ่าวจะสวมแหวนที่นิ้วนางมือซ้ายเจ้าสาว ถ้าเจ้าสาวจะให้แหวน เพื่อนเจ้าสาวจะยืน่
แหวนให้แก่เจ้าสาว แล้วเจ้าสาวจะสวมนิ้วนางมือซ้ายของเจ้าบ่าว
ผู้ประกอบพิธี “แหวนนี้เป็ นวงกลมต่อกันสนิท ไม่มีที่สิ้นสุ ด และทองคาเป็ นธาตุบริ สุทธิ์ ท้ งั
เป็ นวัตถุทนทาน ด้วยลักษณะเหล่านี้ แหวนทองคาจึงเป็ นเครื่ องหมาย แสดงถึงความยืนยาวนานของ
ความรักที่จะทาลายให้สูญเสี ยไปไม่ได้น้ ีเป็ นพันธะแห่งความเชื่อของบุคคลทั้งสองซึ่ งได้ให้สัญญาแก่
กันทั้งสองฝ่ าย โดยการให้และการรับแหวนจากกันและกัน เครื่ องหมายเหล่านี้ แสดงถึงความบริ สุทธิ์
และเป็ นการพลีและเสี ยสละอย่างไม่มีวนั สิ้ นสุ ด เครื่ องหมายแห่งการสมรสนี้ จะเป็ นตราประทับดวงใจ
ของท่านทั้งสองตลอดกาลนาน ตั้งแต่บดั นี้ ต่อไปเป็ นนิจนิ รันดร์ เทอญ
“ให้เราร่ วมใจกันอธิ ษฐานถวายตัว”
คู่สมรสจะคุกเข่าลง ขณะที่กาลังคุกเข้าอยูน่ ้ นั ที่ประชุมจะร้องเพลงสักหนึ่งบท หรื อจะร้องเพลง
พิเศษก็ได้ แล้วอธิ ษฐาน
“ตามที่ท่านนาย..... (ออกชื่ อเจ้าบ่าว) และท่านนางสาว.... (ออกชื่ อเจ้าสาว) ได้ตกลงสมรสกัน
ในพิธีบริ สุทธิ์ น้ ี ซึ่ งพระจ้าและแขกผูม้ ีเกียรติเป็ นพยาน ณ ที่น้ ี โดยอาศัยอานาจที่ได้รับจากองค์พระผู ้
เป็ นเจ้า ในฐานะที่ขา้ พเจ้าเป็ นผูร้ ับใช้ของพระองค์ บัดนี้ขา้ พเจ้าขอประกาศว่า ท่านทั้งสองเป็ นสามี
ภรรยากันแล้ว และได้ผกู พันกันด้วยพิธีสมรสอันบริ สุทธิ์ เมื่อพระเจ้าได้ทรงทาให้สองคนนี้ผกู พันกัน
และกัน อย่าให้มนุษย์ใดบังอาจแยกเขาออกจากกัน”
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แล้วเจ้าบ่าวเจ้าสาวลุกขึ้น
“ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป ท่านทั้งสองจงร่ วมกันเดินไปตามวิถีของชีวติ อย่างเคียงบ่าเคียงไหล่จง
ให้ความรัก เป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ในการเกี่ยวข้องกับการงานของท่านทุกด้าน และจงให้แหวนซึ่ งท่านสวม
ให้แก่กนั และกันนั้นเป็ นเครื่ องหมายว่านี่แหละคือสัญญาแห่งความรักและความสุ ขที่ไม่รู้จกั สิ้ นสุ ด
ขอให้พระคริ สต์ทรงเป็ นประมุขในครอบครัวของท่านทั้งสอง และอัญเชิญ พระเยซู คริ สต์ให้ทรงเป็ น
ผูร้ ับเชิ ญประจาบ้านของท่านเสมอในเมื่อท่านนัง่ ลงรับประทานอาหาร จงให้พระเยซูคริ สต์ผรู ้ ่ วมฟังการ
สนทนาของท่านทุกครั้ง และขอให้พระพรหลัง่ ไหลลงมาจากสวรรค์เบื้องบน และประสิ ทธิ์ ประสาทพร
ให้ครอบครัวใหม่ของท่านเพิ่มพูนทวีความสุ ข ความเจริ ญ จนหัวใจของท่านจะเปี่ ยมล้นไปด้วยพระพร
แห่งพระคุณ และความรักของพระองค์ ซึ่ งดลบันดาลให้การสมรสของท่านมีความผาสุ กตลอดไป
“ขอพระเจ้าจง อวยพรท่านและปกป้ องรักษาท่าน ขอให้พระพักตร์ ของพระองค์ทรงส่ องสว่าง
ในชีวติ ของท่านและแสดงพระมหากรุ ณาธิ คุณแก่ท่าน ขอให้พระเจ้าทรงทอดพระเนตรดูท่าน และ
ประทานความสันติสุขแก่ท่านข้าพเจ้าขอสิ่ งเหล่านี้ในพระนามของพระบิดาพระบุตร และพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ อาเมน”
ตอนนี้เป็ นจังหวะที่ศิษยาภิบาลจะเสนอให้ที่ประชุมรับทราบโดย ขนาน นามใหม่ของคู่สมรส
ว่า “ข้าพเจ้าขอแนะนาให้ท่านรู ้จกั นาย.............และนาง............. (นามสกุลของเจ้าบ่าว) ตั้งแต่บดั นี้เป็ น
ต้นไป สวัสดี”
เสร็ จพิธีแล้ว ให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวเดินออกไปคอยอยู่ ณ ที่สมควรเพื่อต้อนรับการแสดงความยินดี
จากผูม้ าในงาน

พิธีสมรสแบบทีส่ อง
“พระเยซูคริ สต์พร้อมกับมารดาของพระองค์ และอัครสาวกได้ร่วมความยินดีรับเชิญไปในงาน
สมรสของบ่าวสาวครู่ หนึ่ง และได้ไปเป็ นพยานและร่ วมความชื่นชมยินดีในงานนั้น พระเยซูได้ทรง
กระทาการอัศจรรย์ครั้งแรก เพื่อช่วยให้งาน สมรส ครั้งนั้น สนุกสนานครึ กครื้ น ยิง่ ขึ้นและทาให้เจ้าภาพ
ได้รับเกียรติอย่างสุ ข ในทานองเดียวกัน เราพากันมาชุมนุ มในที่น้ ีเพื่อเป็ นสักขีพยานของคู่สมรส ซึ่ งจะ
ทาการปฏิญาณและทาสัตย์สัญญาระหว่างนาย....... (ชื่ อเจ้าบ่าว) และนางสาว........ (ชื่อเจ้าสาว) เพื่อจะมี
หุ น้ ส่ วนในความสุ ขของการสมรสครั้งนี้ เราขอแสดงความยินดีในการมงคลสมรสครั้งนี้ ด้วยคา
อธิ ษฐานและไม่ตรี จิตของคริ สเตียน
“ท่านนาย........ (ชื่อเจ้าบ่าว) และท่านนางสาว......... (ชื่อเจ้าสาว) บัดนี้ได้เข้ามาผูกพันกันโดย
ร่ วมพิธีสมรส ซึ่ งเป็ นพิธีแรกและเป็ นพิธีที่เก่าแก่ที่สุดของโลก พิธีสมรสนี้องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ทรง
สถาปนาขึ้นเอง และทรงประกอบพิธีสมรส ครั้งแรก ด้วยพระองค์เองทั้งนี้หวังว่าท่านทั้งสองที่เป็ น คู่
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สมรสวันนี้พึงสังวรณ์ได้วา่ พิธีสมรสที่ท่านกาลังเข้าร่ วมผูกพันอยูน่ ้ ีเป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ เพียงไร แม้วา่
มนุษย์จะพากันเหลวไหลหลงกระทาผิดทาบาป แต่สาระของพิธีสมรสนี้หาได้เลิกล้ม หรื อเหลวไหลแต่
ประการใดไม่ เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงอวยพระพรการสมรสครั้งปฐมกาลนั้นอย่างไร พระองค์จะอวย
พระพรการสมรสครั้งต่อมาอย่างนั้น เช่นกันท่านจะประสบการเล้าโลมใจและความสุ ขในชีวติ สมรส
ของท่าน หากว่าท่านจะรับพระพรนั้นเข้ามาไว้ในดวงใจของท่าน ด้วยความอ่อนโยน ด้วยการใช้
ความคิด ความอดทน ความเมตตากรุ ณาความระมัดระวังหลาย ๆ อย่าง ซึ่ งท่านสามารถเสี ยสละให้กนั
และกันได้ และบัดนี้ขา้ พเจ้าขอกาชับท่านให้ระลึกอยูเ่ สมอว่า การเสี ยสละพลีตนเองให้ แก่กนั และกัน
นั้นเป็ นสิ่ งสาคัญยิง่ นักซึ่ งพระเจ้าทรงหวังอยูเ่ สมอว่า
ท่านจะอุทิศตัวของท่านให้แก่กนั และกัน
ตลอดเวลา
“และบัดนี้นาย..... (ชื่อเจ้าบ่าว)พระคริ สต์โอวาทได้ทรงสอนไว้ดงั นี้วา่
“สามีจงรักภรรยาของตน เหมือนอย่างพระคริ สต์ได้ทรงรักคริ สตจักรด้วย และได้ทรงประทาน
พระองค์เองเพื่อคริ สตจักรนั้น เพื่อพระองค์จะได้คริ สตจักรซึ่ งมีสง่าราศี ไม่มีตาหนิรอยย่นหรื อมลทิน
อื่น ๆ อย่างหนึ่งอย่างใดเลยแต่บริ สุทธิ์ และปราศจากตาหนิ เช่นนั้นแหละสามีควรจะรักภรรยาของตน”
“และนางสาว........ (ชื่อเจ้าสาว) พระคริ สต์โอวาทก็สอนภรรยาไว้ดงั นี้วา่
“ภรรยาจงยอมฟังสามีของตน เหมือนยอมฟังองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เพราะว่าสามีน้ นั เป็ นศีรษะของ
ภรรยา เหมือนพระคริ สต์เป็ นศีรษะของคริ สตจักร โดยที่พระองค์เป็ นผูท้ รงช่วย (คริ สตจักรคือ) ร่ างกาย
(ของพระองค์) ให้รอด แต่คริ สตจักรยอมฟังพระคริ สต์ฉนั ใด ภรรยาควรยอมฟังสามีทุกประการฉันนั้น”
และทั้งสามีภรรยา พระธรรมโอวาทของพระเจ้าก็ได้ทรงสอนไว้ดงั นี้วา่
“จงยอมฟังซึ่ งกันและกันด้วยเกรงกลัวพระคริ สต์
“นาย..... (ชื่อเจ้าบ่าว) ท่านจะรับนางสาว......(ชื่อเจ้าสาว) ไว้เป็ นภรรยาของท่าน และสัญญาว่า
จะรักษาเลี้ยงดูทะนุถนอม และจะให้ความอารักขาแก่เขา ทั้งสัญญาว่าจะเป็ นสามีที่ซื่อสัตย์สุจริ ตจน
ตลอดชีวิตของท่านทั้งสองอย่างนั้นหรื อ?”
เจ้ าบ่ าวตอบว่ า “ข้าพเจ้าขอสัญญาเช่นนั้น”
“นางสาว....... (ชื่ อเจ้ าสาว) ท่านสัญญาว่าจะรับนาย......... (ชื่ อเจ้ าบ่ าว) ไว้เป็ นสามีของท่าน และ
สัญญาว่าจะรักเขา ให้เกียรติแก่เขา เชื่ อฟังเขา และจะเป็ นภรรยาที่ซื่อสัตย์สุจริ ตของเขาจนตลอดชีวติ
ของท่านทั้งสองอย่างนั้นหรื อ?”
เจ้ าสาวตอบว่ า “ข้าพเจ้าขอสัญญาเช่นนั้น”
“ใครเป็ นผูม้ อบหญิงให้สมรสแก่ชายผูน้ ้ ี?”
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บิดาของเจ้าสาวหรื อผูป้ กครองหรื อเจ้าภาพจะตอบว่า “ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้มอบ” แล้วจับมือเจ้าสาว
ไปวางไว้ในมือขวาเจ้าบ่าว บิดาเจ้าสาวจะกลับไปนัง่ ณ ที่ได้กาหนดไว้
ให้ เจ้ าบ่ าวหั นหน้ าไปทางเจ้ าสาว และจับมือขวาของเจ้ าสาวไว้ แล้ วพูดตามี่ผ้ ปู ระกอบพิธีกล่ าว
นา “ข้าพเจ้านาย.......... (ชื่ อเจ้าบ่าว) ขอรับนางสาว......... (ชื่อเจ้าสาว) ไว้เป็ นภรรยาของข้าพเจ้า และ
ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไปข้าพเจ้าจะรับและรักษาหญิงนี้ไว้ ไม่วา่ จะดีข้ ึนหรื อเลวลง ไม่วา่ จะสุ ขสบายหรื อ
เจ็บป่ วย ไม่วา่ จะยากจนลง หรื อร่ ารวยขึ้น ข้าพเจ้าจะรักเขาและจะถนอมเขาไว้ในดวงใจ ด้วยความรัก
ใคร่ จนกว่าความตาย จะมาแยกเราทั้งสอง ข้าพเจ้าขอปฏิญาณและสัญญา ข้อความเหล่านี้ ตาม
บทบัญญัติ ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า”
แล้วให้เจ้าสาวหันหน้าไปทางเจ้าบ่าว และจับมือขวาของเจ้าบ่าวไว้ แล้วพูดตามถ้อยคา ของผู ้
ประกอบพิธีจะกล่าวนาว่า
“ข้าพเจ้านางสาว....... (ชื่ อเจ้าสาว) ขอรับนาย........... (ชื่อเจ้าบ่าว) ไว้เป็ นสามีของข้าพเจ้า และ
ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป ข้าพเจ้าจะรับ และรักษาชายนี้ไว้ ไม่วา่ จะดีข้ ึน หรื อเลวลง ไม่วา่ จะสุ ขสบาย หรื อ
เจ็บป่ วย ไม่วา่ จะยากจนลง หรื อร่ ารวยขึ้น ข้าพเจ้าจะรักเขาและจะถนอมเขา ไว้ในดวงใจ ด้วยความรัก
ใคร่ จะเชื่อฟังเขา จนกว่าความตาย จะมาแยกเราทั้งสอง ข้าพเจ้าขอปฏิญาณและสัญญา ข้อความเหล่านี้
ตามบทบัญญัติขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” ผู้ประกอบพิธีจะถามว่ า “นาย...... (ชื่อเจ้าบ่าว) ท่านมีอะไรเป็ น
เครื่ องหมายสาหรับคามัน่ สัญญาของท่านครั้งนี้?”
เจ้าบ่าวตอบว่า “ข้ าพเจ้ ามีแหวน” เพื่อนเจ้าบ่าวจะมอบแหวนให้ผปู ้ ระกอบพิธี
ผู้ประกอบพิธีชูแหวนขึน้ แล้ วกล่ าวว่ า “แหวนนี้ทาด้วยทองคาบริ สุทธิ์ เป็ นของมีราคาและ
ประเสริ ฐ ดังนั้นจงให้ความรักของท่านทั้งสองมีความบริ สุทธิ์ ท้ งั ยัง่ ยืนอยูต่ ลอดไป”
ผูป้ ระกอบพิธียนื่ แหวนให้เจ้าบ่าว ๆ สวมนิ้วนางมือซ้ายของเจ้าสาว แล้วผูป้ ระกอบพิธีพดู กับ
เจ้าสาวว่า “นางสาว........... (ชื่อเจ้าสาว) ท่านมีอะไรเป็ นเครื่ องหมายสาหรับคามัน่ สัญญาของท่านครั้ง
นี้”
เจ้าสาวตอบว่า “ข้ าพเจ้ ามีแหวน” เพื่อนของเจ้าสาวยืน่ แหวนให้แก่ผปู ้ ระกอบพิธี
แล้ วผู้ประกอบพิธียื่นแหวนให้ เจ้ าสาว สั่งว่ า “จงสวมแหวนนี้ที่นิ้วนางมือซ้ายของเจ้าบ่าว” แล้ ว
กล่ าวว่ า “แหวนวงนี้ทาเป็ นวงกลมหารอยต่อประสานกันไม่ได้ เป็ นสัญลักษณ์ของการไม่มีวนั สิ้ นสุ ด
ดังนั้นขอให้ความรักของท่านทั้งสองมีอายุยนื นาน ไม่รู้จกั สิ้ นสุ ดเหมือนกัน
“แหวนนี้ เป็ นสัญลักษณ์ของความบริ สุทธิ์ และเป็ นการเสี ยสละโดยไม่รู้จกั สิ้ นสุ ด จงให้คามัน่
สัญญาของทั้งสองฝ่ ายนี้ถาวร สมกับเครื่ องหมายที่ท่านทั้งสองได้มอบไว้ต่อกัน
“ให้เราร่ วมใจกันอธิ ษฐาน”
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เมื่ออธิษฐานจบ แล้วผูป้ ระกอบพิธี จับมือขวาของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวประสานกัน แล้วผู ้
ประกอบพิธีวางมือบนมือของเจ้าบ่าวและเจ้าสาว แล้วกล่าวว่า
“ตามที่ท่านทั้งสองได้ปลงใจร่ วมกันทาสัตย์ปฏิญาณในการสมรสอันบริ สุทธิ์ น้ ี
และได้ให้
คามัน่ สัญญาเฉพาะพระพักตร์ พระเจ้า และต่อหน้าประจักษ์พยานของบรรดาญาติมิตร ของท่านทั้งสอง
พร้อมทั้งมีเครื่ องหมายคือแหวนเป็ นสัญลักษณ์แห่งคามัน่ สัญญาต่อกัน ข้าพเจ้าในฐานะที่เป็ นผูร้ ับใช้
พระเจ้าโดยทาหน้าที่ประกาศสั่งสอนพระวจนะของพระองค์เจ้า ข้าพเจ้าขอประกาศว่า ท่านทั้งสองเป็ น
สามีภรรยาด้วยการสมรสกันถูกต้องตามบทบัญญัติของพระผูเ้ ป็ นเจ้าเมื่อพระเจ้าทรง กระทาให้เขาทั้ง
สองผูกพันกันแล้ว อย่าให้มนุษย์ผใู ้ ดบังอาจแยกเขาออกจากกันเลย”
ผูป้ ระกอบพิธีอธิ ษฐานขอพระพรปิ ดพิธีสมรสหลังจากนั้นให้ผปู ้ ระกอบพิธี
แนะนาให้ที่
ประชุมรับทราบและแสดงความยินดีกบั นาย..... และ นาง....... (นามสกุลของเจ้าบ่าว)

พิธีสมรสแบบทีส่ าม
“องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าตรัสว่า ซึ่ งมนุษย์ผนู ้ ้ นั จะอยูค่ นเดียวก็ไม่เหมาะ เราจะสร้างขึ้นอีกคนหนึ่งให้
เป็ นคู่เคียงเหมาะกับเขา เพระเหตุน้ นั ผูช้ ายจึงจะละบิดามารดา ของตนไปผูกพันอยูก่ บั ภรรยา และเขาทั้ง
สองจะเป็ นเนื้อหนังอันเดียวกัน”
“คนใดที่ได้ภรรยาก็ได้ของที่ดี และเขาจะได้รับการโปรดปรานจากพระเจ้า”
“ใครจะได้พบสตรี ที่เป็ นแม่เรื อนดี เพราะว่าค่าของนางนั้นล้ ากว่าทับทิมอีก สตรี น้ นั เป็ นที่
ไว้วางใจของสามี และสามีของเขาจะไม่ขาดกาไรเลยตลอดอายุของนาง นางจะทาให้เกิดคุณงามความดี
แก่สามี และไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหาย”
“การสมรสเป็ นวาระที่นาความชื่นชมยินดีมาให้เสมอ และเรายินดีมากขึ้นในเมื่อพระเยซูเสด็จ
มาประทับและทรงอวยพระพร และพระเจ้าได้ประทานเกียรติยศและสง่าราศีแก่พิธีน้ ีเพราะว่าพระเจ้า
ทรงมุ่งหมายที่จะประทานพระพร และความสุ ขมาสู่ ชีวติ ของท่าน ฉะนั้นให้เราอัญเชิ ญพระองค์ เข้ามา
ประทับและเป็ นประธานในที่น้ ีเพื่อทรงเป็ นพยานและทรงอวยพระพรให้คามัน่ สัญญาของท่านสัมฤทธิ์
ผลต่อหน้าที่ประชุมนี้ดว้ ย
“ให้เราอธิษฐาน” อธิ ษฐานเปิ ดพิธีแต่เพียงย่อ ๆ
ผู้ประกอบพิธีจะถามว่ า “ใครเป็ นผูม้ อบนางสาว.... (ชื่ อเจ้าสาว) ให้สมรสกับ นาย...... (ชื่อ
เจ้าบ่าว)”
บิดาของเจ้าสาวหรื อผูแ้ ทนจะตอบว่า “ข้าพเจ้าเป็ นผูม้ อบ” (หรื อจะพูดว่า “มารดาของเขาและ
ข้าพเจ้าเป็ นผูม้ อบ”) แล้วบิดาของเจ้าสาวจะไปยัง ณ ที่นงั่ ของตนตามที่จดั ไว้
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ผูป้ ระกอบพิธีจะถามว่า “นาย......... (ชื่อเจ้าบ่าว) ท่านจะรับนางสาว.......... (ชื่ อเจ้าสาว) ไว้เป็ น
ภรรยาของท่านหรื อ? ท่านสัญญาหรื อว่าท่าน จะรัก และให้เกียรติแก่หญิงนี้ และจะอารักขาเขาไป
ปลอดภัย จะทะนุถนอมเขาไว้ดว้ ยความรัก จะเป็ นผูเ้ ล้าโลมใจเขา และจะรับเขาไว้ไม่วา่ ร่ ารวยหรื อ
ยากจน ไม่วา่ จะดีหรื อเลว ไม่วา่ จะสุ ขสบายหรื อเจ็บป่ วย จะรับและพิทกั ษ์รักษาไว้ต้ งั แต่บดั นี้ เป็ นต้นไป
และจะผูกสมัครรักใคร่ กบั หญิงนี้แต่ผเู ้ ดียวจนวันตายท่านสัญญาอย่างนั้นหรื อ?
เจ้าบ่าวจะตอบว่า “ข้าพเจ้าขอสัญญาอย่างนั้น”
แล้วผูป้ ระกอบพิธีจะพูดกับเจ้าสาวว่า “นางสาว...... (ชื่ อเจ้าสาว) ท่านจะรับนาย ......... (ชื่อ
เจ้าบ่าว) ไว้เป็ นสามีของท่านหรื อ ท่านสัญญาว่าท่านจะรักเขา จะให้เกียรติแก่เขา และจะเชื่อฟังเขา จะ
ทะนุทถอมเขาด้วยความรัก และจะเล้าโลมจิตใจเขา และจะสมัครรักใคร่ อยูก่ บั เขา ไม่วา่ จะร่ ารวยหรื อ
ยากจนไม่วา่ จะดีหรื อเลว ไม่วา่ จะสุ ขสบายหรื อเจ็บป่ วย ท่านสัญญาจะผูกสมัครรักใคร่ อยูก่ บั เขาจนวัน
ตาย ท่านสัญญาอย่างนั้นหรื อ?”
เจ้าสาวจะตอบว่า “ข้าพเจ้าขอสัญญาอย่างนั้น”
ผูป้ ระกอบพิธีจะถามว่า “ท่านมีอะไรเป็ นเครื่ องหมายแห่ งคาสัญญาของท่าน?”
เจ้าบ่าวตอบว่า “ข้าพเจ้ามีแหวนวงนี้ ” เพื่อนเจ้าบ่าว จะยืน่ แหวนให้เจ้าบ่าว ๆ จึงมอบให้ผู ้
ประกอบพิธี ๆ จะกล่าวดังนี้
“นางสาว..... (ชื่อเจ้าสาว) ท่านยินดีและเต็มใจรับแหวนวงนี้วา่ เป็ นเครื่ องหมายแห่งความรัก ที่
ท่านไว้วางใจด้วยความจริ งใจหรื อ?”
เจ้าสาวตอบว่า “ข้าพเจ้ายินดีรับ” ผูป้ ระกอบพิธีจะพูดว่า “แหวนวงนี้ เป็ นสงกลมทาด้วยทองคา
ที่มีค่า วงกลมเป็ นสัญลักษณ์ของความบริ บูรณ์ และเป็ นเครื่ องหมายของความถาวรนิรันดร ทองคา
ประเสริ ฐชิ้นนี้เป็ นเสมือนบทพิสูจน์ ความรักของท่านว่าเป็ นความจริ งที่บริ สุทธิ์ สะอาดจริ ง ๆ แหวนนี้
เป็ นเครื่ องหมายแห่งความรักและความเข้าไว้วางใจ ที่เหมาะสมกับท่านจริ ง ๆ ซึ่ งท่านได้มอบให้แก่กนั
และกันไว้ เมื่อการทดสอบมาถึงจะเหมือนไฟที่เผาทองคาบริ สุทธิ์ ฉะนั้นจงให้ความรักของท่านมัน่ คง
เหมือนกับทองคาทนไฟ จนกระทัง่ ความตายเท่านั้นที่จะมาแยกตัวท่านทั้งสองออกจากกัน”
ผูป้ ระกอบพิธี มอบแหวนให้เจ้าบ่าวและสั่งว่า “จงสวมแหวนนี้ที่นิ้วนางมือซ้ายของเจ้าสาวและ
พูดตามข้าพเจ้าดังนี้วา่ “ข้าพเจ้านาย...... (ชื่อเจ้าบ่าว) ขอมอบแหวนวงนี้ให้แก่นางสาว ........ (ชื่อเจ้าสาว)
เพื่อเป็ นสักขีพยานว่า ข้าพเจ้าจะรัก และถนอมเธอไว้เสมอด้วยใจจริ ง”
(ถ้าเจ้าสาวมีแหวนให้เจ้าบ่าว ผูป้ ระกอบพิธีก็จะถามเจ้าสาวตามทานองเดียวกับเจ้าบ่าวว่า “ท่าน
มีอะไรเป็ นเครื่ องหมายความรักแห่งการสมรสของท่านวันนี้ ”
เจ้าสาวตอบว่า “ข้าพเจ้ามีแหวน”
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เพื่อนเจ้าสาวจะยืน่ แหวนให้เจ้าสาว แล้วเจ้าสาวยืน่ ให้ผปู้ ระกอบพิธี และผูป้ ระกอบพิธีมอบ
แหวนให้เจ้าสาวและสั่งว่า “จงสวมแหวนนี้ที่นิ้วนางมือซ้ายของเจ้าบ่าว และพูดตามข้าพเจ้าดังนี้วา่
“ข้าพเจ้านางสาว....... (ชื่อเจ้าสาว) ขอมอบแหวนวงนี้ให้แก่นาย..... (ชื่อเจ้าบ่าว) เพื่อเป็ นเครื่ องหมาย
แห่งความผูกพัน ของเราทั้งสองตลอดกาล”
ครั้นแล้วผูป้ ระกอบพิธีจะจับมือขวาของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวประสานกันและกล่าวดังนี้
“ตามที่ท่านทั้งสองต่างร่ วมใจกันให้คามัน่ และปฏิญาณสัญญาต่อพระพักตร์ พระเจ้าและต่อ
หน้าที่ประชุมนี้ ในฐานะที่ขา้ พเจ้าเป็ นผูร้ ับใช้พระเจ้าขอประกาศว่า ท่านทั้งสองเป็ นสามีภรรยากัน
ถูกต้องในพระนามพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ผูใ้ ดที่พระเจ้าทรงกระทาให้ผกู พันกัน
แล้ว อย่าให้มนุษย์บงั อาจแยกเขาออกจากกัน
“ให้เราร่ วมใจกันอธิ ษฐาน
ทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวคุกเข่าลงเพื่อรับพระพรจากพระเจ้า เมื่ออธิ ษฐานเสร็ จแล้วให้คู่สมรสลุก
ขึ้นแล้วผูป้ ระกอบพิธีกล่าวว่า “นาย..... และนาง.... พระเจ้าขออวยพระพรแก่ท่านและปกป้ องรักษาท่าน
พระเจ้าจงกระทาให้พระพักตร์ ของพระองค์ส่องสว่างแก่ท่าน และทรงพระกรุ ณาโปรดแก่ท่าน พระเจ้า
จงเงยพระพักตร์ ของพระองค์ข้ ึนเหนื อท่านและประทานความสุ ขสาราญแก่ท่าน เอเมน”
เป็ นการเสร็ จพิธี แล้วเจ้าบ่าวเจ้าสาวเดินออกไปรออยู่ ณ ที่สมควรเพื่อต้อนรับการแสดงความ
ยินดีจากผูท้ ี่มาในงาน
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พิธีฝังศพ
คานา
เมื่อความตายได้เข้ามาคุกคามครอบครัวคริ สเตียน
จึงเป็ นโอกาสที่ดีที่สุดที่ศิษยาภิบาลจะ
ช่วยเหลือสมาชิกได้มาก ในยามที่เขาได้รับความทุกข์โศกเศร้า และความตายได้เข้ามาคุกคามครอบครัว
ของเขา ไม่มีเวลาใดที่คริ สตสมาชิกจะต้องพึ่งพาอาศัยศิษยาภิบาลเท่ากับเวลานี้ และไม่มีครั้งใดที่จิตใจ
ของสมาชิกจะเปิ ดกว้างออกต้อนรับความช่วยเหลือจากศิษยาภิบาลของเขาเท่าเวลานี้ ความรักและการ
เล้าโลมจิตใจในยามทุกข์ที่ศิษยาภิบาลแสดงจะตรึ งจิตใจของสมาชิกอยูเ่ ป็ นเวลานาน โดยมากศิษยาภิ
บาลจะทราบข่าวเมื่อสมาชิกป่ วยหนัก และควรจะอยูใ่ กล้คนป่ วยในยามที่ใกล้ความตาย เมื่อคนใดถึงแก่
ความตายศิษยาภิบาลควรจะรี บไปร่ วม ความทุกข์โศกกับครอบครัวนั้นโดยเร็ วที่สุด เพื่อนาพระพรของ
พระเจ้าให้แก่ครอบครัวนั้น
ในวาระที่เหมาะสมศิษยาภิบาลควรเสนอการช่วยเหลือในเรื่ องจัดการฝังศพร่ วมมือกับเจ้าภาพ
ควรจะให้คาแนะนาแก่ครอบครัวนั้นถึงระเบียบการที่กระทาก่อนฝังศพ ทั้งพิธีฝังศพและหลังพิธีฝังศพ
ด้วยตามแบบคริ สเตียน สมาชิกของคริ สตจักรควรจะไปปลอบโยน และช่วยเหลือตามโอกาสและ
ความสามารถของตน และไปร่ วมในพิธีฝังศพ เพื่อเป็ นพยานแก่เพื่อนบ้านที่ไม่เป็ นคริ สเตียน
การแต่งกายของศิษยาภิบาลควรให้เหมาะสมกับงานศพ ทั้งกิริยาและวาจา ศิษยาภิบาลควรรู้สึก
อิสระที่จะกล่าวถึงชีวติ ของผูต้ าย และการเกี่ยวข้องคริ สตจักรและเกี่ยวข้องกับประชาชนหรื อไม่ ถ้า
เหตุการณ์และสิ่ งแวดล้อมอานวยให้พดู เช่นนั้น ไม่มีความจาเป็ นใด ๆ เลยที่จะพูดเสริ มหรื อต่อเติม
ชีวประวัติของผูต้ ายคาเทศนาในงานศพจะต้องสั้นและเข้าใจได้ง่ายบรรจุขอ้ ความที่ช่วยบรรเทาทุกข์
และมีขอ้ ความที่ช่วยคนบาปให้รอดพ้นบาป และกล่าวถึงความหวังอันรุ่ งโรจน์ของทุกคนที่มีความเชื่อ
ในพระคริ สต์ อย่าแสดงความเห็นเกี่ยวกับหลักคาสั่งสอนในสาสนาคริ สต์ และอย่าพูดข้อความอันใดซึ่ง
มิให้พระวิญญาณทรงกระทางานในจิตใจของผูฟ้ ัง
พิธีที่หลุมฝังศพในสุ สาน ควรทาให้ส้ นั หลังจากพระพรปิ ดการประชุม ณ หลุมฝังศพแล้ว ศิษ
ยาภิบาลควรจะแสดงคารวะแก่ครอบครัวของผูต้ ายที่กาลังทุกข์โศก และควรจะพูดด้วยถ้อยคาที่หนุนใจ
และเล้าโลมใจคนเหล่านั้นที่กาลังโศกเศร้า จงสัญญาว่าจะไปเยีย่ มที่บา้ น ภายในวันหนึ่งหรื อสองวัน
และจงทาตามที่สัญญานั้นเสมอ
ถ้าคริ สตจักรมีวารสารประจาสัปดาห์ ก็ควรลงข่าวแสดงความเสี ยใจ มีบ่อยครั้งที่ทางคริ สตจักร
จะจัดให้มีการร้องเพลงระลึกถึงผูต้ ายจากบทเพลงที่ผตู ้ ายชอบร้องเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ การร้องเพลง
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เช่นนี้จดั ให้มีในอาทิตย์แรกถัดจากวันฝังศพเรี ยบร้อยแล้ว
ทั้งนี้เป็ นการตรึ งตราความเห็นอกเห็นใจ
ของคริ สเตียนให้แน่นแฟ้ นยิ่งขึ้น และทาให้ความรักในคริ สตจักรเพิ่มพูนและอบอุ่นยิ่งขึ้น
ระเบียบวาระพิธีฝังศพ
พิธีฝังศพไม่ควรขาดการเล้าโลมใจ และความหวังใจในระเบียบการประชุมนั้น อันดับต่อไปนี้
เป็ นข้อความที่ขอแนะนาเพื่อประโยชน์แก่ศิษยาภิบาล
รายการที่บรรจุในวงเล็บอาจเว้นเสี ยไม่ตอ้ ง
ปฏิบตั ิตามก็ได้ หรื อจะทาก็ได้สุดแล้วแต่มีเหตุผลที่เหมาะสม
ระเบียบวาระที่แนะนาให้ ใช้
เพลงนาก่อนประชุมหรื อที่ประชุมจะร้องเพลง
อ่านพระคัมภีร์เป็ นข้อ ๆ เปิ ดประชุม
อธิษฐานเปิ ดการประชุม
เพลงพิเศษ (ถ้ามี)
(ข่าวมรณกรรมและประวัติของผูต้ าย)
อ่านพระธรรมในเรื่ องที่จะเทศนา
อธิษฐาน
เพลงพิเศษ (ถ้ามี)
เทศนา
ขอพระพรปิ ดประชุม
เพลงปิ ดประชุม
คาแนะนาสาหรับเตรียมพิธีฝังศพ
ข้ อพระธรรมสาหรับเปิ ดประชุ ม
จงใช้ความคิดพิจารณาเลือกข้อพระธรรมอย่างระมัดระวังให้เหมาะสมกับใจของผูก้ าลังทุกข์
โศกเศร้าศิษยาบาลอาจใช้ขอ้ พระธรรมในพระวจนะของพระเจ้าเป็ นเป้ าหมายของระเบียบการประชุม
ในงานศพนี้โดยตลอดก็ได้ เช่นการสอนถึงเรื่ องความเชื่ อ การเล้าโลมใจ ความหวัง พลังแรง และเรื่ อง
เมืองสวรรค์ ฯลฯ นี่เป็ นเพียงตัวอย่างที่ยกมาอ้างเท่านั้นเองศิษยาภิบาลอาจหา ข้อพระธรรมที่เหมาะสม
กับเรื่ องที่ตนจะพูดได้อีกมากมาย
“พระเจ้าตรัสว่า เราจะไปกับเจ้าหน้าและให้เจ้าได้ที่พกั สบาย” อพยพ 13:14
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“ขอให้ขา้ ตายเหมือนคนที่สัตย์ซื่อนั้นขอให้ที่สุดชีวิตของข้าเป็ นเหมือนชีวิตของผูเ้ หล่านั้น”
กันดารวิถี 23:10
“เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงรู ้วา่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า เป็ นพระเจ้าผูท้ รง
ซื่ อสัตย์ ผูท้ รงรักษาคาสัญญาไมตรี พระกรุ ณาคุณแก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์ และผูท้ ี่รักษาบัญญัติของ
พระองค์ จนถึงพันชัว่ อายุคน” เฉลยธรรมบัญญัติ 7:9
“พระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยูเ่ ป็ น นิ ตย์เป็ นที่อาศัย (ลี้ภยั ) ของเจ้า และพระหัตถ์อนั ถาวรเป็ นนิจ
ของพระองค์ก็รับรองเจ้าอยู”่ เฉลยธรรมบัญญัติ 33:27
“พระเจ้าได้ทรงประทานให้ และพระเจ้าได้ทรงเรี ยกกลับเมืองคืนไปอีก จงสรรเสริ ญพระนาม
ของพระเจ้า” ยากอบ 1:21
“แม้วา่ พระองค์ทรงสังหารข้าฯ เสี ย ข้าฯ ก็ยงั ไว้วางใจในพระองค์” ยากอบ 13:15
“ตัวข้านั้น ข้าฯ ทราบว่าผูอ้ ุปภัมภ์ของข้า ฯ ทรงพระชนม์อยู่ และในที่สุดพระองค์จะทรงยืนขึ้น
บนพื้นแผ่นดิน... พระองค์นนั่ แหละที่ขา้ ฯ จะเห็น คือข้าฯ นี่แหละจะเห็นพระองค์อยูฝ่ ่ ายข้าฯ และตา
ของข้าฯ จะมองดูพระองค์และไม่ใช่อย่างมองดูคนที่ไม่รู้จกั กัน” ยากอบ 19:25, 27
“พระเจ้าเป็ นที่พ่ ึงพานักและเป็ นกาลังของพวกข้าพเจ้า พระองค์เป็ นผูท้ รงช่วยอันเลิศสถิตอยู่
ใกล้ในเวลาลาบาก” สดุดี 46:1
“พระนามพระเจ้าเป็ นป้ อมเข้มแข็ง คนชอบธรรมทั้งปวงวิ่งเข้าไปก็พน้ ภัย” สุ ภาษิต 18:10
ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระองค์เป็ นที่อาศัยของพวก ข้าพเจ้าทุกชัว่ อายุต่อ ๆ กันมาก่อนภูเขา
ทั้งหลายได้บงั เกิดขึ้น และก่อนพระองค์ได้ทรงสร้างแผ่นดินกับพิภพโลก พระองค์ทรงเป็ น พระเจ้าอยู่
ตั้งแต่อดีตกาลจนตลอดอนาคตกาล” สดุดี 90:1, 2
“ผูใ้ ดอาศัยอยูใ่ นที่อนั ลับ แห่ งผูใ้ หญ่ยงิ่ สู งสุ ด ผูน้ ้ นั จะได้อาศัยอยูใ่ นร่ มของพระองค์ผทู ้ รงฤทธิ์
ใหญ่ยงิ่ ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงพระเจ้าว่าพระองค์เป็ นที่พ่ งึ พานักและเป็ นป้ อมของข้าพเจ้าพระองค์เป็ นพระ
เจ้าของข้าพเจ้า ๆ จะวางใจในพระองค์” สดุดี 91:1, 2
“นี่แน่ะ พระเจ้าเป็ นความรอดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไว้วางใจและจะไม่มีความกลัวเลยเพราะ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงเป็ นกาลัง และเป็ นบทเพลงของข้าพเจ้า และพระองค์ทรงเป็ นความรอดของ
ข้าพเจ้า” อิสยาห์ 12:2
“ผูท้ ี่มีจิตใจแน่วแน่น้ นั พระองค์ จะทรงรักษาไว้ในความสงบสุ ขอย่างครบบริ บูรณ์ เพราะเขา
ได้ไว้วางใจในพระองค์ ท่านทั้งหลายจงวางใจในพระเจ้าเสมอเป็ นนิจ เพราะพระเจ้าฯ คือพระเจ้าองค์
เอง เป็ นศิลาที่ต้ งั มัน่ คงไม่รู้สิ้นสุ ดเลย” อิสยาห์ 26:3, 4
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“ตาของเจ้าจะได้เห็นพระบรมกษัตริ ยท์ รงสง่าราศี
เขาทั้งหลายจะได้แลเห็นแผ่นดินของ
พระองค์แผ่ออกไปกว้างขวาง” อิสยาห์ 33:17
“พระองค์จะทรงเลี้ยงฝูงแกะ ของพระองค์ดุจผูเ้ ลี้ยงแกะ พระองค์จะทรงอุม้ ลูกแกะไว้ในพระ
พาหุ และจะกอดไว้ในพระทรวง และตัวแม่ลูกอ่อนพระองค์จะทรงค่อย ๆ ต้อนไปด้วยพระทัยเอ็นดู”
อิสยาห์ 40:11
“อย่ากลัวเลย ด้วยว่าเราอยูก่ บั เจ้า อย่าท้อใจ เพราะเราเป็ นพระเจ้าของเจ้า เราจะหนุนกาลังเจ้า
เออ เราจะช่วยเจ้า เออเราจะยกชูเจ้าไว้ดว้ ยมือขวาอันชอบธรรมของเรา” อิสยาห์ 41:10
“เมื่อเจ้าลุยข้ามน้ าเราจะอยูก่ บั เจ้า และเมื่อลุยข้ามแม่น้ า แม่น้ านั้นจะไม่ท่วมเจ้า เมื่อเจ้าเดินผ่าน
เข้าไปกองไฟ ไฟจะไม่ลวกเจ้าหรื อเปลวเพลิงจะไม่ไหม้เจ้า ด้วยเราคือพระเจ้าของเจ้า องค์บริ สุทธิ์ แห่ง
ชนชาติอิสราเอลเป็ นผูช้ ่วยให้รอดของเจ้า” อิสยาห์ 42:2, 3
“เราเป็ นเหตุให้คนทั้งปวงเป็ นขึ้นและให้มีชีวติ ทุก ๆ คนที่วางใจในเรา แม้วา่ เขาตายแล้วก็ยงั
จะมีชีวติ อีก และทุกคนที่มีชีวติ และวางใจในเราจะไม่ตายเลย” ยอห์น 11:25, 26
“จงสรรเสรญพระเจ้า พระบิดาแห่งพระเยซูคริ สต์เจ้าของเรา คือพระบิดาผูท้ รงความเมตตา และ
พระเจ้าผูท้ รงชูใจทุกอย่าง พระองค์ผทู ้ รงโปรดให้เราได้รับความชูใจในการทุกข์ยากทั้งสิ้ นของเรา เพื่อ
เราจะได้ชูใจคนเหล่านั้นที่มีความทุกข์ยากอย่างหนึ่งอย่างใด ด้วยความชูใจซึ่ งตัวเราเองได้รับพระเจ้า”
2 โคริ นธ์ 1: 3, 4
“ข้าพเจ้าเข้าในการปล้ าสู ้อย่างดีแล้ว ข้าพเจ้าวิง่ แข่งถึงที่สุดปลายทางแล้ว ข้าพเจ้าได้รักษาความ
เชื่อนั้นไว้แล้ว ตั้งแต่น้ ีไปมีมงกุฎแห่ง ความชอบธรรมเก็บไว้ สาหรับข้าพเจ้าซึ่ งองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าผู้
พิพากษาอันชอบธรรมจะทรงประทานแก่ขา้ พเจ้าในกาลวันนั้น และไม่ใช่แก่ขา้ พเจ้าคนเดียว แต่จะทรง
ประทานแก่คนทั้งปวงที่มีใจรักยินดีในการที่พระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้น” 2 ทิโมเทีย 4:7, 8
คาอธิษฐานเปิ ดพิธี
คาอธิ ษฐานนี้ควรเป็ นแบบคาอธิ ษฐานสั้น ๆ พูดออกมาอย่างแจ่มใสชัดถ้อยชัดคาและสาเนียง
สู งต่าพอเหมาะสมกับเหตุการณ์ ทั้งนี้ จะเป็ นการปลุกจิตวิญญาณให้สงบลง และทาให้จิตใจผูฟ้ ังอ่อน
น้อมลงยอมรับพระปั ญญาของพระเจ้า ทั้งสานึกถึง พระมหากรุ ณาธิ คุณ ของพระเจ้าในชัว่ โมงนี้ และ
รู ้สึกอย่างลึกซึ้ งว่าพระเจ้าเสด็จมาประทับ และประทานการเล้าโลมใจแก่ผทู ้ ี่กาลังทุกข์โศกเศร้า
เพลงพิเศษ
ศิษยาภิบาลควรปรึ กษากับครอบครัวผูต้ ายเพื่อจัด เพลงพิเศษตาม ความประสงค์ ของเขาอาจจะ
เป็ นเพลงที่ผตู ้ ายชอบร้องก็ได้ หรื อจะเป็ นเพลงที่มีขอ้ ความเกี่ยวกับความหวังและความไว้ใจในพระเจ้า
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ถ้าไม่มีนกั ร้องเดี่ยวหรื อคณะนักร้อง จะจัดให้หมูป่ ระชุมร้องเพลงบทนั้นก็ได้ หรื อศิษยาภิบาลจะอ่าน
ข้อความในบทเพลงหรื อ คากลอนซึ่งจะเป็ นที่เล้าโลมใจผูม้ าประชุมก็ได้
การกล่ าวประวัติผ้ ตู าย
ในพิธีฝังศพ ถ้ามีผทู ้ ี่ไม่เคยรู ้จกั ผูต้ ายตลอดชีวติ ก็ให้ทางฝ่ ายครอบครัวเรี ยบเรี ยงประวัติผตู้ าย
อย่างย่อ ๆ เพื่อให้ศิษยาภิบาลอ่านประวัติในประวัติน้ นั ไม่ควรยกย่องผูต้ ายจนเกินไป
การอ่านข้ อพระธรรม
ข้อพระคิรสต์ธรรมคัมภีร์ควรอ่านช้า ๆ และชัดถ้อยชัดคา เป็ นข้อพระธรรมซึ่ งเกี่ยวกับหัวข้อที่
จะเทศนา ศิษยาภิบาลจะเลือกพระธรรมเรื่ องหนึ่งเรื่ องใดตามที่พิมพ์ไว้น้ ี หรื อจะเลือกเรื่ องอื่นก็ได้

ข้ อพระธรรมทีใ่ ช้ สาหรับคนทัว่ ไป
“พระเจ้าฯ เป็ นสว่างและความรอดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะต้องกลัวผูใ้ ดเล่า? พระเจ้าฯ เป็ นกาลัง
วังชาแห่งชีวติ ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะต้องไปกลัวใคร?... สิ่ งเดียวซึ่ งข้าพเจ้าได้ขอจากพระเจ้าฯ แล้ว
ข้าพเจ้าจะเสาะหา สิ่ งนั้นคือที่จะได้อาศัยอยูใ่ นพระวิหาร ของพระองค์ ตลอดชัว่ ชี วติ ของข้าพเจ้า เพื่อจะ
ได้เห็นความสง่างามของพระเจ้า ฯ และจะได้พินิจพิจารณาพระวิหารของพระองค์ เพราะในยาม
ยากลาบากพระองค์จะได้เก็บข้าพเจ้าไว้ในที่เร้นในพลับพลาของพระองค์ จะทรงซ่ อนข้าพเจ้าไว้ในที่
กาบังของพระองค์ จะทรงยกตั้งข้าพเจ้าไว้บนศิลาเมื่อนั้นศีรษะ ของข้าพเจ้าจะต้องยกสู งขึ้นไปอยูเ่ หนือ
พวกศัตรู ที่ลอ้ มข้าพเจ้าไว้
แล้วข้าพเจ้าจะถวายเครื่ องบูชาแห่งความยินดีในพระวิหารของพระองค์
ข้าพเจ้าจะร้องเพลงถวายความสรรเสริ ญแก่พระเจ้าฯ ข้าแต่พระเจ้าฯ ขอพระองค์ทรงสดับฟังเสี ยงร้อง
ของข้าพเจ้า ขอทรงพระกรุ ณาโปรดตอบข้าพเจ้า เมื่อพระองค์ทรงรับสัง่ ว่า จงแสวงหาพักตร์ ของเรา
จิตใจของข้าพเจ้าทูลตอบว่า ข้าแต่พระเจ้าฯ ข้าพเจ้าจะแสวงหาพระพักตร์ ของพระองค์ ... จงคอยท่าพระ
เจ้าฯ จงตั้งข้อให้แข็งและทาใจไว้ให้กล้าหาญ จงคอยท่าพระเจ้าเถิด” สดุดี 27:1, 4-8, 14
“คนที่ดาเนินในทางชอบธรรม และพูดอย่างจริ งใจ รังเกียจผลประโยชน์ที่ได้จากการข่มเหง หด
มือไม่รับสิ นบน ไม่เอียงหูฟังเรื่ องฆามตกรรม ไม่ชาเลืองตาดูความชัว่ ผูน้ ้ ีแหละจะดารงอยูใ่ นที่สูง ที่
กาบังของเขาจะเข้มแข็งดังศิลา เขาจะได้รับอาหารอย่างบริ บูรณ์ และรับน้ าไม่ขาด ตาของเจ้าจะได้เห็น
พระบรมกษัตริ ยท์ รงสง่าราศี
เขาทั้งหลายจะได้แลเห็นแผ่นดินของพระองค์แผ่ออกไปกว้างขวาง...
เพราะในที่น้ นั เราจะมีพระคงคาแห่งพระเจ้าฯ แทนแม่น้ าและลาธารกว้างขวางจะไม่มีเรื อกาปั่ นกรรเชียง
และไม่มีเรื อทรงจะแล่นไปมาบนแม่น้ านั้นได้ สายโยงใบจะห้อยหย่อน มันจะดึงใบใว้ให้อยูก่ บั เสา
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ไม่ได้ หรื อกางใบก็ไม่ได้ ... จะไม่มีใครที่อาศัยอยูท่ ี่นนั่ พูดว่า “ข้าพเจ้าป่ วยอยู”่ เพราะเหตุวา่ พลเมือง
ทั้งหมดจะได้รับการอภัยโทษแล้ว” อิสยาห์ 33:15-17,21,22,24
“เจ้าไม่ได้รู้หรื อ? เจ้ายังไม่ได้ยนิ หรื อว่าพระเจ้าฯ ทรงเป็ นพระเจ้าที่ทรงพระชนม์อยูเ่ ป็ นนิจ
พระองค์เป็ นผูท้ รงสร้างกระทัง่ สุ ดปลายแผ่นดินโลก พระองค์มิได้ทรงอิดโรยและอ่อนเปลี้ยไม่มีผใู ้ ด
หยัง่ รู ้ถึงพระปั ญญาของพระองค์ได้พระองค์ทรงประทานแรงแก่ผทู ้ ี่อิดโรย ส่ วนผูท้ ี่อ่อนเปลี้ยพระองค์
ทรงประทานกาลังให้ ถึงแม้นคนหนุ่มก็ยงั มีเวลาอิดโรยและอ่อนเปลี้ย และชายฉกรรจ์ก็อาจหมดกาลัง
ทีเดียว แต่ผทู ้ ี่คอยท่าพระเจ้าฯ จะได้รับกาลังเพิ่มขึ้น เขาจะกางปี กบินขึ้นไปดูจนกอินทรี เขาจะวิง่ ไป
และไม่รู้จกั อ่อนเปลี้ย เขาจะเดินไป และไม่รู้จกั อิดโรย” อิสยาห์ 40:28-31
“ดูก่อนพี่นอ้ งทั้งหลาย ข้าพเจ้ากล่าวดังนี้วา่ เนื้ อและเลือดจะมีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้
และสิ่ งซึ่ งเปื่ อยเน่าจะมีส่วนในสิ่ งซึ่ งไม่รู้เปื่ อยเน่าก็ไม่ได้ ดูก่อนท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้ามีขอ้ ลับลึกที่จะ
บอกท่าน คือว่าเราจะไม่ล่วงหลับหมดทุกคน แต่เราถูกเปลี่ยนแปลงใหม่หมด ในขณะเดียว ในกะพริ บ
ตาเดียวเมื่อเป่ าแตรครั้งที่สุดนั้น เพราะว่าจะมีเสี ยงแตรและคนที่ตายแล้วจะเป็ นขึ้นมาปราศจากเปื่ อยเน่า
แล้วเราทั้งหลายจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่ ด้วยว่าซึ่ งจะเปื่ อยเน่านี้ตอ้ งสวมซึ่ งจะเปื่ อยเน่าไม่ได้และซึ่ งจะ
ตายนี้ตอ้ งสวมซึ่ งจะไม่รู้ตาย เมื่อความซึ่ งไม่อาจเปื่ อยเน่านี้จะสวมความซึ่ งไม่อาจเปื่ อยเน่า และมฤตยูน้ ี
จะสวมมฤตยู เมื่อนั้นคาซึ่ งเขียนไว้แล้วจะสาเร็ จคือว่า ความตายก็ถึงปราชัยแล้ว โอ ความตาย ชัยชนะ
ของเจ้าอยูท่ ี่ไหน? โอ ความตาย เหล็กไนของเจ้าอยูท่ ี่ไหน? เหล็กไนของความตายนั้นคือความบาปและ
ฤทธิ์ ของความบาปนั้นคือพระบัญญัติ แต่จงขอบพระคุณพระเจ้าผูท้ รงประทานชัยชนะแก่เราทั้งหลาย
โดย พระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา เหตุฉะนั้นพี่นอ้ งทั้งหลายที่รักของข้าพเจ้าท่านทั้งหลายจง
ตั้งมัน่ คงอยูอ่ ย่าสะเทือนสะท้าน จงกระทาการขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าให้บริ บูรณ์ทุกเวลา ด้วยว่าท่าน
ทั้งหลายรู ้วา่ โดยองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้านั้นการของท่านจะไร้ประโยชน์ก็หามิได้” 1 โคริ นธ์ 15:50-58
“ดูก่อนพี่นอ้ งทั้งหลาย ข้าพเจ้าอยากให้ท่านทั้งหลายทราบถึงคนเหล่านั้นที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อ
ท่านจะไม่เป็ นทุกข์โศกเศร้าเหมือนอย่างคนอื่นที่ไม่มีหวัง เพราะถ้าเราเชื่อว่าพระเยซูวายพระชนม์และ
คืนพระชนม์ แล้ว ฉันใดโดยพระเยซูน้ นั พระเจ้าจะทรงนาบรรดาคนที่ล่วงหลับไปแล้วให้เข้ามากับ
พระองค์ฉนั นั้น เพราะเราจะบอกข้อนี้ให้ท่านทราบตามคาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าว่า เราผูย้ งั เป็ นอยูแ่ ละ
คอยท่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเสด็จมาจะล่วงหน้าไปก่อน คนเหล่านั้นที่ล่วงหลับไปแล้วก็หามิได้ ด้วยว่าองค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ดว้ ยเสี ยงกู่กอ้ งด้วยสาเนียงของเทพบดี และด้วยเสี ยงแตรสังข์ของ
พระเจ้า และคนทั้งหลายที่ตายแล้วในพระคริ สต์จะเป็ นขึ้นมาก่อน ภายหลังนั้นเราผูย้ งั เป็ นอยู่ และคอย
อยู่ จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้น และจะได้พบองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าในท้องฟ้ า อย่างนั้น
แหละเราจึงจะอยูก่ บั องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเป็ นนิตย์ เหตุฉะนั้นจงเล้าโลมซึ่ งกันและกันด้วยคาเหล่านี้เถิด”
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1 เธสะโลนิกา 4: 13-18

ข้ อพระธรรมสาหรับเด็กหรือชุมชน
“ดาวิดก็ทรงอ้อนวอน พระเจ้าเพราะทารกนั้น และถือศีลไม่เสวยพระกระยาหาร ไปบรรทมที่
พื้นดินตลอดคืน พวกผูเ้ ฒ่าแก่ในราชวังเชิ ญเสด็จให้ข้ ึนจากพื้นดิน แต่ท่านไม่ทรงยอมลุกขึ้น ไม่เสวย
กระยาหารกับเขา ถึงวันที่เจ็ดทารกนั้นก็สิ้นพระชนม์ ส่ วนข้าราชการมิกล้าทูลให้ทรงทราบ จึงพากันคิด
ว่าเมื่อทารกนั้นยังทรงพระชนม์อยู่ เราทูลเท่าไร ๆ ท่านก็ไม่ทรงสดับฟัง ถ้าจะทูลว่ากุมารนั้น
สิ้ นพระชนม์แล้ว ท่านจะทรงเป็ นทุกข์โศกเศร้าสักเท่าไร? ครั้นดาวิดทรงเห็นข้าราชการพูดกระซิ บกัน จึ
ทราบว่ากุมารสิ้ นพระชนม์แล้ว ทรงตรัสถามข้าราชการว่า ทารกตายแล้วหรื อ เขาทูลว่า
สิ้ นพระชนม์แล้ว ดาวิดก็ทรงลุกขึ้นจากพื้นดิน ชาระพระกายเอาน้ ามันชโลมพระองค์ แล้วทรงพระภูษา
ใหม่เสด็จเข้าพระวิหารนมัสการพระเจ้าฯ แล้วเสด็จกลับพระราชวัง รับสัง่ ให้เอาพระกระยาหารมาเสวย
ข้าราชการทูลถามว่า เป็ นอย่างไรพระองค์จึงทรงนาเช่นนี้? คือทรงถือศีลอดพระกระยาหารและทรงกระ
กรรแสง เมื่อพระกุมารยังทรงพระชนม์อยู่ แต่ครั้นสิ้ นพระชนม์แล้ว ท่านทรงลุกขึ้นเสวยพระกระยาหาร
ดาวิดมีพระราชดารัสตอบว่า ขณะเมื่อทารกยังเป็ นอยูเ่ ราถือศีลอดอาหารและร้องไห้ ใครอาจจะรู ้วา่ พระ
เจ้าฯ จะทรงพระเมตตาเราโปรดให้กุมารมีชีวติ หรื อไม่? แต่บดั นี้ ตายแล้ว เราจะถือศีลอดอาหารเพื่อจะ
ให้ทารกกลับเป็ นมาอีกได้หรื อ? เราจะไปตามทางทารกก็ได้แต่ทารกจะกลับมาหาเราอีกไม่ได้”
2 ซามูเอล 12: 16-23
“พระเจ้าฯ เป็ นผูท้ รงบารุ งเลี้ยงข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่ขดั สน พระองค์ทรงโปรดให้ขา้ พเจ้านอน
ลงในที่หญ้าเขียวสด ทรงนาข้าพเจ้าไปริ มฝั่งแม่น้ าที่สงบเงียบ พระองค์ทรงโปรดให้จิตใจข้าพเจ้าฟื้ น
ชื่นขึ้น ทรงพาข้าพเจ้าไปตามชอบธรรม เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์แม้วา่ ข้าพเจ้าจะดาเนินไป
ตามหว่างเขาอันมัวมืดแห่งความตาย
ข้าพเจ้าจะไม่กลัวอันตรายเลยเพราะพระองค์ทรงสถิตอยูด่ ว้ ย
ข้าพเจ้า ไม้ทณั ฑกร และทานพระกรของพระองค์ทรงประเล้าประโลมข้าพเจ้า พระองค์ทรงจัดเตรี ยม
โต๊ะไว้ต่อหน้าพวกศัตรู สาหรับข้าพเจ้า พระองค์ได้ทรงชโลมศีรษะข้าพเจ้าด้วยน้ ามัน จอกดื่มของ
ข้าพเจ้าเต็มล้นอยู่ พระเมตตาและพระกรุ ณาคุณคงจะติดตามข้าพเจ้าไป ตลอดวันคืนแห่งชีวิตของ
ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะอาศัยอยูใ่ นพระบรมมหาราชวังของพระเจ้าฯ เป็ นนิ จกาล” สดุดี บทที่ 23
“ขณะนั้นเขาพาเด็กเล็ก ๆ มาหาพระองค์เพื่อจะให้พระองค์ทรงจับต้องตัวเด็กนั้น แต่เหล่าสาวก
ก็หา้ มปรามไว้ เมื่อพระเยซูทรงเห็นดังนั้นก็เคืองพระทัย จึงตรัสแก่เหล่าสาวกว่า “จงยอมให้เด็กเล็ก ๆ
เข้ามาหาเรา อย่าห้ามเขาเลย เพราะว่าชาวแผ่นดินของพระเจ้ายอมเป็ นคนอย่างนั้น เราบอกท่านทั้งหลาย
ตามจริ งว่าผูห้ นึ่งผูใ้ ดมิได้รับแผ่นดินของพระเจ้าเหมือนเด็กเล็ก ๆ ผูน้ ้ นั จะเข้าในแผ่นดินนั้นไว้ได้”
แล้วพระองค์ทรงอุม้ เด็กเล็ก ๆ เหล่านั้นวางพระหัตถ์บนเขา และทรงอวยพรให้ มาระโก 10:13-16
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ข้ อพระธรรมสาหรับผู้ใหญ่ ทซี่ ื่อสั ตย์ ต่อพระเจ้ า
“ความสุ ข ย่อมมีแก่ผทู ้ ี่ดาเนิ นตามคาชักชวนของคนชัว่ และไม่ได้ยนื อยูใ่ นทางของคนกระทา
ผิด หรื อนัง่ อยูใ่ นที่นงั่ ของคนหมิ่นประมาท ความยินดีของผูน้ ้ นั อยูใ่ นพระบัญญัติของพระเจ้าฯ และเขา
คิดราพึงอยูใ่ นพระธรรมของพระองค์ท้ งั กลางวันและกลางคืน เขาเป็ นดุจดังต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทางน้ า
ซึ่ งเกิดผลตามฤดู ใบก็ไม่รู้เหี่ ยวแห้ง และบรรดากิจการที่เขากระทานั้นก็เจริ ญขึ้น ฝ่ ายคนชัว่ หาเป็ น
เช่นนั้นไม่ แต่เป็ นเหมือนแกลบที่ลมพัดกระจายปลิวฟุ้ งไป เหตุฉะนั้นคนชัว่ จะตั้งยัง่ ยืนอยูใ่ นวัน
พิพากษาไม่ได้ หรื อคนที่กระทาผิดจะยัง่ ยืนอยูใ่ นที่ประชุม ของผูช้ อบธรรมไม่ได้ เหมือนกันเพราะพระ
เจ้าฯ ทรงทราบทางของคนชอบธรรมแต่ทางของคนอธรรมนั้นจะพินาศไป” สดุดี บทที่ 1
“ข้าแต่พระเจ้าฯ ผูใ้ ดจะพักอยูใ่ นพลับพลาของพระองค์? ใครจะอาศัยอยูท่ ี่ภูเขาอันบริ สุทธิ์ ของ
พระองค์? คือคนที่ประพฤติเที่ยงตรง ที่กระทาการยุติธรรมและพูดแต่คาจริ งจากใจของตน คนที่มิได้พดู
นินทาด้วยลิ้นของตน คนที่ไม่กระทาชัว่ ร้ายแก่เพื่อน และไม่นาความชัว่ ร้ายมากล่าวส่ อเสี ยดเพื่อนบ้าน
เขาประมาทหมิ่นผูป้ ระพฤติในทางชัว่ แต่นบั ถือผูท้ ี่เกรงกลัวพระเจ้าฯ เมื่อให้สัตย์สาบานแล้วถึงจะเสี ย
ประโยชน์ก็ไม่กลับถ้อยคืนคา เงินที่ให้เขากูไ้ ปนั้นก็ไม่คิดดอกเบี้ยหรื อรับสิ นบนลงโทษผูท้ ี่ปราศจาก
ความผิด คนที่ประพฤติเช่นนั้นจะไม่หวาดหวัน่ ไหวเลย” สดุดี บทที่ 15
“ใคร จะได้พบสตรี ที่เป็ นแม่เรื อนดี? เพราะว่าค่าของนางนั้นล่ากว่าทับทิมอีก สตรี น้ นั เป็ นที่
ไว้วางใจของสามี และสามีของเขาจะไม่ขาดกาไรเลย ตลอดอายุของนาง นางจะทาให้เกิดคุณงามความดี
แก่สามี และไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหาย... นางหยิบยืน่ ให้แก่คนจน เออนางเอื้อมมือออกช่วยคนเข็ญใจ...
ความขยันขันแข็งและความเป็ นสง่าเป็ นอาภรณ์ของนาง และนางหัวเราะเยาะต่อเหตุการณ์อนั จะเกิดขึ้น
ภายหน้านางพูดจาล้วนแต่คาเฉลียวฉลาด และลิ้นของนางพูดเป็ นคาเตือนสติดว้ ยความปราณี นางดูแล
ฝ่ ายการของครอบครัวเป็ นอย่างดี และไม่เป็ นคนอย่างชุบมือเปิ บ บุตรของนางก็ลุกขึ้นชมเชยเขา สามี
ของนางก็สรรเสริ ญเขาด้วยว่าสตรี หลายคนได้ประพฤติดี แต่เธอนั้นเยีย่ มกว่าเพื่อน ท่าทางนวยนาดเป็ น
ของลวง และความสวยงามเป็ นของไม่เที่ยง แต่สตรี ที่ยาเกรงพระเจ้าฯ นั้นจะรับคาชมเชย จงให้
เกียรติยศแก่นางสมกับเกียรติยศของเขา และให้การงานของนางเป็ นที่สรรเสริ ญเขาที่ประตู
สุ ภาษิต 31: 10-12, 20, 25, 31
“อย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลย ท่านวางใจในพระเจ้า จงวางใจในเราด้วย ในประสาทพระบิดา
ของเรามีที่อยูห่ ลายแห่ง ถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้ว เพราะเราไปจัดแจงที่สาหรับท่านทั้งหลาย ถ้าเรา
ไปจัดแจงที่สาหรับท่านแล้วเราจะมาอีกรับท่านให้ไปอยูก่ บั เรา เพื่อเราอยูท่ ี่ไหนท่านทั้งหลายจะอยูท่ ี่นนั่
ด้วย เราจะไปทางไหน ท่านทั้งหลายก็รู้จกั ทางนั้น โธมาจึงทูลพระองค์วา่ พระองค์เจ้าข้า ข้าพเจ้า
ทั้งหลายไม่รู้วา่ พระองค์จะไปทางไหน ข้าพเจ้าจะรู ้จกั ทางนั้นอย่างไรได้?” พระเยซูตรัสแก่เขาว่า “เรา
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เป็ นทางนั้น เป็ นความจริ ง และเป็ นชีวติ ไม่มีผใู ้ ดมาถึงพระบิดาเว้นไว้มาทางเรา... เรามอบความสุ ขไว้
แก่ท่านทั้งหลาย ความสุ ขของเรา ๆ ให้แก่ท่าน เราให้แก่ท่านไม่เหมือนโลกให้อย่าให้ใจท่านเป็ นทุกข์
อย่ากลัวเลย” ยอห์น 14:1-6, 27
“จงสรรเสริ ญพระเจ้า คือพระบิดาแห่งพระเยซูคริ สต์เจ้าของเรา ผูไ้ ด้ทรงพระมหากรุ ณาแก่เรา
โปรดให้เราบังเกิดใหม่ ให้มีความหวังใจอันมีชีวติ อยู่ โดยทรงบันดาลให้พระเยซูคริ สต์เป็ นขึ้นมาจาก
ตายแล้ว คือได้โปรดให้รับมรดกซึ่ งไม่รู้เปื่ อยเน่า อันปราศจากมลทินและที่จะหาร่ วงโรยไปไม่ ซึ่ ง
เตรี ยมไว้ในเมืองสวรรค์สาหรับท่านทั้งหลาย ผูท้ ี่ฤทธิ์ เดชของพระเจ้าได้ทรงรักษาไว้โดยความเชื่อให้
ถึงความรอดซึ่งทรงจัดไว้พร้อมจะได้ปรากฏในเวลาที่สุด ในความรอดนั้นท่านทั้งหลายมีใจชื่นชมยินดี
มากมาย ถึงแม้วา่ เดี๋ยวนี้จาเป็ นท่านจะต้องทน ยาก ลาบาก สักหน่อยหนึ่งด้วยการทดลองต่าง ๆ เพื่อการ
ลองดูความเชื่ อของท่าน ที่ประเสริ ฐยิง่ กว่าทองคาที่ตอ้ งเสี ยไป ถึงแม้วา่ ทองคานั้นลองด้วยไฟแล้วจะได้
เป็ นเหตุให้เกิดความสรรเสริ ญสง่าราศี และเกียรติยศในเวลาที่พระเยซูคริ สต์มาปรากฏ คือพระองค์ผทู้ ี่
ท่านทั้งหลาย ยังไม่ได้เห็นแต่ท่านยังรัก พระองค์อยูแ่ ม้ท่านไม่เห็นพระองค์เดี๋ยวนี้ แต่โดยความเชื่ อท่าน
ยังมีใจยินดีมาก ด้วยความยินดีอนั เหลือล้นและประกอบด้วยสง่าราศี แล้วท่านทั้งหลายก็รับเหตุผลซึ่ง
เกิดแก่ความเชื่ อของท่าน คือว่าซึ่ งให้วญ
ิ ญาณจิตของท่านรอด” 1 เปโตร 1:3-9

ข้ อพระธรรมสาหรับผุ้อาวุโส
“ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระองค์เป็ นที่อาศัยของพวกข้าพเจ้าทุกชัว่ อายุต่อ ๆ กันมาก่อนภูเขา
ทั้งหลายได้บงั เกิดขึ้น และก่อนพระองค์ได้ทรงสร้างแผ่นดินกับพิภพโลก พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าอยู่
ตั้งแต่อดีตกาลจน ตลอดอนาคตกาล พระองค์ทรงบันดาลให้มนุษย์โลกกลับเป็ นผลคลีดิน และตรัสว่า
ลูกหลานมนุษย์เอ๋ ยจงกลับคืนเถิด เพราะในพระเนตรของพระองค์พนั ปี ก็เหมือนเวลานี้ที่ล่วงไปแล้ว
และเหมือนยามเดียวในเวลาเดียวกลางคืน พระองค์ทรงกวาดเขาไปเสี ยเช่นน้ าท่วมกวาดไป เหมือน
นอนหลับไปงีบเดียว ครั้นเวลาเช้าเขาก็เหมือนต้นหญ้าที่งอกขึ้น ในเวลาเช้ามันก็สดใสเบิกบาน ครั้น
เวลาเย็นก็ถูกหวดลง เหี่ ยวแห้งไป... เพราะวันคืนของพวกข้าพเจ้าล่วงไปหมดโดยถูกความพิโรธของ
พระองค์ ปี เดือนทั้งหลายของพวกข้าพเจ้าย่อมสิ้ นไปดุจเสี ยงถอนใน ในชัว่ อายุของข้าพเจ้ามีสักเจ็ดสิ บ
ปี เท่านั้น ถ้าแม้วา่ ที่กาลังมากก็จะยืนได้ถึงแปดสิ บปี กาลังที่ตนอวดนั้นย่อมประกอบไปด้วยการลาบาก
และความทุกข์ เพราะไม่ชา้ ก็จะเสี ยไป และข้าพเจ้าทั้งหลายจะล่วงลับไป... เพราะฉะนั้นขอทรงโปรด
สอนให้ขา้ พเจ้านับวันคืนทั้งหลายของพวกข้าพเจ้าเป็ น เพื่อจะได้มีใจประกอบไปด้วยสติปัญญา
สุ ดดี 90: 1-6, 9, 10, 12
“ผูใ้ ดอาศัย อยูใ่ นที่อนั ลับแห่ งผูใ้ หญ่ยงิ่ สู งสุ ด ผูน้ ้ นั จะได้อาศัยอยูใ่ นร่ มของพระองค์ผทู ้ รงฤทธิ์
ใหญ่ยงิ่ ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงพระเจ้าฯ ว่า พระองค์เป็ นที่พ่ ึงพานักและเป็ นป้ อมของข้าพเจ้า พระองค์เป็ น
25

พระเจ้าของข้าพเจ้า ๆ วางใจในพระองค์ ด้วยพระองค์จะทรงช่วยท่านให้พน้ จากบ่วงแร้วของนายพราน
และให้พน้ จากโรคร้ายนั้น พระองค์จะทรงปกคลุมท่านไว้ดว้ ยปี กของพระองค์ และท่านจะอาศัยอยูใ่ ต้
ปี กของพระองค์ ความสัตย์ธรรมของพระองค์เป็ นโล่และเป็ นดั้ง” สดุดี 91:1-4
“ข้าพเจ้าได้เห็นฟ้ าอากาศใหม่ และแผ่นดินโลกใหม่ เพราะฟ้ าอากาศเดิมและแผ่นดินโลกเดิม
นั้นล่วงไปแล้ว และทะเลไม่มีต่อไปเลยข้าพเจ้าได้เห็น เมืองบริ สุทธิ์ คือ เมืองเยรู ซาเล็มใหม่ เลื่อนลอยลง
มาจากสรรค์แต่พระเจ้า ทรงจัดเตรี ยมไว้แล้ว เหมือนอย่างเจ้าสาวตกแต่งตัวไว้สาหรับสามี ข้าพเจ้าได้ยนิ
เสี ยงดังมาจากพระที่นงั่ ว่า “จงดูเถิด พลับพลาของพระเจ้าก็อยูก่ บั มนุษย์แล้ว พระองค์จะสถิตอยูก่ บั เขา
และพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ าตาทุก ๆ หยด จากตาของเขา ความตายจะไม่มีต่อไป การคร่ าครวญและร้องไห้
และการเจ็บปวดอย่างหนึ่งอย่างใดจะไม่มีอีกเลย เพราะเหตุการณ์ที่ได้มีอยูแ่ ต่ด้ งั เดิมนั้นได้ล่วงพ้นไป
แล้ว” พระองค์ผปู้ ระทับบนพระที่นงั่ นั้นจึงตรัสว่า “จงดูเถิดเรากาลังสร้างสิ่ งสารพัดขึ้นใหม่” และ
พระองค์ได้ตรัสแก่ขา้ พเจ้าว่า “จงจารึ กไว้เถิด เพราะว่าถ้อยคาเหล่านี้เป็ นคาสุ จริ ตและสัตย์จริ ง”
พระองค์ได้ตรัสแก่ขา้ พเจ้าว่า “ถ้อยคาเหล่านี้สาเร็ จแล้วเราเป็ นอาละฟาและโอเมฆา คือเบื้องต้นและ
เบื้องปลาย ผูใ้ ดกระหาย เราจะให้ผนู ้ ้ นั ดื่มจากบ่อน้ าพุที่ประกอบด้วยชีวิตโดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าอันใด ถ้า
ผูใ้ ดมีชยั ชนะผูน้ ้ นั จะได้สิ่งเหล่านี้เป็ นมรดก และเราจะเป็ นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็ นบุตรของเรา”
วิวรณ์ 21: 1-7
“ท่านได้ช้ ีให้ขา้ พเจ้าเห็นแม่น้ าแห่งชีวิตใสดุจแก้วไหลออกมาจาก พระที่นงั่ ของพระเจ้าและ
พระที่นงั่ ของพระเมษโปดกที่ท่ามกลางถนนในเมืองนั้น ริ มแม่น้ าทั้งสองฟากมีตน้ ไม้แห่งชีวติ ซึ่ ง
ผลิตผลทุก ๆ เดือน ปี ละสิ บสองครั้งและใบของต้นไม้น้ นั สาหรับรักษาพวกนานาประเทศให้หาย และ
จะไม่มีการสาปแช่งใด ๆ ต่อไปอีกเลย แต่พระที่นงั่ ของพระเจ้าและของพระเมษโปดกนั้นจะตั้งอยูท่ ี่นนั่
และบรรดาผูท้ าสของพระองค์จะปรนนิบตั ิพระองค์ และเขาทั้งหลายนั้นจะเห็นพระพักตร์ ของพระองค์
และพระนามของพระองค์จะอยูท่ ี่หน้าผากเขา ที่นนั่ จะไม่มีกลางคืนต่อไป และเขาไม่ตอ้ งการตะเกียง
หรื อแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ เพราะว่าพระองค์ผเู ้ ป็ นพระเจ้าจะประทานแสงสว่างให้แก่เขา และจะ
ครอบครองอยูเ่ ป็ นนิตย์นิรันดร” วิวรณ์ 22:1-5
คาอธิษฐาน
จงให้คาอธิ ษฐานในงานศพเป็ นเรื่ องที่เข้าใจง่าย ๆ เป็ นคาอธิ ษฐานที่ออกมาจากใจจริ งที่ผู ้
อธิ ษฐานร้องทูลต่อพระเจ้าแทนดวงใจที่กาลังโศกเศร้า ถ้าพี่นอ้ งของผูต้ ายเป็ นสมาชิกของคริ สตจักร
หรื อเป็ นเพื่อนของคริ สตจักรที่รู้จกั ดี บางทีศิษยาภิบาลก็อธิ ษฐานเผื่อพี่นอ้ งเหล่านั้นเป็ นรายบุคคล ถ้า
หากว่ามีบางคนที่ยงั ไม่รับพระเยซูคริ สต์ก็ให้อธิ ษฐานเผื่อคนเหล่านั้นด้วยโดยไม่ออกชื่ อ เพื่อเป็ นการ
ชักชวนให้เขารับความรอด
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คาเทศนา
ข้อพระคริ สตธรรมคัมภีร์มีมากมายที่จะใช้เทศนาเกี่ยวกับงานฝังศพ คาเทศนาควรเป็ นข้อความ
กะทัดรัดสั้น ๆ เป็ นคาพูดเข้าใจง่าย ๆ และพูดเป็ นการเล้าโลมจิตใจของผูฟ้ ังที่กาลังระทมทุกข์เนื่องจาก
ผูท้ ี่รักจากไป อย่าเทศนาด้วยคาพูดที่แข็งกร้าวและดังเกินควร จงพูดให้คนเป็ นฟัง ไม่ใช่เทศนาให้คนที่
ตายแล้วฟัง พูดเป็ นการเล้าโลมอย่างเห็นอกเห็นใจให้มาก ๆ ดังข้อพระธรรมที่กล่าว “จงเลาโล้มโอจง
เล้าโลมพลไพร่ ของเรา” ถ้อยคาชนิดนี้แหละจะเป็ นการเหมาะสมสาหรับเทศนาให้ผมู ้ ีความทุกข์ฟังเพื่อ
ดับความทุกข์ หากผูต้ ายเป็ นคนที่เราทราบว่าเขาเป็ นบุตรของพระเจ้า ก็ไม่ขาดข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับการ
บรรเทาทุกข์ การเล้าโลมใจ และความหวังในชีวติ อนาคตด้วยเสมอ
คาเทศนา ควรเป็ น ข้อเสนอชี้ทางรอดพ้น จากความผิดบาปสาหรับผูฟ้ ังทุกคน คาเทศนาที่อา้ ง
ว่า ทุกคนจะไปสวรรค์น้ นั เป็ นการไม่สมควร และเป็ นการพูดขัดแย้งกับความจริ งที่มีอยูใ่ นพระคัมภีร์ ถ้า
สงสัยว่าคนที่ตายแล้วได้ไปอยูก่ บั พระเจ้า อย่าออกความเห็นพระเจ้าผูท้ รงพิพากษาโลกจะทรงจัดการ
ทุกสิ่ งทุกอย่างไปในทางที่ถูกที่ควรเสมอ ผูร้ ับใช้ของพระเจ้าไม่ควรจะกล่าวคาพิพิากษาใด ๆ เลย ถ้า
ผูร้ ับใช้ของพระเจ้าเห็นสมควร ก็อาจชวนเชิ ญให้คนฟังยินดีตอ้ นรับเชื่ อพระเยซูหลังจากได้เทศนาจบลง
แล้ว เพียงแต่เชิ ญให้คนยกมือขึ้น หรื อเชิญให้เขายืนขึ้น ก็เป็ นการเพียงพอแล้ว ผูเ้ ทศนาอาจพูดเพิม่ เติม
ได้วา่ เขาอยากจะพูดกับคนเหล่านี้เป็ นส่ วนตัว หลังจากการประชุมครั้งนี้เท่าที่เป็ นส่ วนตัว หลังจากการ
ประชุมครั้งนี้ เท่าที่โอกาสจะอานวยให้เร็ วที่สุด ทั้งนี้เพื่อเป็ นการย้าและยืนยันการตัดสิ นใจของเขาอีก
ครั้งหนึ่ง แต่การเทศนาจะมีการเชิ ญคนให้รับเชื่ อพระเยซูดว้ ยหรื อไม่ก็ตาม คาเทศนานั้นต้องเน้นให้ผฟู ้ ัง
ทราบถึงความรอดในพระเจ้า
คาอธิษฐานปิ ดประชุ ม
อธิ ษฐานสั้น ๆ ขอให้ผทู้ ี่เศร้าโศกได้อ่านพระวจนะของพระเจ้า เพื่อจิตใจของเขาจะได้รับความ
ชูใจและมีกาลัง เพื่อชีวติ ต่อไปภายหน้า
หมายเหตุ
ถ้าจะมีการดูศพเป็ นครั้งสุ ดท้ายก็เปิ ดหี บให้คนที่ตอ้ งการดูได้ แต่ตามปกติมกั ไม่นิยมเปิ ดหี บดู
ศพ เว้นแต่ญาติสนิทที่อยูห่ ่างไกลเพิ่มมาถึง และอยากเห็นหน้าเป็ นครั้งสุ ดท้าย เมื่อปิ ดหี บศพแล้ว ผูม้ ี
หน้าที่หามศพจะช่วยกันเคลื่อนศพขึ้นรถ หรื อเดินเป็ นขบวนไปสุ สาน ศิษยาภิบาลจะนาหน้าขบวนศพ
ญาติพี่นอ้ งและมิตรสหายจะไปตามหลังศพ
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พิธีฝังศพทีส่ ุ สาน
หลังจากที่เคลื่อนศพมาสู่ สุสาน เรี ยบร้อยแล้วศิษยาภิบาลนาขบวนศพมาสู่ หลุมฝังศพช้า ๆ
และศิษยาภบาลจะยืนอยูข่ า้ งหลุม ณ ที่หนึ่งที่ใดที่เหมาะสมรอจนทุก ๆ คนมายืนล้อมรอบหลุมที่จะฝัง
ศพเรี ยบร้อยแล้ว ศิษยาภิบาลจะอ่านข้อพระธรรม หรื อจะร้องเพลงที่เหมาะสมกับงานศพสักหนึ่งบท
แล้วจึงทาพิธีฝังศพ โดยศิษยาภิบาลวางดอกไม้และดินเป็ นคนแรกพร้อมกับพูดว่า “ซึ่งเป็ นดินจะกลับ
เป็ นดิน ซึ่ งเป็ นเถ้าจะกลับเป็ นเถ้า ซึ่งเป็ นธุลีจะกลับเป็ นธุลี” แล้วแขกผูม้ าร่ วมพิธี และญาติมิตร จะวาง
ดอกไม้และดินศิษยาภิบาลขอพระพรปิ ดการประชุม
การวางดอกไม้และดิน บางแห่งนิยมวางดอกไม้และดินเวลาฝังศพ ดินจะปั้ นก้อนกลม ๆ ห่อ
ด้วยกระดาษสี ดาหรื อกระดาษสี ขาวก็ได้ ทั้งนี้ยอ่ มแล้วแต่ความนิยม และความสะดวกของเจ้าภาพที่จะ
จัดทา

สาหรับฝังศพคริสเตียน
อ่าน 1 เธสะโลนิกา 4: 13-18 หรื อ 1 โคริ นธ์ 15:51-58
“พี่นอ้ งและสหายที่เคารพ เราได้มาชุมนุมกันในที่น้ ี เพื่อนาเอาร่ างกายของญาติของเราคนนี้มา
ไว้ ณ ที่น้ ี ส่ วนวิญญาณของเขาได้ไปอยูก่ บั พระเจ้าแล้ว ณ ที่หลุมฝังศพนี้เรานาเอาร่ างกายของเขามาฝาก
ไว้กบั ดินแห่งโลกนี้
เพื่อเป็ นที่ระลึก
เราไม่ได้มองดูสถานที่น้ ีดว้ ยความเศร้าโศกและหมดหวัง
เหมือนกับคนที่ไม่มีพระเจ้าเราเชื่ อว่าการจากไปจากร่ างกายของผูน้ ้ ีเป็ นการไปเฝ้ าอยูเ่ ฉพาะพระพักตร์
พระเจ้า ฉะนั้นการตายจึงดีกว่า ดังนั้นเราจึงมอบร่ างกายของผูน้ ้ ีไว้กบั ดิน เรากาลังคอยด้วยความหวังใน
การเสด็จกลับมาของพระเยซูคริ สต์ เราเชื่ อว่าผูท้ ี่ตายแล้วในพระคริ สต์จะฟื้ นคืนชีพอีก และเราซึ่ งเป็ น
คนของพระเยซูคริ สต์ ซึ่ งยังเป็ นอยูแ่ ละคอยอยูจ่ ะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้น และจะได้
พบองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าในท้องฟ้ า อย่างนั้นแหละเราจึงจะอยูก่ บั องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเป็ นนิตย์เหตุฉะนั้นท่าน
ทั้งหลายจงเล้าโลม ซึ่ งกันและกันด้วยข้อความเหล่านี้เถิด”
หรือจะอ่าน
ขอเชิ ญท่านที่เคารพได้สดับพระธรรมโอวาทของพระเจ้าดังนี้วา่ “พระเจ้าได้ทรงประทานให้
และพระเจ้าได้ทรงเรี ยกกลับคืนไปอีกจงสรรเสริ ญพระนามของพระองค์”
“อย่าให้ใจของท่านเป็ นทุกข์ อย่ากลัวเลย”
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“ท่านที่เคารพ เราได้มาชุมนุ มกัน ณ ที่น้ ีเพื่อนาร่ างกายของผูท้ ี่รักของเราผูน้ ้ ีมาฝากไว้กบั ดินให้
เราระลึกถึงความศักดิ์สิทธิ์ ของพระเจ้าอยูเ่ สมอเป็ นนิ จนิ รันดร จงให้ชีวิตของท่านดารงอยูด่ ว้ ยความเชื่ อ
ซึ่ งมัน่ คงกว่าความตาย จงเล้าโลมซึ่ งกันและกันด้วยความหวังแห่งชีวิตซึ่ งจะไม่รู้จกั สู ญสิ้ นต่อไปอีก
นิรันดร เราจึงมอบร่ างกายคือ เรื อนดินของผูท้ ี่รักของเราไว้กบั ดินเมื่อเราทั้งหลายมีลกั ษณะสมกับดิน
มาแล้ว เราก็จะมีลกั ษณะสมกับสวรรค์เหมือนกัน”
หรือจะอ่าน
“พระเจ้าฯ ทรงเป็ นสว่างและความรอดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะต้องกลัวผูใ้ ดเล่า? พระเจ้าฯ ทรง
เป็ นกาลังวังชา แห่งชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะต้องไปกลัวใคร... สิ่ งเดียวซึ่ งข้าพเจ้าได้ขอจากพระเจ้า
แล้วข้าพเจ้าจะเสาะหา สิ่ งนั้นคือที่จะได้อาศัยอยูใ่ น พระวิหาร ของพระองค์ตลอดชัว่ ชีวติ ของข้าพเจ้า
เพื่อจะได้เห็นความสง่างามของพระเจ้าฯ และจะได้พินิจพิจารณาพระวิหารของพระองค์”
มีมิตรสหายของเราบางคนได้มีหุน้ ส่ วนร่ วมสุ ขร่ วมทุกข์กบั พี่นอ้ งในพระคริ สต์ของเราที่
ล่วงลับไปแล้วนี้มาเป็ นเวลาแรมปี เราคงจาเรื่ องราวต่าง ๆ ที่เป็ นพระพรแห่งความสุ ขและความเจริ ญใน
พระเจ้าตลอดระยะเวลาเหล่านั้นที่ผา่ นมาซึ่ งเราจะถนอมความรู ้สึกดีเหล่านี้ไว้เสมอ ความซื่ อสัตย์สุจริ ต
การเป็ นมิตร และชีวติ ที่พลีอุทิศเพื่อพระเจ้า จะเป็ นพยานในชีวติ ของเราทุกคนทั้งในคริ สตจักรและใน
ตาบลนี้ ผูน้ ้ ีได้รักบูชาและปฏิบตั ิมาเป็ นเวลานาน เราจึงขอมอบร่ างกายของเขาให้พกั อยู่ ณ ที่น้ ี และเรารู ้
แน่นอนว่าจิตวิญญาณของเขาได้อยูก่ บั พระเจ้าแล้ว ในปราสาทของพระองค์ และในพิธีเช่นนี้เราจึงมอบ
จิตใจของเราไว้ดว้ ยความไว้วางใจ และความหวังอันแน่นอนแห่งการฟื้ นคืนชีพ ด้วยการมีชีวติ นิรันดร
กับองค์พระเยซูคริ สต์ตลอดสื บ ๆ ไป”
หรือจะอ่าน
“ด้วยว่าพระเจ้าผูท้ รงฤทธานุ ภาพทรงพอพระทัย กอปรด้วย พระมหากรุ ณาธิ คุณอันใหญ่หลวง
ของพระองค์ ได้ทรงรับเอาดวงวิญญาณของนาย..... (หรื อนาง..... หรื อนางสาว....... หรื อคุณ..............)
ไปจากเรา เหตะฉะนั้นเราจึงมอบร่ างกายของเขาฝากไว้กบั ดิน ซึ่ งเป็ นดินจะกลับเป็ นดิน ซึ่ งเป็ นเถ้าจะ
กลับเป็ นเถ้า ซึ่งเป็ นธุลีจะกลับเป็ นธุ ลี แต่เราเชื่อและแน่ใจในการฟื้ นคืนชีพด้วยร่ างกายใหม่ในอนาคต
สู่ ชีวติ นิรันดรร่ วมกับองค์พระเยซูคริ สต์ ผูซ้ ่ ึ งจะทรงเปลี่ยนร่ างกายที่เปื่ อยเน่าของเรานี้ ไปสู่ ร่างกายที่ไม่
รู้จกั เปื่ อยเน่า ซึ่ งเป็ นการที่มีสง่าราศี สมกับพระกายอันทรงเกียรติของพระองค์ ทั้งนี้พระองค์ทรงฤทธา
นุภาพที่จะดลบันดาลให้ทุก ๆ สิ่ งเป็ นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ทุกประการ อาเมน”
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สาหรับฝังศพเด็ก
อ่านอิสยาห์ 40: 11 หรื อมาระโก 10:13-16
“พระเยซูทรงอุม้ เด็ก เล็ก ๆ ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ และทรงอวยพระพรให้แก่เด็ก ๆ
เหล่านั้น” ให้เราใช้เรื่ องนี้ซ่ ึ งแสดงพระลักษณะของพระเยซู ขณะที่พระองค์ประทับอยูใ่ นโลกนี้ แล้ว
เปลี่ยนเรื่ องจากโลกนี้ให้เป็ นภาพของสวรรค์ อีกครั้งหนึ่งพระองค์ทรงกางพระหัตถ์ออกต้อนรับเด็ก
แล้วโอบเข้าไว้ในพระทรวงของพระองค์ ด้วยความรักที่สุดซึ่งออกมาจากพระทัยของพระองค์ พระองค์
ได้สั่งเราว่าจงยอมให้เด็ก ๆ มาหาพระองค์ อย่าห้ามเขาเลย การจากไปของเด็กที่เรารักมากก็เป็ นการนา
สวรรค์ให้เข้ามาใกล้จิตใจของเรามากขึ้น เพราะเด็กนี้ไปอยูก่ บั พระเยซูเจ้าแล้ว”
หรือจะอ่าน
“อาณาจักรสวรรค์เป็ นเสมือนอาณาจักรของเด็ก ๆ วันนี้เรารู ้สึกว่าสวรรค์เป็ นของจริ งสาหรับ
เรามากขึ้นยิง่ กว่าวันก่อน และเรารู ้สึกว่าเรากาลังโอบอุม้ เอาชีวติ นิรันดรไว้ในมือของเรา ขณะที่เรากาลัง
อุม้ เด็กเล็ก ๆ เช่นนี้ไว้ในแขนของเรา จงให้เราฟังและประพฤติตามพระธรรมโอวาทของพระเยซู ให้เรา
มีน้ าใจเป็ นเหมือนจิตใจของเด็กเล็ก ๆ เพื่อเราจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้าได้ เราใคร่ ปรารถนาว่า
ทุกคนมีความแน่ใจว่าจะเข้าในสวรรค์เช่นเดียวกับเด็กเล็กนี้ เนื่องจากเราได้รับการเล้าโลมใจจากความ
จริ งข้อนี้เราจึงฝากร่ างกายของทารกคนนี้ไว้ในดินเพื่อเป็ นที่พกั ผ่อนของเขา เหตุฉะนั้นให้เราตั้งใจอีก
ครั้งหนึ่งว่าเรา จะดาเนินชีวิต เพื่อรับชีวติ นิรันดรโดยพระเยซูคริ สตเจ้า”
หรือจะอ่าน
“จงยอมให้เด็กเล็ก ๆ เข้ามาหาเรา อย่าห้ามเขาเลย เพราะชาวแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าย่อม
เป็ นคนอย่างนั้น” “พระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยูเ่ ป็ นนิจเป็ นที่อาศัยของเจ้า และพระหัตถ์อนั ถาวรเป็ นนิจ
ของพระองค์ก็รับรองเจ้าอยู”่ เนื่องจากเป็ นที่พอพระทัยของพระทัยของบิดาเจ้าผูส้ ถิตอยูใ่ นมหาสวรรค์
และพระองค์ทรงเป็ น ผูเ้ ลี้ยงแกะ ของบรรดาลูกแกะทั้งหลาย จะรับจิตวิญญาณของเด็กนี้เข้าไว้ในคอก
แกะแห่งเมืองสวรรค์ ดังนั้นเราจึงมอบร่ างกายของเด็กคนนี้ไว้กบั ดิน พระเจ้าแห่งพลโยธาตรัสว่า “ใน
วันที่เราจะเก็บรวบรวมเพชรพลอยของเราไว้ เขาทั้งหลายก็จะเป็ นคนของเรา
“แต่น้ ีไปเขาจะไม่หิวกระหาย และแสงแดดและความร้อนจะไม่ส่องต้องเขาต่อไป เพราะว่า
พระเมษโปฏกที่ทรงอยูท่ ่ามกลางพระที่นงั่ นั้นจะอนุบาลเขาไว้
และจะทรงนาเขาไปถึงน้ าพุอนั
ประกอบด้วยชีวิต และพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ าตาทุก ๆ หยดจากตาเขาทั้งหลาย”
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สาหรับฝังศพผู้ทไี่ ม่ เป็ นคริสเตียน
เลือกบางข้อจาก สดุดี 46,90,19,103 ยอห์น 14 หรื อ ยอห์น 11: 25-36
“ณ ที่น้ ีเป็ นสถานที่ซ่ ึ งเราผูย้ งั ไม่ตายได้มาแสดงคาราวะและไว้อาลัยแก่ผตู ้ าย “มนุษย์ซ่ ึ งเกิดจาก
เพศหญิงย่อมมีแต่วนั เวลาน้อยนัก และประกอบไปด้วยความทุกข์ยากลาบาก” “เพราะว่าเราเข้ามาใน
โลกไม่ได้เอาอะไรมาฉันใด เราไปจากโลกก็เอาอะไรไปไม่ได้ฉนั นั้น” ในท่ามกลางการมีชีวติ อยู่ เราก็
อยูท่ ่ามกลางความตายเราจะไปขอความช่วยเหลือ จากใครได้นอกจากพระเจ้า ผูซ้ ่ ึ งทรงรังเกียจต่อความ
บาปของเรา? นี่แหละเป็ นสุ ดปลายทางของการมีชีวติ และจงให้คนที่มีชีวติ อยูไ่ ด้พิจาณา และตรึ กตรอง
ความจริ งข้อนี้ ไม่มีการงานที่ตอ้ งทา ไม่มีความรู ้ใด ๆ หรื อไม่มีการบ่ายเบี่ยงเลี่ยงได้ และไม่มีสติปัญญา
ใด ๆ ในหลุมฝังศพซึ่ งเราจะต้องไปเราทราบว่า “มนุษย์ท้ งั หลายมีกาหนดไว้แล้วว่าจะต้องตายหนหนึ่ง
และภายหลังนั้นจะถึงการพิพากษา ดังนั้นให้เรา ณ ที่น้ ีจงแสวงหาพระเจ้าด้วยสิ้ นสุ ดจิตใจของเรา และ
จงต้อนรับเอาความรอดพ้นบาป ซึ่ ง พระองค์ทรงยืน่ ให้แก่เราด้วยพระคุณของพระองค์ พระคริ สตธรรม
คัมภีร์ได้สอนเราว่า “พระกรุ ณาของพระเจ้านั้นเป็ นที่จะนาเราให้กลับใจเสี ยใหม่” และการกลับใจเสี ย
ใหม่ จะนาเรามาถึงของประทานอันยิง่ ใหญ่ของพระเจ้าคือการได้รับชีวติ นิรันดรโดยอาศัยพระบารมี
ของพระเยซูคริ สตเจ้า ขอให้พระมหากรุ ณาธิคุณของพระเจ้าเป็ นการเตือนเราถึงความรักของพระองค์
เจ้าซึ่งมีต่อเราในองค์พระคริ สต์บดั นี้เราได้มอบร่ างกายของคนที่รักของเราคนนี้มาฝากไว้ในที่หยุดพัก
และเรามอบจิตวิญญาณไว้กบั พระเจ้า เพราะเรารู ้วา่ พระเจ้าเป็ นผูพ้ ิพากษาโลก จะทาสิ่ งที่ถูกต้องเสมอ”
หรือจะอ่าน
“พระเยซูตรัสว่า “เราบอกท่านทั้งหลายตามจริ งว่า ถ้าผูใ้ ดฟังคาของเรา และเชื่อพระองค์ที่ทรง
ใช้เรามา ผูน้ ้ นั มีชีวิตนิ รันดร และมิได้เข้าในการพิพากษา แต่ได้พน้ จากความตายเข้าในชีวติ แล้ว... ท่าน
ทั้งหลายอย่าประหลาดใจในข้อนี้เลย เพราะเวลาจะมาเมื่อบรรดาคนที่อยูใ่ นอุโมงค์ ฝังศพจะได้ยนิ
สาเนียง ของพระองค์และจะได้เป็ นขึ้นมา ผูท้ ี่ได้ประพฤติดีจะเป็ นขึ้นมาสู่ ชีวติ แต่ผทู ้ ี่ได้ประพฤติชวั่ จะ
เป็ นขึ้นมาสู่ การพิพากษา”
ดังนั้นจึงเป็ นการพอพระทัยพระเจ้าผูท้ รงฤทธาศักดานุภาพที่ได้รับจิต
วิญญาณของเพื่อนที่รักของเราไปจากโลกนี้ เหตุดงั นั้นเราจึงฝากร่ างกายของผูน้ ้ ีไว้กบั ดิน เพื่อจะคอย
การฟื้ นขึ้นมาจากความตายดังที่พระเยซูได้ตรัสไว้แล้ว”
ขอพระพรปิ ดประชุ ม
หลังจากทาพิธีบรรจุศพแล้ว ควรมีการอธิ ษฐานอีกครั้งหนึ่ งพร้อมกับขอพระพรปิ ดประชุม การ
อธิ ษฐานครั้งหลังนี้เป็ นการอธิ ษฐานขอการเล้าโลมจากพระเจ้ามาให้แก่ผทู ้ ี่กาลังประสบความทุกข์ และ
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ให้อธิษฐานเผื่อผูเ้ ป็ นอยูจ่ ะได้เตรี ยมตัว สาหรับวันข้างหน้าศิษยาภิบาลอธิ ษฐานขอพระพร คัดจากข้อ
พระคัมภีร์ดงั นี้วา่
“พระเจ้าฯ จงอวยพระพรแก่ท่านและปกป้ องรักษาท่าน พระเจ้าฯ จงกระทาให้พระพักตร์ ของ
พระองค์ส่องสว่างแก่ท่าน และทรงพระกรุ ณาโปรดแก่ท่าน พระเจ้าฯ ทรงเงยพระพักตร์ ของพระองค์
ขึ้นเหนื อท่าน และประทานความสุ ขสาราญแก่ท่าน”กันดารวิถี 6:24-26
“สันติสุขแห่งพระเจ้า ซึ่ งเหลือที่จะเข้าใจได้ จะคุม้ ครองใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ใน
พระเยซูคริ สต์” ฟี ลิปปี 4:7
“บัดนี้ขอให้พระองค์พระเยซูคริ สตเจ้าของเราเอง และพระเจ้าคือพระบิดาของเรา ผูท้ รงรักเรา
และทรงประทานให้เรามีความชูใจนิรันดรและความหวังอันดีโดยพระคุณ ทรงชูใจและตั้งใจของท่าน
ไว้ให้มนั่ คงในกิจการ และในวาจาอันดีทุกอย่าง” 2 เธสะโลนิกา 2:16, 17
“ขอพระเจ้าแห่งสันติสุข ผูไ้ ด้ทรงบันดาลให้พระเยซูเจ้าของเราเป็ นขึ้นมาจากตาย คือพระองค์ผู ้
ทรงเป็ นผูเ้ ลี้ยงแกะอันเลิศ โดยโลหิ ตแห่งคาสัญญาไมตรี นิรันดร ทรงกระทาให้ท่านทั้งหลายเป็ นคน
สาเร็ จถ้วนถี่ในการดีทุกอย่างเพื่อจะได้ประพฤติตามพระทัยของพระองค์ และทรงตกแต่งเราทั้งหลาย
ให้เป็ นที่ชอบพระทัยต่อคลอง พระเนตรของพระองค์โดย พระเยซูคริ สต์จงถวายสง่าราศีแก่พระองค์น้ นั
สื บ ๆ ไปเป็ นนิตย์ อาเมน” ฮีบรู 13:20, 21
หมายเหตุ
มีบ่อยครั้งที่พิธีซ่ ึ งทาข้างหลุดฝังศพนี้รู้สึกว่า มีผโู ้ ศกเศร้าเป็ นทุกข์หนักใจมากที่สุด คือบางที
เขาจะรู ้สึกว้าเหว่และอ้างว้างชอบกล โดยนึกว่าคนที่รักของตัวต้องถูกฝังอยูใ่ นดินแต่คนเดียว และไม่ได้
เห็นหน้ากันอีกเลย เพราะฉะนั้นศิษยาภิบาลควรไปพูดจาปลอบโยนทันทีที่ทาพิธีเสร็ จ อาจเดินเลี่ยงเข้า
ไปใกล้ ๆ ตัวในขณะนั้น และให้คาปลอบโยนหนุ นใจเขาเป็ นพิเศษ เป็ นการเฉพาะตัวสาหรับคนนั้น ๆ
ศิษยาภิบาลควรอยูส่ นทนาปราศัยกับผูเ้ ศร้าโศกให้นานพอสมควรแก่เวลา และถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่ งใดที่อาจ
เป็ นคุณประโยชน์แก่เขาหรื ออาจจะช่วยเหลือเขาได้ก็ควรลงมือทาทันที ทั้งนี้เพื่อระงับความโศกเศร้าที่
ตื่นตัวอยูใ่ นขณะนั้น และในโอกาสเช่นนี้แหละที่ศิษยาภิบาลจะมีโอกาสงาม ๆ พูดเงียบ ๆ กับคนที่กาลัง
ทุกข์โศกเกี่ยวกับชีวติ ทางด้านจิตวิญญาณ
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ศีลบัพติศมา
คานา
พระเยซูตรัสสั่งเราทั้งหลายว่าให้คริ สเตียนพึงปฏิบตั ิแต่เพียงศีลสองอย่างเท่านั้น คือศีลบัพติศ
มาและศีลมหาสนิท คริ สเตียนทัว่ โลกพากันยืนยันอย่างแน่นอนว่า การรับ ศีลบัพติศมานั้นเป็ น
ประสบการณ์แห่งวิญญาณจิตที่สาคัญอันหนึ่งในชี วติ ของคริ สเตียน เพราะฉะนั้นให้ผรู ้ ับใช้ของพระเจ้า
จงทาตามจุดประสงค์ของพิธีบพั ติศมาซึ่ งวางแบบไว้ในพระคัมภีร์
และพิธีเช่นนี้ควรได้รับการ
สนับสนุนให้ คนเชื่อ พระเจ้าพึงปฏิบตั ิตาม
มีขอ้ ปลีกย่อยอยูส่ องสามข้อ ซึ่ งศิษยาภิบาลควรปฏิบตั ิเพื่อให้พิธีดาเนินไปอย่างเรี ยบร้อย
ก. สิ่ งแรกศิษยาภิบาลจะต้องรู ้แน่วา่ คนที่มาขอรับศีลบัพติศมานั้นได้บงั เกิดใหม่จริ ง ๆ แล้วมี
บ่อยครั้งที่คนมาขอให้ทา พิธีบพั ติศมาก็เนื่องจากเห็นคนอื่นทา ตัวเองก็เลยอยากทาตามบ้างหรื อเห็นว่า
เป็ นสิ่ งสมควรจะทาได้ แต่เขายังไม่ได้กลับใจเสี ยใหม่
ข. จงอธิ บายอย่างระมัดระวัง แต่ตอ้ งให้ผมู ้ ารับบัพติศมาทุกคนเข้าใจความหมายของศีล
บัพติศมาอย่างแจ่มแจ้ง
ค. จงอบรมถึงการแต่งกายให้เหมาะสมกับพิธีบพั ติศมา และแนะนาให้เอาเสื้ อผ้ามาอีกชุดหนึ่ง
เพื่อเปลี่ยนชุดที่เปี ยก เป็ นการช่วยให้ผรู ้ ับศีลไม่รู้สึกกระดากอายหรื ออึดอัดเวลาเข้าพิธีจริ ง ๆ
การไว้สง่าของพิธีควรรักษาไว้ ข้อแนะนาต่อไปนี้ควรอธิ บายให้ผรู ้ ับพิธีทราบ คืนคนที่จะรับ
พิธีบพั ติศมา เวลาลงในน้ าให้ หันหน้าไปสู่ ที่ประชุม เมื่อศิษยาภิบาลกล่าวคาของพิธีแล้วศิษยาภิบาลจะ
เอาผ้าเช็ดหน้าสะอาดปิ ดปากปิ ดจมูกของผูร้ ับศีล แล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งช้อนประคองบ่าของผูน้ ้ นั เพื่อ
ช่วยพยุงให้หลังเอนลงไปในน้ าและกลับขึ้นมาได้สะอวด บางคนก็จบั ที่ขอ้ มือของศิษยาภิบาลด้วย เมื่อ
กลับยืนเป็ นปกติ แล้วให้ผูร้ ับศีลยืนสงบ จนถึง ทุกคนรับพิธีบพั ติศมาเสร็ จ
พิธีศีลบัพติศมา
การรับพิธีบพั ติศมาควรได้รับการไตร่ ตรองและเอาใจใส่ มาแล้วอย่างดี ไม่วา่ พิธีบพั ติศมานั้นจะ
ทาร่ วมกับพิธีนมัสการปกติหรื อจะแยกทาพิธีบพั ติศมาต่างหาก
ขอแนะนาให้ใช้ระเบียบวาระดังนี้
1. เลือกร้องเพลงให้เหมาะสมกับพิธี
2. เลือกอ่านหรื อท่องจาจากข้อเหล่านี้ หรื อ ข้ออื่น ๆ ที่เหมาะสม
มัทธิว 3: 13-17 กิจการ 8:35-39
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มัทธิว 28: 16-20 โรม 6:1-5
มาระโก 16: 14-18 โคโลสี 2:12-14
3. อธิ บายความหมายของบัพติศมาเพียงสั้น ๆ
4. ศิษยาภิบาลและผูร้ ับศีลจะลงไปในน้ า
ศิษยาภิบาลพูดกับผูม้ ารับบัพติศมาที่ละคน
“ท่านแน่ใจหรื อว่าท่านได้เป็ นบุตรของพระเจ้าแล้ว เพราะอาศัยบารมีแห่งความเชื่อในองค์พระ
เยซูคริ สต์วา่ พระองค์ทรงเป็ นผูป้ ลดเปลื้องบาปของท่านแล้ว ท่านเห็นชัดเจนในข้อนี้ จริ ง ๆ หรื อ?”
ผูร้ ับบัพติศมาจะตอบว่า “ข้าพเจ้าเห็นแล้ว”
ท่านมีความประสงค์ จะติดตามพระเยซูคริ สต์ในการที่ตวั ของท่านเองได้ตายแล้วในชีวติ เก่า
เพื่อเดินไปในชีวิตใหม่กบั องค์พระเยซูคริ สต์หรื อ?”
ผูร้ ับบัพติศมาจะตอบว่า “ข้าพเจ้าขอสัญญาอย่างนั้น”
หมายเหตุ หลังจากได้ไต่ถามปากคา แต่ละคนแล้วจะให้โอกาสแก่ผทู ้ ี่รับพิธีบพั ติศมากล่าวคา
เป็ นพยานก็ได้ ถ้าประสงค์เช่นนั้น
“นาย.... หรื อนาง...... หรื อ....... นางสาว ....... โดยการรับด้วยปากของท่านเองว่า ท่านมีความ
เชื่อในองค์พระเยซูคริ สต์โดยนับถือว่า
พระเยซู คริ สต์ทรงเป็ นพระผูไ้ ถ่บาปประจาตัวของท่าน
โดยเฉพาะ และโดยการเชื่อฟังพระเยซูคริ สต์ ท่านได้สาแดงความประสงค์ของท่านที่จะติดตามพระองค์
ไปโดยยอมให้ตวั เองตายไปจากชีวติ เก่า และยอมเดินตามพระเยซูคริ สต์ในชีวิตใหม่ ข้าพเจ้าจึงให้ท่าน
รับบัพติศมาในนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ อาเมน” (ณ ที่น้ ีผรู ้ ับพิธีบพั ติศมา
จะจุ่มลงไปในน้ าดังที่อธิบายมาแล้ว)
5.จะร้องเพลงสักข้อหนึ่ง หรื อข้อร้องรับระหว่างผูร้ ับพิธีบพั ติศมาแต่ละคนก็ได้
เป็ นสิ่ งที่ดีถา้ จะมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผเู ้ ข้ารับพิธีบพั ติศมาไว้เป็ นหลักฐาน (สัง่ ซื้ อได้จาก
กองคริ สเตียนบรรณศาสตร์ กรุ งเทพ)
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ศีลมหาสนิท
คานา
พิธีศีลมหาสนิท หรื อ ศีลระลึกนั้นเป็ นการผูกมัดอันศักดิ์สิทธิ์ ของผูเ้ ชื่อกับ พระองค์เจ้าผูท้ รง
ฟื้ นคืนพระชนม์ และเป็ นการผูกมัดคริ สเตียนให้มีสามัคคีธรรมซึ่ งกันและกัน เพื่อได้รับพระพรจากพระ
เจ้า ศีลมหาสนิทเป็ นพิธีที่ระลึกถึงพระเยซูคริ สต์ และกิจกรรมที่พระองค์ได้ทรงกระทาไว้ และการ
สิ้ นพระชนม์บนกางเขนการร่ วมโต๊ะเสวยกับพระเยซูคริ สต์เป็ นเวลาที่จิตวิญญาณได้รับประสบการณ์
อันสู งสุ ด ไม่มีการประชุมนมัสการอื่นใดที่มีค่าเท่ากับพิธีศีลมหาสนิท แต่น่าเสี ยดายที่พิธีอนั สู งศักดิ์
เช่นนี้หลายคนทาให้กลายเป็ นพิธีที่ไร้ความหมาย จงให้ศิษยาภิบาลเข้าใจจุดประสงค์แห่งความจริ งข้อนี้
เพื่อจะได้ปฏิบตั ิต่อพิธีในทางที่ถูกที่ควร
การเตรี ยมเครื่ องถือศีลมหาสนิทนั้นเป็ นหน้าที่ซ่ ึ งศิยาภิบาลจะต้องเป็ นห่วง ถ้าศิษยาภิบาลจะไม่
เตรี ยมเองก็จงมอบให้คนหนึ่ งรับผิดชอบ ผ้าปูโต๊ะควรสะอาดจริ ง ๆ ถ้วยน้ าองุ่นและภาชนะใส่ ขนมปั ง
ควรสะอาดเป็ นพิเศษและเจ้าหน้าที่ซ่ ึงเป็ นผูส้ ่ งน้ าองุ่นกับขนมปั งควรแต่งกายสะอาด คนเหล่านั้นที่มี
ส่ วนช่วยในพิธีจะได้รับการบอกเล่าก่อนล่วงหน้าว่า แต่ละคนมีหน้าที่อย่างไร และพิธีจะต้องดาเนินไป
อย่างไรจะต้องรู ้กนั หมด
เมื่อพิธีศีลมหาสนิท อย่าให้เกิดความคิดที่วา่ การทาพิธีศีลระลึกร่ วมโต๊ะเสวยกับพระเยซูน้ นั
เป็ นการเพิ่มเติมจากการนมัสการพระเจ้าตามปกติ
แต่การประชุมนมัสการนั้นควรให้คาเทศนาเป็ น
ข้อความที่เตรี ยมจิตใจ เพื่อเข้าพิธีศีลมหาสนิท และการประกอบพิธีศีลมหาสนิทนี้ไม่ควรทาให้เป็ นการ
เร่ งรี บ จงให้ทุก ๆ อย่างในการนมัสการเล็งถึงพิธีศีลมหาสนิทอันศักดิ์สิทธิ์
ศิษยาภิบาลควรเชื้อคริ สเตียนทุกคนที่มาร่ วมการนมัสการให้เข้าร่ วมพิธีศีลมหาสนิทถึงแม้วา่
คริ สเตียนผูน้ ้ นั จะมาถามคณะอื่น โดยเฉพาะผูท้ ี่รู้วา่ ตนได้บงั เกิดใหม่แล้ว และมีความประสงค์ที่จะ
ดาเนินชีวติ คริ สเตียน
ศิษยาภิบาลไม่ควรห้ามผูใ้ ด แต่เชิญเขาโดยกล่าวว่า “จงให้ทุกคนพินิจดูใจของตนเสี ยก่อน”

แบบทีห่ นึ่ง การถือศีลมหาสนิทพร้ อมกัน
การถือศีลมหาสนิท พร้อมกันเป็ นแบบที่โดยมากกระทาคล้าย ๆ กันทัว่ โดย กล่าวคือ แจกขนม
ปั งให้แก่คริ สตสมาชิกผูเ้ ข้าร่ วมพิธีทวั่ ทุกคน
และให้ถือขนมปั งไว้ก่อนจนกว่าจะให้อาณัติสัญญาณ
รับประทานพร้อม ๆ กัน และการทาพิธีกบั ถ้วยน้ าองุ่นก็ให้ทาอย่างเดียวกัน
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คณะผูป้ กครองของคริ สตจักรจะเข้ามาประจาโต๊ะมหาสนิ ท อย่างมีระเบียบและเป็ นสง่าน่า
เคารพ (ค่อย ๆ เปิ ดผ้าคลุมขนมปั งและถ้วยน้ าองุ่น)
ศิษยาภิบาลจะอ่านข้อพระธรรม (หรื อเล่าจากความจาดีกว่า ว่า) “ด้วยว่าข้าพเจ้าได้รับเรื่ องพิธี
ศีลระลึกจากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ข้าพเจ้าจึงได้มอบเรื่ องนี้ไว้กบั ท่านทั้งหลายแล้ว คือในกลางคืนวันนั้น
เมื่อเขาทรยศขายพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงหยิบขนมปั ง ครั้นขอบพระคุณแล้วจึงทรงหักเสี ยตรัสว่า “นี่
เป็ นกายของเรา ซึ่ งทรงประทานให้ท่านทั้งหลาย จงกระทาอย่างนี้ให้เป็ นที่ระลึกถึงเรา”
(1 โคริ นธ์ 11: 23, 24)
อธิษฐานขอบพระคุณสาหรับเครื่ องหมายขนมปัง (จงให้ผปู้ กครองคนหนึ่งอธิ ษฐานแทนก็จะ
เป็ นการดี)
ศิษยาภิบาลกล่าวนาต่อไป “ครั้นขอบพระคุณแล้วจึงทรงหักเสี ยตรัสว่า “นี่เป็ นกายของเราซึ่ง
ทรงประทานให้ท่านทั้งหลาย จงกระทาอย่างนี้ให้เป็ นที่ระลึกถึงเรา”
ศิษยาภิบาลจะขอร้องให้ที่ประชุมถือขนมปังไว้จนแจกให้ทงั่ ถึงกันทุกคน แล้วจึงสั่งถาดขนม
ปั งให้แก่บรรดาผูป้ กครองไปแจกแก่มวลสมาชิก และศิษยาภิบาลจะนัง่ ลงขณะที่ผปู ้ กครองแจกขนมปั ง
ขณะที่แจกขนมปัง ดนตรี จะบรรเลงเพลงเบา ๆ หรื อจะให้ที่ประชุมร้องเพลงก็ได้ หรื อจะ
อธิ ษฐานเงียบ ๆ ขณะแจกขนมปั งก็ได้
เมื่อผูป้ กครองแจกขนมปั ง และนาถาดมาส่ งให้ศิยาภิบาล แล้วไปสัง่ ซึ่ งสารองไว้โดยเฉพาะ
ศิษยาภิบาลจะรับถาดขนมปั งแล้วก็ส่งขนมปั งให้แก่ผปู ้ กครอง ศิษยาภิบาลอ่านข้อพระธรรม
หรื อจะพูดปากเปล่าก็สุดแต่เห็นควร แต่ถอ้ ยคาของศิษยาภิบาลควรมุ่งตรงไปที่พระเยซูคริ สต์ดว้ ยความ
เคารพ
หมายเหตุ เพื่อเป็ นการเปลี่ยนรสนิยม ศิษยาภิบาลจะอธิ ษฐานขอบพระคุณในเมื่อขนมปั งได้ส่ง
จนทัว่ ทุกคนแล้ว พออธิ ษฐานจบก็รับประทานพร้อมกัน
เมื่อรับประทานขนมปังเสร็ จแล้ว ให้ทุกคนสงบใจอธิษฐานเงียบ ๆ เพียงระยะครู่ หนึ่ง ครั้น
แล้วศิษยาภิบาลจึงอ้างข้อพระธรรมที่วา่
“เมื่อรับประทานขนมปังแล้ว พระองค์จึงทรงหยิบจอก
(ผูป้ กครองยืนขึ้น แล้วศิษยาภิบาลหรื อผูป้ กครองคนหนึ่ง อธิ ษฐานขอบพระคุณสาหรับน้ าองุ่น) ศิษยาภิ
บาลอ้างข้อพระธรรม “เมื่อรับประทานขนมปังแล้ว พระองค์จึงทรงหยิบจอกด้วยอาการอย่างเดียวกัน
ตรัสว่า “จอกนี้คือคาสัญญาใหม่ดว้ ยโลหิ ตของเรา เมื่อท่านดื่มจากจอกนี้เวลาใด จงดื่มเป็ นที่ระลึกถึงเรา
เพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายกินขนมปั งนี้และดื่มจากจอกนี้เวลาใด ท่านก็ประกาศการวายพระชนม์ของ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าว่าพระองค์จะเสด็จมา” ศิษยาภิบาลจะขอร้องให้ที่ประชุมถือถ้วยน้ าองุ่นไว้ จนกว่าทุก
ๆ คนจะได้รับถ้วยน้ าองุ่นทัว่ กัน ศิษยาภิบาลจะมอบถาดน้ าองุ่นยืน่ ให้แก่ผปู ้ กครอง ผูป้ กครองจึงนาออก
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แจกแก่ที่ประชุม และศิษยาภิบาลกลับไปนัง่ ที่เดิม (ในที่น้ ี ดนตรี จะบรรเลงเพลงเบา ๆ ก็ได้หรื อจะให้ที่
ประชุมร้องเพลงก็ได้ หรื อจะเชิญชวนให้ทุกคนสงบใจอธิ ษฐานขณะที่แจกน้ าองุ่นก็ได้)
เมื่อผูป้ กครอง ส่ งทัว่ แล้วศิษยาภิบาลจะรับถาดน้ าองุ่นจากผูป้ กครอง แล้วผูป้ กครองนัง่ ที่ซ่ ึ ง
สารองไว้ ศิษยาภิบาลส่ งน้ าองุ่นให้ผปู ้ กครองทีละคน ศิษยาภิบาลหยิบจอกน้ าองุ่นแล้วอธิ ษฐาน หรื อจะ
อ่านข้อพระธรรมตอนหนึ่งตอนใดที่เหมาะสมกับพิธีน้ ี หรื อจะพูดด้วยปากเปล่าก็ได้
ที่ประชุมรับประทานน้ าองุ่นพร้อมกัน แล้วสงบใจอธิ ษฐาน ศิษยาภิบาลจะอธิ ษฐานอีกที (ถ้าไม่
มีที่สาหรับวางถ้วยเปล่า ศิษยาภิบาลจะส่ งถาดให้ผปู ้ กครองเพื่อเก็บถ้วยเหล่านั้น)
การถวายทรัพย์เพื่อการกุศลใด ๆ (ถ้าเป็ นธรรมเนียม ของคริ สตจักร จะมีการเรี ยไร เป็ นพิเศษ
เจ้าหน้าที่ก็ควรได้รับคาบอกเล่าล่วงหน้าเพื่อเตรี ยมทุกอย่างให้พร้อม)
ถวายเพลงบทสุ ดท้าย
ขอพระพรปิ ดประชุม

แบบทีส่ อง การถือศีลมหาสนิทโดยรับประทานขนมปังและนา้ องุ่นติดต่ อกันไป
ถ้ามีคนมาก และมีผปู้ กครองหลายคนจะช่วยกันผูป้ กครองพวกหนึ่งแจกขนมปั ง และอีกพวก
หนึ่งแจกน้ าองุ่น และแจกขนมปั งและน้ าองุ่นติดต่อกันไปเลยแต่ท้ งั นี้ตอ้ งระวังการแจกให้กระทาด้วย
เป็ นระเบียบและให้เป็ นที่น่านับถือ ส่ วนการรับประทานนั้นจะรับประทานขนมปั งและน้ าองุ่นติดต่อกัน
ไป พร้อมทุกคน เมื่อศิษยาภิบาลกล่าวคาเชิญให้รับประทาน

แบบทีส่ าม การถือศีลมหาสนิทโดยให้ ทุกคนบริการแก่อกี คนหนึ่งก่อน
จะให้มวลสมาชิกส่ งขนมปั งและน้ าองุ่นต่อ ๆ กันไปเองก็ยอ่ มทาได้ เพื่อก่อให้เกิดความสนิท
สนมเป็ นกันเองมากขึ้นระหว่างสมาชิกด้วยกัน ณ โต๊ะเสวยของพระเยซูคริ สต์ ผูป้ กครองจะส่ งถาดขนม
ปังให้สมาชิกคนที่สองในแถวแรกรับไว้ คนนั้นจะยืน่ ให้คนที่หนึ่งหยิบขนมปั ง แล้วคนที่สองส่ งถาดให้
คนที่สามรับไว้คนที่สามยืน่ ถาดให้คนที่สองหยิบ คนที่สามส่ งต่อไปคนที่สี่ และทาดังนั้นตลอดแถว
จนถึงคนสุ ดท้าย คนสุ ดท้ายส่ งให้ผปู ้ กครอง ผูป้ กครองจะยืน่ ถาดให้คนสุ ดท้ายหยิบ แล้วทาอย่าง
เดียวกัน เมื่อส่ งน้ าองุ่นด้วย

แบบทีส่ ี่ การถือศีล มหาสนิททีโ่ ต๊ ะพร้ อมกับการนมัสการ
การประกอบพิธี ศีลมหาสนิท อาจ การะทาได้จากโต๊ะที่ระลึกถึงพระเยซูคริ สต์ โดยไม่มีการ
เทศนาแต่การเตรี ยมพิธีตอ้ งเตรี ยมอย่างละเอียดถี่ถว้ น มิฉะนั้นแล้วพิธีมหาสนิทจะขาดความสาคัญ
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ถ้ามีคนป่ วย หรื อ คนชราซึ่ งไม่สามารถไป ร่ วมการถือศีลมหาสนิทที่คริ สตจักรได้ ศิษยาภิบาล
นาขนมปั งและน้ าองุ่นไปให้ผนู ้ ้ นั
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พิธีถวายเด็ก
คานา
พิธีถวายตัวเล็ก ๆ แก่พระเจ้า ไม่มีพระบัญญัติขอ้ ใดในพระคริ สตธรรมคัมภีร์สั่งไว้ แต่วา่ ใน
พระคัมภีร์ก็มีคนทาเป็ นตัวอย่างแล้ว เรื่ องมีอยูว่ า่ พระเจ้าทรงอ้างสิ ทธิ วา่ บุตรชายหัวปี ของชนชาติ
อิสราเอลนั้นเป็ นสมบัติของพระองค์ ยกตัวอย่างเรื่ องนางฮันนาถวาย ซามูเอลเมื่อยังเล็กโยเซฟและนาง
มาเรี ยได้นาพระกุมารเยซูมาถวายพระเจ้าที่โบสถ์เมื่อยังทรงเป็ นทารก เรื่ องนี้เป็ นตัวอย่างอันดี
ใครบ้างที่ควรถวายเด็กของตนแก่พระเจ้า? ถ้าบิดามารดาเป็ นคริ สเตียนก็เป็ นการดีสุดที่จะถวาย
เด็ก แต่ถา้ บิดาไม่เป็ นคริ สเตียน มารดาจะนาบุตรมาถวายพระเจ้าก็ได้ หรื อฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดเป็ นคริ สเตียน
ก็ยอ่ มทาได้
เมื่อศิษยาภิบาลทราบว่าบิดามารดาของเด็กมีความประสงค์จะทาพิธีถวายบุตรของตน ศิษยาภิ
บาลควรไปเยีย่ มบิดามารดาของเด็กที่บา้ น และสนทนา กันถึงเรื่ องเกี่ยวกับการทาพิธีถวายเด็กและพูดถึง
ความสาคัญของพิธีน้ ีวา่ มีอะไรบ้างบิดามารดาไม่ควรถวายเด็กเพราะเป็ นธรรมเนียมเท่านั้น แต่
ศิษยาภิบาลควรชี้แจงให้บิดามารดาเข้าใจถึงความสาคัญของพิธี
ศิษยาภิบาลควรอธิบายถึง
ลักษณะของพิธีวา่
จะต้องประกอบขึ้นด้วยลักษณะและสภาพอย่างไร และพิธีถวายเด็กก็จะต้องนัด
ประกอบพิธีกนั เวลาไหน ศิษยาภิบาลต้องรู ้จกั ชื่อของเด็ก และใช้ตวั อักษรสะกดการันต์ให้ถูกต้องว่า ชื่อ
เด็กนั้นเขียนอย่างไรนามสกุลอะไร และบิดามารดาของเด็กชื่ออะไรและวันเดือนปี เกิดของเด็กก็ตอ้ งให้
ตรงกับใบสู ติบตั ร เพราะรายการต่าง ๆ ของเด็กจะต้องเข้าอยูใ่ นทะเบียนของคริ สตจักรต่อไป เป็ นการ
สมควร จะมอบประกาศนียบัตรสาหรับการถวายบุตรธิ ดา ศิษยาภิบาลจะมอบประกาศนียบัตรให้แก่บิดา
มารดา ของเด็กหลังจากทาพิธีแล้วในวันนั้น (ติดต่อซื้ อประกาศนียบัตรนี้ได้ที่กองคริ สเตียนบรรณา
ศาสตร์ กรุ งเทพฯ)
การทาพิธีถวายเด็ก
ที่ประชุมร้องเพลง ที่เหมาะสมกับเด็ก เช่น “เมื่อพระเยซูมาเลือกหาผูเ้ ป็ นศิษย์” บิดามารดาของ
เด็กมายืนอยูต่ รงหน้าศิษยาภิบาล บิดาหรื อมารดาอุม้ เด็กถ้าเด็กยังเล็กมาก
ศิษยาภิบาลอ่านข้อพระธรรม สักหนึ่งหรื อสองตอนเช่น
“ดูกรพวกอิสราเอล จงฟังเถิด พระเยโฮวาห์ พระเจ้าของเราเป็ นเอกพระเจ้าฯ และเจ้าจงรักพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าด้วยสุ ดในสุ ดจิตของเจ้า และด้วยสิ้ นสุ ดกาลังของเจ้า และถ้วยคาเหล่านี้ซ่ ึ งเรา
สัง่ ไว้แก่เจ้าทั้งหลายในวันนี้ ก็ให้ต้ งั อยูใ่ นใจของเจ้าทั้งหลาย และจงอุตส่ าห์สงั่ สอนบุตรทั้งหลายของ
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เจ้าด้วยคาเหล่านี้ และเมื่อเจ้าทั้งหลายจะนัง่ อยูใ่ นเรื อน หรื อเดินในหนทาง หรื อนอนลง และตื่นขึ้น”
เฉลยธรรมบัญญัติ 6:4-7
หรื อ
“แต่วา่ พระกรุ ณาคุณแห่งพระเจ้าฯ แก่คนที่ยาเกรงพระองค์น้ นั ก็มนั่ คงอยูต่ ้ งั แต่อดีตกาลตลอด
อนาคตกาล และความชอบธรรมของพระองค์คงถาวรแก่ลูกหลานสื บ ๆ ไป คือแก่คนทั้งปวงที่รักษาคา
สัญญาไมตรี ของพระองค์และแก่คนที่จดจาข้อพระบัญญัติของพระองค์ไว้และประพฤติตาม”
สดุดี 103: 17, 18
หรื อ
“พระองค์จึงทรงเรี ยกเด็กเล็ก ๆ คนหนึ่งให้ยนื ท่ามกลางเขา แล้วตรัสว่า “เรากล่าวแก่ท้ งั หลาย
ตามจริ งว่า ถ้าพวกท่านไม่กลับใจเป็ นเหมือนเด็กเล็ก ๆ ท่านจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ไมได้เลย เหตุ
ฉะนั้นถ้าผูใ้ ดถ่อมจิตใจลงเหมือนเด็กเล็ก ๆ คนนี้ ผูน้ ้ นั จะเป็ นใหญ่แผ่นในดินสวรรค์ ถ้าผูใ้ ดจะรับเด็ก
เล็ก ๆ เช่นนี้คนหนึ่งในนามของเรา ผูน้ ้ นั ก็รับเราด้วยแต่ผใู ้ ดจะนาผูเ้ ล็กน้อย เหล่านี้ คนหนึ่งที่เชื่ อในเรา
ในหลงผิด ถ้าได้เอาหิ นโม่กอ้ นใหญ่ผกู คอผูน้ ้ นั ถ่วงเสี ยที่ทะเลลึกดีกว่า” มัทธิว 18:2-6
ศิษยาภิบาลอธิษฐานขอบพระคุณที่มีบิดามารดาเป็ นคริ สเตียน และขอพระพรจากพระเจ้าเพื่อ
อวยพระพรแก่บิดามารดาและเด็ก
คาปราศัยแก่บิดามารดา “ท่านผูเ้ ป็ นบิดามารดา ในการที่ท่านนาเอาบุตรธิ ดาของท่านมาถวาย
พระเจ้าในวันนี้ นับว่าท่านกาลังทาความสัมพัธธ์อนั ศักดิ์สิทธิ์ ระหว่างตัวท่านกับพระเจ้าผูท้ รงรักษาคา
สัญญาของพระองค์มาตลอดพันชัว่ อายุคนแล้ว ตลอดหลายยุคหลายสมัยบิดามารดาที่นบั ถือเกรงกลัว
พระเจ้า ย่อมนาบุตรของตนมาถวายพระเจ้า ทั้งนี้นบั ว่าท่านทาตามการสื บมรดกที่น่าสรรเสริ ญ
เพราะท่านเชื่ อว่าเด็กคนนี้ เป็ นของพระราชทานมาจากพระเจ้าและท่านจะต้องรับผิดชอบเพื่อ
ชีวติ ของเขาท่านมีความประสงค์จะถวายเด็กนี้แก่พระเจ้า เพื่อให้เขาปฏิบตั ิพระองค์หรื อท่านสัญญาหรื อ
ว่าท่านจะอธิ ษฐานกับเขา และจะอธิ ษฐานเพื่อเขา ทั้งสัญญาว่าจะสั่งสอนเขาให้รู้จกั พระธรรมโอวาท
ของพระคริ สต์และสอนให้รู้จกั อ่านพระคัมภีร์สอนให้อธิ ษฐานส่ วนตัวเพื่อนาไปสู่ ชีวติ บริ สุทธิ์ และจะ
พาเขาไปนมัสการพระเจ้าที่โบสถ์วหิ ารเสมอ ๆ และพยายามจะทาทุกวิถีทางให้รู้จกั พระเยซูคริ สต์วา่
เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดและเป็ นพระเจ้าของเขา ท่านสัญญาดังนี้หรื อ?”
บิดามารดาของเด็กจะรับคาว่า “ข้าพเจ้าขอสัญญาดังนั้น”
การถวายเด็ก ศิษยาภิบาลรับเด็กมาอุม้ ไว้ และวางมือบนศีรษะของเด็ก พูดให้ดงั และชัดเจนว่า
“.......... (ชื่อเด็ก) บัดนี้ขา้ พเจ้าได้มอบถวายตัวของท่านต่อพระเจ้าในพระนามของพระบิดา พระบุตร
และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ขอให้ชีวติ อันเยาว์วยั ของท่านนี้ได้รับการชุบเลี้ยงให้เจริ ญเติบโตขึ้นมาโดย
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อิทธิ พลแห่ง พระคุณของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ขอให้พระเจ้าทรงเรี ยกท่านเข้ามาอยูใ่ นแผ่นดินของ
พระองค์โดยเร็ วเพื่อท่านจะได้ปฏิบตั ิพระเจ้าตลอดชี วติ ของท่านเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์ และ
เป็ นการเร่ งให้พระเยซูเสด็จกลับมาโดยเร็ ว”
ศิษยาภิบาลอธิษฐาน เพื่อการพิทกั ษ์รักษาของพระเจ้า ให้คุม้ ภัยจากการจูงใจให้ทาชัว่ และ
อธิ ษฐานขอให้เด็กคนนี้ตอ้ นรับพระเยซูเป็ นพระเจ้า และเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดเร็ วขึ้น และให้เขามีอาชีพ
การงานที่เป็ นไปตามแผนการของพระเจ้า
ศิษยาภิบาลส่ งเด็กให้แก่บิดาหรื อมารดา
ขอพระพร แล้วบิดามารดาจะกลับไปนัง่ ที่เดิม
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การรับเข้ าเป็ นสมาชิกของคริสตจักร
คานา
ศิยาภิบาล ควรอธิ บายแก่คนที่จะขอเข้าเป็ นสมาชิกให้เข้าใจถึงความสาคัญ ของการเป็ นสมาชิก
ภาพ กล่าวคือบางคนอาจเข้าใจผิดว่าการเป็ นสมาชิกของคริ สตจักรเป็ นของจาเป็ น สาหรับความรอดพ้น
บาป ถ้าไม่เป็ นสมาชิกแล้วจะต้องตกนรกทีเดียว หรื อมิฉะนั้นก็ทาตรงกันข้ามคือบางคนก็เพิกเฉยละเลย
ต่อความสาคัญของการเป็ นสมาชิกภาพ ไม่มีการร่ วมแรงร่ วมใจกัน และการเป็ นสมาชิกนั้นก็เลย
กลายเป็ นเพียงพิธีอย่างหนึ่งเท่านั้น แต่อย่างไรก็ดี การเป็ นสมาชิกก็ยงั มีส่วนช่วยที่จะทาให้ ระดับ
มาตรฐานของจิตใจของเราสู งขึ้น และหลักการใหญ่ที่สาคัญ ๆ ก็ควรรักษาไว้ มูลฐานที่สาคัญซึ่งเราควร
จะรักษาไว้ในการเป็ นสมาชิกภาพก็คือ จาเป็ นต้องเป็ นคริ สตจักรที่เชื่อฟังคาสั่ง ของพระเยซูคริ สต์ตาม
หลักพระคัมภีร์
ประการที่ 1 คริ สตจักรควรมีมาตรฐานที่เหมาะสมกับคนทัว่ ๆ ไป พร้อมกันนั้นจะต้องมี
หลักฐานการเกิดใหม่ ของสมชิกผูน้ ้ นั ตรงกับหลักข้อเชื่ อของคริ สตจักร และถูกต้องตามคริ สตธรรมนูญ
ของสภาคริ สตจักร
ประการที่ 2 จะต้องมีกรรมการของคริ สตจักรรับบ้านที่ตรวจและพิจารณา การรับสมาชิ กใหม่
ประการที่ 3 ผูส้ มัครเป็ นสมาชิกทุกคนควรได้รับการไต่สวนชีวประวัติและความประพฤติจาก
คณะกรรมการนี้ การสัมภาษณ์และสอบสวนเช่นนี้ควรทาด้วย ลักษณะที่เป็ นกันเองแต่การสนทนากัน
นั้นมีจุดประสงค์ที่จะรู้ความจริ งของเขาในการที่สมัครเข้าเป็ นสมาชิก ของคริ สตจักร
การทาพิธีรับคริ สตสมาชิก
การรับเป็ นสมาชิกของคริ สตจักรอาจทาพิธีรับในเวลามีการนมัสการตามปกติพรื อเวลาทาพิธี
ศีลมหาสนิทก็ได้
ศิษยาภิบาลจะประกาศรับสมาชิกใหม่ โดยขานชื่อและอ้างหลักฐานของผูน้ ้ นั (1. คนที่มีความ
เชื่อใหม่ หรื อ 2. คนที่โอนมาจากคริ สตจักรอื่น หรื อ 3. ผูท้ ี่หลงไปแล้ว และได้กลับใจใหม่) ตามที่
คณะกรรมการได้ตกลงรับไว้แล้ว
คณะผูป้ กครองของคริ สตจักรจะยืนอยูข่ า้ งศิษยาภิบาลก็ได้ในการต้อนรับสมาชิกใหม่
ข้อพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ต่อไปนี้ ควร อ่านเพื่อแสดงการต้อนรับ
“ข้าพเจ้าจะสนองพระเดชพระคุณแก่พระเจ้าฯ
ตอบแทนคุณที่ทรงประทานแก่ขา้ พเจ้านั้น
อย่างไรได้ ข้าพเจ้าจะหยิบจอกแห่งความรอดและจะทูลออกพระนามของพระเจ้าฯ ข้าพเจ้าจะแก้บนต่อ
พระเจ้าฯ ต่อหน้าพลไพร่ ท้ งั ปวงของพระองค์พระเจ้าค่ะ” สดุดี 116:12-14
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“ด้วยว่า ซึ่ งมีใจเชื่อ ก็เป็ นการชอบธรรมและซึ่ งรับด้วยปากก็เป็ นที่รอด” โรม 10:10
“เหตุดงั นั้นทุกคนที่จะรับเราต่อหน้ามนุษย์เราจะรับผูน้ ้ นั เฉพาะพระพักตร์ พระบิดาของเราผูอ้ ยู่
ในสวรรค์” มัทธิว 10:32
หรื อจะอ่าน กิจการ 19: 1-6; 1 ทิโมเธีย 4:14-16 ฮีบรู 6:1, 2 1 เปโตร 1:1-12
ครั้นแล้วศิษยาภิบาลจะอ่านข้อสัญญาดังนี้
“เรา ซึ่ งเป็ นสมาชิกคริ สตจักรได้ทาสัญญากับพระเจ้า และทาสัญญาต่อกันว่า เราจะละเว้นจาก
การปฏิบตั ิใด ๆ ตามราคะตัณหาของเนื้อหนังซึ่ งเป็ นปฏิปักต์กบั เรื่ องของวิญญาณจิต และเราจะแสดง
ความเอื้ออารี ยต์ ่อกันและกัน โดยสลัดทิ้งความขมขื่น ความโกรธ ความเครี ยดแค้นเว้นการพูดเอะอะ
โวยวาย และไม่พดู หยาบคายและเราจะมีใจอ่อน สุ ภาพ และอภัยโทษให้กนั และกัน เหมือนกับพระ
คริ สต์ทรงอภัยโทษให้แก่เรา
“เราซึ่งเป็ นหัวหน้าของครอบครัวจะจัดให้มีการนมัสการพระเจ้าใน ครอบครัว ของเราเองและ
จะพยายามนาเด็ก ๆ ของเราและคนอื่น ๆ ในบ้านให้รู้จกั พระคุณและความรักของพระเยซูคริ สตเจ้า เรา
จะหมัน่ ไปนมัสการพระเจ้าเสมอในวันของพระองค์ที่คริ สตจักร และการประชุมต่าง ๆ ซึ่ งคริ สตจักรได้
ตกลงกันไว้ เราจะหมัน่ ไปร่ วมใจกันทาพิธีถือศีลมหาสนิท และเราจะช่วยเหลือซึ่ งกันและกันตามที่พระ
เจ้าทรงอวยพระพรให้แก่เรา เราจะทะนุบารุ งคริ สตจักรของพระเยซูให้รุ่งเรื องขึ้นตามที่พระองค์ทรง
ประทานให้แก่เรา และในการประกาศเผยแพร่ พระกิตติคุณของพระเยซูคริ สต์แก่มนุษย์ทวั่ โลก
“เราจะระลึกถึงเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองทุกตาแหน่งที่ทาการปกครองเรา
ดังนั้นเราจะต้อง
อธิษฐานเผื่อเจ้าหน้าที่เหล่านั้น และเราจะร่ วมมือร่ วมใจกับเข้าเหล่านั้นตามที่จะทาได้ทุกโอกาส โดยไม่
ผิดหลักพระธรรมคัมภีร์
“ขอให้พระเจ้าทรงเป็ นผูช้ ่วยของเราให้สามารถทาตามคาสัญญานี้
(ถ้าหากต้องการอาจใช้รายการต่อไปนี้แทนก็ได้)
“สหายคริ สเตียนทั้งหลาย เราชื่นชมยินดีในการที่ท่านมีความประสงค์ จะร่ วมสังคม กับเราใน
การที่ท่านมีความประสงค์ จะร่ วมสังคมกับเราในคริ สตจักรนี้ เพราะท่านได้เป็ นพยานยืนยันความเชื่อ
อย่างดีของท่าน ท่านเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ บรรดาผูเ้ ชื่อพระจ้าซึ่งได้รับความรอดพ้นบาปตลอด
หลายชัว่ อายุมาแล้ว โดยการเข้าร่ วมเป็ นสมาชิก ท่านได้รับสิ ทธิ อนั ศักดิ์สิทธิ์ และจะต้องรับผิดชอบด้วย
เป็ นหน้าที่ของท่านที่จะเป็ นพยาน ยืนยันต่อคนอื่น ๆ ใหรู ้จกั พระคริ สต์ จงอธิ ษฐานเพื่อให้สัมฤทธิ์ ผล
สมประสงค์จงช่วย กันทะนุบารุ งคริ สตจักรตามกาลังความสามารถที่พระเจ้าประทานให้ จงไปร่ วม
ประชุมและหนุนใจการงานของครสิ ตจักร จงสนับสนุนด้วยความรัก ด้วยการงาน และด้วยการยอม
เสี ยสละ จงหนุนใจผูเ้ ป็ นหัวหน้าให้มีกาลังใจซึ่ งในเวลาเดียวกัน จะเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่
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จิตใจของท่านเองด้วย จงดาเนินให้สมกับพระนามของพระคริ สต์ และให้สมกับชื่อของคริ สตจักร อะไร
ๆ ที่ชวั่ ก็จงเว้นเสี ย จงรักพี่นอ้ งและให้ความเคารพนับถือต่อผูร้ ับใช้พระเจ้า”
แล้วให้ที่ประชุมยืนขึ้นต้อนรับ
“ท่านที่รัก ในการต้อนรับพี่นอ้ งคริ สเตียนเหล่านี้ไว้ในความสามัคคีธรรม ของคริ สตจักรเราจึง
เข้าไปพิธีอนั ศักดิ์สิทธิ์ และสาคัญของพระเจ้า อย่าให้สมาชิกใหม่ เหล่านี้นอ้ งอับอายขายหน้าเพราะ
สมาชิกเก่า ๆ ทาสิ่ งที่ไม่ดีไม่งาม หรื ออย่าทาสิ่ งใด ๆ ให้เป็ นการผิดหวัง และก่อให้เกิดความท้อถอย
ขอให้เขารู ้วา่ พระวิหารของพระเจ้าแห่งนี้เป็ นที่บารุ งจิตใจให้เจริ ญขึ้นในพระคริ สต์และเป็ นสถานที่ล้ ี
ภัย เราสมาชิกเก่า ๆ ควรพร้อมที่จะต้อนรับสมาชิกใหม่เหล่านี้เป็ นพี่นอ้ งกันในพระคริ สต์ จงแบกภาระ
ของเขาด้วย ความรักในพระคริ สต์ จงแบ่งทุกข์ปันสุ ขซึ่ งกันและกัน สิ่ งใดที่พระวจนะของพระเจ้าบอก
แก่เขาอย่างไร เราก็ควรจะปฏิบตั ิตามอย่างนั้น โดยพระคุณของพระเจ้าในการที่เราร่ วมสามัคคีกนั เราจง
ให้คามัน่ สัญญา แก่คนเหล่านี้ เหมือนกับที่เขาให้คามัน่ สัญญาแก่เรา เพื่อจะก่อให้เกิดชีวติ บริ สุทธิ์ อยู่
เสมอ จงให้ความสนิทสนมของเราเป็ นที่ชื่นชมยินดี ”
อธิ ษฐานของพระพรสั้น ๆ ต่อจากนั้น ศิษยาภิบาลและผูป้ กครองก็ควรแสดงความยินดีต่อคริ ส
เตียนใหม่
เพลง “ความรักนั้นไซร้ได้ผกู ” อาจร้องเกี่ยวกับการรับสมาชิกใหม่ ก็ได้
หมายเหตุ ศิษยาภิบาลควรสารวจดูวา่ บันทึกชีวประวัติและรายการต่าง ๆ ของสมาชิ กใหม่ได้
เขียนไว้ในทะเบียนคริ สตจักรเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว

การรับโอนสมาชิก
ถ้าเราทราบว่าผูท้ ี่มาสมัครเข้าเป็ นสมาชิกเคยเป็ นสมาชิกของคริ ตสจักรอื่นอยูแ่ ล้ว ก็เป็ นการ
สมควรที่จะขอร้องให้ผนู ้ ้ นั โอนสามะโนครัวคริ สตจักรมายังคริ สตจักรเรา โดยมากสมาชิกที่มาสมัคร
ใหม่มกั ไม่เข้าใจว่าจะขอโอนอย่างไร ศิษยาภิบาลควรขอใบโอนสมาชิกของผูน้ ้ นั
ตัวอย่างจดหมายขอย้ายทะเบียนสมาชิก
วันที่.........................................
คานับศิษยาภิบาลคริ สตจักร........................
ด้วยนาย................ นาง................นางสาว.......................
ได้ขอร้องให้ขา้ พเจ้ามายังท่าน เพื่อจะขอย้ายทะเบียนออกจากคริ สตจักร ของท่านมาเข้าเป็ น
สมาชิกในคริ สตจักรของข้าพเจ้า ซึ่ งจะรับเข้าเป็ นสมาชิกในไม่ชา้ นี้ ขอโปรดส่ งใบโอนของ...................
มาให้ขา้ พเจ้าโดยเร็ ว
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ข้าพเจ้าหวังว่าคงได้รับความร่ วมมือจากท่านในการนี้เป็ นแน่ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณล่วงหน้า
ในการเอื้อเฟื้ อของท่าน
ขอแสดงความนับถือ
.................................
ศิษยาภิบาลคริ สตจักร......
ตัวอย่างใบย้ายทะเบียนสมาชิก
วันที่...............................
คานับศิษยาภิบาลคริ สตจักร.......................
หนังสื อสาคัญฉบับนี้แสดงว่านาย.................................
นาง................ นางสาว..................... ได้เป็ นสมาชิกของคริ สตจักรนี้ การเป็ นสมาชิกของ
คริ สตจักรนี้จะสิ้ นสุ ดลงตั้งแต่วนั นี้ เป็ นต้นไป หวังว่าผูน้ ้ ีจะเป็ นสมาชิกที่ดีของท่านต่อไป และเชื่อว่า
ท่านคงจะรักคุม้ ครองเขาด้วย ความรักของพระคริ สต์
ขอแสดงความนับถือ
...............................
ศิษยาภิบาลคริ สตจักร......................

45

พิธีแต่ งตั้งเจ้ าหน้ าทีข่ องคริสตจักร
คานา
งานทุกอย่างที่ทาในพระนามของพระเยซูและทาเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์ยอ่ มเป็ นงาน
สาคัญทั้งสิ้ น บางคนในคริ สตจักรมักจะมีความคิดเห็นบ่อย ๆ ว่า “งานของคริ ตสจักรนั้นเป็ นธุ ระกิจ
ของศิษยาภิบาลจะต้องรับผิดชอบ” แต่ความสาคัญที่เด่นที่สุดของคริ สตจักรนั้น คือ “เราทั้งหลายเป็ นผู้
ร่ วมทาการด้วยกันกับพระเจ้า” ฉะนั้นการทาพิธีแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทุกแผนก ควรได้วางโครงการไว้ให้
เรี ยบร้อย และให้เป็ นพิธีที่สง่าน่านับถือ และจะทาให้ผนู ้ าของคริ สตจักรรู ้สึกเป็ นเกียรติที่จะทางาน
ร่ วมมือ กับพระคริ สต์ หากว่า ศิษยาภิบาล จะเลือกเทศนา หัวข้อที่เกี่ยวกับหน้าที่และตาแหน่งของ
คริ สตจักรจะเป็ นการเหมาะสมมาก การทาพิธีแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของคริ สตจักรอาจทาก่อนพิธีถือศีลมหา
สนิทก็ได้หรื อเมื่อมีเวลาที่เหมาะสม และศิษยาภิบาลควรอธิบาย ระเบียบวาระให้ผทู ้ ี่รับการแต่งตั้งทราบ
อย่างละเอียดว่าจะต้องทาประการใดบ้าง เพื่อจะดาเนินตามระเบียบวาระโดยไม่ผดิ พลาด ควรจะให้
เจ้าหน้าที่ใหม่นงั่ แถวหน้าของที่ประชุม
ระเบียบวาระแต่ งตั้งเจ้ าหน้ าทีค่ ริสตจักร
เพลง ขอแนะนาให้เลือกบทหนึ่ง
“ยามเช้าแล้วจงจับการไว้”
“พระเยซูทรงเรี ยกไว้”
“อยูเ่ พื่อพระเยซู”
“ชีวติ ของข้าถวายแก่ท่าน”
ข้อพระธรรม ที่แนะนาให้อ่านในพิธีน้ ีคือ กิจการ 6: 1-6 หรื อ 1 ธิโมที 3:1-7 หรื อ 1 ธิ โมที 3:847 หรื อ 1 ธิ โมที 5:1, 2, 17-22 หรื อ ทิตสั 1:5-9 หรื อ 1 เปโตร 5:2-4
ศิษยาภิบาล เชิญผูร้ ับหน้าที่ยนื ขึ้นต่อหน้าศิษยาภิบาล “สหายที่รักและเคารพ ท่านถูกเลือกให้
เข้าประจาในหน้าที่น้ ี โดยมติของสมาชิกในคริ สตจักรนี้ ดังนั้นจึงเป็ นหน้าที่ของข้าพเจ้าจะต้องเน้นให้
ท่านทราบถึงความใหญ่หลวง ถึงความศักดิ์สิทธิ์ และถึงความสาคัญของงานนี้วา่ เหตุไรท่านจึงถูกเลือก
ให้รับหน้าที่น้ ี ท่านจะต้องระมัดระวังและสังวรณ์ตวั เอง ท่านจะต้องเป็ นแบบอย่างอันดีแก่สมาชิก
ทั้งหลายในชีวติ ประจาวันของท่าน
จงเอาใจใส่ ดูแลฝูงแกะของพระเจ้าซึ่ งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรง
มอบหมายหน้าที่การงานให้ท่านเป็ นผูด้ ูแล จงหมัน่ ทางานนี้ดว้ ยคาอธิ ษฐานเพื่อเห็นแก่พระคริ สต์ในทุก
กรณี และโดยการรับหน้าที่น้ ี
ท่านก็ยอมอุทิศตัวโดยเต็มใจ
ท่านจะยอมทากิจการที่พระเจ้าทรง
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มอบหมายอย่างจงรักภักดีต่อพระองค์ และจะซื่ อสัตย์ต่อพระพระวจนะของพระองค์ จงซื่ อสัตย์ต่อ
หน้าที่ของท่าน ซึ่ งพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่จะทรงคิดบัญชีส่วนตัวของท่าน และท่านจะต้องรายงาน
กิจการทุกสิ่ งทุกอย่างต่อพระเจ้า
“บัดนี้ท่านที่รัก ท่านจะยอมรับหน้าที่อนั ศักดิ์สิทธิ์ และสาคัญนี้ซ่ ึ งพระเจ้าทรงมอบหมายให้
ท่านทาในพระนามขององค์ พระเยซูคริ สต์และสัญญาต่อพระเจ้าและต่อคริ สตจักรนี้ วา่ ท่านยินดีและ
เต็มใจจะรี บหน้าที่น้ ีดว้ ย สุ ดความสามารถของท่านหรื อ?”
เจ้าหน้าที่ซ่ ึ งจะรับแต่งตั้ง ทุกคนยอมรับด้วยปากว่า “ข้าพเจ้าสัญญาจะทาเช่นนั้น”
ศิษยาภิบาล “ท่านจะพยายามเป็ นตัวอย่างอันดีแก่สมาชิกของคริ สตจักรนี้ซ่ ึ งพระเจ้าทรงตั้งท่าน
ไว้เป็ นผูน้ าคนหนึ่ง และท่านสัญญาว่าจะรักษาความลึกลับมหัศจรรย์ ของความเชื่อนี้ดว้ ยมโนธรรมที่
สุ จริ ตใจจริ ง ๆ หรื อ?”
เจ้าหน้าที่ “ข้าพเจ้าสัญญาอย่างนั้น”
ศิษยาภิบาล (พูดกับสมาชิก) “ท่านสมาชิกทั้งหลาย ท่านยอมรับเจ้าหน้าที่เหล่านี้ และร่ วมใจใน
คาสัญญาของเขาต่อพระเจ้าและต่อคริ สตจักรนี้ ท่านสัญญาว่าจะให้เกียรติแก่เจ้าหน้าที่เหล่านี้จะหนุนใจ
เขา จะร่ วมมือกับเขา และจะอธิ ษฐานเพื่อเขาโดยเดิน ตามหลักพระธรรมโอวาท ของพระเจ้าและกฏของ
คริ สตจักรนี้หรื อ? ขอให้พี่ประชุมยืนขึ้น เพื่อแสดงว่า ท่านจะยืนอยูด่ ว้ ยกันกับเจ้าหน้าที่เหล่านี้ ใน
ราชกิจของพระองค์”
ที่ประชุมจะยืนขึ้น
ศิษยาภิบาล “ให้เราร่ วมใจกันอธิ ษฐานเพื่อการถวายตัวของผูร้ ับใช้เหล่านี้ของพระเจ้า จงให้แต่
ละคนทูลอธิษฐานเพื่อผูน้ าของท่านเหล่านี้ ให้ถวายแต่ตวั แก่พระเจ้า และจงถวายตัวของท่านเองต่อพระ
เจ้าใหม่อีกครั้งหนึ่ง ให้เราสนิทสนมกันเพื่อความเจริ ญของคริ สตจักร และเพื่อรับพระพรของพระเยซู
คริ สต์ผเู้ ป็ นประมุขของคริ สตจักร”
ครั้นแล้วศิษยาภิบาล จะนาการอธิ ษฐานถวายตัวแล้วดาเนิ นตามระเบียบการนมัสการปกติ โดย
ถวายเพลงหนึ่งบท

ระเบียบวาระแต่ งตั้งเจ้ าหน้ าทีแ่ ผนกรวีวารศึกษา
การทาพิธีน้ ีนิยมทาในการนมัสการเช้าวันอาทิตย์ตน้ เดือนของปี ใหม่แห่งรวีวารศึกษา
เพลง ที่ใช้ประกอบพีธีน้ ีขอแนะนาให้เลือกบทหนึ่ง “พระเยซูทรงเรี ยกเรา” “ชีวติ ของข้าถวาย
แก่ท่าน” “พระเยโฮวาห์แห่งการเก็บเกี่ยว”
ศิษยาภิบาล “เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นประชาชนก็ทรงพระกรุ ณาเขา ด้วยเขาอิดโรย
กระจัดกระจายไปดุจฝูงแกะไม่มีผเู ้ ลี้ยง แล้วพระองค์ตรัสแก่พวกศิษย์ของพระองค์วา่ การเกี่ยวนั้นเป็ น
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การใหญ่นกั หนา แต่คนทาการยังน้อยอยูใ่ นปี นี้ท่านถูกคัดเลือกให้เข้ามาร่ วมงานกับพระเจ้า ในแผนกรวี
วารศึกษาของเรา วันนี้ท่านเต็มใจอุทิศถวายตัวแก่พระองค์หรื อ? ขอเชิญท่านยืนขึ้น
ผูร้ ับหน้าที่รวีวารศึกษา จะยืนขึ้นข้างหน้าที่ประชุม
ศิษยาภิบาล “ท่านซึ่ งมีหน้าที่เป็ นผูน้ าในกิจการแผนกรวีวารศึกษา ได้รับหน้าที่ใหญ่และสาคัญ
เหมือนกับงานแขนงอื่น ๆ ของคริ สตจักร พระเยซูผเู ้ ป็ นอาจารย์ยงิ่ ใหญ่ของเราตรัสว่า “ท่านทั้งหลาย
มิได้เลือกเรา แต่เราได้เลือกท่านทั้งหลาย และได้ต้ งั ท่านไว้เพื่อจะไปเกิดผล และผลของท่านจะอยู่
ถาวร” “จงอุตส่ าห์สาแดงตนให้เป็ นที่พอพระทัยพระเจ้า เป็ นคนงานที่ไม่ตอ้ งอายเพราะเป็ นคนที่
ซื่ อตรงในการที่ใช้คาแห่งความจริ งนั้น”
“ท่านยินดีและเต็มใจรับหน้าที่ซ่ ึ งพระเจ้าทรงเรี ยกท่าน และมอบหมายให้ท่านทาอย่างนั้นหรื อ?
ท่านจะซื่ อสัตย์ต่อหน้าที่ ต่อคาสั่งสอนและต่อกฏของคริ สตจักรนี้หรื อ?”
ผูร้ ับหน้าที่ ทุกคนจะพูดพร้อมกัน (ศิษยาภิบาลกล่าวคาและทุกคนว่าตาม)
“โดยรู ้วา่ พระเจ้าทรงเรี ยกข้าพเจ้าให้เป็ นผูร้ ับใช้พระองค์ ที่จะสอนนักเรี ยน ทั้งชายและหญิง
ข้าพเจ้าขอสัญญาว่า จะถวายชีวติ เพื่อรับใช้พระองค์ ข้าพเจ้าขอน้อมรับ การพึ่งพาอาศัย จากพระเจ้า
เพื่อจะทาหน้าที่น้ ี ด้วยสุ ดความสามารถ และจะมีชีวติ อยู่ ตามแบบอย่างของคริ สเตียน และจะพยายาม
จนสุ ดกาลังที่จะนาคน ให้รับเชื่ อพระเจ้า และโดยเฉพาะคนที่อยูใ่ น ความรับผิดชอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าขอยอม อุทิศถวายตัวทั้งหมด แก่พระเจ้าและจะจงรักภักดี ต่อพระวจนะของพระองค์และดาเนิน
ตามกฎ และระเบียบของคริ สตจักรนี้ขา้ พเจ้าขอสัญญานั้น”
ศิษยาภิบาล “เหตุฉะนั้นพี่นอ้ งทั้งหลายที่รักของข้าพเจ้า ท่านทั้งหลายจงตั้งมัน่ คงอยู่ อย่า
สะเทือนสะท้าน จงกระทาการขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าให้บริ บูรณ์ทุกเวลา ด้วยว่าท่านทั้งหลายรู ้วา่ โดย
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้านั้นการของท่านจะไร้ประโยชน์ก็หามิได้” 1 โคริ นธ์ 15:58
“พระองค์จึงได้ประทานให้บางคนเป็ นอัครสาวก และให้บางคนเป็ นศาสดาพยากรณ์ และให้
บางคนเป็ นผูเ้ ผยแพร่ กิตติคุณ และให้บางคนเป็ นศิษยาภิบาลและอาจารย์ สาหรับให้สิทธชนเป็ นคนดี
รอบคอบ และสาหรับใช้เพื่อปฏิบตั ิการงาน และสาหรับบารุ งให้พระกายของพระคริ สต์จาเริ ญขึ้น”
เอเฟซัส 4: 11, 12
เพลง “ตามน้ าพระทัย” หรื อเพลงบทอื่นที่เหมาะ
ศิษยาภิบาล (กล่าวแก่ที่ประชุม) “ขอให้สมาชิกทุกคนของคริ สตจักรนี้ จงยอมรับความจริ งจาก
พระวจนะของพระเจ้าซึ่ งเราจะร่ วมใจกันศึกษาตลอดปี นี้ “คาโอวาทของพระองค์ขา้ พเจ้าได้พบแล้ว
และข้าพเจ้าได้กินคานั้น และคาโอวาทของพระองค์เป็ นที่ให้เกิดความอภิรมย์ยนิ ดีในใจข้าพเจ้า” จง
สังเกตดูวา่ พระเยซูคริ สต์จวนจะเสด็จกลับมา และทุ่งนากาลังเหลืองอร่ ามด้วยธัญญผล ท่านทั้งหลายจะ
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ไม่ร่วมใจกันช่วยเกี่ยวเก็บในงานนี้หรื อ? “เหตุฉะนั้นพี่นอ้ งทั้งหลายโดยเห็นแก่ความเมตตากรุ ณาของ
พระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวแก่พระองค์เป็ นเครื่ องบูชาอันมีชีวิตอยู่ อันบริ สุทธิ์
และเป็ นที่ชอบพระทัยพระเจ้า ซึ่ งเป็ นการปฏิษตั ิสมกับฝ่ ายวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย” เราจะถวาย...
แก่พระเจ้าของเราเปล่า ๆ หามิได้”
ศิษยาภิบาล “ให้เราอธิ ษฐาน ขอเชิ ญให้ที่ประชุมยืนขึ้น” แล้วอธิษฐานมอบตัวบรรดาผูร้ ับ
หน้าที่รวีวารศึกษาแก่พระเจ้า
เพลง “พระวิญญาณขอเติมให้เต็มในใจข้า”
ขอพระพรปิ ดประชุม “จงถวายสรรเสริ ญแด่พระองค์ผทู ้ รงฤทธิ์ อาจจะกระทาสารพัดมากยิง่
กว่าที่เราจะขอหรื อคิดได้ ตามฤทธิ์ เดชที่ทรงกระทาภายในตัวเรา จงถวายเกียรติยศแด่พระองค์ใน
คริ สตจักร และในพระเยซูคริ สต์ ทุกสมัยสื บ ๆ ไปเป็ นนิตต์ อาเมน” เอเฟซัส 3:20, 21
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พิธีสถาปนาศิษยาภิบาล
คานา
พิธีสาคัญนี้โดยมาก มอบให้ประธานสภาหรื อประธานภาคเป็ นผูจ้ ดั พิธีสถาปนา ศิษยาภิบาล
พร้อมด้วยสมาชิกของคริ สตจักร ควรจะเชิ ญศิษยาภิบาลในคริ สตจักรอื่น ๆ มาร่ วมในพิธีดว้ ยถ้าสามารถ
จัดได้ และจะต้องเตรี ยมระเบียบวาระได้ล่วงหน้าว่า จะให้ศิษยาภิบาลของคริ สตจักรใดมีส่วนช่วยในพิธี
นี้อย่างไรบ้าง ก็ให้ประธานสภาติดต่อกับบุคคลเหล่านั้นล่วงหน้า
พิธีสถาปนาเข้ารับตาแหน่งศิษยาภิบาลประจาคริ สตจักรควรจัดทาโดยเร็ ว หลังจากที่ศิษยาภิ
บาลคนนั้นตอบรับแล้ว กาหนดเวลาทาพิธีสถาปนาศิษยาภิบาลจะใช้เวลา ประชุมนมัสการพระเจ้าใน
เช้าวันอาทิตย์ก็ได้ หรื อจะเป็ นเวลาบ่ายก็ได้ หรื อระหว่างวันหนึ่งวันใดในสัปดาห์ที่สะดวกแก่ทุกคน
การทาพิธีสถาปนาศิษยาภิบาล
อันดับต่อไปนี้ เป็ นระเบียบวาระที่ขอเสนอให้จดั ทาในพิธีสถาปนาศิษยาภิบาล
1. เพลง
2. อธิษฐานเปิ ดประชุม
3. อ่านพระธรรมคัมภีร์ หรื อข้อพระธรรมสลับกัน
4. เพลงพิเศษ (ควรมีถา้ จัดได้)
5. กล่าวต้อนรับแขกผูไ้ ด้รับเชิญ แสดงความหวังแก่ศิษยาภิบาลที่จะร่ วมกันกับคริ สตจักรเพื่อ
จะได้เกิดผลอันสมบูรณ์ และสัญญาว่าสมาชิกจะจงรักภักดี และอธิ ษฐานและทางานด้วยกับศิษยาภิบาล
โดยผูป้ กครองอาวุโส
6. กล่าวแสดงความยินดี โดยแขกผูห้ นึ่ง
7. พิธีกล่าวกาชับศิษยาภิบาลใหม่ โดยประธานสภาหรื อศิษยาภิบาลอาวุโส
8. เพลงพิเศษ (ถ้ามี)
9. กาชับหน้าที่ ของมวลสมาชิกที่พึงมีต่อศิษยาภิบาล โดยประธานภาค หรื อศิษยาภิบาลอาวุโส
10. อธิ ษฐานเพื่อศิษยาภิบาลใหม่ โดยศิษยาภิบาลหรื ออาจารย์ (ศิษยาภิบาลใหม่คุกเข่าลง
และศิษยาภิบาลที่มาร่ วมพิธีจะวางมือบนศิษยาภิบาลใหม่ ขณะอธิ ษฐาน)
11. ศิษยาภิบาลใหม่กล่าวตอบสั้น ๆ
12. เพลงปิ ดประชุม
13. ขอพระพรปิ ดประชุมโดยศิษยาภิบาลคนใหม่
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ถ้าจะมีการเลี้ยงต้อนรับเมื่อเสร็ จการประชุมแล้วก็ได้
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พิธีถวายตัวเพือ่ ออกไปทางานของพระเจ้ า
คานา
การถวายตัวของสมาชิก เช่นผูท้ ี่สมัครไปเรี ยนที่สถานศึกษาพระคริ สตธรรม หรื อผูท้ ี่สมัคร
ออกไปทาการของพระเจ้ายังต่างจังหวัดหรื อต่างประเทศ หรื อผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาจากสถานศึกษา พระ
คริ สตธรรมออกไปเป็ นศิษยาภิบาลคริ สตจักรใดที่มีสมาชิกเป็ นผูร้ ับใช้ของพระเจ้ามาก คริ สตจักรนั้น
ย่อมได้รับพระพรอย่างเหลือล้น การที่มีคนสมัครทางานของพระเจ้าเต็มเวลานั้น เราควรทาพิธีพิเศษ พิธี
นี้ควรทาอย่างเรี ยบ ๆ และเน้นความสาคัญเกี่ยวกับ ด้านจิตใจมากกว่าอย่างอื่น และควรเป็ นพิธีส้ นั ๆ
และหลีกเลี่ยงจากการโอ้อวดใด ๆ ทั้งสิ้ น อาจทาแทรกเข้าในพิธีนมัสการตอนเช้าวันอาทิตย์ก็ยอ่ มทาได้
ระเบียบวาระอุทิศถวายตัว
เมื่อกาหนดเวลาแล้วศิษยาภิบาลก็จะประกาศทาพิธีอุทิศถวายตัว ผูอ้ ุทิศถวายตัวจะออกมาข้าง
หน้าที่ประชุม เจ้าหน้าที่หรื อผูแ้ ทนของคริ สตจักรทุกแผนก (เช่นรวีวารศึกษา อนุชน และสตรี คริ ส
เตียน) ควรมาอยูข่ า้ งหน้าพร้อมกัน
ศิษยาภิบาล อ่านข้อพระธรรมตอนหนึ่งหรื อสองตอน
อพยพ 33: 12-18 เนหะมีย ์ 8:1-3, 5, 6, 8 กิจการ 12:2, 3
ศิษยาภิบาล ขอเชิญนาย.......... นาง ........... นางสาว .............. ยืนขึ้น ทั้งนี้เป็ นการแสดงว่าท่าน
ประกาศตนให้คนทั้งหลายทราบว่าพระเจ้าทรงเรี ยกท่าน เพื่อทางานของพระองค์เต็มเวลา ท่านเต็มใจ
อุทิศตัวเช่นนั้นหรื อ?”
ตอนนี้อาจจะให้ผถู ้ วายตัวกล่าวคาพยานบ้างสักเล็กน้อยก็ได้ เพื่อสมาชิกจะมีความสนใจ และ
อธิษฐานเพื่อเขา
ศิษยาภิบาล “ในที่น้ ีใครบ้างที่ยนิ ดีจะสนับสนุนที่จะให้แก่นาย.................. นาง..............
นางสาว.......... เป็ นคนงานของพระเจ้า ท่านจะสนับสนุนเขาทั้งทางวัตถุและทางจิตใจ โดยสัญญาว่าจะ
อธิ ษฐานเผื่อเขา และยินดีบริ จาคทรัพย์เพื่อให้เขาออกไปทางานของพระเจ้าได้เต็มที่โดยไม่ตอ้ งห่วง
หน้าห่วงหลัง ผูท้ ี่ยนิ ดีดว้ ย ขอเชิ ญยืนขึ้น” (ที่ประชุมยืน)
“ขอให้นาย..................... นาง...................... นางสาว................ คุกเข่าลง แล้วขอเจ้าหน้าที่
คริ สตจักรทุกแผนกวางมือบนผูน้ ้ ี ในการอธิ ษฐานอุทิศถวายตัว”
ศิษยาภิบาล นาการอธิษฐาน
(หากมีของขวัญหรื อของระลึกจากคริ สตจักรจะมอบให้ในเวลานี้ก็ได้)
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เพลงปิ ดพิธี
(ถ้าจะมีการเลี้ยงส่ งเมื่อเสร็ จประชุมแล้วก็ได้)

53

พิธีการก่ อสร้ างคริสตจักร
พิธีขุดดิน
คานา
เมื่อคริ สตจักรได้ซ้ื อที่ดินเพื่อจะทาการก่อสร้างคริ สตจักรหรื ออาคารใด ควรจะถวายที่ดินนั้น
ต่อพระเจ้าก่อน กรรมการควรตัดสิ นว่าจะก่อสร้างอาคารนั้นที่ตรงไหน แล้วจึงจะทาพิธีขดุ ดินเพื่อการ
ก่อสร้างต่อไป ส่ วนกาหนดวันเวลาควรเลือกให้สะดวกแก่ทุกคน
ระเบียบวาระการทาพิธีขุดดิน
1. อ่านข้อพระธรรม เช่น 1 พงศาวดาร 21: 22-26 1 พงศาวดาร 22:11-16, 19 2 พงศาวดาร 2:1-9
เอษรา 7: 11-26 สดุดี 24, 29, 34 หรื อ อิสยาห์ 12
2. อธิษฐานเปิ ดประชุม แล้วอธิษฐานตามแบบพระเยซู
3. อ่านข้อพระธรรมสลับกัน
4. เพลงหรื อเพลงพิเศษ
5. เทศนาสั้น ๆ โดยศิษยาภิบาล หรื อแขกอาวุโส
6. การขุดดิน ศิษยาภิบาลหรื อผูม้ ีเกียรติเอาจอบขุดดินครั้งเดียวเป็ นปฐมฤกษ์ และให้เจ้าหน้าที่
บางคนขุดดินเป็ นคนต่อมา ขุดเพียงคนละหนึ่งครั้งเท่านั้น
7. อธิ ษฐานขอพระเจ้าอวยพรในการสร้างคริ สตจักรใหม่
8. เพลงหรื อเพลงพิเศษ
9. ขอพระพรปิ ดประชุม

พิธีวางศิลาหัวมุมอาคาร
คานา
เมื่อได้ถวายที่ดินแล้ว และกาลังสร้างคริ สตจักรเป็ นตึก ย่อมมีโอกาสดีที่จะทาพิธีวางศิลาหัวมุม
ระเบียบวาระการทาพิธีวางศิลาหัวมุม
1. เพลงสรรเสริ ญพระเจ้า
2. อธิษฐานเปิ ดการประชุม แล้วอธิษฐานตามแบบพระเยซู
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3. เพลง เช่น “สาธุ สาธุ สาธุ” “ผูถ้ ือในพระเจ้ามีรากแข็งแรงล้นเหลือ” “รากฐานของคริ สตจักร
เรา” “องค์พระเยซูดงั ศิลา”
4. ข้อพระธรรม ขอแนะนาให้อ่านบางตอน
อิสยาห์ 28: 16 เอเฟซัส 4:11-16 สดุดี 118:22, 23 มัทธิว 7:24-27 เอษรา 3:10-13
1 โคริ นธ์ 3: 10-17 เอเฟซัส 2:19-22 1 เปโตร 2:4-8
5. อธิ ษฐาน โดยศาสนาจารย์อื่นผูม้ าร่ วมงาน หรื อประธานคณะกรรมการอานวยการก่อสร้าง
หรื อผูป้ กครองอาวุโสของคริ สตจักร
6. เพลงพิเศษ
7. เทศนาสั้น ๆ โดยศิยาภิบาล หรื อ โดยแขกอาวุโส
8. การหย่อนหี บวางลงในศิลาหัวมุม โดย ศิษยาภิบาล หรื อผูม้ ีเกียรติอาวุโสเป็ นผูว้ าง สิ่ งที่
บรรจุลงในหี บศิลาหัวมุม ควรแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่ งโดยมากมักมีพระคริ สตธรรมคัมภีร์หนึ่งเล่ม
ประวัติของคริ สตจักร และรายชื่อสมาชิกทั้งหมดที่มีอยูใ่ นทะเบียนของคริ สตจักร รายชื่อของเจ้าหน้าที่
คริ สตจักร ชื่อคณะกรรมการก่อสร้าง และรายชื่อผูม้ ีเกียรติในการถวายทรัพย์สร้างอาคาร ควรเตรี ยมทุก
สิ่ งให้พร้อมที่จะใส่ ลงในหี บ
9. อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า สาหรับอาคารที่กาลังก่อสร้าง และความเจริ ญซึ่ งมีอยูเ่ รื่ อย ๆ
เกี่ยวกับอาคารนี้ อธิ ษฐานขอบพระคุณเพื่อคริ สตจักรนี้ จะได้ใช้ให้เป็ นที่ถวายเกียรติแก่พระองค์
10. เพลง
11. ขอพระพรปิ ดประชุม

พิธีถวายคริสตจักร แบบทีห่ นึ่ง
คานา
ไม่มีประวัติศาสตร์ของคริ สตจักรตอนใดที่น่าตื่นเต้นและปลื้มใจเท่ากับมีคริ สตจักรที่ก่อสร้าง
ใหม่ และไม่มีพิธีใดจะตื่นเต้นยินดีแก่มวลสมาชิกของคริ สตจักรเท่ากับพิธีถวายโบสถ์ใหม่แก่พระเจ้า
เป็ นการจาเป็ นที่ระเบียบวาระต้องเตรี ยมไว้ให้เรี ยบร้อย และเป็ นการสาคัญที่ผมู ้ ีส่วนในพิธีจะได้เตรี ยม
ตัวตามที่รับหน้าที่น้ นั
ถ้าศิษยาภิบาลและสมาชิก ของคริ สตจักรอื่นจะมาร่ วมประชุมได้ก็เป็ นการดี ควรแจ้งล่วงหน้า
ระเบียบวาระถวายคริสตจักรใหม่
1. เพลง (ที่ประชุมยืน) “สาธุนามฤทธิ์ พระเยซูคริ สต์”
2. คาเชิญชวนนมัสการ
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3. ผูน้ าอ่านพระธรรมสดุดีบทที่ 24 สลับกับที่ประชุม
4. อธิษฐานเปิ ดประชุม แล้วให้ที่ประชุมอธิษฐานตามแบบพระเยซู
5. เลือกอ่านข้อพระธรรม ซึ่ งขอแนะนาดังนี้ (หรื อจะอ่านข้ออื่นก็ได้ 2 พงศาวดาร 6;
สดุดี 84: 1-4, 10-12; เอเฟซัส 2:20:-22; 1 เปโตร 2:1-10
6. เพลงพิเศษ (หมู่หรื อเดี่ยว)
7. ศิษยาภิบาลกล่าวมอบคริ สตจักรแก่คณะกรรมการ เพื่อดูแลและรับผิดชอบคริ สตจักรต่อไป
“ท่านคณะกรรมการที่เคารพ ในนามของคริ สตจักรนี้ขา้ พเจ้าขอขอบพระคุณที่ท่านได้เอื้อเฟื้ อ
และอุทิศเวลารับผิดชอบต่อการสร้างคริ สตจักรสาหรับนมัสการพระเจ้าหลังจากนี้ จนสาเร็ จบัดนี้เราจะ
ทาพิธีถวายคริ สตจักรหลังนี้
แก่พระเจ้ากิจการที่คณะกรรมการได้ทาไว้น้ ีจะอยูใ่ นความทรงจา
ตลอดเวลา
พระวิหารของพระเจ้าเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ซ่ ึ งเราจะใช้เป็ นที่นมัสการพระองค์เจ้าด้วย ความ
สวยงามแห่งความบริ บูรณ์และความรัก ไม่ควรให้มีอะไรที่เป็ นของมลทิน และ สกปรกเข้ามาใน
สถานที่บริ สุทธิ์ น้ ี
จงป้ องกันไว้ตลอดเวลา จงรักษาไว้เพื่อจะได้ใช้นมัสการพระเจ้า จงทะนุบารุ งและปรับปรุ งให้
ดีข้ ึนเสมอ ท่านทั้งหลายมีหน้าที่จะต้องพิทกั ษ์รักษาชื่ อเสี ยง และเกียรติคุณของคริ สตจักรนี้เพราะเป็ น
พระวิหารของพระเจ้า
ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป ท่านจะเป็ นตัวแทนของคริ สตจักรที่จะรักษาทรัพย์สมบัติน้ ีไว้ให้ถาวร
ตลอดกาลนาน ขอให้ความศรัทธา ความหวัง และความรักของพระเจ้าจงสถิตสถาพรอยูภ่ ายในดวงใจ
ของท่าน และขอให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงนาทาง และทรงชี้แจงให้ท่านปฏิบตั ิกิจในหน้าที่ของท่าน
ในคริ สตจักรนี้”
8. คาปฏิญาณของคณะกรรมการ (ให้ศิษยาภิบาลพูดนาแล้วกรรมการพูดตาม) “เราทั้งหลายใน
ฐานะตัวแทน ดูแลทรัพย์สมบัติ ของคริ สตจักรของพระเจ้า เราขอปฏิญาณต่อพระพักตร์ พระเจ้า และต่
หน้าที่ประชุมนี้วา่ เราจะทาหน้าที่ของเรา อย่างซื่ อสัตย์สุจริ ต และจะรักษาทรัพย์สิน ของคริ สตจักรนี้ไว้
เพื่อเป็ นสถานที่สาหรับนมัสการพระเจ้า และเราวางใจ ในพระเจ้าว่า สถานที่น้ ี จะใช้เป็ นประโยชน์แก่
พระนามของพระองค์เจ้า สื บต่อ ๆ ไป เป็ นเวลานาน เพื่อจะใช้เป็ นสถานที่ ประกาศเผยแพร่ พระกิตติ
คุณและพระวจนะของพระเจ้า ต่อคนทั้งหลาย ในละแวกนี้ และในที่อื่น ๆ อีกตามสมควร”
9. ผูแ้ ทนคณะกรรมการคนหนึ่ง จะเสนอรายงานการก่อสร้าง (แล้วมอบกุญแจคริ สตจักรให้แก่
ศิษยาภิบาล หรื อจะเป็ นพิธีเปิ ดผ้าคลุมป้ ายชื่อคริ สตจักรก็ได้)
10. การกล่าวถวายคริ สตจักร
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ผูน้ า “เพื่อเป็ นสง่าราศี แก่พระบิดาเจ้าและเพื่อเทิดพระเกียรติ ของพระเยซูคริ สต์และบุตรองค์
เดียวของพระองค์ ซึ่ งเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเรา และเพื่อเป็ นการสดุดีถวายพระเกียรติแก่พระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ผทู ้ รงเล้าโลมจิตใจของเรา”
ที่ประชุม “เราจึงขอถวายโบสถ์หลังนี้ไว้แด่พระเจ้า”
ผูน้ า “เพื่อนมัสการพระเจ้าในการอธิ ษฐานและเพื่อสดุดีเทิดพระเกียรติพระเจ้า เพื่อเป็ นสถานที่
เผยแพร่ พระวจนะของพระเจ้า และเพื่อทาพิธีศีลระลึกและศีลบัพติศมา เพื่อจะใช้เป็ นสถานที่แนะนา
อบรมเด็ก และเป็ นสถานที่ให้ให้ทุกคนในครอบครัวมาร่ วมใจกันในความรักของพระเยซูคริ สต์”
ที่ประชุม “เราจึงของถวายโบสถ์หลังนี้ไว้แด่พระเจ้า”
ผูน้ า “เพื่อเป็ นสถานที่สาหรับปลุกปลอบใจคนที่มีความทุกข์ เพื่อเป็ นสถานที่จะก่อกาลังให้แก่
คนอ่อนกาลัง และจะเป็ นสถานที่ช่วยชูใจคนที่ถูกทดลอง และเป็ นสถานที่สั่งสอนทางชอบธรรม”
ที่ประชุม “เราจึงขอถวายโบสถ์ หลังนี้ไว้แด่พระเจ้า”
ผูน้ า “พระเจ้าสถานที่สั่งสอนหลักคาสอนของคริ สตจักรของเรา และเป็ นคริ สตจักรที่ร้อนรน
เพื่อนาคนในตาบลนี้ให้รับความรอด และเป็ นคริ สตจักรที่ประกาศข่าวประเสริ ฐ ให้แก่คนทัว่ โลก และ
โดยความหวังว่าพระเยซูคริ สตเจ้าจะเสด็จกลับมารับคริ สตจักรของพระองค์ในไม่ชา้ ”
ผูน้ าและที่ประชุมพูดพร้อมกัน “ข้าพระองค์ขอถวายโบสถ์หลังนี้ ไว้ต่อพระบิดาเจ้า พระบุตร
เจ้า และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เจ้า ซึ่ งเป็ นพระเจ้าผูท้ รงดารงพระชนม์อยูต่ ลอดกาลนิ รันดร เป็ นองค์
บริ สุทธิ์ และทรงเป็ นสง่าราศี ในพระตรี เอกานุภาพ แต่ทรงเป็ น พระเจ้าองค์เดียว ข้าพระองค์ ขอมอบ
คริ สตจักรหลังนี้ ไว้แด่พระเจ้า ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป
11. อธิษฐานถวายคริ สตจักร
12. เพลง “รากฐานของคริ สตจักรเรา”
13. กล่าวขอบคุณ โดยศิษยาภิบาลผูเ้ คยประจาคริ สตจักรนี้ หรื อผูเ้ คยบริ หารงาน หรื อคนอื่น
14. เพลงพิเศษ
15. คาเทศนาถวายคริ สตจักร
16. เพลงปิ ดประชุม
17. ขอพระพรปิ ดประชุม
การกล่าวถวายคริสตจักร อีกแบบหนึ่ง ตรงกับเลข 10
ผูน้ า “เพราะเรามีเจตนาในใจของเรา จะต้องสร้างพระวิหารหลังนี้ เพื่อ นมัสการพระเจ้าผูท้ รง
พระชนม์อยูเ่ สมอ และเพื่อกิจการของพระเยซูคริ สตเจ้าของเรา ข้าพเจ้าเชิ ญชวนบรรดาท่านที่เคารพซึ่ ง
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มาประชุม ณ ที่น้ ียนื ขึ้น เพื่อเป็ นการถวายพระเกียรติแก่พระเจ้าในการถวายคริ สตจักรหลังนี้แด่พระองค์
เจ้า และเพื่อเป็ นการถวายสง่าราศีแก่พระบิดาเจ้า และเป็ นการเทิดพระเกียรติแก่พระเยซู คริ สต์ และเป็ น
การสดุดีพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ”
ที่ประชุม “ข้าพระองค์ขอถวายคริ สตจักรนี้แด่พระเจ้า”
ผูน้ า “เราทราบแน่นอนว่าในผูอ้ ื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่ งเป็ นที่รอดแก่เราทั้งหลาย
ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทวั่ ใต้ฟ้า”
ที่ประชุม
“ข้าพระองค์ขอถวายคริ สตจักรนี้แด่พระเจ้าเพื่อจะได้ใช้เป็ นสถานที่เผยแพร่ ข่าว
ประเสริ ฐของพระเยซูคริ สต์ เพื่อให้บรรดามนุษย์ท้ งั หลายที่ยงั ไม่รอดพ้นบาปได้พบทางรอดซึ่ งมีอยูท่ าง
เดียวเท่านั้น”
ผูน้ า “เพื่อเป็ นการแสดงว่าเราเชื่อฟังพระบัญชาของพระเยซูคริ สตเจ้า ซึ่ งพระองค์ได้ทรงมีพระ
บัญชาให้เราออกไปเผยแพร่ ข่าวประเสริ ฐ ของพระองค์แก่มนุษย์ทวั่ โลก”
ที่ประชุม
“ดังนั้นข้าพระองค์จึงขอมอบคริ สตจักรนี้ ไว้แก่พระเจ้าเพื่อจะได้ใช้เป็ นสถานที่
ประกาศพระกิตติคุณแก่ชาวโลก จนทุก ๆ อาณาจักรของโลกนี้ กลายเป็ น อาณาจักร ของพระเจ้าและ
ของพระเยซูคริ สตเจ้า”
ผูน้ า “เนื่องจากเราทราบว่าเราจะต้องเลี้ยงดูบุตรธิ ดาของเราให้เติบโตขึ้นในความศรัทธาของ
พระเจ้า”
ที่ประชุม “ข้าพระองค์จึงอุทิศคริ สตจักรนี้ไว้เพื่อจะได้เป็ นสถานที่สาหรับใช้สั่งสอนและฟอก
ล้างให้บา้ นและครอบครัวทั้งหลายเป็ นครอบครัวของพระองค์เจ้า
และให้เป็ นแหล่งอบรมสั่งสอน
กุลบุตร กุลธิ ดา อนุชน และผูอ้ าวุโสให้เจริ ญรอยตามพระบาทของพระเยซูคริ สต์ และขอให้สถานที่น้ ี
เต็มไปด้วยพระคุณ และมีความสนิทสนมกันดุจพี่นอ้ งในพระคริ สต์”
ผูน้ า “เพื่อเป็ นการแสดงว่า เราได้เชื่ อฟังพระบัญชาของพระเยซูคริ สต์วา่ เราจะรักเพื่อนบ้าน
ของเราเหมือนรักตนเอง”
ที่ประชุม “ข้าพระองค์ จึงขออุทิศคริ สตจักรนี้แด่พระองค์เจ้า เพื่อเป็ นที่ล้ ีภยั แก่บุคคลที่จิตใจ
เดือนร้อนจะได้พบความสุ ขสงบสุ ข ทั้งจะเป็ นแหล่งสันติสุขและเป็ นความหวังแก่คนที่ถูกข่มเหง และ
เป็ นสถานที่เล้าโลมจิตใจของผูท้ ุกข์โศกและจะเป็ นแหล่งชุ มนุมความสุ ข แก่คนเหล่านั้นที่มีความศัทธา
อันประเสริ ฐในพระเยซูคริ สตเจ้า”
ผูน้ าและที่ประชุมพูดพร้อม ๆ กัน “เราบรรดาสมาชิก และสหายของคริ สตจักรนี้
ขอขอบพระคุณพระเจ้า ในพระมหากรุ ณาธิ คุณ ที่พระราชทานมรดก อันสาคัญนี้ให้แก่เรา และเรารู ้สึก
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ถึง ข้อผูกพันที่เรามี ต่อพระเจ้า และที่มีตอ่ กันและกัน เราจึงขอร่ วมใจกัน ถวายตัวของเราแด่พระองค์
ใหม่อีกครั้งหนึ่ง เพื่อจะทางานและนมัสการพระบิดาเจ้า โดยอาศัยพระบารมีของพระเยซูคริ สต์ อาเมน”

พิธีถวายคริสตจักร แบบทีส่ อง
1. เพลงนมัสการ
2. คาเชิญชวนนมัสการ
ผูน้ า “แน่นอนพระเจ้าทรงประทับอยูใ่ นที่น้ ี”
ที่ประชุม “เป็ นโบสถ์ของพระเจ้า”
ผูน้ า “ข้าพระองค์จะเปล่งเสี ยงสดุดีพระองค์ในพระวิหารนี้ ”
ที่ประชุม “ข้าพระองค์จะสดุดีพระองค์เจ้าด้วยบทเพลงแห่ งความยินดี เพราะพระองค์ทรงเป็ น
ศิลาแห่งความรอดของข้าพระองค์”
ผูน้ า “เชิญมาเถิด ให้เราพากันนมัสการและก้มกราบลง ให้เราคุกเข่าลงเฉพาะพระพักตร์
พระองค์ผทู้ รงเนรมิตตัวเรา”
ที่ประชุม “เพราะพระองค์ เป็ นพระเจ้าของเราพวกเราเป็ นพลไพร่ ที่พระองค์ทรงเลี้ยงไว้ และ
เราเป็ นประดุจฝูงแกะอยูใ่ นเงื้อมพระหัตถ์ของพระองค์”
3. อธิษฐาน แล้วที่ประชุมอธิษฐานตามแบบพระเยซู
4. กล่าวแสดงความยินดี และประกาศข่าวให้ที่ประชุมทราบ
5. อ่านข้อพระธรรม
6. เพลงพิเศษ
7. คาเทศนาเกี่ยวกับการอุทิศพระวิหาร (หรื อ จะทาพิธีอุทิศถวายติดต่อกับคาเทศนาเลยก็ได้)
8. ถวายทรัพย์และของถวายแก่พระวิหาร
9. อธิษฐานขอบพระคุณสาหรับของถวาย
10. เพลงพิเศษ (หมู่หรื อเดี่ยว)
11. ขอพระพรปิ ดประชุม
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พิธีถวายบ้ านหลังใหม่ ของศิษยาภิบาลหรือบ้ านคริสเตียน
คานา
ความสัมพันธ์ ระหว่างชนชาติอิสราเอลกับพระเจ้า เป็ นความสัมพันธ์ที่ซาบซึ้ งตรึ งใจพวก
อิสราเอลได้เคยถวายบ้าน ครอบครัว ไร่ นาฝูงสัตว์เลี้ยง และสิ่ งของต่าง ๆ ซึ่ งพระเจ้าพระราชทานให้
เพราะว่าพระว่าเจ้าทรงยินดีอวยพระพรแก่เขาเหล่านั้น
ในสมัยนี้เราก็มีโอกาสกระทาได้เช่นเดียวกัน เราทุกคนมีบา้ น เหตุฉะนั้นจึงเป็ นการสมควรที่
เราจะถวายบ้านนั้นแก่พระเจ้า การถวายบ้านแก่พระเจ้า จะช่วยทุกคนในบ้านครอบครัวให้ประพฤติสม
กับเป็ นบ้านของพระองค์และเป็ นตัวอย่างอันดีต่อเพื่อนบ้าน เราจะรักษาบ้านของเราไว้เป็ นสมบัติของ
พระเจ้า เมื่อเป็ นเช่นนี้จงให้คริ สตจักรกระทาเป็ นตัวอย่างในการทาพิธีของพระพรจากพระเจ้าเพื่อที่อยู่
อาศัย การงานอาชีพ หรื ออาคารใด ๆ ที่คริ ตสจักรซื้ อหรื อสร้างขึ้น แล้วบรรดาคริ สตสมาชิกก็จะได้
เจริ ญรอยตามพิธีขอพระพรจากพระเจ้าในเมื่อเขามีบา้ นใหม่หรื อทรัพย์สมบัติใหม่ของเขาเอง พิธีถวาย
เช่นนี้นบั ว่าเป็ นการรับพระพรจากพระเจ้าซึ่ งเหลือจะนับได้
ระเบียบวาระถวายบ้ าน
เมื่อผูร้ ับเชิ ญมาพร้อมเพรี ยงกันแล้ว ก็เริ่ มพิธีข้ ึนบ้านใหม่ได้เลย
1. ถวายเพลง
2. อธิษฐานเปิ ดประชุม
3. เพลงพิเศษ (ถ้ามี)
4. ศิษยาภิบาลจะกล่าวดังนี้ “ท่านผูเ้ ป็ นสมาชิกของครอบครัวนี้ และท่านผูร้ ับเชิญที่เคารพ การ
ที่เรามาชุมนุมกันในที่น้ ีก็เพื่อจะถวายบ้านนี้ไว้ในความพิทกั ษ์รักษาของพระเจ้า ในฐานะที่เราเป็ นคริ ส
เตียน เรามีความหวังใจและเชื่อว่า บ้านหลังนี้ จะเป็ นสถานที่ที่มีความสุ ขความเจริ ญแท้
คาว่า “บ้าน” นี้เป็ นสถาบันแรกซึ่ งพระบิดาได้ทรงสถาปนาขึ้นไว้สาหรับบรรดาบุตรของ
พระองค์ ก่อนที่จะมีสถาบันเป็ นรู ปคริ สตจักรและก่อนที่จะมีรัฐบาลใด ๆ ในโลกปกครองประเทศ
“บ้าน” ก็เป็ นสถาบันชนิดหนึ่งซึ่ งพระเจ้าทรงพระราชทานแก่มนุษย์ ความรักเป็ นเครื่ องผูกพันอันแรก
ซึ่งผูกวิธีมนุษย์ให้ ประสานสัมพันธ์เข้าเป็ นอันเดียวกัน และบ้านเป็ นสถานที่แห่งแรกที่มนุษย์ จะสาแดง
ความรักของตนออกมาให้ประจักษ์ “บ้าน” กลายเป็ นสถานที่ประคับประคองและทะนุบารุ งความ
ศรัทธาที่แท้จริ งเป็ นสถานศึกษา เป็ นแหล่งอบรมวัฒนธรรมความสวยงาม ถ้าจะพูดสั้น ๆ บ้านเป็ น
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แหล่งกาเนินของความเจริ ญทุก ๆ อย่างที่โลกมี เหนือสิ่ งอื่นใด “บ้าน” ก็ยงั เป็ นสถาบันที่ใหญ่ยงิ่ ที่สุด
สาหรับมนุษย์ และเป็ นสถานที่ที่สีแดงความจริ งของพระเจ้า
“บ้าน” เป็ นสถานที่ที่เราจะได้รับการป้ องกันให้พน้ จากความร้อน หนาว ของดิน ฟ้ า อากาศ
และบ้านเป็ นสถานที่สาหรับเตรี ยมอาหารเพื่อการเลี้ยงดู เป็ นที่สาหรับนอนและพักผ่อน จากความ
เหนื่อยยากตรากตรางาน “บ้าน” เป็ นเสมือนหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองสวรรค์ ซึ่งพระเยซูคริ สตเจ้าได้
เสด็จไปเตรี ยมที่สาหรับท่านทั้งหลายซึ่ งเป็ นคนที่พระองค์ได้ทรงไถ่ไว้ เรามีบา้ นแห่งหนึ่งซึ่ งไม่ได้
สร้างด้วยมือมนุษย์ และอยูใ่ นสวรรค์สถานเป็ นนิจนิรันดร” ซึ่งพระองค์ทรงเตรี ยมไว้สาหรับเรา ในการ
นมัสการพระเจ้าวันนี้ เราได้มอบถวายบ้าน ของเราไว้แก่พระองค์ตามอุดมคติของคริ สเตียน ซึ่ งเราหวัง
ความพิทกั ษ์รักษาคุม้ ครองให้อยูใ่ นสันติสุขกับพระเจ้าโดยอาศัยความศรัทธาที่เรามีอยูต่ ่อองค์พระเยซู
คริ สตเจ้าของเรา ถ้าพระเยโฮวาห์ไม่ทรงสร้างตึกขึ้น ช่างก่อก็จะเสี ยแรงเปล่า ๆ”
ศิษยาภิบาลจะหักขนมปั งหรื อบิขา้ วสุ ก (ข้าวเจ้าหรื อข้าวเหนียวก็ได้) แล้วส่ งให้แก่ผเู ้ ป็ น
ประมุขแห่งบ้านหลังนั้นบ้าง และจะส่ งให้แก่แขกที่รับเชิญคนใดคนหนึ่งก็ได้ หรื อศิษยาภิบาลจะรับไว้
เองก็ได้แล้วพูดว่า
“ธรรมเนียมโบราณเคยปฏิบตั ิกนั มาแล้วคือ
เจ้าบ้านแสดงความโอบอ้อมอารี ยใ์ นการแบ่ง
อาหารการกินให้แก่ผอู ้ ื่น การรับประทานข้าวหม้อเดียวกัน หรื อขนมปั งก้อนเดียวกันนี้ เป็ นสัญลักษณ์
ว่า เราจะต้องแบ่งปั นสิ่ งที่เรามีอยูใ่ ห้กนั และกันด้วยความเต็มใจ คาอธิ ษฐานที่คริ สเตียนทัว่ ๆ ไปร่ วมใจ
กันอธิ ษฐานก็คือ ขอทรงโปรดประทานอาหารเลี้ยง ข้าพเจ้าในกาลวันนี้”
5. ข้อความต่อไปนี้ ศิษยาภิบาลจะกล่าว แล้วผูม้ าร่ วมประชุมจะตอบพร้อมกัน
ผูน้ า บ้านใหม่หลังนี้ ซึ่ งครอบครัวนี้ได้สร้างขึ้นโดยพระคุณของพระเจ้า
ที่ประชุม เราขอถวายบ้านหลังนี้แด่พระเจ้า
ผูน้ า ด้วยคาอธิ ษฐานขอต่อพระเจ้าเพื่อจะพิทกั ษ์รักษาให้พน้ จากอัคคีภยั พ้นจากลมพายุ และ
พ้นจากอันตรายต่าง ๆ
ที่ประชุม เราขอถวายบ้านหลังนี้แด่พระเจ้า
ผูน้ า ด้วยความขอบพระคุณพระเจ้า เพื่อความสวยงามของต้นไม้ ดอกไม้ นก และแสงแดดและ
สิ่ งล้อมรอบอื่น ๆ ที่อยูใ่ นบริ เวณนี้
ที่ประชุม เราขอถวายบ้านหลังนี้แด่พระเจ้า
ผูน้ า ด้วยความชื่ นชมยินดี เราขอต้อนรับมิตรสหายและคนขัดสน เพื่อร่ วมสุ ขร่ วมทุกข์กบั บ้าน
นี้
ที่ประชุม เราขอถวายบ้านหลังนี้แด่พระเจ้า
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ผูน้ า เพื่อความสุ ขสบายของบ้านนี้ และเพื่อพระเจ้าจะทรงประทานความสุ ขแท้ตลอดไป
ที่ประชุม เราขอถวายบ้านหลังนี้แด่พระเจ้า
ผูน้ า เพื่อเป็ นการเทิดพระเกียรติและ สง่าราศีของพระเยซูคริ สต์พระผูช้ ่วยให้รอดของเราและ
เพื่อถวายพระเกียรติ แก่พระองค์ผทู ้ รงเป็ นประมุขของบ้านนี้
ที่ประชุม เราขอถวายบ้านหลังนี้แด่พระเจ้า
6. ศิษยาภิบาลขอพระพร “ขอพระเจ้าจงอวยพรแก่ท่าน และปกป้ องรักษาท่าน พระเจ้าจง
กระทาให้พระพักตร์ของพระองค์ส่องสว่างแก่ท่านและทรงพระกรุ ณาโปรดแก่ท่าน พระเจ้าจงเงยพระ
พักตร์ ของพระองค์ข้ ึนเหนือท่าน และประทานความสุ ขสาราญแก่ท่าน วันนี้ และสื บไปเป็ นนิจ อาเมน”
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