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Introduction 
 

ครสิตจักรของพระเจา้แหง่ศโิยนคอืชมุชนผูเ้ชื?อที?มกีายเดยีวอนัประกอบดว้ยพระวญิญาณบรสิทุธิIอทุศิตนในกา
รตดิตามยอมรับและเชื?อฟังองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และหลกัคําสอนของพระครสิตแ์ละอคัรทตู 
     Zion Assembly Church of God is a Spirit-filled body of believers who have covenanted themselves together 
with God to accept and obey the teachings of Christ and His apostles  
 
อพยพ 19:3-6โมเสสขึ0นไปเขา้เฝ้าพระเจา้ พระยาหเ์วหต์รสักบัทา่นจากภเูขาน ั0นวา่ “จงบอกวงศว์านยาโคบ
และชนชาตอิสิราเอลดงันี0วา่ 4 พวกเจา้ไดเ้ห็นส ิKงท ีKเราทาํกบัคนอยีปิตแ์ลว้ และทีKเราชูพวกเจา้ข ึ0นดจุดงัดว้ย
ปีกนกอนิทร ีเพืKอนําพวกเจา้มาถงึเรา 5 ฉะน ั0น ถา้พวกเจา้ฟงัเสยีงเราจรงิๆ และรกัษาพนัธสญัญาของเราไว ้
พวกเจา้จะเป็นของลํ 0าคา่ของเราทีKเราเลอืกสรรจากทา่มกลางชนชาตทิ ั0งปวง เพราะแผน่ดนิท ั0งส ิ0นเป็นของ
เราพวกเจา้จะเป็นอาณาจกัรปโุรหติ และเป็นชนชาตบิรสิทุธ ิWสาํหรบัเรา นีKเป็นถอ้ยคาํทีKเจา้ตอ้งบอกกบัคนอสิ
ราเอล” 
Exodus 19:3-6   
    And Moses went up unto God, and the Lord called unto him out of the mountain, saying, Thus shalt thou 
say to the house of Jacob, and tell the children of Israel; [4] Ye have seen what I did unto the Egyptians, and 
how I bare you on eagles' wings, and brought you unto myself. [5] Now therefore, if ye will obey my voice 
indeed, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people: for all the earth 
is mine: [6] And ye shall be unto me a kingdom of priests, and an holy nation. These are the words which 
thou shalt speak unto the children of Israel.  
 
ยอหน์ 14:6 -  พระเยซูตรสักบัเขาวา่ “เราเป็นทางน ั0น เป็นความจรงิ และเป็นชวีติ ไมม่ใีครมาถงึพระบดิาได้
นอกจากจะมาทางเรา   
John 14:6  
Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me.  
 
ยอหน์ 14:8 -  ฟีลปิทลูพระองคว์า่ “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ขอสําแดงพระบดิาใหพ้วกขา้พระองคเ์ห็น กพ็อใจขา้พระองค์
แลว้” 
John 14:8  
Philip saith unto him, Lord, shew us the Father, and it sufficeth us.  
ยอหน์ 14:14 -1เรารูว้า่เราไดพ้น้จากความตายไปสูช่วีติแลว้ กเ็พราะเรารักพี?นอ้ง ผูท้ี?ไมร่ักกย็งัอยูใ่นความตาย 
 John 14:14  
If ye shall ask any thing in my name, I will do it.  
 
กจิการ 2:42 - เขาทั Qงหลายอทุศิตวัเพื?อฟังคําสอนของบรรดาอคัรทตูและรว่มสามคัคธีรรม รวมทั Qงหกัขนมปังและอธษิ
ฐาน 
Acts 2:42  
    And they continued stedfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in 
prayers.  
 
เอเฟซสั 5:24-32 - ครสิตจักรยอมเชื?อฟังพระครสิตอ์ยา่งไร ภรรยากค็วรยอมเชื?อฟังสามทีกุประการอยา่งนัQน 25 สว่น
สามกีจ็งรักภรรยาของตน เหมอืนพระครสิตท์รงรักครสิตจักร และประทานพระองคเ์องเพื?อครสิตจักร26 เพื?อจะทําให ้
ครสิตจักรบรสิทุธิIโดยการชาํระดว้ยนํQาและพระวจนะ27 เพื?อพระองคจ์ะไดค้รสิตจักรที?มศีกัด ิIศร ีไมม่ดีา่งพรอ้ย ริQวรอย 
หรอืมลทนิใดๆ เลย แตบ่รสิทุธิIปราศจากตําหน ิ28 ในทํานองเดยีวกนั สามตีอ้งรักภรรยาของตนเหมอืนรักรา่งกายของ
ตวัเอง คนที?รักภรรยาของตวัเองกร็ักตวัเองดว้ย 29 เพราะวา่ไมม่ใีครเกลยีดชงักายของตนเอง มแีตเ่ลีQยงดแูละทะนุ
ถนอม เหมอืนที?พระครสิตท์รงทําแกค่รสิตจักร 30 เพราะวา่เราเป็นอวยัวะของพระกายของพระองค ์31 “เพราะเหตนุีQเอง 
ผูช้ายจะละบดิามารดาไปผกูพันอยูก่บัภรรยา และเขาทั Qงสองจะเป็นเนืQอเดยีวกนั”  32 ความลํQาลกึในเรื?องนีQสําคญั และ
ขา้พเจา้เขา้ใจวา่หมายถงึพระครสิตแ์ละครสิตจักร 
Ephes. 5:24-32  
    Therefore as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in every thing. 
[25] Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, and gave himself for it; [26] That he 
might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, [27] That he might present it to himself 
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a glorious church, not having spot, or wrinkle, or any such thing; but that it should be holy and without 
blemish. [28] So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. [29] 
For no man ever yet hated his own flesh; but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church: [30] 
For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. [31] For this cause shall a man leave his father 
and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. [32] This is a great mystery: 
but I speak concerning Christ and the church.  

 
คํากลา่วยอมรับนีQมั?นคงอยู ่แมใ้นปัจจบุนัซ ึ?งเป็นยคุแหง่การเสื?อมลง 

เมื?อคนจํานวนมากมายไดห้ลงไปจากหลกัของความเชื?อ 
This commitment is firm, even in this present time of apostasy, when so many are "falling away" and 

"[departing] from the faith"  
 
2 เธสะโลนกิา 2 : 1-12 -  พี?นอ้งทั Qงหลาย เรื?องการซึ?งพระเยซคูรสิตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราจะเสด็จมา และที?พระองค์
จะทรงรวบรวมเราไปอยูก่บัพระองคนั์Qน เราขอรอ้งทา่นวา่ 2 อยา่ใหใ้จของทา่นหวั?นไหวงา่ย หรอืตื?นตระหนกตกใจ ไมว่า่
จะเป็นโดยทางวญิญาณ หรอืคําพดู หรอืจดหมายเป็นเชงิวา่มาจากเรา อา้งวา่วนัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้มาถงึแลว้ 3 อยา่
ใหใ้ครลอ่ลวงทา่นโดยทางหนึ?งทางใดเลย เพราะวา่วนันัQนจะไมม่าถงึจนกวา่จะมกีารกบฏเสยีกอ่น และคนนอกกฎหมาย
นัQนจะปรากฏตวั คอืลกูแหง่ความพนิาศ 4 ผูก้ดีกั QนขดัขวางและยกตวัขึQนตอ่สูท้กุส ิ?งที?ไดช้ ื?อวา่เป็นพระ หรอืส ิ?งที?เขาไหว ้
นมสัการนัQน แลว้มนักจ็ะนั?งในพระวหิารของพระเจา้ ประกาศตวัวา่เป็นพระเจา้5 พวกทา่นจําไมไ่ดห้รอืวา่เมื?อยงัอยูก่บั
ทา่น ขา้พเจา้ไดบ้อกเรื?องนีQแลว้? 6 และทา่นกร็ูจ้ักส ิ?งนั Qนที?กําลงัยบัยั Qงมนัไวใ้นขณะนีQ เพื?อมนัจะปรากฏออกมาไดต้อ่เมื?อ
ถงึเวลาของมนั 7 เพราะวา่อํานาจลกึลบันอกกฎหมายนัQนกเ็ร ิ?มทํางานอยูแ่ลว้ แตผู่ท้ ี?คอยยบัยั Qงมนัเดี[ยวนีQนั Qนจะยงัอยูจ่น
ถกูปลดออกไปใหพ้น้ 8 ขณะนัQนคนนอกกฎหมายกจ็ะปรากฏตวัขึQน และพระเยซอูงคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะทรงประหารมนัดว้ย
ลมพระโอษฐข์องพระองค ์และจะทรงผลาญใหส้ญูไปดว้ยการเสด็จมาอนัรุง่โรจนข์องพระองค ์9 คนนอกกฎหมายนัQนจะ
มาโดยการดลบนัดาลของซาตาน พรอ้มกบัการอทิธฤิทธิIทกุอยา่ง ทั Qงหมายสําคญั และการอศัจรรยจ์อมปลอม10 และ
อบุายชั?วทกุอยา่งสําหรับพวกที?จะตอ้งพนิาศ เพราะเขาไมไ่ดร้ักความจรงิเพื?อจะรอดได1้1 เพราะเหตนุีQ พระเจา้จงึทรง
ใหค้วามลุม่หลงมาถงึพวกเขา ใหเ้ขาเชื?อส ิ?งที?เท็จ12 เพื?อทกุคนที?ไมเ่ชื?อความจรงิ แตย่นิดใีนการอธรรม จะถกูพพิาก
ษา  
2 Thes. 2:1-12  
    Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together 
unto him, [2] That ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by 
letter as from us, as that the day of Christ is at hand. [3] Let no man deceive you by any means: for that day 
shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition; 
[4] Who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worshipped; so that he as God 
sitteth in the temple of God, shewing himself that he is God. [5] Remember ye not, that, when I was yet with 
you, I told you these things? [6] And now ye know what withholdeth that he might be revealed in his time. [7] 
For the mystery of iniquity doth already work: only he who now letteth will let, until he be taken out of the 
way. [8] And then shall that Wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, 
and shall destroy with the brightness of his coming: [9] Even him, whose coming is after the working of 
Satan with all power and signs and lying wonders, [10] And with all deceivableness of unrighteousness in 
them that perish; because they received not the love of the truth, that they might be saved. [11] And for this 
cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie: [12] That they all might be damned 
who believed not the truth, but had pleasure in unrighteousness.  
 
1 ทโิมธ ี4: 1-3 - พระวญิญาณตรัสอยา่งชดัแจง้วา่ ตอ่ไปภายหนา้จะมบีางคนละทิQงความเชื?อ โดยหนัไปเชื?อฟังวญิญาณ
ทั Qงหลายที?ลอ่ลวง และคําสอนของพวกผ ี2 ซึ?งมาจากความหนา้ซื?อใจคดของพวกที?ชอบโกหก คอืคนทั Qงหลายที?มมีโน
ธรรมตายดา้น 3 พวกเขาหา้มการแตง่งาน หา้มรับประทานอาหารบางชนดิ ซึ?งพระเจา้ทรงสรา้งไวใ้หพ้วกที?เชื?อและรูจ้ัก
ความจรงิรับประทานไดด้ว้ยใจขอบพระคณุ 
1 Tim. 4:1-3  
    Now the Spirit speaketh expressly, that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to 
seducing spirits, and doctrines of devils; [2] Speaking lies in hypocrisy; having their conscience seared with a 
hot iron; [3] Forbidding to marry, and commanding to abstain from meats, which God hath created to be 
received with thanksgiving of them which believe and know the truth.  
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2 เปโตร 3 : 1-12 -  ทา่นที?รักทั Qงหลาย นี?เป็นจดหมายฉบบัที?สองที?ขา้พเจา้เขยีนถงึพวกทา่น และในจดหมายทั Qงสอง
ฉบบันัQน ขา้พเจา้ไดส้ะกดิใจอนัซื?อสตัยข์องพวกทา่นดว้ยการเตอืนความจํา 2 เพื?อพวกทา่นจะระลกึถงึถอ้ยคําที?พวกผู ้
เผยพระวจนะบรสิทุธิIไดก้ลา่วไวเ้มื?อกอ่น และระลกึถงึบญัญัตขิององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และพระผูช้ว่ยใหร้อดที?ตรัสทางบรร
ดาอคัรทตูของพวกทา่น 3 กอ่นอื?นพงึรูข้อ้นีQคอื ในวาระสดุทา้ยพวกที?ชอบเยาะเยย้จะมาเยาะเยย้ และทําตามตณัหาของ
ตนเอง 4 และจะถามวา่ “พระสญัญาวา่พระองคจ์ะเสด็จมานัQนอยูท่ ี?ไหน? เพราะวา่ตั Qงแตบ่รรพบรุษุลว่งหลบัไปแลว้ ทกุ
สิ?งกเ็ป็นอยูเ่หมอืนเดมิตั Qงแตท่รงสรา้งโลก” 5 เพราะวา่พวกเขาจงใจลมืขอ้นีQเสยี คอืโดยพระวจนะของพระเจา้ ฟ้าได ้
อบุตัขิ ึQนตั Qงแตโ่บราณ และแผน่ดนิไดเ้กดิออกมาจากนํQาและดว้ยนํQา 6 โดยนํQานั Qนเอง โลกในเวลานัQนกไ็ดถ้กูทําลายไป
ดว้ยนํQาทว่ม7 และโดยพระวจนะเดยีวกนันัQนเอง ฟ้าและแผน่ดนิในปัจจบุนั กเ็กบ็รักษาไวส้ําหรับไฟ ถกูเกบ็ไวจ้นกวา่จะ
ถงึวนัพพิากษาและวนัหายนะของบรรดาคนอธรรม  8 แตท่า่นที?รักทั Qงหลาย อยา่มองขา้มความจรงิขอ้นีQเสยี คอืวนัเดยีว
ของพระเจา้เป็นเหมอืนกบัพันปี และพันปีกเ็ป็นเหมอืนกบัวนัเดยีว 9 องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไมไ่ดท้รงเฉื?อยชา้ในเรื?องพระสญั
ญาของพระองค ์ตามที?บางคนคดินัQน แตท่รงอดทนกบัพวกทา่น พระองคไ์มท่รงประสงคใ์หใ้ครพนิาศเลย แตป่ระสงค์
ใหท้กุคนกลบัใจใหม ่10 แตว่นัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้นัQน จะมาถงึเหมอืนอยา่งขโมย และในวนันัQน ฟ้าจะหายลบัไปดว้ย
เสยีงดงักกึกอ้ง และโลกธาตจุะสลายไปดว้ยไฟ และแผน่ดนิกบัส ิ?งสารพัดที?มอียูบ่นนัQนจะถกูเผาจนหมดสิQน  11 เมื?อเห็น
แลว้วา่ทกุส ิ?งจะตอ้งสลายไปเชน่นีQ พวกทา่นควรจะเป็นคนแบบไหนในการดําเนนิชวีติที?บรสิทุธิIและที?ยําเกรงพระเจา้ 12 
จงเฝ้ารอและเรง่วนัของพระเจา้ใหม้าถงึ ซึ?งวนันัQนทอ้งฟ้าจะถกูเผาจนสลายไป และโลกธาตกุจ็ะสลายไปดว้ยไฟ 
2 Peter 3:1-12  
    This second epistle, beloved, I now write unto you; in both which I stir up your pure minds by way of 
remembrance: [2] That ye may be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets, and of the 
commandment of us the apostles of the Lord and Saviour: [3] Knowing this first, that there shall come in the last 
days scoffers, walking after their own lusts, [4] And saying, Where is the promise of his coming? for since the 
fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. [5] For this they willingly are 
ignorant of, that by the word of God the heavens were of old, and the earth standing out of the water and in the 
water: [6] Whereby the world that then was, being overflowed with water, perished: [7] But the heavens and the 
earth, which are now, by the same word are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and 
perdition of ungodly men. [8] But, beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as a 
thousand years, and a thousand years as one day. [9] The Lord is not slack concerning his promise, as some men 
count slackness; but is longsuffering to us-ward, not willing that any should perish, but that all should come to 
repentance. [10] But the day of the Lord will come as a thief in the night; in the which the heavens shall pass away 
with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat, the earth also and the works that are therein shall 
be burned up. [11] Seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of persons ought ye to be in all 
holy conversation and godliness, [12] Looking for and hasting unto the coming of the day of God, wherein the 
heavens being on fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat?  
 
ยดูาห ์1 : 3-19 -  ทา่นที?รักทั Qงหลาย ขา้พเจา้ปรารถนาอยา่งยิ?งที?จะเขยีนถงึทา่นเรื?องความรอดที?เรามรีว่มกนั แตข่า้พ
เจา้เห็นวา่ จําเป็นจะตอ้งเขยีนวงิวอนทา่นใหต้อ่สูเ้พื?อหลกัความเชื?อที?ไดท้รงมอบใหก้บัพวกธรรมกิชนครั Qงเดยีวสําหรับ
ตลอดไป 4 เพราะวา่บางคนไดแ้อบแฝงเขา้มาในหมูท่า่น การลงโทษคนพวกนีQมเีขยีนไวน้านแลว้ พวกเขาเป็นคน
อธรรมที?ถอืเอาพระคณุของพระเจา้ของเรามาบดิเบอืนเป็นชอ่งทางทําความชั?วชา้ลามก และไดป้ฏเิสธพระเยซคูรสิตผ์ู ้
ทรงเป็นเจา้นายและองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราแตอ่งคเ์ดยีว  5 ถงึพวกทา่นจะรูข้อ้ความเหลา่นีQหมดแลว้ ขา้พเจา้กป็รารถ
นาใหท้า่นระลกึวา่แมอ้งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงชว่ยชนชาตหินึ?งใหร้อดพน้จากแผน่ดนิอยีปิต ์แตภ่ายหลงักท็รงทําลายคน
เหลา่นัQนที?ไมเ่ชื?อ 6 และพวกทตูสวรรคท์ี?ไมร่ักษาอํานาจครอบครองของตนเอง แตล่ะทิQงถิ?นฐานของตน พระองคก์ท็รง
จองจําไวด้ว้ยโซอ่นัไมรู่จ้ักสลายในที?มดืจนกวา่จะถงึเวลาพพิากษาในวนัยิ?งใหญนั่Qน 7 สําหรับเมอืงโสโดม เมอืงโกโม
ราห ์และเมอืงตา่งๆ ที?อยูร่อบๆ นั Qนกเ็ชน่เดยีวกนั ไดป้ระพฤตผิดิศลีธรรมทางเพศและมวัเมาในกามวติถาร จงึเป็นตวั
อยา่งของการรับโทษในไฟนริันดร ์ 8 ในทํานองเดยีวกนัพวกนักเพอ้ฝันเหลา่นีQทําใหต้วัเป็นมลทนิ และปฏเิสธสทิธอิํา
นาจขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และพดูลบหลูเ่ทวทตูผูม้ศีกัด ิIศร ี9 แมแ้ตม่คีาเอลหวัหนา้ทตูสวรรค ์เมื?อโตเ้ถยีงกบัมารเรื?อง
ศพของโมเสส ทา่นเองกย็งัไมบ่งัอาจพดูลบหลูม่ารเลย แตพ่ดูเพยีงวา่ “ใหอ้งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงดวุา่เจา้เถดิ”  10 แต่
วา่คนเหลา่นีQพดูลบหลูส่ ิ?งที?เขาเองไมเ่ขา้ใจ และดงันัQนโดยสิ?งที?พวกเขารูต้ามสญัชาตญาณ อยา่งสตัวท์ี?ไรเ้หตผุล เขา
จงึถกูทําลาย 11 วบิตัมิแีกพ่วกเขา เพราะเขาดําเนนิตามทางของคาอนิ และปลอ่ยตวัทําตามความผดิพลาดของบาลา
อมั เพราะเห็นแกไ่ด ้ฉะนัQนจงึพนิาศไปอยา่งกบฏของโคราห ์12 คนเหลา่นีQเป็นพวกที?ทําใหง้านเลีQยงเชื?อมความรักสา
มคัคขีองพวกทา่นเสื?อมเสยีไป ขณะที?พวกเขารว่มกนิเลีQยงกบัพวกทา่นโดยปราศจากความยําเกรง เขาเป็นผูเ้ลีQยงแกะที?
เลีQยงแตต่วัเอง เป็นเมฆที?ไมม่นํีQาที?ถกูพัดลอยไปตามลม เป็นตน้ไมท้ี?ไรผ้ลในฤดทูี?ออกผลและตายมาสองหนแลว้เพราะ
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ถกูถอนออกทั Qงราก 13 เป็นคลื?นรนุแรงในทะเลที?ซดัฟองแหง่ความบดัสขีองตนเองขึQนมา เป็นดวงดาวที?พลดัออกไป
นอกวงโคจร ความมดืมดิถกูสงวนไวส้ําหรับพวกเขาตลอดกาล  14 คนเหลา่นีQแหละที?เอโนคซึ?งเป็นคนชั?วอายทุี?เจ็ดนับ
จากอาดมัพยากรณไ์วว้า่ นี?แน่ะ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้กําลงัเสด็จมาพรอ้มกบัผูบ้รสิทุธ ิIของพระองคนั์บเป็นหมื?นๆ 15 เพื?อทํา
การพพิากษาทกุคน และเพื?อทําใหค้นอธรรมทกุคนสํานกึตวัถงึการอธรรมทกุอยา่ง ที?พวกเขาทําไปตามวถิทีางอธรรม
นัQน และสํานกึตวัถงึความหยาบชา้ทั Qงหมด ที?คนบาปชั?วไดก้ลา่วรา้ยตอ่พระองค ์16 คนเหลา่นีQเป็นพวกชา่งบน่ชา่งต ิดํา
เนนิชวีติตามความปรารถนาชั?วของตวัเอง และปากของพวกเขาคยุโวโออ้วด และยกยอผูอ้ ื?นเพื?อหวงัประโยชนข์องตน 
คาํตกัเตอืนและคาํแนะนํา  17 แตว่า่ทา่นที?รักทั Qงหลาย พงึระลกึถงึคําพยากรณข์องพวกอคัรทตูของพระเยซคูรสิต์
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา 18 ทา่นเหลา่นัQนบอกทา่นวา่ “ในวาระสดุทา้ยจะมคีนที?ชอบเยาะเยย้เกดิขึQน ที?ดําเนนิชวีติตาม
ความปรารถนาชั?วของตวัเอง” 19 คนเหลา่นีQคอืคนที?กอ่ใหเ้กดิความแตกแยก หมกมุน่อยูใ่นโลกยีวสิยั และปราศจาก
พระวญิญาณ 
Jude 1:3-19  
    Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to 
write unto you, and exhort you that ye should earnestly contend for the faith which was once delivered unto 
the saints. [4] For there are certain men crept in unawares, who were before of old ordained to this 
condemnation, ungodly men, turning the grace of our God into lasciviousness, and denying the only Lord 
God, and our Lord Jesus Christ. [5] I will therefore put you in remembrance, though ye once knew this, how 
that the Lord, having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not. 
[6] And the angels which kept not their first estate, but left their own habitation, he hath reserved in 
everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day. [7] Even as Sodom and Gomorrha, 
and the cities about them in like manner, giving themselves over to fornication, and going after strange flesh, 
are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire. [8] Likewise also these filthy dreamers 
defile the flesh, despise dominion, and speak evil of dignities. [9] Yet Michael the archangel, when contending 
with the devil he disputed about the body of Moses, durst not bring against him a railing accusation, but 
said, The Lord rebuke thee. [10] But these speak evil of those things which they know not: but what they 
know naturally, as brute beasts, in those things they corrupt themselves. [11] Woe unto them! for they have 
gone in the way of Cain, and ran greedily after the error of Balaam for reward, and perished in the 
gainsaying of Core. [12] These are spots in your feasts of charity, when they feast with you, feeding 
themselves without fear: clouds they are without water, carried about of winds; trees whose fruit withereth, 
without fruit, twice dead, plucked up by the roots; [13] Raging waves of the sea, foaming out their own 
shame; wandering stars, to whom is reserved the blackness of darkness for ever. [14] And Enoch also, the 
seventh from Adam, prophesied of these, saying, Behold, the Lord cometh with ten thousands of his saints, 
[15] To execute judgment upon all, and to convince all that are ungodly among them of all their ungodly 
deeds which they have ungodly committed, and of all their hard speeches which ungodly sinners have spoken 
against him. [16] These are murmurers, complainers, walking after their own lusts; and their mouth 
speaketh great swelling words, having men's persons in admiration because of advantage.  

    [17] But, beloved, remember ye the words which were spoken before of the apostles of our Lord 
Jesus Christ; [18] How that they told you there should be mockers in the last time, who should walk after 
their own ungodly lusts. [19] These be they who separate themselves, sensual, having not the Spirit 

 
ผูร้ับใชแ้ละสมาชกิในครสิตจักรของพระเจา้แหง่ศโิยนอทุศิตนในการดําเนนิชวีติและนมสัการพระเจา้รว่มกนัใน"

ความเชื?ออนัศกัดิIสทิธิIที?สดุ"เพื?อจะดําเนนิในความจรงิเพื?อเพยีรบากบั?นที?จะรักษาความเป็นอนัหนึ?งอนัเดยีวกนัในพระวิ
ญญาณภายใตข้อ้ผกูพันแหง่สนัตสิขุ"และใหต้นเองเตบิโตขึQนในพระคณุแหง่ความรักและความบรสิทุธิIคนเหลา่นัQนแสว
งหาการสามคัคธีรรมตามแบบอยา่งแหง่ความสมบรูณแ์บบของพระครสิตแ์ละโดยพระคณุและฤทธิIอํานาจของพระเจา้ 
เพื?อที?ใหถ้งึพระลกัษณะอนัไพบลูยข์องพระครสิต ์

The ministers and members of Zion Assembly have committed themselves to live and worship together in 
this "most holy faith," to walk in truth, to "endeavor to keep the unity of the Spirit in the bond of peace," and to 
cultivate among themselves the graces of love and holiness. They seek for the perfection of Christ in their 
fellowship, and by His grace and power to conform to the image of Jesus Christ so completely that when He 
appears they shall be like Him.  
 
โรม 8: 29 - เพราะวา่ทกุคนที?พระองคไ์ดท้รงเลอืกไวแ้ลว้ พระองคท์รงกําหนดไวก้อ่นใหเ้ป็นตามพระฉายาแหง่พระบตุร
ของพระองค ์เพื?อพระบตุรนัQนจะไดเ้ป็นบตุรหวัปีทา่มกลางพี?นอ้งจํานวนมาก 
Romans 8:29  
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    For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he 
might be the firstborn among many brethren.  
 
1 ยอหน์ 3:2 - ทา่นที?รักทั Qงหลาย เดี[ยวนีQเราเป็นลกูของพระเจา้ และเราจะเป็นอยา่งไรตอ่ไปขา้งหนา้นัQนเรายงัไมรู่ ้แต่
เรารูว้า่ในเวลาที?พระองคจ์ะเสด็จมาปรากฏนัQน เราจะเป็นเหมอืนอยา่งพระองค ์เพราะวา่เราจะเห็นพระองคอ์ยา่งที?พระ
องคท์รงเป็นอยูนั่ Qน 
1 John 3:2  
    Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be: but we know that, when 
he shall appear, we shall be like him; for we shall see him as he is.  

 
นอกจากการจัดการสภาพภายในเพื?อที?จะเสรมิสรา้งความรักแบบผูใ้หญแ่ละความเอาใจใสใ่นครอบครัวของพร

ะเจา้แลว้ผูร้ับใชพ้ระเจา้และสมาชกิในครสิตจักรของพระเจา้แหง่ศโิยนยอ่มอทุศิตวัเป็นผูร้ับใชค้นทั Qงปวงเพื?อสรา้งความ
เป็นอนัหนึ?งอนัเดยีวกนัทา่มกลางผูเ้ช ื?อ จนกวา่ "ดวงตาทกุดวงจะเห็นเหมอืนกนั พดูอยา่งเดยีวกนั 
และเดนิในหนทางเดยีวกนั (อสิยาห ์52:8; 1 โครนิธ ์1: 10; ฟิลปิปี 3: 16) 

Besides this internal disposition to cultivate mutual1ove and care within the household of God, the 
ministers and members of Zion Assembly have committed themselves to labor for the unity of all believers, until all 
"see eye to eye," "speak the same thing," and "walk by the same rule" (Isaiah 52:8; 1 Corinthians 1:10; Philippians 
3:l6).   
 
อสิยาห ์52:8 - ฟังซ ีพวกยามของทา่นเปลง่เสยีงเขาโหร่อ้งดว้ยความยนิดพีรอ้มกนัเพราะพวกเขาไดเ้ห็นกบัตาที?พระ
ยาหเ์วหท์รงกลบัมายงัศโิยน  
Isaiah 52:8  
    Thy watchmen shall lift up the voice; with the voice together shall they sing: for they shall see eye to eye, 
when the Lord shall bring again Zion.  
 
1 โครนิธ ์1:10 -  พี?นอ้งทั Qงหลาย ขา้พเจา้วงิวอนทา่นในพระนามของพระเยซคูรสิตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา ขอให ้
ปรองดองกนั อยา่มคีวามแตกแยกในพวกทา่น แตข่อใหเ้ป็นนํQาหนึ?งใจเดยีวกนัในความคดิและความเห็น 
1 Cor. 1:10  
Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and 
that there be no divisions among you; but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the 
same judgment.  
ฟิลปิปี 3: 16 - อยา่งไรกต็าม เราไดแ้คไ่หนแลว้ กจ็งดําเนนิตามนัQนตอ่ไป 
Philip. 3:16  
    Nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule, let us mind the same thing.  
 
ดว้ยเหตผุลนีQ พวกเขาแสวงหาหนทางที?จะสง่ตอ่นมิติของอคัรทตู "จนกวา่เราทกุคนจะบรรลถุงึความเป็นนํQาหนึ?งใจ
เดยีวกนัในความเชื?อและในความรูถ้งึพระบตุรของพระเจา้ บรรลถุงึความเป็นผูใ้หญ ่คอืโตเต็มถงึขนาดความบรบิรูณข์อง
พระครสิต"์ (เอเฟซสั 4: 13) 
ครสิตจักรของพระเจา้แหง่ศโิยนใหค้ํามั?นที?จะอทุศิตวัประกาศขา่วประเสรฐิไปยงัทกุคนทกุชาตทิั?วโลกตามพระมหาบญั
ชาของพระครสิตท์ี?ทรงมอบไวต้อ่ครสิตจักร (มทัธวิ 28:19) 

ln this manner, they seek to carry forward the apostolic vision: "Till we all come in the unity of the faith, 
and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of 
Christ" (Ephesians 4:13).  

Zion Assembly has further obligated itself to publish and to proclaim the full gospel into all the world in 
obedience to Christ's commission to the church (Matthew 28:19).  
 
มทัธวิ 28 :19 - เพราะฉะนัQน ทา่นทั Qงหลายจงออกไปและนําชนทกุชาตมิาเป็นสาวกของเรา จงบพัตศิมาพวกเขาในพระ
นามของพระบดิา พระบตุร และพระวญิญาณบรสิทุธิI 
Matthew 28:19  
    Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the 
Holy Ghost:  
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สมาชกิภาพ  
Church Membership 

 
สําหรับผูท้ ี?เขา้รว่มเป็นสมาชกิครสิตจักรของพระเจา้แหง่ศโิยนเปิดตอ้นรับผูเ้ช ื?อทกุคนที?ไดร้ับประสบการณแ์หง่

คําพยานของผลแหง่การบงัเกดิใหมแ่ละเป็นผูท้ ี?ทตีั Qงใจเปลี?ยนแปลงชวีติใหมก่บัพระครสิตแ์ละครสิตจักรที?ดําเนนิในคว
ามสวา่งแหง่ขา่วประเสรญิ ผูท้ี?มคีวามประสงคจ์ะเขา้เป็นสมาชกิสมบรูณนั์Qจะตอ้งปฏบิตัติามขอ้ผกูพันดงัตอ่ไปนีQ  

Membership in Zion Assembly Church of God is open to all believers whose testimony is evidenced by the 
fruit of the new birth, and who are willing to covenant themselves together with Christ and the church to walk in 
the light of the gospel. Candidates become members by the following solemn obligation:  

"ทา่นจะใหค้ํามั?นสญัญาอยา่งจรงิใจตอ่หนา้องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และตอ่หนา้พยานวา่ทา่นจะยอมรับพระครสิตธรร
มคมัภรีเ์ป็นพระวจนะของพระเจา้จะเชื?อและยอมรับการสั?งสอนอบรมในทางธรรมตามหลกัในพระครสิตธรรมคมัภรีแ์หง่พั
นธสญัญาใหมใ่หเ้ป็นหลกัแหง่ความเชื?อการฝึกฝนการปกครองและการสรา้งสาวกและเห็นดว้ยที?จะดําเนนิไปดว้ยกนัเห
มอืนเป็นอวยัวะในรา่งกายเดยีวในความสวา่งแหง่ขา่วประเสรฐิอยา่งสดุความรูค้วามสามารถของทา่นหรอืไม?่" 

Will you sincerely promise in the presence of God and these witnesses, that you will accept this Bible as 
the Word of God, believe and practice its teachings rightly divided, with the New Testament as your rule of faith 
and practice, government and discipline, and agree to walk together as one body in the light of the gospel to the best 
of your knowledge and ability?"  

 
ผูท้ี?ประสงคจ์ะเขา้เป็นสมาชกิไดย้นิคํากลา่วสญัญานีQ และเต็มใจที?จะตอบวา่  
"โดยพระคณุของพระเจา้ ขา้พเจา้ขอสญัญา" ใหผู้ร้ับใชพ้ระเจา้วางมอืบนสมาชกิใหม ่และอธษิฐานตอ่พระเจา้ 

ขอการทรงนําและกําลงั 
ที?ประชมุรว่มใจกนัอธษิฐานและสําแดงออกการตอ้นรับอยา่งอบอุน่และรว่มสามคัคธีรรมกบัผูนั้ Qน 

In response to this covenant formula, the candidate answers: "I will by the grace of God." The minister then 
lays hands on the new member and offers prayer for divine guidance and strength; the congregation follows with an 
affectionate welcome, and extends to him/her the right hand of fellowship.  
 

หลกัคาํสอนทีKสาํคญัตามอยา่งพระครสิตธรรมคมัภรี ์
Teachings That Are Prominent in the Scriptures 

 
หมายเหต:ุคํากลา่วดงัตอ่ไปนีQไมไ่ดถ้อืเป็นขอ้บญัญัตทิางศาสนาหรอืหลกัขอ้เชื?อทั Qงหมดเพื?อสรา้งครสิตจักรขึQนเป็นเพี
ยงหลกัการธรรมดาทั?วไปที?รวมคําสอนหลกัที?สําคญัและปรากฏอยูใ่นพระครสิตธรรมอนับรสิทุธิI 
โดยรวบรวมสว่นประกอบที?สําคญัสว่นหนึ?งของหลกัขอ้เชื?อครสิตจักร 
Note: The following statements are not meant to form a creed, or to be thought of as an exhaustive statement of 
beliefs upon which the church is built. They are simply an abstract of some of the important and fundamental 
teachings and principles set forth in the Holy Scriptures, which form an essential part of the church's Rule of Faith.  
 
ตรเีอกานภุาพ - พระครสิตธรรมคมัภรีส์อนไวว้า่ 
พระเจา้ทรงสภาพนริันดรห์นึ?งเดยีวและสําแดงพระองคเ์ป็นสามพระภาค คอื พระบดิา  พระบตุร 
และพระวญิญาณบรสิทุธิIทั QงสามพระภาคนีQมพีระลกัษณะเอกลกัษณอ์ยา่งชดัเจนแตย่งัเป็นพระเจา้องคเ์ดยีวกนัที?มธีรรม
ชาตทิี?ไมส่ามารถแยกออกไดจ้ากกนัได ้(โรม 5:5, 15:16, 30; 2 โครนิธ ์1:20; 5:19; ยอหน์ 3:5; เอเฟซสั 2:18; ทติสั3:5) 
The Trinity-The Bible teaches that the one eternal God exists in three persons: namely the Father, Son and Holy 
Spirit. These three have distinct identities, yet they form one undivided Godhead subsisting in the same nature 
(Romans 5:5; 15:16,30; 2 Corinthians 1:20; 5:19; John 3:5; Ephesians 2:18; Titus 3:5). 
 
โรม 5:5 - และความหวงัจะไมท่ําใหผ้ดิหวงั เพราะเหตวุา่ความรักของพระเจา้ไดห้ลั?งเขา้สูจ่ติใจของเรา โดยทางพระวญิ
ญาณบรสิทุธิI ซึ?งพระองคไ์ดป้ระทานใหแ้กเ่ราแลว้  
Romans 5:5  
    And hope maketh not ashamed; because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost 
which is given unto us.  
โรม 15:16 - เพื?อใหเ้ป็นผูร้ับใชข้องพระเยซคูรสิตไ์ปยงัคนตา่งชาต ิและทําหนา้ที?ปโุรหติฝ่ายขา่วประเสรฐิของพระเจา้ 
เพื?อคนตา่งชาตจิะเป็นเครื?องบชูาที?ชอบพระทยั คอืเป็นที?ชาํระไวโ้ดยพระวญิญาณบรสิทุธิI 
Romans 15:16  
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    That I should be the minister of Jesus Christ to the Gentiles, ministering the gospel of God, that the 
offering up of the Gentiles might be acceptable, being sanctified by the Holy Ghost.  
 
โรม 15:-30 - พี?นอ้งทั Qงหลาย โดยพระเยซคูรสิตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา และโดยความรักของพระวญิญาณ ขา้พเจา้วงิ
วอนขอใหท้า่นรว่มอธษิฐานตอ่พระเจา้ดว้ยใจกระตอืรอืรน้เพื?อขา้พเจา้ 
Romans 15:30  
    Now I beseech you, brethren, for the Lord Jesus Christ's sake, and for the love of the Spirit, that ye strive 
together with me in your prayers to God for me;  
 
2 โครนิธิI 1:20 - เพราะวา่พระสญัญาตา่งๆ ของพระเจา้ลว้นแตเ่ป็นจรงิโดยพระเยซ ูเพราะเหตนุีQเราจงึพดูวา่อาเมนโดย
พระองค ์ซึ?งเป็นการถวายพระเกยีรตแิดพ่ระเจา้ 
2 Cor. 1:20  
    For all the promises of God in him are yea, and in him Amen, unto the glory of God by us.  
 
2 โครนิธิI 5:19 - เพราะวา่พระบตุรของพระเจา้คอืพระเยซคูรสิต ์ผูซ้ ึ?งขา้พเจา้กบัสลิวานัสและทโิมธ ีประกาศแกพ่วกทา่น
นัQนไมใ่ช ่“จรงิ” หรอื “ไมจ่รงิ” แบบสง่ๆ แตใ่นพระองคท์กุอยา่งลว้นแตเ่ป็นจรงิ 
2 Cor. 5:19  
    To wit, that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto 
them; and hath committed unto us the word of reconciliation.  
 
ยอหน์ 3: 5 - พระเยซตูรัสวา่ “เราบอกความจรงิกบัทา่นวา่ ถา้ใครไมไ่ดเ้กดิจากนํQาและพระวญิญาณ คนนัQนจะเขา้ใน
แผน่ดนิของพระเจา้ไมไ่ด ้
John 3:5  
    Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot 
enter into the kingdom of God.  
 
เอเฟซสั 2:18 - เพราะวา่โดยทางพระครสิตเ์ราทั Qงสองฝ่ายมโีอกาสเขา้เฝ้าพระบดิาโดยพระวญิญาณองคเ์ดยีวกนั 
Ephes. 2:18  
For through him we both have access by one Spirit unto the Father.  
 
ทติสั 3: 5 - พระองคก์ท็รงชว่ยเราใหร้อด ไมใ่ชเ่พราะความชอบธรรมที?เราทําเอง แตด่ว้ยพระเมตตาของพระองคโ์ดย
ผา่นการชาํระใหบ้งัเกดิใหมแ่ละสรา้งใหมข่องพระวญิญาณบรสิทุธิI 
 
Titus 3:5  
    Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us, by the 
washing of regeneration, and renewing of the Holy Ghost;  
 
พระบดิาเป็นพระเจา้ (เอเฟซสั 4:6)  พระบตุรเป็นพระเจา้ (ยอหน์ 1:1-3;10:1; ฮบีร ู1:8; ววิรณ ์1:8) 
พระวญิญาณบรสิทุธิIเป็นพระเจา้ (ยอหน์ 14:17; 16:13; กจิการ 5:3;1โครนิธ ์2:10) ไมใ่ชม่พีระสามองค ์
แตเ่ป็นพระเจา้องคเ์ดยีว (เฉลยธรรมบญัญัต ิ6:4) 
The Father is God (Ephesians 4:6), the Son is God (John1:1-3; 10:1; Hebrews 1:8; Revelation 1:8), the Holy Spirit 
is God (John14:17; 16:13; Acts 5:3; 1 Corinthians 2:10), yet there are not three gods but one God (Deuteronomy 
6:4).  
 
เอเฟซสั 4:6 - พระเจา้องคเ์ดยีวผูเ้ป็นพระบดิาของทกุคน พระองคท์รงมอีํานาจเหนอืสรรพสิ?ง ทรงทําการผา่นสรรพสิ?ง
และทรงอยูใ่นทกุคน  
Ephes. 4:6  
    One God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all.  
 
ยอหน์ 1:1-3 - ในปฐมกาลพระวาทะทรงดํารงอยู ่และพระวาทะทรงอยูก่บัพระเจา้ และพระวาทะทรงเป็นพระเจา้ 2 ใน
ปฐมกาลพระองคท์รงอยูก่บัพระเจา้ 3 พระเจา้ทรงสรา้งสรรพสิ?งข ึQนมาโดยพระวาทะ ในบรรดาสิ?งที?เป็นอยูนั่ Qน ไมม่สีกัส ิ?ง
เดยีวที?เป็นอยูน่อกเหนอืพระวาทะ 
John 1:1-3  
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    In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. [2] The same was in 
the beginning with God. [3] All things were made by him; and without him was not any thing made that was 
made.  
 
ยอหน์ 10:1 -  “เราบอกความจรงิกบัพวกทา่นวา่ คนที?ไมไ่ดเ้ขา้ไปในคอกแกะทางประต ูแตปี่นเขา้ไปทางอื?นนัQนเป็น
ขโมยและโจร 
John 10:1  
    Verily, verily, I say unto you, He that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some 
other way, the same is a thief and a robber.  
 
ฮบีร ู1:8 -  แตส่ว่นพระบตุรนัQน พระองคต์รัสวา่“ขา้แตพ่ระเจา้ พระที?นั?งของพระองคด์ํารงอยูเ่ป็นนติย ์พระคทาแหง่
อาณาจักรของพระองคก์เ็ป็นพระคทาเที?ยงธรรม 
Hebrews 1:8  
    But unto the Son he saith, Thy throne, O God, is for ever and ever: a sceptre of righteousness is the sceptre 
of thy kingdom.  
 
ววิรณ ์1: 8 - พระเจา้ผูท้รงเป็นอยู ่ผูท้รงเคยเป็นอยู ่ผูท้ี?จะเสด็จมา และผูท้รงฤทธานุภาพสงูสดุ ตรัสวา่ “เราเป็นอลัฟา
และโอเมกา” 
 
Rev. 1:8  
    I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which 
is to come, the Almighty.  
 
ยอหน์ 14:17 - คอืพระวญิญาณแหง่ความจรงิซ ึ?งโลกรับไวไ้มไ่ด ้เพราะมองไมเ่ห็นและไมรู่จ้ักพระองค ์พวกทา่นรูจ้ักพระ
องคเ์พราะพระองคส์ถติอยูก่บัทา่น และจะประทบัอยูท่า่มกลางทา่น  
John 14:17  
Even the Spirit of truth; whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him: but 
ye know him; for he dwelleth with you, and shall be in you.  
 
ยอหน์ 16:13 - เมื?อพระวญิญาณแหง่ความจรงิเสด็จมาแลว้ พระองคจ์ะนําพวกทา่นไปสูค่วามจรงิทั Qงมวล เพราะพระองค์
จะไมต่รัสโดยพลการ แตพ่ระองคจ์ะตรัสส ิ?งที?พระองคท์รงไดย้นิ และพระองคจ์ะทรงแจง้แกพ่วกทา่นถงึส ิ?งตา่งๆ ที?จะ
เกดิขึQน 
John 16:13  
    Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth: for he shall not speak of 
himself; but whatsoever he shall hear, that shall he speak: and he will shew you things to come.  
 
กจิการ 5:3 - เปโตรจงึถามวา่ “อานาเนยี ทําไมซาตานจงึควบคมุใจของเจา้ใหโ้กหกตอ่พระวญิญาณบรสิทุธิI และทําให ้
เจา้เกบ็คา่ที?ดนิสว่นหนึ?งไว?้ 
Acts 5:3  
    But Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost, and to keep back part 
of the price of the land?  
 
1 โครนิธ ์2:10 - พระเจา้ไดท้รงสําแดงสิ?งเหลา่นีQกบัเราทางพระวญิญาณ เพราะวา่พระวญิญาณทรงหยั?งรูท้กุส ิ?งแมเ้ป็น
ความลํQาลกึของพระเจา้ 
1 Cor. 2:10  
    But God hath revealed them unto us by his Spirit: for the Spirit searcheth all things, yea, the deep things 
of God.  
 
เฉลยธรรมบญัญัต ิ6:4 - “โอ คนอสิราเอล จงฟังเถดิ พระยาหเ์วห ์พระยาหเ์วหเ์ทา่นัQนทรงเป็นพระเจา้ของเรา  
Deut. 6:4  
    Hear, O Israel: The Lord our God is one Lord:  
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ตรเีอกานุภาพทั Qงสามพระองคนั์Qนทําพระราชกจิดว้ยกนั 
เป็นอนัหนึ?งอนัเดยีวกนัอยา่งสมบรูณแ์บบเพื?อความรอดของมนุษย ์(ยอหน์ 3:5; 6:44;14:6, 16, 17; 2 โครนิธ ์5:19) 
The three persons of the divine Trinity work together in perfect unity for the salvation of man (John 3:5; 6:44; 14:6, 
16, 17; 2 Corinthians 5:19).  
 
ยอหน์ 3:5 - พระเยซตูรัสวา่ “เราบอกความจรงิกบัทา่นวา่ ถา้ใครไมไ่ดเ้กดิจากนํQาและพระวญิญาณ คนนัQนจะเขา้ในแผน่
ดนิของพระเจา้ไมไ่ด ้
John 3:5  
    Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot 
enter into the kingdom of God.  
 
ยอหน์ 6: 44 - ไมม่ใีครมาถงึเราไดน้อกจากพระบดิาผูท้รงใชเ้รามาจะทรงชกันําใหเ้ขามา และเราจะใหค้นนัQนเป็นขึQนมา
ในวนัสดุทา้ย  
John 6:44  
    No man can come to me, except the Father which hath sent me draw him: and I will raise him up at the 
last day.  
 
ยอหน์ 14: 6 - พระเยซตูรัสกบัเขาวา่ “เราเป็นทางนัQน เป็นความจรงิ และเป็นชวีติ ไมม่ใีครมาถงึพระบดิาไดน้อกจากจะ
มาทางเรา 
John 14:6  
    Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me.  
 
ยอหน์ 14:16-17 - เราจะทลูขอพระบดิา และพระองคจ์ะประทานผูช้ว่ยอกีผูห้นึ?งใหก้บัพวกทา่น เพื?อจะอยูก่บัทา่นตลอด
ไป 17 คอืพระวญิญาณแหง่ความจรงิซ ึ?งโลกรับไวไ้มไ่ด ้เพราะมองไมเ่ห็นและไมรู่จ้ักพระองค ์พวกทา่นรูจ้ักพระองค ์ 
เพราะพระองคส์ถติอยูก่บัทา่น และจะประทบัอยูท่า่มกลางทา่น  
John 14:16-17  
    And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you for ever; 
[17] Even the Spirit of truth; whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him: 
but ye know him; for he dwelleth with you, and shall be in you.  
 
2 โครนิธ ์5:19 - คอืพระเจา้ทรงใหโ้ลกนีQคนืดกีบัพระองคโ์ดยพระครสิต ์ไมท่รงถอืโทษในความผดิของพวกเขา และ
ทรงมอบเรื?องราวการคนืดนีีQใหเ้ราประกาศ 
2 Cor. 5:19  
    To wit, that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto 
them; and hath committed unto us the word of reconciliation.  
 
พระเยซูครสิต ์- พระเยซคูรสิตเ์ป็น "พระลกัษณะของพระเจา้ผูไ้มป่รากฏแกต่า" (โคโลส ี1: 15) และเป็น 
"พระบตุรโดยกําเนดิองคเ์ดยีว" ของพระเจา้ (ยอหน์ 3:16) โดยพระเยซคูรสิต ์
เราสามารถเขา้ใจพระลกัษณะของพระเจา้ที?ปรากฏในสภาพมนุษยไ์ด ้ไดร้ับการพสิจูนด์ว้ยพระวญิญาณบรสิทุธิI 
ทตูสวรรคไ์ดเ้ห็น ถกูประกาศไปยงัคนตา่งชาต ิและเชื?อไปทั?วโลก ถกูรับไปดว้ยพระสริ ิและประทบัอยู ่ณ 
เบืQองขวาของพระเจา้ เพื?อทลูออ้นวอนขอเพื?อเรา (กจิการ 7:55; 1 ทโิมธ ี3: 16) 
Jesus Christ - Jesus Christ is the "image of the invisib1e God" (Colossians 1:15), and God's "only begotten Son" 
(John 3:16). Through Him God was manifest in the flesh, justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the 
Gentiles, believed on in the world, received into glory, and now sits on the right hand of God to make intercession 
for us (Acts 7: 55; 1 Timothy 3: 16).  
 
กจิการ 7 : 55 - สว่นสเทเฟนเต็มดว้ยพระวญิญาณบรสิทุธิI ทา่นเขมน้ดสูวรรคเ์ห็นพระรัศมขีองพระเจา้ และเห็นพระเยซู
ทรงยนือยูเ่บืQองขวาพระหตัถข์องพระองค ์
Acts 7:55  
    But he, being full of the Holy Ghost, looked up stedfastly into heaven, and saw the glory of God, and Jesus 
standing on the right hand of God,  
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1 ทโิมธ ี3: 16 - เราตอ้งยอมรับวา่ความลํQาลกึแหง่ความเชื?อของเรานัQนยิ?งใหญม่าก คอืวา่พระองคท์รงปรากฏเป็น
มนุษยท์รงไดร้ับการพสิจูนว์า่ชอบธรรมโดยพระวญิญาณ 
ทรงปรากฏตอ่เหลา่ทตูสวรรคท์รงไดร้ับการประกาศออกไปยงับรรดาประชาชาตทิรงไดร้ับการเชื?อวางใจจากคนมาก
มายในโลกและทรงถกูรับขึQนไปดว้ยพระสริ ิ
1 Tim. 3:16  
    And without controversy great is the mystery of godliness: God was manifest in the flesh, justified in the 
Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory.  
 
โดยทางพระเยซคูรสิตอ์งคเ์ดยีวเทา่นัQนที?จะนํามนุษยไ์ปสูแ่ผน่ดนิของพระเจา้ 
โดยทางความตายของพระองคบ์นไมก้างเขนนัQนไดไ้ถเ่ราใหไ้ดร้ับความรอด ในผูอ้ ื?นความรอดไมม่เีลย เพราะวา่นามอื?น
ซ ึ?งใหเ้ราทั Qงหลายรอดไดนั้Qน ไมโ่ปรดใหม้ทีา่มกลางมนุษยท์ั?วใตฟ้้า” (กจิการ 4: 12) 
Through Him alone do men have access unto the heavenly Father.  It is through His sacrificia1and atoning death on 
the cross that we are saved. "Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven 
given among men, whereby we must be saved" (Acts 4: 12). 
 
กจิการ 4: 12 - ในผูอ้ ื?นความรอดไมม่เีลย เพราะวา่นามอื?นซ ึ?งใหเ้ราทั Qงหลายรอดไดนั้Qน ไมโ่ปรดใหม้ทีา่มกลางมนุษยท์ั?ว
ใตฟ้้า” 
Acts 4:12  
Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men, 
whereby we must be saved.  
 
พระเยซคูรสิตท์รงเป็น "พระเมษโปดกของพระเจา้" ที?ไมม่ตีําหนใิดๆ พระองคท์รงชาํระความบาปผดิของโลกไปเสยี 
(ยอหน์ 1: 29) 
He is the spotless "Lamb of God, which taketh away the sin of the world" (John 1:29). 
วนัรุง่ข ึQนยอหน์เห็นพระเยซกูําลงัเสด็จมาหาทา่น ทา่นจงึกลา่ววา่ “จงดพูระเมษโปดกของพระเจา้ ผูท้รงรับบาปของโลก
ไป 
 He is also the head of the church and the savior of the body (Ephesians 5:23).  
พระองคย์งัทรงเป็นศรษีะของครสิตจักและเป็นพระผูช้ว่ยใหร้อด (เอเฟซสั 5: 23) 
 
เอเฟซสั 5: 23 - เพราะวา่สามเีป็นศรีษะของภรรยา เหมอืนพระครสิตท์รงเป็นศรีษะของครสิตจักรซึ?งเป็นพระกายของ
พระองค ์โดยพระองคเ์ป็นพระผูช้ว่ยใหร้อด 
Ephes. 5:23  
    For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church: and he is the saviour of 
the body.  
 
พระครสิตธรรมคมัภรี ์- พระคมัภรีอ์นัศกัดิIสทิธิI ทั Qงภาคพันธสญัญาเดมิและภาคพันธสญัญาใหม ่
ไดเ้ปิดเผยพระเจา้และพระประสงคข์องพระองคท์ี?มตีอ่มนุษยชาต ิพระคมัภรีไ์ดร้ับการดลใจจากพระเจา้ แน่นอน 
ไมผ่ดิพลาด และไมเ่ปลี?ยนแปลง (2 ทโิมธ ี3:14-16; 2 เปโตร 1: 16-21) 
The Bible - The Holy Scriptures - both Old and New Testaments - reveal God and His will for man. They are 
inspired, inerrant, infallible, and unchangeable (2 Timothy 3:14-16; 2 Peter 1:16-21). 
 
2 ทโิมธ ี3: 14-16 - แตท่า่นจงดําเนนิตอ่ไปในสิ?งที?ไดเ้รยีนรูแ้ลว้และเชื?ออยา่งมั?นคง และทา่นกร็ูว้า่ทา่นเรยีนมาจากใคร 
15 และตั Qงแตเ่ด็กมาแลว้ ทา่นกไ็ดเ้รยีนรูพ้ระคมัภรีอ์นัศกัดิIสทิธิI ซึ?งสามารถใหปั้ญญาแกท่า่นในเรื?องความรอดโดย
ความเชื?อในพระเยซคูรสิต ์16 พระคมัภรีท์กุตอนไดร้ับการดลใจจากพระเจา้ และเป็นประโยชนใ์นการสอน การตกัเตอืน
วา่กลา่ว การแกไ้ขสิ?งผดิ และการอบรมในความชอบธรรม 17 เพื?อคนของพระเจา้จะมคีวามสามารถและพรักพรอ้มเพื?อ
การดทีกุอยา่ง  
2 Tim. 3:14-16  
    But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou 
hast learned them; [15] And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make 
thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. [16] All scripture is given by inspiration of 
God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness:  
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2 เปโตร 1: 16-21 -  เพราะวา่เราไมไ่ดค้ลอ้ยตามนยิายที?แตง่ขึQนอยา่งชาญฉลาด เมื?อเราไดป้ระกาศใหพ้วกทา่นทราบ
ถงึฤทธานุภาพ และการเสด็จกลบัมาของพระเยซคูรสิตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราทั Qงหลาย แตเ่ราเป็นสกัขพียานถงึ
ความยิ?งใหญข่องพระองค ์17 เพราะวา่คราวเมื?อพระองคท์รงไดร้ับพระเกยีรตแิละพระสริจิากพระเจา้พระบดิา และพระ
สรุเสยีงจากพระสริอินัยิ?งใหญไ่ดม้าถงึพระองคว์า่ “ทา่นผูน้ีQเป็นบตุรของเราและเป็นที?รักของเรา เราพอใจทา่นผูน้ีQมาก” 
18 พวกเราเองกไ็ดย้นิพระสรุเสยีงนีQจากสวรรค ์ขณะที?เราอยูก่บัพระองคท์ี?ภเูขาบรสิทุธิIนั Qน 19 และเรามคีําเผยพระวจนะ
ที?แน่นอนยิ?งกวา่นัQนอกี จะเป็นการดถีา้พวกทา่นจะเอาใจใสค่ํานั Qน เพราะคํานัQนเป็นเสมอืนตะเกยีงที?สอ่งสวา่งในที?มดื จน
กวา่แสงอรณุจะขึQน และดาวรุง่จะผดุขึQนในใจของพวกทา่น 20 ทา่นทั Qงหลายตอ้งเขา้ใจขอ้นีQกอ่น คอืผูห้นึ?งผูใ้ดจะตี
ความหมายคําของผูเ้ผยพระวจนะในพระคมัภรีเ์อาเองไมไ่ด ้21 เพราะวา่คําของผูเ้ผยพระวจนะนัQน ไมไ่ดม้าจากความ
ประสงคข์องมนุษยเ์ลย แตม่นุษยก์ลา่วคําซ ึ?งมาจากพระเจา้ ตามที?พระวญิญาณบรสิทุธิIทรงดลใจเขา 
2 Peter 1:16-21  
    For we have not followed cunningly devised fables, when we made known unto you the power and coming 
of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of his majesty. [17] For he received from God the Father 
honour and glory, when there came such a voice to him from the excellent glory, This is my beloved Son, in 
whom I am well pleased. [18] And this voice which came from heaven we heard, when we were with him in 
the holy mount. [19] We have also a more sure word of prophecy; whereunto ye do well that ye take heed, as 
unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn, and the day star arise in your hearts: [20] 
Knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. [21] For the prophecy 
came not in old time by the will of man: but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost.  
 
ความจรงิแหง่พระครสิตธรรมคมัภรีไ์ดป้รากฏโดยทางผูเ้ผยพระวจนะ ตวัอกัษร คําสอน และแบบอยา่ง 
และใหค้วามสวา่ง โดยฤทธิIเดชแหง่พระวญิญาณบรสิทุธิI 
คําสอนแหง่พระครสิตธรรมคมัภรีโ์ดยเฉพาะอยา่งยิ?งความสวา่งแหง่พันธสญัญาใหม ่คอื ขอ้สรปุหลกัแหง่ความเชื?อ 
การปฏบิตั ิการปกครอง การสรา้งสาวก ของครสิตจักร (กจิการ 2: 42; 2 เปโตร 3: 1,2)  
The truths of the Scriptures are revealed by prophecy, type, precept, and example, and illuminated through the 
power of the Holy Spirit. The teachings of the Bible - particularly in the light of the New Testament-are the 
church's final rule for faith, practice, government., and discipline (Acts 2:42; 2 Peter 3:1,2). 
 
กจิการ 2 : 42 -  เขาทั Qงหลายอทุศิตวัเพื?อฟังคําสอนของบรรดาอคัรทตูและรว่มสามคัคธีรรม รวมทั Qงหกัขนมปังและอธษิ
ฐาน  
Acts 2:42  
    And they continued stedfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in 
prayers. 
 
2 เปโตร 3: 1-2 - 1 ทา่นที?รักทั Qงหลาย นี?เป็นจดหมายฉบบัที?สองที?ขา้พเจา้เขยีนถงึพวกทา่น และในจดหมายทั Qงสอง
ฉบบันัQน ขา้พเจา้ไดส้ะกดิใจอนัซื?อสตัยข์องพวกทา่นดว้ยการเตอืนความจํา 2 เพื?อพวกทา่นจะระลกึถงึถอ้ยคําที?พวกผู ้
เผยพระวจนะบรสิทุธิIไดก้ลา่วไวเ้มื?อกอ่น และระลกึถงึบญัญัตขิององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และพระผูช้ว่ยใหร้อดที?ตรัสทางบรร
ดาอคัรทตูของพวกทา่น 
2 Peter 3:1-2  
    This second epistle, beloved, I now write unto you; in both which I stir up your pure minds by way of 
remembrance: [2] That ye may be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets, and 
of the commandment of us the apostles of the Lord and Saviour:  
 
การดําเนนิในความสวา่งแหง่พระวจนะของพระเจา้คอื 
สิ?งที?ครสิตจักรของพระเจา้แหง่ศโิยนนํามาปฏบิตัแิละใหเ้ป็นพันธสญัญารว่มกนั "พระวจนะของพระองคเ์ป็นตะเกยีงแก่
เทา้ของขา้พระองคแ์ละเป็นความสวา่งแกท่างของขา้พระองค"์ สดดุ ี119:105   
Walking in the light of God's Word is the guiding principle and commitment of Zion Assembly Church of God. 
"Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path" (Psalm 119: 105). 
 
สดดุ ี119:105 - พระวจนะของพระองคเ์ป็นตะเกยีงแกเ่ทา้ของขา้พระองคแ์ละเป็นความสวา่งแกท่างของขา้พระองค ์ 
Psalm 119:105  
    Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.  
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ครสิตจักร -  ครสิตจักรคอืชมุชนแหง่พระกายของผูเ้ช ื?อ 
ซึ?งรวมตวักนัโดยพันธสญัญากบัพระเจา้เพื?อรักษาพระมหาบญัชาของพระองค ์( อพยพ 19:5-8; 24:3-8; สดดุ ี119: 57; 
ยอหน์ 14:15; 17:6,8,14;1 เปโตร 2: 9) 
The Church - The church is a visible body of believers formed and incorporated by covenant with God to keep His 
commandments (Exodus 19:5-8; 24:3-8; Psalm 119:57; John 14:15; 17:6,8,14; 1 Peter 2:9). 
 
อพยพ 19: 5-8 - ฉะนัQน ถา้พวกเจา้ฟังเสยีงเราจรงิๆ และรักษาพันธสญัญาของเราไว ้พวกเจา้จะเป็นของลํQาคา่ของเราที?
เราเลอืกสรรจากทา่มกลางชนชาตทิั Qงปวง เพราะแผน่ดนิทั Qงส ิQนเป็นของเรา 6 พวกเจา้จะเป็นอาณาจักรปโุรหติ และเป็น
ชนชาตบิรสิทุธิIสําหรับเรา นี?เป็นถอ้ยคําที?เจา้ตอ้งบอกกบัคนอสิราเอล”  7 โมเสสจงึมาเรยีกประชมุพวกผูใ้หญข่อง
ประชาชน แลว้ประกาศขอ้ความทั QงหมดนีQตอ่หนา้พวกเขาตามที?พระยาหเ์วหท์รงบญัชาทา่น 8 ประชาชนทั Qงส ิQนกต็อบ
พรอ้มกนัวา่ “ทกุอยา่งที?พระยาหเ์วหต์รัสนัQน พวกขา้พเจา้จะทําตาม” 
Exodus 19:5-8  
    Now therefore, if ye will obey my voice indeed, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure 
unto me above all people: for all the earth is mine: [6] And ye shall be unto me a kingdom of priests, and an 
holy nation. These are the words which thou shalt speak unto the children of Israel. [7] And Moses came and 
called for the elders of the people, and laid before their faces all these words which the Lord commanded 
him. [8] And all the people answered together, and said, All that the Lord hath spoken we will do. And 
Moses returned the words of the people unto the Lord.  
 
อพยพ 24: 3-8  - โมเสสจงึนําพระวจนะทั Qงส ิQนของพระยาหเ์วหแ์ละกฎหมายทั Qงส ิQนมาชีQแจงใหป้ระชาชนทราบ ประชา
ชนทั Qงหมดกต็อบเป็นเสยีงเดยีวกนัวา่ “พระวจนะทั Qงส ิQนซ ึ?งพระยาหเ์วหต์รัสไวนั้Qน เราจะทําตาม”  4 โมเสสจงึจารกึพระ
วจนะของพระยาหเ์วหไ์วท้กุคํา แลว้ลกุขึQนแตเ่ชา้ สรา้งแทน่บชูาขึQนที?เชงิภเูขา และตั QงเสาหนิขึQนสบิสองตน้ตามจํานวน
สบิสองเผา่ของอสิราเอล 5 ทา่นใชใ้หพ้วกคนหนุ่มๆ ของอสิราเอลถวายเครื?องบชูาเผาทั Qงตวัและถวายโคเป็นเครื?อง
ศานตบิชูาแดพ่ระยาหเ์วห ์6 แลว้โมเสสเอาเลอืดโคครึ?งหนึ?งใสไ่วใ้นอา่ง อกีครึ?งหนึ?งกป็ระพรมที?แทน่บชูานัQน 7 ทา่น
เอาหนังสอืพันธสญัญามาอา่นใหป้ระชาชนฟัง พวกเขากลา่ววา่ “ทกุคําที?พระยาหเ์วหต์รัสนัQน เราจะทําตาม และเราจะ
เชื?อฟัง” 8 โมเสสกเ็อาเลอืดประพรมประชาชนและกลา่ววา่ “นี?เป็นโลหติแหง่พันธสญัญา ซึ?งพระยาหเ์วหท์รงทํากบั
พวกทา่นตามพระวจนะทั Qงส ิQนเหลา่นีQ” 
Exodus 24:3-8  
    And Moses came and told the people all the words of the Lord, and all the judgments: and all the people 
answered with one voice, and said, All the words which the Lord hath said will we do. [4] And Moses wrote 
all the words of the Lord, and rose up early in the morning, and builded an altar under the hill, and twelve 
pillars, according to the twelve tribes of Israel. [5] And he sent young men of the children of Israel, which 
offered burnt offerings, and sacrificed peace offerings of oxen unto the Lord. [6] And Moses took half of the 
blood, and put it in basons; and half of the blood he sprinkled on the altar. [7] And he took the book of the 
covenant, and read in the audience of the people: and they said, All that the Lord hath said will we do, and 
be obedient. [8] And Moses took the blood, and sprinkled it on the people, and said, Behold the blood of the 
covenant, which the Lord hath made with you concerning all these words.  
 
สดดุ ี119:57 - พระยาหเ์วหท์รงเป็นมรดกสว่นของขา้พระองคข์า้พระองคส์ญัญาจะปฏบิตัติามพระวจนะของพระองค ์ 
Psalm 119:57  
    Thou art my portion, O Lord: I have said that I would keep thy words.  
 
ยอหน์ 14: 15 - 15 “ถา้พวกทา่นรักเรา ทา่นกจ็ะประพฤตติามบญัญัตขิองเรา 
John 14:15  
    If ye love me, keep my commandments.  
 
ยอหน์ 17: 6 - “ขา้พระองคส์ําแดงพระนามของพระองค ์แกบ่รรดาคนที?พระองคป์ระทานแกข่า้พระองคจ์ากโลก คน
เหลา่นัQนเป็นของพระองคแ์ลว้ และพระองคป์ระทานพวกเขาแกข่า้พระองค ์และเขาไดป้ฏบิตัติามพระดํารัสของพระองค์
แลว้ 
John 17:6  
    I have manifested thy name unto the men which thou gavest me out of the world: thine they were, and 
thou gavest them me; and they have kept thy word.  
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ยอหน์ 17 : 8 - พระองคท์รงใชข้า้พระองคม์าในโลกอยา่งไร ขา้พระองคก์ใ็ชพ้วกเขาไปในโลกอยา่งนัQน 
John 17:8  
    For I have given unto them the words which thou gavest me; and they have received them, and have 
known surely that I came out from thee, and they have believed that thou didst send me.  
 
ยอหน์ 17:14 - ขา้พระองคม์อบพระดํารัสของพระองคใ์หแ้กพ่วกเขาแลว้ และโลกนีQเกลยีดชงัเขา เพราะเขาไมใ่ชข่อง
โลก เหมอืนอยา่งที?ขา้พระองคไ์มใ่ชข่องโลก 
John 17:14  
    I have given them thy word; and the world hath hated them, because they are not of the world, even as I 
am not of the world.  
 
1 เปโตร 2:9 -  แตพ่วกทา่นเป็นพงศพ์ันธุท์ ี?ทรงเลอืกสรร เป็นพวกปโุรหติหลวง เป็นชนชาตบิรสิทุธิI เป็นประชากรอนั
เป็นกรรมสทิธิIของพระเจา้ เพื?อใหพ้วกทา่นประกาศพระเกยีรตคิณุของพระองค ์ผูไ้ดท้รงเรยีกพวกทา่นใหอ้อกมาจาก
ความมดื เขา้ไปสูค่วามสวา่งอนัมหศัจรรยข์องพระองค ์
1 Peter 2:9   But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people; that ye 
should shew forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvellous light:  
ครสิตจักรยงัเป็นรปูแบบและหนา้ที?แหง่การปกครองที?บญัญัตคิําสั?งและการปกครองตามพระวญิญาณบรสิทุธิIและพระว
จนะของพระเจา้เพื?อคนของพระเจา้ (อสิยาห ์2:2-4; 9:7; มทัธวิ 18: 15-20;  1 โครนิธ ์12: 28) 
It is theocratic in form and function, providing order and government through the Spirit and the Scriptures for God's 
people (Isaiah2:2-4; 9:7; Matthew 18:15-20; 1 Corinthians 12:28). 
 
อสิยาห ์2: 2-4 - ในวาระสดุทา้ยจะเป็นดงันีQคอืภเูขาแหง่พระนเิวศของพระยาหเ์วหจ์ะถกูสถาปนาขึQนเป็นที?สงูสดุของ
ภเูขาทั QงหลายและจะถกูยกขึQนใหอ้ยูเ่หนอืบรรดาเนนิเขาประชาชาตทิั Qงหมดจะหลั?งไหลเขา้มาหา  3 และชนชาตจํิานวน
มากจะมาและกลา่ววา่“มาเถดิ ใหเ้ราขึQนไปยงัภเูขาของพระยาหเ์วหไ์ปยงัพระนเิวศของพระเจา้ของยาโคบแลว้พระองค์
จะทรงสอนวถิขีองพระองคแ์กเ่ราและเพื?อเราจะเดนิในมรรคาของพระองค”์เพราะวา่ธรรมบญัญัตจิะออกมาจาก
ศโิยนและพระวจนะของพระยาหเ์วหจ์ะออกมาจากเยรซูาเล็ม  4 พระองคจ์ะทรงวนิจิฉัยระหวา่งประชาชาตทิั Qงหลายและ
จะทรงตดัสนิความใหช้นชาตจํิานวนมากและพวกเขาจะตดีาบของเขาใหเ้ป็นผาลไถนาและหอกของเขาทั Qงหลายให ้
เป็นขอลดิแขนงประชาชาตจิะไมย่กดาบขึQนตอ่สูก้นัและเขาจะไมศ่กึษายทุธศาสตรอ์กีตอ่ไป 
Isaiah 2:2-4  
    And it shall come to pass in the last days, that the mountain of the Lord's house shall be established in the 
top of the mountains, and shall be exalted above the hills; and all nations shall flow unto it. [3] And many 
people shall go and say, Come ye, and let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of 
Jacob; and he will teach us of his ways, and we will walk in his paths: for out of Zion shall go forth the law, 
and the word of the Lord from Jerusalem. [4] And he shall judge among the nations, and shall rebuke many 
people: and they shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruninghooks: nation shall 
not lift up sword against nation, neither shall they learn war any more.  
 
อสิยาห ์9:7 - การเพิ?มพนูขึQนของการปกครองและสนัตภิาพของทา่นจะไมม่ทีี?ส ิQนสดุบนพระที?นั?งของดาวดิ และเหนอื
ราชอาณาจักรของพระองคเ์พื?อจะสถาปนาและเชดิชมูนัไวด้ว้ยความยตุธิรรมและความชอบธรรมตั Qงแตบ่ดันีQเป็นตน้ไป
จนนริันดรก์าลความกระตอืรอืรน้ของพระยาหเ์วหจ์อมทพัจะทําการนีQ 
Isaiah 9:7  
    Of the increase of his government and peace there shall be no end, upon the throne of David, and upon his 
kingdom, to order it, and to establish it with judgment and with justice from henceforth even for ever. The 
zeal of the Lord of hosts will perform this.  
 
มทัธวิ 18 : 15- 20 -  “หากพี?นอ้งของทา่นคนหนึ?งทําผดิตอ่ทา่น  จงไปหาและชีQความผดิตอ่เขาสองตอ่สองเทา่นัQน ถา้
เขาฟังทา่น ทา่นจะไดพ้ี?นอ้งคนืมา 16 แตถ่า้เขาไมฟั่งทา่น จงพาอกีคนหนึ?งหรอืสองคนไปดว้ย เพื?อใหค้ําพดูทกุคําได ้
รับการยนืยนัดว้ยปากของสองสามคนเพื?อทกุคําจะเป็นหลกัฐานได ้17 ถา้เขาไมฟั่งคนเหลา่นัQน จงไปแจง้ตอ่ครสิตจักร 
ถา้เขายงัไมฟั่งครสิตจักรอกี กใ็หถ้อืวา่เขาเป็นเหมอืนคนตา่งชาตหิรอืคนเกบ็ภาษี 18 เราบอกความจรงิกบัทา่นทั Qง
หลายวา่ สิ?งใดๆ ที?พวกทา่นจะกลา่วหา้มในโลก สิ?งนั Qนกจ็ะถกูกลา่วหา้มในสวรรค ์และสิ?งใดๆ ที?พวกทา่นจะกลา่วอนุ
ญาตในโลก สิ?งนั Qนกจ็ะไดร้ับอนุญาตในสวรรค ์19 เราบอกพวกทา่นอกีวา่ ถา้พวกทา่นสองคนจะรว่มใจกนัทลูขอสิ?งหนึ?ง
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สิ?งใดในโลก พระบดิาของเราผูส้ถติในสวรรคก์จ็ะทรงทําส ิ?งนั Qนให ้20 เพราะวา่มสีองสามคนประชมุกนัที?ไหนในนามของ
เรา เราจะอยูท่า่มกลางพวกเขาที?นั?น” 
Matthew 18:15-20  
    Moreover if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone: if 
he shall hear thee, thou hast gained thy brother. [16] But if he will not hear thee, then take with thee one or 
two more, that in the mouth of two or three witnesses every word may be established. [17] And if he shall 
neglect to hear them, tell it unto the church: but if he neglect to hear the church, let him be unto thee as an 
heathen man and a publican. [18] Verily I say unto you, Whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in 
heaven: and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven. [19] Again I say unto you, That if 
two of you shall agree on earth as touching any thing that they shall ask, it shall be done for them of my 
Father which is in heaven. [20] For where two or three are gathered together in my name, there am I in the 
midst of them.  
 
1 โครนิธ ์12 : 28 - พระเจา้ประทานโดยทางพระวญิญาณ ใหค้นหนึ?งมถีอ้ยคําของปัญญา และใหอ้กีคนหนึ?งมถีอ้ยคํา
ของความรู ้โดยพระวญิญาณองคเ์ดยีวกนั 
1 Cor. 12:28    And God hath set some in the church, first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, 
after that miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues.  
 
The church is presently imperfect, spotted with backsliders and "false brethren" (1 Corinthians 5; Galatians 2:4; 
Jude 4).  
 ครสิตจักรปัจจบุนันัQนไมส่มบรูณ์ และมตีําหนโิดยความเสื?อมถอยและ "พี?นอ้งจอมปลอม" (1 โครนิธ ์5; กาลาเทยี 2:4; 
ยดูาห ์4) 
 
1 โครนิธ ์5: 1-13 -  มเีรื?องที?ไดย้นิมากบัหวูา่ ในพวกทา่นมกีารผดิประเวณี และแมใ้นพวกตา่งชาตกิไ็มม่กีารผดิประเวณี
เชน่นีQ คอืคนหนึ?งไดเ้อาภรรยาของบดิามาเป็นเมยี 2 และพวกทา่นยงัหยิ?งผยอง ทา่นควรจะโศกเศรา้และใหค้นที?ทําเชน่
นีQถกูขบัออกไปจากพวกทา่นไมใ่ชห่รอื?  3 แมต้วัขา้พเจา้ไมไ่ดอ้ยูก่บัพวกทา่น แตใ่จของขา้พเจา้กอ็ยูแ่ละเสมอืนวา่
ขา้พเจา้อยูด่ว้ย ขา้พเจา้ไดต้ดัสนิลงโทษคนที?ทําผดิเชน่นีQ 4 ในพระนามของพระเยซอูงคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ของเรา เมื?อ
ทา่นทั Qงหลายประชมุกนัและใจของขา้พเจา้รว่มอยูด่ว้ย พรอ้มทั Qงฤทธานุภาพของพระเยซอูงคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา 5 
พวกทา่นจงมอบคนเชน่นีQใหซ้าตานทําลายเนืQอหนัง เพื?อจติวญิญาณของเขาจะไดร้ับความรอด ในวนัขององคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้  6 การที?พวกทา่นโออ้วดนัQนไมใ่ชส่ ิ?งดเีลย ทา่นรูแ้ลว้ไมใ่ชห่รอืวา่เชืQอขนมเพยีงนดิเดยีว ยอ่มทําใหแ้ป้งดบิฟขู ึQนทั Qง
กอ้น? 7 จงชาํระเชืQอเกา่เสยี เพื?อทา่นทั Qงหลายจะไดเ้ป็นแป้งดบิกอ้นใหม ่ดงัเชน่ที?ทา่นเป็นพวกไรเ้ชืQอ เพราะพระครสิต์
ผูท้รงเป็นปัสกาของเราถกูถวายบชูาแลว้ 8 เพราะฉะนัQนใหเ้ราถอืปัสกานัQน ไมใ่ชด่ว้ยเชืQอเกา่ซ ึ?งเป็นเชืQอของความชั?ว
และความเลว แตด่ว้ยขนมปังที?ไมม่เีชืQอ คอืความจรงิใจและสจัจะ  9 ขา้พเจา้เขยีนจดหมายบอกพวกทา่นแลว้วา่ อยา่
คบพวกที?ลว่งประเวณี 10 แตไ่มใ่ชห่า้มคบทกุคนในโลกนีQที?เป็นคนลว่งประเวณี คนโลภ คนฉอ้โกงหรอืคนไหวร้ปูเคารพ 
ถา้หา้มอยา่งนัQนพวกทา่นกต็อ้งออกไปจากโลกนีQ 11 แตบ่ดันีQขา้พเจา้กําลงัเขยีนบอกพวกทา่นวา่ จงอยา่คบคนที?ไดช้ ื?อ
วา่เป็นพี?นอ้งแลว้ แตย่งัลว่งประเวณี โลภ ไหวร้ปูเคารพ ชอบกลา่วรา้ย เป็นคนขีQเมา และเป็นคนฉอ้โกง แมจ้ะกนิดว้ยก็
อยา่เลย 12 ไมใ่ชห่นา้ที?ของขา้พเจา้ที?จะไปพพิากษาคนภายนอก แตท่า่นจะตอ้งพพิากษาคนภายในคณะไมใ่ชห่รอื? 
13 สว่นคนภายนอกนัQนพระเจา้จะทรงพพิากษา จงกําจัดคนชั?วออกจากพวกทา่นเสยีเถดิ 
1 Cor. 5:1-13  
    It is reported commonly that there is fornication among you, and such fornication as is not so much as 
named among the Gentiles, that one should have his father's wife. [2] And ye are puffed up, and have not 
rather mourned, that he that hath done this deed might be taken away from among you. [3] For I verily, as 
absent in body, but present in spirit, have judged already, as though I were present, concerning him that 
hath so done this deed, [4] In the name of our Lord Jesus Christ, when ye are gathered together, and my 
spirit, with the power of our Lord Jesus Christ, [5] To deliver such an one unto Satan for the destruction of 
the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. [6] Your glorying is not good. Know ye 
not that a little leaven leaveneth the whole lump? [7] Purge out therefore the old leaven, that ye may be a 
new lump, as ye are unleavened. For even Christ our passover is sacrificed for us: [8] Therefore let us keep 
the feast, not with old leaven, neither with the leaven of malice and wickedness; but with the unleavened 
bread of sincerity and truth. [9] I wrote unto you in an epistle not to company with fornicators: [10] Yet not 
altogether with the fornicators of this world, or with the covetous, or extortioners, or with idolaters; for then 
must ye needs go out of the world. [11] But now I have written unto you not to keep company, if any man 
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that is called a brother be a fornicator, or covetous, or an idolater, or a railer, or a drunkard, or an 
extortioner; with such an one no not to eat. [12] For what have I to do to judge them also that are without? 
do not ye judge them that are within? [13] But them that are without God judgeth. Therefore put away from 
among yourselves that wicked person.  
 
กาลาเทยี 2: 4 -  แตเ่รื?องนีQเกดิข ึQนเพราะวา่มพีี?นอ้งจอมปลอมลอบเขา้มาสอดแนมดเูสรภีาพซึ?งเรามใีนพระเยซคูรสิต ์
พวกเขาหวงัจะทําใหเ้ราเป็นทาส 
Galatians 2:4  
And that because of false brethren unawares brought in, who came in privily to spy out our liberty which we 
have in Christ Jesus, that they might bring us into bondage: 
 
ยดูาห ์1: 4 - เพราะวา่บางคนไดแ้อบแฝงเขา้มาในหมูท่า่น การลงโทษคนพวกนีQมเีขยีนไวน้านแลว้ พวกเขาเป็นคน
อธรรมที?ถอืเอาพระคณุของพระเจา้ของเรามาบดิเบอืนเป็นชอ่งทางทําความชั?วชา้ลามก และไดป้ฏเิสธพระเยซคูรสิตผ์ู ้
ทรงเป็นเจา้นายและองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราแตอ่งคเ์ดยีว 
Jude 1:4  
    For there are certain men crept in unawares, who were before of old ordained to this condemnation, 
ungodly men, turning the grace of our God into lasciviousness, and denying the only Lord God, and our 
Lord Jesus Christ.  
 
ครสิตจักรเป็นสิ?งพเิศษจากแผน่ดนิของพระเจา้ 
เป็นอาณาจักรแหง่พระวญิญาณบรสิทุธิIสดุทา้ยของผูเ้ช ื?อที?บงัเกดิใหมท่กุคน (ยอหน์ 3: 3-8; โรม 14: 17; โคโลส ี1: 13) 
It is thus distinguished from the kingdom of God, the latter being the spiritual realm of all born again believers 
(John 3:3-8; Romans 14:17; Colossians 1:13).  
 
ยอหน์ 3: 3-8 - พระเยซตูรัสตอบเขาวา่ “เราบอกความจรงิกบัทา่นวา่ ถา้คนใดไมไ่ดเ้กดิใหม ่คนนัQนไมส่ามารถเห็นแผน่
ดนิของพระเจา้” 4 นโิคเดมสัทลูพระองคว์า่ “คนชราจะเกดิใหมไ่ดอ้ยา่งไร? จะเขา้ไปในทอ้งของแมค่รั Qงที?สองแลว้เกดิ
ใหมไ่ดห้รอื?” 5 พระเยซตูรัสวา่ “เราบอกความจรงิกบัทา่นวา่ ถา้ใครไมไ่ดเ้กดิจากนํQาและพระวญิญาณ คนนัQนจะเขา้ใน
แผน่ดนิของพระเจา้ไมไ่ด ้6 ที?เกดิจากเนืQอหนังกเ็ป็นเนืQอหนัง และที?เกดิจากพระวญิญาณกเ็ป็นวญิญาณ 7 อยา่ประ
หลาดใจที?เราบอกทา่นวา่พวกทา่นตอ้งเกดิใหม ่8 ลมจะพัดไปที?ไหนกพ็ัดไปที?นั?น และทา่นไดย้นิเสยีงลมนัQนแตไ่มรู่ว้า่
ลมมาจากไหนและไปที?ไหน คนที?เกดิจากพระวญิญาณ กเ็ป็นอยา่งนัQนทกุคน” 
John 3:3-8  
    Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot 
see the kingdom of God. [4] Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? can he enter 
the second time into his mother's womb, and be born? [5] Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, 
Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. [6] That which is 
born of the flesh is flesh; and that which is born of the Spirit is spirit. [7] Marvel not that I said unto thee, Ye 
must be born again. [8] The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not 
tell whence it cometh, and whither it goeth: so is every one that is born of the Spirit.  
 
โคโลส ี1: 13 - พระองคท์รงชว่ยเราใหพ้น้จากอํานาจของความมดื และทรงยา้ยเราเขา้มาไวใ้นอาณาจักรของพระบตุรที?
รักของพระองค ์
Col. 1:13  
Who hath delivered us from the power of darkness, and hath translated us into the kingdom of his dear Son:  
 
    เมื?อผูเ้ช ื?อคนหนึ?ง "บงัเกดิใหม"่ เขา้สูแ่ผน่ดนิของพระเจา้ ผูนั้ Qนจะถกู "นับเขา้สูค่รสิตจักร" (ยอหน์ 3: 3-8; กจิการ 2: 
47) 
    One is "born" into the kingdom, he/she is "added to the church" (John 3:3-8; Acts 2:47).  
 
กจิการ 2 : 47 - ทั Qงสรรเสรญิพระเจา้และไดร้ับความชื?นชอบจากทกุคน องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้กโ็ปรดใหค้นทั Qงหลายที?กําลงั
จะรอด เพิ?มจํานวนเขา้มามากยิ?งข ึQนทกุๆ วนั 
Acts 2:47  
    Praising God, and having favour with all the people. And the Lord added to the church daily such as 
should be saved.  
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มาราโก 16: 15,16) และจะสมบรูณแ์บบ "ดว้ยการชาํระดว้ยนํQาและดว้ยพระวจนะ" 
และจะถกูนําเสนอรายงานตอ่หนา้พระครสิตผ์ูท้รงพระสริใินความบรสิทุธิI (เอเฟซสั 5: 26, 27) 
The church will succeed to proclaim the gospel into all the world (Matthew 24:14; 28:18- 20; Mark 16:15, 16); will 
be perfected "with the washing of water by the word," and will be presented to Christ glorious in holiness 
(Ephesians 5:26, 27).  ครสิตจักรจะทําใหก้ารประกาศขา่วประเสรฐิไปยงัทั?วโลกนัQนสําเร็จได ้(มทัธวิ 24: 14; 28: 18-20;  
 
มทัธวิ 24: 14  - ขา่วประเสรฐิเรื?องแผน่ดนิของพระเจา้นีQจะถกูประกาศไปทั?วโลก ใหเ้ป็นคําพยานแกบ่รรดาประชาชาต ิ
แลว้ที?สดุปลายจะมาถงึ  
Matthew 24:14  
    And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations; and then 
shall the end come.  
 
มทัธวิ 28 : 18-20 - พระเยซจูงึเสด็จเขา้มาใกลแ้ลว้ตรัสกบัพวกเขาวา่ “สทิธอิํานาจทั Qงหมดในสวรรคก์ด็ ีในแผน่ดนิโลก
กด็ทีรงมอบไวแ้กเ่ราแลว้ 19 เพราะฉะนัQน ทา่นทั Qงหลายจงออกไปและนําชนทกุชาตมิาเป็นสาวกของเรา จงบพัตศิมา
พวกเขาในพระนามของพระบดิา พระบตุร และพระวญิญาณบรสิทุธิI 20 และสอนพวกเขาใหถ้อืรักษาสิ?งสารพัดที?เราสั?ง
พวกทา่นไว ้และนี?แน่ะ เราจะอยูก่บัทา่นทั Qงหลายเสมอไป จนกวา่จะสิQนยคุ” 
Matthew 28:18-20  
    And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. [19] Go 
ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy 
Ghost: [20] Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you 
alway, even unto the end of the world. Amen.  
 
มาระโก 16: 15-16 - พระองคต์รัสสั?งพวกสาวกวา่ “พวกทา่นจงออกไปทั?วโลก ประกาศขา่วประเสรฐิแกม่นุษยท์กุคน 16 
ใครเชื?อและรับบพัตศิมากจ็ะรอด แตใ่ครไมเ่ชื?อจะตอ้งถกูลงโทษ 
Mark 16:15-16  
    And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. [16] He that 
believeth and is baptized shall be saved; but he that believeth not shall be damned.  
 
เอเฟซสั 5: 26-27 - เพื?อจะทําใหค้รสิตจักรบรสิทุธิIโดยการชาํระดว้ยนํQาและพระวจนะ 27 เพื?อพระองคจ์ะไดค้รสิตจักรที?
มศีกัด ิIศร ีไมม่ดีา่งพรอ้ย ริQวรอย หรอืมลทนิใดๆ เลย แตบ่รสิทุธิIปราศจากตําหน ิ
Ephes. 5:26-27  
    That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, [27] That he might present it 
to himself a glorious church, not having spot, or wrinkle, or any such thing; but that it should be holy and 
without blemish.  
 
การประชมุสมชัชาทั?วไปเป็นการพจิารณาความที?ถอืเป็นอํานาจสงูที?สดุในครสิตจักรเพื?ออธบิายความพระคมัภรี(์กจิการ1
5:16:4,5)จดุประสงคส์ําคญัของการประชมุสมชัชาครสิตจักรคอืการสง่เสรมิความเป็นอนัหนึ?งอนัเดยีวกนัและการสามคัคี
ธรรมซึ?งกนัและกนัทา่มกลางผูเ้ช ื?อพื?อแสวงหาพระวจนะของพระเจา้สูค่วามเขา้ใจและทางออกและเพื?อแกไ้ขปัญหาคว
ามแตกตา่งกนัในการแปลความซึ?งมแีนวโนม้จะนําไปสูก่ารแตกแยกกนัของผูร้ับใชแ้ละครสิตจักรตา่งๆสาระสําคญัทั Qงส ิQ
นของความเชื?อการบรหิารปกครองและการสรา้งสาวกจะถกูนํามาอภปิรายกนักอ่นรวมกนัเป็นรา่งเดยีวกนัของครสิตจักร
และตดัสนิเป็นเอกฉันทด์ว้ยขอ้พสิจูนฝ่์ายวญิญาณที?ไดร้ับการพสิจูนแ์ลว้อยา่งชดัแจง้ (ขอ้ 12,22,28) 
โดยอยูบ่นพืQนฐานของแบบอยา่งที?เคยมมีากอ่น "ซึ?งดเูหมอืนเป็นสิ?งที?ดสีําหรับพระวญิญาณบรสิทุธิIและสําหรับเรา 
สมาชกิผูช้ายที?เป็นผูใ้หญป่ระพฤตดิมีสีทิธมิเีสยีงในการประชมุสมชัชาได ้
สว่นสมาชกิผูห้ญงิเป็นผูม้สีว่นที?จําเป็นและมพีลงัตอ่ชวีติของครสิตจักรและพันธกจิ อยา่งไรกต็าม 
ในการถอืสทิธอิํานาจที?ใชก้นัในครสิตจักรการออกเสยีงและออกความคดิเห็นของผูห้ญงิจะตอ้งผา่นความเห็นชอบของ
สามแีละคณะผูป้กครองของครสิตจักร (1 โครนิธ ์11:3,7-9; 14:34-36; 1 ทโิมธ ี2: 12;3:1-7) 
     The General Assembly is the highest tribunal of authority in the church for the interpretation of the Scriptures 
(Acts 15:16:4, 5). The purpose of the General Assembly is to promote unity and fellowship among the saints, to 
search the Scriptures for additional light and understanding, and to resolve differences in interpretations which tend 
to be divisive among the ministers and churches. All matters of faith, government, and discipline are discussed 
before the entire body of the church assembled, and resolved in one accord with the manifest approval of the Spirit 



 18 

(vv.12, 22, 28), based on the precedent: "For it seemed good to the Holy Ghost and to us." All male members in 
good standing have an active voice in the Assembly. Women are a vital part of the church's life and ministry. In 
matters dealing with church authority, however, they voice their opinions through their husbands and church elders 
(1 Corinthians 11:3, 7-9; 14:34-36; 1 Timothy 2:12; 3:1-7). 
 
1 โครนิธ ์11: 3 - แตข่า้พเจา้ตอ้งการใหพ้วกทา่นเขา้ใจวา่ พระครสิตท์รงเป็นศรีษะของชายทกุคน และชายเป็นศรีษะ
ของหญงิ และพระเจา้เป็นพระเศยีรของพระครสิต ์
1 Cor. 11:3  
    But I would have you know, that the head of every man is Christ; and the head of the woman is the man; 
and the head of Christ is God.  
 
1 โครนิธ ์11:7-9 - ผูช้ายไมส่มควรคลมุศรีษะเพราะวา่ผูช้ายเป็นพระฉายาและพระรัศมขีองพระเจา้ สว่นผูห้ญงินัQนเป็น
รัศมขีองผูช้าย 8 (เพราะวา่ผูช้ายไมไ่ดม้าจากผูห้ญงิ แตผู่ห้ญงิมาจากผูช้าย 9 และไมไ่ดท้รงสรา้งผูช้ายเนื?องเพราะผู ้
หญงิ แตท่รงสรา้งผูห้ญงิเนื?องเพราะผูช้าย) 
1 Cor. 11:7-9  
    For a man indeed ought not to cover his head, forasmuch as he is the image and glory of God: but the 
woman is the glory of the man. [8] For the man is not of the woman; but the woman of the man. [9] Neither 
was the man created for the woman; but the woman for the man.  
 
1 โครนิธ ์14: 34-36 - จงใหบ้รรดาผูห้ญงิอยูเ่งยีบๆ ในครสิตจักร เพราะวา่พวกเขาไมไ่ดร้ับอนุญาตใหพ้ดู แตใ่หม้คีวาม
นอบนอ้มเหมอืนที?ธรรมบญัญัตกิลา่วไว ้35 ถา้พวกเขาตอ้งการจะเรยีนรูส้ ิ?งใด กใ็หถ้ามสามขีองตนที?บา้น เพราะวา่การที?
ผูห้ญงิจะพดูในครสิตจักรนัQนกเ็ป็นเรื?องน่าอาย 36 พระวจนะของพระเจา้เกดิมาจากพวกทา่นหรอื? พระวจนะมาถงึทา่น
พวกเดยีวหรอื?  
1 Cor. 14:34-36  
    Let your women keep silence in the churches: for it is not permitted unto them to speak; but they are 
commanded to be under obedience, as also saith the law. [35] And if they will learn any thing, let them ask 
their husbands at home: for it is a shame for women to speak in the church. [36] What? came the word of 
God out from you? or came it unto you only?  
 
1 ทโิมธ ี2: 12 - ขา้พเจา้ไมย่อมใหผู้ห้ญงิสั?งสอนหรอืควบคมุผูช้าย แตใ่หเ้ธออยูเ่งยีบๆ 
1 Tim. 2:12  
    But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence.  

 
1 ทโิมธ ี3:1-7  คํากลา่วนีQสตัยจ์รงิ คอืวา่ถา้ใครปรารถนาหนา้ที?ผูป้กครองดแูลครสิตจักร คนนัQนกป็รารถนากจิการ

งานที?ประเสรฐิ 2 ผูป้กครองดแูลนัQนจะตอ้งเป็นคนที?ไมม่ทีี?ต ิเป็นสามขีองหญงิคนเดยีว รูจ้ักประมาณตน มสีตสิมัป
ชญัญะ เป็นคนน่านับถอื มอีธัยาศยัตอ้นรับแขก เหมาะที?จะเป็นอาจารย ์3 ไมด่ื?มสรุามนึเมา ไมช่อบความรนุแรง แตผ่อ่น
หนักผอ่นเบา ไมช่อบการววิาท ไมเ่ป็นคนเห็นแกเ่งนิ 4 ปกครองครอบครัวของตนไดด้ ีอบรมบตุร ธดิา ใหม้คีวามนอบ
นอ้มดว้ยความเคารพนับถอืเป็นอยา่งยิ?ง 5 (เพราะถา้ชายคนไหนไมรู่จ้ักปกครองครอบครัวของตน คนนัQนจะดแูลครสิต
จักรของพระเจา้ไดอ้ยา่งไร?) 6 เขาจะตอ้งไมใ่ชค่นที?เพิ?งกลบัใจใหม ่เกรงวา่เขาจะยโส และถกูลงโทษเชน่เดยีวกบัมาร 
7 นอกจากนัQนเขาจะตอ้งมชี ื?อเสยีงดใีนหมูค่นภายนอก เพื?อเขาจะไมถ่กูตเิตยีนและไมต่ดิกบัดกัของมาร  
พันธกจิรับใชแ้หง่พระคณุ 
1 Tim. 3:1-7  
    This is a true saying, If a man desire the office of a bishop, he desireth a good work. [2] A bishop then 
must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behaviour, given to hospitality, apt to 
teach; [3] Not given to wine, no striker, not greedy of filthy lucre; but patient, not a brawler, not covetous; 
[4] One that ruleth well his own house, having his children in subjection with all gravity; [5] (For if a man 
know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God?) [6] Not a novice, lest 
being lifted up with pride he fall into the condemnation of the devil. [7] Moreover he must have a good 
report of them which are without; lest he fall into reproach and the snare of the devil.  
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Salvific Work of Grace 
 
การตดัสนิการกระทําใดๆวา่เป็นการกระทําผดินัQนเป็นการเปิดเผยโดยพระวญิญาณบรสิทุธิIตอ่มนุษฐด์ว้ยการตดัสนิอยา่ง
ยตุธิรรมของพระเจา้ โดยตดัสนิวา่กระทําผดินีQ จติวญิญาณที?ดืQอรั Qนจะมองเห็นตนเองเป็นดงัคนบาปตอ่หนา้พระเจา้ 
จะไดร้ับประสบการณแ์หง่การกลบัใจใหม ่และตระหนักถงึการถกูแยกออกจากพระเจา้ผูท้รงบรสิทุธิI 
ยตุธิรรมและดรีอบคอบ (อสิยาห ์6:1; ยอหน์ 6: 44; กจิการ 2: 37,38) 
Conviction is a revelation to man by the Holy Ghost of the righteous judgment of God. Through conviction, 
unregenerated souls see themselves as sinners before God, experience guilt, and realize their separation from Him 
who is holy, just and good (Isaiah 6: 1; John 6:44; Acts 2:37,38).  
 
อสิยาห ์6 : 1 -  ในปีที?กษัตรยิอ์สุซยีาหส์ ิQนพระชนม ์ขา้พเจา้เห็นองคเ์จา้นายประทบับนพระที?นั?งอนัสงูสง่และรับการเทดิ
ทนู และชายฉลองพระองคข์องพระองคเ์ต็มพระวหิาร  
Isaiah 6:1  
    In the year that king Uzziah died I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his 
train filled the temple. 
 
ยอหน์ 6: 44 - ไมม่ใีครมาถงึเราไดน้อกจากพระบดิาผูท้รงใชเ้รามาจะทรงชกันําใหเ้ขามา และเราจะใหค้นนัQนเป็นขึQนมา
ในวนัสดุทา้ย 
John 6:44  
No man can come to me, except the Father which hath sent me draw him: and I will raise him up at the last 
day.  
 
กจิการ 2: 37-38 - เมื?อคนทั Qงหลายไดย้นิแลว้กร็ูส้กึแปลบปลาบใจ จงึกลา่วกบัเปโตรและอคัรทตูคนอื?นๆ วา่ “พี?นอ้งเอย๋ 
เราจะทําอยา่งไรด?ี” 38 เปโตรจงึกลา่วกบัเขาทั Qงหลายวา่ “จงกลบัใจใหมแ่ละรับบพัตศิมาในพระนามของพระเยซู
ครสิตใ์หห้มดทกุคน เพื?อพระเจา้จะทรงยกความผดิบาปของทา่นทั Qงหลาย แลว้พวกทา่นจะไดร้ับของประทานคอืพระ
วญิญาณบรสิทุธิI 
Acts 2:37-38  
    Now when they heard this, they were pricked in their heart, and said unto Peter and to the rest of the 
apostles, Men and brethren, what shall we do? [38] Then Peter said unto them, Repent, and be baptized 
every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy 
Ghost.  
 
การสารภาพบาปที?แทจ้รงิสามารถเกดิขึQนไดโ้ดยการทํางานของพระวญิญาณบรสิทุธิIในการตดัสนิ (ยอหน์ 16:7-15;  
โครนิธ ์12: 3; ด ูยอหน์ 8: 32; 14:6) 
True repentance can be made only through the work of the Spirit in conviction (John 16:7-15; 1 Corinthians 12:3; 
see also John 8:32; 14:6).  
 
ยอหน์ 16:7-15 - อยา่งไรกต็ามเราจะบอกความจรงิกบัพวกทา่น คอืการที?เราจากไปนัQนกเ็พื?อประโยชนข์องทา่น เพราะ
ถา้เราไมไ่ป องคผ์ูช้ว่ยกจ็ะไมเ่สด็จมาหาพวกทา่น แตถ่า้เราไปแลว้ เรากจ็ะใชพ้ระองคม์าหาทา่น 8 เมื?อพระองคเ์สด็จ
มาแลว้ พระองคจ์ะทรงทําใหโ้ลกรูแ้จง้ในเรื?องความบาป ความชอบธรรม และการพพิากษา 9 ในเรื?องความบาปนัQน คอื
เพราะพวกเขาไมว่างใจในเรา 10 ในเรื?องความชอบธรรมนัQน คอืเพราะเราไปหาพระบดิา และพวกทา่นจะไมเ่ห็นเราอกี 
11 ในเรื?องการพพิากษานัQน คอืเพราะผูค้รองโลกนีQถกูพพิากษาแลว้  12 “เรายงัมอีกีหลายสิ?งที?จะบอกกบัพวกทา่น แต่
ตอนนีQทา่นยงัรับไมไ่หว 13 เมื?อพระวญิญาณแหง่ความจรงิเสด็จมาแลว้ พระองคจ์ะนําพวกทา่นไปสูค่วามจรงิทั Qงมวล 
เพราะพระองคจ์ะไมต่รัสโดยพลการ แตพ่ระองคจ์ะตรัสส ิ?งที?พระองคท์รงไดย้นิ และพระองคจ์ะทรงแจง้แกพ่วกทา่นถงึ
ส ิ?งตา่งๆ ที?จะเกดิขึQน 14 พระองคจ์ะทรงใหเ้ราไดร้ับเกยีรต ิเพราะวา่พระองคจ์ะทรงเอาสิ?งที?เป็นของเรามาแจง้แกพ่วก
ทา่น 15 ทกุสิ?งที?พระบดิาทรงมนัีQนเป็นของเรา เพราะเหตนุีQ เราจงึกลา่ววา่ พระวญิญาณทรงเอาสิ?งที?เป็นของเรานัQนมา
แจง้แกพ่วกทา่น 
John 16:7-15  
    Nevertheless I tell you the truth; It is expedient for you that I go away: for if I go not away, the Comforter 
will not come unto you; but if I depart, I will send him unto you. [8] And when he is come, he will reprove 
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the world of sin, and of righteousness, and of judgment: [9] Of sin, because they believe not on me; [10] Of 
righteousness, because I go to my Father, and ye see me no more; [11] Of judgment, because the prince of 
this world is judged. [12] I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. [13] Howbeit 
when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth: for he shall not speak of himself; but 
whatsoever he shall hear, that shall he speak: and he will shew you things to come. [14] He shall glorify me: 
for he shall receive of mine, and shall shew it unto you. [15] All things that the Father hath are mine: 
therefore said I, that he shall take of mine, and shall shew it unto you.  
 
1 โครนิธ ์12: 3 - เพราะฉะนัQนขา้พเจา้ขอบอกใหท้ราบวา่ ไมม่ใีครที?พดูโดยพระวญิญาณของพระเจา้จะพดูวา่ “ใหเ้ยซู
เป็นที?สาปแชง่” และไมม่ใีครสามารถพดูวา่ “พระเยซเูป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” นอกจากจะพดูโดยพระวญิญาณบรสิทุธิI 
1 Cor. 12:3  
    Wherefore I give you to understand, that no man speaking by the Spirit of God calleth Jesus accursed: 
and that no man can say that Jesus is the Lord, but by the Holy Ghost.  
 
ยอหน์ 8 : 32 - และพวกทา่นจะรูจ้ักสจัจะ และสจัจะจะทําใหท้า่นเป็นไท” 
John 8:32  
    And ye shall know the truth, and the truth shall make you free.  
 
ยอหน์ 14: 6 
พระเยซตูรัสกบัเขาวา่ “เราเป็นทางนัQน เป็นความจรงิ และเป็นชวีติ ไมม่ใีครมาถงึพระบดิาไดน้อกจากจะมาทางเรา 
John 14:6  
    Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me.  
 
การกลบัใจใหม ่คอื การแสดงออกซึ?งการสารภาพบาปตอ่หนา้องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
เป็นการแสดงเจตนาที?จะละทิQงความบาปนัQนและหนักลบัไปยงัพระครสิตด์ว้ยสิQนสดุจติใจ สิQนสดุความคดิ 
และสิQนสดุกําลงั 
การกลบัใจใหมท่ี?แทจ้รงินั Qนเป็นการกระทําที?แสดงออกซึ?งความเสยีใจอยา่งพระวญิญาณบรสิทุธิIเทา่นัQน (2 โครนิธ ์
7:9,10) 
Repentance is the act of confessing one's sins before God, being willing to forsake them and to turn to Christ with 
all of one's heart, mind, soul, and strength. True repentance can be made only in the spirit of godly sorrow (2 
Corinthians 7:9, 10).  
 
2 โครนิธ ์7: 9-10 - แตบ่ดันีQขา้พเจา้มคีวามยนิด ีไมใ่ชเ่พราะพวกทา่นเสยีใจ แตเ่พราะความเสยีใจนัQนทําใหท้า่นกลบัใจ 
เพราะวา่ทา่นทั Qงหลายไดร้ับความเสยีใจตามพระประสงคข์องพระเจา้ ทา่นจงึไมไ่ดร้ับผลรา้ยจากเราเลย 10 เพราะวา่
ความเสยีใจตามพระประสงคข์องพระเจา้ ทําใหเ้กดิการกลบัใจ ซึ?งจะนําไปสูค่วามรอดและจะไมท่ําใหเ้สยีใจ แตค่วาม
เสยีใจอยา่ง  
โลกนัQนยอ่มนําสูค่วามตาย  
2 Cor. 7:9-10  
    Now I rejoice, not that ye were made sorry, but that ye sorrowed to repentance: for ye were made sorry 
after a godly manner, that ye might receive damage by us in nothing. [10] For godly sorrow worketh 
repentance to salvation not to be repented of: but the sorrow of the world worketh death.  
 
การกลบัใจใหมจ่ะชดัเจนขึQนไดโ้ดยดจูากผลที?เกดิขึQนนัQน "ตรงกบัการกลบัใจใหม"่ (มทัธวิ 3: 8; โรม 6:2)  
Repentance is manifested by certain fruit "meet for repentance" (Matthew 3:8; Romans 6:2).  
 
มทัธวิ 3: 8 - เพราะฉะนัQนจงเกดิผลใหส้มกบัการกลบัใจ 
Matthew 3:8  
    Bring forth therefore fruits meet for repentance:  
 
โรม 6: 2 - เปลา่เลย เราที?ตายตอ่บาปแลว้จะมชีวีติในบาปตอ่ไปไดอ้ยา่งไร? 
Romans 6:2  
    God forbid. How shall we, that are dead to sin, live any longer therein?  
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การแสดงออกซึ?งการกลบัใจใหมค่วรจะแสดงออกโดยการยอมรับบพัตศิมาดว้ยนํQาดว้ย (มาระโก 1: 4,5,15, ลกูา 13: 3; 
กจิการ 3: 19; 5:30, 31; 1 ยอหน์ 1:9) 
The act of repentance should be followed by water baptism [see below] (Mark 1:4, 5, 15; Luke 13:3; Acts 3:19; 
5:30, 31; 1 John 1:9).  
 
มาระโก 1: 4 -  ยอหน์ผูใ้หบ้พัตศิมาปรากฏตวัขึQนในถิ?นทรุกนัดาร ทา่นประกาศถงึบพัตศิมาที?แสดงการกลบัใจใหม ่เพื?อ
รับการยกโทษความผดิบาป 
 
Mark 1:4  
    John did baptize in the wilderness, and preach the baptism of repentance for the remission of sins.  
 
มาระโก 1:5 - คนทั Qงแควน้ยเูดยีกบัคนทั Qงกรงุเยรซูาเล็มพากนัออกไปหายอหน์ สารภาพความผดิบาปของพวกเขา และ
รับบพัตศิมาจากทา่นในแมนํ่Qาจอรแ์ดน 
Mark 1:5  
    And there went out unto him all the land of Judaea, and they of Jerusalem, and were all baptized of him in 
the river of Jordan, confessing their sins.  
 
มาระโก 1: 15 - โดยตรัสวา่ “เวลากําหนดมาถงึแลว้และแผน่ดนิของพระเจา้กม็าใกลแ้ลว้ จงกลบัใจใหม ่และเชื?อขา่ว
ประเสรฐิ” 
Mark 1:15  
    And saying, The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand: repent ye, and believe the gospel.  
 
ลกูา 13: 3 - เราบอกพวกทา่นวา่ ไมใ่ช ่แตท่า่นเองถา้ไมก่ลบัใจใหมก่จ็ะตอ้งพนิาศเหมอืนกนั 
Luke 13:3  
    I tell you, Nay: but, except ye repent, ye shall all likewise perish.  
 
กจิการ 3: 19 - เพราะฉะนัQนทา่นทั Qงหลายจงกลบัใจและหนัมาหาพระเจา้ เพื?อที?วา่ความผดิบาปของพวกทา่นจะไดร้ับ
การลบลา้ง 
Acts 3:19  
    Repent ye therefore, and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing 
shall come from the presence of the Lord;  
 
กจิการ 5: 30-31 - พระเยซผููซ้ ึ?งพวกทา่นฆา่เสยีโดยแขวนไวท้ี?ตน้ไมนั้Qน พระเจา้แหง่บรรพบรุษุของเราทรงใหเ้ป็นขึQนมา
แลว้ 31 พระเจา้ทรงตั Qงพระองคไ์วท้ี?พระหตัถเ์บืQองขวาของพระองค ์ใหเ้ป็นองคพ์ระผูนํ้าและองคพ์ระผูช้ว่ยใหร้อด เพื?อ
จะใหช้นอสิราเอลกลบัใจใหม ่แลว้จะทรงอภยับาปของเขาทั Qงหลาย 
Acts 5:30-31  
    The God of our fathers raised up Jesus, whom ye slew and hanged on a tree. [31] Him hath God exalted 
with his right hand to be a Prince and a Saviour, for to give repentance to Israel, and forgiveness of sins.  
 
1 ยอหน์ 1: 9 - ถา้เราสารภาพบาปของเรา พระองคท์รงซื?อสตัยแ์ละเที?ยงธรรม กจ็ะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรง
ชาํระเราใหพ้น้จากการอธรรมทั Qงส ิQน 
1 John 1:9  
    If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all 
unrighteousness.  
 
การกลบัใจใหมค่วรเป็นประสบการณท์ี?เกดิข ึQนกอ่นความชอบธรรม 
Repentance is a prerequisite experience for justification.  
 
ความชอบธรรม เป็นสภาพที?เกดิจากการถอืวา่การละเมดิตอ่พระเจา้เป็นโมฆะ 
ความชอบธรรมนีQจะเกดิขึQนไดก้โ็ดยการเจมิดว้ยฤทธิIเดชพระโลหติของพระเยซคูรสิต ์
เป็นการกระทําขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เองที?จะอภยัโทษการละเมดิของคนบาปที?สํานกึผดิ 
ความชอบธรรมเป็นผลของการกลบัใจใหมแ่ละความเชื?อ (โรม 8: 1, 2,3: 23-26;  1 ยอหน์ 1:7) 
Justification is the state of being void of offense toward God. It is made 
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possible through the atoning blood of Jesus Christ. It is the act of God in forgiving the transgressions of a penitent 
sinner. Justification is the result of repentance and faith (Romans 8:1, 2; 3:23-26; 1 John 1:7).  
 
โรม 8 : 1-2 - เพราะฉะนัQนไมม่กีารลงโทษคนที?อยูใ่นพระเยซคูรสิต ์2 เพราะวา่กฎของพระวญิญาณแหง่ชวีติในพระเยซู
ครสิตไ์ดท้ําใหท้า่นพน้จากกฎแหง่บาปและความตาย  
Romans 8:1-2  
    There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, 
but after the Spirit. [2] For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin 
and death.  
 
โรม 3: 23-26 - เพราะวา่ทกุคนทําบาป และเสื?อมจากพระสริขิองพระเจา้ 24 แตพ่ระเจา้ทรงมพีระคณุใหเ้ขาเป็นผูช้อบ
ธรรมโดยไมค่ดิมลูคา่ โดยที?พระเยซคูรสิตท์รงไถเ่ขาใหพ้น้บาปแลว้25 พระเจา้ไดท้รงตั Qงพระเยซไูวใ้หเ้ป็นเครื?องบชูา
ไถบ่าปโดยพระโลหติของพระองค ์ความเชื?อจงึไดผ้ล ทั QงนีQเพื?อแสดงใหเ้ห็นความชอบธรรมของพระเจา้ ในการที?พระ
องคไ์ดท้รงอดกลั Qนพระทยั และทรงยกบาปที?ไดท้ําไปแลว้นัQน 26 และเพื?อจะสําแดงในปัจจบุนันีQวา่พระองคท์รงเป็นผู ้
ชอบธรรม และทรงใหผู้ท้ ี?เช ื?อในพระเยซเูป็นผูช้อบธรรมดว้ย  
Romans 3:23-26  
    For all have sinned, and come short of the glory of God; [24] Being justified freely by his grace through 
the redemption that is in Christ Jesus: [25] Whom God hath set forth to be a propitiation through faith in his 
blood, to declare his righteousness for the remission of sins that are past, through the forbearance of God; 
[26] To declare, I say, at this time his righteousness: that he might be just, and the justifier of him which 
believeth in Jesus.  
 
1 ยอหน์ 1:7 - แตถ่า้เราเดนิอยูใ่นความสวา่ง เหมอืนอยา่งที?พระองคส์ถติในความสวา่ง เรากม็สีามคัคธีรรมซึ?งกนัและกนั 
และพระโลหติของพระเยซคูรสิตพ์ระบตุรของพระองค ์กช็าํระเราใหป้ราศจากบาปทั Qงส ิQน 
1 John 1:7  
    But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus 
Christ his Son cleanseth us from all sin.  
 
ผูช้อบธรรมที?แทจ้รงินั Qนยอ่มม ี"สนัตสิขุแหง่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้โดยทางองคพ์ระเยซคูรสิต"์ (5:1,2) 
ความชอบธรรมแสดงออกถงึลกัษณะการละเวน้โทษ(การอภยั) ของผูบ้งัเกดิใหม ่ 
The genuinely justified person has "peace with God through our Lord Jesus Christ" (5: 1, 2). Justification signifies 
the pardon (forgiveness) aspect of the new birth.  
 
การถกูสรา้งข ึ0นใหม ่เป็นการกระทําของพระเจา้ในการสรา้งชวีติใหมใ่นจติใจของผูเ้ช ื?อโดยผา่นพระวญิญาณบรสิทุธิI 
เป็นประสบการณท์ี?เกดิข ึQนอยา่งทนัททีนัใดและแน่ชดั 
มนุษยนั์Qนตายแลว้โดยความบาปของตนและบาปซึ?งเกดิจากอาดมั 
และมนุษยจ์ะบงัเกดิใหมไ่ดอ้กีครั Qงกโ็ดยความเชื?อในองคพ์ระเยซคูรสิตแ์ละการตายไถบ่าปของพระองคเ์ทา่นัQน 
(เอเฟซนั 2: 1,4,5; โคโลส ี2:13,14; ยอหน์ 5: 24) 
Regeneration is the act of God in creating new life in the heart of the believer through the Holy Ghost. It is a 
definite and instantaneous experience. Man is dead in sins and trespasses through Adam, and can be quickened or 
regenerated only through faith in Christ and His atoning sacrifice (Ephesians 2:1,4,5; Colossians 2:13,14; John 
5:24).  
 
เอเฟซสั 2: 1 - ทา่นทั Qงหลายตายโดยการละเมดิและการบาปของทา่น 
Ephes. 2:1  
And you hath he quickened, who were dead in trespasses and sins;  
 
เอเฟซสั 2: 4-5 - แตพ่ระเจา้ทรงเปี?ยมดว้ยพระเมตตา พระองคท์รงรักเราโดยความรักอนัใหญห่ลวงของพระองค ์5 ถงึ
แมว้า่เราเป็นคนตายเนื?องจากการละเมดิ พระองคย์งัทรงทําใหม้ชีวีติอยูร่ว่มกบัพระครสิต ์(พวกทา่นไดร้ับความรอดแลว้
ดว้ยพระคณุ)  
Ephes. 2:4-5  
    But God, who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us, [5] Even when we were dead in 
sins, hath quickened us together with Christ, (by grace ye are saved;)  
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โคโลส ี2 : 13-14 -  และทา่นซึ?งตายแลว้เนื?องดว้ยการละเมดิทั Qงหลาย และเนื?องดว้ยการไมไ่ดเ้ขา้สหุนัตในเนืQอหนัง
ของพวกทา่น พระเจา้ทรงทําใหพ้วกทา่นมชีวีติรว่มกบัพระครสิต ์และทรงใหอ้ภยัการละเมดิทั Qงหลายของเรา 14 พระ
องคท์รงฉีกเอกสารหนีQที?มคีําสั?งตา่งๆ ซึ?งตอ่สูแ้ละขดัขวางเรา และทรงขจัดไปเสยีโดยตรงึไวท้ี?กางเขน 
Col. 2:13-14  
    And you, being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with 
him, having forgiven you all trespasses; [14] Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, 
which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross;  
 
ยอหน์ 5 : 24 - เราบอกความจรงิกบัพวกทา่นวา่ ถา้ใครฟังคําของเราและวางใจผูท้รงใชเ้รามา คนนัQนกม็ชีวีตินริันดรแ์ละ  
ไมถ่กูพพิากษา แตผ่า่นพน้ความตายไปสูช่วีติแลว้ 
John 5:24  
    Verily, verily, I say unto you, He that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath 
everlasting life, and shall not come into condemnation; but is passed from death unto life.  
 
การถกูสรา้งขึQนใหม ่นั Qนเหมอืนกนักบัการบงัเกดิใหมอ่กีครั Qง (ประสบการณ ์"เกดิใหม"่) 
Regeneration is the same as the new birth ("born again" experience).  
 
การบงัเกดิใหม ่ เป็นอกีคําหนึ?งของการเกดิใหม ่ผลของประสบการณน์ีQคอื การถกูสรา้งขึQนเป็นคนใหม ่
ซึ?งผูเ้ช ื?อนั Qนจะกลายเป็นลกูของพระเจา้ 
โดยการบงัเกดิใหมน่ีQเองที?ทําใหผู้เ้ช ื?อนั Qนกลายเป็นสว่นหนึ?งในแผน่ดนิของพระเจา้ พระเยซคูรสิตต์รัสวา่ "พระเยซตูรัส
ตอบเขาวา่ “เราบอกความจรงิกบัทา่นวา่ ถา้คนใดไมไ่ดเ้กดิใหม ่คนนัQนไมส่ามารถเห็นแผน่ดนิของพระเจา้” (ยอหน์ 3: 
3-8; 1 เปโตร 1: 23) 
Born Again is another term for the new birth. The result of this experience is a new creation, in which the believer 
becomes a child of God. It is through this new birth that one becomes a part of the Kingdom of God. Jesus said: 
"Ye must be born again" (John 3:3-8; 1 Peter 1:23).  
 
ยอหน์ 3: 3-8 - พระเยซตูรัสตอบเขาวา่ “เราบอกความจรงิกบัทา่นวา่ ถา้คนใดไมไ่ดเ้กดิใหม ่คนนัQนไมส่ามารถเห็นแผน่
ดนิของพระเจา้” 4 นโิคเดมสัทลูพระองคว์า่ “คนชราจะเกดิใหมไ่ดอ้ยา่งไร? จะเขา้ไปในทอ้งของแมค่รั Qงที?สองแลว้เกดิ
ใหมไ่ดห้รอื?” 5 พระเยซตูรัสวา่ “เราบอกความจรงิกบัทา่นวา่ ถา้ใครไมไ่ดเ้กดิจากนํQาและพระวญิญาณ คนนัQนจะเขา้ใน
แผน่ดนิของพระเจา้ไมไ่ด ้6 ที?เกดิจากเนืQอหนังกเ็ป็นเนืQอหนัง และที?เกดิจากพระวญิญาณกเ็ป็นวญิญาณ 7 อยา่ประ
หลาดใจที?เราบอกทา่นวา่พวกทา่นตอ้งเกดิใหม ่8 ลมจะพัดไปที?ไหนกพ็ัดไปที?นั?น และทา่นไดย้นิเสยีงลมนัQนแตไ่มรู่ว้า่
ลมมาจากไหนและไปที?ไหน คนที?เกดิจากพระวญิญาณ กเ็ป็นอยา่งนัQนทกุคน” 
John 3:3-8  
    Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot 
see the kingdom of God. [4] Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? can he enter 
the second time into his mother's womb, and be born? [5] Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, 
Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. [6] That which is 
born of the flesh is flesh; and that which is born of the Spirit is spirit. [7] Marvel not that I said unto thee, Ye 
must be born again. [8] The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not 
tell whence it cometh, and whither it goeth: so is every one that is born of the Spirit.  
 
1 เปโตร 1 : 23 - ทา่นทั Qงหลายไดบ้งัเกดิใหมแ่ลว้ ไมใ่ชจ่ากเมล็ดพันธุท์ ี?เสื?อมสลายได ้แตจ่ากเมล็ดพันธุท์ ี?ไมเ่สื?อม
สลาย คอืจากพระวจนะของพระเจา้ที?มชีวีติและดํารงอยู ่
1 Peter 1:23  
    Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and 
abideth for ever.  
 
การบงัเกดิใหม ่เป็นเงื?อนไขที?ตอ้งมมีากอ่นประสบการณแ์หง่การชาํระใหบ้รสิทุธิI  
The new birth is a prerequisite condition for the experience of sanctification.  
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ผลแหง่พระวญิญาณ มแีหลง่กําเนดิผลนัQนมาจากพระเจา้ 
เป็นชวีติของพระเจา้ที?เทลงไปยงัหวัใจของผูเ้ช ื?อที?ถกูสรา้งใหม ่ผลแหง่พระวญิญาณนัQนคอื ความรัก ความยนิด ีสนัตสิขุ 
ความอดทน ความกรณุา ความด ีความซื?อสตัย ์ความสภุาพออ่นโยน การรูจ้ักบงัคบัตน (กาลาเทยี 5: 22-23) 
Fruit of the Spirit is of divine origin. It is the very life of God poured into the heart of the regenerate believer. The 
fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance (Galatians 
5:22, 23).  
 
กาลาเทยี 5: 22-23 - สว่นผลของพระวญิญาณนัQน คอืความรัก ความยนิด ีสนัตสิขุ ความอดทน ความกรณุา ความด ี 
ความซื?อสตัย2์3 ความสภุาพออ่นโยน การรูจ้ักบงัคบัตน เรื?องอยา่งนีQไมม่ธีรรมบญัญัตหิา้มไวเ้ลย  
Galatians 5:22-23  
    But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith, [23] Meekness, 
temperance: against such there is no law.  
 
เราไดร้ับการสั?งสอนในพระวจนะของพระเจา้ใหด้ําเนนิในพระวญิญาณบรสิทุธิIและไมเ่ต็มไปดว้ยราคะตณัหาแหง่เนืQอหนั
ง ( กาลาเทยี 5: 16; เอเฟซสั 5: 9; ฟิลปิปี 1 : 11) 
We are admonished in the Scripture to walk in the Spirit and not to fulfill the lust of the flesh (Galatians 5:16; 
Ephesians 5:9; Philippians 1:11). 
 
กาลาเทยี 5: 16 -  แตข่า้พเจา้ขอบอกวา่จงดําเนนิชวีติตามพระวญิญาณ แลว้ทา่นจะไมส่นองความตอ้งการของเนืQอหนัง 
Galatians 5:16  
This I say then, Walk in the Spirit, and ye shall not fulfil the lust of the flesh.  
 
เอเฟซสั 5: 9 - (เพราะวา่ผลของความสวา่งคอืทกุอยา่งที?เป็นความด ีความชอบธรรม และความจรงิ) 
Ephes. 5:9  
    (For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth;)  
 
ฟิลปิปี 1: 11 - และเป็นคนที?เต็มบรบิรูณด์ว้ยผลของความชอบธรรมซึ?งเกดิขึQนโดยทางพระเยซคูรสิต ์เพื?อถวายพระ
เกยีรตแิละการยกยอ่งแดพ่ระเจา้  
Philip. 1:11  
    Being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, unto the glory and praise of God.  
 

การรกัษาโรค ไดถ้กูจัดเตรยีมไวใ้หก้บัผูท้ ี?ไดร้ับการคนืดกีบัพระเจา้ทกุคน 
การสิQนพระชนมเ์พื?อไถบ่าปของพระเยซคูรสิตบ์นกางเขนนัQนไดเ้ตรยีมการเยยีวยารักษาไวส้ําหรับมนุษยท์กุคน 
รวมถงึรา่งกายภายนอกของเขาดว้ยการเยยีวยารักษาซึ?งมาจากพระเจา้นัQนจะมปีระสทิธภิาพไดด้ว้ยความเชื?อโดยไมอ่า
ศยัทกัษะทางการแพทยใ์ดๆทั Qงส ิQน ในกรณีที?คนใดคนหนึ?งไดร้ับการรักษาโรคโดยความชว่ยเหลอืของแพทย ์ยา 
สมนุไพร หรอือื?นๆนัQน พระเจา้ยงัคงไดร้ับการสรรเสรญิ เพราะโดยพระเจา้เทา่นัQนที?ทรงนําการรักษาไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ 
"จติใจของขา้เอย๋ จงถวายสาธกุารแดพ่ระยาหเ์วหแ์ละอยา่ลมืพระราชกจิอนัมพีระคณุทั Qงส ิQนของพระองค"์ (สดดุ ี
103:2,3 อสิยาห ์53:4,5;มทัธวิ 8: 17; 2 เปโตร 2: 24, ยากอบ 5: 14-16)  
Divine Healing is provided for all in the atonement. Christ's atoning sacrifice on the cross provides healing for the 
whole man, including his body. Divine healing is effected by faith without the aid of medicine or surgical skills. In 
cases where one is healed through the assistance of physicians, medicine, herbs, etc., God is still to be praised: for it 
is God who heals in any case. "Bless the Lord, 0 my soul, and forget not all his benefits: Who forgives all thane 
iniquities; who healeth all thy diseases" (Psalm 103:2, 3 Isaiah 53:4, 5; Matt 8:17; 2 Peter 2:24, James 5:14-16).  
 
สดดุ ี103:2-3 - จติใจของขา้เอย๋ จงถวายสาธกุารแดพ่ระยาหเ์วหแ์ละอยา่ลมืพระราชกจิอนัมพีระคณุทั Qงส ิQนของพระองค ์ 
 3 ผูท้รงอภยัความชั?วทั Qงส ิQนของเจา้ผูท้รงรักษาโรคทั Qงส ิQนของเจา้  
Psalm 103:2-3  
    Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits: [3] Who forgiveth all thine iniquities; who 
healeth all thy diseases;  
 
อสิยาห ์53: 4-5 แน่ทเีดยีวทา่นแบกความเจ็บไขข้องพวกเราและหอบความเจ็บปวดของเราไปกระนัQนพวกเรายงัคดิวา่ที?
ทา่นถกูตคีอืถกูพระเจา้ทรงโบยตแีละขม่ใจ  5 แตท่า่นถกูแทงเพราะความทรยศของเราทา่นบอบชํQาเพราะความบาปผดิ
ของเราการตสีอนที?ตกบนทา่นนัQนทําใหพ้วกเรามสีวสัดภิาพและที?ทา่นถกูเฆี?ยนตกีท็ําใหเ้ราไดร้ับการรักษา  
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Isaiah 53:4-5  
    Surely he hath borne our griefs, and carried our sorrows: yet we did esteem him stricken, smitten of God, 
and afflicted. [5] But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities: the 
chastisement of our peace was upon him; and with his stripes we are healed.  
 
มทัธวิ 8:17 - ทั QงนีQเพื?อจะใหส้ําเร็จตามพระวจนะที?ตรัสผา่นอสิยาหผ์ูเ้ผยพระวจนะที?วา่“ทา่นแบกความเจ็บไขข้อง
เราและหอบโรคของเราไป” 
Matthew 8:17  
    That it might be fulfilled which was spoken by Esaias the prophet, saying, Himself took our infirmities, 
and bare our sicknesses.  
 
ยากอบ 5: 14-16 - มใีครในพวกทา่นเจ็บป่วยหรอื? จงใหค้นนัQนเชญิบรรดาผูป้กครองของครสิตจักรมา และใหท้า่นเหลา่
นัQนอธษิฐานเผื?อเขาและชโลมเขาดว้ยนํQามนัในพระนามขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้15 การอธษิฐานดว้ยความเชื?อจะรักษาผู ้
ป่วยใหห้ายโรค และองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะทรงใหเ้ขาลกุขึQนได ้และถา้เขาเคยทําบาป พระองคก์จ็ะทรงใหอ้ภยั 16 เพราะ
ฉะนัQนทา่นจงสารภาพบาปตอ่กนัและกนั และจงอธษิฐานเผื?อกนัและกนั เพื?อทา่นทั Qงหลายจะไดร้ับการรักษาโรค คําวงิ
วอนของผูช้อบธรรมนัQนมพีลงัมากและเกดิผล 
James 5:14-16  
    Is any sick among you? let him call for the elders of the church; and let them pray over him, anointing him 
with oil in the name of the Lord: [15] And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him 
up; and if he have committed sins, they shall be forgiven him. [16] Confess your faults one to another, and 
pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much.  
 

พระคณุที?ตามมา 
Subsequent Grace 

 
การชําระใหบ้รสิทุธ ิW  
เป็นพระราชกจิแหง่พระคณุที?ตามมาของพระเจา้ซ ึ?งเสรมิสรา้งขึQนในจติใจของผูท้ ี?บงัเกดิใหมโ่ดยความเชื?อ 
ในการชาํระใหบ้รสิทุธิIนั Qน ธรรมชาตเินืQอหนังจะถกูทําลายไป ("ชวีติเกา่ถกูตรงึไมก้างเขนแลว้") ดงันัQน 
ผูเ้ชื?อจะไมโ่นม้จติใจไปสูค่วามบาปอกีตอ่ไป ในการชาํระใหบ้รสิทุธิIนั Qน ความปรารถนาในบาปจะถกูลบลา้งออกไป 
(ฮบีร ู10:10; 13: 12,13; โรมนั 6 : 1-6; 1 เธสะโลนกิา 4: 3; 2 เธสะโลนกิา 2: 13; 1 เปโตร 1: 2) 
Sanctification is the second definite work of grace wrought in the regenerated heart by faith. In sanctification, the 
carnal nature is eradicated ("the old man is crucified") so that the believer no longer has the inclination or 
propensity to sin; that is, in sanctification the desire to sin is removed (Hebrews 10:10; 13:12,13; Romans 6:1-6; 1 
Thessalonians 4:3; 2 Thessalonians 2:13; 1 Pet 1 :2).  
Hebrews 10:10  -  
 
ดว้ยความมุง่มั?นปรารถนาเชน่นัQน 
เราจะไดร้ับการชาํระใหบ้รสิทุธิIโดยพระกายของพระเยซคูรสิตท์ี?ไดม้อบถวายใหเ้ราทกุคนครั Qงเดยีวเป็นพอ 
    By the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all.  
 
ฮบีร ู13: 12-13 - เพราะฉะนัQน พระเยซจูงึไดท้รงทนทกุขภ์ายนอกประตนูครเชน่เดยีวกนั เพื?อทรงชาํระประชาชนใหบ้ริ
สทุธิIดว้ยพระโลหติของพระองคเ์อง13 เพราะฉะนัQน ใหเ้ราออกไปหาพระองคภ์ายนอกคา่ยนัQน โดยแบกรับคําดหูมิ?น
เหยยีดหยามที?พระองคท์รงทน 
Hebrews 13:12-13  
    Wherefore Jesus also, that he might sanctify the people with his own blood, suffered without the gate. [13] 
Let us go forth therefore unto him without the camp, bearing his reproach.  
 
โรม 6: 1-6 - ถา้อยา่งนัQน เราจะวา่อยา่งไร? เราจะอยูใ่นบาปตอ่ไปเพื?อใหพ้ระคณุเพิ?มทวขี ึQนหรอื? 2 เปลา่เลย เราที?ตาย
ตอ่บาปแลว้จะมชีวีติในบาปตอ่ไปไดอ้ยา่งไร? 3 ทา่นทั Qงหลายไมรู่ห้รอืวา่ เราผูท้ ี?ไดร้ับบพัตศิมาเขา้ในพระเยซคูรสิต ์ก็
ไดร้ับบพัตศิมานัQนเขา้ในการตายของพระองค?์ 4 เพราะฉะนัQน เราจงึถกูฝังไวก้บัพระองคแ์ลว้ โดยการรับบพัตศิมาเขา้
ในการตายนัQน เพื?อวา่เมื?อพระบดิาทรงใหพ้ระครสิตเ์ป็นขึQนมาจากตายโดยพระสริขิองพระองคแ์ลว้ เรากจ็ะไดด้ําเนนิ
ตามชวีติใหมด่ว้ยเหมอืนกนั  5 เพราะวา่ถา้เราเขา้สนทิกบัพระองคแ์ลว้ในการตายอยา่งพระองค ์เรากจ็ะเขา้สนทิกบัพระ
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องคใ์นการเป็นขึQนจากตายอยา่งพระองค ์6 เรารูแ้ลว้วา่ คนเกา่ของเรานัQนถกูตรงึไวก้บัพระองคแ์ลว้ เพื?อตวัที?บาปนัQนจะ
ถกูทําลายใหส้ ิQนไป และเราจะไมเ่ป็นทาสของบาปอกีตอ่ไป  
 
Romans 6:1-6  
    What shall we say then? Shall we continue in sin, that grace may abound? [2] God forbid. How shall we, 
that are dead to sin, live any longer therein? [3] Know ye not, that so many of us as were baptized into Jesus 
Christ were baptized into his death? [4] Therefore we are buried with him by baptism into death: that like as 
Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. 
[5] For if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his 
resurrection: [6] Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be 
destroyed, that henceforth we should not serve sin.  
 
1 เธสะโลนกิา 4: 3 - พระประสงคข์องพระเจา้เป็นอยา่งนีQคอื ใหพ้วกทา่นเป็นคนบรสิทุธิI คอืใหเ้วน้จากการลว่งประเวณี 
1 Thes. 4:3  
    For this is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain from fornication:  
 
2 เธสะโลนกิา 2:13 - พี?นอ้งทั Qงหลาย ผูเ้ป็นที?รักขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เราควรขอบพระคณุพระเจา้เพราะทา่นอยูเ่สมอ 
เพราะวา่พระเจา้ไดท้รงเลอืกทา่นไวต้ั Qงแตเ่ดมิเพื?อจะไดร้ับความรอด โดยการชาํระของพระวญิญาณใหบ้รสิทุธิI และโดย
การเชื?อความจรงิ 
2 Thes. 2:13  
    But we are bound to give thanks alway to God for you, brethren beloved of the Lord, because God hath 
from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth:  
 
1 เปโตร 1:2 - ตามที?พระเจา้พระบดิาไดท้รงกําหนดไวล้ว่งหนา้ และพระวญิญาณทรงทําใหบ้รสิทุธิI เพื?อจะเชื?อฟังพระ
เยซคูรสิต ์และไดร้ับการประพรมดว้ยพระโลหติของพระองคข์อพระคณุและสนัตสิขุจงเพิ?มพนูแกท่า่นทั Qงหลายยิ?งข ึQน
เถดิ 
1 Peter 1:2  
    Elect according to the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit, unto 
obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ: Grace unto you, and peace, be multiplied.  
 
การชาํระใหบ้รสิทุธิIสามารถทําใหผู้เ้ช ื?อนั Qนนํารา่งกายของเขาอยูใ่นการควบคมุของพระครสิต ์
และดําเนนิชวีติมั?นคงอยูใ่นพระวญิญาณแหง่ความบรสิทุธิI และสอดคลอ้งกบัพระวจนะขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
การชาํระใหบ้รสิทุธิIเป็นเงื?อนไขที?ตอ้งมากอ่นการรับบพัตศิมาดว้ยพระวญิญาณบรสิทุธิI  
Sanctification enables the believer to bring his/her body under subjection to Christ, and to live a life consistent with 
the spirit of holiness, and in accordance with the Word of God. Sanctification is a prerequisite condition for the 
baptism with the Holy Ghost.  
 
ความบรสิทุธ ิW เป็นผลแหง่การถกูชาํระใหบ้รสิทุธิI 
ซึ?งเป็นสภาพแหง่พระคณุและความบรสิทุธิIซ ึ?งปรารถนาและดําเนนิตามพระลกัษณะอนัสมบรูณอ์ยา่งพระครสิต ์(มทัธวิ 
5: 48; 2 โครนิธ ์7: 2) 
Holiness is the result of sanctification. It is a state of grace and purity in which perfect Christ likeness is desired 
and pursued (Matthew 5:48; 2 Corinthians 7:2).  
 
มทัธวิ 5: 48 - เพราะฉะนัQนพวกทา่นจงเป็นคนดพีรอ้ม เหมอืนอยา่งที?พระบดิาของทา่น ผูส้ถติในสวรรคท์รงดพีรอ้ม  
Matthew 5:48  
    Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect.  
 
2 โครนิธ ์7: 2 - จงเปิดใจรับเราเถดิ เราไมไ่ดท้ําผดิตอ่ใคร หรอืทําลายใคร หรอืเอาเปรยีบใครเลย 
2 Cor. 7:2  
    Receive us; we have wronged no man, we have corrupted no man, we have defrauded no man.  
 
พระเจา้ทรงเรยีกเราเขา้สูค่วามบรสิทุธิI (เธสะโลนกิา 4: 7) "..“พวกทา่นจงเป็นคนบรสิทุธิI เพราะเราเองบรสิทุธิI”  (1 
เปโตร 1:15,1 
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God has called us unto holiness (Thessalonians 4:7). "….Be ye holy; for I am holy" (1 Pet 1:15, 16).  
 
1 เปโตร 1:15-16 - แตพ่ระองคผ์ูท้รงเรยีกพวกทา่นนัQนบรสิทุธิIอยา่งไร พวกทา่นเองกจ็งเป็นคนบรสิทุธิIในชวีติทกุดา้น
อยา่งนัQน 16 เพราะมคีําเขยีนไวแ้ลว้วา่ “พวกทา่นจงเป็นคนบรสิทุธิI เพราะเราเองบรสิทุธิI”   
1 Peter 1:15-16  
    But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation; [16] Because it is 
written, Be ye holy; for I am holy.  
 
" จงมุง่มั?นที?จะไดอ้ยูอ่ยา่งสงบสขุกบัทกุคนและที?จะไดค้วามบรสิทุธิI เพราะถา้ปราศจากความบรสิทุธิIแลว้ กจ็ะไมม่ใีคร
ไดเ้ห็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เลย (ฮบีร ู12:14; ด ูลกูา 1: 74, 75; 2 โครนิธ ์7:1; ทติสั 2: 11, 12; เอเฟซสั 1: 4; 4: 13, 24) 
"Follow peace with all men, and holiness, without which no man shall see the Lord" (Hebrews 12:14; see also Luke 
1:74, 75; 2 Co 7:1; Titus 2:11, 12; Eph 1:4; 4:13, 24).  
 
ฮบีร ู12:14 - จงมุง่มั?นที?จะไดอ้ยูอ่ยา่งสงบสขุกบัทกุคนและที?จะไดค้วามบรสิทุธิI เพราะถา้ปราศจากความบรสิทุธิIแลว้ ก็
จะไมม่ใีครไดเ้ห็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เลย 
Hebrews 12:14  
Follow peace with all men, and holiness, without which no man shall see the Lord:  
 
ลกูา 1: 74-75 -  เมื?อเราพน้จากเงืQอมมอืของพวกศตัรแูลว้จะโปรดใหเ้ราปรนนบิตัพิระองคโ์ดยปราศจากความกลวั75 
ดว้ยความบรสิทุธิIและดว้ยความชอบธรรมเฉพาะพระพักตรพ์ระองคต์ลอดชวีติ 
Luke 1:74-75  
    That he would grant unto us, that we being delivered out of the hand of our enemies might serve him 
without fear, [75] In holiness and righteousness before him, all the days of our life.  
 
2 โครนิธ ์7:1 - ทา่นที?รักทั Qงหลาย ในเมื?อเรามพีระสญัญาเชน่นีQ ขอใหเ้ราชาํระตวัเองใหป้ราศจากมลทนิทกุอยา่งของ
เนืQอหนังและวญิญาณ จงมคีวามบรสิทุธิIอยา่งสมบรูณด์ว้ยความเกรงกลวัพระเจา้ 
2 Cor. 7:1  
    Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and 
spirit, perfecting holiness in the fear of God.  
 
ทติสั 2:11-12 -  เพราะวา่พระคณุของพระเจา้ปรากฏแลว้ เพื?อชว่ยทกุคนใหร้อด 12 และเพื?อสอนเราใหล้ะทิQงความ
อธรรมและโลกยีตณัหา และใหด้ําเนนิชวีติในยคุนีQอยา่งมสีตสิมัปชญัญะ อยา่งชอบธรรมและใหด้ําเนนิตามทางพระเจา้ 
Titus 2:11-12  
    For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, [12] Teaching us that, denying 
ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly, in this present world;  
 
เอเฟซสั 1: 4 - ดงัเชน่ ในพระครสิต ์พระเจา้ทรงเลอืกเราตั Qงแตก่อ่นทรงสรา้งโลก เพื?อใหเ้ราบรสิทุธิIและปราศจากตําหนิ
ในสายพระเนตรของพระองค ์
Ephes. 1:4  
    According as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and 
without blame before him in love:  
 
เอเฟซสั 4: 13 - จนกวา่เราทกุคนจะบรรลถุงึความเป็นนํQาหนึ?งใจเดยีวกนัในความเชื?อและในความรูถ้งึพระบตุรของพระ
เจา้ บรรลถุงึความเป็นผูใ้หญ ่คอืโตเต็มถงึขนาดความบรบิรูณข์องพระครสิต ์
Ephes. 4:13  
    Till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto 
the measure of the stature of the fulness of Christ:  
 
เอเฟซสั 4: 24 - และรับการสอนใหส้วมสภาพใหม ่ซึ?งไดร้ับการสรา้งขึQนตามแบบของพระเจา้ ในความชอบธรรมและ
ความบรสิทุธิIอยา่งแทจ้รงิ 
Ephes. 4:24  
    And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness.  
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เปาโลไดแ้สดงความปรารถนาของทา่นวา่ "....เพื?อวา่เราจะถวายทกุคนที?เป็นผูใ้หญแ่ลว้ในพระครสิต"์ (โคโลส ี1:28) 
Paul expressed his desire to "present every man perfect in Christ Jesus" (Colossians 1:28).  
 
โคโลส ี1: 28 -  พระองคน์ีQแหละที?เราประกาศอยูโ่ดยการเตอืนสตแิละสั?งสอนทกุคนดว้ยสรรพปัญญา เพื?อวา่เราจะถวาย
ทกุคนที?เป็นผูใ้หญแ่ลว้ในพระครสิต ์
Col. 1:28  
    Whom we preach, warning every man, and teaching every man in all wisdom; that we may present every 
man perfect in Christ Jesus: 
 
พระครสิตจ์ะเสด็จกลบัเมื?อเพื?อครสิตจักรมสีงา่ราศใีนความบรสิทุธิI "เพื?อพระองคจ์ะไดค้รสิตจักรที?มศีกัด ิIศร ีไมม่ดีา่ง
พรอ้ย ริQวรอย หรอืมลทนิใดๆ เลย แตบ่รสิทุธิIปราศจากตําหน"ิ (เอเฟซสั 5:27; ด ูสดดุ ี45:9-13) 
Christ is returning for a church that is glorious in holiness: "without spot, or wrinkle, or any such thing" (Ephesians 
5:27; see also Psa1m 45:9-13). 
 
เอเฟซสั 5: 27 - เพื?อพระองคจ์ะไดค้รสิตจักรที?มศีกัด ิIศร ีไมม่ดีา่งพรอ้ย ริQวรอย หรอืมลทนิใดๆ เลย แตบ่รสิทุธิIปราศจาก
ตําหน ิ
Ephes. 5:27  
    That he might present it to himself a glorious church, not having spot, or wrinkle, or any such thing; but 
that it should be holy and without blemish.  
 
สดดุ ี45: 9-13 - ราชธดิาของกษัตรยิต์า่งๆ ประทบัทา่มกลางสตรสีงูศกัดิIของพระองคพ์ระราชนิปีระดบัทองแหง่โอฟีร์
ทรงยนืที?ขา้งขวาพระหตัถพ์ระองค ์ 10 ราชธดิาเอย๋ จงฟัง จงพเิคราะห ์และจงเอยีงหขูองพระนางมาจงลมืชนชาตขิอง
พระนางและบา้นพระราชบดิาของพระนางเสยี  11 และพระราชาจะทรงปรารถนาความงามของพระนางเนื?องจากพระ
องคท์รงเป็นเจา้นายของพระนาง จงโนม้ตวัลงคํานับพระองคเ์ถดิ  12 ชาวเมอืงไทระจะเอาของกํานัลมาถวายพระ
นางเศรษฐใีนหมูป่ระชาชนจะขอความโปรดปรานจากพระนาง  13 ราชธดิาของกษัตรยิป์ระดบัพระกายอยา่งโออ่า่ใน
หอ้งของพระนางผา้ทรงของพระนางถกัทอดว้ยทองคํา  
Psalm 45:9-13  
    Kings' daughters were among thy honourable women: upon thy right hand did stand the queen in gold of 
Ophir. [10] Hearken, O daughter, and consider, and incline thine ear; forget also thine own people, and thy 
father's house; [11] So shall the king greatly desire thy beauty: for he is thy Lord; and worship thou him. 
[12] And the daughter of Tyre shall be there with a gift; even the rich among the people shall intreat thy 
favour. [13] The king's daughter is all glorious within: her clothing is of wrought gold.  
 

พระคณุอนั..... 
Practical Graces 

 
การกลบัสูส่ภาพเดมิ เป็นการทําใหบ้างสิ?งบางอยา่งที?ถกูทําใหผ้ดิปกตนัิQนกลบัสูส่ภาพเดมิที?เคยเป็น หรอื 
หรอืการทําผูท้ ี?ทําส ิ?งผดิใหก้ลบัสูส่ภาพเดมิจนกวา่จะเป็นที?น่าพอใจ (มทัธวิ 3:8; ลกูา 19:8,9) 
Restitution is the act of restoring something wrongfully taken, or the satisfying of one who otherwise has been 
wronged (Matthew 3:8; Luke 19:8, 9).  
 
มทัธวิ 3: 8 - เพราะฉะนัQนจงเกดิผลใหส้มกบัการกลบัใจ 
Matthew 3:8  
    Bring forth therefore fruits meet for repentance:   
 
ลกูา 19: 8-9 - สว่นศกัเคยีสนัQนยนืขึQนทลูองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้วา่ “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ทรัพยส์ ิ?งของของขา้พระองค ์ขา้พระ
องคย์อมใหค้นยากจนครึ?งหนึ?ง และถา้ขา้พระองคโ์กงอะไรของใครมา กย็อมคนืใหเ้ขาสี?เทา่” 9 พระเยซตูรัสกบัเขาวา่ 
“วนันีQความรอดมาถงึบา้นนีQแลว้ เพราะคนนีQเป็นลกูของอบัราฮมัดว้ย  
Luke 19:8-9  
    And Zacchaeus stood, and said unto the Lord; Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor; and if 
I have taken any thing from any man by false accusation, I restore him fourfold. [9] And Jesus said unto 
him, This day is salvation come to this house, forsomuch as he also is a son of Abraham.  
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แตเ่พยีงการกลบัสูส่ภาพดนัีQนยงัไมไ่ดร้ับความรอด 
แตจ่ะสรา้งจติใจที?สารภาพบาปโดยแทจ้รงิการกลบัสูส่ภาพดทีําใหพ้ระคณุของพระเจา้ไดร้ับเกยีรตแิละสนับสนุนคําพย
านของผูเ้ช ื?อ นอกจากนีQยงัเปิดใหโ้อกาสใหค้นที?ทําผดินัQนกลบัคนืดไีด ้
ซึ?งการกลบัสูส่ภาพดนัีQนทําใหก้ฏแหง่ความรักสมบรูณ ์(โรม 13: 8) 
This act alone does not save, but it gives evidence of a heart that has truly repented. Restitution glorifies the grace 
of God and supports the testimony of the believer. It also gives opportunity to reconcile with those who have been 
wronged. It is the fulfillment of the law of love (Romans 13:8).  
 
โรม 13: 8 - อยา่เป็นหนีQอะไรใครเลย นอกจากความรักซึ?งมตีอ่กนั เพราะวา่ผูท้ ี?รักคนอื?น กไ็ดป้ฏบิตัติามธรรมบญัญัตคิรบ
ถว้นแลว้ 
Romans 13:8  
    Owe no man any thing, but to love one another: for he that loveth another hath fulfilled the law.  
 
การทําใหก้ลบัสูส่ภาพเดมินัQนควรจะทําโดยความเอาใจใสอ่ยา่งที?สดุเทา่นัQนและดว้ยการนําอยา่งผูเ้ลีQยงเพื?อหลกีเลี?ยงก
ารกระทําผดิและความเสยีหายใหน้านออกไป 
Some restitutions should be made only with great care and with pastoral guidance, in order to avoid further offense 
or injury.  
 
สะบาโต หมายถงึ การหยดุพัก  เมื?อสงัเกตวนัสะบาโตในพระคมัภรีภ์าคพันธสญัญาเดมิ (วนัที?เจ็ด) 
ซึ?งเป็นบทเรยีนชีQใหเ้ห็นการพักผอ่นฝ่ายวญิญาณของผูเ้ชื?อในพระครสิตต์ามอยา่งพันธสญัญาใหม ่
พันธสญัญาเดมิเนน้ใหร้ักษาวนัสะบาโตใหบ้รสิทุธิIถกูแทนที?ดว้ยพระมหาบญัชาวา่ "จงบรสิทุธิI" เพื?อโดยพระครสิต ์
ผูเ้ชื?อจะสามารถและปรารถนาจะดําเนนิชวีติอยา่งบรสิทุธิIทกุวนั วนัอาทติยไ์มใ่ชว่นัสะบาโต 
แตเ่ป็นวนัที?ถกูครสิตจักรตั Qงไวเ้พื?อใหเ้นน้การสรรเสรญิพระเจา้เป็นพเิศษและรว่มสามคัคธีรรมกบัธรรมกิชน (โฮเชยา 
2:11; โคโลส ี2: 16,17; โรม 14:5,6 ฮบีร ู4: 1-11) 
Sabbath means rest. Observance of the sabbath in the Old Testament (the seventh day) was instituted to point to 
the believer's spiritual rest in Christ under the New Covenant. The Old Testament requirement to keep the sabbath 
holy is now superseded by the commandment: "Be ye holy," for in Christ the believer is enabled and required to 
live holy every day. Sunday is not the sabbath, but is a day set aside by the church to give special attention to the 
worship of God and the fellowship of the saints (Hosea 2:ll; Colossians 2:16, 17; Romans 14:5, 6 Hebrews 4:1-11).  
 
โฮเชยา 2: 11 - เราจะใหค้วามรา่เรงิของนางสิQนสดุลงทั QงเทศกาลเลีQยง เทศกาลขึQนหนึ?งคํ?า วนัสะบาโตและเทศกาลทั Qง
ส ิQนของนาง  
Hosea 2:11  
    I will also cause all her mirth to cease, her feast days, her new moons, and her sabbaths, and all her solemn 
feasts.  
 
โคโลส ี2: 16-17 -  เพราะฉะนัQนอยา่ใหใ้ครพพิากษาทา่นทั Qงหลายในเรื?องการกนิ การดื?ม ในเรื?องเทศกาล หรอืวนัตน้
เดอืน หรอืวนัสะบาโต 17 สิ?งเหลา่นีQเป็นเพยีงเงาของสิ?งที?มาในภายหลงั แตต่วัจรงิคอืพระครสิต ์
Col. 2:16-17  
    Let no man therefore judge you in meat, or in drink, or in respect of an holyday, or of the new moon, or of 
the sabbath days: [17] Which are a shadow of things to come; but the body is of Christ.  
 
โรม 14:5-6 - คนหนึ?งถอืวา่วนัหนึ?งดกีวา่อกีวนัหนึ?ง แตอ่กีคนหนึ?งถอืวา่ทกุวนัเหมอืนกนั ขอใหท้กุคนมคีวามแน่ใจใน
ความคดิเห็นของตนเถดิ 6 คนที?ถอืวนักถ็อืเพื?อถวายพระเกยีรตแิดอ่งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ คนที?กนิทกุส ิ?งกก็นิเพื?อถวายพระ
เกยีรตแิดอ่งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เพราะเขาขอบพระคณุพระเจา้ และคนที?ไมก่นิ กไ็มก่นิเพื?อถวายพระเกยีรตแิดอ่งคพ์ระผู ้
เป็นเจา้ และยงัขอบพระคณุพระเจา้ 
Romans 14:5-6  
    One man esteemeth one day above another: another esteemeth every day alike. Let every man be fully 
persuaded in his own mind. [6] He that regardeth the day, regardeth it unto the Lord; and he that regardeth 
not the day, to the Lord he doth not regard it. He that eateth, eateth to the Lord, for he giveth God thanks; 
and he that eateth not, to the Lord he eateth not, and giveth God thanks.  
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ฮบีร ู4:1-11 -  ฉะนัQนเมื?อพระสญัญายงัมอียูว่า่จะใหเ้ราเขา้สูก่ารหยดุพักของพระองค ์กใ็หเ้ราทั Qงหลายระมดัระวงั มิ
ฉะนัQนอาจจะมบีางคนในพวกทา่นไปไมถ่งึ 2 เพราะวา่แทท้ี?จรงิ เราไดร้ับขา่วอนัประเสรฐิเชน่เดยีวกบัพวกเขา แตข่า่วที?
ไดย้นินั Qนไมเ่ป็นประโยชนแ์กเ่ขาเหลา่นัQน เพราะพวกเขาไมเ่ชื?อ 3 สว่นพวกเราผูท้ ี?เช ื?อแลว้กไ็ดเ้ขา้สูก่ารหยดุพัก ดงัที?
พระองคต์รัสวา่ตามที?เราไดป้ฏญิาณดว้ยความโกรธวา่‘พวกเขาจะไมไ่ดเ้ขา้สูก่ารหยดุพักของเรา’ ” แมว้า่งานของพระ
องคจ์ะเสร็จสิQนตั Qงแตก่ารสรา้งโลก 4 เพราะมขีอ้หนึ?งกลา่วถงึวนัที?เจ็ดอยา่งนีQวา่ “ในวนัที?เจ็ดนัQน พระเจา้ทรงหยดุพัก
การงานทั Qงส ิQนของพระองค”์  5 และในขอ้นัQนกก็ลา่วอกีวา่ “พวกเขาจะไมไ่ดเ้ขา้สูก่ารหยดุพักของเรา”  6 ที?จรงิยงัมี
ทางใหบ้างคนเขา้สูก่ารหยดุพักนัQนได ้แตค่นเหลา่นัQนที?ไดย้นิขา่วประเสรฐิคราวกอ่นไมไ่ดเ้ขา้ เพราะพวกเขาไมเ่ชื?อฟัง 
7 ดงันัQนพระองคจ์งึทรงกําหนดไวอ้กีวนัหนึ?งคอื “วนันีQ”  ตามที?พระองคต์รัสทางดาวดิในเวลาหลายปีตอ่มา ถงึขอ้ที?เคย
อา้งมาแลว้วา่“วนันีQถา้ทา่นทั Qงหลายไดย้นิพระสรุเสยีงของพระองค ์อยา่ใหจ้ติใจของทา่นดืQอรั Qน”   8 เพราะหากโยชวูา
ใหพ้วกเขาเขา้สูก่ารหยดุพักนัQนแลว้ พระเจา้กค็งไมต่รัสในภายหลงัถงึวนัอื?นอกี 9 ฉะนัQนจงึยงัมกีารหยดุพักสะบาโตสํา
หรับประชากรของพระเจา้ 10 เพราะวา่คนใดที?ไดเ้ขา้สูก่ารหยดุพักของพระองคแ์ลว้ กไ็ดห้ยดุพักจากงานของตนเอง 
เหมอืนอยา่งที?พระเจา้ไดท้รงหยดุพักจากพระราชกจิของพระองค ์ 11 เพราะฉะนัQน ขอใหเ้ราพยายามเขา้สูก่ารหยดุพัก
นัQน เพื?อจะไมม่คีนหนึ?งคนใดพลาดไปทําตามอยา่งคนที?ไมเ่ชื?อฟังเหลา่นัQน  
Hebrews 4:1-11  
    Let us therefore fear, lest, a promise being left us of entering into his rest, any of you should seem to come 
short of it. [2] For unto us was the gospel preached, as well as unto them: but the word preached did not 
profit them, not being mixed with faith in them that heard it. [3] For we which have believed do enter into 
rest, as he said, As I have sworn in my wrath, if they shall enter into my rest: although the works were 
finished from the foundation of the world. [4] For he spake in a certain place of the seventh day on this wise, 
And God did rest the seventh day from all his works. [5] And in this place again, If they shall enter into my 
rest. [6] Seeing therefore it remaineth that some must enter therein, and they to whom it was first preached 
entered not in because of unbelief: [7] Again, he limiteth a certain day, saying in David, To day, after so long 
a time; as it is said, To day if ye will hear his voice, harden not your hearts. [8] For if Jesus had given them 
rest, then would he not afterward have spoken of another day. [9] There remaineth therefore a rest to the 
people of God. [10] For he that is entered into his rest, he also hath ceased from his own works, as God did 
from his. [11] Let us labour therefore to enter into that rest, lest any man fall after the same example of 
unbelief.  
 
การรบัประทานและการดืKม - 
ขอ้ละเวน้ตา่งๆตอ่การกนิและการดื?มปรากฏอยูใ่นพระคมัภรีภ์าคพันธสญัญาเดมินัQนและตอ่เนื?องไปถงึครสิตจักรพันธสญั
ญาใหม ่รปูแบบพธิกีรรมตามกฎบญัญัตขิองโมเสสถกู "ตรงึไวบ้นกางเขน" กบัพระครสิต ์
และสําเร็จโดยพันธสญัญาแหง่พระคณุ (โคโลส ี2: 13-17; เอเฟซสั 2:15; ฮบีร ู9: 8-11) 
Meats and Drinks-The prohibitions against certain meats and drinks in the Old Testament were not extended into 
the New Testament church. These ceremonial aspects of Mosaic legislation were "nailed to the cross" of Christ, and 
done away with in the covenant of grace (Colossians 2:13-17; Ephesians 2:15; Hebrews 9:8-11).  
 
โคโลส ี2:- 13-17 - และทา่นซึ?งตายแลว้เนื?องดว้ยการละเมดิทั Qงหลาย และเนื?องดว้ยการไมไ่ดเ้ขา้สหุนัตในเนืQอหนังของ
พวกทา่น พระเจา้ทรงทําใหพ้วกทา่นมชีวีติรว่มกบัพระครสิต ์และทรงใหอ้ภยัการละเมดิทั Qงหลายของเรา 14 พระองค์
ทรงฉีกเอกสารหนีQที?มคีําสั?งตา่งๆ ซึ?งตอ่สูแ้ละขดัขวางเรา และทรงขจัดไปเสยีโดยตรงึไวท้ี?กางเขน 15 พระองคท์รง
ปลดพวกภตูผทีี?ครอบครองและพวกภตูผทีี?มอีํานาจ พระองคท์รงประจานพวกมนัอยา่งเปิดเผย และมชียัชนะเหนอืพวก
มนัโดยทางกางเขนนัQน  16 เพราะฉะนัQนอยา่ใหใ้ครพพิากษาทา่นทั Qงหลายในเรื?องการกนิ การดื?ม ในเรื?องเทศกาล หรอื
วนัตน้เดอืน หรอืวนัสะบาโต 17 สิ?งเหลา่นีQเป็นเพยีงเงาของสิ?งที?มาในภายหลงั แตต่วัจรงิคอืพระครสิต ์
Col. 2:13-17  
    And you, being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with 
him, having forgiven you all trespasses; [14] Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, 
which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross; [15] And having spoiled 
principalities and powers, he made a shew of them openly, triumphing over them in it. [16] Let no man 
therefore judge you in meat, or in drink, or in respect of an holyday, or of the new moon, or of the sabbath 
days: [17] Which are a shadow of things to come; but the body is of Christ.  
 
เอเฟซสั 2: 15 - ทรงทําใหธ้รรมบญัญัตซิ ึ?งประกอบดว้ยบญัญัตแิละคําสั?งตา่งๆ นั Qนเป็นโมฆะ เพื?อสรา้งใหเ้ป็นคนใหมค่น
เดยีวกนัในพระองคจ์ากคนสองฝ่ายนัQน เชน่นัQนแหละ พระองคจ์งึทรงทําใหเ้กดิสนัตภิาพ 
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Ephes. 2:15  
    Having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances; for to 
make in himself of twain one new man, so making peace;  
 
ฮบีร ู9:8-11 - โดยสิ?งนีQเอง พระวญิญาณบรสิทุธิIจงึทรงสําแดงวา่ ทางที?นําเขา้สูส่ถานศกัดิIสทิธิIนั Qนยงัไมเ่ปิด ตราบใดที?
หอ้งชั QนนอกนัQนตั Qงอยู9่ ซึ?งเป็นเครื?องหมายของยคุปัจจบุนั การนําของถวายและเครื?องบชูามาถวายตามแบบนีQไมส่า
มารถชาํระมโนธรรมของผูถ้วายนัQน 10 เพราะเป็นเรื?องอาหารและเครื?องดื?มและพธิชีาํระลา้งตา่งๆ เทา่นัQน เป็นเพยีงกฎ
เกณฑต์า่งๆ ทางกายเกี?ยวกบัชวีติภายนอกที?ไดบ้ญัญัตไิว ้จนกวา่จะถงึเวลาที?ตอ้งเปลี?ยนแปลงใหม ่ 11 แตเ่มื?อพระ
ครสิตเ์สด็จมาในฐานะมหาปโุรหติแหง่บรรดาสิ?งประเสรฐิซ ึ?งมาถงึแลว้ พระองคก์เ็สด็จเขา้ไปสูพ่ลบัพลาที?ใหญแ่ละสม
บรูณย์ิ?งกวา่แตก่อ่น (ที?ไมไ่ดส้รา้งขึQนดว้ยมอืมนุษย ์คอืไมใ่ชส่ ิ?งปลกูสรา้งของโลกนีQ) 
Hebrews 9:8-11  
    The Holy Ghost this signifying, that the way into the holiest of all was not yet made manifest, while as the 
first tabernacle was yet standing: [9] Which was a figure for the time then present, in which were offered 
both gifts and sacrifices, that could not make him that did the service perfect, as pertaining to the 
conscience; [10] Which stood only in meats and drinks, and divers washings, and carnal ordinances, imposed 
on them until the time of reformation. [11] But Christ being come an high priest of good things to come, by a 
greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building;  
 
สิ?งใดๆที?ผูใ้ดผูห้นึ?งไดก้นิหรอืดื?ม(ที?ไมใ่ชเ่ครื?องดื?มมนึเมา) เป็นเรื?องของจติสํานกึผดิชอบ 
และยอ่มไมล่ะเมดิธรรมชาตแิละหลกัแหง่แผน่ดนิของพระเจา้ (โรม 14:17) อยา่งไรกต็าม 
ผูนั้ Qนควรคํานงึถงึคําสั?งในพระคมัภรีด์ว้ย "ไมว่า่เราจะทําส ิ?งใด จงทําเพื?อเป็นการถวายเกยีรตแิดพ่ระเจา้" ด ูโรม 14:2; 
1โครนิธ ์8:8; 1 ทโิมธ ี4: 1-5) 
What one eats or drinks (with the exception of intoxicating beverages) is now a matter of conscience, and does not 
violate the nature and principles of the kingdom of God (Romans 14:17). However, one should be mindful of the 
Scriptural injunction: "...whatsoever ye do, do all to the glory of God" (see also: Romans 14:2; 1 Corinthians 8:8; 1 
Timothy 4:1-5).  
 
โรม 14:17 - เพราะวา่แผน่ดนิของพระเจา้นัQนไมใ่ชก่ารกนิและการดื?ม แตเ่ป็นความชอบธรรม สนัตสิขุ และความชื?นชม
ยนิดใีนพระวญิญาณบรสิทุธิI 
Romans 14:17  
    For the kingdom of God is not meat and drink; but righteousness, and peace, and joy in the Holy Ghost.  
 
โรม 14: 2 - คนหนึ?งถอืวา่จะกนิอะไรกไ็ด ้แตอ่กีคนหนึ?งที?มคีวามเชื?อนอ้ยกก็นิแตผ่ักเทา่นัQน 
Romans 14:2  
    For one believeth that he may eat all things: another, who is weak, eateth herbs.  
 
1 โครนิธ ์8: 8 - อาหารไมไ่ดท้ําใหเ้ราใกลช้ดิพระเจา้ ถา้เราไมก่นิ เรากไ็มด่อ้ยลง ถา้กนิ เรากไ็มไ่ดด้ขี ึQน 
1 Cor. 8:8  
    But meat commendeth us not to God: for neither, if we eat, are we the better; neither, if we eat not, are we 
the worse.  
 
1 ทโิมธ ี4: 1-5 - พระวญิญาณตรัสอยา่งชดัแจง้วา่ ตอ่ไปภายหนา้จะมบีางคนละทิQงความเชื?อ โดยหนัไปเชื?อฟังวญิญาณ
ทั Qงหลายที?ลอ่ลวง และคําสอนของพวกผ ี2 ซึ?งมาจากความหนา้ซื?อใจคดของพวกที?ชอบโกหก คอืคนทั Qงหลายที?มมีโน
ธรรมตายดา้น 3 พวกเขาหา้มการแตง่งาน หา้มรับประทานอาหารบางชนดิ ซึ?งพระเจา้ทรงสรา้งไวใ้หพ้วกที?เชื?อและรูจ้ัก
ความจรงิรับประทานไดด้ว้ยใจขอบพระคณุ 4 เพราะวา่ทกุส ิ?งที?พระเจา้ทรงสรา้งไวนั้Qนด ีไมม่อีะไรตอ้งหา้ม ถา้รับประ
ทานดว้ยความขอบพระคณุ 5 เพราะวา่ส ิ?งนั Qนไดร้ับการชาํระใหบ้รสิทุธิIดว้ยพระวจนะของพระเจา้และคําอธษิฐาน 
1 Tim. 4:1-5  
    Now the Spirit speaketh expressly, that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to 
seducing spirits, and doctrines of devils; [2] Speaking lies in hypocrisy; having their conscience seared with a 
hot iron; [3] Forbidding to marry, and commanding to abstain from meats, which God hath created to be 
received with thanksgiving of them which believe and know the truth. [4] For every creature of God is good, 
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and nothing to be refused, if it be received with thanksgiving: [5] For it is sanctified by the word of God and 
prayer.  
 
การถวายสบิลดและถวายทรพัย ์- สบิลดคอืการถวายหนึ?งในสบิของรายไดข้องผูห้นึ?งตอ่พระครสิต ์
ผูท้รงเป็นมหาปโุรหติ สบิลดมทีี?มาเริ?มตน้จากความสมคัรใจของอบัราฮมั และบญัญัตไิวใ้นธรรมบญัญัตขิองโมเสส 
จนถงึสมยัของพระเยซคูรสิตย์งัทรงกระทําอยูแ่มใ้นครสิตจักรในพันธสญัญาใหม ่(มทัธวิ 23:23) 
การถวายสบิลดถกูนํามาปฏบิตัใินครอบครัวของพระเจา้และนํามาใชอ้ยา่งเหมาะสมโดยผูร้ับใชท้ี?วางในในคลงัทรัพยข์อ
งพระเจา้(มาลาค ี3: 10) การถวายทรัพยด์ว้ยใจยนิดเีป็นของขวญัอยา่งหนุนใจและเอาใจใสท่ี?ออกมาจากจติใจ 
การถวายสบิลดและถวายทรัพยท์ี?ครสิตจักรเป็นแผนการของพระเจา้อยา่งหนึ?งเพื?อสนับสนุนทางการเงนิตอ่พระราชกจิข
องพระองคท์า่มกลางครสิตจักรในโลกนีQ 
พระวจนะของพระเจา้เรยีกรอ้งใหเ้ราเป็นคนตน้เรอืนที?สตัยซ์ ื?อตอ่ส ิ?งที?พระเจา้ทรงมอบหมายใหเ้ราดแูล (ด ูปฐมกาล 14: 
18-20; ลกูา 11 : 42;  1 โครนิธ ์16: 2;  2 โคโลส ี9 : 6-9; ฮบีร7ู : 1-21 
Tithing And Giving-Tithing is the giving of one tenth of one's increase to Christ, our High Priest. It began as a 
voluntary act with Abraham, was required under the Mosaic law, and carried forward by Christ as a discipline for 
the New Testament church (Matthew 23:23). Tithes are to be brought to the house of God and properly distributed 
by the ministers having the charge of the treasury (Malachi 3:10). Freewill offerings are to be encouraged and 
regarded as a gift from the heart. Tithing and giving into the church are part of God's plan to finance His work 
through the church on earth. We are required in the Scriptures to be good stewards of that which God has entrusted 
in our care (See also: Genesis 14:18-20; Luke 11:42; 1 Co 16:2; 2 Co 9:6-9; Hebrews 7:1-21).  
 
มทัธวิ 23:23 - “วบิตัแิกพ่วกเจา้ พวกธรรมาจารยแ์ละพวกฟารสิ ีคนหนา้ซื?อใจคด เพราะพวกเจา้ถวายทศางคท์ี?เป็นสะระ
แหน่ ลกูผักช ีและยี?หรา่ แตเ่รื?องที?สําคญักวา่ในธรรมบญัญัต ิคอืความยตุธิรรม ความเมตตาและความเชื?อนัQนพวกเจา้
กลบัละเลย การถวายทศางคนั์Qนเจา้กค็วรปฏบิตั ิแตไ่มค่วรละเลยเรื?องที?สําคญันัQนดว้ย 
Matthew 23:23  
    Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye pay tithe of mint and anise and cummin, and have 
omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith: these ought ye to have done, and not to 
leave the other undone.  
 
ปฐมกาล 14: 18-20 - เมลคเีซเดคผูเ้ป็นทั Qงกษัตรยิซ์าเลมและปโุรหติของพระเจา้ผูส้งูสดุ กนํ็าขนมปังกบัเหลา้องุน่มา
ให ้19 แลว้อวยพรทา่น กลา่ววา่“ขอใหอ้บัรามรับพรจากพระเจา้ผูส้งูสดุผูท้รงสรา้งฟ้าสวรรคแ์ละแผน่ดนิโลก  20 ขอ
พระเกยีรตเิป็นของพระเจา้ผูส้งูสดุผูท้รงมอบศตัรทูั Qงหลายไวใ้นมอืของทา่น”อบัรามกม็อบหนึ?งในสบิจากขา้วของทั Qง
หมดนัQนถวายแกก่ษัตรยิเ์มลคเีซเดค 
Genesis 14:18-20  
    And Melchizedek king of Salem brought forth bread and wine: and he was the priest of the most high 
God. [19] And he blessed him, and said, Blessed be Abram of the most high God, possessor of heaven and 
earth: [20] And blessed be the most high God, which hath delivered thine enemies into thy hand. And he 
gave him tithes of all.  
 
ลกูา 11: 42 - “แตว่บิตัแิกท่า่น พวกฟารสิ ีเพราะวา่ทา่นถวายทศางคเ์ป็นพวกสะระแหน่ ขมิQน และพชืผักทกุชนดิ แต่
กลบัละเวน้ความยตุธิรรมและความรักตอ่พระเจา้ สิ?งเหลา่นีQพวกทา่นควรทําอยูแ่ลว้ แตส่ ิ?งอื?นๆ กไ็มค่วรละเวน้ดว้ย 
Luke 11:42  
    But woe unto you, Pharisees! for ye tithe mint and rue and all manner of herbs, and pass over judgment 
and the love of God: these ought ye to have done, and not to leave the other undone.  
 
1 โครนิธิI 16:2 - ทกุวนัตน้สปัดาหใ์หพ้วกทา่นแตล่ะคนแยกเงนิออกและสะสมไวต้ามรายได ้เพื?อจะไมต่อ้งเกบ็เรี?ยไรเมื?อ
ขา้พเจา้มาถงึ 
1 Cor. 16:2   
   Upon the first day of the week let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that 
there be no gatherings when I come.  
 
2 โครนิธิI 9: 6-9 - นี?แหละคนที?หวา่นเพยีงเล็กนอ้ยกจ็ะเกบ็เกี?ยวไดเ้พยีงเล็กนอ้ย คนที?หวา่นมากกจ็ะเกบ็เกี?ยวไดม้าก 7 
แตล่ะคนจงใหต้ามที?เขาคดิหมายไวใ้นใจ ไมใ่ชใ่หด้ว้ยความเสยีดาย ไมใ่ชใ่หด้ว้ยความจําใจ เพราะวา่พระเจา้ทรงรัก
คนที?ใหด้ว้ยใจยนิด ี8 และพระเจา้สามารถประทานพรทกุอยา่งแกท่า่นทั Qงหลายอยา่งเหลอืลน้ เพื?อวา่เมื?อมทีกุอยา่ง
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เพยีงพออยูเ่สมอ ทา่นยงัจะมเีหลอืลน้สําหรับการดทีกุอยา่งดว้ย 9 ตามที?เขยีนไวว้า่“เขาแจกจา่ย เขาใหแ้กบ่รรดาคน
ยากจนความชอบธรรมของเขาดํารงอยูเ่ป็นนติย”์  
2 Cor. 9:6-9  
    But this I say, He which soweth sparingly shall reap also sparingly; and he which soweth bountifully shall 
reap also bountifully. [7] Every man according as he purposeth in his heart, so let him give; not grudgingly, 
or of necessity: for God loveth a cheerful giver. [8] And God is able to make all grace abound toward you; 
that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work: [9] (As it is written, He 
hath dispersed abroad; he hath given to the poor: his righteousness remaineth for ever.  
 
ฮบีร ู7: 1-21 - 1 เมลคเีซเดค ผูน้ีQคอืกษัตรยิเ์มอืงซาเลม  เป็นปโุรหติของพระเจา้ผูส้งูสดุ มาพบอบัราฮมัขณะที?อบัราฮมั
กําลงักลบัมาจากการรบชนะกษัตรยิท์ั Qงหลาย ทา่นไดอ้วยพรอบัราฮมั 2 อบัราฮมั กถ็วายทศางค ์จากสิ?งสารพัด แกเ่มล
คเีซเดค ประการแรก นามของทา่นแปลวา่ กษัตรยิแ์หง่ความชอบธรรม และประการตอ่มา ทา่นเป็นกษัตรยิเ์มอืงซาเลม 
ดว้ยซึ?งหมายถงึกษัตรยิแ์หง่สนัตสิขุ 3 บดิามารดาและตระกลูของทา่นไมม่กีลา่วไว ้วนัเกดิวนัตายกเ็ชน่กนั แตเ่ป็น
เหมอืนพระบตุรของพระเจา้ เมลคเีซเดคนัQนดํารงอยูเ่ป็นปโุรหติตลอดไป  4 จงคดิดเูถดิ ทา่นผูน้ีQย ิ?งใหญเ่พยีงไร ที?อบัรา
ฮมัผูเ้ป็นบรรพบรุษุของเรานัQน ยงัไดถ้วายทศางคจ์ากสิ?งที?รบิไดนั้Qนแกท่า่น 5 และบรรดาเชืQอสายของเลวซี ึ?งไดร้ับตํา
แหน่งปโุรหตินัQน กม็บีญัญัตสิั?งใหร้ับทศางคจ์ากประชาชนตามธรรมบญัญัตนัิQน คอืรับจากพวกพี?นอ้งของตน แมว้า่พี?นอ้ง
เหลา่นัQนจะสบืเชืQอสายจากอบัราฮมัเชน่กนั 6 แตเ่มลคเีซเดคไมใ่ชเ่ชืQอสายของพวกเขา กย็งัไดร้ับทศางคจ์ากอบัราฮมั 
และอวยพรแกอ่บัราฮมัผูไ้ดร้ับพระสญัญา 7 สิ?งที?คา้นไมไ่ดค้อืผูน้อ้ยเป็นผูร้ับพรและผูใ้หญเ่ป็นผูใ้หพ้ร 8 ในกรณีหนึ?ง ท
ศางคก์ร็ับโดยมนุษยท์ี?ตอ้งตาย แตใ่นอกีกรณีหนึ?ง กร็ับโดยผูท้ ี?มหีลกัฐานวา่ทา่นยงัมชีวีติอยู ่9 ถา้จะพดูอกีอยา่งหนึ?งก็
คอื เลวผีูร้ับทศางคนั์Qนกไ็ดถ้วายทศางคท์างอบัราฮมั 10 เพราะวา่ขณะนัQนเลวยีงัอยูใ่นสายเลอืดของบรรพบรุษุ คอือบัรา
ฮมั ขณะที?เมลคเีซเดคมาพบอบัราฮมั  11 ดงันัQน ถา้ความบรบิรูณบ์รรลไุดท้างระบบปโุรหติเผา่เลว ี(เพราะวา่ประชาชน
ไดร้ับธรรมบญัญัตโิดยระบบนีQ) ทําไมจะตอ้งมปีโุรหติอกีตามแบบอยา่งของเมลคเีซเดค ไมใ่ชต่ามแบบอยา่งของอา
โรน? 12 เพราะเมื?อระบบปโุรหติเปลี?ยนแปลงแลว้ ธรรมบญัญัตกิจํ็าเป็นจะตอ้งเปลี?ยนไปดว้ย 13 เพราะวา่พระองคท์ี?เรา
กลา่วถงึนัQนมาจากเผา่อื?น ซึ?งเป็นเผา่ที?ยงัไมม่ใีครเคยทําหนา้ที?ปรนนบิตัทิี?แทน่บชูาเลย 14 เพราะเป็นที?ประจักษ์ชดัวา่
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราทรงสบืเชืQอสายมาจากเผา่ยดูาห ์และโมเสสกไ็มเ่คยกลา่ววา่จะมปีโุรหติมาจากเผา่นัQนเลย  15 
ขอ้นีQประจักษ์ชดัยิ?งข ึQนอกี เมื?อปรากฏวา่มปีโุรหติอกีผูห้นึ?งตามแบบอยา่งของเมลคเีซเดคเกดิขึQน 16 ผูซ้ ึ?งเป็นปโุรหติ
โดยไมไ่ดร้ับการแตง่ตั Qงตามธรรมบญัญัตเิรื?องเชืQอสาย แตโ่ดยฤทธิIเดชแหง่ชวีติอนัไมส่ามารถจะทําลายได ้17 เพราะมี
พยานกลา่วถงึพระองคว์า่ “พระเจา้ตรัสวา่‘เจา้จะเป็นปโุรหติชั?วนริันดร ์ตามแบบอยา่งของเมลคเีซเดค’ ”  18 ในดา้น
หนึ?ง บญัญัตเิดมินัQนกไ็ดย้กเลกิไปเพราะมจีดุออ่นและไรป้ระสทิธภิาพ 19 ในอกีดา้นหนึ?ง เนื?องจากธรรมบญัญัตนัิQนไม่
สามารถทําส ิ?งใดใหส้มบรูณไ์ด ้พระเจา้จงึทรงใหค้วามหวงัที?ดกีวา่นั Qน ซึ?งโดยความหวงันัQนเอง เราจงึเขา้ใกลพ้ระเจา้ได ้ 
20 พระเจา้ทรงยนืยนัเรื?องนีQโดยคําปฏญิาณของพระองค ์เพราะวา่คนอื?นๆ เขา้รับตําแหน่งปโุรหติโดยไมม่คีําปฏญิาณ
เลย 21 แตพ่ระเยซทูรงเป็นปโุรหติโดยมคีําปฏญิาณตรัสถงึพระองคว์า่“องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงปฏญิาณแลว้และจะไม่
ทรงเปลี?ยนพระทยัเจา้จะเป็นปโุรหติชั?วนริันดร”์  
Hebrews 7:1-21  
    For this Melchisedec, king of Salem, priest of the most high God, who met Abraham returning from the 
slaughter of the kings, and blessed him; [2] To whom also Abraham gave a tenth part of all; first being by 
interpretation King of righteousness, and after that also King of Salem, which is, King of peace; [3] Without 
father, without mother, without descent, having neither beginning of days, nor end of life; but made like 
unto the Son of God; abideth a priest continually. [4] Now consider how great this man was, unto whom even 
the patriarch Abraham gave the tenth of the spoils. [5] And verily they that are of the sons of Levi, who 
receive the office of the priesthood, have a commandment to take tithes of the people according to the law, 
that is, of their brethren, though they come out of the loins of Abraham: [6] But he whose descent is not 
counted from them received tithes of Abraham, and blessed him that had the promises. [7] And without all 
contradiction the less is blessed of the better. [8] And here men that die receive tithes; but there he receiveth 
them, of whom it is witnessed that he liveth. [9] And as I may so say, Levi also, who receiveth tithes, payed 
tithes in Abraham. [10] For he was yet in the loins of his father, when Melchisedec met him. [11] If therefore 
perfection were by the Levitical priesthood, (for under it the people received the law,) what further need was 
there that another priest should rise after the order of Melchisedec, and not be called after the order of 
Aaron? [12] For the priesthood being changed, there is made of necessity a change also of the law. [13] For 
he of whom these things are spoken pertaineth to another tribe, of which no man gave attendance at the 
altar. [14] For it is evident that our Lord sprang out of Juda; of which tribe Moses spake nothing concerning 
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priesthood. [15] And it is yet far more evident: for that after the similitude of Melchisedec there ariseth 
another priest, [16] Who is made, not after the law of a carnal commandment, but after the power of an 
endless life. [17] For he testifieth, Thou art a priest for ever after the order of Melchisedec. [18] For there is 
verily a disannulling of the commandment going before for the weakness and unprofitableness thereof. [19] 
For the law made nothing perfect, but the bringing in of a better hope did; by the which we draw nigh unto 
God. [20] And inasmuch as not without an oath he was made priest: [21] (For those priests were made 
without an oath; but this with an oath by him that said unto him, The Lord sware and will not repent, Thou 
art a priest for ever after the order of Melchisedec:)  
 
การสบถสาบาน -  
การกลา่วคําสาบานนัQนตรงขา้มกบัความประสงคข์องพระวญิญาณบรสิทุธิIที?ปรากฏในพระคมัภรีภ์าคพันธสญัญาใหม ่"พี?
นอ้งของขา้พเจา้ ที?สําคญักวา่ส ิ?งอื?นใดกค็อื อยา่สาบาน ไมว่า่จะทําโดยอา้งสวรรคห์รอืโลกหรอือา้งคําสาบานอื?นใดก็
ตาม ถา้ใชก่จ็งบอกวา่ใช ่ถา้ไมใ่ชก่จ็งบอกวา่ไมใ่ช ่เพื?อทา่นทั Qงหลายจะไมถ่กูพพิากษา" (ยากอบ 5:12) พระเยซตูรัสวา่ 
" สว่นเราบอกพวกทา่นวา่ อยา่สาบานเลยไมว่า่จะทําโดยอา้งถงึสวรรค ์เพราะสวรรคเ์ป็นที?ประทบัของพระเจา้" (มทัธวิ 
5:34,37; ด ูอพยพ 20:7) 
 
Swearing and Profanity-Taking an oath is contrary to the spirit of the New Testament. "But above all things, my 
brethren, swear not, neither by heaven, neither by the earth, neither by any other oath: but let your yea be yea; and 
your nay, nay; lest ye fall into condemnation" (James 5:12). Jesus said, "But I say unto you, Swear not at all…But 
let your communication be, Yea, yea; Nay, nay: for whatsoever is more than these cometh of evil" (Matthew 5:34, 
37; see also Exodus 20:7).  
 
อพยพ 20: 7 - “หา้มใชพ้ระนามพระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของเจา้ไปในทางที?ผดิ เพราะผูท้ ี?ใชพ้ระนามของพระองคไ์ปในทาง
ที?ผดินั Qน พระยาหเ์วหจ์ะทรงเอาโทษ" 
Exodus 20:7  
    Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain; for the Lord will not hold him guiltless that 
taketh his name in vain.  
 
การยนืยนัดว้ยความจรงินัQนกเ็พยีงพอแลว้ ซึ?งแมใ้นศาลพพิากษาทางโลกนัQนกย็งัยอมรับ ทํานองเดยีวกนั 
คําสบถสาบานนัQนสะทอ้นใหเ้ห็นถงึจติใจที?ไมบ่รสิทุธิIและไมค่วรมใีนลกูของพระเจา้ (มทัธวิ 15:18, 19; ฟิลปิปี 1: 27; 3: 
20; 1 เปโตร 1: 15; 2 เปโตร 2: 7; ยากอบ 3: 8-10) 
An affirmation of the truth is sufficient; it is acceptable even in secular courts. Similarly, the use of profanity 
reflects an impure heart and has no place in the life of a child of God (Matthew 15: 18, 19; Philippians 1:27; 3:20; 1 
Peter 1:15; 2 Peter 2:7; James 3:8-10).  
 
มทัธวิ 15: 18-19 - แตส่ ิ?งที?ออกจากปากกอ็อกมาจากใจ สิ?งนั Qนแหละทําใหม้นุษยเ์ป็นมลทนิ 19 ความคดิชั?วรา้ย การฆา่
คน การเป็นชู ้การลว่งประเวณี การลกัขโมย การเป็นพยานเท็จ การใสร่า้ย กล็ว้นออกมาจากใจ 
Matthew 15:18-19  
    But those things which proceed out of the mouth come forth from the heart; and they defile the man. [19] 
For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, 
blasphemies:  
 
ฟิลปิปี 1: 27 - ขอเพยีงใหพ้วกทา่นดําเนนิชวีติสมกบัขา่วประเสรฐิของพระครสิต ์เพื?อที?วา่ไมว่า่ขา้พเจา้จะมาหาและได ้
เห็นหนา้ทา่น หรอืไมม่าหา ขา้พเจา้กจ็ะไดย้นิขา่วเกี?ยวกบัพวกทา่นวา่ ทา่นยนืหยดัมั?นคงเป็นนํQาหนึ?งใจเดยีวกนั รว่มกนั
สูด้ว้ยจติใจเดยีวกนัเพื?อความเชื?อที?มาจากขา่วประเสรฐิ 
Philip. 1:27  
    Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ: that whether I come and see you, or else 
be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind striving together for the 
faith of the gospel;  
 
ฟิลปิปี 3:20 - แตเ่ราเป็นพลเมอืงแหง่สวรรค ์และเรารอคอยผูช้ว่ยใหร้อดจากสวรรคค์อืพระเยซคูรสิตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจ ้
Philip. 3:20  
    For our conversation is in heaven; from whence also we look for the Saviour, the Lord Jesus Christ:  
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1 เปโตร 1: 15 - แตพ่ระองคผ์ูท้รงเรยีกพวกทา่นนัQนบรสิทุธิIอยา่งไร พวกทา่นเองกจ็งเป็นคนบรสิทุธิIในชวีติทกุดา้น
อยา่งนัQน 
1 Peter 1:15  
    But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation;  
 
2 เปโตร 2: 7 - และไดท้รงชว่ยชวีติโลทผูช้อบธรรม ผูม้คีวามทกุขเ์พราะการประพฤตลิามกของคนชั?ว 
2 Peter 2:7  
    And delivered just Lot, vexed with the filthy conversation of the wicked:  
 
ยากอบ 3:8-10 - แตล่ ิQนนัQนไมม่มีนุษยค์นไหนสามารถทําใหเ้ชื?องได ้ลิQนเป็นสิ?งชั?วรา้ยที?อยูไ่มส่ขุและเต็มไปดว้ยพษิรา้ย
ถงึตาย 9 เราสรรเสรญิองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และพระบดิาดว้ยลิQนนัQน และเรากแ็ชง่ดา่มนุษยผ์ูท้ ี?พระเจา้ทรงสรา้งตามพระ
ฉายาของพระองคด์ว้ยลิQนนัQน 10 คําสรรเสรญิและคําแชง่ดา่ออกมาจากปากเดยีวกนั พี?นอ้งของขา้พเจา้ อยา่ใหเ้ป็น
อยา่งนัQน 
James 3:8-10  
    But the tongue can no man tame; it is an unruly evil, full of deadly poison. [9] Therewith bless we God, 
even the Father; and therewith curse we men, which are made after the similitude of God. [10] Out of the 
same mouth proceedeth blessing and cursing. My brethren, these things ought not so to be.  
 
เคร ืKองด ืKมมนึเมาและส ิKงเสพตดิ - "เหลา้องุน่ทําใหช้อบเยาะเยย้ และสรุากท็ําใหเ้กะกะระรานใครยอมใหม้นัพาเจิ?นไป 
กไ็มม่ปัีญญา"(สภุาษิต 20:1) 
ระคมัภรีส์อนใหเ้ราตอ่ตา้นการเสพเครื?องดื?มแอลกอฮอลห์รอืเครื?องดื?มมนึเมาอื?นๆเพราะพระเจา้ทรงเรยีกเราเขา้สูก่ารคว
บคมุตนเองไดอ้ยา่งสมบรูณ(์1 เปโตร 5:8; 1 เธสะโลนกิา 5:6; ทโิมธ ี3: 2; ทติสั 2:2) 
Intoxicating Beverages and Drugs-"Wine is a mocker, strong drink is raging: and whosoever is deceived thereby 
is not wise" (Proverbs 20: 1). The Scriptures teach against the consumption of alcohol or other intoxicating 
beverages because God has called us to perfect sobriety (1 Peter 5:8; 1 Thessalonians 5:6; Timothy 3:2; Titus 2:2).  
 
1 เปโตร 5: 8 -  จงควบคมุตวัเอง จงระวงัระไวใหด้ ีศตัรขูองพวกทา่นคอืมาร ดจุสงิโตคํารามเดนิวนเวยีนเที?ยวเสาะหา
คนที?มนัจะกดักนิได ้
1 Peter 5:8  
    Be sober, be vigilant; because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he 
may devour: 
 
1 เธสะโลนกิา 5:6 - เพราะฉะนัQนเราอยา่หลบัเหมอืนอยา่งคนอื?น แตใ่หเ้ราเฝ้าระวงัและมสีต ิ
1 Thes. 5:6  
    Therefore let us not sleep, as do others; but let us watch and be sober.  
 
1 ทโิมธ ี3:2 - ผูป้กครองดแูลนัQนจะตอ้งเป็นคนที?ไมม่ทีี?ต ิเป็นสามขีองหญงิคนเดยีว รูจ้ักประมาณตน มสีตสิมัปชญัญะ 
เป็นคนน่านับถอื มอีธัยาศยัตอ้นรับแขก เหมาะที?จะเป็นอาจารย ์
1 Tim. 3:2  
    A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behaviour, given to 
hospitality, apt to teach;  
 
ทติสั 2: 2 - สอนบรรดาผูช้ายสงูอายใุหรู้จ้ักประมาณตน มคีวามน่านับถอื มสีตสิมัปชญัญะ มคีวามเชื?อที?ถกูตอ้ง มคีวาม
รัก และความทรหดอดทน 
Titus 2:2  
    That the aged men be sober, grave, temperate, sound in faith, in charity, in patience.  
 
ผูเ้ชื?อถกูเตอืนสตไิมใ่ห ้"..อยา่ใหโ้อกาสแกม่าร " ดงันัQน คําวา่ รูจ้ักประมาณตน หรอื 
การดื?มเพื?อเขา้สงัคมคอืการใหพ้ืQนที?ตอ่ศตัรขูองพระเจา้ ดว้ยเหตนุีQผูเ้ช ื?อควรละเวน้อยา่งเด็ดขาด (เอเฟซสั 4:27; ด ู
อสิยาห ์28: 7; 1 โครนิธ ์5: 11; 6:10; กาลาเทยี 5: 21) 
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Believers are admonished not to "...give place to the devil." So-called moderate or social drinking certainly gives 
place to the adversary and thus believers: should totally abstain (Ephesians 4:27; see also Isaiah 28:7; 1 Corinthians 
5:11; 6:10; Galatians 5:21).  
 
เอเฟซสั 4: 27 - อยา่ใหโ้อกาสแกม่าร 
Ephes. 4:27  
    Neither give place to the devil.  
 
อสิยาห ์28:7 - เขาเหลา่นีQซวนเซไปดว้ยเหลา้องุน่เชน่กนัและโซเซไปดว้ยเมรัยปโุรหติและผูเ้ผยพระวจนะกซ็วนเซไป
ดว้ยเมรัยเขาทั QงหลายมนึตืQอไปดว้ยเหลา้องุน่เขาโซเซไปดว้ยเมรัยพวกเขาเห็นนมิติผดิไปเขาสะดดุในการตดัสนิความ 
Isaiah 28:7  
    But they also have erred through wine, and through strong drink are out of the way; the priest and the 
prophet have erred through strong drink, they are swallowed up of wine, they are out of the way through 
strong drink; they err in vision, they stumble in judgment.  
 
1 โครนิธ ์5: 11 - แตบ่ดันีQขา้พเจา้กําลงัเขยีนบอกพวกทา่นวา่ จงอยา่คบคนที?ไดช้ ื?อวา่เป็นพี?นอ้งแลว้ แตย่งัลว่งประเวณี 
โลภ ไหวร้ปูเคารพ ชอบกลา่วรา้ย เป็นคนขีQเมา และเป็นคนฉอ้โกง แมจ้ะกนิดว้ยกอ็ยา่เลย 
1 Cor. 5:11  
    But now I have written unto you not to keep company, if any man that is called a brother be a fornicator, 
or covetous, or an idolater, or a railer, or a drunkard, or an extortioner; with such an one no not to eat.  
 
1 โครนิธ ์6:10 - พวกขโมย พวกที?โลภ พวกขีQเมา พวกชอบกลา่วรา้ย พวกฉอ้โกง จะไมม่สีว่นในแผน่ดนิของพระเจา้ 
1 Cor. 6:10  
    Nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners, shall inherit the kingdom of God.  
 
กาลาเทยี 5:21 - การอจิฉากนั การเมาเหลา้ การเลน่เป็นพาลเกเร และการอื?นๆ ในทํานองนีQซ ึ?งขา้พเจา้เคยเตอืนพวก
ทา่นมากอ่นวา่ คนที?ประพฤตเิชน่นัQนจะไมม่สีว่นในแผน่ดนิของพระเจา้ 
Galatians 5:21  
    Envyings, murders, drunkenness, revellings, and such like: of the which I tell you before, as I have also 
told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God.  
 
ยิ?งการดื?มเหลา้หรอืเครื?องดื?มมนึเมาอื?นๆนัQนชั?วรา้ยอยา่งไร สิ?งเสพตดิกช็ั?วรา้ยเชน่เดยีวกนั การใชย้าเสพตดิเชน่ บหุรี? 
กญัชา ยากลอ่มประสาท โคเคน ฯลฯ 
ยอ่มทําใหร้า่งกายเสื?อมโทรมลงและไมส่ามารถดําเนนิตามหลกัคําสอนของพระครสิตแ์ละพระคมัภรีไ์ดเ้ลย 
สิ?งเหลา่นีQทําใหร้า่งกายสกปรกและไมส่อดคลอ้งกบัการทรงเรยีกของพระเจา้ใหม้สีต ิ
Much of what is said about intoxicating beverages is true also of drugs. The use of drugs such as tobacco, 
marijuana, opium, cocaine, etc., impair the body and is not in keeping with the teachings and principles of Christ 
and the Scriptures. These things defile the body and are inconsistent with God's call to soberness (2 Corinthians 
7:1; Isaiah 55:2; 1 Corinthians 10:31, 32; Ephesians 5:3-8; James 1:21).  
 
2 โครนิธ ์7: 1 - ทา่นที?รักทั Qงหลาย ในเมื?อเรามพีระสญัญาเชน่นีQ ขอใหเ้ราชาํระตวัเองใหป้ราศจากมลทนิทกุอยา่งของ
เนืQอหนังและวญิญาณ จงมคีวามบรสิทุธิIอยา่งสมบรูณด์ว้ยความเกรงกลวัพระเจา้ 
2 Cor. 7:1  
    Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and 
spirit, perfecting holiness in the fear of God.  
 
อสิยาห ์55:2 - ทําไมพวกเจา้จงึใชเ้งนิกบัส ิ?งที?ไมใ่ชอ่าหาร?และใชค้า่จา้งกบัส ิ?งที?ไมอ่ ิ?มใจ?จงเอาใจใสฟั่งเรา และรับ
ประทานของดแีละใหต้วัเจา้ปีตยินิดใีนอาหารโอชา  
Isaiah 55:2  
    Wherefore do ye spend money for that which is not bread? and your labour for that which satisfieth not? 
hearken diligently unto me, and eat ye that which is good, and let your soul delight itself in fatness.  
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1 โครนิธ ์10:31-32 - เพราะฉะนัQนเมื?อพวกทา่นจะรับประทาน จะดื?ม หรอืจะทําอะไรกต็าม จงทําเพื?อถวายพระเกยีรตแิด่
พระเจา้ 32 อยา่เป็นตน้เหตทุี?ทําใหพ้วกยวิ หรอืพวกกรกี หรอืครสิตจักรของพระเจา้หลงผดิไป 33 และใหเ้ป็นเหมอืน
ขา้พเจา้เองที?พยายามทําทกุส ิ?งเพื?อใหพ้อใจทกุคน ไมไ่ดเ้ห็นแกป่ระโยชนส์ว่นตวั แตเ่ห็นแกป่ระโยชนข์องคนมากมาย 
เพื?อใหเ้ขาทั Qงหลายไดร้ับความรอด 
1 Cor. 10:31-32  
    Whether therefore ye eat, or drink, or whatsoever ye do, do all to the glory of God. [32] Give none offence, 
neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor to the church of God:  
 
เอเฟซสั 5: 3-8 - แตก่ารลว่งประเวณี การโสโครกทกุอยา่งและการละโมบนัQน แมแ้ตจ่ะเอย่ถงึในทา่มกลางพวกทา่นก็
อยา่เลย จะไดส้มกบัที?เป็นพวกธรรมกิชน 4 และการพดูลามก การพดูเลน่ไมเ่ป็นเรื?อง หรอืการพดูหยาบโลน กเ็ป็นสิ?งที?
ไมเ่หมาะสม แตจ่งขอบพระคณุดกีวา่ 5 ขอจงรูช้ดัถงึเรื?องนีQวา่ ทกุคนที?ลว่งประเวณีหรอืที?ทําการโสโครกหรอืที?ละโมบ 
(ซึ?งกค็อืคนนับถอืรปูเคารพ) จะไมม่มีรดกในแผน่ดนิของพระครสิตแ์ละพระเจา้ ดาํเนนิชวีติอยา่งลกูของความสวา่ง  
6 อยา่ใหใ้ครลอ่ลวงทา่นทั Qงหลายดว้ยคําพดูที?เหลวไหล เพราะสิ?งที?กลา่วมาทั QงหมดนีQพระพโิรธของพระเจา้จงึมาถงึ
พวกที?ไมเ่ชื?อฟัง 7 เพราะฉะนัQนอยา่มสีว่นรว่มกบัเขาทั Qงหลาย 8 เพราะเมื?อกอ่นทา่นทั Qงหลายเป็นความมดื แตบ่ดันีQทา่น
เป็นความสวา่งในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ จงดําเนนิชวีติอยา่งคนของความสวา่ง 
 
Ephes. 5:3-8  
    But fornication, and all uncleanness, or covetousness, let it not be once named among you, as becometh 
saints; [4] Neither filthiness, nor foolish talking, nor jesting, which are not convenient: but rather giving of 
thanks. [5] For this ye know, that no whoremonger, nor unclean person, nor covetous man, who is an 
idolater, hath any inheritance in the kingdom of Christ and of God. [6] Let no man deceive you with vain 
words: for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. [7] Be not ye 
therefore partakers with them. [8] For ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord: walk 
as children of light:  
 
ยากอบ 1: 21 - เพราะฉะนัQนจงขจัดความโสมมทกุอยา่งและความชั?วที?มอียูด่าษดื?น และดว้ยใจที?สภุาพออ่นโยนจงนอ้ม
ใจรับพระวจนะที?ทรงปลกูฝังไวแ้ลว้นัQน ซึ?งสามารถชว่ยจติวญิญาณของพวกทา่นใหร้อดได ้
 
James 1:21  
    Wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted 
word, which is able to save your souls.  
 
สารเสพตดิที?ถกูใชใ้นทางการแพทยนั์Qนควรจะนํามาใชภ้ายใตก้ารดแูลและคําแนะนําของแพทยเ์ทา่นัQน 
และใชอ้ยา่งระมดัระวงัเทา่นัQน 
Drugs used for medical purposes should be taken only under the care and direction of a physician, and then only in 
good conscience.  
 
การเทยีมแอก - พระคมัภรีท์รงสอนไมใ่หบ้รรดาลกูของพระเจา้เทยีมแอกกบัคนที?ไมเ่ชื?อ 
การผกูมดัตนเองกบัผูท้ ี?ไมเ่ชื?อในรปูแบบและอํานาจลบัดว้ยคําสตัยส์าบานเป็นสิ?งที?ตรงกนัขา้มกบัพระวญิญาณพระเยซู
ครสิตแ์ละหลกัคําสอนอนัชดัแจง้ในพระครสิตธรรมคมัภรี ์(1 โครนิธ ์6: 14-17) 
Unequal Yoke-The Bible teaches against the children of God being unequally yoked with unbelievers. Binding 
ourselves with unbelievers in organizations and secret orders with an oath is contrary to the Spirit of Christ and the 
plain teaching in the Scriptures (1 Corinthians 6:14-17).  
 
1 โครนิธ ์6:14-17 - พระเจา้ทรงทําใหอ้งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เป็นขึQนมา และพระองคจ์ะทรงทําใหเ้ราเป็นขึQนมาโดยฤทธา
นุภาพของพระองค ์15 พวกทา่นรูแ้ลว้ไมใ่ชห่รอืวา่รา่งกายของทา่นเป็นอวยัวะของพระครสิต?์ เพราะฉะนัQน ขา้พเจา้
จะเอาอวยัวะของพระครสิต ์มาทําเป็นอวยัวะของหญงิโสเภณีไดห้รอื? อยา่ใหเ้ป็นอยา่งนัQนเลย 16 ทา่นทั Qงหลายรูแ้ลว้
ไมใ่ชห่รอืวา่คนที?ผกูพันกบัหญงิโสเภณีกเ็ป็นรา่งกายเดยีวกบันาง? เพราะวา่มคีํากลา่วไวว้า่ “เขาทั Qงสองจะเป็นเนืQอ
เดยีวกนั”  17 แตค่นที?ผกูพันกบัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ กเ็ป็นจติวญิญาณเดยีวกบัพระองค ์
1 Cor. 6:14-17  
    And God hath both raised up the Lord, and will also raise up us by his own power. [15] Know ye not that 
your bodies are the members of Christ? shall I then take the members of Christ, and make them the 
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members of an harlot? God forbid. [16] What? know ye not that he which is joined to an harlot is one body? 
for two, saith he, shall be one flesh. [17] But he that is joined unto the Lord is one spirit.  
 
ในฐานะที?เป็นเจา้สาวของพระครสิต ์เราอทุศิตนเองใหถ้วายความจงรักภกัดตีอ่พระครสิตด์ว้ยความมุง่มั?น "เพราะวา่ขา้พ
เจา้หวงแหนพวกทา่นอยา่งที?พระเจา้ทรงหวงแหน เพราะวา่ขา้พเจา้หมั Qนทา่นไวก้บัสามคีนเดยีว เพื?อถวายพวกทา่นให ้
เป็นหญงิพรหมจารบีรสิทุธิIแดพ่ระครสิต"์ (2 โครนิธ ์11:2; เยเรมยี ์50:5) 
As the espoused bride of Christ, we have covenanted ourselves to give undivided loyalty to Christ. "For I am 
jealous over you with Godly jealousy: for I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste 
virgin to Christ" (2 Corinthians 11:2; Jeremiah 50:5).  
 
2 โครนิธ ์11: 2 - เพราะวา่ขา้พเจา้หวงแหนพวกทา่นอยา่งที?พระเจา้ทรงหวงแหน เพราะวา่ขา้พเจา้หมั Qนทา่นไวก้บัสามี
คนเดยีว เพื?อถวายพวกทา่นใหเ้ป็นหญงิพรหมจารบีรสิทุธิIแดพ่ระครสิต ์
 
2 Cor. 11:2  
    For I am jealous over you with godly jealousy: for I have espoused you to one husband, that I may present 
you as a chaste virgin to Christ.  
 
เยเรมยี ์50:5 - พวกเขาจะถามหาทางไปศโิยนโดยหนัหนา้ตรงไปเมอืงนัQน กลา่ววา่ ‘มาเถดิ ใหเ้รามาผกูพันกบัพระยาห์
เวหโ์ดยทําพันธสญัญานริันดรซ์ ึ?งจะไมล่มืเลย’  
Jeremiah 50:5  
    They shall ask the way to Zion with their faces thitherward, saying, Come, and let us join ourselves to the 
Lord in a perpetual covenant that shall not be forgotten.  
 
หากเป็นสมาชกิในองคก์รหรอืหน่วยงานใดๆที?มกีารสาบานตนอยา่งลบัๆ  
ควรใหส้ ิQนสดุกอ่นเขา้สูก่ารเป็นสมาชกิครสิตจักร "พระเยซตูรัสตอบทา่นวา่ “เรากลา่วใหโ้ลกฟังโดยเปิดเผย เราสั?งสอน
เสมอทั Qงในธรรมศาลาและในบรเิวณพระวหิารที?พวกยวิเคยชมุนุมกนั เราไมไ่ดส้อนสิ?งใดอยา่งลบัๆ เลย" (ยอหน์ 18: 20) 
Membership in organizations which require an oath of secrecy should be dissolved before becoming a member of 
the church. "Jesus answered him, I spake openly to the world; I ever taught in the synagogue, and in the temple, 
whither the Jews always resort; and in secret have I said nothing" (John 18:20). 
การรบับพัตศิมาดว้ยพระวญิญาณบรสิทุธ ิWและของประทานฝ่ายวญิญาณ 
 

การบพัตศิมาดว้ยพระวญิญาณบรสิทุธิI  
Spirit Baptism and Spiritual Gifts 

 
เป็นประสบการณท์ี?เกดิข ึQนอยา่งทนัททีนัใดในชวีติของผูเ้ช ื?อภายหลงัการถกูชาํระใหบ้รสิทุธิI ในการรับบพัตศิมา 
พระครสิตเ์ป็นตวัแทน พระวญิญาณบรสิทุธิIคอืแหลง่อนัแทจ้รงิ (มทัธวิ 3:11) 
Baptism with the Holy Ghost is an instantaneous experience wrought in the life of the believer subsequent to 
entire sanctification. In this baptism, Christ is the agent, the Spirit is the element (Matthew 3:11).  
มทัธวิ 3: 11 - ขา้พเจา้ใหท้า่นรับบพัตศิมาดว้ยนํQา แสดงวา่กลบัใจใหมก่จ็รงิ แตพ่ระองคผ์ูจ้ะมาภายหลงัขา้พเจา้ ทรงยิ?ง
ใหญก่วา่ขา้พเจา้ ซึ?งขา้พเจา้ไมคู่ค่วรแมแ้ตจ่ะถอืฉลองพระบาทของพระองค ์พระองคจ์ะทรงใหพ้วกทา่นรับบพัตศิมา
ดว้ยพระวญิญาณบรสิทุธิIและดว้ยไฟ 
Matthew 3:11  
    I indeed baptize you with water unto repentance: but he that cometh after me is mightier than I, whose 
shoes I am not worthy to bear: he shall baptize you with the Holy Ghost, and with fire:  
 
การรับบพัตศิมาดว้ยพระวญิญาณบรสิทุธิIในชวีติที?ถกูชาํระใหบ้รสิทุธิIนั Qนถกูนํามาพรอ้มกนัซึ?งของประทานภาษษแปลกๆ 
"ในทนัใดนัQนมเีสยีงมาจากฟ้าเหมอืนเสยีงพายแุรงกลา้ดงักอ้งทั?วตกึที?เขานั?งอยูนั่ Qน 3 และพวกเขาเห็นบางสิ?งที?คลา้ย
เปลวไฟลกัษณะเหมอืนลิQนแผก่ระจายอยูบ่นตวัพวกเขาทกุคน 4 พวกเขาทั Qงหมดกเ็ต็มเปี?ยมดว้ยพระวญิญาณบรสิทุธิI 
จงึเริ?มตน้พดูภาษาอื?นๆ ตามที?พระวญิญาณทรงใหพ้ดู" (กจิการ 2: 2-4; ด ู10:44-47; 19:1-6) 
The baptism with the Spirit on the sanctified life is accompanied with speaking in tongues: "And they were all 
filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance" (Acts 2:2-4; 
see also:10:44-47; 19:1-6).  
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กจิการ 2: 2-4 - ในทนัใดนัQนมเีสยีงมาจากฟ้าเหมอืนเสยีงพายแุรงกลา้ดงักอ้งทั?วตกึที?เขานั?งอยูนั่ Qน 3 และพวกเขาเห็น
บางสิ?งที?คลา้ยเปลวไฟลกัษณะเหมอืนลิQนแผก่ระจายอยูบ่นตวัพวกเขาทกุคน 4 พวกเขาทั Qงหมดกเ็ต็มเปี?ยมดว้ยพระวญิ
ญาณบรสิทุธิI จงึเริ?มตน้พดูภาษาอื?นๆ ตามที?พระวญิญาณทรงใหพ้ดู 
Acts 2:2-4  
    And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house 
where they were sitting. [3] And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each 
of them. [4] And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, as the 
Spirit gave them utterance.  
 
กจิการ 10: 44-47 -  ขณะเปโตรยงักลา่วคําเหลา่นัQนอยู ่พระวญิญาณบรสิทุธิIเสด็จลงมาสถติกบัทกุคนที?ฟังพระวจนะนัQน 
45 บรรดาคนเขา้สหุนัตที?เชื?อแลว้ซ ึ?งมาพรอ้มกบัเปโตรตา่งประหลาดใจ เพราะวา่พระเจา้ประทานพระวญิญาณบรสิทุธิI
แกค่นตา่งชาตดิว้ย 46 เพราะเขาทั Qงหลายไดย้นิคนเหลา่นัQนพดูภาษาตา่งๆ และยกยอ่งสรรเสรญิพระเจา้ เปโตรจงึถาม
วา่ 47 “ใครจะหา้มคนเหลา่นีQที?ไดร้ับพระวญิญาณบรสิทุธิIเหมอืนเราจากการรับบพัตศิมาดว้ยนํQา?” 
Acts 10:44-47  
    While Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on all them which heard the word. [45] And they of 
the circumcision which believed were astonished, as many as came with Peter, because that on the Gentiles 
also was poured out the gift of the Holy Ghost. [46] For they heard them speak with tongues, and magnify 
God. Then answered Peter, [47] Can any man forbid water, that these should not be baptized, which have 
received the Holy Ghost as well as we?  
 
กจิการ 19:1-6 -  ขณะที?อปอลโลยงัอยูใ่นเมอืงโครนิธ ์เปาโลเดนิทางบกผา่นแควน้ฟรเีจยีมายงัเมอืงเอเฟซสั ทา่นพบ
สาวกบางคนที?นั?น 2 จงึถามเขาทั Qงหลายวา่ “เมื?อทา่นทั Qงหลายเชื?อนัQน ทา่นไดร้ับพระวญิญาณบรสิทุธิIหรอืเปลา่?” พวก
เขาตอบวา่ “เปลา่ เรื?องพระวญิญาณบรสิทุธิIนั Qนเรายงัไมเ่คยไดย้นิเลย” 3 เปาโลจงึถามพวกเขาวา่ “ถา้อยา่งนัQนทา่นทั Qง
หลายไดร้ับบพัตศิมาอะไร?” พวกเขาตอบวา่ “บพัตศิมาของยอหน์” 4 เปาโลจงึกลา่ววา่ “ยอหน์ใหร้ับบพัตศิมาที?แสดง
การกลบัใจใหม ่และบอกคนทั Qงปวงใหเ้ชื?อในพระองคผ์ูจ้ะเสด็จมาภายหลงัคอืพระเยซ”ู 5 เมื?อไดย้นิอยา่งนัQน พวกเขา
จงึรับบพัตศิมาในพระนามของพระเยซอูงคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 6 เมื?อเปาโลวางมอืบนตวัพวกเขาแลว้ พระวญิญาณบรสิทุธิIก็
เสด็จลงมาสถติกบัพวกเขา พวกเขาจงึพดูภาษาแปลกๆ และเผยพระวจนะ 
Acts 19:1-6  
    And it came to pass, that, while Apollos was at Corinth, Paul having passed through the upper coasts came 
to Ephesus: and finding certain disciples, [2] He said unto them, Have ye received the Holy Ghost since ye 
believed? And they said unto him, We have not so much as heard whether there be any Holy Ghost. [3] And 
he said unto them, Unto what then were ye baptized? And they said, Unto John's baptism. [4] Then said 
Paul, John verily baptized with the baptism of repentance, saying unto the people, that they should believe 
on him which should come after him, that is, on Christ Jesus. [5] When they heard this, they were baptized 
in the name of the Lord Jesus. [6] And when Paul had laid his hands upon them, the Holy Ghost came on 
them; and they spake with tongues, and prophesied.  
 
การรับบพัตศิมาดว้ยพระวญิญาณบรสิทุธิIคอื 
การบพัตศิมาดว้ยสทิธอิํานาจของพระวญิญาณบรสิทุธิIเพื?อปรนนบิตัใินแผน่ดนิของพระเจา้(ลกูา 24:49; ยอหน์ 15:26; 
กจิการ 1: 8) และยงัสามารถนําผูท้ ี?ไดร้ับบพัตศิมานัQนไดร้ับใชด้ว้ยเต็มกําลงัในครสิตจักรเป็นอวยัวะในพระกาย (1 
โครนิธ ์12: 12-28; เอเฟซสั 4:11-16) 
The baptism with the Spirit is a baptism of spiritual empowerment for service in the kingdom of God (Luke 24:49; 
John 15:26; Acts 1:8); it also enables one to minister effectively within the church for the self- edification of the 
body (1 Corinthians 12:12-28; Ephesians 4:11-16).  
 
ลกูา 24: 49 - นี?แน่ะ เราจะสง่ส ิ?งที?พระบดิาของเราทรงสญัญานัQนลงมาเหนอืทา่น แตท่า่นทั Qงหลายจงคอยอยูใ่นกรงุ จน
กวา่ทา่นจะสวมดว้ยฤทธิIเดชที?มาจากเบืQองบน” 
Luke 24:49  
    And, behold, I send the promise of my Father upon you: but tarry ye in the city of Jerusalem, until ye be 
endued with power from on high.  
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ยอหน์ 15:26 - แตเ่มื?อองคผ์ูช้ว่ยเสด็จมา ซึ?งเป็นผูท้ ี?เราจะใชจ้ากพระบดิามาหาพวกทา่น คอืพระวญิญาณแหง่ความจรงิ
ซ ึ?งมาจากพระบดิานัQน พระองคจ์ะทรงเป็นพยานใหเ้รา 
John 15:26  
    But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, 
which proceedeth from the Father, he shall testify of me:  
 
กจิการ 1:8 - แตพ่วกทา่นจะไดร้ับพระราชทานฤทธานุภาพ เมื?อพระวญิญาณบรสิทุธิIเสด็จมาเหนอืทา่น และทา่นทั Qง
หลายจะเป็นสกัขพียานของเราในกรงุเยรซูาเล็ม ทั?วแควน้ยเูดยี ทั?วแควน้สะมาเรยี และจนถงึที?สดุปลายแผน่ดนิโลก” 
Acts 1:8  
    But ye shall receive power, after that the Holy Ghost is come upon you: and ye shall be witnesses unto me 
both in Jerusalem, and in all Judaea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth.  
 
1 โครนิธ ์12:12-28 -  เพราะวา่ เหมอืนกบัรา่งกายเดยีวที?มหีลายๆ อวยัวะ และอวยัวะทั Qงหมดของรา่งกายนัQนแมจ้ะมี
หลายสว่นกย็งัเป็นรา่งกายเดยีว พระครสิตก์ท็รงเป็นเชน่นัQน 13 เพราะวา่ไมว่า่จะเป็นยวิหรอืกรกี ทาสหรอืเสรชีน เราได ้
รับบพัตศิมาในพระวญิญาณองคเ์ดยีวเขา้เป็นกายเดยีวกนั และพระวญิญาณองคเ์ดยีวกนัเป็นเหมอืนนํQาที?ประทานใหเ้รา
ทกุคนไดด้ื?ม  14 เพราะวา่รา่งกายไมไ่ดป้ระกอบดว้ยอวยัวะเดยีว แตด่ว้ยหลายอวยัวะ 15 ถา้เทา้จะพดูวา่ “เพราะฉันไม่
ไดเ้ป็นมอื ฉันจงึไมเ่ป็นอวยัวะของรา่งกาย” เทา้กไ็มเ่ป็นอวยัวะของรา่งกายเพราะเหตนุีQยอ่มไมไ่ด ้16 ถา้หจูะพดูวา่ 
“เพราะฉันไมไ่ดเ้ป็นตา ฉันจงึไมเ่ป็นอวยัวะของรา่งกาย” หกูไ็มเ่ป็นอวยัวะของรา่งกายเพราะเหตนุีQยอ่มไมไ่ด ้17 ถา้รา่ง
กายทั Qงหมดเป็นตา การไดย้นิจะอยูท่ ี?ไหน? ถา้รา่งกายทั Qงหมดเป็นห ูการดมกลิ?นจะอยูท่ ี?ไหน? 18 แตพ่ระเจา้ทรงตั Qง
อวยัวะแตล่ะอวยัวะไวใ้นรา่งกายตามชอบพระทยัของพระองค ์19 ถา้อวยัวะทั Qงหมดเป็นอวยัวะเดยีว รา่งกายจะมทีี?ไหน? 
20 ความจรงิมอีวยัวะหลายอยา่ง แตก่ย็งัเป็นรา่งกายเดยีวกนั 21 และตากไ็มส่ามารถพดูกบัมอืวา่ “ฉันไมต่อ้งการเธอ” 
หรอืศรีษะจะพดูกบัเทา้วา่ “ฉันไมต่อ้งการเธอ” 22 แตห่ลายๆ อวยัวะของรา่งกายที?เราคดิวา่ออ่นแอกวา่ กย็งัเป็นสิ?งจํา
เป็น 23 อวยัวะของรา่งกายที?เราคดิวา่ไรเ้กยีรต ิเรากย็งัทําใหม้เีกยีรตยิ ิ?งข ึQน และอวยัวะที?ควรปกปิด เรากท็ําดว้ยความ
สภุาพเป็นพเิศษ 24 เพราะวา่อวยัวะที?น่าดแูลว้ กไ็มจํ่าเป็นตอ้งตกแตง่อกี แตพ่ระเจา้ทรงจัดวางรา่งกาย โดยการประ
ทานเกยีรตมิากยิ?งข ึQนแกอ่วยัวะที?ตํ?าตอ้ย 25 เพื?อไมใ่หม้กีารแตกแยกกนัในรา่งกาย แตใ่หอ้วยัวะตา่งๆ มคีวามหว่งใย
แบบเดยีวกนัตอ่กนัและกนั 26 ถา้อวยัวะหนึ?งทกุข ์อวยัวะทั Qงหมดกร็ว่มทกุขด์ว้ย ถา้อวยัวะหนึ?งไดร้ับเกยีรต ิอวยัวะทั Qง
หมดกร็ว่มชื?นชมยนิดดีว้ย  27 สว่นทา่นทั Qงหลายเป็นกายของพระครสิต ์และแตล่ะอวยัวะกเ็ป็นสว่นหนึ?งของกายนัQน 28 
พระเจา้ทรงตั Qงบางคนไวใ้นครสิตจักร คอืหนึ?ง บรรดาอคัรทตู สอง บรรดาผูเ้ผยพระวจนะ สาม บรรดาอาจารย ์ตอ่จากนัQน 
ผูท้ําการดว้ยฤทธานุภาพ ตอ่จากนัQน ของประทานในการรักษาโรค พวกที?ใหค้วามชว่ยเหลอื พวกผูนํ้าและพวกที?รูภ้าษา
แปลกๆ  
1 Cor. 12:12-28  
    For as the body is one, and hath many members, and all the members of that one body, being many, are 
one body: so also is Christ. [13] For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or 
Gentiles, whether we be bond or free; and have been all made to drink into one Spirit. [14] For the body is 
not one member, but many. [15] If the foot shall say, Because I am not the hand, I am not of the body; is it 
therefore not of the body? [16] And if the ear shall say, Because I am not the eye, I am not of the body; is it 
therefore not of the body? [17] If the whole body were an eye, where were the hearing? If the whole were 
hearing, where were the smelling? [18] But now hath God set the members every one of them in the body, as 
it hath pleased him. [19] And if they were all one member, where were the body? [20] But now are they many 
members, yet but one body. [21] And the eye cannot say unto the hand, I have no need of thee: nor again the 
head to the feet, I have no need of you. [22] Nay, much more those members of the body, which seem to be 
more feeble, are necessary: [23] And those members of the body, which we think to be less honourable, upon 
these we bestow more abundant honour; and our uncomely parts have more abundant comeliness. [24] For 
our comely parts have no need: but God hath tempered the body together, having given more abundant 
honour to that part which lacked: [25] That there should be no schism in the body; but that the members 
should have the same care one for another. [26] And whether one member suffer, all the members suffer 
with it; or one member be honoured, all the members rejoice with it. [27] Now ye are the body of Christ, and 
members in particular. [28] And God hath set some in the church, first apostles, secondarily prophets, 
thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues.  
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เอเฟซสั 4:11-16 - และพระองคเ์องประทานใหบ้างคนเป็นอคัรทตู บางคนเป็นผูเ้ผยพระวจนะ บางคนเป็นผูป้ระกาศขา่ว
ประเสรฐิ บางคนเป็นศษิยาภบิาลและอาจารย1์2 เพื?อเตรยีมธรรมกิชนสําหรับการปรนนบิตัแิละการเสรมิสรา้งพระกาย
ของพระครสิต ์13 จนกวา่เราทกุคนจะบรรลถุงึความเป็นนํQาหนึ?งใจเดยีวกนัในความเชื?อและในความรูถ้งึพระบตุรของพระ
เจา้ บรรลถุงึความเป็นผูใ้หญ ่คอืโตเต็มถงึขนาดความบรบิรูณข์องพระครสิต ์14 เพื?อเราจะไมเ่ป็นเด็กอกีตอ่ไป ถกูซดัไป
ซดัมาและพัดไปพัดมาดว้ยลมคําสั?งสอนทกุอยา่ง ดว้ยเลห่ก์ลของมนุษย ์ตามอบุายที?ฉลาดในการลอ่ลวง 15 แตใ่หเ้รา
ยดึถอืความจรงิดว้ยความรัก เพื?อจะเจรญิขึQนในทกุดา้นสูพ่ระองคผ์ูเ้ป็นศรีษะคอืพระครสิต ์16 เนื?องจากพระองคน์ีQเอง 
รา่งกายทั Qงหมดจงึไดร้ับการเชื?อมและประสานเขา้ดว้ยกนัโดยทกุๆ ขอ้ตอ่ที?ประทานมานัQน และเมื?อแตล่ะสว่นทํางาน
ตามหนา้ที?แลว้ กท็ําใหร้า่งกายเจรญิและเสรมิสรา้งตนเองขึQนดว้ยความรัก 
Ephes. 4:11-16  
    And he gave some, apostles; and some, prophets; and some, evangelists; and some, pastors and teachers; 
[12] For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ: [13] 
Till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto 
the measure of the stature of the fulness of Christ: [14] That we henceforth be no more children, tossed to 
and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, and cunning craftiness, 
whereby they lie in wait to deceive; [15] But speaking the truth in love, may grow up into him in all things, 
which is the head, even Christ: [16] From whom the whole body fitly joined together and compacted by that 
which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase 
of the body unto the edifying of itself in love.  
 
การพดูภาษาแปลกๆ-
การพดูภาษาแปลกๆเป็นของประทานที?ไดม้าหลงัจากรับประสบการณบ์พัตศิมาดว้ยพระวญิญาณบรสิทุธิIเสมอ 
ผูเ้ชื?อจะพดู "ภาษาที?ไมรู่จ้ัก" ตามอยา่ง "พระวญิญาณทรงโปรดใหเ้ปลง่เสยีงพดู" (กจิการ 2: 4) "ภาษาแปลกๆ" 
จะถกูพัฒนาใหย้อดเยี?ยมขึQนจากการพดูโดยของประทานฝ่ายวญิญาณใน "สําเนยีงตา่งๆมากมาย" 
แมใ้นภาษาที?มนุษยส์ามารถเขา้ใจได ้(กจิการ 2: 6; 1 โครนิธ ์12: 10; 14:2) 
Speaking in Tongues always accompanies the baptism with the Holy Ghost. The believer speaks in "unknown 
tongues" as "the Spirit gives utterance" (Acts 2:4). "Unknown tongues" is distinguished from speaking by the gift 
of the Spirit in "divers tongues," that is, in languages that are known to man (Acts 2:6; 1 Corinthians 12:10; 14:2). 
 
กจิการ 2: 4 - พวกเขาทั Qงหมดกเ็ต็มเปี?ยมดว้ยพระวญิญาณบรสิทุธิI จงึเริ?มตน้พดูภาษาอื?นๆ ตามที?พระวญิญาณทรงให ้
พดู 
Acts 2:4  
    And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave 
them utterance.  
 
กจิการ 2: 6 - เมื?อมเีสยีงอยา่งนัQนเขาทั Qงหลายจงึพากนัมา และฉงนสนเทห่เ์พราะตา่งคนตา่งไดย้นิพวกเขาพดูภาษา
ของตวั 
Acts 2:6  
Now when this was noised abroad, the multitude came together, and were confounded, because that every 
man heard them speak in his own language.  
 
1 โครนิธ ์12: 10 - ใหอ้กีคนหนึ?งทําการดว้ยฤทธานุภาพ ใหอ้กีคนหนึ?งเผยพระวจนะ ใหอ้กีคนหนึ?งรูจ้ักสงัเกตวญิญาณ
ตา่งๆ ใหอ้กีคนหนึ?งพดูภาษาแปลกๆ และใหอ้กีคนหนึ?งแปลภาษานัQนๆ ได ้
1 Cor. 12:10  
To another the working of miracles; to another prophecy; to another discerning of spirits; to another divers 
kinds of tongues; to another the interpretation of tongues:  
 
1 โครนิธ ์14:2 - เพราะวา่คนที?พดูภาษาแปลกๆ นั Qน ไมไ่ดพ้ดูกบัมนุษย ์แตท่ลูตอ่พระเจา้ เพราะวา่ไมม่ใีครเขา้ใจได ้เขา  
พดูเป็นความลํQาลกึโดยพระวญิญาณ 
1 Cor. 14:2  
    For he that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men, but unto God: for no man 
understandeth him; howbeit in the spirit he speaketh mysteries.  
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อกีประการหนึ?ง ("ภาษาแปลกๆ" หรอื ภาษามนุษย)์ การสําแดงภาษา(และการแปล) 
จะสอดคลอ้งกบัพระวจนะของพระเจา้เสมอ (1 โครนิธ ์14: 26) 
ของประทานภาษาแปลกๆเป็นหมายสําคญัใหก้บัคนที?ยงัไมเ่ชื?อ (ขอ้ 14:21-23) 
แตป่รนนบิตัริับใชเ้ป็นกายเดยีวกนักบัผูเ้ช ื?อ (ขอ้ 4) 
In either case ("unknown tongues" or languages known to man), the manifestation of tongues (and interpretations) 
is always consistent with the Word of God (1 Corinthians 14:26). The gift of tongues is a sign to un-believers 
(vv.14:2l-23), but serve also for the self-edification of the believer (v. 4).  
 
1 โครนิธ ์14: 26 - เพราะฉะนัQน พี?นอ้งทั Qงหลายจะวา่อยา่งไร? เมื?อพวกทา่นมาชมุนุมกนั แตล่ะคนกม็เีพลงสดดุ ีมคีําสอน 
มคีําววิรณ ์มกีารพดูภาษาแปลกๆ มกีารแปลภาษาแปลกๆ จงทําทกุส ิ?งเพื?อใหเ้ขาเจรญิขึQน 
1 Cor. 14:26  
    How is it then, brethren? when ye come together, every one of you hath a psalm, hath a doctrine, hath a 
tongue, hath a revelation, hath an interpretation. Let all things be done unto edifying.  
 
1 โครนิธ ์14:21-23  ในธรรมบญัญัตมิเีขยีนไวว้า่ “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ตรัสวา่‘ดว้ยภาษาอื?นๆและดว้ยรมิฝีปากของคนตา่ง
ภาษาเราจะพดูกบัชนชาตนิีQ ถงึกระนัQนพวกเขากจ็ะไมฟั่ง เรา’ ”  22 ฉะนัQนการพดูภาษาแปลกๆ จงึไมเ่ป็นหมายสําคญั
สําหรับพวกที?เชื?อ แตส่ําหรับพวกที?ไมเ่ชื?อ แตก่ารเผยพระวจนะนัQน ไมใ่ชส่ําหรับพวกที?ไมเ่ชื?อ แตส่ําหรับพวกที?เชื?อแลว้ 
23 เพราะฉะนัQนถา้ทั Qงครสิตจักรมาชมุนุมกนั และทกุคนตา่งกพ็ดูภาษาแปลกๆ และมคีนที?ไมรู่ ้หรอืคนที?ไมเ่ชื?อเขา้มา 
พวกเขากจ็ะพดูวา่ทา่นทั Qงหลายเป็นบา้ไมใ่ชห่รอื? 
 
1 Cor. 14:21-23  
    In the law it is written, With men of other tongues and other lips will I speak unto this people; and yet for 
all that will they not hear me, saith the Lord. [22] Wherefore tongues are for a sign, not to them that believe, 
but to them that believe not: but prophesying serveth not for them that believe not, but for them which 
believe. [23] If therefore the whole church be come together into one place, and all speak with tongues, and 
there come in those that are unlearned, or unbelievers, will they not say that ye are mad?  
 
ของประทานฝ่ายพระวญิญาณ - มขีองประทานฝ่ายวญิญาณหลายๆอยา่งและเป็นการงานของพระวญิญาณบรสิทุธิI 
(1 โครนิธ ์12: 4-11) 
ของประทานฝ่ายพระวญิญาณนัQนถกูนํามาใชใ้นครสิตจักรแหง่พันธสญัญาใหม ่แตห่ลงัจากนัQนเมื?อครสิตจักรเริ?ม 
"เสื?อมถอยลง" 
การสําแดงของประทานแหง่พระวญิญาณกเ็ริ?มตกตํ?าลงดว้ย หลงัจากการเสื?อมลงในศตวรรษที?ส ี? และเขา้สู ่
"ยคุมดื"ของประวตัศิาสตรค์รสิเตยีน 
การสําแดงของประทานแหง่พระวญิญาณบรสิทุธิI(โดยเฉพาะอยา่งยิ?งการพดูภาษาแปลกๆ)กแ็ทบจะไมป่รากฎอกี(สว่นใ
หญจ่ะปรากฏอยูท่า่มกลางครสิเตยีนที?ถกูเรยีกวา่นอกรตีในยคุนัQน) ในยคุสดุทา้ย 
(โดยเฉพาะอยา่งยิ?งตั Qงแตต่น้ศตวรรษที?ยี?สบิ) พระเจา้ไดเ้ทพระวญิญาณบรสิทุธิIของพระองคล์งมาอกีครั Qง "บนมนุษย"์ 
ตามที?ไดพ้ยากรณไ์ว ้เพื?อที?จะสําเร็จตามพระประสงคอ์นันริันดรข์องพระองคท์า่มกลางครสิตจักร (โยเอล 2: 28-32; 
3:16-18; กจิการ 2: 38,39) 
Gifts of The Spirit-There are various gifts and operations of the Holy Ghost (1 Corinthians 12:4-11). The gifts of 
the Spirit were in operation in the New Testament church, but thereafter the church began to "fall away," and the 
manifestation of spiritual gifts began to wane. After the apostasy in the fourth century, and the ensuing "dark ages" 
of Christian history, the manifestation of spiritual gifts (particularly tongues-speaking) were almost non-existent 
(manifested on occasion mainly among so-called heretics and unorthodox Christians). In these last days 
(particularly since early in the twentieth century) God is again pouring out His Spirit "upon all flesh" according to 
prophecy, in order to fulfill His eternal purpose through the church (Joe1 2:28-32; 3:16-18; Acts 2:38, 39). 
 
1 โครนิธ ์12:4-11 - ของประทานนัQนมตีา่งๆ กนั แตม่พีระวญิญาณองคเ์ดยีวกนั 5 การปรนนบิตัมิตีา่งๆ กนั แตม่อีงคพ์ระผู ้
เป็นเจา้องคเ์ดยีวกนั 6 กจิกรรมมตีา่งๆ กนั แตม่พีระเจา้องคเ์ดยีวกนัเป็นตน้เหตแุหง่กจิกรรมทั Qงหมดในทกุคน 7 การสํา
แดงของพระวญิญาณนัQน พระองคป์ระทานแกแ่ตล่ะคนเพื?อประโยชนร์ว่มกนั 8 พระเจา้ประทานโดยทางพระวญิญาณ 
ใหค้นหนึ?งมถีอ้ยคําของปัญญา และใหอ้กีคนหนึ?งมถีอ้ยคําของความรู ้โดยพระวญิญาณองคเ์ดยีวกนั 9 และใหอ้กีคน
หนึ?งมคีวามเชื?อ โดยพระวญิญาณองคเ์ดยีวกนั ใหอ้กีคนหนึ?งมขีองประทานในการรักษาโรค โดยพระวญิญาณองคเ์ดยีว
กนั 10 ใหอ้กีคนหนึ?งทําการดว้ยฤทธานุภาพ ใหอ้กีคนหนึ?งเผยพระวจนะ ใหอ้กีคนหนึ?งรูจ้ักสงัเกตวญิญาณตา่งๆ ใหอ้กี
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คนหนึ?งพดูภาษาแปลกๆ และใหอ้กีคนหนึ?งแปลภาษานัQนๆ ได ้11 พระวญิญาณองคเ์ดยีวกนัทรงทําและจัดสรรสิ?งเหลา่
นีQทั Qงหมดแกแ่ตล่ะคนตามชอบพระทยัพระองค ์
1 Cor. 12:4-11  
    Now there are diversities of gifts, but the same Spirit. [5] And there are differences of administrations, but 
the same Lord. [6] And there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all. [7] 
But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. [8] For to one is given by the Spirit 
the word of wisdom; to another the word of knowledge by the same Spirit; [9] To another faith by the same 
Spirit; to another the gifts of healing by the same Spirit; [10] To another the working of miracles; to another 
prophecy; to another discerning of spirits; to another divers kinds of tongues; to another the interpretation 
of tongues: [11] But all these worketh that one and the selfsame Spirit, dividing to every man severally as he 
will.  
 
โยเอล 2:28-32 -  “ตอ่มาภายหลงัจะเป็นอยา่งนีQคอืเราจะเทวญิญาณของเรามาเหนอืมนุษยท์กุคนบตุรชายบตุรหญงิ
ของเจา้จะเผยพระวจนะคนชราของเจา้ทั Qงหลายจะฝันและคนหนุ่มของพวกเจา้จะเห็นนมิติ  29 ในเวลานัQน เราจะเทวญิ
ญาณของเรามาเหนอืแมก้ระทั?งคนใชช้ายหญงิ  30 “เราจะสําแดงการอศัจรรยใ์นทอ้งฟ้าและบนแผน่ดนิ เป็นเลอืด เป็น
ไฟและลําควนั 31 ดวงอาทติยจ์ะกลายเป็นความมดื ดวงจันทรก์ลายเป็นเลอืด กอ่นวนัแหง่พระยาหเ์วหจ์ะมาถงึ คอืวนั
อนัยิ?งใหญแ่ละน่าสยดสยอง 32 แลว้จะเป็นอยา่งนีQ คอืทกุคนที?รอ้งทลูออกพระนามของพระยาหเ์วหจ์ะรอด เพราะวา่จะ
มคีนรอดบนภเูขาศโิยนและในกรงุเยรซูาเล็มตามที?พระยาหเ์วหต์รัสไว ้และในบรรดาคนที?เหลอือยูนั่ Qนจะมคีนที?พระยาห์
เวหท์รงเรยีก 
Joel 2:28-32  
    And it shall come to pass afterward, that I will pour out my spirit upon all flesh; and your sons and your 
daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, your young men shall see visions: [29] And also 
upon the servants and upon the handmaids in those days will I pour out my spirit. [30] And I will shew 
wonders in the heavens and in the earth, blood, and fire, and pillars of smoke. [31] The sun shall be turned 
into darkness, and the moon into blood, before the great and the terrible day of the Lord come. [32] And it 
shall come to pass, that whosoever shall call on the name of the Lord shall be delivered: for in mount Zion 
and in Jerusalem shall be deliverance, as the Lord hath said, and in the remnant whom the Lord shall call.  
 
โยเอล 3: 16-18 -  พระยาหเ์วหเ์ปลง่พระสงิหนาทจากศโิยนและเปลง่พระสรุเสยีงของพระองคจ์ากกรงุเยรซูาเล็มฟ้า
สวรรคแ์ละแผน่ดนิโลกกห็วั?นไหวแตพ่ระยาหเ์วหท์รงเป็นที?ลีQภยัแกป่ระชากรของพระองคเ์ป็นที?กําบงัแข็งแกรง่แกค่น
อสิราเอล อนาคตอนัรุง่โรจนข์องยดูาห ์ 17 ดงันัQน พวกเจา้จะรูว้า่ เราคอืพระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของเจา้ผูป้ระทบัใน
ศโิยน ภเูขาบรสิทุธิIของเราเยรซูาเล็มจะเป็นเมอืงบรสิทุธิIและจะไมม่คีนตา่งดา้วผา่นเมอืงนัQนอกีเลย  18 และอยูม่าในวนั
นัQนจะมนํีQาองุน่หยดออกจากภเูขาทั QงหลายและมนํีQานมไหลมาจากบรรดาเนนิเขาและจะมนํีQาไหลจากหว้ยทั Qงหมดของยู
ดาหแ์ละจะมนํีQาพอุอกจากพระนเิวศของพระยาหเ์วหม์ารดหบุเขาชทิธมี 
Joel 3:16-18  
    The Lord also shall roar out of Zion, and utter his voice from Jerusalem; and the heavens and the earth 
shall shake: but the Lord will be the hope of his people, and the strength of the children of Israel. [17] So 
shall ye know that I am the Lord your God dwelling in Zion, my holy mountain: then shall Jerusalem be 
holy, and there shall no strangers pass through her any more.  
    [18] And it shall come to pass in that day, that the mountains shall drop down new wine, and the hills shall 
flow with milk, and all the rivers of Judah shall flow with waters, and a fountain shall come forth of the 
house of the Lord, and shall water the valley of Shittim.  
 
กจิการ 2: 38-39 - เปโตรจงึกลา่วกบัเขาทั Qงหลายวา่ “จงกลบัใจใหมแ่ละรับบพัตศิมาในพระนามของพระเยซคูรสิตใ์ห ้
หมดทกุคน เพื?อพระเจา้จะทรงยกความผดิบาปของทา่นทั Qงหลาย แลว้พวกทา่นจะไดร้ับของประทานคอืพระวญิญาณบริ
สทุธิI 39 เพราะวา่พระสญัญานัQนตกแกท่า่นทั Qงหลายกบัลกูหลานของพวกทา่นดว้ย และแกท่กุคนที?อยูไ่กล คอืทกุคนที?
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้พระเจา้ของเราทรงเรยีกใหม้าเฝ้า” 
Acts 2:38-39  
    Then Peter said unto them, Repent, and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the 
remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. [39] For the promise is unto you, and to 
your children, and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call.  
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หมายสาํคญัสนบัสนนุผูเ้ชืKอ - 
หมายสําคญัในพระคมัภรีภ์าคพันธสญัญาใหมนั่Qนมจีดุประสงคห์ลกัเพื?อสนับสนุนยนืยนัพระวจนะของพระเจา้และพระเย
ซคูรสิตว์า่ทรงเป็นพระเมสสยิาห ์เมื?อผูเ้ช ื?อประกาศพระวจนะในพระนามพระเยซคูรสิต ์
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงรว่มงานกบัเขาและสนับสนุนถอ้ยคําเหลา่นัQนดว้ยหมายสําคญัที?ตามมา" (มาระโก 16: 15-20) 
หมายสําคญัแหง่การอศัจรรยจ์ะสนับสนุนผูเ้ช ื?อเพื?อยนืยนัคํากลา่วอา้งพระวจนะของพระเจา้ 
และใหค้นบาปกลบัใจใหมแ่ละเพื?อสั?งสอนอบรมพระกายของพระครสิต ์(1 โครนิธ ์12-14) 
    Signs Following Believers - Signs in the New Testament were mainly for the purpose of confirming the Word of 
God and Jesus Christ as the promised Messiah. As believers went forth preaching the Word in Jesus' name, the 
Lord worked with them and confirmed the Word with signs following" (Mark 16:15- 20). Miraculous signs follow 
believers in order to confirm the proclamation of the Word of God, to convict sinners, and to edify the body of 
Christ (1 Corinthians 12-14).  
 
มาระโก 16: 15-20 - พระองคต์รัสสั?งพวกสาวกวา่ “พวกทา่นจงออกไปทั?วโลก ประกาศขา่วประเสรฐิแกม่นุษยท์กุคน 16 
ใครเชื?อและรับบพัตศิมากจ็ะรอด แตใ่ครไมเ่ชื?อจะตอ้งถกูลงโทษ 17 มคีนเชื?อที?ไหนหมายสําคญัเหลา่นีQจะเกดิขึQนที?นั Qน 
คอืพวกเขาจะขบัผอีอกโดยนามของเรา พวกเขาจะพดูภาษาแปลกๆ 18 พวกเขาจะจับงไูดด้ว้ยมอืเปลา่ ถา้พวกเขากนิ
ยาพษิใดๆ มนัจะไมท่ําอนัตรายแกพ่วกเขา และพวกเขาจะวางมอืบนคนเจ็บคนป่วย แลว้คนเหลา่นัQนจะหายโรค” การ
เสด็จข ึ0นสูส่วรรค ์ 19 หลงัจากพระเยซอูงคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ตรัสสั?งพวกเขาแลว้ พระเจา้กท็รงรับพระองคข์ ึQนสูฟ้่าสวรรค ์ 
ประทบัที?เบืQองขวาพระหตัถข์องพระเจา้ 20 พวกสาวกจงึออกไปเทศนาสั?งสอนทกุแหง่หน และองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรง
รว่มงานกบัพวกเขาและทรงสนับสนุนคําสอนของพวกเขา ดว้ยการใหม้หีมายสําคญัประกอบคําสอน  
Mark 16:15-20  
    And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. [16] He that 
believeth and is baptized shall be saved; but he that believeth not shall be damned. [17] And these signs shall 
follow them that believe; In my name shall they cast out devils; they shall speak with new tongues; [18] They 
shall take up serpents; and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them; they shall lay hands on the 
sick, and they shall recover.  
    [19] So then after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven, and sat on the right 
hand of God. [20] And they went forth, and preached every where, the Lord working with them, and 
confirming the word with signs following. Amen.  
 

พระมหาบญัชา 
Ordinances 

 
การรบับพัตศิมาดว้ยนํ 0า - คอืการจุม่ลงนํQาโดยผูร้ับใชแ้หง่ขา่วประเสรฐิในพระนามพระบดิา 
พระบตุรและพระวญิญาณบรสิทุธิI บพัตศิมาดว้ยนํQาเป็นคําสั?งของพระเยซคูรสิต ์เป็นเครื?องหมายแหง่การสิQนพระชนม ์
การถกูฝังและการเป็นขึQนมาจากความตายของพระองค ์ซึ?งผูเ้ช ื?อจะตอ้งมปีระสบการณเ์ชน่นีQในชวีติ (โรม 6: 3-5) 
คําสั?งนีQไมไ่ดม้ผีลตอ่การลบลา้งบาป แตเ่ป็นการสําแดงออกซึ?งการสํานกึบาปตอ่หนา้พระเจา้ (1 เปโตร 3: 21) 
การบพัตศิมาดว้ยนํQาจะทําไดเ้มื?อผูเ้ช ื?อนั Qนไดบ้งัเกดิใหมโ่ดยแทจ้รงิเทา่นัQน (มทัธวิ 28:19; มาระโก 1:8-10; 16:15,16 
ยอหน์ 3: 22-23; กจิการ 10:47,48; 16:33) การรับบพัตศิมาดว้ยนํQาจะนําไปสูก่ารบงัเกดิใหมฝ่่ายวญิญาณ 
ไมใ่ชป่ระตเูขา้สูค่รสิตจักร 
Water Baptism is the act of being immersed in water by a minister of the gospel, in the name of the Father, Son 
and Holy Ghost. It is commanded by Christ, and represents His death, burial and resurrection, which is experienced 
in the life of the believer (Romans 6:3-5). This ordinance has no power to wash away sin, but is the answer of a 
good conscience toward God (1 Peter 3:21). Water baptism is valid only when the candidate is actually born again 
(Matthew 28:19; Mark 1:8-10; 16:15, 16; John 3:22, 23; Acts 10:47, 48; 16:33). Water baptism is identified with 
spiritual regeneration; it is not the door into the church.  
 
โรม 6:3-5 - ทา่นทั Qงหลายไมรู่ห้รอืวา่ เราผูท้ ี?ไดร้ับบพัตศิมาเขา้ในพระเยซคูรสิต ์กไ็ดร้ับบพัตศิมานัQนเขา้ในการตายของ
พระองค?์ 4 เพราะฉะนัQน เราจงึถกูฝังไวก้บัพระองคแ์ลว้ โดยการรับบพัตศิมาเขา้ในการตายนัQน เพื?อวา่เมื?อพระบดิาทรง
ใหพ้ระครสิตเ์ป็นขึQนมาจากตายโดยพระสริขิองพระองคแ์ลว้ เรากจ็ะไดด้ําเนนิตามชวีติใหมด่ว้ยเหมอืนกนั  5 เพราะวา่
ถา้เราเขา้สนทิกบัพระองคแ์ลว้ในการตายอยา่งพระองค ์เรากจ็ะเขา้สนทิกบัพระองคใ์นการเป็นขึQนจากตายอยา่ง  
พระองค ์ 
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Romans 6:3-5  
    Know ye not, that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into his death? [4] 
Therefore we are buried with him by baptism into death: that like as Christ was raised up from the dead by 
the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. [5] For if we have been planted 
together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection:  
 
1 เปโตร 3:21 - บดันีQนํQานั Qนที?เล็งถงึพธิบีพัตศิมากช็ว่ยพวกทา่นใหร้อดเชน่เดยีวกนั ไมใ่ชเ่ป็นการชาํระมลทนิทางกาย 
แตเ่ป็นการวงิวอนพระเจา้เพื?อจะมมีโนธรรมที?ด ีความรอดนัQนมาโดยทางการคนืพระชนมข์องพระเยซคูรสิต ์
1 Peter 3:21  
    The like figure whereunto even baptism doth also now save us (not the putting away of the filth of the 
flesh, but the answer of a good conscience toward God,) by the resurrection of Jesus Christ:  
 
มทัธวิ 28:19 - เพราะฉะนัQน ทา่นทั Qงหลายจงออกไปและนําชนทกุชาตมิาเป็นสาวกของเรา จงบพัตศิมาพวกเขาในพระ
นามของพระบดิา พระบตุร และพระวญิญาณบรสิทุธิI  
Matthew 28:19  
    Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the 
Holy Ghost:  
 
มาระโก 1: 8-10 -   ขา้พเจา้ใหพ้วกทา่นรับบพัตศิมาดว้ยนํQา แตพ่ระองคจ์ะทรงใหพ้วกทา่นรับบพัตศิมาดว้ยพระวญิ
ญาณบรสิทุธิI” พระเยซูทรงรบับพัตศิมา  9 ในเวลานัQนพระเยซเูสด็จมาจากเมอืงนาซาเร็ธแควน้กาลลิ ีและทรงรับบพั
ตศิมาจากยอหน์ในแมนํ่Qาจอรแ์ดน 10 ทนัททีี?พระองคเ์สด็จขึQนมาจากนํQา กท็อดพระเนตรเห็นทอ้งฟ้าแหวกออก และพระ
วญิญาณดจุนกพริาบเสด็จลงมาประทบับนพระองค ์
Mark 1:8-10  
    I indeed have baptized you with water: but he shall baptize you with the Holy Ghost. [9] And it came to 
pass in those days, that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized of John in Jordan. [10] And 
straightway coming up out of the water, he saw the heavens opened, and the Spirit like a dove descending 
upon him: 
 
มาระโก 16:15-16- พระองคต์รัสสั?งพวกสาวกวา่ “พวกทา่นจงออกไปทั?วโลก ประกาศขา่วประเสรฐิแกม่นุษยท์กุคน 16 
ใครเชื?อและรับบพัตศิมากจ็ะรอด แตใ่ครไมเ่ชื?อจะตอ้งถกูลงโทษ  
Mark 16:15-16  
    And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. [16] He that 
believeth and is baptized shall be saved; but he that believeth not shall be damned.  
 
ยอหน์ 3: 22-23 -  หลงัจากนัQน พระเยซเูสด็จเขา้ไปในแควน้ยเูดยีกบัพวกสาวกของพระองค ์และประทบัที?นั?นกบัพวก
เขา และทรงใหบ้พัตศิมา ยน. 4:1; 23 ยอหน์กใ็หบ้พัตศิมาอยูท่ ี?อายโนนใกลห้มูบ่า้นสาลมิ เพราะที?นั?นมนํีQามาก และคน
ทั Qงหลายกพ็ากนัมารับบพัตศิมา  
 
 
John 3:22-23  
    After these things came Jesus and his disciples into the land of Judaea; and there he tarried with them, 
and baptized.  
    [23] And John also was baptizing in Aenon near to Salim, because there was much water there: and they 
came, and were baptized.  
 
กจิการ 10: 47-48 - “ใครจะหา้มคนเหลา่นีQที?ไดร้ับพระวญิญาณบรสิทุธิIเหมอืนเราจากการรับบพัตศิมาดว้ยนํQา?” 48 เป
โตรจงึสั?งใหเ้ขาทั Qงหลายรับบพัตศิมาในพระนามของพระเยซคูรสิต ์แลว้พวกเขาขอใหเ้ปโตรพักอยูก่บัพวกเขาอกีสกั
ระยะหนึ?ง  
Acts 10:47-48  
    Can any man forbid water, that these should not be baptized, which have received the Holy Ghost as well 
as we? [48] And he commanded them to be baptized in the name of the Lord. Then prayed they him to tarry 
certain days.  
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กจิการ 16:33 - ในชั?วโมงเดยีวกนัของคนืนัQนเอง นายคกุพาเปาโลกบัสลิาสไปลา้งแผลที?ถกูเฆี?ยน และนายคกุกร็ับบพั
ตศิมาทนัทพีรอ้มกบัทกุคนในครัวเรอืนของเขา 
Acts 16:33  
    And he took them the same hour of the night, and washed their stripes; and was baptized, he and all his, 
straightway.  
 
พธิศีลีมหาสนทิ - เป็นมืQออาหารแหง่ความทรงจํา  
เพื?อระลกึถงึการยอมวายพระชนมข์องพระเยซคูรสิตแ์ละพระโลหติของพระองคท์ี?ทรงหลั?งออกเพื?อความบาปของเรา 
พระเยซทูรงบญัชาใหร้ว่มพธินีีQเพื?อเป็นการ "ระลกึถงึเรา" (1 โครนิธ ์11: 24) 
Lord's Supper is a memorial meal, which calls to remembrance the sacrifice of Christ, who shed His blood for our 
sins. Jesus commanded that this sacred meal be observed "in remembrance of me" (1 Corinthians 11:24).  
 
1 โครนิธ ์11: 24 - เมื?อขอบพระคณุแลว้จงึทรงหกั และตรัสวา่ “นี?เป็นกายของเรา ซึ?งใหแ้กท่า่นทั Qงหลาย จงทําอยา่งนีQ
เพื?อระลกึถงึเรา” 
1 Cor. 11:24  
    And when he had given thanks, he brake it, and said, Take, eat: this is my body, which is broken for you: 
this do in remembrance of me.  
 
การหกัขนมปังนัQนเล็งถงึพระกายของพระครสิต ์ผลแหง่เถาองุน่ (นํQาองุน่ไมใ่สเ่ชืQอหมกั) เล็งถงึพระโลหติของพระองค ์
พธิรีะลกึนีQควรปฏบิตัดิว้ยความเคารพพรอ้มดว้ยการสํารวจตนเองแลว้เทา่นัQน (1 โครนิธ ์10:16; 17; 11:23-30) 
พธินีีQเป็นหมายสําคญัที?แสดงออกซึ?งพันธสญัญาของพระครสิตก์บัครสิตจักร (ลกูา 22 : 20) 
The broken, unleavened bread represents His body; the fruit of the vine (unfermented grape juice) represents His 
blood. This sacred ordinance should be observed with holy reverence, only after careful self-examination (1 
Corinthians 10:16, 17; 11:23-30). It is the outward sign of Christ's covenant with the church (Luke 22:20).  
 
1 โครนิธ ์10:16-17 - ถว้ยแหง่พร ซึ?งเราไดข้อพรนัQนทําใหเ้รามสีว่นรว่มในพระโลหติของพระครสิตไ์มใ่ชห่รอื? ขนมปัง
ซึ?งเราหกันัQนทําใหเ้รามสีว่นรว่มในพระกายของพระครสิตไ์มใ่ชห่รอื? 17 แมเ้ราเป็นบคุคลหลายคน แตเ่นื?องจากมขีนม
กอ้นเดยีว เราจงึเป็นรา่งกายเดยีว เพราะวา่เราทกุคนรับประทานขนมกอ้นเดยีวกนั 
1 Cor. 10:16-17  
    The cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? The bread which we 
break, is it not the communion of the body of Christ? [17] For we being many are one bread, and one body: 
for we are all partakers of that one bread.  
 
1 โครนิธ ์11:23-30 -  เพราะวา่เรื?องซึ?งขา้พเจา้มอบไวก้บัพวกทา่นนัQน ขา้พเจา้ไดร้ับจากองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ คอืในคนืที?
เขาทรยศพระเยซอูงคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ พระองคท์รงหยบิขนมปัง 24 เมื?อขอบพระคณุแลว้จงึทรงหกั และตรัสวา่ “นี?เป็น
กายของเรา ซึ?งใหแ้กท่า่นทั Qงหลาย จงทําอยา่งนีQเพื?อระลกึถงึเรา” 25 หลงัจากรับประทานอาหารแลว้ พระองคท์รงหยบิ
ถว้ยดว้ยอากปักริยิาเดยีวกนั ตรัสวา่ “ถว้ยนีQคอืพันธสญัญาใหม ่โดยโลหติของเรา จงทําอยา่งนีQ คอืเมื?อใดที?พวกทา่น
ดื?มจากถว้ยนีQ จงดื?มเพื?อระลกึถงึเรา” 26 เพราะวา่เมื?อใดที?พวกทา่นกนิขนมปังและดื?มจากถว้ยนีQ ทา่นกป็ระกาศการวาย
พระชนมข์ององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ จนกวา่พระองคจ์ะเสด็จมา การถอืพธิมีหาสนทิอยา่งไมเ่หมาะสม  27 ฉะนัQนถา้ใคร
กนิขนมปัง หรอืดื?มจากถว้ยขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้อยา่งไมเ่หมาะสม เขากท็ําผดิตอ่พระกายและพระโลหติขององคพ์ระ
ผูเ้ป็นเจา้ 28 ทกุคนจงสํารวจตวัเอง แลว้จงึกนิขนมปังและดื?มจากถว้ยนีQ 29 เพราะวา่คนที?กนิและดื?มโดยไมไ่ดต้ระหนัก
ถงึพระกายขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ กก็นิและดื?มเป็นเหตใุหต้นเองถกูลงโทษ 30 เพราะเหตนุีQพวกทา่นหลายคนจงึออ่นแอ
และเจ็บป่วย และบา้งกล็ว่งหลบัไป 
1 Cor. 11:23-30  
    For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, That the Lord Jesus the same night 
in which he was betrayed took bread: [24] And when he had given thanks, he brake it, and said, Take, eat: 
this is my body, which is broken for you: this do in remembrance of me. [25] After the same manner also he 
took the cup, when he had supped, saying, This cup is the new testament in my blood: this do ye, as oft as ye 
drink it, in remembrance of me. [26] For as often as ye eat this bread, and drink this cup, ye do shew the 
Lord's death till he come. [27] Wherefore whosoever shall eat this bread, and drink this cup of the Lord, 
unworthily, shall be guilty of the body and blood of the Lord. [28] But let a man examine himself, and so let 
him eat of that bread, and drink of that cup. [29] For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and 
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drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. [30] For this cause many are weak and sickly 
among you, and many sleep.  
 
ลกูา 22: 20 - เมื?อรับประทานแลว้ จงึทรงหยบิถว้ยและทรงทําเหมอืนกนัตรัสวา่ “ถว้ยนีQที?เทออกเพื?อทา่นทั Qงหลาย เป็น
พันธสญัญาใหม ่โดยโลหติของเรา 
 
Luke 22:20  
    Likewise also the cup after supper, saying, This cup is the new testament in my blood, which is shed for 
you.  
 
พธิลีา้งเทา้ เป็นพธิทีี?ถอืปฏบิตัใินครสิตจักร หลงัจากหลกัการของพธิมีหาสนทิ 
พระครสิตค์าดผา้และกม้ลงลา้งเทา้ของสาวกพระองคแ์ละตรัสวา่ " เพราะฉะนัQนถา้เราผูเ้ป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และพระ
อาจารยย์งัลา้งเทา้ของพวกทา่น ทา่นกค็วรจะลา้งเทา้ของกนัและกนัดว้ย"(ยอหน์ 13: 14) 
การลา้งเทา้นัQนถอืปฏบิตักินัอยา่งแพรห่ลายมาจากชาวตะวนัออกกลาง 
พธินีีQเป็นหมายสําคญัฝ่ายวญิญาณและเป็นพระบญัชาใหถ้อืปฏบิตักินัในทา่มกลางผูเ้ช ื?อ (1 ทโิมธ ี5: 10) 
จดุประสงคข์องการลา้งเทา้ไมไ่ดเ้พื?อทําใหเ้ราเป็นคนด ีแตทํ่าใหเ้ราระลกึถงึองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
เจา้นายของเราผูท้รงเป็นศรษีะของครสิตจักร 
และเราตา่งเป็นผูร้ับใชข้องพระองคแ์ละเรายอมปรนนบิตัริับใชซ้ ึ?งกนัและกนั  
Feet Washing is an ordinance in the church. Following the institution of the Lord's Supper, Christ girded himself 
with a towel, washed the disciples feet, and said: "If I, then, your Lord and Master, have washed your feet; ye also 
ought to wash one another's feet" (John 13:14). This ordinance is distinguished from the cultural practice of feet 
washing in the Middle East; it has spiritual significance and is commanded to be observed by believers (1Timothy 
5: 10). The purpose of feet washing is not fulfilled through charity and good works. It is to remind us that we have 
one Master and Lord, who is the head of the church, and we are all His servants, and servants of one another.  
 
ยอหน์ 13: 14 - เพราะฉะนัQนถา้เราผูเ้ป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และพระอาจารยย์งัลา้งเทา้ของพวกทา่น ทา่นกค็วรจะลา้งเทา้
ของกนัและกนัดว้ย 
John 13:14  
    If I then, your Lord and Master, have washed your feet; ye also ought to wash one another's feet.  
 
1 ทโิมธ ี5: 10 - นางตอ้งมชี ื?อเสยีงในการทําความด ีเชน่เอาใจใสเ่ลีQยงดลูกู มนํีQาใจรับรองแขก ลา้งเทา้ของธรรมกิชน
ทั Qงหลาย สงเคราะหค์นทกุขย์ากและอทุศิตวัในการทําดทีกุอยา่ง 
1 Tim. 5:10  
    Well reported of for good works; if she have brought up children, if she have lodged strangers, if she have 
washed the saints' feet, if she have relieved the afflicted, if she have diligently followed every good work.  
 

ความบรสิทุธิIศกัด ิIสทิธิI 
Divine Sanctities 

 
ความบรสิทุธ ิWของชวีติ - ชวีติมนุษยนั์QนบรสิทุธิIเพราะถกูสรา้งตามพระฉายาของพระเจา้ 
Sanctity of Life - Human life is sacred because it is created in the image of God  
(Genesis 1:27).  
 
ปฐมกาล 1: 27 - พระเจา้จงึทรงสรา้งมนุษยข์ ึQนตามพระฉายาของพระองค ์ตามพระฉายาของพระเจา้นัQน พระองคท์รง
สรา้งมนุษยข์ ึQน และทรงสรา้งใหเ้ป็นชายและหญงิ  
Genesis 1:27  
    So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he 
them.  
 
การทําลายชวีติที?ไรเ้ดยีงสานัQนเป็นสิ?งตอ้งหา้มอยา่งรา้ยแรงในพระคมัภรี ์ไมว่า่จะเป็นการทําแทง้ การสงัหารทารกกด็ ี
การทําใหส้ ิQนลมหายใจอยา่งสงบกด็ ีการฆา่ลา้งเผา่พันธุก์ด็ ีรวมไปถงึการฆา่ตวัตายดว้ย" (อพพย 20:13) 
Taking of innocent life is thus strictly forbidden in Scripture, including abortion, infanticide, euthanasia, genocide, 
and suicide (self-murder). "Thou shalt not kill" (Exodus 20:13). 
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อพยพ 20: 13 - “หา้มฆา่คน" 
Exodus 20:13  
    Thou shalt not kill.  
 
ผูใ้ดกต็ามที?ทําใหโ้ลหติไรค้วามผดิตอ้งไหล พระเจา้จะถอืวา่ไมม่โีทษกห็ามไิด(้ ปฐมกาล 9: 6; กนัดารวถิ ี35;30,31 
โรม 13:8-10; ววิรณ ์21: 8) 
Whosoever sheddeth innocent blood will not be held guiltless before God (Genesis 9:6; Numbers 35:30, 31; 
Romans 13:8-10; Revelation 21:8).  
 
ปฐมกาล 9:6 - ใครทําใหม้นุษยโ์ลหติไหล มนุษยจ์ะทําใหโ้ลหติผูนั้ Qนไหลเหมอืนกนั เพราะพระเจา้ทรงสรา้งมนุษย ์ตาม
พระฉายาของพระองค ์ 
Genesis 9:6  
    Whoso sheddeth man's blood, by man shall his blood be shed: for in the image of God made he man.  
 
กนัดารวถิ ี35: 30-31 - ใครกต็ามที?ฆา่คน กใ็หฆ้าตกรนัQนถกูประหารชวีติตามปากคําของพยาน แตอ่ยา่ประหารใครดว้ย  
พยานเพยีงปากเดยีว 31 ยิ?งกวา่นัQน หา้มเจา้รับคา่ไถช่วีติของผูฆ้า่คนที?มคีวามผดิถงึตาย เพราะเขาตอ้งตายแน่นอน 
Numbers 35:30-31  
    Whoso killeth any person, the murderer shall be put to death by the mouth of witnesses: but one witness 
shall not testify against any person to cause him to die. [31] Moreover ye shall take no satisfaction for the life 
of a murderer, which is guilty of death: but he shall be surely put to death.  
 
โรม 13:8-10 - อยา่เป็นหนีQอะไรใครเลย นอกจากความรักซึ?งมตีอ่กนั เพราะวา่ผูท้ ี?รักคนอื?น กไ็ดป้ฏบิตัติามธรรมบญัญัต ิ
ครบถว้นแลว้ 9 ขอ้ที?วา่ “หา้มลว่งประเวณีผัวเมยีเขา หา้มฆา่คน หา้มลกัทรัพย ์หา้มโลภ ” ทั Qงพระบญัญัตอิื?นๆ กร็วมอยู่
ในขอ้นีQคอื “จงรักเพื?อนบา้นเหมอืนรักตนเอง” 10 ความรักไมท่ําอนัตรายตอ่เพื?อนบา้นเลย เพราะฉะนัQนความรักจงึเป็น
สิ?งที?ทําใหธ้รรมบญัญัตสิําเร็จอยา่งครบถว้น  
 
Romans 13:8-10  
    Owe no man any thing, but to love one another: for he that loveth another hath fulfilled the law. [9] For 
this, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not kill, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false 
witness, Thou shalt not covet; and if there be any other commandment, it is briefly comprehended in this 
saying, namely, Thou shalt love thy neighbour as thyself. [10] Love worketh no ill to his neighbour: therefore 
love is the fulfilling of the law.  
 
ววิรณ ์21: 8 - แตพ่วกที?ขีQขลาด พวกที?ไมเ่ชื?อ พวกที?ประพฤตอิยา่งน่าสะอดิสะเอยีน พวกฆาตกร พวกลว่งประเวณี พวก
ใชเ้วทมนตร ์พวกบชูารปูเคารพ และทกุคนที?โกหกนัQน มรดกของพวกเขาอยูใ่นบงึที?ไฟและกํามะถนักําลงัลกุไหมอ้ยู ่ซึ?ง
เป็นความตายครั Qงที?สอง” 
Rev. 21:8  
    But the fearful, and unbelieving, and the abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, 
and idolaters, and all liars, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone: which is 
the second death.  
 
การสมรสอนับรสิทุธ ิW -  พระเยซตูรัสวา่ "พระองคต์รัสตอบวา่ “ทา่นทั Qงหลายไมไ่ดอ้า่นหรอืวา่ พระผูท้รงสรา้งมนุษย์
แตเ่ดมินัQนทรงสรา้งใหเ้ป็นชายและหญงิ และตรัสวา่‘เพราะเหตนุีQ ผูช้ายจะละบดิามารดาไปผกูพันอยูก่บัภรรยา และเขา
ทั Qงสองจะเป็นเนืQอเดยีวกนั’  ดว้ยเหตนุีQเขาทั Qงสองจงึไมเ่ป็นสองตอ่ไป แตเ่ป็นเนืQออนัเดยีวกนั เพราะฉะนัQนส ิ?งซ ึ?งพระเจา้
ทรงผกูพันกนัแลว้ อยา่ใหม้นุษยท์ําใหพ้รากจากกนัเลย” (มทัธวิ 19:4-6) 
Sanctity of Marriage - Jesus said, "Have ye not read, that he which made them at the beginning made them male 
and female. For this cause shall a man leave his father and mother, and shall cleave to his wife: and they twain shall 
be one flesh? Wherefore they are no more twain, but one flesh. What therefore God  
hath joined together, let not man put asunder" (Matthew 19:4-6).  
 
มทัธวิ 19:4-6 - พระองคต์รัสตอบวา่ “ทา่นทั Qงหลายไมไ่ดอ้า่นหรอืวา่ พระผูท้รงสรา้งมนุษยแ์ตเ่ดมินัQนทรงสรา้งใหเ้ป็น
ชายและหญงิ 5 และตรัสวา่‘เพราะเหตนุีQ ผูช้ายจะละบดิามารดาไปผกูพันอยูก่บัภรรยา และเขาทั Qงสองจะเป็นเนืQอเดยีว
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กนั’  6 ดว้ยเหตนุีQเขาทั Qงสองจงึไมเ่ป็นสองตอ่ไป แตเ่ป็นเนืQออนัเดยีวกนั เพราะฉะนัQนส ิ?งซ ึ?งพระเจา้ทรงผกูพันกนัแลว้ 
อยา่ใหม้นุษยท์ําใหพ้รากจากกนัเลย” 7 พวกเขาจงึถามพระองคว์า่ “ถา้อยา่งนัQนทําไมโมเสสสั?งใหท้ําหนังสอืหยา่ให ้
ภรรยา แลว้กห็ยา่ได?้” 
Matthew 19:4-6  
    And he answered and said unto them, Have ye not read, that he which made them at the beginning made 
them male and female, [5] And said, For this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to 
his wife: and they twain shall be one flesh? [6] Wherefore they are no more twain, but one flesh. What 
therefore God hath joined together, let not man put asunder.  
 
ดงันัQน ชวีติแตง่งานนัQนมไีวร้ะหวา่งชายผูห้นึ?งกบัหญงิผูห้นึ?งจนกวา่จะตายจากกนั (มาระโก 10:2-12; โรม 7: 2) 
Accordingly, marriage is between a male and female until death (Mark 10:2-12; Romans 7:2);  
 
มาระโก 10: 2-12 -  พวกฟารสิบีางคนมาทดลองพระองคท์ลูถามวา่ “การที?ผูช้ายจะหยา่ภรรยาของตวัเองนัQนถกูตอ้ง
ตามธรรมบญัญัตหิรอืไม?่” 3 พระองคต์รัสถามพวกเขาวา่ “โมเสสบญัญัตไิวว้า่อยา่งไร?” 4 พวกเขาทลูตอบวา่ “โมเสส
อนุญาต ใหท้ําหนังสอืหยา่ แลว้ปลอ่ยเธอไป ” 5 พระเยซจูงึตรัสตอบพวกเขาวา่ “โมเสสเขยีนบญัญัตขิอ้นั Qนเพราะใจ
ของพวกทา่นดืQอดงึ 6 แตเ่ดมิเมื?อสรา้งโลกนัQน พระเจา้ทรงสรา้งมนุษยเ์ป็นชายและหญงิ  7 เพราะเหตนุีQผูช้ายจงึตอ้งละ
บดิามารดาของตนไปผกูพันอยูก่บัภรรยา  8 และเขาทั Qงสองจะเป็นเนืQอเดยีวกนั  ดงันัQนพวกเขาจะไมเ่ป็นสองอกีตอ่ไป 
แตเ่ป็นเนืQอเดยีวกนั 9 เพราะฉะนัQนส ิ?งที?พระเจา้ทรงผกูพันกนัแลว้ อยา่ใหม้นุษยพ์รากออกจากกนัเลย”  10 เมื?อเขา้ไปใน
บา้นแลว้ พวกสาวกทลูถามพระองคอ์กีถงึเรื?องนัQน 11 พระองคจ์งึตรัสกบัพวกเขาวา่ “ถา้ใครหยา่ภรรยาของตนแลว้ไปมี
ภรรยาใหม ่คนนัQนกท็ําผดิประเวณีตอ่ภรรยาเดมิ 12 และถา้ผูห้ญงิจะหยา่สามขีองตนแลว้ไปมสีามใีหม ่นางกท็ําผดิประ
เวณี”  
Mark 10:2-12  
    And the Pharisees came to him, and asked him, Is it lawful for a man to put away his wife? tempting him. 
[3] And he answered and said unto them, What did Moses command you? [4] And they said, Moses suffered 
to write a bill of divorcement, and to put her away. [5] And Jesus answered and said unto them, For the 
hardness of your heart he wrote you this precept. [6] But from the beginning of the creation God made them 
male and female. [7] For this cause shall a man leave his father and mother, and cleave to his wife; [8] And 
they twain shall be one flesh: so then they are no more twain, but one flesh. [9] What therefore God hath 
joined together, let not man put asunder. [10] And in the house his disciples asked him again of the same 
matter. [11] And he saith unto them, Whosoever shall put away his wife, and marry another, committeth 
adultery against her. [12] And if a woman shall put away her husband, and be married to another, she 
committeth adultery.  
 
โรม 7:2 - เหมอืนสตรทีี?แตง่งานแลว้ตอ้งอยูใ่นกฎประเพณีการสมรสตราบที?สามยีงัมชีวีติอยู ่แตถ่า้สามถีงึแกก่รรม นางก็
พน้จากกฎนัQน 
Romans 7:2  
    For the woman which hath an husband is bound by the law to her husband so long as he liveth; but if the 
husband be dead, she is loosed from the law of her husband.  
 
ยิ?งกวา่นัQนสกัเทา่ใด การสมรสอนัศกัดิIสทิธิIนั Qนควรจะจัดพธิขี ึQนใหเ้ป็นที?นับถอืทา่มกลางคนทั Qงปวง (ฮบีร ู13: 4)  
as such it is a divine institution that should be held in the highest esteem among all men and women (Hebrews 
13:4).  
 
ฮบีร ู13: 4 - จงใหก้ารสมรสเป็นที?นับถอืแกค่นทั Qงปวง และใหเ้ตยีงสมรสปราศจากมลทนิ เพราะคนที?ประพฤตผิดิทาง
เพศ และคนที?ลว่งประเวณีนั Qนพระเจา้จะทรงพพิากษา 
Hebrews 13:4  
    Marriage is honourable in all, and the bed undefiled: but whoremongers and adulterers God will judge.  
 
การลว่งประเวณี การอยูด่ว้ยกนักอ่นแตง่งาน 
การหยา่รา้งและการแตง่งานใหมนั่Qนเป็นความบาปที?ละเมดิพระบญัญัตขิองพระเจา้ และทํารา้ยคนในบา้นและครอบครัว 
แตท่วา่ การนอกใจ มชีู(้การมคีวามสมัพันธท์างเพศกบัผูอ้ ื?นนอกจากคูส่มรส) 
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ไมถ่อืเป็นขอ้อา้งในการหยา่รา้งหรอืแตง่งานใหมไ่ด ้เราขอบอกทา่นทั Qงหลายวา่ ใครกต็ามที?หยา่ภรรยาของตน แลว้ไป
มภีรรยาใหมก่ผ็ดิประเวณี...” มทัธวิ 19:9 
Adultery, fornication, divorce and remarriage are sinful practices that violate the laws of God, and injure the home 
and family. Nevertheless, unfaithfulness (sexual relationships outside of marriage) is not grounds for divorce and 
remarriage, for "whosoever marrieth her which is put away committeth adultery" (Matthew 19:9).  
 
มทัธวิ 19:9 -  เราขอบอกทา่นทั Qงหลายวา่ ใครกต็ามที?หยา่ภรรยาของตน แลว้ไปมภีรรยาใหมก่ผ็ดิประเวณี เวน้แตว่า่
นางเป็นชูก้บัชายอื?น” 
Matthew 19:9  
And I say unto you, Whosoever shall put away his wife, except it be for fornication, and shall marry another, 
committeth adultery: and whoso marrieth her which is put away doth commit adultery. 
ดงันัQน ผูท้ี?แตง่งานใหมใ่นขณะคูส่มรสยงัมชีวีติอยูนั่ Qนจงึไมเ่หมาะสมที?จะเขา้เป็นสมาชกิในครสิต ์(ด ูอพยพ 20:14,17; 
มาลาค 2: 14-17; มทัธวิ 5: 32; 1 โครนิธ ์5:1-5; 6:15-20; 7:2,3) 
Therefore, those who remarry while their first companion is alive are not eligible for membership in the church (see 
Exodus 20:14, 17; Malachi 2:14-17; Matthew 5:32; 1 Corinthians 5:1-5; 6:15-20; 7:2, 3). 
 
อพยพ 20: 14 - “หา้มลว่งประเวณีผัวเมยีเขา 
Exodus 20:14  
    Thou shalt not commit adultery.  
 
อพยพ 20:17 - “หา้มโลภบา้นเรอืนของเพื?อนบา้น หา้มโลภภรรยาของเพื?อนบา้น หรอืทาสทาสขีองเขา หรอืโค ลาของ
เขา หรอืส ิ?งใดๆ ซึ?งเป็นของของเพื?อนบา้น” 
Exodus 20:17  
    Thou shalt not covet thy neighbour's house, thou shalt not covet thy neighbour's wife, nor his manservant, 
nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor any thing that is thy neighbour's.  
 
มาลาค ี2:14-17 - พวกทา่นถามวา่ “เหตใุดพระองคจ์งึไมร่ับ?” เพราะวา่พระยาหเ์วหท์รงเป็นพยานระหวา่งทา่นกบั
ภรรยาคนที?ทา่นไดเ้มื?อหนุ่มนัQน แมว้า่นางเป็นคูเ่คยีงของทา่นและเป็นภรรยาของทา่นตามพันธสญัญา ทา่นกท็รยศตอ่
นาง 15 แตไ่มม่สีกัคนหนึ?งที?มสีตจิะทําอยา่งนีQ ผูม้สีตนัิQนยอ่มประสงคอ์ะไร? ยอ่มประสงคล์กูหลานที?เชื?อฟังพระเจา้ ดงั
นัQนจงระวงัตวัใหด้ ีอยา่ใหผู้ใ้ดทรยศตอ่ภรรยาคนที?ไดเ้มื?อหนุ่มนัQน 16 พระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของอสิราเอลตรัสวา่ “เพราะ
วา่เราเกลยีดชงัการหยา่รา้ง และความทารณุ” พระยาหเ์วหจ์อมทพัตรัสดงันีQแหละ เพราะฉะนัQน จงระวงัตวัใหด้ ีอยา่เป็น
คนทรยศ  17 ทา่นไดท้ําใหพ้ระยาหเ์วหอ์อ่นระอาพระทยัดว้ยคําพดูของทา่น แตท่า่นยงัจะกลา่ววา่ “พวกเราทําใหพ้ระ
องคอ์อ่นพระทยัอยา่งไร?” กโ็ดยกลา่ววา่ “ทกุคนที?ทําชั?วกเ็ป็นคนดใีนสายพระเนตรพระยาหเ์วห ์และพระองคพ์อพระ
ทยัคนเหลา่นัQน” หรอืโดยถามวา่ “พระเจา้แหง่ความยตุธิรรมอยูท่ ี?ไหน?”  
Malachi 2:14-17  
    Yet ye say, Wherefore? Because the Lord hath been witness between thee and the wife of thy youth, 
against whom thou hast dealt treacherously: yet is she thy companion, and the wife of thy covenant. [15] And 
did not he make one? Yet had he the residue of the spirit. And wherefore one? That he might seek a godly 
seed. Therefore take heed to your spirit, and let none deal treacherously against the wife of his youth. [16] 
For the Lord, the God of Israel, saith that he hateth putting away: for one covereth violence with his 
garment, saith the Lord of hosts: therefore take heed to your spirit, that ye deal not treacherously. [17] Ye 
have wearied the Lord with your words. Yet ye say, Wherein have we wearied him? When ye say, Every one 
that doeth evil is good in the sight of the Lord, and he delighteth in them; or, Where is the God of judgment?  
 
มทัธวิ 5:32 - เราบอกทา่นทั Qงหลายวา่ ถา้ใครจะหยา่ภรรยา เพราะเหตอุื?นนอกจากการมชีู ้คนนัQนกจ็ะเป็นเหตใุหห้ญงินัQน
ผดิศลีลว่งประเวณี และถา้ใครแตง่งานกบัหญงิที?หยา่แลว้นัQน คนนัQนกผ็ดิศลีลว่งประเวณีดว้ย 
Matthew 5:32  
    But I say unto you, That whosoever shall put away his wife, saving for the cause of fornication, causeth her 
to commit adultery: and whosoever shall marry her that is divorced committeth adultery.  
 
1 โครนิธ ์5: 1-5 -  ใหท้กุคนถอืวา่เราเป็นคนเชน่นีQคอืเป็นเหมอืนคนรับใชข้องพระครสิต ์และเป็นผูร้ับมอบฉันทะใหด้แูล
สิ?งลํQาลกึของพระเจา้ 2 ยิ?งกวา่นัQน บรรดาผูร้ับมอบฉันทะยอ่มไดร้ับการคาดหวงัวา่ตอ้งเป็นคนที?ไวว้างใจได ้3 สําหรับ
ขา้พเจา้ การที?พวกทา่นหรอืมนุษยค์นใดจะไตส่วนตวัขา้พเจา้ ขา้พเจา้ถอืวา่เป็นเรื?องเล็กนอ้ยที?สดุ ถงึแมข้า้พเจา้เองก็
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ไมไ่ดไ้ตส่วนตวัเอง 4 เพราะมโนธรรมไมไ่ดก้ลา่วโทษตวัขา้พเจา้ แตเ่รื?องนีQกไ็มไ่ดท้ําใหข้า้พเจา้ถกูนับวา่ไรค้วามผดิ 
และผูท้รงไตส่วนตวัขา้พเจา้คอืองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 5 ฉะนัQนอยา่ตดัสนิส ิ?งใดกอ่นถงึเวลา จงคอยจนกวา่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้
เสด็จมา พระองคจ์ะทรงเปิดเผยสิ?งที?ซอ่นอยูใ่นความมดื และจะทรงเผยความมุง่หมายของจติใจทั Qงหลาย เมื?อนัQนแตล่ะ
คนจะไดร้ับคําชมเชยจากพระเจา้ 
1 Cor. 5:1-5  
    It is reported commonly that there is fornication among you, and such fornication as is not so much as 
named among the Gentiles, that one should have his father's wife. [2] And ye are puffed up, and have not 
rather mourned, that he that hath done this deed might be taken away from among you. [3] For I verily, as 
absent in body, but present in spirit, have judged already, as though I were present, concerning him that 
hath so done this deed, [4] In the name of our Lord Jesus Christ, when ye are gathered together, and my 
spirit, with the power of our Lord Jesus Christ, [5] To deliver such an one unto Satan for the destruction of 
the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus.  
 
1 โครนิธ ์6:15-20 - พวกทา่นรูแ้ลว้ไมใ่ชห่รอืวา่รา่งกายของทา่นเป็นอวยัวะของพระครสิต?์ เพราะฉะนัQน ขา้พเจา้จะเอา
อวยัวะของพระครสิต ์มาทําเป็นอวยัวะของหญงิโสเภณีไดห้รอื? อยา่ใหเ้ป็นอยา่งนัQนเลย 16 ทา่นทั Qงหลายรูแ้ลว้ไมใ่ช่
หรอืวา่คนที?ผกูพันกบัหญงิโสเภณีกเ็ป็นรา่งกายเดยีวกบันาง? เพราะวา่มคีํากลา่วไวว้า่ “เขาทั Qงสองจะเป็นเนืQอเดยีว
กนั”  17 แตค่นที?ผกูพันกบัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ กเ็ป็นจติวญิญาณเดยีวกบัพระองค ์18 จงหลกีหนจีากการลว่งประเวณี บาป
อยา่งอื?นที?มนุษยท์ํานัQนเป็นบาปนอกกาย แตค่นที?ลว่งประเวณีนั Qน ทําผดิตอ่รา่งกายของตนเอง 19 ทา่นรูแ้ลว้ไมใ่ชห่รอื
วา่ รา่งกายของพวกทา่นเป็นวหิารของพระวญิญาณบรสิทุธิIผูส้ถติในทา่น ผูซ้ ึ?งพวกทา่นไดร้ับจากพระเจา้ และทา่นทั Qง
หลายไมใ่ชเ่จา้ของตวัทา่นเอง? 20 เพราะวา่พระเจา้ทรงซืQอทา่นไวแ้ลว้ดว้ยราคาสงู ฉะนัQน จงถวายพระเกยีรตแิดพ่ระ
เจา้ดว้ยรา่งกายของพวกทา่นเถดิ 
1 Cor. 6:15-20  
    Know ye not that your bodies are the members of Christ? shall I then take the members of Christ, and 
make them the members of an harlot? God forbid. [16] What? know ye not that he which is joined to an 
harlot is one body? for two, saith he, shall be one flesh. [17] But he that is joined unto the Lord is one spirit. 
[18] Flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body; but he that committeth fornication 
sinneth against his own body. [19] What? know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which 
is in you, which ye have of God, and ye are not your own? [20] For ye are bought with a price: therefore 
glorify God in your body, and in your spirit, which are God's.  
 
1 โครนิธ ์7 : 2-3 - แตเ่พราะเหตกุารลว่งประเวณี ผูช้ายแตล่ะคนควรมภีรรยาเป็นของตน และผูห้ญงิแตล่ะคนควรมสีามี
เป็นของตน 3 สามพีงึสมัพันธก์บัภรรยาตามควร และภรรยากพ็งึสมัพันธก์บัสามตีามควรเชน่เดยีวกนั  
1 Cor. 7:2-3  
    Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own 
husband. [3] Let the husband render unto the wife due benevolence: and likewise also the wife unto the 
husband.  
 
รา่งกายทีKบรสิทุธ ิW - รา่งกายของเราเป็นวหิารของพระวญิญาณบรสิทุธิI 
และเราถกูเตอืนใหถ้วายเกยีรตแิดพ่ระเจา้ดว้ยรา่งกายของตน (1 โครนิธ ์6: 20-21) 
Sanctity of the Body-Our body is the temple of the Holy Spirit, and we are admonished to glorify God in our body 
(1 Corinthians 6:20-21). " 
 
1 โครนิธ ์6: 19-20 -  ทา่นรูแ้ลว้ไมใ่ชห่รอืวา่ รา่งกายของพวกทา่นเป็นวหิารของพระวญิญาณบรสิทุธิIผูส้ถติในทา่น ผูซ้ ึ?ง
พวกทา่นไดร้ับจากพระเจา้ และทา่นทั Qงหลายไมใ่ชเ่จา้ของตวัทา่นเอง? 20 เพราะวา่พระเจา้ทรงซืQอทา่นไวแ้ลว้ดว้ยรา
คาสงู ฉะนัQน จงถวายพระเกยีรตแิดพ่ระเจา้ดว้ยรา่งกายของพวกทา่นเถดิ 
1 Cor. 6:19-20  
    What? know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, 
and ye are not your own? [20] For ye are bought with a price: therefore glorify God in your body, and in 
your spirit, which are God's.  
 
"ถา้ใครทําลายวหิารของพระเจา้ พระเจา้จะทรงทําลายคนนัQน" (1 โครนิธ ์3: 16-17) 
If any man defile the temple of God, him shall God destroy" (1 Cor. 3:16-17).  
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1 โครนิธ ์3: 16-17 - ทา่นทั Qงหลายรูแ้ลว้ไมใ่ชห่รอืวา่พวกทา่นเป็นวหิารของพระเจา้ และพระวญิญาณของพระเจา้สถติ
อยูใ่นพวกทา่น?  17 ถา้ใครทําลายวหิารของพระเจา้ พระเจา้จะทรงทําลายคนนัQน เพราะวา่วหิารของพระเจา้เป็นที?บริ
สทุธิI และพวกทา่นเป็นวหิารนัQน 
1 Cor. 3:16-17  
    Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? [17] If any man 
defile the temple of God, him shall God destroy; for the temple of God is holy, which temple ye are.  

 
เรายอมถวายตวัของเราแดพ่ระเจา้เพื?อเป็นเครื?องบชูาอนับรสิทุธิIที?มชีวีติและเป็นที?พอพระทยัของพระเจา้...(โรม 12: 1) 
We are also admonished to present our bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God" (Romans 12:1),  
 
โรม 12: 1 -  ดงันัQน พี?นอ้งทั Qงหลาย โดยเห็นแกค่วามเมตตากรณุาของพระเจา้ ขา้พเจา้จงึวงิวอนทา่นทั Qงหลายใหถ้วาย
ตวัของทา่นแดพ่ระองค ์เพื?อเป็นเครื?องบชูาอนับรสิทุธิIที?มชีวีติ และเป็นที?พอพระทยัพระเจา้ ซึ?งเป็นการนมสัการโดยวญิ
ญาณจติของทา่น  
Romans 12:1  
    I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, 
holy, acceptable unto God, which is your reasonable service.  
 
และ..."เพราะฉะนัQนเมื?อพวกทา่นจะรับประทาน จะดื?ม หรอืจะทําอะไรกต็าม จงทําเพื?อถวายพระเกยีรตแิดพ่ระเจา้" (1  
โครนิธ ์10:31) 
and "...whatsoever ye do, do all to the glory of God" (1 Corinthians10:31b).  
 
1 โครนิธ ์10: 31 - เพราะฉะนัQนเมื?อพวกทา่นจะรับประทาน จะดื?ม หรอืจะทําอะไรกต็าม จงทําเพื?อถวายพระเกยีรตแิดพ่ระ
เจา้ 
 
1 Cor. 10:31  
    Whether therefore ye eat, or drink, or whatsoever ye do, do all to the glory of God.  
 
การมเีพศสมัพันธร์ะหวา่งพี?นอ้งรว่มสายโลหติหรอืในครอบครัว การรักรว่มเพศ ชายกบัชาย หญงิกบัหญงินัQน 
พระคมัภรีถ์อืเป็นสิ?งตอ้งหา้มอยา่งเด็ดขาด การกระทําเชน่นัQนยงัเป็นสิ?งน่าเกลยีดน่าชงัตอ่พระเจา้  
ถงึแมว้า่คนเหลา่นัQนอาจจะถกูรังเกยีจจากสงัคมและศาสนาดว้ยกต็าม (โรม 1: 24-28; เลวนีติ ิ18: 22, 23; 20:10-21) 
Incest, same-sex unions, and all homosexual and lesbian relationships are strictly forbidden by the Scriptures. 
These practices are an abomination to God, though they may be sanctioned by a state or religious institution 
(Romans 1:24-28; Leviticus 18:22, 23; 20:10-21). 
 
โรม 1:24-28 -  เพราะฉะนัQน พระเจา้จงึทรงปลอ่ยเขาใหป้ระพฤตกิารโสโครกตามราคะตณัหาในใจของเขา ใหเ้ขาทําส ิ?ง
ที?น่าอบัอายตอ่กายของกนัและกนั 25 เพราะวา่เขาไดเ้อาความจรงิเรื?องพระเจา้มาแลกกบัความเท็จ ทั Qงนมสัการและ
ปรนนบิตัสิ ิ?งที?ถกูสรา้งขึQน แทนพระองคผ์ูท้รงสรา้ง ผูซ้ ึ?งควรจะไดร้ับการสรรเสรญิเป็นนติย ์อาเมน 26 เพราะเหตนุีQ พระ
เจา้ทรงปลอ่ยใหเ้ขามกีเิลสตณัหาอนัน่าอปัยศ พวกผูห้ญงิของเขากเ็ปลี?ยนจากเพศสมัพันธต์ามธรรมชาต ิใหผ้ดิธรรม
ชาตไิป 27 สว่นผูช้ายกเ็ลกิมเีพศสมัพันธก์บัผูห้ญงิใหถ้กูตามธรรมชาตเิชน่กนั และเรา่รอ้นดว้ยไฟราคะตณัหาที?มตีอ่กนั 
ผูช้ายกบัผูช้ายดว้ยกนัประกอบกจิอนัน่าละอายอยา่งยิ?ง เขาจงึไดร้ับผลกรรมอนัสมควรแกค่วามผดิของเขา  28 และ
เพราะเขาเห็นวา่การรูจ้ักพระเจา้ไมเ่ป็นสิ?งสําคญั พระองคจ์งึทรงปลอ่ยใหเ้ขามจีติใจเสื?อมทรามและประพฤตสิ ิ?งที?ไม่
เหมาะสม 
Romans 1:24-28  
    Wherefore God also gave them up to uncleanness through the lusts of their own hearts, to dishonour their 
own bodies between themselves: [25] Who changed the truth of God into a lie, and worshipped and served 
the creature more than the Creator, who is blessed for ever. Amen. [26] For this cause God gave them up 
unto vile affections: for even their women did change the natural use into that which is against nature: [27] 
And likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust one toward another; 
men with men working that which is unseemly, and receiving in themselves that recompence of their error 
which was meet. [28] And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to 
a reprobate mind, to do those things which are not convenient;  
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เลวนีติ ิ18: 22-23 - หา้มผูช้ายหลบันอนกบัผูช้ายดว้ยกนัเชน่เดยีวกบัหลบันอนกบัผูห้ญงิ เป็นสิ?งพงึรังเกยีจ 23 หา้มสมสู่
กบัสตัว ์ซึ?งทําตนใหเ้ป็นมลทนิเพราะมนั และหา้มหญงิคนใดยอมตวัสมสูก่บัสตัว ์การทําแบบนีQเป็นเรื?องวปิลาส 
Leviticus 18:22-23  
    Thou shalt not lie with mankind, as with womankind: it is abomination. [23] Neither shalt thou lie with 
any beast to defile thyself therewith: neither shall any woman stand before a beast to lie down thereto: it is 
confusion.  
 
เลวนีติ ิ20 : 10-21 -  “ถา้ผูใ้ดรว่มประเวณีกบัภรรยาของเพื?อนบา้น ผูร้ว่มประเวณีทั QงชายและหญงินัQนจะตอ้งถกูลงโทษ
ถงึตาย 11 ชายใดนอนกบัภรรยาของบดิาของเขา ผูนั้ Qนไดเ้ปิดของลบัของบดิาของเขา ทั QงสองคนนัQนตอ้งถกูลงโทษถงึ
ตายแน่ๆ ที?พวกเขาตอ้งตายนัQนพวกเขาเองเป็นผูร้ับผดิชอบ 12 ชายใดนอนกบัลกูสะใภ ้ทั QงสองคนนัQนตอ้งถกูลงโทษถงึ
ตายแน่ๆ เพราะทั Qงสองไดท้ําผดิวปิลาส ที?พวกเขาตอ้งตายนัQนพวกเขาเองเป็นผูร้ับผดิชอบ13 ชายใดนอนกบัผูช้าย
เหมอืนอยา่งกบัผูห้ญงิ ทั Qงสองคนทําผดิในสิ?งอนัพงึรังเกยีจ ทั QงสองคนนัQนตอ้งถกูลงโทษถงึตายแน่ๆ ที?พวกเขาตอ้ง
ตายนัQนพวกเขาเองเป็นผูร้ับผดิชอบ 14 ชายใดรับหญงิและรับมารดาของนางมาเป็นภรรยาดว้ย นี?เป็นเรื?องอธรรม ใหเ้ผา
ชายนัQนและหญงิทั QงสองนัQนเสยีดว้ยไฟ เพื?อวา่จะไมม่คีวามอธรรมในหมูพ่วกเจา้15 ถา้ชายใดสมสูก่บัสตัว ์ชายคนนัQน
ตอ้งถกูลงโทษถงึตายแน่ๆ จงขวา้งสตัวนั์ Qนเสยีใหต้าย 16 ถา้หญงิคนใดเขา้ใกลส้ตัว ์และสมสูก่บัมนั จงฆา่หญงินัQนและ
สตัวนั์Qนเสยีใหต้าย ทั Qงสองตอ้งถกูลงโทษถงึตายแน่ๆ ที?ทั Qงสองตอ้งตายนัQน ทั Qงสองเป็นผูร้ับผดิชอบ  17 “ถา้ชายใดรับ
พี?สาว หรอืนอ้งสาวของเขา คอืบตุรสาวของพอ่ หรอืบตุรสาวของแม ่และดขูองลบัของเธอและเธอกด็ขูองลบัของเขา 
เป็นสิ?งที?น่าอายมาก จะตอ้งขบัออกจากทา่มกลางชนชาตขิองเขา เพราะเขาไดเ้ปิดของลบัของพี?สาวและนอ้งสาวของ
เขา เขาตอ้งรับโทษของเขา18 ชายใดเขา้นอนกบัหญงิผูม้ปีระจําเดอืน และเปิดของลบัของเธอ เขาไดท้ําใหแ้หลง่โล
หติของเธอเปิด สว่นเธอกเ็ปิดแหลง่โลหติของเธอ ใหไ้ลท่ั Qงสองคนออกจากชนชาตขิองเขา19 หา้มเปิดของลบัของพี?
สาวหรอืนอ้งสาวมารดาเจา้ หรอืพี?สาวนอ้งสาวของบดิาเจา้ เพราะในการทําเชน่นัQนเจา้ไดเ้ปิดของลบัของญาตสินทิ 
พวกเจา้ตอ้งรับโทษความชั?วของพวกเจา้ 20 ถา้ชายใดนอนกบัภรรยาของลงุ เขาไดเ้ปิดของลบัของลงุ ทั Qงสองจะตอ้ง
รับโทษ ทั Qงสองจะตายโดยไมม่บีตุร21 ถา้ชายใดรับภรรยาของพี?ชาย หรอืนอ้งชายมา กเ็ป็นมลทนิ เขาไดเ้ปิดของลบั
ของพี?ชายหรอืนอ้งชาย พวกเขาจะไมม่บีตุร 
Leviticus 20:10-21  
    And the man that committeth adultery with another man's wife, even he that committeth adultery with his 
neighbour's wife, the adulterer and the adulteress shall surely be put to death. [11] And the man that lieth 
with his father's wife hath uncovered his father's nakedness: both of them shall surely be put to death; their 
blood shall be upon them. [12] And if a man lie with his daughter in law, both of them shall surely be put to 
death: they have wrought confusion; their blood shall be upon them. [13] If a man also lie with mankind, as 
he lieth with a woman, both of them have committed an abomination: they shall surely be put to death; their 
blood shall be upon them. [14] And if a man take a wife and her mother, it is wickedness: they shall be burnt 
with fire, both he and they; that there be no wickedness among you. [15] And if a man lie with a beast, he 
shall surely be put to death: and ye shall slay the beast. [16] And if a woman approach unto any beast, and 
lie down thereto, thou shalt kill the woman, and the beast: they shall surely be put to death; their blood shall 
be upon them. [17] And if a man shall take his sister, his father's daughter, or his mother's daughter, and see 
her nakedness, and she see his nakedness; it is a wicked thing; and they shall be cut off in the sight of their 
people: he hath uncovered his sister's nakedness; he shall bear his iniquity. [18] And if a man shall lie with a 
woman having her sickness, and shall uncover her nakedness; he hath discovered her fountain, and she hath 
uncovered the fountain of her blood: and both of them shall be cut off from among their people. [19] And 
thou shalt not uncover the nakedness of thy mother's sister, nor of thy father's sister: for he uncovereth his 
near kin: they shall bear their iniquity. [20] And if a man shall lie with his uncle's wife, he hath uncovered 
his uncle's nakedness: they shall bear their sin; they shall die childless. [21] And if a man shall take his 
brother's wife, it is an unclean thing: he hath uncovered his brother's nakedness; they shall be childless.  
 
การกระทําใดๆที?เป็นการ "เจาะ แตง่ ตดั รา่งกาย"  การสกั การตดัอวยัวะรา่งกาย 
และการแปลงรา่งกายใหผ้ดิรปูผดิรา่งไป 
เป็นจดุเริ?มตน้แหง่การปฏเิสธพระเจา้และขดัตอ่พระวญิญาณแหง่ความบรสิทุธิIและหลกัการในพระคมัภรี ์
การกระทําเชน่นีQไมค่วรมใีนทา่มกลางชวีติของผูเ้ช ื?อ (ทโิมธ ี2:8-10; โรม 12:1,2; อสิยาห ์3:16-22; 1 ยอหน์ 2: 15-17) 
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Practices such as "body piercing," tattooing, mutilating and disfiguring the body, are of pagan origin and contrary to 
the spirit of holiness and biblical principles. These practices should have no place in the lives of believers (Cf: 
Timothy 2:8-10; Romans 12:1, 2; Isaiah 3:16-22; 1 John 2:15-17). 
 
โรม 12: 1-2 - ดงันัQน พี?นอ้งทั Qงหลาย โดยเห็นแกค่วามเมตตากรณุาของพระเจา้ ขา้พเจา้จงึวงิวอนทา่นทั Qงหลายใหถ้วาย
ตวัของทา่นแดพ่ระองค ์เพื?อเป็นเครื?องบชูาอนับรสิทุธิIที?มชีวีติ และเป็นที?พอพระทยัพระเจา้ ซึ?งเป็นการนมสัการโดยวญิ
ญาณจติของทา่น 2 อยา่ลอกเลยีนแบบอยา่งคนในยคุนีQ แตจ่งรับการเปลี?ยนแปลงจติใจ แลว้อปุนสิยัของทา่นจงึจะ
เปลี?ยนใหม ่เพื?อทา่นจะไดท้ราบพระประสงคข์องพระเจา้ จะไดรู้ว้า่อะไรด ีอะไรเป็นที?ชอบพระทยั และอะไรดยีอดเยี?ยม 
Romans 12:1-2  
    I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, 
holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. [2] And be not conformed to this world: but be 
ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and 
perfect, will of God.  
 
อสิยาห ์3: 16-22 -  และพระยาหเ์วหต์รัสวา่“เพราะวา่บรรดาธดิาศโิยนนัQนหยิ?งผยองและเดนิคอยดืคอยาวทั Qงสง่ตา
หวานเดนิกระตุง้กระติQงขยบัเทา้ใหม้เีสยีงกรุง๋กริ[ง  17 องคเ์จา้นายจะใหเ้ป็นรอยแผลตกสะเกด็บนศรีษะของบรรดาธดิา
ศโิยนและพระยาหเ์วหจ์ะทําใหห้นา้ผากของพวกนางโลน้”  18 ในวนันัQนองคเ์จา้นายจะเอาบรรดาสิ?งงดงามไปเสยี คอื
กําไลขอ้เทา้ ปันจเุหร็จ ตุม้วงเดอืน 19 จีQ กําไลมอื ผา้แถบ 20 ผา้มาลา กําไลตน้แขน ผา้คาดเอว ผอบนํQามนัหอม ตะ
กรดุ 21 แหวนตราและหว่งที?จมกู 22 เสืQอออกงานและเสืQอคลมุ ผา้คลมุและกระเป๋าถอื 
Isaiah 3:16-22  
    Moreover the Lord saith, Because the daughters of Zion are haughty, and walk with stretched forth necks 
and wanton eyes, walking and mincing as they go, and making a tinkling with their feet: [17] Therefore the 
Lord will smite with a scab the crown of the head of the daughters of Zion, and the Lord will discover their 
secret parts. [18] In that day the Lord will take away the bravery of their tinkling ornaments about their 
feet, and their cauls, and their round tires like the moon, [19] The chains, and the bracelets, and the mufflers, 
[20] The bonnets, and the ornaments of the legs, and the headbands, and the tablets, and the earrings, [21] 
The rings, and nose jewels, [22] The changeable suits of apparel, and the mantles, and the wimples, and the 
crisping pins, 
 
1 ยอหน์ 2: 15-17 -  อยา่รักโลกหรอืส ิ?งของในโลก ถา้ใครรักโลก ความรักของพระบดิาไมไ่ดอ้ยูใ่นผูนั้ Qน 16 เพราะวา่ทกุ
ส ิ?งที?อยูใ่นโลก คอืตณัหาของเนืQอหนังและตณัหาของตา และความทะนงในลาภยศไมไ่ดม้าจากพระบดิา แตม่าจากโลก 
17 และโลกกบัสิ?งยั?วยวนของโลกกําลงัผา่นพน้ไป แตค่นที?ประพฤตติามพระทยัของพระเจา้จะดํารงอยูเ่ป็นนติย ์
1 John 2:15-17  
    Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the 
Father is not in him. [16] For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the 
pride of life, is not of the Father, but is of the world. [17] And the world passeth away, and the lust thereof: 
but he that doeth the will of God abideth for ever.  
 

อวสานศาสตร ์ 
Eschatology 

 
การเสด็จกลบัมาคร ั0งท ีKสองของพระเยซูครสิตก์อ่นยคุพนัปี - 
พระครสิตจ์ะเสด็จกลบัมาอกีครั Qงในทอ้งฟ้าดว้ยฤทธานุภาพและพระสริอินัยิ?งใหญ(่มทัธวิ 24:27,28) "คอืวา่องคพ์ระผู ้
เป็นเจา้จะเสด็จมาจากสวรรคด์ว้ยพระดํารัสสั?ง ดว้ยเสยีงเรยีกของหวัหนา้ทตูสวรรคแ์ละดว้ยเสยีงแตรของพระเจา้ และ
ทกุคนที?ตายแลว้ในพระครสิตจ์ะเป็นขึQนมากอ่น  17 หลงัจากนัQนพระเจา้จะทรงรับพวกเราซึ?งยงัมชีวีติอยูข่ ึQนไปในเมฆ
พรอ้มกบัคนเหลา่นัQน และจะไดพ้บองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ในฟ้าอากาศ อยา่งนัQนแหละ เรากจ็ะอยูก่บัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เป็น
นติย ์18 เพราะฉะนัQน จงหนุนใจกนัดว้ยถอ้ยคําเหลา่นีQเถดิ (1 เธสะโลนกิา 4:16-18; ด ู1 โครนิธ ์15:51,52) 7 ขอใหเ้รา
ยนิดแีละเปรมปรดี ิIและถวายพระเกยีรตแิดพ่ระองคเ์พราะงานอภเิษกสมรสของพระเมษโปดกมาถงึแลว้และเจา้สาวของ
พระองคก์เ็ตรยีมตวัพรอ้มแลว้  มธ. 22:2; ลก. 14:16; 8 และโปรดใหเ้จา้สาวสวมใสผ่า้ป่านเนืQอละเอยีด มนัระยบัและ
สะอาดเพราะวา่ผา้ป่านเนืQอละเอยีดนัQนคอืการประพฤตอินัชอบธรรมของธรรมกิชน”  9 และทตูสวรรคอ์งคนั์Qนบอกขา้พ
เจา้วา่ “จงเขยีนลงไปวา่ ความสขุมแีกค่นทั Qงหลายที?ไดร้ับเชญิมาในงานเลีQยงอภเิษกสมรสของพระเมษโปดก” และ
ทา่นบอกอกีวา่ “ถอ้ยคําเหลา่นีQเป็นคําที?สตัยจ์รงิของพระเจา้” วว. 21:5; 10 แลว้ขา้พเจา้กท็รดุตวัลงแทบเทา้ของทา่น
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เพื?อจะนมสัการทา่น แตท่า่นกลา่วกบัขา้พเจา้วา่ “อยา่ทําแบบนีQ เราเป็นผูร้ว่มรับใชเ้ชน่เดยีวกบัทา่นและพี?นอ้งของทา่น
ที?ยดึถอืคําพยานของ  
พระเยซ ูจงนมสัการพระเจา้เถดิ” เพราะวา่คําพยานของพระเยซนัูQนเป็นหวัใจของการเผยพระวจนะ 
Pre-Millennial Second Coming Of Jesus - Christ is coming again in the clouds of heaven with power and great 
glory (Matthew 24:27, 28). "The dead in Christ shall rise first, then we which are alive and remain shall be caught 
up together with them in the clouds to meet the Lord in the air and so shall we ever be with the Lord" (1 
Thessalonians 4:16-18; see a1so 1 Corinthians 15:51, 52). All who are caught up in the first resurrection will attend 
the marriage supper of the Lamb (Revelation 19:7-9). Christ will then return to earth and reign with the saints for a 
thousand years (vv.4, 6; see also Zechariah 14:4, 5; 1 Thessalonians 4:14; Jude 14, 15; Revelation 5:10; 19:11-21).  
 
มทัธวิ 24: 27-28 - เพราะวา่ฟ้าแลบจากทศิตะวนัออกสอ่งไปจนถงึทศิตะวนัตกอยา่งไร การเสด็จมาของบตุรมนุษยก์จ็ะ
เป็นอยา่งนัQน 28 ซากศพอยูท่ ี?ไหนฝงูนกแรง้กจ็ะรมุลอ้มกนัอยูท่ ี?นั?น   
Matthew 24:27-28  
    For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west; so shall also the coming of the 
Son of man be. [28] For wheresoever the carcase is, there will the eagles be gathered together.  
 
1 เธสะโลนกิา 4: 16-18 - คอืวา่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะเสด็จมาจากสวรรคด์ว้ยพระดํารัสสั?ง ดว้ยเสยีงเรยีกของหวัหนา้ทตู
สวรรคแ์ละดว้ยเสยีงแตรของพระเจา้ และทกุคนที?ตายแลว้ในพระครสิตจ์ะเป็นขึQนมากอ่น  17 หลงัจากนัQนพระเจา้จะทรง
รับพวกเราซึ?งยงัมชีวีติอยูข่ ึQนไปในเมฆพรอ้มกบัคนเหลา่นัQน และจะไดพ้บองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ในฟ้าอากาศ อยา่งนัQนแหละ 
เรากจ็ะอยูก่บัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เป็นนติย ์18 เพราะฉะนัQน จงหนุนใจกนัดว้ยถอ้ยคําเหลา่นีQเถดิ  
1 Thes. 4:16-18  
    For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the 
trump of God: and the dead in Christ shall rise first: [17] Then we which are alive and remain shall be 
caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air: and so shall we ever be with the 
Lord. [18] Wherefore comfort one another with these words.  
 
1 โครนิธ ์15: 51-52 -  นี?แน่ะ ขา้พเจา้มคีวามลํQาลกึที?จะบอกกบัพวกทา่น คอืเราจะไมล่ว่งหลบัหมดทกุคน แตจ่ะถกู
เปลี?ยนใหมท่กุคน 52 ในชั?วขณะเดยีว ในพรบิตาเดยีว เมื?อเป่าแตรครั Qงสดุทา้ย เพราะวา่จะมกีารเป่าแตร และพวกที?ตาย
แลว้จะถกูทําใหเ้ป็นขึQนโดยปราศจากความเสื?อมสลาย แลว้เราจะถกูเปลี?ยนใหม ่
1 Cor. 15:51-52  
    Behold, I shew you a mystery; We shall not all sleep, but we shall all be changed, [52] In a moment, in the 
twinkling of an eye, at the last trump: for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised 
incorruptible, and we shall be changed.  
 
ววิรณ ์19:7-9 - ขอใหเ้รายนิดแีละเปรมปรดี ิIและถวายพระเกยีรตแิดพ่ระองคเ์พราะงานอภเิษกสมรสของพระเมษโปดก
มาถงึแลว้และเจา้สาวของพระองคก์เ็ตรยีมตวัพรอ้มแลว้  8 และโปรดใหเ้จา้สาวสวมใสผ่า้ป่านเนืQอละเอยีด มนัระยบัและ
สะอาดเพราะวา่ผา้ป่านเนืQอละเอยีดนัQนคอืการประพฤตอินัชอบธรรมของธรรมกิชน”  9 และทตูสวรรคอ์งคนั์Qนบอกขา้พ
เจา้วา่ “จงเขยีนลงไปวา่ ความสขุมแีกค่นทั Qงหลายที?ไดร้ับเชญิมาในงานเลีQยงอภเิษกสมรสของพระเมษโปดก” และ
ทา่นบอกอกีวา่ “ถอ้ยคําเหลา่นีQเป็นคําที?สตัยจ์รงิของพระเจา้” 10 แลว้ขา้พเจา้กท็รดุตวัลงแทบเทา้ของทา่นเพื?อจะนมสั
การทา่น แตท่า่นกลา่วกบัขา้พเจา้วา่ “อยา่ทําแบบนีQ เราเป็นผูร้ว่มรับใชเ้ชน่เดยีวกบัทา่นและพี?นอ้งของทา่นที?ยดึถอืคํา
พยานของพระเยซ ูจงนมสัการพระเจา้เถดิ” เพราะวา่คําพยานของพระเยซนัูQนเป็นหวัใจของการเผยพระวจนะ 
Rev. 19:7-9  
    Let us be glad and rejoice, and give honour to him: for the marriage of the Lamb is come, and his wife 
hath made herself ready. [8] And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and 
white: for the fine linen is the righteousness of saints. [9] And he saith unto me, Write, Blessed are they 
which are called unto the marriage supper of the Lamb. And he saith unto me, These are the true sayings of 
God.  
 
เศคารยิาห ์14: 4-5 - ในวนันัQน พระบาทของพระองคจ์ะทรงยนือยูท่ ี?ภเูขามะกอกเทศ ซึ?งอยูห่นา้กรงุเยรซูาเล็มดา้นตะวนั
ออก และภเูขามะกอกเทศนัQนจะแยกออกเป็น 2 สว่น จากทศิตะวนัออกไปทศิตะวนัตก โดยมหีบุเขากวา้งมากคั?นอยู ่
ภเูขากึ?งหนึ?งจงึจะถอยไปทางเหนอื และอกีกึ?งหนึ?งจะถอยไปทางใต ้5 และทา่นจะตอ้งหนทีางหบุเขาของเรานัQน เพราะ
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วา่หบุเขาแหง่บรรดาภเูขาจะมาจรดอาซาล และทา่นทั Qงหลายจะตอ้งหนไีป อยา่งที?หนจีากแผน่ดนิไหวสมยัอสุซยีาห ์
กษัตรยิป์ระเทศยดูาห ์แลว้พระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของเราจะเสด็จมา และบรรดาทตูทั Qงส ิQนจะมากบัพระองค ์  
Zech. 14:4-5  
    And his feet shall stand in that day upon the mount of Olives, which is before Jerusalem on the east, and 
the mount of Olives shall cleave in the midst thereof toward the east and toward the west, and there shall be 
a very great valley; and half of the mountain shall remove toward the north, and half of it toward the south. 
[5] And ye shall flee to the valley of the mountains; for the valley of the mountains shall reach unto Azal: yea, 
ye shall flee, like as ye fled from before the earthquake in the days of Uzziah king of Judah: and the Lord my 
God shall come, and all the saints with thee.  
 
1 เธสะโลนกิา 4: 14 - เพราะในเมื?อเราเชื?อวา่พระเยซสู ิQนพระชนมแ์ละคนืพระชนมแ์ลว้ โดยพระเยซนัูQน พระเจา้จะทรงนํา
บรรดาคนที?ลว่งหลบัไปแลว้นัQนมากบัพระองค ์
1 Thes. 4:14  
    For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with 
him.  
 
ยดูาห ์1: 14-15 - คนเหลา่นีQแหละที?เอโนคซึ?งเป็นคนชั?วอายทุี?เจ็ดนับจากอาดมัพยากรณไ์วว้า่ นี?แน่ะ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้
กําลงัเสด็จมาพรอ้มกบัผูบ้รสิทุธ ิIของพระองคนั์บเป็นหมื?นๆ 15 เพื?อทําการพพิากษาทกุคน และเพื?อทําใหค้นอธรรมทกุ
คนสํานกึตวัถงึการอธรรมทกุอยา่ง ที?พวกเขาทําไปตามวถิทีางอธรรมนัQน และสํานกึตวัถงึความหยาบชา้ทั Qงหมด ที?คน
บาปชั?วไดก้ลา่วรา้ยตอ่พระองค ์
Jude 1:14-15  
    And Enoch also, the seventh from Adam, prophesied of these, saying, Behold, the Lord cometh with ten 
thousands of his saints, [15] To execute judgment upon all, and to convince all that are ungodly among them 
of all their ungodly deeds which they have ungodly committed, and of all their hard speeches which ungodly 
sinners have spoken against him.  
 
ววิรณ ์5: 10 - พระองคท์รงทําใหเ้ขาเป็นอาณาจักรและเป็นปโุรหติของพระเจา้ของเราและพวกเขาจะครอบครองบน
แผน่ดนิโลก” 
Rev. 5:10  
    And hast made us unto our God kings and priests: and we shall reign on the earth.  
 
ววิรณ ์19: 11-21 - แลว้ขา้พเจา้เห็นสวรรคเ์ปิดออก และ นี?แน่ะ มมีา้สขีาวตวัหนึ?ง พระองคผ์ูท้รงมา้นัQนมพีระนามวา่ “ซื?อ
สตัยแ์ละสตัยจ์รงิ” พระองคท์รงพพิากษาและทรงตอ่สูด้ว้ยความชอบธรรม 12 พระเนตรของพระองคเ์หมอืนอยา่งเปลว
ไฟ และบนพระเศยีรของพระองคม์มีงกฎุหลายอนั พระองคท์รงมพีระนามจารกึไวซ้ ึ?งไมม่ใีครรูจ้ักเลยนอกจากพระองค์
เอง 13 พระองคท์รงฉลองพระองคท์ี?ไดจุ้ม่ในเลอืด และพระนามที?เรยีกพระองคนั์Qนคอื “พระวาทะของพระเจา้” 14 กอง
ทพัทั Qงหลายในสวรรคนุ่์งหม่ผา้ป่านเนืQอละเอยีด สขีาวสะอาด ขี?มา้ขาวตามเสด็จพระองคไ์ป 15 มพีระแสงคมกรบิออก
มาจากพระโอษฐข์องพระองค ์เพื?อพระองคจ์ะทรงใชม้นัฟาดฟันประชาชาตติา่งๆ และพระองคจ์ะทรงครอบครองเขาทั Qง
หลายดว้ยคทาเหล็ก พระองคจ์ะทรงยํ?าบอ่ยํ?าองุน่แหง่พระพโิรธรนุแรงของพระเจา้ผูท้รงฤทธานุภาพสงูสดุ 16 พระองค์
ทรงมพีระนามจารกึที?ฉลองพระองค ์และที?ตน้พระอรูขุองพระองคว์า่ “กษัตรยิเ์หนอืกษัตรยิท์ั Qงหลายและเจา้นายเหนอื
เจา้นายทั Qงหลาย”  17 แลว้ขา้พเจา้เห็นทตูสวรรคอ์งคห์นึ?งยนือยูบ่นดวงอาทติย ์ทา่นรอ้งประกาศเสยีงดงัแกน่กทั Qงหมด
ที?บนิอยูใ่นทอ้งฟ้าวา่ “มาเถดิ มาชมุนุมกนัในงานเลีQยงใหญข่องพระเจา้ 18 เพื?อจะกนิเนืQอกษัตรยิ ์เนืQอนายทหาร เนืQอคน
ที?มกีําลงัมาก เนืQอมา้ เนืQอของคนทั Qงหลายที?นั?งบนหลงัของมนั และเนืQอของทกุคน ทั Qงคนที?เป็นเสรชีนและเป็นทาส ทั Qง
คนเล็กนอ้ยและคนใหญโ่ต”  19 และขา้พเจา้เห็นสตัวร์า้ย และบรรดากษัตรยิบ์นแผน่ดนิโลก พรอ้มทั Qงกองทพัของ
กษัตรยิเ์หลา่นัQน มาชมุนุมกนัเพื?อทําสงครามกบัพระองคผ์ูท้รงมา้ และกบักองทพัของพระองค ์20 แตส่ตัวร์า้ยนัQนถกูจับ
พรอ้มกบัผูเ้ผยพระวจนะเท็จผูท้ ี?ทําหมายสําคญัตอ่หนา้มนั และใชห้มายสําคญันัQนลอ่ลวงคนทั Qงหลายที?ไดร้ับเครื?อง
หมายของสตัวร์า้ย และคนทั Qงหลายที?บชูารปูของมนั ทั Qงสองถกูโยนลงไปทั Qงเป็นในบงึไฟที?ลกุไหมด้ว้ยกํามะถนั 21 
และคนที?เหลอือยูก่ถ็กูฆา่ดว้ยพระแสงที?ออกมาจากพระโอษฐข์องพระองคผ์ูท้รงมา้นัQน และนกทั Qงหมดกอ็ ิ?มดว้ยเนืQอ
ของคนเหลา่นัQน  
Rev. 19:11-21  
    And I saw heaven opened, and behold a white horse; and he that sat upon him was called Faithful and 
True, and in righteousness he doth judge and make war. [12] His eyes were as a flame of fire, and on his 
head were many crowns; and he had a name written, that no man knew, but he himself. [13] And he was 
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clothed with a vesture dipped in blood: and his name is called The Word of God. [14] And the armies which 
were in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean. [15] And out of his 
mouth goeth a sharp sword, that with it he should smite the nations: and he shall rule them with a rod of 
iron: and he treadeth the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God. [16] And he hath on his 
vesture and on his thigh a name written, KING OF KINGS, AND  
LORD OF LORDS. [17] And I saw an angel standing in the sun; and he cried with a loud voice, saying to all 
the fowls that fly in the midst of heaven, Come and gather yourselves together unto the supper of the great 
God; [18] That ye may eat the flesh of kings, and the flesh of captains, and the flesh of mighty men, and the 
flesh of horses, and of them that sit on them, and the flesh of all men, both free and bond, both small and 
great. [19] And I saw the beast, and the kings of the earth, and their armies, gathered together to make war 
against him that sat on the horse, and against his army. [20] And the beast was taken, and with him the false 
prophet that wrought miracles before him, with which he deceived them that had received the mark of the 
beast, and them that worshipped his image. These both were cast alive into a lake of fire burning with 
brimstone. [21] And the remnant were slain with the sword of him that sat upon the horse, which sword 
proceeded out of his mouth: and all the fowls were filled with their flesh.  
 
การฟื0 นจากความตาย -
จะมกีารฟืQนขึQนมาจากความตายทั QงคนชอบธรรมและคนอธรรมคนชอบธรรมจะถกูยกขึQนเป็นพรอ้มกบัการเสด็จมาปรากฏ
ของพระเยซใูนทอ้งฟ้าดว้ยพระสริ ิ
การฟืQนขึQนจากความตายของคนอธรรมจะเกดิขึQนหลงัจากการครอบครองของพระครสิตต์ลอดพันปีบนโลก "ขา้พเจา้มี
ความหวงัในพระเจา้ซ ึ?งเป็นความหวงัที?พวกเขาเองกย็อมรับ คอืหวงัวา่ทั Qงคนชอบธรรมและคนไมช่อบธรรมจะเป็นขึQน
จากตาย"(กจิการ 24:15; ด ูดาเนยีล 12:2; ววิรณ ์20:4-6; ยอหฯ์ 5:28,29; 1 โครนิธ ์15:12-23, 41-58) 
    Resurrection-There will be a resurrection for both the righteous and the wicked. The righteous will be raised at 
Christ's first appearance in the clouds of glory. The resurrection of the wicked will occur after the thousand-year 
reign of Christ on earth. "And have hope toward God, which they themselves also allow, that there shall be a 
resurrection of the dead, both of the just and unjust" (Acts 24:15; see also Daniel 12:2; Revelation 20:4-6; John 
5:28, 29; 1 Corinthians 15:12-23, 41-58).  
 
กจิการ 24: 15 - ขา้พเจา้มคีวามหวงัในพระเจา้ซ ึ?งเป็นความหวงัที?พวกเขาเองกย็อมรับ คอืหวงัวา่ทั Qงคนชอบธรรมและ
คน  
ไมช่อบธรรมจะเป็นขึQนจากตาย 
Acts 24:15  
    And have hope toward God, which they themselves also allow, that there shall be a resurrection of the 
dead, both of the just and unjust.  
 
ดาเนยีล 12: 2 - และคนเป็นอนัมากในพวกที?หลบัในผงคลแีหง่แผน่ดนิโลกจะตื?นขึQน บา้งกจ็ะเขา้สูช่วีตินริันดร ์บา้งกเ็ขา้
สูค่วามอบัอายและความขายหนา้นริันด 
Daniel 12:2  
    And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to 
shame and everlasting contempt.  
 
ววิรณ ์20: 4-6 - ขา้พเจา้เห็นบลัลงักห์ลายบลัลงัก ์และผูท้ ี?นั?งอยูบ่นนัQนไดร้ับมอบอํานาจในการพพิากษา ขา้พเจา้เห็น
ดวงวญิญาณของคนทั Qงหลายที?ถกูตดัศรีษะเพราะการเป็นพยานถงึพระเยซ ูและเพราะพระวจนะของพระเจา้ พวกเขาไม่
ไดบ้ชูาสตัวร์า้ยหรอืรปูของมนั และไมไ่ดร้ับเครื?องหมายของมนัไวท้ี?หนา้ผากหรอืที?มอืของเขา เขาทั Qงหลายกลบัมชีวีติ
ข ึQนอกีและครอบครองรว่มกบัพระครสิตเ์ป็นเวลาหนึ?งพันปี 5 (สว่นคนอื?นๆ ที?ตายไปแลว้ไมไ่ดก้ลบัมชีวีติข ึQนอกีจนกวา่จะ
ครบหนึ?งพันปี) นี?แหละคอืการเป็นขึQนจากตายครั Qงแรก 6 ใครที?มสีว่นในการเป็นขึQนจากตายครั Qงแรกกเ็ป็นสขุและบรสิทุธิI 
ความตายครั Qงที?สองจะไมม่อีํานาจเหนอืเขาทั Qงหลาย แตเ่ขาจะเป็นปโุรหติของพระเจา้และของพระครสิต ์และจะครอบ
ครองรว่มกบัพระองคห์นึ?งพันปี 
 
Rev. 20:4-6  
    And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them: and I saw the souls of 
them that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, and which had not worshipped 
the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads, or in their hands; and they 
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lived and reigned with Christ a thousand years. [5] But the rest of the dead lived not again until the thousand 
years were finished. This is the first resurrection. [6] Blessed and holy is he that hath part in the first 
resurrection: on such the second death hath no power, but they shall be priests of God and of Christ, and 
shall reign with him a thousand years.  
 
ยอหน์ 5: 28-29 - อยา่ประหลาดใจในขอ้นีQเลย เพราะใกลจ้ะถงึเวลาที?ทกุคนที?อยูใ่นอโุมงคฝั์งศพจะไดย้นิเสยีงของพระ
บตุร 29 และจะกา้วออกมา คนที?ประพฤตดิกีเ็ป็นขึQนมาสูช่วีติ คนที?ประพฤตชิั?วกเ็ป็นขึQนมาสูก่ารพพิากษา 
John 5:28-29  
    Marvel not at this: for the hour is coming, in the which all that are in the graves shall hear his voice, [29] 
And shall come forth; they that have done good, unto the resurrection of life; and they that have done evil, 
unto the resurrection of damnation.  
 
1 โครนิธ ์15:12-23 - ถา้เราประกาศวา่พระครสิตท์รงถกูทําใหเ้ป็นขึQนมาจากความตายแลว้ ทําไมบางคนในพวกทา่นจงึ
พดูวา่การเป็นขึQนจากความตายไมม่?ี 13 ถา้การเป็นขึQนมาจากความตายไมม่ ีพระครสิตก์ไ็มท่รงถกูทําใหเ้ป็นขึQนมา 14 
ถา้พระครสิตไ์มท่รงถกูทําใหเ้ป็นขึQนมา การประกาศของเรานัQนกไ็รป้ระโยชน ์และความเชื?อของทา่นทั Qงหลายกไ็รป้ระ
โยชนด์ว้ย 15 และคนกจ็ะเห็นวา่เราเป็นพยานเท็จในเรื?องพระเจา้ เพราะเราเป็นพยานวา่พระองคท์รงทําใหพ้ระครสิต์
เป็นขึQนมาแลว้ แตถ่า้คนตายไมถ่กูทําใหเ้ป็นขึQนมาแลว้ พระครสิตก์ไ็มไ่ดเ้ป็นขึQนมา 16 เพราะวา่ถา้คนตายไมถ่กูทําให ้
เป็นขึQนมา พระครสิตก์ไ็มไ่ดท้รงถกูทําใหเ้ป็นขึQนมา 17 และถา้พระครสิตไ์มไ่ดท้รงถกูทําใหเ้ป็นขึQนมา ความเชื?อของ
พวกทา่นกไ็รป้ระโยชน ์ทา่นกย็งัคงอยูใ่นบาปของตน 18 และถา้อยา่งนัQนคนทั Qงหลายที?ลว่งหลบัในพระครสิตก์พ็นิาศไป
ดว้ย 19 ถา้เรามคีวามหวงัในพระครสิตเ์พยีงแคใ่นชวีตินีQ เรากเ็ป็นพวกน่าเวทนาที?สดุของคนทั Qงหมด  20 แตบ่ดันีQ พระ
ครสิตท์รงถกูทําใหเ้ป็นขึQนมาจากความตายแลว้ และทรงเป็นผลแรกของพวกที?ลว่งหลบัไป 21 เพราะวา่ในเมื?อความ
ตายเกดิขึQนโดยมนุษยค์นหนึ?ง การเป็นขึQนจากความตายกเ็กดิขึQนโดยมนุษยค์นหนึ?งเชน่กนั 22 เพราะวา่เชน่เดยีวกบัที?
ทกุคนตอ้งตายโดยเกี?ยวเนื?องกบัอาดมั ทกุคนกจ็ะไดร้ับชวีติโดยเกี?ยวเนื?องกบัพระครสิต ์23 แตว่า่จะเป็นไปตามลําดบั 
คอืพระครสิตท์รงเป็นผลแรก ตอ่จากนัQนกค็อืคนทั Qงหลายที?เป็นของพระครสิตใ์นเวลาที?พระองคเ์สด็จกลบัมา 
1 Cor. 15:12-23  
    Now if Christ be preached that he rose from the dead, how say some among you that there is no 
resurrection of the dead? [13] But if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen: [14] And if 
Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain. [15] Yea, and we are found false 
witnesses of God; because we have testified of God that he raised up Christ: whom he raised not up, if so be 
that the dead rise not. [16] For if the dead rise not, then is not Christ raised: [17] And if Christ be not raised, 
your faith is vain; ye are yet in your sins. [18] Then they also which are fallen asleep in Christ are perished. 
[19] If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. [20] But now is Christ risen 
from the dead, and become the firstfruits of them that slept. [21] For since by man came death, by man came 
also the resurrection of the dead. [22] For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. [23] 
But every man in his own order: Christ the firstfruits; afterward they that are Christ's at his coming.  
 
1 โครนิธ ์15:41-58 - รัศมขีองดวงอาทติยก์อ็ยา่งหนึ?ง รัศมขีองดวงจันทรก์อ็ยา่งหนึ?ง รัศมขีองดวงดาวกอ็ยา่งหนึ?ง ที?จรงิ
รัศมขีองดาวดวงหนึ?งกต็า่งกนักบัรัศมขีองดาวดวงอื?นๆ  42 การเป็นขึQนมาของคนตายกเ็หมอืนกนั รา่งกายที?ถกูหวา่นลง
นัQนเสื?อมสลายได ้รา่งกายที?เป็นขึQนมานัQนไมเ่สื?อมสลาย 43 สิ?งที?ถกูหวา่นลงนัQนไรเ้กยีรต ิสิ?งที?เป็นขึQนมานัQนมศีกัดิIศร ีสิ?ง
ที?ถกูหวา่นลงนัQนออ่นกําลงั สิ?งที?เป็นขึQนมานัQนมพีลงั 44 สิ?งที?ถกูหวา่นลงนัQนเป็นกายเนืQอหนัง สิ?งที?เป็นขึQนมานัQนเป็นกาย
จติวญิญาณ ถา้มกีายเนืQอหนัง กายจติวญิญาณกม็ดีว้ย 45 ดงัที?เขยีนไวว้า่ “มนุษย ์ คนแรกคอือาดมั จงึเป็นผูม้ชีวีติ”  
แตอ่าดมัสดุทา้ยนัQนเป็นวญิญาณผูป้ระทานชวีติ46 รา่งกายแรกนัQนไมใ่ชเ่ป็นกายจติวญิญาณ แตเ่ป็นกายเนืQอหนัง รา่ง
กายตอ่จากนัQนจงึเป็นกายจติวญิญาณ 47 มนุษยค์นแรกนัQนมาจากดนิและเป็นมนุษยด์นิ มนุษยค์นที?สองนัQนมาจาก
สวรรค ์48 มนุษยด์นิคนนัQนเป็นอยา่งไร มนุษยด์นิทั Qงหลายกเ็ป็นอยา่งนัQน มนุษยส์วรรคค์นนัQนเป็นอยา่งไร มนุษยส์วรรค์
ทั Qงหลายกเ็ป็นอยา่งนัQน 49 และเชน่เดยีวกบัที?เรามลีกัษณะของมนุษยด์นิ เรากจ็ะมลีกัษณะของมนุษยส์วรรค ์50 พี?นอ้ง
ทั Qงหลาย ขา้พเจา้หมายความวา่ เนืQอและเลอืดไมส่ามารถมสีว่นในอาณาจักรของพระเจา้ และสิ?งที?เสื?อมสลายไมม่สีว่น
ในสิ?งที?ไมเ่สื?อมสลาย  51 นี?แน่ะ ขา้พเจา้มคีวามลํQาลกึที?จะบอกกบัพวกทา่น คอืเราจะไมล่ว่งหลบัหมดทกุคน แตจ่ะถกู
เปลี?ยนใหมท่กุคน 52 ในชั?วขณะเดยีว ในพรบิตาเดยีว เมื?อเป่าแตรครั Qงสดุทา้ย เพราะวา่จะมกีารเป่าแตร และพวกที?ตาย
แลว้จะถกูทําใหเ้ป็นขึQนโดยปราศจากความเสื?อมสลาย แลว้เราจะถกูเปลี?ยนใหม ่53 เพราะวา่ส ิ?งที?เสื?อมสลายไดน้ีQตอ้ง
สวมดว้ยสิ?งที?เสื?อมสลายไมไ่ด ้และสภาพที?ตอ้งตายนีQตอ้งสวมดว้ยสภาพที?ไมต่าย54 เมื?อส ิ?งที?เสื?อมสลายไดน้ีQสวมดว้ย
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สิ?งที?เสื?อมสลายไมไ่ดแ้ละสภาพที?ตอ้งตายนีQสวมดว้ยสภาพที?ไมต่าย เมื?อนัQนพระวจนะที?เขยีนไวจ้ะสําเร็จวา่“ความตายก็
ถกูกลนืเขา้ในชยัชนะแลว้  55 โอ ความตาย ชยัชนะของเจา้อยูท่ ี?ไหน?โอ ความตาย เหล็กในของเจา้อยูท่ ี?ไหน?”   56 
เหล็กในของความตายนัQนคอืบาป และอํานาจของบาปคอืธรรมบญัญัต ิ57 สาธกุารแดพ่ระเจา้ ผูป้ระทานชยัชนะแกเ่รา 
โดยพระเยซคูรสิตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา  58 ฉะนัQนพี?นอ้งที?รักของขา้พเจา้ จงมั?นคงอยู ่อยา่หวั?นไหว จงทํางานของ
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ใหบ้รบิรูณท์กุเวลา ทา่นทั Qงหลายพงึรูว้า่ ในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ การตรากตรําของทา่นจะไมไ่รป้ระโยชน ์ 
1 Cor. 15:41-58  
    There is one glory of the sun, and another glory of the moon, and another glory of the stars: for one star 
differeth from another star in glory. [42] So also is the resurrection of the dead. It is sown in corruption; it is 
raised in incorruption: [43] It is sown in dishonour; it is raised in glory: it is sown in weakness; it is raised in 
power: [44] It is sown a natural body; it is raised a spiritual body. There is a natural body, and there is a 
spiritual body. [45] And so it is written, The first man Adam was made a living soul; the last Adam was 
made a quickening spirit. [46] Howbeit that was not first which is spiritual, but that which is natural; and 
afterward that which is spiritual. [47] The first man is of the earth, earthy: the second man is the Lord from 
heaven. [48] As is the earthy, such are they also that are earthy: and as is the heavenly, such are they also 
that are heavenly. [49] And as we have borne the image of the earthy, we shall also bear the image of the 
heavenly. [50] Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God; neither doth 
corruption inherit incorruption. [51] Behold, I shew you a mystery; We shall not all sleep, but we shall all be 
changed, [52] In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump: for the trumpet shall sound, and the 
dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. [53] For this corruptible must put on 
incorruption, and this mortal must put on immortality. [54] So when this corruptible shall have put on 
incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is 
written, Death is swallowed up in victory. [55] O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? 
[56] The sting of death is sin; and the strength of sin is the law. [57] But thanks be to God, which giveth us 
the victory through our Lord Jesus Christ. [58] Therefore, my beloved brethren, be ye stedfast, unmovable, 
always abounding in the work of the Lord, forasmuch as ye know that your labour is not in vain in the Lord.  
 
ชวีตินรินัดรส์าํหรบัผูช้อบธรรม - รางวลัของผูช้อบธรรมคอืชวีติที?เป็นนริันดรก์บัพระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยูเ่ป็นนติย ์
"และคนเหลา่นีQจะตอ้งออกไปรับโทษอยูเ่ป็นนติย ์แตบ่รรดาคนชอบธรรมจะเขา้สูช่วีตินริันดร”์ (มทัธวิ 25: 46; ลกูา 
18:29,30: ยอหน์ 10:28; โรม 6:22; 1 ยอหน์ 5:11-13) 
Eternal Life for the Righteous - The reward of the righteous is everlasting life in the presence of God. "And these 
shall go away into everlasting punishment: but the righteous into life eternal" (Matthew 25:46; Luke 18:29, 30; 
John 10:28; Romans 6:22; 1 Jn 5:11-13).  
 
มทัธวิ 25: 46 - และคนเหลา่นีQจะตอ้งออกไปรับโทษอยูเ่ป็นนติย ์แตบ่รรดาคนชอบธรรมจะเขา้สูช่วีตินริันดร”์ 
Matthew 25:46  
    And these shall go away into everlasting punishment: but the righteous into life eternal.  
 
ลกูา 18: 29-30 -  พระองคจ์งึตรัสกบัพวกเขาวา่ “เราบอกความจรงิกบัพวกทา่นวา่ คนที?สละบา้น หรอืภรรยา หรอืพี?นอ้ง 
หรอืบดิามารดา หรอืบตุรเพราะเห็นแกแ่ผน่ดนิของพระเจา้ 30 จะไดร้ับผลตอบแทนหลายเทา่ในยคุนีQ และในยคุหนา้จะ
ไดช้วีตินริันดร”์ 
Luke 18:29-30  
    And he said unto them, Verily I say unto you, There is no man that hath left house, or parents, or 
brethren, or wife, or children, for the kingdom of God's sake, [30] Who shall not receive manifold more in 
this present time, and in the world to come life everlasting. 
 
ยอหน์ 10: 28 - เราใหช้วีตินริันดรแ์กแ่กะทั Qงหลาย แกะเหลา่นัQนจะไมม่วีนัพนิาศและจะไมม่ใีครแยง่ชงิแกะนัQนไปจากมอื
ของเราได ้
John 10:28  
    And I give unto them eternal life; and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my 
hand.  
 
โรม 6:22 - แตเ่ดี[ยวนีQพวกทา่นพน้จากการเป็นทาสของบาป และกลบัมาเป็นทาสของพระเจา้แลว้ ผลสนองที?ทา่นไดร้ับ
กค็อืการชาํระใหบ้รสิทุธิI และผลสดุทา้ยคอืชวีตินริันดร ์
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Romans 6:22  
    But now being made free from sin, and become servants to God, ye have your fruit unto holiness, and the 
end everlasting life.  
 
1 ยอหน์ 5: 11-13 - และพยานหลกัฐานนัQนกค็อื พระเจา้ประทานชวีตินริันดรแ์กเ่รา และชวีตินีQมอียูใ่นพระบตุรของพระ
องค1์2 คนที?มพีระบตุรกม็ชีวีติ คนที?ไมม่พีระบตุรกไ็มม่ชีวีติ ความรูเ้ร ืKองชวีตินรินัดร ์ 13 ขอ้ความเหลา่นีQขา้พเจา้เขยีน
ถงึทา่นทั Qงหลายที?วางใจในพระนามของพระบตุรของพระเจา้ เพื?อใหท้า่นรูว้า่ทา่นมชีวีตินริันดร ์
1 John 5:11-13  
    And this is the record, that God hath given to us eternal life, and this life is in his Son. [12] He that hath 
the Son hath life; and he that hath not the Son of God hath not life. [13] These things have I written unto you 
that believe on the name of the Son of God; that ye may know that ye have eternal life, and that ye may 
believe on the name of the Son of God.  
 
ความเป็นนริันดรข์องคนอธรรม - คนเหลา่นัQนที?ปฏเิสธหรอืไมเ่อาใจใสใ่นการทรงเรยีกใหก้ลบัใจใหมแ่ละความรอดนัQน 
จะถกูพพิากษาลงโทษใหร้ับคําสาปแชง่นริันดร ์(ยอหน์ 3: 15-21) 
Eternal Punishment for the Wicked - Those who reject or disregard the call to repentance and salvation are 
doomed to eternal damnation (John 3:15-21).  
 
ยอหน์ 3: 15-21 - เพื?อทกุคนที?วางใจพระองคจ์ะไดช้วีตินริันดร”์  16 พระเจา้ทรงรักโลกดงันีQ คอืไดป้ระทานพระบตุรองค์
เดยีวของพระองค ์เพื?อทกุคนที?วางใจในพระบตุรนัQนจะไมพ่นิาศ แตม่ชีวีตินริันดร ์17 เพราะวา่พระเจา้ทรงใหพ้ระบตุรเขา้
มาในโลก ไมใ่ชเ่พื?อพพิากษาโลก แตเ่พื?อชว่ยกูโ้ลกใหร้อดโดยพระบตุรนัQน 18 คนที?วางใจในพระบตุรจะไมถ่กูพพิาก
ษา สว่นคนที?ไมไ่ดว้างใจกถ็กูพพิากษาอยูแ่ลว้ เพราะเขาไมไ่ดว้างใจในพระนามพระบตุรองคเ์ดยีวของพระเจา้ 19 หลกั
การพพิากษามอียา่งนีQ คอืความสวา่งเขา้มาในโลกแลว้ แตม่นุษยร์ักความมดืมากกวา่ความสวา่ง เพราะกจิการของพวก
เขาเลวทราม20 เพราะทกุคนที?ประพฤตชิั?วกเ็กลยีดความสวา่ง และไมม่าหาความสวา่ง เนื?องจากกลวัวา่การกระทําของ
ตนจะปรากฏ 21 แตค่นที?ประพฤตติามความจรงิกม็าถงึความสวา่ง เพื?อใหเ้ห็นวา่การกระทําของเขานัQนทําโดยพึ?งพระ
เจา้ 
John 3:15-21  
    That whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life.  
    [16] For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him 
should not perish, but have everlasting life. [17] For God sent not his Son into the world to condemn the 
world; but that the world through him might be saved.  
    [18] He that believeth on him is not condemned: but he that believeth not is condemned already, because 
he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. [19] And this is the condemnation, that 
light is come into the world, and men loved darkness rather than light, because their deeds were evil. [20] 
For every one that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. 
[21] But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought 
in God.  
 
ในนรก ไมม่ทีางหนรีอดออกมาได ้ไมม่กีารปลดปลอ่ย ไมถ่กูทําลายลา้ง นรกม ี"ความตายครั Qงที?สอง" 
และเป็นสถานที?แหง่ความเจ็บปวดทกุขท์รมานชั?วกปัชั?วกลัป์ " แตพ่วกที?ขีQขลาด พวกที?ไมเ่ชื?อ พวกที?ประพฤตอิยา่งน่า
สะอดิสะเอยีน พวกฆาตกร พวกลว่งประเวณี พวกใชเ้วทมนตร ์พวกบชูารปูเคารพ และทกุคนที?โกหกนัQน มรดกของพวก
เขาอยูใ่นบงึที?ไฟและกํามะถนักําลงัลกุไหมอ้ยู ่ซึ?งเป็นความตายครั Qงที?สอง” (ววิรณ ์21: 8; ด2ู0:10-15; 2 เธสะโลกา 1:7-
10; ยดูา 14:15; มทัธวิ 25:46; มาระโก 3:29) 
In hell there is no escape, no liberation, no annihilation. Hell is the "the second  
death," and is a place of eternal torment. "But the fearful, and unbelieving, and the abominable, and murderers, and 
whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars, shall have their part in the lake which burneth with fire 
and brimstone: which is the second death" (Revelation 21:8; see also 20:10-15; 2 Thessalonians 1:7-10; Jude 14:15; 
Matthew 25:46; Mark 3:29). 
 
ววิรณ ์21: 8  - แตพ่วกที?ขีQขลาด พวกที?ไมเ่ชื?อ พวกที?ประพฤตอิยา่งน่าสะอดิสะเอยีน พวกฆาตกร พวกลว่งประเวณี พวก
ใชเ้วทมนตร ์พวกบชูารปูเคารพ และทกุคนที?โกหกนัQน มรดกของพวกเขาอยูใ่นบงึที?ไฟและกํามะถนักําลงัลกุไหมอ้ยู ่ซึ?ง
เป็นความตายครั Qงที?สอง” 
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Rev. 21:8  
    But the fearful, and unbelieving, and the abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, 
and idolaters, and all liars, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone: which is 
the second death.  
 
ววิรณ ์20:10-15 - สว่นมารที?ลอ่ลวงเขาทั Qงหลายกถ็กูโยนลงไปในบงึไฟและกํามะถนั ที?ซ ึ?งสตัวร์า้ยและผูเ้ผยพระวจนะ
เท็จอยูนั่ Qน และพวกมนัจะถกูทรมานทั Qงกลางวนัและกลางคนืตลอดไปเป็นนติย ์การพพิากษาหนา้พระทีKน ัKงใหญ่
สขีาว  11 แลว้ขา้พเจา้เห็นพระที?นั?งใหญส่ขีาวและเห็นพระองคผ์ูป้ระทบับนพระที?นั?งนั Qน แผน่ดนิโลกและฟ้าสวรรคก์็
หายไปจากพระพักตรข์องพระองค ์และไมม่ใีครพบเห็นที?อยูข่องพวกมนัอกีเลย 12 ขา้พเจา้ยงัเห็นบรรดาคนตาย ทั Qงคน
ใหญโ่ตและคนเล็กนอ้ยยนือยูห่นา้พระที?นั?งนั Qน แลว้หนังสอืตา่งๆ กถ็กูเปิดออก และหนังสอือกีเลม่หนึ?งกถ็กูเปิดออก
ดว้ย คอืหนังสอืแหง่ชวีติ คนตายกถ็กูพพิากษาตามการกระทําของเขาทั Qงหลายที?เขยีนไวใ้นหนังสอืเหลา่นัQน 13 ทะเลก็
สง่คนืคนตายที?อยูใ่นทะเล ความตายและแดนคนตายกส็ง่คนืคนตายที?อยูใ่นนัQน แตล่ะคนกถ็กูพพิากษาตามการกระทํา
ของตน 14 แลว้ความตายและแดนคนตายกถ็กูโยนลงไปในบงึไฟ บงึไฟนี?แหละคอืความตายครั Qงที?สอง 15 และถา้พบ
วา่ใครไมม่ชี ื?อจดไวใ้นหนังสอืแหง่ชวีติ เขากจ็ะถกูโยนลงไปในบงึไฟ  
Rev. 20:10-15  
    And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false 
prophet are, and shall be tormented day and night for ever and ever.  
    [11] And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled 
away; and there was found no place for them. [12] And I saw the dead, small and great, stand before God; 
and the books were opened: and another book was opened, which is the book of life: and the dead were 
judged out of those things which were written in the books, according to their works. [13] And the sea gave 
up the dead which were in it; and death and hell delivered up the dead which were in them: and they were 
judged every man according to their works. [14] And death and hell were cast into the lake of fire. This is the 
second death. [15] And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire.  
 
2 เธสะโลนกิา 1: 7-10 - และที?จะทรงใหท้า่นทั Qงหลาย ที?รับความยากลําบากนัQนไดร้ับความบรรเทาดว้ยกนักบัเรา เมื?อ
พระเยซเูจา้จะปรากฏองคจ์ากสวรรคใ์นเปลวเพลงิ พรอ้มกบัหมูท่ตูสวรรคผ์ูม้ฤีทธิIของพระองค ์8 และจะลงโทษสนอง
คนเหลา่นัQนที?ไมรู่จ้ักพระเจา้ และแกค่นที?ไมเ่ชื?อฟังขา่วประเสรฐิของพระเยซเูจา้ของเรา 9 คนเหลา่นัQนจะไดร้ับโทษ อนั
เป็นความพนิาศนริันดรแ์ละพรากจากพระพักตรพ์ระเป็นเจา้ และจากพระสริแิหง่อานุภาพของพระองค ์ในวนันัQน10 คอืใน
วนัที?พระองคจ์ะเสด็จมา เพื?อรับพระเกยีรต ิเพราะธรรมกิชนของพระองค ์และเพื?อใหเ้ป็นที?อศัจรรยใ์จแกค่นทั Qงปวงที?
เชื?อ เพราะทา่นกไ็ดเ้ชื?อคําพยานของเราจรงิๆ แลว้ 
2 Thes. 1:7-10  
    And to you who are troubled rest with us, when the Lord Jesus shall be revealed from heaven with his 
mighty angels, [8] In flaming fire taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel 
of our Lord Jesus Christ: [9] Who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the 
Lord, and from the glory of his power; [10] When he shall come to be glorified in his saints, and to be 
admired in all them that believe (because our testimony among you was believed) in that day.  
 
ยดูาห ์1: 14-15 - คนเหลา่นีQแหละที?เอโนค ซึ?งเป็นคนชั?วอายทุี?เจ็ดนับจากอาดมัไดพ้ยากรณไ์วว้า่ นี?แน่ะ องคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้ไดเ้สด็จมาพรอ้มกบัผูบ้รสิทุธ ิIของพระองคเ์ป็นหมื?นๆ 15 เพื?อทรงพพิากษาปรับโทษคนทั Qงปวง และทรงกระทําให ้
ทรุชนทั Qงปวง รูส้กึตวัถงึการอธรรมที?เขาไดก้ระทําดว้ยใจชั?ว และรูส้กึตวัถงึการหยาบชา้ทั Qงหมด ที?ทรุชนคนบาปเหลา่
นัQนไดก้ลา่วรา้ยตอ่พระองค ์  
Jude 1:14-15  
    And Enoch also, the seventh from Adam, prophesied of these, saying, Behold, the Lord cometh with ten 
thousands of his saints, [15] To execute judgment upon all, and to convince all that are ungodly among them 
of all their ungodly deeds which they have ungodly committed, and of all their hard speeches which ungodly 
sinners have spoken against him.  
 
มทัธวิ 25: 46 - และพวกเหลา่นีQจะตอ้งออกไปรับโทษอยูเ่ป็นนติย ์แตผู่ช้อบธรรมจะเขา้สูช่วีตินริันดร”์ 
Matthew 25:46  
    And these shall go away into everlasting punishment: but the righteous into life eternal.  
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มาระโก 3: 29 - แตผู่ใ้ดจะกลา่วคําหมิ?นประมาทตอ่พระวญิญาณบรสิทุธิI จะโปรดยกใหผู้นั้ Qนไมไ่ดเ้ลย แตผู่นั้ Qนมกีรรมชั?ว
แหง่บาปเป็นนติย”์   
Mark 3:29  
    But he that shall blaspheme against the Holy Ghost hath never forgiveness, but is in danger of eternal 
damnation:  
 

หลกัการดาํเนนิชวีติครสิตเตยีนและสรา้งสาวก 
Principles for Practical 

Christian Living and Discipline 
 
คําแนะนําดงัตอ่ไปนีQไดเ้ปิดเผยอยา่งชดัเจนในพระครสิตธรรมคมัภรีห์รอืหลกัทั?วไปที?มเีนืQอหาตรงตามหลกัคําสอนในพร
ะคมัภรีห์ลกัการดงักลา่วยงันําเราใหต้ั Qงใจที?จะเสรมิสรา้งความสมัพันธข์องเรากบัพระครสิตใ์หด้ยี ิ?งข ึQน 
และหนุนใจเราในการดําเนนิชวีติที?ถวายเกยีรตแิดพ่ระนามของพระครสิต ์รวมทั Qงชว่ยสนับสนุนคําพยานของครสิตจักร 
พระคมัภรีไ์ดต้กัเตอืนเราวา่ " อยา่ใหผู้ใ้ดหมิ?นประมาทความหนุ่มแน่นของทา่น แตจ่งเป็นแบบอยา่งแกค่นที?เชื?อทั Qงปวง 
ทั Qงในทางวาจาและการประพฤต ิในความรัก ในความเชื?อ และในความบรสิทุธิI" (1 ทโิมธ ี4: 12) พระเยซตูรัสวา่ " 6 
“บคุคลผูใ้ดหวิกระหาย ความชอบธรรม ผูนั้ Qนเป็นสขุ เพราะวา่พระเจา้จะทรงใหอ้ ิ?มบรบิรูณ"์ (มทัธวิ 5:16) 
The following guidelines are explicitly revealed in the Scriptures, or else shown to be consistent with biblical 
teachings. They are brought to our attention to enhance our relationship with Christ and one another, and to 
encourage us to live in a way that will bring glory and honor to the name of Christ, and to support the witness of the 
church. We are admonished in the Scriptures: " be thou an example of the believers, in word, in conversation, in 
charity, in spirit, in faith, in purity" (1 Tim  4:l2b). Jesus instructs us: "Let your light so shine before men, that they 
may see your good works, and glorify your Father which is in heaven" (Matthew 5:16.  
 
การอธษิฐาน - พระเยซทูรงตกัเตอืนให ้"เฝ้าระวงัและอธษิฐาน" (มทัธวิ 26: 41) 
Prayer - Jesus' admonition to "watch and pray" (Matthew 26:41a)  
 
มทัธวิ 26: 41 - ทา่นทั Qงหลายจงเฝ้าระวงัและอธษิฐาน เพื?อทา่นจะไมต่อ้งถกูทดลอง จติวญิญาณพรอ้มแลว้กจ็รงิ แต่
กายยงัออ่นกําลงั” 
 
Matthew 26:41  
    Watch and pray, that ye enter not into temptation: the spirit indeed is willing, but the flesh is weak.  
 
การอธษิฐานเป็นเรื?องเรง่ดว่นสําหรับทกุวนั เราอาศยัอยูใ่น "ยคุที?เต็มไปดว้ยอนัตราย" 
และพระครสิตแ์ละอคัรสาวกไดเ้ตอืนใหเ้ราทราบลว่งหนา้ถงึเวลานัQนวา่ยิ?งใกลว้นัที?องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เสด็จมามากยิ?งเทา่
ไหร ่ยิ?งทวคีวามชั?วรา้ยมากขึQน ดงันัQน 
การอธษิฐานทกุวนัเป็นประจําและการเฝ้าเดี?ยวควรเป็นสิ?งที?ตอ้งทําเป็นอนัดบัแรกของครอบครัวครสิตจักร 
การรักษาทา่ทแีหง่การอธษิฐานเป็นกญุแจฝ่ายวญิญาณสําหรับผูเ้ช ื?อแตล่ะคน พระเยซยูงัทรงตรัสอกีวา่ "...พระองค์
ตรัสคําอปุมาเรื?องหนึ?งใหเ้ขาฟัง เพื?อสอนวา่คนทั Qงหลายควรอธษิฐานอยูเ่สมอ ไมอ่อ่นระอาใจ" ลกูา 18:1 
และอคัรทตูไดห้นุนใจผูเ้ช ื?อให ้"จงอธษิฐานอยา่งสมํ?าเสมอ" (1 เธสะโลนกิา 5: 17) 
has never been more urgent than today. We live in "perilous times," and Christ and the apostles warned that the 
times will only worsen as we approach our Lord's return. Therefore, daily prayers and family devotions should be a 
priority in every church home. Maintaining a prayerful attitude is a key to spirituality for every individual and local 
congregation. Again Jesus said, "...men ought alway to pray, and not to faint" (Luke l8:la), and the apostle 
encouraged believers to "pray without ceasing"(1 Thessalonians 5: 17).  
 
1 เธสะโลนกิา 5: 17 - "จงอธษิฐานอยา่งสมํKาเสมอ" 
1 Thes. 5:17  
    Pray without ceasing.  
 
นอกจากนีQเราควรจะ ".....จงอธษิฐานเพื?อกนัและกนั...." (ยากอบ 5: 16) 
We are also enjoined to "... pray one for another..." (James 5:l6a).  
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ยากอบ 5: 16 - เหตฉุะนัQนทา่นทั Qงหลายจงสารภาพบาปตอ่กนัและกนั และจงอธษิฐานเพื?อกนัและกนั เพื?อทา่นทั Qงหลาย
จะพน้โรคภยั คําอธษิฐานของผูช้อบธรรมนัQนมพีลงัทําใหเ้กดิผล 
James 5:16  
    Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent 
prayer of a righteous man availeth much.  
 
การอธษิฐานในกรณีพเิศษควรจะปฏบิตัดิว้ยสทิธอิํานาจเพื?อผูท้ ี?ถวายตวัปรนนบิตัริับใชพ้ระเจา้และพันธกจิแหง่พระวจน
ะ(ทโิมธ ี2: 1-3) 
Special prayers should be made for those in authority and for those who have given themselves in service to God 
and to the ministry of the Word (Timothy 2: 1-3).  
Prayer is so essential to the life of the church that the church is called "the house of prayer" (Isaiah 56:7; Matthew 
21:13).  
 
อสิยาห ์56: 7 - คนเหลา่นีQเราจะนํามายงัภเูขาบรสิทุธิIของเราและกระทําใหเ้ขาชื?นบานอยูใ่นนเิวศอธษิฐานของ
เราเครื?องเผาบชูาของเขาและเครื?องสกัการบชูาของเขาจะเป็นที?โปรดปรานบนแทน่บชูาของเราเพราะนเิวศของเราเขา
จะเรยีกวา่เป็นนเิวศอธษิฐานสําหรับบรรดาชนชาตทิั Qงหลาย 
Isaiah 56:7  
    Even them will I bring to my holy mountain, and make them joyful in my house of prayer: their burnt 
offerings and their sacrifices shall be accepted upon mine altar; for mine house shall be called an house of 
prayer for all people.  
 
มทัธวิ 21: 13 - พระองคต์รัสกบัเขาวา่ “มพีระวจนะเขยีนไวว้า่ นเิวศของเราเขาจะเรยีกวา่ เป็นนเิวศอธษิฐาน  แตเ่จา้ทั Qง
หลายมากระทําใหเ้ป็น ถํQาของพวกโจร ” 
Matthew 21:13  
    And said unto them, It is written, My house shall be called the house of prayer; but ye have made it a den 
of thieves.  
 
การศกึษาพระคมัภรี ์- การอา่นและการศกึษาพระคมัภรีเ์ป็นสิ?งที?มคีา่มากตอ่สวสัดภิาพฝ่ายวญิญาณของลกูพระเจา้ 
สมาชกิครสิตจักรทกุคนจะไดร้ับการหนุนใจใหศ้กึษาพระวจนะของพระเจา้อยา่งสตัยซ์ื?อ เปาโลไดแ้นะนําไวว้า่ "จง
อตุสา่หส์ําแดงตนวา่ไดท้รงพสิจูนแ์ลว้เป็นคนงานที?ไมต่อ้งอาย ใชพ้ระวจนะแหง่ความจรงิอยา่งถกูตอ้ง" (2 ทโิมธ ี2: 
15) และ "ทา่นไดรู้พ้ระคมัภรีอ์นัศกัดิIสทิธิI ซึ?งสามารถสอนทา่นใหถ้งึความรอดไดโ้ดยความเชื?อในพระเยซคูรสิต"์ (3:15) 
Bible Study - Reading and studying the Scriptures are invaluable to the spiritual welfare of the child of God. Every 
member of the church is encouraged to be a faithful student of God's holy Word. Paul instructs us to "Study to shew  
thyself approved unto God..." (2 Tim 2:l5a), for "the holy scriptures are able to make thee wise unto salvation 
through faith which is in Christ Jesus (3:15),  
 
2 ทโิมธ ี3: 15 - และตั Qงแตเ่ด็กมาแลว้ ที?ทา่นไดรู้พ้ระคมัภรีอ์นัศกัดิIสทิธิI ซึ?งสามารถสอนทา่นใหถ้งึความรอดไดโ้ดย
ความเชื?อในพระเยซคูรสิต ์
2 Tim. 3:15  
    And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto 
salvation through faith which is in Christ Jesus.  
 
นอกจากนีQ  "พระคมัภรี ์ทกุตอนไดร้ับการดลใจจากพระเจา้ และเป็นประโยชนใ์นการสอน การตกัเตอืนวา่กลา่ว การ
ปรับปรงุแกไ้ขคนใหด้ ีและการอบรมในทางธรรม" (ขอ้ 6) 
ผูเ้ขยีนพระธรรมสดดุไีดเ้ล็งถงึความสําคญัของพระวจนะของพระเจา้ไว ้"พระวจนะของพระองคเ์ป็นโคมสําหรับเทา้ของ
ขา้พระองคแ์ละเป็นความสวา่งแกม่รรคาของขา้พระองค ์และ ขา้พระองคไ์ดส้ะสมพระดํารัสของพระองคไ์วใ้นใจของขา้
พระองคเ์พื?อขา้พระองคจ์ะไมท่ําบาปตอ่พระองค(์สดดุ ี119: 105,11) 
Further, he says, "All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for 
correction, for instruction in righteousness"(v. 16). The importance of the Word of God is eloquently expressed by 
the Psalmist: "Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path." And again, "Thy word have I hid in 
mine heart, that I might not sin against thee" (Psalm 119:105, 11). 
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สดดุ ี119: 105 - "พระวจนะของพระองคเ์ป็นโคมสําหรับเทา้ของขา้พระองคแ์ละเป็นความสวา่งแกม่รรคาของขา้พระ
องค ์
Psalm 119:105  
    Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.  
 
การรว่มนมสัการในครสิตจกัร - การนมสัการและการสามคัคธีรรมรว่มกบัผูเ้ช ื?อเป็นเหมอืน "ความเชื?อที?มคีณุคา่" 
ในชวีติครสิเตยีน การนมสัการควรปฏบิตัดิว้ยจติวญิญาณและดว้ยความจรงิใจ ซึ?งสอดคลอ้งกบัพระวจนะของพระเจา้ 
(ยอหน์ 4: 23, เอเฟซสั 5:19) 
Church Attendance and Worship - Worship and fellowship with believers of "like precious faith" is a vital part 
of the Christian life. Worship should be heartfelt in the Spirit, and in harmony with the Word of God (John 4 23b; 
Eph 5:19).  
 
ยอหน์ 4 : 23 - แตว่าระนัQนใกลเ้ขา้มาแลว้ และบดันีQกถ็งึแลว้ คอืเมื?อผูท้ ี?นมสัการอยา่งถกูตอ้งจะนมสัการพระบดิา ดว้ย
จติวญิญาณและความจรงิ เพราะวา่พระบดิาทรงแสวงหาคนเชน่นัQนนมสัการพระองค ์
John 4:23  
    But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in 
truth: for the Father seeketh such to worship him.  
 
เอเฟซสั 5: 19 - จงปราศรัยกนัดว้ยเพลงสดดุ ีเพลงนมสัการ และเพลงสรรเสรญิ คอืรอ้งเพลงสรรเสรญิและสดดุจีากใจ
ของทา่น ถวายองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
Ephes. 5:19  
    Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and  
 
สมาชกิครสิตจักรแตล่ะคนเป็นสว่นหนึ?งในพระกายของพระครสิต ์ดงันัQน 
รา่งกายจะตอ้งคอยแบกรับความผดิพลาดของสมาชกิแมส้กัคนหนึ?งเพื?อใหท้ําหนา้ที?ของตนในรา่งกายตอ่ไป ดงันัQน 
สมาชกิควรจะใหก้ารสนับสนุนทกุคนที?มบีทบาทหนา้ที?ในครสิตจักร และมสีว่นรว่มใหม้ากเทา่ที?ทําได ้
ผูเ้ขยีนพระธรรมฮบีรไูดใ้หค้ําแนะนําถงึคณุคา่แหง่การเขา้รว่มสามคัคธีรรมซึ?งกนัและกนั  " อยา่ขาดการประชมุเหมอืน
อยา่งบางคนที?ขาดอยูนั่ Qน แตจ่งพดูหนุนใจกนัใหม้ากยิ?งข ึQน เพราะทา่นทั Qงหลายกร็ูอ้ยูว่า่วนันั Qนใกลเ้ขา้มาแลว้"(ฮบีร ู
10:25) 
Each member of the church is a part of the body of Christ, and thus the body will be hindered to the degree that one 
member fails to actively participate in its life and mission. Accordingly, members should actively support every 
function of the church, and participate as much as possible. The exhortation of the Hebrew writer is worthy of our 
careful attention: "And let us consider one another to provoke unto love and good works. Not forsaking the 
assembling of ourselves together, as the manner of some is; but exhorting one another: and so much the more, as ye 
see the day approaching" (Hebrews 10:25).  
 
ฮบีร ู10:25 - อยา่ขาดการประชมุเหมอืนอยา่งบางคนที?ขาดอยูนั่ Qน แตจ่งพดูหนุนใจกนัใหม้ากยิ?งข ึQน เพราะทา่นทั Qงหลาย
กร็ูอ้ยูว่า่วนันั Qนใกลเ้ขา้มาแลว้  
Hebrews 10:25  
    Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is; but exhorting one another: 
and so much the more, as ye see the day approaching.  
 
เด็กๆควรไดร้ับคําแนะนําสั?งสอนที?บา้นดว้ยคําสอนและแบบอยา่งแหง่การเคารพวหิารของพระเจา้ผูร้ับใชแ้ละครอบครัว
ของเขาควรเป็นแบบอยา่งในการดําเนนิชวีติและคําพดู "เขาจะตอ้งสั?งสอนประชากรของเราถงึความแตกตา่งระหวา่ง
ของบรสิทุธิIและของสามญั และทําใหพ้วกเขารูว้า่อะไรเป็นมลทนิและอะไรไมเ่ป็นมลทนิ (เอเสเคยีล 44: 23) 
Children should be instructed at home, and taught by precept and example to respect the house of God. Ministers 
and their families should be examples in their lifestyle and conversation. "And they shall teach my people the 
difference between the holy and profane" (Ezekiel 44:23a). 
 
เอเสเคยีล 44: 23 - เขาจะตอ้งสั?งสอนประชากรของเราถงึความแตกตา่งระหวา่งของบรสิทุธิIและของสามญั และทําให ้
พวกเขารูว้า่อะไรเป็นมลทนิและอะไรไมเ่ป็นมลทนิ 
Ezekiel 44:23  
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    And they shall teach my people the difference between the holy and profane, and cause them to discern 
between the unclean and the clean.  

 
ทา่ททีี?เต็มไปดว้ยการอธษิฐานชว่ยสรา้งบรรยากาศที?นําไปสูก่ารนมสัการและการแบง่ปันพระวจนะของพระเจา้ 
ดงันัQนผูเ้ช ื?อทั Qงหลายควรอธษิฐานดว้ยทา่ททีี?นําสง่ถอ้ยคําของพระเจา้ 
ขบัไลอ่ํานาจซาตานที?จะชงิพระวจนะของพระเจา้ออกจากจติใจของพวกเขา (มาระโก 4:4,15) 
A prayerful attitude creates an atmosphere conducive for worship and the ministry of God's Word. Believers should 
therefore be prayerful as the minister delivers the message, lest Satan come and steal the Word of God from their 
hearts (Mark 4:4,15). 
 
มาระโก 4: 4 - และเมื?อเขาหวา่น เมล็ดพชืกต็กตามหนทางบา้ง แลว้นกกม็ากนิเสยี 
Mark 4:4  
And it came to pass, as he sowed, some fell by the way side, and the fowls of the air came and devoured it up.  
 
มาระโก 4 : 15 - สว่นที?ตกรมิหนทางนัQนไดแ้กพ่ระวจนะที?หวา่นลงไป แลว้ทนัททีี?พวกเขาไดย้นิ ซาตานกม็าชงิเอาพระ
วจนะที?หวา่นในตวัเขาไปเสยี 
 
Mark 4:15  
    And these are they by the way side, where the word is sown; but when they have heard, Satan cometh 
immediately, and taketh away the word that was sown in their hearts.  

 
"ปกคลมุในจติใจของเราโดยพระวญิญาณบรสิทุธิI" ควรไดร้ับการเตมิในบรรยากาศการนมสัการของเรา 
ความรักควรแสดงออกดว้ยการกระทําและเป็นที?ประจักษ์แกค่นทั Qงปวงโดยปราศจากความลําเอยีง (1 โครนิท ์13) 
เราควรเอาใจใสเ่ป็นพเิศษที?จะสําแดงความรักแกผู่ท้ ี?มาเยี?ยมเยยีน พระเยซตูรัสวา่ "ถา้ทา่นรักกนัและกนั ดงันีQแหละทกุ
คนกจ็ะรูว้า่ทา่นเป็นสาวกของเรา” (ยอหน์ 13: 35) 
God's love "shed abroad in our hearts by the Holy Ghost" should fill the atmosphere of our worship services. Love 
should govern our every action and be shown to everyone without partiality (1 Corinthians l3). We should take 
special care to show love to visitors. Jesus said, "By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love 
one to another" (John 13:35). ความรักของพระเจา้ที?  
 
ยอหน์ 13: 35 - ถา้ทา่นรักกนัและกนั ดงันีQแหละทกุคนกจ็ะรูว้า่ทา่นเป็นสาวกของเรา” 
John 13:35  
    By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another.  
 
ดาํเนนิไปดว้ยความรอบคอบ - บรรดาลกูของพระเจา้ควรจะ " ..ระวงัในการดําเนนิชวีติใหด้ ีอยา่เหมอืนคนไรปั้ญญา 
แตใ่หเ้หมอืนคนมปัีญญา  จงใชโ้อกาสใหเ้ป็นประโยชน ์เพราะวา่ทกุวนันีQเป็นยคุสมยัที?ชั?วรา้ย" (เอเฟซสั 5:15,16) 
Walking Circumspectly -Children of God should "walk circumspectly, not as fools, but as wise, Redeeming the 
time for the days are evil" (Ephesians 5:15, 16). 
 
เอเฟซสั 5: 15-16 - เพราะฉะนัQน จงระวงัในการดําเนนิชวีติใหด้ ีอยา่เหมอืนคนไรปั้ญญา แตใ่หเ้หมอืนคนมปัีญญา 16 จง
ใชโ้อกาสใหเ้ป็นประโยชนท์  เพราะวา่ทกุวนันีQเป็นยคุสมยัที?ชั?วรา้ย 
Ephes. 5:15-16  
    See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise, [16] Redeeming the time, because the days 
are evil.  
 
หากเราดําเนนิชวีติอยา่งดรีอบคอบทั Qงในครอบครัวและนอกบา้นนัQน 
ยอ่มไมเ่ปิดโอกาสใหผู้ใ้ดคดิหรอืกลา่วหาเราวา่เป็นบคุคลเสแสรง้ไดเ้ลย 
คําพดูและการกระทําของเราควรไดร้ับการชาํระดว้ยพระวจนะของพระเจา้ ใหส้มกบัฐานะเป็นลกูของพระเจา้ 
และในฐานะเป็นตวัแทนของพระเยซคูรสิตใ์นโลกนีQและเป็นสว่นหนึ?งในครสิตจักรของพระเจา้ 
เราควรสรา้งคา่นยิมของตนเองดว้ยความสตัยซ์ื?อและความสขุมุรอบคอบ(สดดุ ี1:1-3; ฟิลปิปี 1: 27; 1 เธสะโลนกิา 5: 
15-23) 
Living a consecrated life at home and abroad will give no place for anyone to justly think or speak of you as a 
hypocrite. Our manner of life and conversation should be holy in word and deed, as becoming to a child of God. As 
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representatives of Christ in this world, and members of the Church of God, we should fashion ourselves with 
modesty and sobriety (Psalm 1:1-3; Phil 1:27; 1 Thessalonians 5:15-23). 
 
สดดุ ี1: 1-3 -  บคุคลผูเ้ป็นสขุคอืผูไ้มเ่ดนิตามคําแนะนําของคนอธรรมไมย่นือยูใ่นทางของคนบาปไมนั่?งอยูใ่นที?นั?งของ
คนที?ชอบเยาะเยย้  2 แตค่วามปีตยินิดขีองผูนั้ Qนอยูใ่นธรรมบญัญัตขิองพระยาหเ์วหเ์ขาใครค่รวญธรรมบญัญัตขิองพระ
องคท์ั Qงกลางวนัและกลางคนื  3 เขาเป็นเหมอืนตน้ไมท้ี?ปลกูไวร้มิธารนํQาก ซึ?งเกดิผลตามฤดกูาลและใบกไ็มเ่หี?ยวแหง้ทกุ
อยา่งที?เขาทํากจํ็าเรญิขึQน  
Psalm 1:1-3  
    Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor 
sitteth in the seat of the scornful. [2] But his delight is in the law of the Lord; and in his law doth he meditate 
day and night. [3] And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in 
his season; his leaf also shall not wither; and whatsoever he doeth shall prosper.  
 
ฟิลปิปี 1:27 -  ขอเพยีงใหพ้วกทา่นดําเนนิชวีติสมกบัขา่วประเสรฐิของพระครสิต ์เพื?อที?วา่ไมว่า่ขา้พเจา้จะมาหาและได ้
เห็นหนา้ทา่น หรอืไมม่าหา ขา้พเจา้กจ็ะไดย้นิขา่วเกี?ยวกบัพวกทา่นวา่ ทา่นยนืหยดัมั?นคงเป็นนํQาหนึ?งใจเดยีวกนั รว่มกนั
สูด้ว้ยจติใจเดยีวกนัเพื?อความเชื?อที?มาจากขา่วประเสรฐิ 
Philip. 1:27  
    Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ: that whether I come and see you, or else 
be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind striving together for the 
faith of the gospel;  
 
1 เธสะโลนกิา 5: 15-23 - อยา่ใหค้นใดทําชั?วตอบแทนการชั?ว แตจ่งหาทางทําดเีสมอตอ่พวกทา่นเอง และตอ่คนทั?วไป
ดว้ย 16 จงชื?นบานอยูเ่สมอ 17 จงอธษิฐานอยา่งสมํ?าเสมอ 18 จงขอบพระคณุในทกุกรณี เพราะนี?แหละเป็นพระประสงค์
ของพระเจา้ สําหรับพวกทา่นในพระเยซคูรสิต ์19 อยา่ขดัขวาง1 พระวญิญาณ 20 อยา่ดหูมิ?นถอ้ยคําของผูเ้ผยพระวจนะ 
21 จงพสิจูนท์กุส ิ?ง สิ?งที?ดนัี Qนจงยดึถอืไวใ้หม้ั?น 22 จงเวน้เสยีจากสิ?งที?ชั?วทกุอยา่ง  23 ขอใหพ้ระเจา้แหง่สนัตสิขุทรง
ชาํระทา่นทั Qงหลายใหเ้ป็นคนบรสิทุธิIหมดจด และทรงรักษาทั Qงวญิญาณ จติใจ และรา่งกายของทา่นไวใ้หป้ราศจากการ
ตเิตยีน จนถงึวนัที?พระเยซคูรสิตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราจะเสด็จมา 
1 Thes. 5:15-23  
    See that none render evil for evil unto any man; but ever follow that which is good, both among 
yourselves, and to all men. [16] Rejoice evermore. [17] Pray without ceasing. [18] In every thing give thanks: 
for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. [19] Quench not the Spirit. [20] Despise not 
prophesyings. [21] Prove all things; hold fast that which is good. [22] Abstain from all appearance of evil. 
[23] And the very God of peace sanctify you wholly; and I pray God your whole spirit and soul and body be 
preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ.  
 
สิ?งบนัเทงิและกระแสดงึดดูของโลก - 
ครสิเตยีนไมค่วรมสีว่นรว่มตามกระแสของโลกและสิ?งบนัเทงิใดๆที?อาจทําใหห้ลกัอนับรสิทุธิIถกูประนปีระนอมผูเ้ชื?อควร
มสีว่นในกจิกรรมรว่มกบัผูท้ ี?ยงัไมเ่ชื?อไดแ้ตด่ว้ยความระมดัระวงัรอบคอบเทา่นัQน 
เพื?อไมใ่หใ้ครคนใดคนหนึ?งพัวพันหรอืตดิบว่งแรว้ของมารซาตาน "จงควบคมุตวัเอง จงระวงัระไวใหด้ ีศตัรขูองพวก
ทา่นคอืมาร ดจุสงิโตคํารามเดนิวนเวยีนเที?ยวเสาะหาคนที?มนัจะกดักนิได"้ ( 1 เปโตร 5:8; ด ู2 เปโตร 2:19-22) 
Entertainment and Worldly Attractions - Christians should never participate in worldly attractions and 
entertainment where the principles of holiness may  
be compromised. Believers should participate in activities with unbelievers only with a guarded disposition, lest 
one becomes entangled or entrapped in the snares of Satan. "Be sober, be vigilant; because your adversary the 
devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour" (1 Peter 5:8; see also 2 Peter 2:19-22).  
 
1 เปโตร 5:8 -  จงควบคมุตวัเอง จงระวงัระไวใหด้ ีศตัรขูองพวกทา่นคอืมาร ดจุสงิโตคํารามเดนิวนเวยีนเที?ยวเสาะหาคน
ที?มนัจะกดักนิได ้
1 Peter 5:8  
    Be sober, be vigilant; because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he 
may devour:  
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2 เปโตร 2:19-22 - พวกเขาสญัญาวา่จะใหเ้สรภีาพกบัคนเหลา่นัQน แตต่วัเองยงัเป็นทาสของความเสื?อมทราม เพราะวา่ผู ้
ใดพา่ยแพแ้กส่ ิ?งใด เขากเ็ป็นทาสของสิ?งนั Qน 20 เพราะวา่ถา้หลงัจากพวกเขาหลกีหนจีากมลทนิทั Qงหลายของโลกแลว้ 
โดยการรูจ้ักพระเยซคูรสิตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และผูช้ว่ยใหร้อดของเรา แตพ่วกเขากลบัเกี?ยวขอ้งและพา่ยแพแ้กม่ลทนิ
ชั?วเหลา่นัQนอกี บั Qนปลายของพวกเขากก็ลบัเลวรา้ยยิ?งกวา่ตอนตน้ 21 เพราะวา่ถา้พวกเขาไมไ่ดรู้จ้ักทางชอบธรรมนัQน
เสยีเลย กย็งัจะดกีวา่ที?พวกเขาไดรู้แ้ลว้ แตก่ลบัหนัหลงัใหว้สิทุธบิญัญัตทิี?ทรงมอบแกพ่วกเขานัQน 22 สิ?งที?เกดิข ึQนกบั
พวกเขากเ็ป็นไปตามสภุาษิตซึ?งเป็นความจรงิที?วา่“สนุขัเลยีกนิ8 ส ิKงท ีKมนัสาํรอกออกมา” จ และ“สกุรที?คนลา้งมนัให ้
สะอาดแลว้ กลบัลยุลงไปนอนในโคลนอกี”9   
2 Peter 2:19-22  
    While they promise them liberty, they themselves are the servants of corruption: for of whom a man is 
overcome, of the same is he brought in bondage. [20] For if after they have escaped the pollutions of the 
world through the knowledge of the Lord and Saviour Jesus Christ, they are again entangled therein, and 
overcome, the latter end is worse with them than the beginning. [21] For it had been better for them not to 
have known the way of righteousness, than, after they have known it, to turn from the holy commandment 
delivered unto them. [22] But it is happened unto them according to the true proverb, The dog is turned to 
his own vomit again; and the sow that was washed to her wallowing in the mire.  
 
ความสมัพันธใ์ดๆที?ไมถ่กูตอ้ง - เปาโลไดเ้ตอืนสตเิราไวว้า่ "อยา่ใหโ้อกาสแกม่าร" 
(เอเฟซสั 4:27) 
Illicit Relationships - Paul admonishes us to "give no place to the devil" (Ephesians 4:27). 
 
เอเฟซสั 4: 27 - อยา่ใหโ้อกาสแกม่าร 
Ephes. 4:27  
    Neither give place to the devil.  
 
การแสดงความใกลช้ดิสนทิสนมมากจนเกนิไปกบับคุคลเพศตรงขา้ม แมว้า่จะเป็นพี?นอ้งกนัในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้กต็าม 
ลว้นแตส่รา้งบรรยากาศแหง่การทดลองและใหโ้อกาสแก ่"การลอ่ลวงของซาตาน"ทั Qงส ิQน 
แซมสนัเป็นกรณีตวัอยา่งที?เดน่ชดัของพฤตกิรรมอนัไมฉ่ลาดนีQ ซึ?งนําเขาไปสูก่ารตกจากพระคณุ (ผูว้นิจิฉัย 16) 
ในทางตรงกนัขา้ม โจเซฟไดห้ลกีเลี?ยงการทดลองในทํานองเดยีวกนันีQไดอ้ยา่งฉลาด(ปฐมกาล 39) 
บางทเีปาโลอาจคดิถงึบทเรยีนของโจเซฟในใจเมื?อทา่นไดต้กัเตอืนวา่ " จงหลกีหนจีากการลว่งประเวณี บาปอยา่งอื?น
ที?มนุษยท์ํานัQนเป็นบาปนอกกาย แตค่นที?ลว่งประเวณีนั Qน ทําผดิตอ่รา่งกายของตนเอง" (1 โครนิธ ์6: 18) 
Forming too close an intimacy with the opposite sex, even if they are brothers and sisters in the Lord, creates an 
environment for temptation and gives opportunity for the "wiles of the devil." Samson is a classic case of this 
unwise behavior, which led to his fall from grace (Judges 16); whereas Joseph wisely fled from a similar situation 
(Genesis 39). Paul perhaps had Joseph in mind when he exhorted, "Flee fornication" (1 Corinthians 6:18).   
 
1 โครนิธ ์6:18 - จงหลกีหนจีากการลว่งประเวณี บาปอยา่งอื?นที?มนุษยท์ํานัQนเป็นบาปนอกกาย แตค่นที?ลว่งประเวณีนั Qน 
ทําผดิตอ่รา่งกายของตนเอง 
1 Cor. 6:18  
    Flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body; but he that committeth fornication 
sinneth against his own body.  
 
ระลกึถงึถอ้ยคําของยากอบ นอ้งชายขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ที?กลา่วไวว้า่ " เมื?อตณัหาฟักตวัขึQนแลว้กก็อ่ใหเ้กดิบาป และ
เมื?อบาปเจรญิเต็มที?แลว้กก็อ่ใหเ้กดิความตาย" (ยากอบ 1: 13-15) 
The words of James, the Lord's brother, also come to mind: "Lust when it is conceived bringeth forth sin, and sin 
when it is finished bringeth forth death" (James 1:13-15).  
 
ยากอบ 1:-13-15 -  อยา่ใหค้นที?ถกูลอ่ลวงกลา่ววา่ “พระเจา้ทรงลอ่ลวงขา้พเจา้” เพราะวา่พระเจา้จะไมถ่กูความชั?วลอ่
ลวง และพระองคเ์องกไ็มท่รงลอ่ลวงใครเลย 14 แตท่กุคนถกูลอ่ลวงดว้ยตณัหาของตวัเอง คอืถกูตณัหานัQนลอ่ลวงและ
ชกันํา 15 เมื?อตณัหาฟักตวัขึQนแลว้กก็อ่ใหเ้กดิบาป และเมื?อบาปเจรญิเต็มที?แลว้กก็อ่ใหเ้กดิความตาย  
James 1:13-15  
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    Let no man say when he is tempted, I am tempted of God: for God cannot be tempted with evil, neither 
tempteth he any man: [14] But every man is tempted, when he is drawn away of his own lust, and enticed. 
[15] Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin: and sin, when it is finished, bringeth forth death.  
 
ในมมุมองขอ้ตกัเตอืนอยา่งเอาจรงิเอาจังเชน่นีQกค็วรมกีารเอาใจใสอ่ยา่งระมดัระวงัเพื?อหลกีเลี?ยงสถาการณห์รอืความสั
มพันธท์ี?อาจสง่ผลสะทอ้นตอ่อปุนสิยัของคนใดคนหนึ?งและนําการตําหนมิายงัพระครสิตแ์ละครสิตจักรได ้ 
In view of these solemn admonitions, great care should be taken to avoid associations and situations which could 
reflect upon one's character and bring reproach upon Christ and the church.  
 
ครสิเตยีนเป็นทตู(ตวัแทน)ของพระครสิตใ์นโลกปัจจบุนั (2 โครนิธ ์5: 20)  
Outward Adornment - Christians are ambassadors (representatives) for Christ in this present world (2 Corinthians 
5:20). การประดบักายภายนอก –  
 
2 โครนิธ ์5: 20 - เพราะฉะนัQนเราจงึเป็นทตูของพระครสิตโ์ดยที?พระเจา้ทรงขอรอ้งทา่นทั Qงหลายผา่นทางเรา เราจงึวงิ
วอนทา่นในนามของพระครสิตใ์หค้นืดกีบัพระเจา้ 
2 Cor. 5:20  
    Now then we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us: we pray you in Christ's 
stead, be ye reconciled to God.  
 
ดงันัQน พวกเขาควรจะระมดัระวงัในการประดบักายอยา่งไรใหเ้หมาะสมกบัความบรสิทุธิIของพระเจา้ 
การประดบักายตามแบบอยา่งยคุสมยัของโลกเชน่ เครื?องสําอางคบ์นใบหนา้ ทอง ไขม่กุ หรอืเครื?องประดบัราคาแพง 
ฯลฯ เป็นสิ?งที?ขดัตอ่คําพยานชวีติของคนที?แยกตวัออกมาเพื?อพระเจา้ "3 อยา่ประดบัตวัแตภ่ายนอก ดว้ยการถกัผม การ
สวมใสเ่ครื?องทอง หรอืการนุ่งหม่เสืQอผา้ณ  4 แตจ่งประดบัดว้ยบคุลกิที?ซอ่นอยูใ่นใจ ดว้ยเครื?องประดบัซึ?งไมรู่เ้สื?อมสลาย 
คอืดว้ยจติใจที?สภุาพออ่นโยนและจติใจที?สงบ ซึ?งเป็นสิ?งลํQาคา่ยิ?งนักในสายพระเนตรพระเจา้" (1 เปโตร 3:1-6; ด ู1 
ทโิมธ ี2: 8-10; อสิยาห ์3: 16-24; 61:10) 
As such they should be careful to adorn themselves as befitting their Lord's plainness and purity. Adorning oneself 
after a worldly fashion with facial paint, gold, pearls, costly apparel, etc. is inconsistent with the testimony of one 
professing a life separated unto God. "Whose adorning let it not be that outward adorning of plaiting the hair, and 
of wearing of gold, or of putting on of apparel...But let it be the hidden man of the heart, in that which is not 
corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price" (1 Peter 3: 1-
6; see also 1 Tim 2:8-10; Isaiah 3:16-24; 61:10).  
 
1 เปโตร 3: 1-6 -  สว่นพวกทา่นที?เป็นภรรยากเ็ชน่กนั จงยอมเชื?อฟังสามขีองตนฒ  เพื?อวา่แมส้ามบีางคนไมเ่ชื?อพระ
วจนะ แตค่วามประพฤตขิองภรรยากอ็าจจะจงูใจพวกเขาใหเ้ชื?อได ้โดยไมต่อ้งพดูเลยสกัคําเดยีว 2 คอืเมื?อพวกเขาได ้
เห็นความประพฤตทิี?นอบนอ้ม1 และบรสิทุธิIของพวกทา่น 3 อยา่ประดบัตวัแตภ่ายนอก ดว้ยการถกัผม การสวมใสเ่ครื?อง
ทอง หรอืการนุ่งหม่เสืQอผา้ณ  4 แตจ่งประดบัดว้ยบคุลกิที?ซอ่นอยูใ่นใจ ดว้ยเครื?องประดบัซึ?งไมรู่เ้สื?อมสลาย คอืดว้ยจติ
ใจที?สภุาพออ่นโยนและจติใจที?สงบ ซึ?งเป็นสิ?งลํQาคา่ยิ?งนักในสายพระเนตรพระเจา้ 5 เพราะวา่บรรดาสตรผีูบ้รสิทุธ ิIใน
สมยักอ่นนัQน ผูซ้ ึ?งหวงัในพระเจา้ กไ็ดป้ระดบักายโดยยอมเชื?อฟังสามขีองตน 6 เชน่นางซาราหเ์ชื?อฟังอบัราฮมัและเรยีก
ทา่นวา่นายด  ถา้ทา่นทั Qงหลายประพฤตดิ ีและไมม่คีวามหวาดกลวัส ิ?งใด พวกทา่นกเ็ป็นบตุรหลานของนาง  
1 Peter 3:1-6  
    Likewise, ye wives, be in subjection to your own husbands; that, if any obey not the word, they also may 
without the word be won by the conversation of the wives; [2] While they behold your chaste conversation 
coupled with fear. [3] Whose adorning let it not be that outward adorning of plaiting the hair, and of 
wearing of gold, or of putting on of apparel; [4] But let it be the hidden man of the heart, in that which is not 
corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price. [5] For 
after this manner in the old time the holy women also, who trusted in God, adorned themselves, being in 
subjection unto their own husbands: [6] Even as Sarah obeyed Abraham, calling him lord: whose daughters 
ye are, as long as ye do well, and are not afraid with any amazement.  
 
1 ทโิมธ ี2: 8-10 -  เพราะฉะนัQนขา้พเจา้ปรารถนาใหพ้วกผูช้ายยกมอือนับรสิทุธิIข ึQนอธษิฐานในทกุแหง่หน โดยปราศ
จากความโกรธหรอืการทุม่เถยีงกนั 9 สว่นพวกผูห้ญงิกเ็หมอืนกนั ควรแตง่กายใหส้ภุาพดว้ยความเหมาะสม และพอ
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เหมาะพอควร ไมต่อ้งถกัผมหรอืประดบักายดว้ยทองคํา ไขม่กุ หรอืเสืQอผา้ราคาแพงฆ  10 แตป่ระดบัดว้ยการทําด ีสมกบั
เป็นหญงิที?ประกาศตนวา่นมสัการพระเจา้ 
1 Tim. 2:8-10  
    I will therefore that men pray every where, lifting up holy hands, without wrath and doubting. [9] In like 
manner also, that women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety; not with 
broided hair, or gold, or pearls, or costly array; [10] But (which becometh women professing godliness) with 
good works.  
 
อสิยาห ์3: 16-24 - และพระยาหเ์วหต์รัสวา่“เพราะวา่บรรดาธดิาศโิยนนัQนหยิ?งผยองและเดนิคอยดืคอยาวทั Qงสง่ตา
หวานเดนิกระตุง้กระติQงขยบัเทา้ใหม้เีสยีงกรุง๋กริ[ง  17 องคเ์จา้นายจะใหเ้ป็นรอยแผลตกสะเกด็บนศรีษะของบรรดาธดิา
ศโิยนและพระยาหเ์วหจ์ะทําใหห้นา้ผากของพวกนางโลน้”  18 ในวนันัQนองคเ์จา้นายจะเอาบรรดาสิ?งงดงามไปเสยี คอื
กําไลขอ้เทา้ ปันจเุหร็จ8  ตุม้วงเดอืน 19 จีQ กําไลมอื ผา้แถบ 20 ผา้มาลา กําไลตน้แขน ผา้คาดเอว ผอบนํQามนัหอม ตะ
กรดุ 21 แหวนตราและหว่งที?จมกู 22 เสืQอออกงานและเสืQอคลมุ ผา้คลมุและกระเป๋าถอื 23 เสืQอผา้โปรง่9  เสืQอผา้ลนินิ ผา้
โพกศรีษะและผา้คลมุหนา้  24 แทนนํQาหอมจะมแีตค่วามเน่าเหม็นแทนผา้คาดเอวจะมแีตเ่ชอืกรัดแทนผมดดัจะมแีต่
ศรีษะลา้นแทนเสืQองามลํQาคา่ จะมแีตผ่า้กระสอบ10 แทนความงดงาม จะมแีตค่วามอบัอาย 
 
Isaiah 3:16-24  
    Moreover the Lord saith, Because the daughters of Zion are haughty, and walk with stretched forth necks 
and wanton eyes, walking and mincing as they go, and making a tinkling with their feet: [17] Therefore the 
Lord will smite with a scab the crown of the head of the daughters of Zion, and the Lord will discover their 
secret parts. [18] In that day the Lord will take away the bravery of their tinkling ornaments about their 
feet, and their cauls, and their round tires like the moon, [19] The chains, and the bracelets, and the mufflers, 
[20] The bonnets, and the ornaments of the legs, and the headbands, and the tablets, and the earrings, [21] 
The rings, and nose jewels, [22] The changeable suits of apparel, and the mantles, and the wimples, and the 
crisping pins, [23] The glasses, and the fine linen, and the hoods, and the vails. [24] And it shall come to pass, 
that instead of sweet smell there shall be stink; and instead of a girdle a rent; and instead of well set hair 
baldness; and instead of a stomacher a girding of sackcloth; and burning instead of beauty.  
 
อสิยาห ์61:10 -  ขา้พเจา้จะเปรมปรดี ิIอยา่งยิ?งในพระยาหเ์วหใ์จของขา้พเจา้จะลงิโลดในพระเจา้ของขา้พเจา้เพราะพระ
องคท์รงสวมเสืQอผา้แหง่ความรอดใหข้า้พเจา้พระองคท์รงคลมุขา้พเจา้ดว้ยเสืQอคลมุแหง่ความชอบธรรมเหมอืนเจา้บา่ว
ที?โพกศรีษะแบบปโุรหติและเหมอืนเจา้สาวที?แตง่ตวัดว้ยเพชรพลอย 
Isaiah 61:10  
    I will greatly rejoice in the Lord, my soul shall be joyful in my God; for he hath clothed me with the 
garments of salvation, he hath covered me with the robe of righteousness, as a bridegroom decketh himself 
with ornaments, and as a bride adorneth herself with her jewels.  
 
วนิยับคุคลและกลุม่ - 
การสํารวจตนเองเพื?อประเมนิความเชื?อและชวีติฝ่ายวญิญาณนัQนทําใหช้วีติฝ่ายวญิญาณเขม้แข็ง (1 โครนิธ ์11: 28) 
Corporate and Self - Discipline -- Self-examinations to evaluate one's own faith and spirituality are healthy (1 
Corinthians 11:28).  
 
1 โครนิธ ์11:28 - ทกุคนจงสํารวจตวัเอง แลว้จงึกนิขนมปังและดื?มจากถว้ยนีQ 
1 Cor. 11:28  
    But let a man examine himself, and so let him eat of that bread, and drink of that cup.  
 
การแสดงความเป็นหว่งผูอ้ ื?นดว้ยจรงิใจเป็นสิ?งที?ดแีละเป็นที?หนุนใจกนั เราตา่งกเ็ป็นผูด้แูลซึ?งกนัและกนั ดงันัQน 
ควรใหค้ําปรกึษาดว้ยทา่ทแีหง่ความรัก ดว้ยปัญญาที?มาจากพระเจา้และใหเ้ป็นไปตามหลกัการแหง่ขา่วประเสรฐิ 
(มทัธวิ 18: 15-20) 
Sincere concern for others is also good and to be encouraged. We are our brother's keeper. Counsel should be given 
only in the spirit of love and with godly wisdom, and according to the rule of discipline outlined in the gospel 
(Matthew 18:15-20).  
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มทัธวิ 18: 15-20 -  “หากพี?นอ้งของทา่นคนหนึ?งทําผดิตอ่ทา่น 2  จงไปหาและชีQความผดิตอ่เขาสองตอ่สองเทา่นัQน ถา้
เขาฟังทา่น ทา่นจะไดพ้ี?นอ้งคนืมาฬ  16 แตถ่า้เขาไมฟั่งทา่น จงพาอกีคนหนึ?งหรอืสองคนไปดว้ย เพื?อใหค้ําพดูทกุคําได ้
รับการยนืยนัดว้ยปากของสองสามคนอ เพื?อทกุคําจะเป็นหลกัฐานได ้17 ถา้เขาไมฟั่งคนเหลา่นัQน จงไปแจง้ตอ่ครสิตจักร 
ถา้เขายงัไมฟั่งครสิตจักรอกี กใ็หถ้อืวา่เขาเป็นเหมอืนคนตา่งชาตหิรอืคนเกบ็ภาษี 18 เราบอกความจรงิกบัทา่นทั Qง
หลายวา่ สิ?งใดๆ ที?พวกทา่นจะกลา่วหา้มในโลก สิ?งนั Qนกจ็ะถกูกลา่วหา้มในสวรรค ์และสิ?งใดๆ ที?พวกทา่นจะกลา่วอนุ
ญาตในโลก สิ?งนั Qนกจ็ะไดร้ับอนุญาตในสวรรคฮ์  19 เราบอกพวกทา่นอกีวา่ ถา้พวกทา่นสองคนจะรว่มใจกนัทลูขอสิ?ง
หนึ?งส ิ?งใดในโลก พระบดิาของเราผูส้ถติในสวรรคก์จ็ะทรงทําส ิ?งนั Qนให ้20 เพราะวา่มสีองสามคนประชมุกนัที?ไหนในนาม
ของเรา เราจะอยูท่า่มกลางพวกเขาที?นั?น”  
Matthew 18:15-20  
    Moreover if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone: if 
he shall hear thee, thou hast gained thy brother. [16] But if he will not hear thee, then take with thee one or 
two more, that in the mouth of two or three witnesses every word may be established. [17] And if he shall 
neglect to hear them, tell it unto the church: but if he neglect to hear the church, let him be unto thee as an 
heathen man and a publican. [18] Verily I say unto you, Whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in 
heaven: and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven. [19] Again I say unto you, That if 
two of you shall agree on earth as touching any thing that they shall ask, it shall be done for them of my 
Father which is in heaven. [20] For where two or three are gathered together in my name, there am I in the 
midst of them.  
 
(ทา่ทแีหง่การวจิารณจ์ับผดิอยา่งหยาบคายเป็นอนัตรายตอ่สวสัดภิาพฝ่ายวญิญาณทั Qงผูท้ ี?วจิารณแ์ละผูท้ ี?ไดร้ับคําวจิาร
ณด์ว้ย มทัธวิ 7: 1-5; 2 โครนิธ ์2: 1-11; กาลาเทยี 5: 14,15; เอเฟซสั 4:30-32) 
(A harsh spirit of criticism is detrimental to the spiritual welfare of both the critic and the one receiving the 
criticism: Matthew 7:1-5; 2 Corinthians 2: 1-11; Galatians 5:14, 15; Ephesians 4:30-32).  
 
มทัธวิ 7: 1-5 -  “อยา่พพิากษา เพื?อพระเจา้จะไมท่รงพพิากษาทา่นทั Qงหลาย 2 เพราะวา่พวกทา่นจะพพิากษาผูอ้ ื?นอยา่ง
ไร พระเจา้จะทรงพพิากษาทา่นอยา่งนัQน และทา่นทั Qงหลายจะตวงใหผู้อ้ ื?นดว้ยทะนานอนัใด พระเจา้จะทรงตวงใหพ้วก
ทา่นดว้ยทะนานอนันัQนต  3 ทําไมทา่นมองเห็นผงในตาพี?นอ้งของทา่น แตก่ลบัมองไมเ่ห็นไมท้ั Qงทอ่นที?อยูใ่นตาของ
ทา่น? 4 ทา่นจะกลา่วกบัพี?นอ้งไดอ้ยา่งไรวา่ ‘ใหฉั้นเขี?ยผงออกจากตาของเธอ?’ ทั Qงๆ ที?มไีมท้ั Qงทอ่นอยูใ่นตาของทา่น
เอง 5 คนหนา้ซื?อใจคด จงชกัไมท้ั Qงทอ่นออกจากตาของทา่นกอ่น แลว้ทา่นจะเห็นไดถ้นัด จงึจะเขี?ยผงออกจากตาพี?
นอ้งของทา่นได ้ 
 
 
Matthew 7:1-5  
    Judge not, that ye be not judged. [2] For with what judgment ye judge, ye shall be judged: and with what 
measure ye mete, it shall be measured to you again. [3] And why beholdest thou the mote that is in thy 
brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye? [4] Or how wilt thou say to thy brother, 
Let me pull out the mote out of thine eye; and, behold, a beam is in thine own eye? [5] Thou hypocrite, first 
cast out the beam out of thine own eye; and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy 
brother's eye.  
 
2 โครนิธ ์2:1-11 -  เพราะ1 ขา้พเจา้ตั Qงใจไวว้า่จะไมม่าทําใหพ้วกทา่นเกดิความทกุขโ์ศกอกี 2 เพราะถา้ขา้พเจา้ทําให ้
พวกทา่นทกุขโ์ศก ใครเลา่จะทําใหข้า้พเจา้ยนิด ีถา้ไมใ่ชค่นที?ขา้พเจา้ทําใหท้กุขโ์ศก? 3 ขา้พเจา้เขยีนขอ้ความนัQนเพื?อ
วา่ เมื?อมาถงึแลว้ขา้พเจา้จะไมไ่ดร้ับความทกุขโ์ศกจากคนเหลา่นัQนที?ควรจะทําใหข้า้พเจา้ชื?นชมยนิด ีขา้พเจา้มั?นใจใน
ทา่นทกุคนวา่ เมื?อขา้พเจา้ยนิด ีพวกทา่นทกุคนก็จะยนิดดีว้ย 4 เพราะวา่ขา้พเจา้เขยีนจดหมายถงึพวกทา่นดว้ยความ
ยากลําบากและระทมใจอยา่งยิ?งรวมทั QงนํQาตาไหลมากมาย ไมใ่ชเ่พื?อจะทําใหพ้วกทา่นทกุขโ์ศก แตเ่พื?อใหท้า่นรูจ้ัก
ความรักมากมายที?ขา้พเจา้มตีอ่ทา่นทั Qงหลาย  5 ถา้คนไหนทําใหเ้กดิความทกุขโ์ศก คนนัQนกไ็มไ่ดท้ําใหข้า้พเจา้ทกุข์
โศกเพยีงคนเดยีว แตย่งัทําใหพ้วกทา่นเป็นทกุขด์ว้ยบา้ง (ที?วา่ “บา้ง” นั Qนกเ็พื?อจะไมพ่ดูแรงเกนิไป) 6 การที?คนสว่น
มากไดล้งโทษคนนัQนกพ็อแลว้ 7 ฉะนัQนทา่นทั QงหลายควรจะยกโทษและปลอบใจคนนัQนมากกวา่ เพื?อวา่เขาจะไมจ่มลง
ในความทกุขม์ากมาย 8 ดงันัQนขา้พเจา้ขอรอ้งพวกทา่นใหย้นืยนัความรักตอ่คนนัQนใหม ่9 นี?คอืเหตทุี?ขา้พเจา้ไดเ้ขยีนถงึ
พวกทา่นกอ่นหนา้นีQ คอืจะทดสอบพวกทา่นดวูา่ทา่นจะยอมเชื?อฟังในทกุเรื?องหรอืไม ่10 ถา้พวกทา่นยกโทษใหใ้คร 
ขา้พเจา้กจ็ะยกโทษใหเ้ขาดว้ย และถา้ขา้พเจา้ยกโทษเรื?องอะไรไป (ถา้มเีรื?องใดที?ขา้พเจา้จะตอ้งยกโทษให)้ ขา้พเจา้
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กท็ําเฉพาะพระพักตรพ์ระครสิตเ์พราะเห็นแกท่า่นทั Qงหลาย 11 เพื?อไมใ่หซ้าตานไดเ้ปรยีบเรา เพราะเรารูก้ลอบุายของ
มนัแลว้ 
2 Cor. 2:1-11  
    But I determined this with myself, that I would not come again to you in heaviness. [2] For if I make you 
sorry, who is he then that maketh me glad, but the same which is made sorry by me? [3] And I wrote this 
same unto you, lest, when I came, I should have sorrow from them of whom I ought to rejoice; having 
confidence in you all, that my joy is the joy of you all. [4] For out of much affliction and anguish of heart I 
wrote unto you with many tears; not that ye should be grieved, but that ye might know the love which I have 
more abundantly unto you. [5] But if any have caused grief, he hath not grieved me, but in part: that I may 
not overcharge you all. [6] Sufficient to such a man is this punishment, which was inflicted of many. [7] So 
that contrariwise ye ought rather to forgive him, and comfort him, lest perhaps such a one should be 
swallowed up with overmuch sorrow. [8] Wherefore I beseech you that ye would confirm your love toward 
him. [9] For to this end also did I write, that I might know the proof of you, whether ye be obedient in all 
things. [10] To whom ye forgive any thing, I forgive also: for if I forgave any thing, to whom I forgave it, for 
your sakes forgave I it in the person of Christ; [11] Lest Satan should get an advantage of us: for we are not 
ignorant of his devices.  
 
กาลาเทยี 5: 14-15 - เพราะวา่ธรรมบญัญัตทิั Qงส ิQนนัQนสรปุไดเ้ป็นคําเดยีว คอืวา่ จงรกัเพืKอนบา้นเหมอืนรกัตนเองฝ  15 
แตถ่า้ทา่นกดัและกนิเนืQอกนัและกนั จงระวงัใหด้ ีทา่นจะยอ่ยยบัไปดว้ยกนั  
Galatians 5:14-15  
    For all the law is fulfilled in one word, even in this; Thou shalt love thy neighbour as thyself. [15] But if ye 
bite and devour one another, take heed that ye be not consumed one of another.  
 
เอเฟซสั 4: 30-32 - และอยา่ทําใหพ้ระวญิญาณบรสิทุธิIของพระเจา้เสยีพระทยั ดว้ยพระวญิญาณนัQนทา่นไดร้ับการประ
ทบัตราไวส้ําหรับวนัที?จะไดร้ับการไถ ่31 จงเอาความขมขื?น ความฉุนเฉียว ความโกรธ การทุม่เถยีง การพดูจาดหูมิ?น 
รวมทั Qงการรา้ยทกุอยา่งออกไปจากพวกทา่น 32 แตจ่งมใีจกรณุา ใจสงสาร และใจใหอ้ภยัแกก่นัและกนั เหมอืนอยา่งที?
พระเจา้ทรงใหอ้ภยัพวกทา่นในพระครสิตต์   
Ephes. 4:30-32  
    And grieve not the holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. [31] Let all 
bitterness, and wrath, and anger, and clamour, and evil speaking, be put away from you, with all malice: 
[32] And be ye kind one to another, tenderhearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath 
forgiven you.  
 
การลงวนัิยควรถกูดําเนนิการเป็นมาตรการสดุทา้ยเทา่นัQน 
และดว้ยคําปรกึษาที?ใครค่รวญอธษิฐานอยา่งดดีว้ยใจเชื?อในสว่นดขีองพี?นอ้งชายหญงิที?กระทําผดินัQนเสมอ (1 โครนิธ ์
5: 1-7; กาลาเทยี 6: 1-5) 
Discipline should be administered only as a last resort, and always through prayerful counsel and with the ultimate 
good of the erring brother/sister in mind (1 Corinthians 5:l-7; Galatians 6:1-5).  
 
1 โครนิธ ์5: 1-7 -  มเีรื?องที?ไดย้นิมากบัหู1 วา่ ในพวกทา่นมกีารผดิประเวณี และแมใ้นพวกตา่งชาตกิไ็มม่กีารผดิประเวณี
เชน่นีQ คอืคนหนึ?งไดเ้อาภรรยาของบดิามาเป็นเมยีธ  2 และพวกทา่นยงัหยิ?งผยอง ทา่นควรจะโศกเศรา้และใหค้นที?ทํา
เชน่นีQถกูขบัออกไปจากพวกทา่นไมใ่ชห่รอื?  3 แมต้วัขา้พเจา้ไมไ่ดอ้ยูก่บัพวกทา่น แตใ่จของขา้พเจา้กอ็ยูแ่ละเสมอืน
วา่ขา้พเจา้อยูด่ว้ย ขา้พเจา้ไดต้ดัสนิลงโทษคนที?ทําผดิเชน่นีQ 4 ในพระนามของพระเยซอูงคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ของเรา2  เมื?อ
ทา่นทั Qงหลายประชมุกนัและใจของขา้พเจา้รว่มอยูด่ว้ย พรอ้มทั Qงฤทธานุภาพของพระเยซอูงคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา 5 
พวกทา่นจงมอบคนเชน่นีQใหซ้าตานทําลายเนืQอหนัง เพื?อจติวญิญาณของเขาจะไดร้ับความรอด ในวนัขององคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้  6 การที?พวกทา่นโออ้วดนัQนไมใ่ชส่ ิ?งดเีลย ทา่นรูแ้ลว้ไมใ่ชห่รอืวา่เชืQอขนมเพยีงนดิเดยีว ยอ่มทําใหแ้ป้งดบิฟขู ึQนทั Qง
กอ้น?น  7 จงชาํระเชืQอ3 เกา่เสยี เพื?อทา่นทั Qงหลายจะไดเ้ป็นแป้งดบิกอ้นใหม ่ดงัเชน่ที?ทา่นเป็นพวกไรเ้ชืQอ เพราะพระ
ครสิตผ์ูท้รงเป็นปัสกาของเราบ ถกูถวายบชูาแลว้ 
 
1 Cor. 5:1-7  
    It is reported commonly that there is fornication among you, and such fornication as is not so much as 
named among the Gentiles, that one should have his father's wife. [2] And ye are puffed up, and have not 
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rather mourned, that he that hath done this deed might be taken away from among you. [3] For I verily, as 
absent in body, but present in spirit, have judged already, as though I were present, concerning him that 
hath so done this deed, [4] In the name of our Lord Jesus Christ, when ye are gathered together, and my 
spirit, with the power of our Lord Jesus Christ, [5] To deliver such an one unto Satan for the destruction of 
the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. [6] Your glorying is not good. Know ye 
not that a little leaven leaveneth the whole lump? [7] Purge out therefore the old leaven, that ye may be a 
new lump, as ye are unleavened. For even Christ our passover is sacrificed for us:  
 
กาลาเทยี 6: 1-5 - พี?นอ้งทั Qงหลาย แมจ้ับใครที?ละเมดิประการใดได ้พวกทา่นซึ?งอยูฝ่่ายพระวญิญาณ จงชว่ยคนนัQนดว้ย
ใจสภุาพออ่นโยนใหเ้ขากลบัตั Qงตวัใหม ่โดยคดิถงึตวัเอง เกรงวา่ทา่นจะถกูทดลองดว้ย 2 จงชว่ยรับภาระของกนัและกนั 
และดว้ยการกระทําเชน่นีQทา่นทั Qงหลายกไ็ดป้ฏบิตัติามธรรมบญัญัตขิองพระครสิต ์3 เพราะวา่ถา้ใครถอืตวัวา่เป็นคนสํา
คญั ทั Qงๆ ที?เขาไมส่ําคญัอะไรเลย เขากห็ลอกตวัเอง 4 แตล่ะคนจงสํารวจการกระทําของตนเอง แลว้จงึจะมอีะไรอวดได ้
ในตวัเองโดยไมต่อ้งเปรยีบกบัผูอ้ ื?น 5 เพราะวา่แตล่ะคนตอ้งรับภาระของตวัเอง 
Galatians 6:1-5  
    Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of 
meekness; considering thyself, lest thou also be tempted. [2] Bear ye one another's burdens, and so fulfil the 
law of Christ. [3] For if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself. [4] 
But let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another. 
[5] For every man shall bear his own burden.  
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