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ผู้รับใช้พระเจ้า 

ศิษยาภิบาลและผูป้กครองเป็นผูรั้บใชพ้ระเจา้ซ่ึงมีหนา้ท่ีอนัศกัด์ิสิทธ์ิและน่าเคารพ ไม่วา่จะ
เป็นพิธีถวายเด็กก็ดี หรือจะเป็นพิธีสมรสของคู่บ่าวสาวก็ดี  หรือการประกอบพิธีศพคนชราก็ดี ความ
รับผดิชอบอนัใหญ่หลวงน้ีจะตอ้งตกอยูก่บัผูรั้บใชข้องพระเจา้ หนา้ท่ีบริสุทธ์ิอนัสูงศกัด์ิเช่นน้ีเราจะ
กระท าโดยเตม็ความสามารถไดอ้ยา่งไร? น่ีเป็นปัญหาของผูรั้บใชพ้ระเจา้ซ่ึงมีความศรัทธาในพระเจา้
ดว้ยใจจริงจะตอ้งคิดพิจารณา 

ประการแรก ใหศิ้ษยาภิบาลไดพ้ิจารณาดูน ้าใจของตนเองเสียก่อน อยา่ใหศิ้ษยาภิบาลท าพิธีให้
เป็นกิจจ าเป็นในต าแหน่งโดยปราศจากความเห็นอกเห็นใจ ไม่วา่จะเป็นพิธีอะไร ยอ่มมีความหมายต่อผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้ง คนท่ีมีส่วนในพิธีจะรู้สึกวา่มีความหมายส าคญัต่อชีวิตของเขา ผูป้ระกอบพิธีควรจะถือวา่ทุก 
ๆ พิธีนั้นมีความส าคญัถา้ผูป้ระกอบพิธีไม่สนใจขณะท่ีก าลงัท าพิธีอยูน่ั้นอาจจะเป็นเหตุใหผู้อ่ื้นเห็นวา่
พิธีนั้นไม่ศกัด์ิสิทธ์ิเป็น “เพียงพิธีประชุมอยา่งหน่ึงเท่านั้น” 

ประการท่ีสอง ใหศิ้ษยาภิบาลระมดัระวงัการแต่งกายใหสุ้ภาพ และเหมาะสมกบัประเพณีนิยม
ของทอ้งถ่ินนั้น ๆ ศิษยาภิบาลไม่จ  าเป็นตอ้งสวมเส้ือผา้ท่ีมีราคาแพง แต่เส้ือผา้นั้นควรจะใหเ้รียบร้อย ถา้
เส้ือขาดก็ควรปะชุนใหดี้ อยา่ปล่อยใหค้วามโอ่อ่าหรือส่ิงหน่ึงส่ิงใดในตวัของศิษยาภิบาลเป็นเหตุใหค้น
ฟังลืมความส าคญัของพระเจา้ ความสะอาดเป็นอนัดบัรองลงมาจากความบริสุทธ์ิ ท่านทั้งหลายจงเป็น
ภาชนะท่ีสะอาดของพระเจา้ นั้นมีความหมายอยา่งกวา้งขวาง แต่การขาดความสะอาดก็เป็นเร่ืองท่ีจะ
อภยักนัไม่ได ้

ประการท่ีสาม ศิษยาภิบาลจะตอ้งส ารวจอิริยาบถของตน และเป็นผูรู้้จกักาลเทศะ กิริยาท่าทาง
ของศิษยาภิบาลจะสะทอ้นแสงใหค้นเห็นความส าคญัของพิธีนั้น ผูป้ฏิบติัพระราชกิจของพระเจา้ ควร
ท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนของพระเจา้จริง ๆ ความสงบอยา่งมีคารวะยอ่มเป็นเคร่ืองหมายของความเป็น

สุภาพบุรุษ พิธีท่ีไม่เรียบร้อยเป็นเหตุใหค้นไม่เล่ือมใสพิธีนั้น การมาไม่ทนัก าหนดเวลาประชุม การท า
ใหพ้ิธีมีน ้าหนกัเบาลง หรือการท าพิธียาวนานจนเกินไปยอ่มเป็นการท าลายความศกัด์ิสิทธ์ิและเป็นรอย
ด่างพร้อยของพิธีนั้น ๆ ศิษยาภิบาลควรแสดงกิริยาท่าทางซ่ึงจะไม่ก่อใหเ้กิดความเสียใจแก่คนอ่ืน ๆ 

ท่านท่ีเคารพ พระเจา้ทรงเรียกท่านใหม้าเป็นศิษยาภิบาลท่ีดีของพระองค ์จงรักษาต าแหน่งอนัมีเกียรติน้ี
ใหเ้หมาะสม
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พธีิสมรส 

ค าน า 
พิธีแต่งงานควรจะท าใหมี้สง่าและศกัด์ิสิทธ์ิเท่า ๆ กบัท าพิธีศีลมหาสนิท คู่สมรสควรจะรู้สึกวา่

เขา ทั้งสอง ก าลงัมาท า สัตยส์ัญญาในการสมรสคร้ังน้ีเฉพาะพระพกัตร์พระเจา้ ความสัมพนัธ์ ระหวา่ง
พระคริสตก์บัคริสตจกัรและกบัสาวกของพระองค ์ในท านองเดียวกนักบัความสัมพนัธ์ในการสมรส ซ่ึง
เป็นแบบฉบบัอนัดีเหตุฉะนั้นในสมยัน้ีเม่ือมีการหยา้ร้างกนัมาก พิธีแต่งงานควรเป็นเคร่ืองผกูมดัคู่
สมรสท่ีจะท าตามค าสั่งของพระเจา้อยา่งยิง่ 

ศิษยาภิบาลจะตอ้งหาหลกัประกนั สวสัดิภาพใหแ้ก่คู่สมรส และจดัตอ้งจ าไวเ้สมอวา่ ขอ้พระ
ธรรมของพระเจา้ไดห้า้มบางคนไวมิ้ใหส้มรสเช่นคนท่ีฟ้องหยา่ภรรยา หรือหยา่สามีมาแลว้หรือคนท่ีไม่
เช่ือพระเจา้ ดงัท่ีพระคมัภีร์กล่าววา่ “อยา่เขา้เทียมแอกดว้ยกนักบัคนท่ีไม่เช่ือ” การปฏิเสธดว้ยความ
นุ่มนวลและมีไหวพริบไม่ยอมท าพิธีใหแ้ก่คู่สมรสท่ีเห็นวา่ยงัไม่สมควรนั้นก็ตอ้งใชค้วามฉลาด และถา้
หากวา่ศิษยาภิบาลจะช้ีแจงใหเ้หตุผลอยา่งสุภาพก็จะมีโอกาสใหค้  าแนะน าตกัเตือน ศิษยาภิบาลไม่มี
ความจ าเป็นใด ๆ ท่ีจะตอ้งประกอบ พิธีสมรสให ้แก่บุคคลท่ีไม่อยูใ่นมาตรฐานพระคริสตธรรมคมัภีร์ 

หมายเหตุ ผูป้ระกอบพิธีสมรสในประเทศไทยพึงสังวรณ์ใหจ้งหนกัวา่ กฎหมายของประเทศ
ไทย ชายหญิง จะเป็นสามีภรรยากนัถูกตอ้งตามกฎหมายนั้นจ าเป็นตอ้งจดทะเบียนสมรสกนัตามแบบ
ของทางราชการ ซ่ึงไดก้ าหนดไวเ้ท่านั้นจึงจะเป็นสามีภรรยากนัไดก้ารประกอบพิธีทางศาสนาอยา่ง
เดียวไม่ท าใหห้ญิงชายคู่นั้นเป็นสามีภรรยากนัได ้ ฉะนั้นศิษยาภิบาลควรจะแนะน าใหคู้่สมรสไปจด
ทะเบียนสมรสก่อน แลว้จึงจะท าพิธีทางศาสนาให ้ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัความยุง่ยากซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนได ้

ศิษยาภิบาลควรจะปรึกษาหารือ กบัคู่บ่าวสาวถึงเร่ืองต่าง ๆ ก่อนท าพิธีแต่งงาน เช่น 
(ก) ความศกัด์ิสิทธ์ิ และขอ้ผกูพนัจะตอ้งมีต่อไปอยา่งไรภายหลงัการแต่งงานแลว้ 
(ข) ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งปรับปรุงตวัเองทั้งสองฝ่ายใหเ้ขา้ระดบัมาตรฐาน เพื่อใหก้ารสมรสมี

ความสุขตลอดไป 
(ค) สงวนชีวติสมรสไวด้ว้ยความรัก ดว้ยความคิดไตร่ตรองให้รอบคอบ และใหเ้ขา้ใจชีวติใน

เร่ืองเพศและเชิงสวาท ดว้ยกนัทั้งสองฝ่าย  
(ง) เตรียมกายในดา้นชีวิตสมรสโดยหารือกบัแพทยผ์ูท้รงคุณวฒิุท่ีเราไวว้างใจได ้
(จ) ความเขา้ใจในเร่ืองเศรษฐกิจของครอบครัวการใชจ่้ายในบา้น การออมทรัพย ์และการถวาย

สิบลดส าหรับงานของพระเจา้ 
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(ฉ) ค าแนะน าท่ีจะถวายตวัและถวายครอบครัวไวก้บัพระคริสตท์ั้งหมด ใหพ้ระองคเ์ป็นเอกใน
จิตใจ บา้นและชีวติ และจดัใหมี้การนมสัการประจ าครอบครัว รู้จกัรักษาวนัของพระเจา้ไวใ้หบ้ริสุทธ์ิ 
และไปนมสัการพระเจา้เป็นประจ า 

นอกจากนั้นหากยงัมีเร่ืองใด ๆ ท่ีเหมาะสมกบัชีวติสมรสก็ควรน ามาบอกเล่า ซ่ึงกนัและกนัโดย
ไม่รีบด่วน 

พิธีแต่งงาน อยา่งยอ่ จะท าโดยศิษยาภิบาลพร้อมกบัพยานสองหรือสามคนเท่านั้นก็ได ้ หรือจะ
เป็นพิธีท่ีท าต่อจากการนมสัการในคริสตจกัรก็ได ้หรือถา้อยากจะใหเ้ป็นงานใหญ่จะท าพิธีในคริสตจกัร
หรือท่ีบา้นก็ได ้ ซ่ึงไดเ้ตรียมงานไวเ้รียบร้อยแลว้ และเชิญแขกผูมี้เกียรติมาในพิธีจะจดัใหมี้การเล้ียง
อาหาร หรือ น ้าชา และขนมก็แลว้แต่ความพอใจ ไม่จ  าเป็นเลยท่ีจะใชจ่้ายเงินมาก ในการเล้ียงไม่ควรให้
มีสุรา หมากพลู บุหร่ี ไวต้อ้นรับแขกอยา่งเด็ดขาด ถึงแมว้า่แขกผูรั้บเชิญบางท่านจะมิไดเ้ป็นคริตเตียน 
พิธีแต่งงานไม่วา่จะเป็นงานใหญ่หรืองานเล็ก ความมุ่งหมายก็คือในการท่ีทั้งสองคนไดม้าร่วมสัมพนัธ์
กนัดว้ยความรัก และการปฏิบติัซ่ึงกนัและกนัและต่อพระเจา้ 

เป็นหนา้ท่ีของเจา้สาว เจา้บ่าว ผูป้กครอง หรือเจา้ภาพท่ี จะจดัการเลือกวนัเวลาและสถานท่ี
เก่ียวกบังานสมรส ถา้จดัเป็นพิธีใหญ่ควรจะปรึกษาแผนการและตกลงทุกส่ิงกบัศิษยาภิบาลหรือศาสนา
จารย ์ ก่อนท่ีจะลงมือซอ้มท าพิธีแต่งงาน ทุกคนท่ีมีส่วนจะตอ้งรู้จกัหนา้ท่ีของตนวา่จะตอ้งท าอะไรเม่ือ
ซอ้มพิธีน้ี ขอ้น้ีรวมทั้งคนร้องเพลง คนดีดหีบเพลง คนเช้ือเชิญแขกและคนท่ีจะร่วมเดินขบวนเขา้พิธีกบั
เจา้สาวดว้ย 

ขบวนเขา้พิธีอาจแตกต่างกนัตามจ านวนคนท่ีร่วมพิธีและสถานท่ี ตามปกติศิษยาภิบาล เจา้บ่าว
และเพื่อนเจา้บ่าวจะเดินออกมาจากหอ้งขา้ง ๆ เวที และมายนือยูห่นา้เวที ผูป้ระกอบพิธีจะยนืตรงกลาง 
เจา้บ่าวและเพื่อนเจา้บ่าวยนืทางเบ้ืองซา้ยมือของผูป้ระกอบพิธี ทั้งสามคนหนัหนา้ไปทางผูรั้บเชิญมาใน
งาน เพื่อนเจา้สาวคนหน่ึงหรือสองคนเดินน าก่อน ต่อมาเด็กหญิงเดินชา้ ๆ และโปรยดอกไม ้แลว้ขบวน
สุดทา้ยก็คือเจา้สาวเดินคลอ้งแขนซา้ยของบิดาหรือผูป้กครองหรือเจา้ภาพ แลว้มาหยุดอยูต่รงหนา้ดา้น
ขวามือของผูป้ระกอบพิธี ผูท่ี้มาก่อนใหย้นืห่างสุดและคนต่อ ๆ มาก็ยนือยูใ่กล ้ผูป้ระกอบพิธีตามล าดบั
จนในท่ีสุดเจา้สาว และบิดาเจา้สาวจะยนือยูต่รงหนา้ผูป้ระกอบพิธี แลว้เจา้บ่าวเพื่อนเจา้บ่าวหนัหนา้ยนื
อยูข่า้งมือขวาเจา้สาว 

โดยธรรมเนียมทัว่ ๆ ไปแลว้ขณะท่ีขบวนน าเจา้สาวเขา้มาในสถานท่ีประกอบพิธี แขกผูรั้บเชิญ
จะยนืข้ึนตอ้นรับเป็นการใหเ้กียรติ จนถึงเจา้สาวมายนืต่อหนา้ผูป้ระกอบพิธี แลว้แขกจะนัง่ลงได ้ เม่ือ
เสร็จพิธีแลว้เจา้บ่าวและเจา้สาวน าขบวนซ่ึงติดตามดว้ยเพื่อนเจา้สาวและเพื่อนเจา้บ่าว และเด็กหญิง
โปรยดอกไมเ้ดินออกไปจากสถานท่ีประกอบพิธี 
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เจา้สาวโดยมาก มกั จะมาถึงสถานท่ีท าพิธีสมรสล่าชา้ผดิเวลาซ่ึงเป็นการไม่สมควรเลยท่ีจะให้
แขกผูรั้บเชิญตอ้งมาคอย คู่สมรสและคณะควรมาถึงท่ีท าพิธีใหต้รงเวลา 

และขอแนะน าใหเ้จา้ภาพให้บอก แก่ช่างภาพวา่ ไม่ควรถ่ายภาพขณะท่ีก าลงัประกอบพิธีสมรส
ช่างภาพอาจถ่ายภาพเวลาขบวนเดินเขา้หรือขบวนเดินออกเม่ือก่อนหรือหลงัพิธีสมรส หากวา่จะ
ถ่ายภาพขณะก าลงัสวมแหวนหรือภาพใด ๆ ก็ใหช่้างภาพถ่ายหลงัจากเสร็จพิธีแลว้ โดยแสดงท่าทาง
อยา่งเดียวกบัท่ีท าในพิธีก็ได ้

ผูป้ระกอบพิธีควรเตรียมตวัท่ีจะกล่าวไดอ้ยา่งชดัถอ้ยชดัค าและไม่ประหม่า ถา้มีอะไรบกพร่อง
หรือคนใดลืมหนา้ท่ี ผูป้ระกอบพิธีควรจะแกไ้ขโดยพดู อยา่งเสียงธรรมดา และด าเนินพิธีต่อไป 

พธิสีมรสแบบที่หน่ึง 

เม่ือทุกส่ิงพร้อมแลว้ ผูป้ระกอบพิธีจะกล่าววา่ “ขอใหเ้ราอธิษฐาน” อธิษฐานสั้น ๆ เปิดประชุม 
“และบดัน้ีนาย.... (ช่ือของเจา้บ่าวในพระวจนะของพระเจา้ตรัสสั่งสอนผูเ้ป็นสามีไวด้งัน้ี 
“สามีจงรักภรรยาของตน เหมือนอยา่งพระคริสตไ์ดท้รงรักคริสตจกัร และไดท้รงประทาน

พระองคเ์องเพื่อคริสตจกัรนั้น เพื่อพระองคจ์ะไดค้ริสตจกัรซ่ึงมีสง่าราศี ไม่มีต าหนิรอยยน่ หรือมลทิน
อ่ืน ๆ อยา่งหน่ึงอยา่งใดเลย แต่บริสุทธ์ิและปราศจากต าหนิ เช่นนั้นแหละสามีควรรักภรรยาของตน” 

“และนางสาว..... (ช่ือของเจา้สาว) ในพระวจนะของพระเจา้ก็ทรงสั่งสอนภรรยาไวด้ว้ย
เหมือนกนัดงัน้ีวา่  

“ภรรายาจงยอมฟังสามีของตน เหมือนยอมฟังองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เพราะวา่สามีนั้นเป็นศีรษะ
ของภรรยาเหมือน พระคริสตเ์ป็นศีรษะของคริสตจกัร โดยท่ีพระองค์เป็นผูท้รงช่วยร่างกายใหร้อด 
คริสตจกัรยอมฟังพระคริสตฉ์นัใด ภรรยาก็ควรยอมฟังสามีทุกประการฉนันั้น” 

“และส าหรับคู่สมรสทั้งสองคน พระคริสตโ์อวาทไดท้รงสั่งสอนไวด้งัน้ีวา่ “จงยอมฟังซ่ึงกนั
และกนัดว้ยเกรงกลวัพระคริสต”์ 

“พระเจา้ทรงผกูพนักนัดว้ยการสมรสโดยใชชี้วิตมนุษยเ์ป็นเคร่ืองพนัธนาการ และเป็น
ศูนยก์ลางของชีวติ เม่ือชายหญิงไดเ้ลือกคู่ครองของตนแลว้ และมาถึงวาระท่ีเขาทั้งสองยนิดีและเตม็ใจ
ท่ีจะประกาศการร่วมสัมพนัธไมตรีกนัโดยเปิดเผยตลอดชีวติ เขาทั้งสองไดน้ าตนเองมาวางไว ้ ณ แท่น
บูชาอนัควรแก่การสักการะเฉพาะพระพกัตร์องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และปรากฏตวัอยูต่่อหนา้กนัและกนั และ
ต่อหนา้เพื่อนมนุษย ์ การกระท าเช่นน้ีคู่สมรสไดป้ฎิบติัตามพระบญัชาของพระผูเ้ป็นเจา้ และก าลงั
ด าเนินไปตามวถีิทางท่ีจะน าไปถึงความสุข อนัแทจ้ริงไดท้่านท่ีรัก การผกูพนัซ่ึงท่านทั้งสองก าลงัจะ
ประกอบข้ึน ณ บดัน้ี เป็นการผกูพนัท่ีใกลชิ้ดสนิทสนนกนัท่ีสุด และเป็นการผกูพนัท่ีสุภาพอ่อนโยน
ท่ีสุด และเป็นสัมพนัธภาพท่ีก่อรากฐานข้ึนดว้ยประสบการณ์ และดว้ยความรักใคร่ของแต่ละฝ่าย 
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ส าหรับบุคคลท่ีเช่ือองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ยอ่มเช่ือวา่ การสมรสคือการผกูพนักนัต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ พระ
เจา้ทรงสถาปนาการแต่งงานเพื่อใหม้นุษยมี์ความสุข และมีสวสัดิภาพ ถาวรอนัแทจ้ริง 

“พระวจนะของพระเจา้สั่งสอนเราวา่ “ความรักนั้นก็อดทนนานและกระท าคุณใหค้วามรักไม่
อิจฉา ไม่อวดตวั ไม่จองหองไม่ไดก้ระท าส่ิงอนัเป็นท่ีน่าอายกระดากไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวไม่มี
ใจหงุดหงิดไม่ช่างจดจ าความผดิ ไม่ยนิดีในการประพฤติผิด แต่มีความยนิดีในการประพฤติชอบไม่แคะ
ไดคุ้ย้เข่ียความผดิของเขา และเช่ือในส่วนดีของเขาอยูเ่สมอและมีความหวงัอยูเ่สมอ และเพียรทนเอาทุก
อยา่ง ความรักนั้นจะสูญไปก็หามิได”้ 

“ความสัมพนัธ์ทางใจและกายดว้ยอุดมคติอนัสูงสุดเช่นน้ีไม่ใช่เป็นการผกูพนั ดว้ยความหมาย
ต้ืน ๆ หรือไร้สติ แต่ควรจะเขา้มาอยูใ่นความสัมพนัธ์น้ีดว้ยความเคารพ ดว้ยการไตร่ตรองอยา่งสขมุ
รอบคอบและดว้ยความเกรงกลวัพระเจา้ บดัน้ีท่านทั้งสองก็ก าลงัเขา้มาอยูใ่นความสัมพนัธ์อยา่งวา่น้ี
แลว้ 

(ถา้เจา้สาวมีบิดาหรือผูอ้าวุโสเป็นผูพ้าตวัมามอบผูป้ระกอบพิธีจะถามวา่) 
“ใครเป็นผูม้อบนางสาว... (ช่ือและนามสกุลเจา้สาว) ให้มาสมรสกบันาย.... (ช่ือและนามสกุล

เจา้บ่าว)” 
แลว้บิดาของเจา้สาวจะตอบวา่ “ขา้พเจา้เป็นผูม้อบ” (หรือจะตอบวา่ “มารดาของเขาและขา้พเจา้

เป็นผูม้อบ)” แลว้บิดาหรือผูป้กครองอาวโุสท่ีจูง เจา้สาวมาจะจบัมือ ของเจา้สาววางลงในมือเจา้บ่าว 
แลว้กลบัไปนัง่ลง ณ ท่ีนัง่ของตน ผูป้ระกอบพิธีจะพดูต่อไปวา่ 

“เฉพาะพระพกัตร์ของพระเจา้ผูท้รงทิพยเ์นตรทิพยก์รรณ และต่อหนา้ผูม้าเป็นสักขีพยานใน
ท่ีน้ีวา่ นาย... (ช่ือและนามสกุล เจา้บ่าว) จะรับนางสาว ..... (ช่ือและนามสกุลเจา้สาว) ไวเ้ป็นภรรยาของ
ท่านหรือ? ท่านจะรักเขา และเลา้โลมใจเขา ให้เกียรติแก่เขา และจะพิทกัษรั์กษาเขาไม่วา่ยามสุขหรือยาม
ทุกข ์ โดยสัญญาวา่ จะสงวนหญิงน้ีไวใ้นพนัธสัญญาท่ีบริสุทธ์ิ และจะเลิกสัญญาไม่ไดจ้นกวา่พระเยซู
คริสตจ์ะเสด็จกลบัมา หรือจนกวา่พระเจา้จะทรงแยกท่านทั้งสองดว้ยความตาย 

“ท่านสัญญาอยา่งน้ีหรือ?” เจา้บ่าวจะตอบวา่ “ขา้พเจา้ขอสัญญาอยา่งนั้น” 
“เฉพาะพระพกัตร์ของพระเจา้ผูท้รงทิตยเ์นตรและทิตยก์รรณ และต่อหนา้ผูม้าเป็นสักขีพยาน

ในท่ีน้ีวา่ นางสาว.... (ช่ือและนามสกุลเจา้สาว) จะรับนาย.... (ช่ือและนามสกุลเจา้บ่าว) ไวเ้ป็นสามีของ
ท่านหรือ? ท่านจะรักเขา และเลา้โลมใจเขา ให้เกียรติแก่เขา และจะพิทกัษรั์กษาเขาไม่วา่ยามสุขหรือยาม
สุขหรือยามทุกข ์ โดยสัญญาวา่จะสงวนชายน้ีไวใ้นพนัธสัญญาท่ีบริสุทธ์ิ และจะเลิกสัญญาไม่ได ้
จนกวา่พระเยซูคริสตจ์ะเสด็จกลบัมา หรือจนกวา่พระเจา้จะทรงแยกท่านทั้งสองดว้ยความตาย 

“ท่านสัญญาอยา่งน้ีหรือ?” เจา้สาวจะตอบวา่ “ขา้พเจา้ขอสัญญาวา่เช่นนั้น?” 
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เจา้บ่าวจะหนัหนา้ไปทางเจา้สาว และจบัมือขวาของเจา้สาวไว ้ และพดูดงัน้ี (โดยวา่ตามค าพดู
ของผูป้ระกอบพิธี) “ขา้พเจา้นาย..... (ช่ือและนามสกุลเจา้บ่าว)  ขอรับ นางสาว .......(ช่ือและนามสกุล
เจา้สาว) ไวเ้ป็นภรรยาของขา้พเจา้ และสัญญาวา่ จะรักใคร่ผกูพนัเธอ อยา่งส้ินสุดดวงใจ และจะพิทกัษ์
รักษาเธอ ดว้ยทรัพยส์มบติัทั้งหมด ซ่ึงเป็นส่วนของขา้พเจา้ขา้พเจา้จะใหเ้กียรติทั้งหมดแก่เธอ และจะ
ร่วมส่วน พระมหากรุณาธิคุณ ของพระเจา้” 

เจา้สาวหนัหนา้มาทางเจา้บ่าวและจบัมือขวา ของเขาและจะพดู “ขา้พเจา้นางสาว.... (ช่ือ
นามสกุลเจา้สาว) ขอรับนาย.... (ช่ือและนามสกุลเจา้บ่าว) ไวเ้ป็นสามีของขา้พเจา้ คุณจะไปท่ีไหน 
ขา้พเจา้จะขอติดตามคุณ ไปท่ีนัน่คุณพกัอยู ่ ณ ท่ีใด ขา้พเจา้จะพกักบัคุณท่ีนัน่ญาติของคุณ จะเป็นญาติ
ของขา้พเจา้ และพระเจา้ของคุณ จะเป็นพระเจา้ของขา้พเจา้ดว้ย” 

ถา้มีแหวนผูป้ระกอบพิธีจะพดูวา่ 
“เพื่อเป็นเคร่ืองหมาย ของสัมพนัธไมตรีอนัส าคญัคร้ังน้ี ท่านจะใหแ้ละจะไดรั้บแหวน

แต่งงาน”  
ตอนน้ีเจา้บ่าว และเจา้สาว จะสวมแหวนใหก้นัและกนั เพื่อนเจา้บ่าว จะตอ้งเตรียมแหวนยืน่ให้

เจา้บ่าว แลว้เจา้บ่าวจะสวมแหวนท่ีน้ิวนางมือซา้ยเจา้สาว ถา้เจา้สาวจะใหแ้หวน เพื่อนเจา้สาวจะยืน่
แหวนใหแ้ก่เจา้สาว แลว้เจา้สาวจะสวมน้ิวนางมือซา้ยของเจา้บ่าว 

ผู้ประกอบพิธี “แหวนน้ีเป็นวงกลมต่อกนัสนิท ไม่มีท่ีส้ินสุด และทองค าเป็นธาตุบริสุทธ์ิทั้ง
เป็นวตัถุทนทาน ดว้ยลกัษณะเหล่าน้ี แหวนทองค าจึงเป็นเคร่ืองหมาย แสดงถึงความยนืยาวนานของ
ความรักท่ีจะท าลายใหสู้ญเสียไปไม่ไดน้ี้เป็นพนัธะแห่งความเช่ือของบุคคลทั้งสองซ่ึงไดใ้หส้ัญญาแก่
กนัทั้งสองฝ่าย โดยการใหแ้ละการรับแหวนจากกนัและกนั เคร่ืองหมายเหล่าน้ีแสดงถึงความบริสุทธ์ิ 
และเป็นการพลีและเสียสละอยา่งไม่มีวนัส้ินสุด เคร่ืองหมายแห่งการสมรสน้ีจะเป็นตราประทบัดวงใจ 
ของท่านทั้งสองตลอดกาลนาน ตั้งแต่บดัน้ีต่อไปเป็นนิจนิรันดร์เทอญ 

“ใหเ้ราร่วมใจกนัอธิษฐานถวายตวั” 
คู่สมรสจะคุกเข่าลง ขณะท่ีก าลงัคุกเขา้อยูน่ั้นท่ีประชุมจะร้องเพลงสักหน่ึงบท หรือจะร้องเพลง

พิเศษก็ได ้แลว้อธิษฐาน 
“ตามท่ีท่านนาย..... (ออกช่ือเจา้บ่าว) และท่านนางสาว.... (ออกช่ือเจา้สาว) ไดต้กลงสมรสกนั

ในพิธีบริสุทธ์ิน้ี ซ่ึงพระจา้และแขกผูมี้เกียรติเป็นพยาน ณ ท่ีน้ี โดยอาศยัอ านาจท่ีไดรั้บจากองคพ์ระผู ้
เป็นเจา้ ในฐานะท่ีขา้พเจา้เป็นผูรั้บใชข้องพระองค ์ บดัน้ีขา้พเจา้ขอประกาศวา่ ท่านทั้งสองเป็นสามี
ภรรยากนัแลว้ และไดผ้กูพนักนัดว้ยพิธีสมรสอนับริสุทธ์ิเม่ือพระเจา้ไดท้รงท าใหส้องคนน้ีผกูพนักนั
และกนั อยา่ใหม้นุษยใ์ดบงัอาจแยกเขาออกจากกนั” 
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แลว้เจา้บ่าวเจา้สาวลุกข้ึน 
“ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป ท่านทั้งสองจงร่วมกนัเดินไปตามวถีิของชีวติอยา่งเคียงบ่าเคียงไหล่จง

ใหค้วามรัก เป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิในการเก่ียวขอ้งกบัการงานของท่านทุกดา้น และจงให้แหวนซ่ึงท่านสวม
ใหแ้ก่กนัและกนันั้นเป็นเคร่ืองหมายวา่น่ีแหละคือสัญญาแห่งความรักและความสุขท่ีไม่รู้จกัส้ินสุด 
ขอใหพ้ระคริสตท์รงเป็นประมุขในครอบครัวของท่านทั้งสอง และอญัเชิญ พระเยซูคริสตใ์หท้รงเป็น
ผูรั้บเชิญประจ าบา้นของท่านเสมอในเม่ือท่านนัง่ลงรับประทานอาหาร จงใหพ้ระเยซูคริสตผ์ูร่้วมฟังการ
สนทนาของท่านทุกคร้ัง และขอใหพ้ระพรหลัง่ไหลลงมาจากสวรรคเ์บ้ืองบน และประสิทธ์ิประสาทพร
ใหค้รอบครัวใหม่ของท่านเพิ่มพนูทวคีวามสุข ความเจริญ จนหวัใจของท่านจะเป่ียมลน้ไปดว้ยพระพร
แห่งพระคุณ และความรักของพระองค ์ซ่ึงดลบนัดาลใหก้ารสมรสของท่านมีความผาสุกตลอดไป 

“ขอพระเจา้จง อวยพรท่านและปกป้องรักษาท่าน ขอให้พระพกัตร์ของพระองคท์รงส่องสวา่ง
ในชีวติของท่านและแสดงพระมหากรุณาธิคุณแก่ท่าน ขอใหพ้ระเจา้ทรงทอดพระเนตรดูท่าน และ
ประทานความสันติสุขแก่ท่านขา้พเจา้ขอส่ิงเหล่าน้ีในพระนามของพระบิดาพระบุตร และพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิ อาเมน” 

ตอนน้ีเป็นจงัหวะท่ีศิษยาภิบาลจะเสนอใหท่ี้ประชุมรับทราบโดย ขนาน นามใหม่ของคู่สมรส
วา่ “ขา้พเจา้ขอแนะน าใหท้่านรู้จกันาย.............และนาง............. (นามสกุลของเจา้บ่าว) ตั้งแต่บดัน้ีเป็น
ตน้ไป สวสัดี” 

เสร็จพิธีแลว้ ใหเ้จา้บ่าวเจา้สาวเดินออกไปคอยอยู ่ ณ ท่ีสมควรเพื่อตอ้นรับการแสดงความยนิดี
จากผูม้าในงาน 

พธิีสมรสแบบทีส่อง 

“พระเยซูคริสตพ์ร้อมกบัมารดาของพระองค ์ และอคัรสาวกไดร่้วมความยนิดีรับเชิญไปในงาน
สมรสของบ่าวสาวครู่หน่ึง และไดไ้ปเป็นพยานและร่วมความช่ืนชมยนิดีในงานนั้น พระเยซูไดท้รง
กระท าการอศัจรรยค์ร้ังแรก เพื่อช่วยใหง้าน สมรส คร้ังนั้น สนุกสนานครึกคร้ืน ยิง่ข้ึนและท าใหเ้จา้ภาพ
ไดรั้บเกียรติอยา่งสุข ในท านองเดียวกนั เราพากนัมาชุมนุมในท่ีน้ีเพื่อเป็นสักขีพยานของคู่สมรส ซ่ึงจะ
ท าการปฏิญาณและท าสัตยส์ัญญาระหวา่งนาย....... (ช่ือเจา้บ่าว) และนางสาว........ (ช่ือเจา้สาว) เพื่อจะมี
หุน้ส่วนในความสุขของการสมรสคร้ังน้ี เราขอแสดงความยนิดีในการมงคลสมรสคร้ังน้ี ดว้ยค า
อธิษฐานและไม่ตรีจิตของคริสเตียน 

“ท่านนาย........ (ช่ือเจา้บ่าว) และท่านนางสาว......... (ช่ือเจา้สาว) บดัน้ีไดเ้ขา้มาผกูพนักนัโดย
ร่วมพิธีสมรส ซ่ึงเป็นพิธีแรกและเป็นพิธีท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของโลก พิธีสมรสน้ีองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รง
สถาปนาข้ึนเอง และทรงประกอบพิธีสมรส คร้ังแรก ดว้ยพระองคเ์องทั้งน้ีหวงัวา่ท่านทั้งสองท่ีเป็น คู่
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สมรสวนัน้ีพึงสังวรณ์ไดว้า่ พิธีสมรสท่ีท่านก าลงัเขา้ร่วมผกูพนัอยูน้ี่เป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเพียงไร แมว้า่
มนุษยจ์ะพากนัเหลวไหลหลงกระท าผดิท าบาป แต่สาระของพิธีสมรสน้ีหาไดเ้ลิกลม้ หรือเหลวไหลแต่
ประการใดไม่ เพราะวา่พระเจา้ไดท้รงอวยพระพรการสมรสคร้ังปฐมกาลนั้นอยา่งไร พระองคจ์ะอวย
พระพรการสมรสคร้ังต่อมาอยา่งนั้น เช่นกนัท่านจะประสบการเลา้โลมใจและความสุขในชีวติสมรส
ของท่าน หากวา่ท่านจะรับพระพรนั้นเขา้มาไวใ้นดวงใจของท่าน ดว้ยความอ่อนโยน ดว้ยการใช้
ความคิด ความอดทน ความเมตตากรุณาความระมดัระวงัหลาย ๆ อยา่ง ซ่ึงท่านสามารถเสียสละใหก้นั
และกนัได ้ และบดัน้ีขา้พเจา้ขอก าชบัท่านใหร้ะลึกอยูเ่สมอวา่ การเสียสละพลีตนเองให ้ แก่กนัและกนั
นั้นเป็นส่ิงส าคญัยิง่นกัซ่ึงพระเจา้ทรงหวงัอยูเ่สมอวา่ ท่านจะอุทิศตวัของท่านใหแ้ก่กนัและกนั
ตลอดเวลา 

“และบดัน้ีนาย..... (ช่ือเจา้บ่าว)พระคริสตโ์อวาทไดท้รงสอนไวด้งัน้ีวา่ 
“สามีจงรักภรรยาของตน เหมือนอยา่งพระคริสตไ์ดท้รงรักคริสตจกัรดว้ย และไดท้รงประทาน

พระองคเ์องเพื่อคริสตจกัรนั้น เพื่อพระองคจ์ะไดค้ริสตจกัรซ่ึงมีสง่าราศี ไม่มีต าหนิรอยยน่หรือมลทิน
อ่ืน ๆ อยา่งหน่ึงอยา่งใดเลยแต่บริสุทธ์ิและปราศจากต าหนิ เช่นนั้นแหละสามีควรจะรักภรรยาของตน” 

“และนางสาว........ (ช่ือเจา้สาว) พระคริสตโ์อวาทก็สอนภรรยาไวด้งัน้ีวา่ 
“ภรรยาจงยอมฟังสามีของตน เหมือนยอมฟังองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เพราะวา่สามีนั้นเป็นศีรษะของ

ภรรยา เหมือนพระคริสตเ์ป็นศีรษะของคริสตจกัร โดยท่ีพระองคเ์ป็นผูท้รงช่วย (คริสตจกัรคือ) ร่างกาย 
(ของพระองค)์ ให้รอด แต่คริสตจกัรยอมฟังพระคริสตฉ์นัใด ภรรยาควรยอมฟังสามีทุกประการฉนันั้น” 

และทั้งสามีภรรยา พระธรรมโอวาทของพระเจา้ก็ไดท้รงสอนไวด้งัน้ีวา่ 
“จงยอมฟังซ่ึงกนัและกนัดว้ยเกรงกลวัพระคริสต ์
“นาย..... (ช่ือเจา้บ่าว) ท่านจะรับนางสาว......(ช่ือเจา้สาว) ไวเ้ป็นภรรยาของท่าน และสัญญาวา่

จะรักษาเล้ียงดูทะนุถนอม และจะใหค้วามอารักขาแก่เขา ทั้งสัญญาวา่จะเป็นสามีท่ีซ่ือสัตยสุ์จริตจน
ตลอดชีวิตของท่านทั้งสองอยา่งนั้นหรือ?” 

เจ้าบ่าวตอบว่า “ขา้พเจา้ขอสัญญาเช่นนั้น” 
“นางสาว....... (ช่ือเจ้าสาว) ท่านสัญญาวา่จะรับนาย......... (ช่ือเจ้าบ่าว) ไวเ้ป็นสามีของท่าน และ

สัญญาวา่จะรักเขา ให้เกียรติแก่เขา เช่ือฟังเขา และจะเป็นภรรยาท่ีซ่ือสัตยสุ์จริตของเขาจนตลอดชีวติ 
ของท่านทั้งสองอยา่งนั้นหรือ?” 

เจ้าสาวตอบว่า “ขา้พเจา้ขอสัญญาเช่นนั้น”  
“ใครเป็นผูม้อบหญิงใหส้มรสแก่ชายผูน้ี้?” 
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บิดาของเจา้สาวหรือผูป้กครองหรือเจา้ภาพจะตอบวา่ “ข้าพเจ้าเป็นผู้มอบ” แลว้จบัมือเจา้สาว
ไปวางไวใ้นมือขวาเจา้บ่าว บิดาเจา้สาวจะกลบัไปนัง่ ณ ท่ีไดก้ าหนดไว ้

ให้เจ้าบ่าวหันหน้าไปทางเจ้าสาว และจับมือขวาของเจ้าสาวไว้ แล้วพูดตาม่ีผู้ประกอบพิธีกล่าว
น า “ขา้พเจา้นาย.......... (ช่ือเจา้บ่าว) ขอรับนางสาว......... (ช่ือเจา้สาว) ไวเ้ป็นภรรยาของขา้พเจา้ และ
ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไปขา้พเจา้จะรับและรักษาหญิงน้ีไว ้ ไม่วา่จะดีข้ึนหรือเลวลง ไม่วา่จะสุขสบายหรือ
เจบ็ป่วย ไม่วา่จะยากจนลง หรือร ่ ารวยข้ึน ขา้พเจา้จะรักเขาและจะถนอมเขาไวใ้นดวงใจ ดว้ยความรัก
ใคร่จนกวา่ความตาย จะมาแยกเราทั้งสอง ขา้พเจา้ขอปฏิญาณและสัญญา ขอ้ความเหล่าน้ี ตาม
บทบญัญติั ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” 

แลว้ใหเ้จา้สาวหนัหนา้ไปทางเจา้บ่าว และจบัมือขวาของเจา้บ่าวไว ้ แลว้พดูตามถอ้ยค า ของผู ้
ประกอบพิธีจะกล่าวน าวา่ 

“ขา้พเจา้นางสาว....... (ช่ือเจา้สาว) ขอรับนาย........... (ช่ือเจา้บ่าว) ไวเ้ป็นสามีของขา้พเจา้ และ
ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป ขา้พเจา้จะรับ และรักษาชายน้ีไว ้ไม่วา่จะดีข้ึน หรือเลวลง ไม่วา่จะสุขสบาย หรือ
เจบ็ป่วย ไม่วา่จะยากจนลง หรือร ่ ารวยข้ึน ขา้พเจา้จะรักเขาและจะถนอมเขา ไวใ้นดวงใจ ดว้ยความรัก
ใคร่จะเช่ือฟังเขา จนกวา่ความตาย จะมาแยกเราทั้งสอง ขา้พเจา้ขอปฏิญาณและสัญญา ขอ้ความเหล่าน้ี 
ตามบทบญัญติัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” ผู้ประกอบพิธีจะถามว่า “นาย...... (ช่ือเจา้บ่าว) ท่านมีอะไรเป็น
เคร่ืองหมายส าหรับค ามัน่สัญญาของท่านคร้ังน้ี?”  

เจา้บ่าวตอบวา่ “ข้าพเจ้ามีแหวน” เพื่อนเจา้บ่าวจะมอบแหวนใหผู้ป้ระกอบพิธี 
ผู้ประกอบพิธีชูแหวนขึน้แล้วกล่าวว่า “แหวนน้ีท าดว้ยทองค าบริสุทธ์ิ เป็นของมีราคาและ

ประเสริฐ ดงันั้นจงใหค้วามรักของท่านทั้งสองมีความบริสุทธ์ิทั้งย ัง่ยนือยูต่ลอดไป” 
ผูป้ระกอบพิธียืน่แหวนใหเ้จา้บ่าว ๆ สวมน้ิวนางมือซา้ยของเจา้สาว แลว้ผูป้ระกอบพิธีพดูกบั

เจา้สาววา่ “นางสาว........... (ช่ือเจา้สาว) ท่านมีอะไรเป็นเคร่ืองหมายส าหรับค ามัน่สัญญาของท่านคร้ัง
น้ี” 

 เจา้สาวตอบวา่ “ข้าพเจ้ามีแหวน” เพื่อนของเจา้สาวยืน่แหวนใหแ้ก่ผูป้ระกอบพิธี 
แล้วผู้ประกอบพิธีย่ืนแหวนให้เจ้าสาว ส่ังว่า “จงสวมแหวนน้ีท่ีน้ิวนางมือซา้ยของเจา้บ่าว” แล้ว

กล่าวว่า “แหวนวงน้ีท าเป็นวงกลมหารอยต่อประสานกนัไม่ได ้ เป็นสัญลกัษณ์ของการไม่มีวนัส้ินสุด 
ดงันั้นขอใหค้วามรักของท่านทั้งสองมีอายยุนืนาน ไม่รู้จกัส้ินสุดเหมือนกนั 

“แหวนน้ีเป็นสัญลกัษณ์ของความบริสุทธ์ิและเป็นการเสียสละโดยไม่รู้จกัส้ินสุด จงใหค้  ามัน่
สัญญาของทั้งสองฝ่ายน้ีถาวร สมกบัเคร่ืองหมายท่ีท่านทั้งสองไดม้อบไวต่้อกนั 

“ใหเ้ราร่วมใจกนัอธิษฐาน”  
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เม่ืออธิษฐานจบ แลว้ผูป้ระกอบพิธี จบัมือขวาของเจา้บ่าวและเจา้สาวประสานกนั แลว้ผู ้
ประกอบพิธีวางมือบนมือของเจา้บ่าวและเจา้สาว แลว้กล่าววา่ 

“ตามท่ีท่านทั้งสองไดป้ลงใจร่วมกนัท าสัตยป์ฏิญาณในการสมรสอนับริสุทธ์ิน้ี และไดใ้ห้
ค  ามัน่สัญญาเฉพาะพระพกัตร์พระเจา้ และต่อหนา้ประจกัษพ์ยานของบรรดาญาติมิตร ของท่านทั้งสอง 
พร้อมทั้งมีเคร่ืองหมายคือแหวนเป็นสัญลกัษณ์แห่งค ามัน่สัญญาต่อกนั ขา้พเจา้ในฐานะท่ีเป็นผูรั้บใช้
พระเจา้โดยท าหนา้ท่ีประกาศสั่งสอนพระวจนะของพระองคเ์จา้ ขา้พเจา้ขอประกาศวา่ ท่านทั้งสองเป็น
สามีภรรยาดว้ยการสมรสกนัถูกตอ้งตามบทบญัญติัของพระผูเ้ป็นเจา้เม่ือพระเจา้ทรง กระท าใหเ้ขาทั้ง
สองผกูพนักนัแลว้ อยา่ใหม้นุษยผ์ูใ้ดบงัอาจแยกเขาออกจากกนัเลย” 

ผูป้ระกอบพิธีอธิษฐานขอพระพรปิดพิธีสมรสหลงัจากนั้นใหผู้ป้ระกอบพิธี แนะน าใหท่ี้
ประชุมรับทราบและแสดงความยนิดีกบั นาย..... และ นาง....... (นามสกุลของเจา้บ่าว) 

พธิีสมรสแบบทีส่าม 

“องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ตรัสวา่ ซ่ึงมนุษยผ์ูน้ั้นจะอยูค่นเดียวก็ไม่เหมาะ เราจะสร้างข้ึนอีกคนหน่ึงให้
เป็นคู่เคียงเหมาะกบัเขา เพระเหตุนั้นผูช้ายจึงจะละบิดามารดา ของตนไปผกูพนัอยูก่บัภรรยา และเขาทั้ง
สองจะเป็นเน้ือหนงัอนัเดียวกนั” 

“คนใดท่ีไดภ้รรยาก็ไดข้องท่ีดี และเขาจะไดรั้บการโปรดปรานจากพระเจา้” 
“ใครจะไดพ้บสตรีท่ีเป็นแม่เรือนดี เพราะวา่ค่าของนางนั้นล ้ากวา่ทบัทิมอีก สตรีนั้นเป็นท่ี

ไวว้างใจของสามี และสามีของเขาจะไม่ขาดก าไรเลยตลอดอายขุองนาง นางจะท าใหเ้กิดคุณงามความดี
แก่สามี และไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหาย” 

“การสมรสเป็นวาระท่ีน าความช่ืนชมยนิดีมาใหเ้สมอ และเรายนิดีมากข้ึนในเม่ือพระเยซูเสด็จ
มาประทบัและทรงอวยพระพร และพระเจา้ไดป้ระทานเกียรติยศและสง่าราศีแก่พิธีน้ีเพราะวา่พระเจา้
ทรงมุ่งหมายท่ีจะประทานพระพร และความสุขมาสู่ชีวติของท่าน ฉะนั้นใหเ้ราอญัเชิญพระองค ์ เขา้มา
ประทบัและเป็นประธานในท่ีน้ีเพื่อทรงเป็นพยานและทรงอวยพระพรใหค้  ามัน่สัญญาของท่านสัมฤทธ์ิ
ผลต่อหนา้ท่ีประชุมน้ีดว้ย 

“ใหเ้ราอธิษฐาน” อธิษฐานเปิดพิธีแต่เพียงยอ่ ๆ 
ผู้ประกอบพิธีจะถามว่า “ใครเป็นผูม้อบนางสาว.... (ช่ือเจา้สาว) ใหส้มรสกบั นาย...... (ช่ือ

เจา้บ่าว)” 
บิดาของเจา้สาวหรือผูแ้ทนจะตอบวา่ “ขา้พเจา้เป็นผูม้อบ” (หรือจะพดูวา่ “มารดาของเขาและ

ขา้พเจา้เป็นผูม้อบ”) แลว้บิดาของเจา้สาวจะไปยงั ณ ท่ีนัง่ของตนตามท่ีจดัไว ้



 15 

ผูป้ระกอบพิธีจะถามวา่ “นาย......... (ช่ือเจา้บ่าว) ท่านจะรับนางสาว.......... (ช่ือเจา้สาว) ไวเ้ป็น
ภรรยาของท่านหรือ? ท่านสัญญาหรือวา่ท่าน จะรัก และใหเ้กียรติแก่หญิงน้ีและจะอารักขาเขาไป
ปลอดภยั จะทะนุถนอมเขาไวด้ว้ยความรัก จะเป็นผูเ้ลา้โลมใจเขา และจะรับเขาไวไ้ม่วา่ร ่ ารวยหรือ
ยากจน ไม่วา่จะดีหรือเลว ไม่วา่จะสุขสบายหรือเจบ็ป่วย จะรับและพิทกัษรั์กษาไวต้ั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
และจะผกูสมคัรรักใคร่กบัหญิงน้ีแต่ผูเ้ดียวจนวนัตายท่านสัญญาอยา่งนั้นหรือ? 

เจา้บ่าวจะตอบวา่ “ขา้พเจา้ขอสัญญาอยา่งนั้น” 
แลว้ผูป้ระกอบพิธีจะพดูกบัเจา้สาววา่ “นางสาว...... (ช่ือเจา้สาว) ท่านจะรับนาย ......... (ช่ือ

เจา้บ่าว) ไวเ้ป็นสามีของท่านหรือ ท่านสัญญาวา่ท่านจะรักเขา จะใหเ้กียรติแก่เขา และจะเช่ือฟังเขา จะ
ทะนุทถอมเขาดว้ยความรัก และจะเลา้โลมจิตใจเขา และจะสมคัรรักใคร่อยูก่บัเขา ไม่วา่จะร ่ ารวยหรือ
ยากจนไม่วา่จะดีหรือเลว ไม่วา่จะสุขสบายหรือเจบ็ป่วย  ท่านสัญญาจะผกูสมคัรรักใคร่ อยูก่บัเขาจนวนั
ตาย ท่านสัญญาอยา่งนั้นหรือ?” 

เจา้สาวจะตอบวา่ “ขา้พเจา้ขอสัญญาอยา่งนั้น”  
ผูป้ระกอบพิธีจะถามวา่ “ท่านมีอะไรเป็นเคร่ืองหมายแห่งค าสัญญาของท่าน?” 
เจา้บ่าวตอบวา่ “ขา้พเจา้มีแหวนวงน้ี” เพื่อนเจา้บ่าว จะยืน่แหวนใหเ้จา้บ่าว ๆ จึงมอบใหผู้ ้

ประกอบพิธี ๆ จะกล่าวดงัน้ี 
“นางสาว..... (ช่ือเจา้สาว) ท่านยนิดีและเตม็ใจรับแหวนวงน้ีวา่เป็นเคร่ืองหมายแห่งความรัก ท่ี

ท่านไวว้างใจดว้ยความจริงใจหรือ?” 
เจา้สาวตอบวา่ “ขา้พเจา้ยนิดีรับ” ผูป้ระกอบพิธีจะพดูวา่ “แหวนวงน้ี เป็นสงกลมท าดว้ยทองค า

ท่ีมีค่า วงกลมเป็นสัญลกัษณ์ของความบริบูรณ์ และเป็นเคร่ืองหมายของความถาวรนิรันดร ทองค า
ประเสริฐช้ินน้ีเป็นเสมือนบทพิสูจน์ ความรักของท่านวา่เป็นความจริงท่ีบริสุทธ์ิสะอาดจริง ๆ แหวนน้ี
เป็นเคร่ืองหมายแห่งความรักและความเขา้ไวว้างใจ ท่ีเหมาะสมกบัท่านจริง  ๆ ซ่ึงท่านไดม้อบใหแ้ก่กนั
และกนัไว ้ เม่ือการทดสอบมาถึงจะเหมือนไฟท่ีเผาทองค าบริสุทธ์ิ ฉะนั้นจงใหค้วามรักของท่านมัน่คง
เหมือนกบัทองค าทนไฟ จนกระทัง่ความตายเท่านั้นท่ีจะมาแยกตวัท่านทั้งสองออกจากกนั” 

ผูป้ระกอบพิธี มอบแหวนให้เจา้บ่าวและสั่งวา่ “จงสวมแหวนน้ีท่ีน้ิวนางมือซา้ยของเจา้สาวและ
พดูตามขา้พเจา้ดงัน้ีวา่ “ขา้พเจา้นาย...... (ช่ือเจา้บ่าว) ขอมอบแหวนวงน้ีใหแ้ก่นางสาว ........ (ช่ือเจา้สาว) 
เพื่อเป็นสักขีพยานวา่ ขา้พเจา้จะรัก และถนอมเธอไวเ้สมอดว้ยใจจริง” 

(ถา้เจา้สาวมีแหวนใหเ้จา้บ่าว ผูป้ระกอบพิธีก็จะถามเจา้สาวตามท านองเดียวกบัเจา้บ่าววา่ “ท่าน
มีอะไรเป็นเคร่ืองหมายความรักแห่งการสมรสของท่านวนัน้ี” 

เจา้สาวตอบวา่ “ขา้พเจา้มีแหวน” 



 16 

เพื่อนเจา้สาวจะยืน่แหวนใหเ้จา้สาว แลว้เจา้สาวยืน่ให้ผูป้ระกอบพิธี และผูป้ระกอบพิธีมอบ
แหวนให้เจา้สาวและสั่งวา่ “จงสวมแหวนน้ีท่ีน้ิวนางมือซา้ยของเจา้บ่าว และพดูตามขา้พเจา้ดงัน้ีวา่ 
“ขา้พเจา้นางสาว....... (ช่ือเจา้สาว) ขอมอบแหวนวงน้ีให้แก่นาย..... (ช่ือเจา้บ่าว) เพื่อเป็นเคร่ืองหมาย 
แห่งความผกูพนั ของเราทั้งสองตลอดกาล” 

คร้ันแลว้ผูป้ระกอบพิธีจะจบัมือขวาของเจา้บ่าวและเจา้สาวประสานกนัและกล่าวดงัน้ี 
“ตามท่ีท่านทั้งสองต่างร่วมใจกนัใหค้  ามัน่และปฏิญาณสัญญาต่อพระพกัตร์พระเจา้และต่อ

หนา้ท่ีประชุมน้ี ในฐานะท่ีขา้พเจา้เป็นผูรั้บใชพ้ระเจา้ขอประกาศวา่ ท่านทั้งสองเป็นสามีภรรยากนั
ถูกตอ้งในพระนามพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ผูใ้ดท่ีพระเจา้ทรงกระท าใหผ้กูพนักนั
แลว้ อยา่ใหม้นุษยบ์งัอาจแยกเขาออกจากกนั  

“ใหเ้ราร่วมใจกนัอธิษฐาน 
ทั้งเจา้บ่าวและเจา้สาวคุกเข่าลงเพื่อรับพระพรจากพระเจา้ เม่ืออธิษฐานเสร็จแลว้ใหคู้่สมรสลุก

ข้ึนแลว้ผูป้ระกอบพิธีกล่าววา่ “นาย..... และนาง.... พระเจา้ขออวยพระพรแก่ท่านและปกป้องรักษาท่าน 
พระเจา้จงกระท าใหพ้ระพกัตร์ของพระองคส่์องสวา่งแก่ท่าน และทรงพระกรุณาโปรดแก่ท่าน พระเจา้
จงเงยพระพกัตร์ของพระองคข้ึ์นเหนือท่านและประทานความสุขส าราญแก่ท่าน เอเมน” 

เป็นการเสร็จพิธี แลว้เจา้บ่าวเจา้สาวเดินออกไปรออยู ่  ณ ท่ีสมควรเพื่อตอ้นรับการแสดงความ
ยนิดีจากผูท่ี้มาในงาน 
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พธีิฝังศพ 

ค าน า 
เม่ือความตายไดเ้ขา้มาคุกคามครอบครัวคริสเตียน จึงเป็นโอกาสท่ีดีท่ีสุดท่ีศิษยาภิบาลจะ

ช่วยเหลือสมาชิกไดม้าก ในยามท่ีเขาไดรั้บความทุกขโ์ศกเศร้า และความตายไดเ้ขา้มาคุกคามครอบครัว
ของเขา ไม่มีเวลาใดท่ีคริสตสมาชิกจะตอ้งพึ่งพาอาศยัศิษยาภิบาลเท่ากบัเวลาน้ี และไม่มีคร้ังใดท่ีจิตใจ
ของสมาชิกจะเปิดกวา้งออกตอ้นรับความช่วยเหลือจากศิษยาภิบาลของเขาเท่าเวลาน้ี ความรักและการ
เลา้โลมจิตใจในยามทุกขท่ี์ศิษยาภิบาลแสดงจะตรึงจิตใจของสมาชิกอยูเ่ป็นเวลานาน โดยมากศิษยาภิ
บาลจะทราบข่าวเม่ือสมาชิกป่วยหนกั และควรจะอยูใ่กลค้นป่วยในยามท่ีใกลค้วามตาย เม่ือคนใดถึงแก่
ความตายศิษยาภิบาลควรจะรีบไปร่วม ความทุกขโ์ศกกบัครอบครัวนั้นโดยเร็วท่ีสุด เพื่อน าพระพรของ
พระเจา้ใหแ้ก่ครอบครัวนั้น 

ในวาระท่ีเหมาะสมศิษยาภิบาลควรเสนอการช่วยเหลือในเร่ืองจดัการฝังศพร่วมมือกบัเจา้ภาพ 
ควรจะใหค้  าแนะน าแก่ครอบครัวนั้นถึงระเบียบการท่ีกระท าก่อนฝังศพ ทั้งพิธีฝังศพและหลงัพิธีฝังศพ
ดว้ยตามแบบคริสเตียน สมาชิกของคริสตจกัรควรจะไปปลอบโยน และช่วยเหลือตามโอกาสและ
ความสามารถของตน และไปร่วมในพิธีฝังศพ เพื่อเป็นพยานแก่เพื่อนบา้นท่ีไม่เป็นคริสเตียน 

การแต่งกายของศิษยาภิบาลควรใหเ้หมาะสมกบังานศพ ทั้งกิริยาและวาจา ศิษยาภิบาลควรรู้สึก
อิสระท่ีจะกล่าวถึงชีวติของผูต้าย และการเก่ียวขอ้งคริสตจกัรและเก่ียวขอ้งกบัประชาชนหรือไม่ ถา้
เหตุการณ์และส่ิงแวดลอ้มอ านวยใหพ้ดูเช่นนั้น ไม่มีความจ าเป็นใด ๆ เลยท่ีจะพดูเสริมหรือต่อเติม
ชีวประวติัของผูต้ายค าเทศนาในงานศพจะตอ้งสั้นและเขา้ใจไดง่้ายบรรจุขอ้ความท่ีช่วยบรรเทาทุกข ์
และมีขอ้ความท่ีช่วยคนบาปใหร้อดพน้บาป และกล่าวถึงความหวงัอนัรุ่งโรจน์ของทุกคนท่ีมีความเช่ือ
ในพระคริสต ์อยา่แสดงความเห็นเก่ียวกบัหลกัค าสั่งสอนในสาสนาคริสต ์และอยา่พดูขอ้ความอนัใดซ่ึง
มิใหพ้ระวญิญาณทรงกระท างานในจิตใจของผูฟั้ง 

พิธีท่ีหลุมฝังศพในสุสาน ควรท าใหส้ั้นหลงัจากพระพรปิดการประชุม ณ หลุมฝังศพแลว้ ศิษ
ยาภิบาลควรจะแสดงคารวะแก่ครอบครัวของผูต้ายท่ีก าลงัทุกขโ์ศก และควรจะพดูดว้ยถอ้ยค าท่ีหนุนใจ 
และเลา้โลมใจคนเหล่านั้นท่ีก าลงัโศกเศร้า จงสัญญาวา่จะไปเยีย่มท่ีบา้น ภายในวนัหน่ึงหรือสองวนั 
และจงท าตามท่ีสัญญานั้นเสมอ 

ถา้คริสตจกัรมีวารสารประจ าสัปดาห์ ก็ควรลงข่าวแสดงความเสียใจ มีบ่อยคร้ังท่ีทางคริสตจกัร
จะจดัใหมี้การร้องเพลงระลึกถึงผูต้ายจากบทเพลงท่ีผูต้ายชอบร้องเม่ือคร้ังยงัมีชีวิตอยู ่ การร้องเพลง
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เช่นน้ีจดัใหมี้ในอาทิตยแ์รกถดัจากวนัฝังศพเรียบร้อยแลว้ ทั้งน้ีเป็นการตรึงตราความเห็นอกเห็นใจ
ของคริสเตียนใหแ้น่นแฟ้นยิ่งข้ึน และท าใหค้วามรักในคริสตจกัรเพิ่มพนูและอบอุ่นยิ่งข้ึน 

ระเบียบวาระพธีิฝังศพ 

พิธีฝังศพไม่ควรขาดการเลา้โลมใจ และความหวงัใจในระเบียบการประชุมนั้น อนัดบัต่อไปน้ี 
เป็นขอ้ความท่ีขอแนะน าเพื่อประโยชน์แก่ศิษยาภิบาล รายการท่ีบรรจุในวงเล็บอาจเวน้เสียไม่ตอ้ง
ปฏิบติัตามก็ได ้หรือจะท าก็ไดสุ้ดแลว้แต่มีเหตุผลท่ีเหมาะสม 

ระเบียบวาระที่แนะน าให้ใช้ 

เพลงน าก่อนประชุมหรือท่ีประชุมจะร้องเพลง 
อ่านพระคมัภีร์เป็นขอ้ ๆ เปิดประชุม 
อธิษฐานเปิดการประชุม 
เพลงพิเศษ (ถา้มี) 
(ข่าวมรณกรรมและประวติัของผูต้าย) 
อ่านพระธรรมในเร่ืองท่ีจะเทศนา 
อธิษฐาน 
เพลงพิเศษ (ถา้มี) 
เทศนา 
ขอพระพรปิดประชุม 
เพลงปิดประชุม 

ค าแนะน าส าหรับเตรียมพธีิฝังศพ 

ข้อพระธรรมส าหรับเปิดประชุม 

จงใชค้วามคิดพิจารณาเลือกขอ้พระธรรมอยา่งระมดัระวงัใหเ้หมาะสมกบัใจของผูก้  าลงัทุกข์
โศกเศร้าศิษยาบาลอาจใชข้อ้พระธรรมในพระวจนะของพระเจา้เป็นเป้าหมายของระเบียบการประชุม
ในงานศพน้ีโดยตลอดก็ได ้ เช่นการสอนถึงเร่ืองความเช่ือ การเลา้โลมใจ ความหวงั พลงัแรง และเร่ือง
เมืองสวรรค ์ ฯลฯ น่ีเป็นเพียงตวัอยา่งท่ียกมาอา้งเท่านั้นเองศิษยาภิบาลอาจหา ขอ้พระธรรมท่ีเหมาะสม 
กบัเร่ืองท่ีตนจะพดูไดอี้กมากมาย 

“พระเจา้ตรัสวา่ เราจะไปกบัเจา้หนา้และใหเ้จา้ไดท่ี้พกัสบาย” อพยพ 13:14 
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“ขอใหข้า้ตายเหมือนคนท่ีสัตยซ่ื์อนั้นขอใหท่ี้สุดชีวิตของขา้เป็นเหมือนชีวิตของผูเ้หล่านั้น” 
กนัดารวถีิ 23:10 

“เหตุฉะนั้นเจา้ทั้งหลายจงรู้วา่พระเยโฮวาห์พระเจา้พระองคท์รงเป็นพระเจา้ เป็นพระเจา้ผูท้รง
ซ่ือสัตย ์ ผูท้รงรักษาค าสัญญาไมตรีพระกรุณาคุณแก่คนทั้งหลายท่ีรักพระองค ์ และผูท่ี้รักษาบญัญติัของ
พระองค ์จนถึงพนัชัว่ อายคุน” เฉลยธรรมบญัญติั 7:9 

“พระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยูเ่ป็น นิตยเ์ป็นท่ีอาศยั (ล้ีภยั) ของเจา้ และพระหตัถ์อนัถาวรเป็นนิจ
ของพระองคก์็รับรองเจา้อยู”่ เฉลยธรรมบญัญติั 33:27 

“พระเจา้ไดท้รงประทานให ้ และพระเจา้ไดท้รงเรียกกลบัเมืองคืนไปอีก จงสรรเสริญพระนาม
ของพระเจา้” ยากอบ 1:21 

“แมว้า่พระองคท์รงสังหารขา้ฯ เสีย ขา้ฯ ก็ยงัไวว้างใจในพระองค”์ ยากอบ 13:15 
“ตวัขา้นั้น ขา้ฯ ทราบวา่ผูอุ้ปภมัภข์องขา้ ฯ ทรงพระชนมอ์ยู ่และในท่ีสุดพระองคจ์ะทรงยนืข้ึน

บนพื้นแผน่ดิน... พระองคน์ัน่แหละท่ีขา้ฯ จะเห็น คือขา้ฯ น่ีแหละจะเห็นพระองคอ์ยูฝ่่ายขา้ฯ และตา
ของขา้ฯ จะมองดูพระองคแ์ละไม่ใช่อยา่งมองดูคนท่ีไม่รู้จกักนั” ยากอบ 19:25, 27 

“พระเจา้เป็นท่ีพึ่งพ  านกัและเป็นก าลงัของพวกขา้พเจา้ พระองคเ์ป็นผูท้รงช่วยอนัเลิศสถิตอยู่
ใกลใ้นเวลาล าบาก” สดุดี 46:1 

“พระนามพระเจา้เป็นป้อมเขม้แขง็ คนชอบธรรมทั้งปวงวิ่งเขา้ไปก็พน้ภยั” สุภาษิต 18:10 
ขา้แต่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ พระองคเ์ป็นท่ีอาศยัของพวก ขา้พเจา้ทุกชัว่อายตุ่อ ๆ กนัมาก่อนภูเขา

ทั้งหลายไดบ้งัเกิดข้ึน และก่อนพระองคไ์ดท้รงสร้างแผน่ดินกบัพิภพโลก พระองคท์รงเป็น พระเจา้อยู่
ตั้งแต่อดีตกาลจนตลอดอนาคตกาล” สดุดี 90:1, 2 

“ผูใ้ดอาศยัอยูใ่นท่ีอนัลบั แห่งผูใ้หญ่ยิง่สูงสุด ผูน้ั้นจะไดอ้าศยัอยูใ่นร่มของพระองคผ์ูท้รงฤทธ์ิ
ใหญ่ยิง่ ขา้พเจา้จะกล่าวถึงพระเจา้วา่พระองคเ์ป็นท่ีพึ่งพ  านกัและเป็นป้อมของขา้พเจา้พระองคเ์ป็นพระ
เจา้ของขา้พเจา้ ๆ จะวางใจในพระองค์” สดุดี 91:1, 2 

“น่ีแน่ะ พระเจา้เป็นความรอดของขา้พเจา้ขา้พเจา้จะไวว้างใจและจะไม่มีความกลวัเลยเพราะ
พระเยโฮวาห์พระเจา้ทรงเป็นก าลงั และเป็นบทเพลงของขา้พเจา้ และพระองคท์รงเป็นความรอดของ
ขา้พเจา้” อิสยาห์ 12:2 

“ผูท่ี้มีจิตใจแน่วแน่นั้น พระองค ์ จะทรงรักษาไวใ้นความสงบสุขอยา่งครบบริบูรณ์ เพราะเขา
ไดไ้วว้างใจในพระองค ์ ท่านทั้งหลายจงวางใจในพระเจา้เสมอเป็นนิจ เพราะพระเจา้ฯ คือพระเจา้องค์
เอง เป็นศิลาท่ีตั้งมัน่คงไม่รู้ส้ินสุดเลย” อิสยาห์ 26:3, 4 
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“ตาของเจา้จะไดเ้ห็นพระบรมกษตัริยท์รงสง่าราศี เขาทั้งหลายจะไดแ้ลเห็นแผน่ดินของ
พระองคแ์ผอ่อกไปกวา้งขวาง” อิสยาห์ 33:17 

“พระองคจ์ะทรงเล้ียงฝงูแกะ ของพระองคดุ์จผูเ้ล้ียงแกะ พระองคจ์ะทรงอุม้ลูกแกะไวใ้นพระ
พาหุและจะกอดไวใ้นพระทรวง และตวัแม่ลูกอ่อนพระองคจ์ะทรงค่อย ๆ ตอ้นไปดว้ยพระทยัเอน็ดู” 
อิสยาห์ 40:11 

“อยา่กลวัเลย ดว้ยวา่เราอยูก่บัเจา้ อยา่ทอ้ใจ เพราะเราเป็นพระเจา้ของเจา้ เราจะหนุนก าลงัเจา้ 
เออ เราจะช่วยเจา้ เออเราจะยกชูเจา้ไวด้ว้ยมือขวาอนัชอบธรรมของเรา” อิสยาห์ 41:10 

“เม่ือเจา้ลุยขา้มน ้าเราจะอยูก่บัเจา้ และเม่ือลุยขา้มแม่น ้า แม่น ้านั้นจะไม่ท่วมเจา้ เม่ือเจา้เดินผา่น
เขา้ไปกองไฟ ไฟจะไม่ลวกเจา้หรือเปลวเพลิงจะไม่ไหมเ้จา้ ดว้ยเราคือพระเจา้ของเจา้ องคบ์ริสุทธ์ิแห่ง
ชนชาติอิสราเอลเป็นผูช่้วยใหร้อดของเจา้” อิสยาห์ 42:2, 3 

“เราเป็นเหตุใหค้นทั้งปวงเป็นข้ึนและใหมี้ชีวติ ทุก ๆ คนท่ีวางใจในเรา แมว้า่เขาตายแลว้ก็ยงั
จะมีชีวติอีก และทุกคนท่ีมีชีวติและวางใจในเราจะไม่ตายเลย” ยอห์น 11:25, 26 

“จงสรรเสรญพระเจา้ พระบิดาแห่งพระเยซูคริสตเ์จา้ของเรา คือพระบิดาผูท้รงความเมตตา และ
พระเจา้ผูท้รงชูใจทุกอยา่ง พระองคผ์ูท้รงโปรดให้เราไดรั้บความชูใจในการทุกขย์ากทั้งส้ินของเรา เพื่อ
เราจะไดชู้ใจคนเหล่านั้นท่ีมีความทุกขย์ากอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดว้ยความชูใจซ่ึงตวัเราเองไดรั้บพระเจา้”  

2 โครินธ์ 1: 3, 4 
“ขา้พเจา้เขา้ในการปล ้าสู้อยา่งดีแลว้ ขา้พเจา้วิง่แข่งถึงท่ีสุดปลายทางแลว้ ขา้พเจา้ไดรั้กษาความ

เช่ือนั้นไวแ้ลว้ ตั้งแต่น้ีไปมีมงกุฎแห่ง ความชอบธรรมเก็บไว ้ ส าหรับขา้พเจา้ซ่ึงองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ผู ้
พิพากษาอนัชอบธรรมจะทรงประทานแก่ขา้พเจา้ในกาลวนันั้น และไม่ใช่แก่ขา้พเจา้คนเดียว แต่จะทรง
ประทานแก่คนทั้งปวงท่ีมีใจรักยนิดีในการท่ีพระองคจ์ะเสด็จมาปรากฏนั้น” 2 ทิโมเทีย 4:7, 8 

ค าอธิษฐานเปิดพธีิ 

ค าอธิษฐานน้ีควรเป็นแบบค าอธิษฐานสั้น ๆ พูดออกมาอยา่งแจ่มใสชดัถอ้ยชดัค าและส าเนียง
สูงต ่าพอเหมาะสมกบัเหตุการณ์ ทั้งน้ีจะเป็นการปลุกจิตวญิญาณใหส้งบลง และท าใหจิ้ตใจผูฟั้งอ่อน
นอ้มลงยอมรับพระปัญญาของพระเจา้ ทั้งส านึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ ของพระเจา้ในชัว่โมงน้ีและ
รู้สึกอยา่งลึกซ้ึงวา่พระเจา้เสด็จมาประทบั และประทานการเลา้โลมใจแก่ผูท่ี้ก าลงัทุกขโ์ศกเศร้า 

เพลงพเิศษ 

ศิษยาภิบาลควรปรึกษากบัครอบครัวผูต้ายเพื่อจดั เพลงพิเศษตาม ความประสงค ์ของเขาอาจจะ
เป็นเพลงท่ีผูต้ายชอบร้องก็ได ้ หรือจะเป็นเพลงท่ีมีขอ้ความเก่ียวกบัความหวงัและความไวใ้จในพระเจา้ 
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ถา้ไม่มีนกัร้องเด่ียวหรือคณะนกัร้อง จะจดัใหห้มู่ประชุมร้องเพลงบทนั้นก็ได ้  หรือศิษยาภิบาลจะอ่าน
ขอ้ความในบทเพลงหรือ ค ากลอนซ่ึงจะเป็นท่ีเลา้โลมใจผูม้าประชุมก็ได ้

การกล่าวประวตัิผู้ตาย 

ในพิธีฝังศพ ถา้มีผูท่ี้ไม่เคยรู้จกัผูต้ายตลอดชีวติก็ใหท้างฝ่ายครอบครัวเรียบเรียงประวติัผูต้าย
อยา่งยอ่ ๆ เพื่อใหศิ้ษยาภิบาลอ่านประวติัในประวติันั้นไม่ควรยกยอ่งผูต้ายจนเกินไป 

การอ่านข้อพระธรรม 

ขอ้พระคิรสตธ์รรมคมัภีร์ควรอ่านชา้ ๆ และชดัถอ้ยชดัค า เป็นขอ้พระธรรมซ่ึงเก่ียวกบัหวัขอ้ท่ี
จะเทศนา ศิษยาภิบาลจะเลือกพระธรรมเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดตามท่ีพิมพไ์วน้ี้ หรือจะเลือกเร่ืองอ่ืนก็ได ้

ข้อพระธรรมทีใ่ช้ส าหรับคนทัว่ไป 

“พระเจา้ฯ เป็นสวา่งและความรอดของขา้พเจา้ ขา้พเจา้จะตอ้งกลวัผูใ้ดเล่า? พระเจา้ฯ เป็นก าลงั
วงัชาแห่งชีวติของขา้พเจา้ ขา้พเจา้จะตอ้งไปกลวัใคร?... ส่ิงเดียวซ่ึงขา้พเจา้ไดข้อจากพระเจา้ฯ แลว้
ขา้พเจา้จะเสาะหา ส่ิงนั้นคือท่ีจะไดอ้าศยัอยูใ่นพระวิหาร ของพระองค ์ตลอดชัว่ชีวติของขา้พเจา้ เพื่อจะ
ไดเ้ห็นความสง่างามของพระเจา้ ฯ และจะไดพ้ินิจพิจารณาพระวหิารของพระองค ์ เพราะในยาม
ยากล าบากพระองคจ์ะไดเ้ก็บขา้พเจา้ไวใ้นท่ีเร้นในพลบัพลาของพระองค ์  จะทรงซ่อนขา้พเจา้ไวใ้นท่ี
ก าบงัของพระองค ์ จะทรงยกตั้งขา้พเจา้ไวบ้นศิลาเม่ือนั้นศีรษะ ของขา้พเจา้จะตอ้งยกสูงข้ึนไปอยูเ่หนือ
พวกศตัรูท่ีลอ้มขา้พเจา้ไว ้ แลว้ขา้พเจา้จะถวายเคร่ืองบูชาแห่งความยนิดีในพระวหิารของพระองค ์
ขา้พเจา้จะร้องเพลงถวายความสรรเสริญแก่พระเจา้ฯ ขา้แต่พระเจา้ฯ ขอพระองคท์รงสดบัฟังเสียงร้อง
ของขา้พเจา้ ขอทรงพระกรุณาโปรดตอบขา้พเจา้ เม่ือพระองคท์รงรับสั่งวา่ จงแสวงหาพกัตร์ของเรา 
จิตใจของขา้พเจา้ทูลตอบวา่ ขา้แต่พระเจา้ฯ ขา้พเจา้จะแสวงหาพระพกัตร์ของพระองค ์... จงคอยท่าพระ
เจา้ฯ จงตั้งขอ้ใหแ้ขง็และท าใจไวใ้หก้ลา้หาญ จงคอยท่าพระเจา้เถิด” สดุดี 27:1, 4-8, 14 

“คนท่ีด าเนินในทางชอบธรรม และพดูอยา่งจริงใจ รังเกียจผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการข่มเหง หด
มือไม่รับสินบน ไม่เอียงหูฟังเร่ืองฆามตกรรม ไม่ช าเลืองตาดูความชัว่ ผูน้ี้แหละจะด ารงอยูใ่นท่ีสูง ท่ี
ก าบงัของเขาจะเขม้แขง็ดงัศิลา เขาจะไดรั้บอาหารอยา่งบริบูรณ์ และรับน ้าไม่ขาด ตาของเจา้จะไดเ้ห็น
พระบรมกษตัริยท์รงสง่าราศี เขาทั้งหลายจะไดแ้ลเห็นแผน่ดินของพระองคแ์ผอ่อกไปกวา้งขวาง... 
เพราะในท่ีนั้นเราจะมีพระคงคาแห่งพระเจา้ฯ แทนแม่น ้าและล าธารกวา้งขวางจะไม่มีเรือก าป่ันกรรเชียง 
และไม่มีเรือทรงจะแล่นไปมาบนแม่น ้านั้นได ้ สายโยงใบจะหอ้ยหยอ่น มนัจะดึงใบใวใ้หอ้ยูก่บัเสา
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ไม่ได ้ หรือกางใบก็ไม่ได ้ ... จะไม่มีใครท่ีอาศยัอยูท่ี่นัน่พดูวา่ “ขา้พเจา้ป่วยอยู”่ เพราะเหตุวา่ พลเมือง
ทั้งหมดจะไดรั้บการอภยัโทษแลว้” อิสยาห์ 33:15-17,21,22,24 

“เจา้ไม่ไดรู้้หรือ? เจา้ยงัไม่ไดย้นิหรือวา่พระเจา้ฯ ทรงเป็นพระเจา้ท่ีทรงพระชนมอ์ยูเ่ป็นนิจ
พระองคเ์ป็นผูท้รงสร้างกระทัง่สุดปลายแผน่ดินโลก พระองคมิ์ไดท้รงอิดโรยและอ่อนเปล้ียไม่มีผูใ้ด
หย ัง่รู้ถึงพระปัญญาของพระองคไ์ดพ้ระองคท์รงประทานแรงแก่ผูท่ี้อิดโรย ส่วนผูท่ี้อ่อนเปล้ียพระองค์
ทรงประทานก าลงัให ้ ถึงแมน้คนหนุ่มก็ยงัมีเวลาอิดโรยและอ่อนเปล้ีย และชายฉกรรจก์็อาจหมดก าลงั
ทีเดียว แต่ผูท่ี้คอยท่าพระเจา้ฯ จะไดรั้บก าลงัเพิ่มข้ึน เขาจะกางปีกบินข้ึนไปดูจนกอินทรี เขาจะวิง่ไป 
และไม่รู้จกัอ่อนเปล้ีย เขาจะเดินไป และไม่รู้จกัอิดโรย” อิสยาห์ 40:28-31 

“ดูก่อนพี่นอ้งทั้งหลาย ขา้พเจา้กล่าวดงัน้ีวา่ เน้ือและเลือดจะมีส่วนในแผน่ดินของพระเจา้ไม่ได ้
และส่ิงซ่ึงเป่ือยเน่าจะมีส่วนในส่ิงซ่ึงไม่รู้เป่ือยเน่าก็ไม่ได ้ ดูก่อนท่านทั้งหลาย ขา้พเจา้มีขอ้ลบัลึกท่ีจะ
บอกท่าน คือวา่เราจะไม่ล่วงหลบัหมดทุกคน แต่เราถูกเปล่ียนแปลงใหม่หมด ในขณะเดียว ในกะพริบ
ตาเดียวเม่ือเป่าแตรคร้ังท่ีสุดนั้น เพราะวา่จะมีเสียงแตรและคนท่ีตายแลว้จะเป็นข้ึนมาปราศจากเป่ือยเน่า
แลว้เราทั้งหลายจะถูกเปล่ียนแปลงใหม่ ดว้ยวา่ซ่ึงจะเป่ือยเน่าน้ีตอ้งสวมซ่ึงจะเป่ือยเน่าไม่ไดแ้ละซ่ึงจะ
ตายน้ีตอ้งสวมซ่ึงจะไม่รู้ตาย เม่ือความซ่ึงไม่อาจเป่ือยเน่าน้ีจะสวมความซ่ึงไม่อาจเป่ือยเน่า และมฤตยน้ีู
จะสวมมฤตย ู เม่ือนั้นค าซ่ึงเขียนไวแ้ลว้จะส าเร็จคือวา่ ความตายก็ถึงปราชยัแลว้ โอ ความตาย ชยัชนะ
ของเจา้อยูท่ี่ไหน? โอ ความตาย เหล็กไนของเจา้อยูท่ี่ไหน? เหล็กไนของความตายนั้นคือความบาปและ
ฤทธ์ิของความบาปนั้นคือพระบญัญติั แต่จงขอบพระคุณพระเจา้ผูท้รงประทานชยัชนะแก่เราทั้งหลาย
โดย พระเยซูคริสตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา เหตุฉะนั้นพี่นอ้งทั้งหลายท่ีรักของขา้พเจา้ท่านทั้งหลายจง
ตั้งมัน่คงอยูอ่ยา่สะเทือนสะทา้น จงกระท าการขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ใหบ้ริบูรณ์ทุกเวลา ดว้ยวา่ท่าน
ทั้งหลายรู้วา่ โดยองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้นั้นการของท่านจะไร้ประโยชน์ก็หามิได”้ 1 โครินธ์ 15:50-58 

“ดูก่อนพี่นอ้งทั้งหลาย ขา้พเจา้อยากใหท้่านทั้งหลายทราบถึงคนเหล่านั้นท่ีล่วงลบัไปแลว้ เพื่อ
ท่านจะไม่เป็นทุกขโ์ศกเศร้าเหมือนอยา่งคนอ่ืนท่ีไม่มีหวงั เพราะถา้เราเช่ือวา่พระเยซูวายพระชนมแ์ละ
คืนพระชนม ์ แลว้ ฉนัใดโดยพระเยซูนั้นพระเจา้จะทรงน าบรรดาคนท่ีล่วงหลบัไปแลว้ใหเ้ขา้มากบั
พระองคฉ์นันั้น เพราะเราจะบอกขอ้น้ีใหท้่านทราบตามค าขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้วา่ เราผูย้งัเป็นอยูแ่ละ
คอยท่าองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เสด็จมาจะล่วงหนา้ไปก่อน คนเหล่านั้นท่ีล่วงหลบัไปแลว้ก็หามิได ้ดว้ยวา่องค์
พระผูเ้ป็นเจา้จะเสด็จมาจากสวรรคด์ว้ยเสียงกู่กอ้งดว้ยส าเนียงของเทพบดี และดว้ยเสียงแตรสังขข์อง
พระเจา้ และคนทั้งหลายท่ีตายแลว้ในพระคริสตจ์ะเป็นข้ึนมาก่อน ภายหลงันั้นเราผูย้งัเป็นอยู ่ และคอย
อยู ่ จะถูกรับข้ึนไปในเมฆพร้อมกบัคนเหล่านั้น และจะไดพ้บองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ในทอ้งฟ้า อยา่งนั้น
แหละเราจึงจะอยูก่บัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เป็นนิตย ์เหตุฉะนั้นจงเลา้โลมซ่ึงกนัและกนัดว้ยค าเหล่าน้ีเถิด” 
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1 เธสะโลนิกา 4: 13-18 

ข้อพระธรรมส าหรับเด็กหรือชุมชน 

“ดาวดิก็ทรงออ้นวอน พระเจา้เพราะทารกนั้น และถือศีลไม่เสวยพระกระยาหาร ไปบรรทมท่ี
พื้นดินตลอดคืน พวกผูเ้ฒ่าแก่ในราชวงัเชิญเสด็จใหข้ึ้นจากพื้นดิน แต่ท่านไม่ทรงยอมลุกข้ึน ไม่เสวย
กระยาหารกบัเขา ถึงวนัท่ีเจ็ดทารกนั้นก็ส้ินพระชนม ์ส่วนขา้ราชการมิกลา้ทูลใหท้รงทราบ จึงพากนัคิด
วา่เม่ือทารกนั้นยงัทรงพระชนมอ์ยู ่ เราทูลเท่าไร ๆ ท่านก็ไม่ทรงสดบัฟัง ถา้จะทูลวา่กุมารนั้น
ส้ินพระชนมแ์ลว้ ท่านจะทรงเป็นทุกขโ์ศกเศร้าสักเท่าไร? คร้ันดาวดิทรงเห็นขา้ราชการพดูกระซิบกนั จึ 

ทราบวา่กุมารส้ินพระชนมแ์ลว้ ทรงตรัสถามขา้ราชการวา่ ทารกตายแลว้หรือ เขาทูลวา่ 
ส้ินพระชนมแ์ลว้ ดาวดิก็ทรงลุกข้ึนจากพื้นดิน ช าระพระกายเอาน ้ามนัชโลมพระองค ์แลว้ทรงพระภูษา
ใหมเ่สด็จเขา้พระวหิารนมสัการพระเจา้ฯ แลว้เสด็จกลบัพระราชวงั รับสั่งใหเ้อาพระกระยาหารมาเสวย 
ขา้ราชการทูลถามวา่ เป็นอยา่งไรพระองคจึ์งทรงน าเช่นน้ี? คือทรงถือศีลอดพระกระยาหารและทรงกระ
กรรแสง เม่ือพระกุมารยงัทรงพระชนมอ์ยู ่แต่คร้ันส้ินพระชนมแ์ลว้ ท่านทรงลุกข้ึนเสวยพระกระยาหาร 
ดาวดิมีพระราชด ารัสตอบวา่ ขณะเม่ือทารกยงัเป็นอยูเ่ราถือศีลอดอาหารและร้องไห้ ใครอาจจะรู้วา่พระ
เจา้ฯ จะทรงพระเมตตาเราโปรดใหกุ้มารมีชีวติหรือไม่? แต่บดัน้ีตายแลว้ เราจะถือศีลอดอาหารเพื่อจะ
ใหท้ารกกลบัเป็นมาอีกไดห้รือ? เราจะไปตามทางทารกก็ไดแ้ต่ทารกจะกลบัมาหาเราอีกไม่ได”้  

2 ซามูเอล 12: 16-23 
“พระเจา้ฯ เป็นผูท้รงบ ารุงเล้ียงขา้พเจา้ ขา้พเจา้จะไม่ขดัสน พระองคท์รงโปรดใหข้า้พเจา้นอน

ลงในท่ีหญา้เขียวสด ทรงน าขา้พเจา้ไปริมฝ่ังแม่น ้าท่ีสงบเงียบ พระองคท์รงโปรดใหจิ้ตใจขา้พเจา้ฟ้ืน
ช่ืนข้ึน ทรงพาขา้พเจา้ไปตามชอบธรรม เพราะเห็นแก่พระนามของพระองคแ์มว้า่ขา้พเจา้จะด าเนินไป
ตามหวา่งเขาอนัมวัมืดแห่งความตาย ขา้พเจา้จะไม่กลวัอนัตรายเลยเพราะพระองคท์รงสถิตอยูด่ว้ย
ขา้พเจา้ ไมท้ณัฑกร และทานพระกรของพระองคท์รงประเลา้ประโลมขา้พเจา้ พระองคท์รงจดัเตรียม
โตะ๊ไวต่้อหนา้พวกศตัรูส าหรับขา้พเจา้ พระองคไ์ดท้รงชโลมศีรษะขา้พเจา้ดว้ยน ้ามนั จอกด่ืมของ
ขา้พเจา้เตม็ลน้อยู ่ พระเมตตาและพระกรุณาคุณคงจะติดตามขา้พเจา้ไป ตลอดวนัคืนแห่งชีวิตของ
ขา้พเจา้และขา้พเจา้จะอาศยัอยูใ่นพระบรมมหาราชวงัของพระเจา้ฯ เป็นนิจกาล” สดุดี บทท่ี 23 

“ขณะนั้นเขาพาเด็กเล็ก ๆ มาหาพระองคเ์พื่อจะใหพ้ระองคท์รงจบัตอ้งตวัเด็กนั้น แต่เหล่าสาวก
ก็หา้มปรามไว ้ เม่ือพระเยซูทรงเห็นดงันั้นก็เคืองพระทยั จึงตรัสแก่เหล่าสาวกวา่ “จงยอมใหเ้ด็กเล็ก ๆ 
เขา้มาหาเรา อยา่หา้มเขาเลย เพราะวา่ชาวแผน่ดินของพระเจา้ยอมเป็นคนอยา่งนั้น เราบอกท่านทั้งหลาย
ตามจริงวา่ผูห้น่ึงผูใ้ดมิไดรั้บแผน่ดินของพระเจา้เหมือนเด็กเล็ก ๆ ผูน้ั้น จะเขา้ในแผน่ดินนั้นไวไ้ด”้ 
แลว้พระองคท์รงอุม้เด็กเล็ก ๆ เหล่านั้นวางพระหตัถบ์นเขา และทรงอวยพรให ้มาระโก 10:13-16 
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ข้อพระธรรมส าหรับผู้ใหญ่ทีซ่ื่อสัตย์ต่อพระเจ้า 

“ความสุข ยอ่มมีแก่ผูท่ี้ด าเนินตามค าชกัชวนของคนชัว่ และไม่ไดย้นือยูใ่นทางของคนกระท า
ผดิ หรือนัง่อยูใ่นท่ีนัง่ของคนหม่ินประมาท ความยนิดีของผูน้ั้นอยูใ่นพระบญัญติัของพระเจา้ฯ และเขา
คิดร าพึงอยูใ่นพระธรรมของพระองคท์ั้งกลางวนัและกลางคืน เขาเป็นดุจดงัตน้ไมท่ี้ปลูกไวริ้มทางน ้า 
ซ่ึงเกิดผลตามฤดู ใบก็ไม่รู้เห่ียวแหง้ และบรรดากิจการท่ีเขากระท านั้นก็เจริญข้ึน ฝ่ายคนชัว่หาเป็น
เช่นนั้นไม่ แต่เป็นเหมือนแกลบท่ีลมพดักระจายปลิวฟุ้งไป เหตุฉะนั้นคนชัว่จะตั้งย ัง่ยนือยูใ่นวนั
พิพากษาไม่ได ้หรือคนท่ีกระท าผดิจะย ัง่ยนือยูใ่นท่ีประชุม ของผูช้อบธรรมไม่ได ้เหมือนกนัเพราะพระ
เจา้ฯ ทรงทราบทางของคนชอบธรรมแต่ทางของคนอธรรมนั้นจะพินาศไป” สดุดี บทท่ี 1 

“ขา้แต่พระเจา้ฯ ผูใ้ดจะพกัอยูใ่นพลบัพลาของพระองค?์ ใครจะอาศยัอยูท่ี่ภูเขาอนับริสุทธ์ิของ
พระองค?์ คือคนท่ีประพฤติเท่ียงตรง ท่ีกระท าการยติุธรรมและพดูแต่ค าจริงจากใจของตน คนท่ีมิไดพ้ดู
นินทาดว้ยล้ินของตน คนท่ีไม่กระท าชัว่ร้ายแก่เพื่อน และไม่น าความชัว่ร้ายมากล่าวส่อเสียดเพื่อนบา้น 
เขาประมาทหม่ินผูป้ระพฤติในทางชัว่ แต่นบัถือผูท่ี้เกรงกลวัพระเจา้ฯ เม่ือใหส้ัตยส์าบานแลว้ถึงจะเสีย
ประโยชนก์็ไม่กลบัถอ้ยคืนค า เงินท่ีใหเ้ขากูไ้ปนั้นก็ไม่คิดดอกเบ้ียหรือรับสินบนลงโทษผูท่ี้ปราศจาก
ความผดิ คนท่ีประพฤติเช่นนั้นจะไม่หวาดหวัน่ไหวเลย” สดุดี บทท่ี 15 

“ใคร จะไดพ้บสตรีท่ีเป็นแม่เรือนดี? เพราะวา่ค่าของนางนั้นล ่ากวา่ทบัทิมอีก สตรีนั้นเป็นท่ี
ไวว้างใจของสามี และสามีของเขาจะไม่ขาดก าไรเลย ตลอดอายขุองนาง นางจะท าใหเ้กิดคุณงามความดี
แก่สามี และไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหาย... นางหยบิยืน่ใหแ้ก่คนจน เออนางเอ้ือมมือออกช่วยคนเขญ็ใจ...
ความขยนัขนัแขง็และความเป็นสง่าเป็นอาภรณ์ของนาง และนางหวัเราะเยาะต่อเหตุการณ์อนัจะเกิดข้ึน
ภายหนา้นางพดูจาลว้นแต่ค าเฉลียวฉลาด และล้ินของนางพดูเป็นค าเตือนสติดว้ยความปราณี นางดูแล
ฝ่ายการของครอบครัวเป็นอยา่งดี และไม่เป็นคนอยา่งชุบมือเปิบ บุตรของนางก็ลุกข้ึนชมเชยเขา สามี
ของนางก็สรรเสริญเขาดว้ยวา่สตรีหลายคนไดป้ระพฤติดี แต่เธอนั้นเยีย่มกวา่เพื่อน ท่าทางนวยนาดเป็น
ของลวง และความสวยงามเป็นของไม่เท่ียง แต่สตรีท่ีย  าเกรงพระเจา้ฯ นั้นจะรับค าชมเชย จงให้
เกียรติยศแก่นางสมกบัเกียรติยศของเขา และใหก้ารงานของนางเป็นท่ีสรรเสริญเขาท่ีประตู 

สุภาษิต 31: 10-12, 20, 25, 31 
“อยา่ใหใ้จท่านทั้งหลายวติกเลย ท่านวางใจในพระเจา้ จงวางใจในเราดว้ย ในประสาทพระบิดา

ของเรามีท่ีอยูห่ลายแห่ง ถา้ไม่มีเราคงไดบ้อกท่านแลว้ เพราะเราไปจดัแจงท่ีส าหรับท่านทั้งหลาย ถา้เรา
ไปจดัแจงท่ีส าหรับท่านแลว้เราจะมาอีกรับท่านใหไ้ปอยูก่บัเรา เพื่อเราอยูท่ี่ไหนท่านทั้งหลายจะอยูท่ี่นัน่
ดว้ย เราจะไปทางไหน ท่านทั้งหลายก็รู้จกัทางนั้น โธมาจึงทูลพระองคว์า่ พระองคเ์จา้ขา้ ขา้พเจา้
ทั้งหลายไม่รู้วา่พระองคจ์ะไปทางไหน ขา้พเจา้จะรู้จกัทางนั้นอยา่งไรได?้” พระเยซูตรัสแก่เขาวา่ “เรา
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เป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวติไม่มีผูใ้ดมาถึงพระบิดาเวน้ไวม้าทางเรา... เรามอบความสุขไว้
แก่ท่านทั้งหลาย ความสุขของเรา ๆ ให้แก่ท่าน เราใหแ้ก่ท่านไม่เหมือนโลกใหอ้ยา่ให้ใจท่านเป็นทุกข ์
อยา่กลวัเลย” ยอห์น 14:1-6, 27 

“จงสรรเสริญพระเจา้ คือพระบิดาแห่งพระเยซูคริสตเ์จา้ของเรา ผูไ้ดท้รงพระมหากรุณาแก่เรา 
โปรดใหเ้ราบงัเกิดใหม่ ให้มีความหวงัใจอนัมีชีวติอยู ่ โดยทรงบนัดาลใหพ้ระเยซูคริสตเ์ป็นข้ึนมาจาก
ตายแลว้ คือไดโ้ปรดใหรั้บมรดกซ่ึงไม่รู้เป่ือยเน่า อนัปราศจากมลทินและท่ีจะหาร่วงโรยไปไม่ ซ่ึง
เตรียมไวใ้นเมืองสวรรคส์ าหรับท่านทั้งหลาย ผูท่ี้ฤทธ์ิเดชของพระเจา้ไดท้รงรักษาไวโ้ดยความเช่ือให้
ถึงความรอดซ่ึงทรงจดัไวพ้ร้อมจะไดป้รากฏในเวลาท่ีสุด ในความรอดนั้นท่านทั้งหลายมีใจช่ืนชมยนิดี
มากมาย ถึงแมว้า่เด๋ียวน้ีจ าเป็นท่านจะตอ้งทน ยาก ล าบาก สักหน่อยหน่ึงดว้ยการทดลองต่าง ๆ เพื่อการ
ลองดูความเช่ือของท่าน ท่ีประเสริฐยิง่กวา่ทองค าท่ีตอ้งเสียไป ถึงแมว้า่ทองค านั้นลองดว้ยไฟแลว้จะได้
เป็นเหตุใหเ้กิดความสรรเสริญสง่าราศี และเกียรติยศในเวลาท่ีพระเยซูคริสตม์าปรากฏ คือพระองคผ์ูท่ี้
ท่านทั้งหลาย ยงัไม่ไดเ้ห็นแต่ท่านยงัรัก พระองคอ์ยูแ่มท้่านไม่เห็นพระองคเ์ด๋ียวน้ี แต่โดยความเช่ือท่าน
ยงัมีใจยนิดีมาก ดว้ยความยินดีอนัเหลือลน้และประกอบดว้ยสง่าราศี แลว้ท่านทั้งหลายก็รับเหตุผลซ่ึง
เกิดแก่ความเช่ือของท่าน คือวา่ซ่ึงใหว้ญิญาณจิตของท่านรอด” 1 เปโตร 1:3-9 

ข้อพระธรรมส าหรับผุ้อาวุโส 

“ขา้แต่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ พระองคเ์ป็นท่ีอาศยัของพวกขา้พเจา้ทุกชัว่อายตุ่อ ๆ กนัมาก่อนภูเขา
ทั้งหลายไดบ้งัเกิดข้ึน และก่อนพระองคไ์ดท้รงสร้างแผน่ดินกบัพิภพโลก พระองคท์รงเป็นพระเจา้อยู่
ตั้งแต่อดีตกาลจน ตลอดอนาคตกาล พระองคท์รงบนัดาลใหม้นุษยโ์ลกกลบัเป็นผลคลีดิน และตรัสวา่
ลูกหลานมนุษยเ์อ๋ยจงกลบัคืนเถิด เพราะในพระเนตรของพระองค์พนัปีก็เหมือนเวลาน้ีท่ีล่วงไปแลว้ 
และเหมือนยามเดียวในเวลาเดียวกลางคืน พระองคท์รงกวาดเขาไปเสียเช่นน ้าท่วมกวาดไป เหมือน
นอนหลบัไปงีบเดียว คร้ันเวลาเชา้เขาก็เหมือนตน้หญา้ท่ีงอกข้ึน ในเวลาเชา้มนัก็สดใสเบิกบาน คร้ัน
เวลาเยน็ก็ถูกหวดลง เห่ียวแหง้ไป... เพราะวนัคืนของพวกขา้พเจา้ล่วงไปหมดโดยถูกความพิโรธของ
พระองค ์ ปีเดือนทั้งหลายของพวกขา้พเจา้ยอ่มส้ินไปดุจเสียงถอนใน ในชัว่อายขุองขา้พเจา้มีสักเจด็สิบ
ปีเท่านั้น ถา้แมว้า่ท่ีก าลงัมากก็จะยนืไดถึ้งแปดสิบปี ก าลงัท่ีตนอวดนั้นยอ่มประกอบไปดว้ยการล าบาก
และความทุกข ์ เพราะไม่ชา้ก็จะเสียไป และขา้พเจา้ทั้งหลายจะล่วงลบัไป... เพราะฉะนั้นขอทรงโปรด
สอนใหข้า้พเจา้นบัวนัคืนทั้งหลายของพวกขา้พเจา้เป็น เพื่อจะไดมี้ใจประกอบไปดว้ยสติปัญญา  

สุดดี 90: 1-6, 9, 10, 12 
“ผูใ้ดอาศยั อยูใ่นท่ีอนัลบัแห่งผูใ้หญ่ยิง่สูงสุด ผูน้ั้นจะไดอ้าศยัอยูใ่นร่มของพระองคผ์ูท้รงฤทธ์ิ

ใหญ่ยิง่ ขา้พเจา้จะกล่าวถึงพระเจา้ฯ วา่ พระองคเ์ป็นท่ีพึ่งพ  านกัและเป็นป้อมของขา้พเจา้ พระองคเ์ป็น
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พระเจา้ของขา้พเจา้ ๆ วางใจในพระองค ์ดว้ยพระองคจ์ะทรงช่วยท่านใหพ้น้จากบ่วงแร้วของนายพราน 
และใหพ้น้จากโรคร้ายนั้น พระองคจ์ะทรงปกคลุมท่านไวด้ว้ยปีกของพระองค ์ และท่านจะอาศยัอยูใ่ต้
ปีกของพระองค ์ความสัตยธ์รรมของพระองคเ์ป็นโล่และเป็นดั้ง” สดุดี 91:1-4 

“ขา้พเจา้ไดเ้ห็นฟ้าอากาศใหม่ และแผน่ดินโลกใหม่ เพราะฟ้าอากาศเดิมและแผน่ดินโลกเดิม
นั้นล่วงไปแลว้ และทะเลไม่มีต่อไปเลยขา้พเจา้ไดเ้ห็น เมืองบริสุทธ์ิคือ เมืองเยรูซาเล็มใหม่ เล่ือนลอยลง
มาจากสรรคแ์ต่พระเจา้ ทรงจดัเตรียมไวแ้ลว้ เหมือนอยา่งเจา้สาวตกแต่งตวัไวส้ าหรับสามี ขา้พเจา้ไดย้นิ
เสียงดงัมาจากพระท่ีนัง่วา่ “จงดูเถิด พลบัพลาของพระเจา้ก็อยูก่บัมนุษยแ์ลว้ พระองคจ์ะสถิตอยูก่บัเขา
และพระเจา้จะทรงเช็ดน ้าตาทุก ๆ หยด จากตาของเขา ความตายจะไม่มีต่อไป การคร ่ าครวญและร้องไห้
และการเจบ็ปวดอยา่งหน่ึงอยา่งใดจะไม่มีอีกเลย เพราะเหตุการณ์ท่ีไดมี้อยูแ่ต่ดั้งเดิมนั้นไดล่้วงพน้ไป
แลว้” พระองคผ์ูป้ระทบับนพระท่ีนัง่นั้นจึงตรัสวา่ “จงดูเถิดเราก าลงัสร้างส่ิงสารพดัข้ึนใหม่” และ
พระองคไ์ดต้รัสแก่ขา้พเจา้วา่ “จงจารึกไวเ้ถิด เพราะวา่ถอ้ยค าเหล่าน้ีเป็นค าสุจริตและสัตยจ์ริง” 
พระองคไ์ดต้รัสแก่ขา้พเจา้วา่ “ถอ้ยค าเหล่าน้ีส าเร็จแลว้เราเป็นอาละฟาและโอเมฆา คือเบ้ืองตน้และ
เบ้ืองปลาย ผูใ้ดกระหาย เราจะใหผู้น้ั้นด่ืมจากบ่อน ้าพุท่ีประกอบดว้ยชีวิตโดยไม่ตอ้งเสียค่าอนัใด ถา้
ผูใ้ดมีชยัชนะผูน้ั้นจะไดส่ิ้งเหล่าน้ีเป็นมรดก และเราจะเป็นพระเจา้ของเขา และเขาจะเป็นบุตรของเรา”  

ววิรณ์ 21: 1-7 
“ท่านไดช้ี้ใหข้า้พเจา้เห็นแม่น ้าแห่งชีวิตใสดุจแกว้ไหลออกมาจาก พระท่ีนัง่ ของพระเจา้และ

พระท่ีนัง่ของพระเมษโปดกท่ีท่ามกลางถนนในเมืองนั้น ริมแม่น ้าทั้งสองฟากมีตน้ไมแ้ห่งชีวติ ซ่ึง
ผลิตผลทุก ๆ เดือน ปีละสิบสองคร้ังและใบของตน้ไมน้ั้นส าหรับรักษาพวกนานาประเทศใหห้าย และ
จะไม่มีการสาปแช่งใด ๆ ต่อไปอีกเลย แต่พระท่ีนัง่ของพระเจา้และของพระเมษโปดกนั้นจะตั้งอยูท่ี่นัน่ 
และบรรดาผูท้าสของพระองคจ์ะปรนนิบติัพระองค ์ และเขาทั้งหลายนั้นจะเห็นพระพกัตร์ของพระองค ์
และพระนามของพระองคจ์ะอยูท่ี่หนา้ผากเขา ท่ีนัน่จะไม่มีกลางคืนต่อไป และเขาไม่ตอ้งการตะเกียง
หรือแสงสวา่งแห่งดวงอาทิตย ์ เพราะวา่พระองคผ์ูเ้ป็นพระเจา้จะประทานแสงสวา่งใหแ้ก่เขา และจะ
ครอบครองอยูเ่ป็นนิตยนิ์รันดร” ววิรณ์ 22:1-5 

ค าอธิษฐาน 

จงใหค้  าอธิษฐานในงานศพเป็นเร่ืองท่ีเขา้ใจง่าย ๆ เป็นค าอธิษฐานท่ีออกมาจากใจจริงท่ีผู ้
อธิษฐานร้องทูลต่อพระเจา้แทนดวงใจท่ีก าลงัโศกเศร้า ถา้พี่นอ้งของผูต้ายเป็นสมาชิกของคริสตจกัร 
หรือเป็นเพื่อนของคริสตจกัรท่ีรู้จกัดี บางทีศิษยาภิบาลก็อธิษฐานเผื่อพี่นอ้งเหล่านั้นเป็นรายบุคคล ถา้
หากวา่มีบางคนท่ียงัไม่รับพระเยซูคริสตก์็ใหอ้ธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นดว้ยโดยไม่ออกช่ือ เพื่อเป็นการ
ชกัชวนใหเ้ขารับความรอด 
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ค าเทศนา 

ขอ้พระคริสตธรรมคมัภีร์มีมากมายท่ีจะใชเ้ทศนาเก่ียวกบังานฝังศพ ค าเทศนาควรเป็นขอ้ความ
กะทดัรัดสั้น ๆ เป็นค าพดูเขา้ใจง่าย ๆ และพดูเป็นการเลา้โลมจิตใจของผูฟั้งท่ีก าลงัระทมทุกขเ์น่ืองจาก
ผูท่ี้รักจากไป อยา่เทศนาดว้ยค าพดูท่ีแขง็กร้าวและดงัเกินควร จงพดูใหค้นเป็นฟัง ไม่ใช่เทศนาใหค้นท่ี
ตายแลว้ฟัง พดูเป็นการเลา้โลมอยา่งเห็นอกเห็นใจใหม้าก ๆ ดงัขอ้พระธรรมท่ีกล่าว “จงเลาโลม้โอจง
เลา้โลมพลไพร่ของเรา” ถอ้ยค าชนิดน้ีแหละจะเป็นการเหมาะสมส าหรับเทศนาใหผู้มี้ความทุกขฟั์งเพื่อ
ดบัความทุกข ์หากผูต้ายเป็นคนท่ีเราทราบวา่เขาเป็นบุตรของพระเจา้ ก็ไม่ขาดขอ้พระคมัภีร์เก่ียวกบัการ
บรรเทาทุกข ์การเลา้โลมใจ และความหวงัในชีวติอนาคตดว้ยเสมอ 

ค าเทศนา ควรเป็น ขอ้เสนอช้ีทางรอดพน้ จากความผดิบาปส าหรับผูฟั้งทุกคน ค าเทศนาท่ีอา้ง
วา่ ทุกคนจะไปสวรรคน์ั้นเป็นการไม่สมควร และเป็นการพดูขดัแยง้กบัความจริงท่ีมีอยูใ่นพระคมัภีร์ ถา้
สงสัยวา่คนท่ีตายแลว้ไดไ้ปอยูก่บัพระเจา้ อยา่ออกความเห็นพระเจา้ผูท้รงพิพากษาโลกจะทรงจดัการ
ทุกส่ิงทุกอยา่งไปในทางท่ีถูกท่ีควรเสมอ ผูรั้บใชข้องพระเจา้ไม่ควรจะกล่าวค าพิพิากษาใด ๆ เลย ถา้
ผูรั้บใชข้องพระเจา้เห็นสมควร ก็อาจชวนเชิญใหค้นฟังยินดีตอ้นรับเช่ือพระเยซูหลงัจากไดเ้ทศนาจบลง
แลว้ เพียงแต่เชิญใหค้นยกมือข้ึน หรือเชิญใหเ้ขายนืข้ึน ก็เป็นการเพียงพอแลว้ ผูเ้ทศนาอาจพดูเพิ่มเติม
ไดว้า่เขาอยากจะพดูกบัคนเหล่าน้ีเป็นส่วนตวั หลงัจากการประชุมคร้ังน้ีเท่าท่ีเป็นส่วนตวั หลงัจากการ
ประชุมคร้ังน้ีเท่าท่ีโอกาสจะอ านวยใหเ้ร็วท่ีสุด ทั้งน้ีเพื่อเป็นการย  ้าและยนืยนัการตดัสินใจของเขาอีก
คร้ังหน่ึง แต่การเทศนาจะมีการเชิญคนให้รับเช่ือพระเยซูดว้ยหรือไม่ก็ตาม ค าเทศนานั้นตอ้งเนน้ให้ผูฟั้ง
ทราบถึงความรอดในพระเจา้ 

ค าอธิษฐานปิดประชุม 

อธิษฐานสั้น ๆ ขอใหผู้ท่ี้เศร้าโศกไดอ่้านพระวจนะของพระเจา้ เพื่อจิตใจของเขาจะไดรั้บความ
ชูใจและมีก าลงั เพื่อชีวติต่อไปภายหนา้ 

หมายเหตุ 

ถา้จะมีการดูศพเป็นคร้ังสุดทา้ยก็เปิดหีบใหค้นท่ีตอ้งการดูได ้ แต่ตามปกติมกัไม่นิยมเปิดหีบดู
ศพ เวน้แต่ญาติสนิทท่ีอยูห่่างไกลเพิ่มมาถึง และอยากเห็นหนา้เป็นคร้ังสุดทา้ย เม่ือปิดหีบศพแลว้ ผูมี้
หนา้ท่ีหามศพจะช่วยกนัเคล่ือนศพข้ึนรถ หรือเดินเป็นขบวนไปสุสาน ศิษยาภิบาลจะน าหนา้ขบวนศพ 
ญาติพี่นอ้งและมิตรสหายจะไปตามหลงัศพ 
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พธีิฝังศพทีสุ่สาน 

หลงัจากท่ีเคล่ือนศพมาสู่สุสาน เรียบร้อยแลว้ศิษยาภิบาลน าขบวนศพมาสู่หลุมฝังศพชา้ ๆ 
และศิษยาภบาลจะยนือยูข่า้งหลุม ณ ท่ีหน่ึงท่ีใดท่ีเหมาะสมรอจนทุก ๆ คนมายนืลอ้มรอบหลุมท่ีจะฝัง
ศพเรียบร้อยแลว้ ศิษยาภิบาลจะอ่านขอ้พระธรรม หรือจะร้องเพลงท่ีเหมาะสมกบังานศพสักหน่ึงบท 
แลว้จึงท าพิธีฝังศพ  โดยศิษยาภิบาลวางดอกไมแ้ละดินเป็นคนแรกพร้อมกบัพดูวา่ “ซ่ึงเป็นดินจะกลบั
เป็นดิน ซ่ึงเป็นเถา้จะกลบัเป็นเถา้ ซ่ึงเป็นธุลีจะกลบัเป็นธุลี” แลว้แขกผูม้าร่วมพิธี และญาติมิตร จะวาง
ดอกไมแ้ละดินศิษยาภิบาลขอพระพรปิดการประชุม 

การวางดอกไมแ้ละดิน บางแห่งนิยมวางดอกไมแ้ละดินเวลาฝังศพ ดินจะป้ันกอ้นกลม ๆ ห่อ
ดว้ยกระดาษสีด าหรือกระดาษสีขาวก็ได ้ ทั้งน้ียอ่มแลว้แต่ความนิยม และความสะดวกของเจา้ภาพท่ีจะ
จดัท า 

ส าหรับฝังศพคริสเตียน 

อ่าน 1 เธสะโลนิกา 4: 13-18 หรือ 1 โครินธ์ 15:51-58 
“พี่นอ้งและสหายท่ีเคารพ เราไดม้าชุมนุมกนัในท่ีน้ี เพื่อน าเอาร่างกายของญาติของเราคนน้ีมา

ไว ้ณ ท่ีน้ี ส่วนวิญญาณของเขาไดไ้ปอยูก่บัพระเจา้แลว้ ณ ท่ีหลุมฝังศพน้ีเราน าเอาร่างกายของเขามาฝาก
ไวก้บัดินแห่งโลกน้ี เพื่อเป็นท่ีระลึก เราไม่ไดม้องดูสถานท่ีน้ีดว้ยความเศร้าโศกและหมดหวงั
เหมือนกบัคนท่ีไม่มีพระเจา้เราเช่ือวา่การจากไปจากร่างกายของผูน้ี้เป็นการไปเฝ้าอยูเ่ฉพาะพระพกัตร์
พระเจา้ ฉะนั้นการตายจึงดีกวา่ ดงันั้นเราจึงมอบร่างกายของผูน้ี้ไวก้บัดิน เราก าลงัคอยดว้ยความหวงัใน
การเสด็จกลบัมาของพระเยซูคริสต ์ เราเช่ือวา่ผูท่ี้ตายแลว้ในพระคริสตจ์ะฟ้ืนคืนชีพอีก และเราซ่ึงเป็น
คนของพระเยซูคริสต ์ ซ่ึงยงัเป็นอยูแ่ละคอยอยูจ่ะถูกรับข้ึนไปในเมฆพร้อมกบัคนเหล่านั้น และจะได้
พบองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ในทอ้งฟ้า อยา่งนั้นแหละเราจึงจะอยูก่บัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เป็นนิตยเ์หตุฉะนั้นท่าน
ทั้งหลายจงเลา้โลม ซ่ึงกนัและกนัดว้ยขอ้ความเหล่าน้ีเถิด” 

หรือจะอ่าน 

ขอเชิญท่านท่ีเคารพไดส้ดบัพระธรรมโอวาทของพระเจา้ดงัน้ีวา่ “พระเจา้ไดท้รงประทานให ้
และพระเจา้ไดท้รงเรียกกลบัคืนไปอีกจงสรรเสริญพระนามของพระองค์” 

“อยา่ใหใ้จของท่านเป็นทุกข ์อยา่กลวัเลย” 
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“ท่านท่ีเคารพ เราไดม้าชุมนุมกนั ณ ท่ีน้ีเพื่อน าร่างกายของผูท่ี้รักของเราผูน้ี้มาฝากไวก้บัดินให้
เราระลึกถึงความศกัด์ิสิทธ์ิของพระเจา้อยูเ่สมอเป็นนิจนิรันดร จงใหชี้วิตของท่านด ารงอยูด่ว้ยความเช่ือ
ซ่ึงมัน่คงกวา่ความตาย จงเลา้โลมซ่ึงกนัและกนัดว้ยความหวงัแห่งชีวิตซ่ึงจะไม่รู้จกัสูญส้ินต่อไปอีก
นิรันดร เราจึงมอบร่างกายคือ เรือนดินของผูท่ี้รักของเราไวก้บัดินเม่ือเราทั้งหลายมีลกัษณะสมกบัดิน
มาแลว้ เราก็จะมีลกัษณะสมกบัสวรรคเ์หมือนกนั” 

หรือจะอ่าน 

“พระเจา้ฯ ทรงเป็นสวา่งและความรอดของขา้พเจา้ ขา้พเจา้จะตอ้งกลวัผูใ้ดเล่า? พระเจา้ฯ ทรง
เป็นก าลงัวงัชา แห่งชีวิตของขา้พเจา้ขา้พเจา้จะตอ้งไปกลวัใคร... ส่ิงเดียวซ่ึงขา้พเจา้ไดข้อจากพระเจา้ 
แลว้ขา้พเจา้จะเสาะหา ส่ิงนั้นคือท่ีจะไดอ้าศยัอยูใ่น พระวหิาร ของพระองคต์ลอดชัว่ชีวติของขา้พเจา้ 
เพื่อจะไดเ้ห็นความสง่างามของพระเจา้ฯ และจะไดพ้ินิจพิจารณาพระวหิารของพระองค์” 

มีมิตรสหายของเราบางคนไดมี้หุน้ส่วนร่วมสุขร่วมทุกขก์บัพี่นอ้งในพระคริสตข์องเราท่ี
ล่วงลบัไปแลว้น้ีมาเป็นเวลาแรมปี เราคงจ าเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเป็นพระพรแห่งความสุขและความเจริญใน
พระเจา้ตลอดระยะเวลาเหล่านั้นท่ีผา่นมาซ่ึงเราจะถนอมความรู้สึกดีเหล่าน้ีไวเ้สมอ ความซ่ือสัตยสุ์จริต 
การเป็นมิตร และชีวติท่ีพลีอุทิศเพื่อพระเจา้ จะเป็นพยานในชีวติ ของเราทุกคนทั้งในคริสตจกัรและใน
ต าบลน้ี ผูน้ี้ไดรั้กบูชาและปฏิบติัมาเป็นเวลานาน เราจึงขอมอบร่างกายของเขาใหพ้กัอยู ่ณ ท่ีน้ี และเรารู้
แน่นอนวา่จิตวิญญาณของเขาไดอ้ยูก่บัพระเจา้แลว้ ในปราสาทของพระองค ์และในพิธีเช่นน้ีเราจึงมอบ
จิตใจของเราไวด้ว้ยความไวว้างใจ และความหวงัอนัแน่นอนแห่งการฟ้ืนคืนชีพ ดว้ยการมีชีวตินิรันดร
กบัองคพ์ระเยซูคริสตต์ลอดสืบ ๆ ไป” 

หรือจะอ่าน 

“ดว้ยวา่พระเจา้ผูท้รงฤทธานุภาพทรงพอพระทยั กอปรดว้ย พระมหากรุณาธิคุณอนัใหญ่หลวง
ของพระองค ์ ไดท้รงรับเอาดวงวญิญาณของนาย..... (หรือนาง..... หรือนางสาว....... หรือคุณ..............) 
ไปจากเรา เหตะฉะนั้นเราจึงมอบร่างกายของเขาฝากไวก้บัดิน ซ่ึงเป็นดินจะกลบัเป็นดิน ซ่ึงเป็นเถา้จะ
กลบัเป็นเถา้ ซ่ึงเป็นธุลีจะกลบัเป็นธุลี แต่เราเช่ือและแน่ใจในการฟ้ืนคืนชีพดว้ยร่างกายใหม่ในอนาคต 
สู่ชีวตินิรันดรร่วมกบัองคพ์ระเยซูคริสต ์ ผูซ่ึ้งจะทรงเปล่ียนร่างกายท่ีเป่ือยเน่าของเราน้ีไปสู่ร่างกายท่ีไม่
รู้จกัเป่ือยเน่า ซ่ึงเป็นการท่ีมีสง่าราศี สมกบัพระกายอนัทรงเกียรติของพระองค ์ ทั้งน้ีพระองคท์รงฤทธา
นุภาพท่ีจะดลบนัดาลใหทุ้ก ๆ ส่ิงเป็นไปตามพระประสงคข์องพระองคทุ์กประการ อาเมน” 
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ส าหรับฝังศพเด็ก 

อ่านอิสยาห์ 40: 11 หรือมาระโก 10:13-16  
“พระเยซูทรงอุม้เด็ก เล็ก ๆ ไวใ้นพระหตัถข์องพระองค ์ และทรงอวยพระพรใหแ้ก่เด็ก ๆ 

เหล่านั้น” ใหเ้ราใชเ้ร่ืองน้ีซ่ึงแสดงพระลกัษณะของพระเยซู ขณะท่ีพระองคป์ระทบัอยูใ่นโลกน้ี แลว้
เปล่ียนเร่ืองจากโลกน้ีให้เป็นภาพของสวรรค ์ อีกคร้ังหน่ึงพระองคท์รงกางพระหตัถอ์อกตอ้นรับเด็ก 
แลว้โอบเขา้ไวใ้นพระทรวงของพระองค ์ดว้ยความรักท่ีสุดซ่ึงออกมาจากพระทยัของพระองค ์พระองค์
ไดส้ั่งเราวา่จงยอมใหเ้ด็ก ๆ มาหาพระองค ์ อยา่หา้มเขาเลย การจากไปของเด็กท่ีเรารักมากก็เป็นการน า
สวรรคใ์ห้เขา้มาใกลจิ้ตใจของเรามากข้ึน เพราะเด็กน้ีไปอยูก่บัพระเยซูเจา้แลว้”  

หรือจะอ่าน 

“อาณาจกัรสวรรคเ์ป็นเสมือนอาณาจกัรของเด็ก ๆ วนัน้ีเรารู้สึกวา่สวรรคเ์ป็นของจริงส าหรับ
เรามากข้ึนยิง่กวา่วนัก่อน และเรารู้สึกวา่เราก าลงัโอบอุม้เอาชีวตินิรันดรไวใ้นมือของเรา ขณะท่ีเราก าลงั
อุม้เด็กเล็ก ๆ เช่นน้ีไวใ้นแขนของเรา จงใหเ้ราฟังและประพฤติตามพระธรรมโอวาทของพระเยซู ใหเ้รา
มีน ้าใจเป็นเหมือนจิตใจของเด็กเล็ก ๆ เพื่อเราจะเขา้อาณาจกัรสวรรคข์องพระเจา้ได ้เราใคร่ปรารถนาวา่
ทุกคนมีความแน่ใจวา่จะเขา้ในสวรรคเ์ช่นเดียวกบัเด็กเล็กน้ี เน่ืองจากเราไดรั้บการเลา้โลมใจจากความ
จริงขอ้น้ีเราจึงฝากร่างกายของทารกคนน้ีไวใ้นดินเพื่อเป็นท่ีพกัผอ่นของเขา เหตุฉะนั้นใหเ้ราตั้งใจอีก
คร้ังหน่ึงวา่เรา จะด าเนินชีวิต เพื่อรับชีวตินิรันดรโดยพระเยซูคริสตเจา้” 

หรือจะอ่าน 

“จงยอมใหเ้ด็กเล็ก ๆ เขา้มาหาเรา อยา่หา้มเขาเลย เพราะชาวแผน่ดินสวรรคข์องพระเจา้ยอ่ม
เป็นคนอยา่งนั้น” “พระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยูเ่ป็นนิจเป็นท่ีอาศยัของเจา้ และพระหตัถอ์นัถาวรเป็นนิจ
ของพระองคก์็รับรองเจา้อยู”่เน่ืองจากเป็นท่ีพอพระทยัของพระทยัของบิดาเจา้ผูส้ถิตอยูใ่นมหาสวรรค ์
และพระองคท์รงเป็น ผูเ้ล้ียงแกะ ของบรรดาลูกแกะทั้งหลาย จะรับจิตวิญญาณของเด็กน้ีเขา้ไวใ้นคอก
แกะแห่งเมืองสวรรค ์ ดงันั้นเราจึงมอบร่างกายของเด็กคนน้ีไวก้บัดิน พระเจา้แห่งพลโยธาตรัสวา่ “ใน
วนัท่ีเราจะเกบ็รวบรวมเพชรพลอยของเราไว ้เขาทั้งหลายก็จะเป็นคนของเรา 

“แต่น้ีไปเขาจะไม่หิวกระหาย และแสงแดดและความร้อนจะไม่ส่องตอ้งเขาต่อไป เพราะวา่
พระเมษโปฏกท่ีทรงอยูท่่ามกลางพระท่ีนัง่นั้นจะอนุบาลเขาไว ้ และจะทรงน าเขาไปถึงน ้าพุอนั
ประกอบดว้ยชีวิต และพระเจา้จะทรงเช็ดน ้าตาทุก ๆ หยดจากตาเขาทั้งหลาย” 
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ส าหรับฝังศพผู้ทีไ่ม่เป็นคริสเตียน 

เลือกบางขอ้จาก สดุดี 46,90,19,103 ยอห์น 14 หรือ ยอห์น 11: 25-36 
“ณ ท่ีน้ีเป็นสถานท่ีซ่ึงเราผูย้งัไม่ตายไดม้าแสดงคาราวะและไวอ้าลยัแก่ผูต้าย “มนุษยซ่ึ์งเกิดจาก

เพศหญิงยอ่มมีแต่วนัเวลานอ้ยนกั และประกอบไปดว้ยความทุกขย์ากล าบาก” “เพราะวา่เราเขา้มาใน
โลกไม่ไดเ้อาอะไรมาฉนัใด เราไปจากโลกก็เอาอะไรไปไม่ไดฉ้นันั้น” ในท่ามกลางการมีชีวติอยู ่ เราก็
อยูท่่ามกลางความตายเราจะไปขอความช่วยเหลือ จากใครไดน้อกจากพระเจา้ ผูซ่ึ้งทรงรังเกียจต่อความ
บาปของเรา? น่ีแหละเป็นสุดปลายทางของการมีชีวติ และจงใหค้นท่ีมีชีวติอยูไ่ดพ้ิจาณา และตรึกตรอง
ความจริงขอ้น้ี ไม่มีการงานท่ีตอ้งท า ไม่มีความรู้ใด ๆ หรือไม่มีการบ่ายเบ่ียงเล่ียงได ้และไม่มีสติปัญญา
ใด ๆ ในหลุมฝังศพซ่ึงเราจะตอ้งไปเราทราบวา่ “มนุษยท์ั้งหลายมีก าหนดไวแ้ลว้วา่จะตอ้งตายหนหน่ึง 
และภายหลงันั้นจะถึงการพิพากษา ดงันั้นใหเ้รา ณ ท่ีน้ีจงแสวงหาพระเจา้ดว้ยส้ินสุดจิตใจของเรา และ
จงตอ้นรับเอาความรอดพน้บาป ซ่ึง พระองคท์รงยืน่ใหแ้ก่เราดว้ยพระคุณของพระองค ์พระคริสตธรรม
คมัภีร์ไดส้อนเราวา่ “พระกรุณาของพระเจา้นั้นเป็นท่ีจะน าเราใหก้ลบัใจเสียใหม่” และการกลบัใจเสีย
ใหม่ จะน าเรามาถึงของประทานอนัยิง่ใหญ่ของพระเจา้คือการไดรั้บชีวตินิรันดรโดยอาศยัพระบารมี
ของพระเยซูคริสตเจา้ ขอใหพ้ระมหากรุณาธิคุณของพระเจา้เป็นการเตือนเราถึงความรักของพระองค์
เจา้ซ่ึงมีต่อเราในองคพ์ระคริสตบ์ดัน้ีเราไดม้อบร่างกายของคนท่ีรักของเราคนน้ีมาฝากไวใ้นท่ีหยดุพกั 
และเรามอบจิตวิญญาณไวก้บัพระเจา้ เพราะเรารู้วา่พระเจา้เป็นผูพ้ิพากษาโลก จะท าส่ิงท่ีถูกตอ้งเสมอ” 

หรือจะอ่าน 

“พระเยซูตรัสวา่ “เราบอกท่านทั้งหลายตามจริงวา่ ถา้ผูใ้ดฟังค าของเรา และเช่ือพระองคท่ี์ทรง
ใชเ้รามา ผูน้ั้นมีชีวิตนิรันดร และมิไดเ้ขา้ในการพิพากษา แต่ไดพ้น้จากความตายเขา้ในชีวติแลว้... ท่าน
ทั้งหลายอยา่ประหลาดใจในขอ้น้ีเลย เพราะเวลาจะมาเม่ือบรรดาคนท่ีอยูใ่นอุโมงค ์ ฝังศพจะไดย้นิ
ส าเนียง ของพระองคแ์ละจะไดเ้ป็นข้ึนมา ผูท่ี้ไดป้ระพฤติดีจะเป็นข้ึนมาสู่ชีวติ แต่ผูท่ี้ไดป้ระพฤติชัว่จะ
เป็นข้ึนมาสู่การพิพากษา” ดงันั้นจึงเป็นการพอพระทยัพระเจา้ผูท้รงฤทธาศกัดานุภาพท่ีไดรั้บจิต
วญิญาณของเพื่อนท่ีรักของเราไปจากโลกน้ี เหตุดงันั้นเราจึงฝากร่างกายของผูน้ี้ไวก้บัดิน เพื่อจะคอย
การฟ้ืนข้ึนมาจากความตายดงัท่ีพระเยซูไดต้รัสไวแ้ลว้” 

ขอพระพรปิดประชุม 

หลงัจากท าพิธีบรรจุศพแลว้ ควรมีการอธิษฐานอีกคร้ังหน่ึงพร้อมกบัขอพระพรปิดประชุม การ
อธิษฐานคร้ังหลงัน้ีเป็นการอธิษฐานขอการเลา้โลมจากพระเจา้มาใหแ้ก่ผูท่ี้ก  าลงัประสบความทุกข ์ และ
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ใหอ้ธิษฐานเผื่อผูเ้ป็นอยูจ่ะไดเ้ตรียมตวั ส าหรับวนัขา้งหนา้ศิษยาภิบาลอธิษฐานขอพระพร คดัจากขอ้
พระคมัภีร์ดงัน้ีวา่ 

“พระเจา้ฯ จงอวยพระพรแก่ท่านและปกป้องรักษาท่าน พระเจา้ฯ จงกระท าใหพ้ระพกัตร์ของ
พระองคส่์องสวา่งแก่ท่าน และทรงพระกรุณาโปรดแก่ท่าน พระเจา้ฯ ทรงเงยพระพกัตร์ของพระองค์
ข้ึนเหนือท่าน และประทานความสุขส าราญแก่ท่าน”กนัดารวถีิ 6:24-26  

“สันติสุขแห่งพระเจา้ ซ่ึงเหลือท่ีจะเขา้ใจได ้ จะคุม้ครองใจและความคิดของท่านทั้งหลายไวใ้น
พระเยซูคริสต”์ ฟีลิปปี 4:7 

“บดัน้ีขอใหพ้ระองคพ์ระเยซูคริสตเจา้ของเราเอง และพระเจา้คือพระบิดาของเรา ผูท้รงรักเรา
และทรงประทานใหเ้รามีความชูใจนิรันดรและความหวงัอนัดีโดยพระคุณ ทรงชูใจและตั้งใจของท่าน
ไวใ้หม้ัน่คงในกิจการ และในวาจาอนัดีทุกอยา่ง” 2 เธสะโลนิกา 2:16, 17 

“ขอพระเจา้แห่งสันติสุข ผูไ้ดท้รงบนัดาลใหพ้ระเยซูเจา้ของเราเป็นข้ึนมาจากตาย คือพระองคผ์ู ้
ทรงเป็นผูเ้ล้ียงแกะอนัเลิศ โดยโลหิตแห่งค าสัญญาไมตรีนิรันดร ทรงกระท าใหท้่านทั้งหลายเป็นคน
ส าเร็จถว้นถ่ีในการดีทุกอยา่งเพื่อจะไดป้ระพฤติตามพระทยัของพระองค ์ และทรงตกแต่งเราทั้งหลาย
ใหเ้ป็นท่ีชอบพระทยัต่อคลอง พระเนตรของพระองคโ์ดย พระเยซูคริสตจ์งถวายสง่าราศีแก่พระองคน์ั้น
สืบ ๆ ไปเป็นนิตย ์อาเมน” ฮีบรู 13:20, 21 

หมายเหตุ 

มีบ่อยคร้ังท่ีพิธีซ่ึงท าขา้งหลุดฝังศพน้ีรู้สึกวา่ มีผูโ้ศกเศร้าเป็นทุกขห์นกัใจมากท่ีสุด คือบางที
เขาจะรู้สึกวา้เหวแ่ละอา้งวา้งชอบกล โดยนึกวา่คนท่ีรักของตวัตอ้งถูกฝังอยูใ่นดินแต่คนเดียว และไม่ได้
เห็นหนา้กนัอีกเลย เพราะฉะนั้นศิษยาภิบาลควรไปพดูจาปลอบโยนทนัทีท่ีท าพิธีเสร็จ อาจเดินเล่ียงเขา้
ไปใกล ้ ๆ ตวัในขณะนั้น และใหค้  าปลอบโยนหนุนใจเขาเป็นพิเศษ เป็นการเฉพาะตวัส าหรับคนนั้น ๆ 
ศิษยาภิบาลควรอยูส่นทนาปราศยักบัผูเ้ศร้าโศกใหน้านพอสมควรแก่เวลา และถา้มีส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีอาจ
เป็นคุณประโยชน์แก่เขาหรืออาจจะช่วยเหลือเขาไดก้็ควรลงมือท าทนัที ทั้งน้ีเพื่อระงบัความโศกเศร้าท่ี
ต่ืนตวัอยูใ่นขณะนั้น และในโอกาสเช่นน้ีแหละท่ีศิษยาภิบาลจะมีโอกาสงาม ๆ พดูเงียบ ๆ กบัคนท่ีก าลงั
ทุกขโ์ศกเก่ียวกบัชีวติทางดา้นจิตวิญญาณ 
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ศีลบพัติศมา 

ค าน า 
พระเยซูตรัสสั่งเราทั้งหลายวา่ใหค้ริสเตียนพึงปฏิบติัแต่เพียงศีลสองอยา่งเท่านั้น คือศีลบพัติศ

มาและศีลมหาสนิท คริสเตียนทัว่โลกพากนัยนืยนัอยา่งแน่นอนวา่ การรับ ศีลบพัติศมานั้นเป็น
ประสบการณ์แห่งวิญญาณจิตท่ีส าคญัอนัหน่ึงในชีวติของคริสเตียน เพราะฉะนั้นให้ผูรั้บใชข้องพระเจา้
จงท าตามจุดประสงคข์องพิธีบพัติศมาซ่ึงวางแบบไวใ้นพระคมัภีร์ และพิธีเช่นน้ีควรไดรั้บการ
สนบัสนุนให ้คนเช่ือ พระเจา้พึงปฏิบติัตาม 

มีขอ้ปลีกยอ่ยอยูส่องสามขอ้ ซ่ึงศิษยาภิบาลควรปฏิบติัเพื่อใหพ้ิธีด าเนินไปอยา่งเรียบร้อย 
ก. ส่ิงแรกศิษยาภิบาลจะตอ้งรู้แน่วา่คนท่ีมาขอรับศีลบพัติศมานั้นไดบ้งัเกิดใหม่จริง ๆ แลว้มี

บ่อยคร้ังท่ีคนมาขอใหท้ า พิธีบพัติศมาก็เน่ืองจากเห็นคนอ่ืนท า ตวัเองก็เลยอยากท าตามบา้งหรือเห็นวา่
เป็นส่ิงสมควรจะท าได ้แต่เขายงัไม่ไดก้ลบัใจเสียใหม ่

ข. จงอธิบายอยา่งระมดัระวงั แต่ตอ้งใหผู้ม้ารับบพัติศมาทุกคนเขา้ใจความหมายของศีล 
บพัติศมาอยา่งแจ่มแจง้ 
ค. จงอบรมถึงการแต่งกายใหเ้หมาะสมกบัพิธีบพัติศมา และแนะน าใหเ้อาเส้ือผา้มาอีกชุดหน่ึง

เพื่อเปล่ียนชุดท่ีเปียก เป็นการช่วยใหผู้รั้บศีลไม่รู้สึกกระดากอายหรืออึดอดัเวลาเขา้พิธีจริง ๆ  
การไวส้ง่าของพิธีควรรักษาไว ้ ขอ้แนะน าต่อไปน้ีควรอธิบายใหผู้รั้บพิธีทราบ คืนคนท่ีจะรับ 

พิธีบพัติศมา เวลาลงในน ้าให ้ หนัหนา้ไปสู่ท่ีประชุม เม่ือศิษยาภิบาลกล่าวค าของพิธีแลว้ศิษยาภิบาลจะ
เอาผา้เช็ดหนา้สะอาดปิดปากปิดจมูกของผูรั้บศีล แลว้ใชมื้ออีกขา้งหน่ึงชอ้นประคองบ่าของผูน้ั้น เพื่อ
ช่วยพยงุใหห้ลงัเอนลงไปในน ้าและกลบัข้ึนมาไดส้ะอวด บางคนก็จบัท่ีขอ้มือของศิษยาภิบาลดว้ย เม่ือ
กลบัยนืเป็นปกติ แลว้ใหผู้รั้บศีลยนืสงบ จนถึง ทุกคนรับพิธีบพัติศมาเสร็จ 

พธีิศีลบัพติศมา 

การรับพิธีบพัติศมาควรไดรั้บการไตร่ตรองและเอาใจใส่มาแลว้อยา่งดี ไม่วา่พิธีบพัติศมานั้นจะ
ท าร่วมกบัพิธีนมสัการปกติหรือจะแยกท าพิธีบพัติศมาต่างหาก  

ขอแนะน าใหใ้ชร้ะเบียบวาระดงัน้ี 
1. เลือกร้องเพลงใหเ้หมาะสมกบัพิธี 
2. เลือกอ่านหรือท่องจ าจากขอ้เหล่าน้ี หรือ ขอ้อ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม 
มทัธิว 3: 13-17 กิจการ 8:35-39 
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มทัธิว 28: 16-20 โรม 6:1-5 
มาระโก 16: 14-18 โคโลสี 2:12-14 
3. อธิบายความหมายของบพัติศมาเพียงสั้น ๆ  
4. ศิษยาภิบาลและผูรั้บศีลจะลงไปในน ้า 
ศิษยาภิบาลพดูกบัผูม้ารับบพัติศมาท่ีละคน 
“ท่านแน่ใจหรือวา่ท่านไดเ้ป็นบุตรของพระเจา้แลว้ เพราะอาศยับารมีแห่งความเช่ือในองคพ์ระ

เยซูคริสตว์า่ พระองคท์รงเป็นผูป้ลดเปล้ืองบาปของท่านแลว้ ท่านเห็นชดัเจนในขอ้น้ีจริง ๆ หรือ?” 
ผูรั้บบพัติศมาจะตอบวา่ “ขา้พเจา้เห็นแลว้” 
ท่านมีความประสงค ์ จะติดตามพระเยซูคริสตใ์นการท่ีตวัของท่านเองไดต้ายแลว้ในชีวติเก่า 

เพื่อเดินไปในชีวิตใหม่กบัองคพ์ระเยซูคริสตห์รือ?” 
ผูรั้บบพัติศมาจะตอบวา่ “ขา้พเจา้ขอสัญญาอยา่งนั้น” 
หมายเหตุ หลงัจากไดไ้ต่ถามปากค า แต่ละคนแลว้จะใหโ้อกาสแก่ผูท่ี้รับพิธีบพัติศมากล่าวค า

เป็นพยานก็ได ้ถา้ประสงคเ์ช่นนั้น 
“นาย.... หรือนาง...... หรือ....... นางสาว ....... โดยการรับดว้ยปากของท่านเองวา่ ท่านมีความ

เช่ือในองคพ์ระเยซูคริสตโ์ดยนบัถือวา่ พระเยซูคริสตท์รงเป็นพระผูไ้ถ่บาปประจ าตวัของท่าน
โดยเฉพาะ และโดยการเช่ือฟังพระเยซูคริสต ์ท่านไดส้ าแดงความประสงคข์องท่านท่ีจะติดตามพระองค์
ไปโดยยอมใหต้วัเองตายไปจากชีวติเก่า และยอมเดินตามพระเยซูคริสตใ์นชีวิตใหม่ ขา้พเจา้จึงใหท้่าน
รับบพัติศมาในนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธ์ิ อาเมน” (ณ ท่ีน้ีผูรั้บพิธีบพัติศมา
จะจุ่มลงไปในน ้าดงัท่ีอธิบายมาแลว้) 

5.จะร้องเพลงสักขอ้หน่ึง หรือขอ้ร้องรับระหวา่งผูรั้บพิธีบพัติศมาแต่ละคนก็ได ้
เป็นส่ิงท่ีดีถา้จะมอบประกาศนียบตัรใหแ้ก่ผูเ้ขา้รับพิธีบพัติศมาไวเ้ป็นหลกัฐาน (สั่งซ้ือไดจ้าก

กองคริสเตียนบรรณศาสตร์ กรุงเทพ) 
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ศีลมหาสนิท 

ค าน า 
พิธีศีลมหาสนิท หรือ ศีลระลึกนั้นเป็นการผกูมดัอนัศกัด์ิสิทธ์ิของผูเ้ช่ือกบั พระองคเ์จา้ผูท้รง

ฟ้ืนคืนพระชนม ์และเป็นการผกูมดัคริสเตียนใหมี้สามคัคีธรรมซ่ึงกนัและกนั เพื่อไดรั้บพระพรจากพระ
เจา้ ศีลมหาสนิทเป็นพิธีท่ีระลึกถึงพระเยซูคริสต ์ และกิจกรรมท่ีพระองคไ์ดท้รงกระท าไว ้ และการ
ส้ินพระชนมบ์นกางเขนการร่วมโตะ๊เสวยกบัพระเยซูคริสตเ์ป็นเวลาท่ีจิตวิญญาณไดรั้บประสบการณ์
อนัสูงสุด ไม่มีการประชุมนมสัการอ่ืนใดท่ีมีค่าเท่ากบัพิธีศีลมหาสนิท แต่น่าเสียดายท่ีพิธีอนัสูงศกัด์ิ
เช่นน้ีหลายคนท าใหก้ลายเป็นพิธีท่ีไร้ความหมาย จงใหศิ้ษยาภิบาลเขา้ใจจุดประสงคแ์ห่งความจริงขอ้น้ี
เพื่อจะไดป้ฏิบติัต่อพิธีในทางท่ีถูกท่ีควร 

การเตรียมเคร่ืองถือศีลมหาสนิทนั้นเป็นหนา้ท่ีซ่ึงศิยาภิบาลจะตอ้งเป็นห่วง ถา้ศิษยาภิบาลจะไม่
เตรียมเองก็จงมอบใหค้นหน่ึงรับผดิชอบ ผา้ปูโตะ๊ควรสะอาดจริง ๆ ถว้ยน ้าองุ่นและภาชนะใส่ขนมปัง
ควรสะอาดเป็นพิเศษและเจา้หนา้ท่ีซ่ึงเป็นผูส่้งน ้าองุ่นกบัขนมปังควรแต่งกายสะอาด คนเหล่านั้นท่ีมี
ส่วนช่วยในพธีิจะไดรั้บการบอกเล่าก่อนล่วงหนา้วา่ แต่ละคนมีหนา้ท่ีอยา่งไร และพิธีจะตอ้งด าเนินไป
อยา่งไรจะตอ้งรู้กนัหมด 

เม่ือพิธีศีลมหาสนิท อยา่ให้เกิดความคิดท่ีวา่ การท าพิธีศีลระลึกร่วมโตะ๊เสวยกบัพระเยซูนั้น
เป็นการเพิ่มเติมจากการนมสัการพระเจา้ตามปกติ แต่การประชุมนมสัการนั้นควรใหค้  าเทศนาเป็น
ขอ้ความท่ีเตรียมจิตใจ เพื่อเขา้พิธีศีลมหาสนิท และการประกอบพิธีศีลมหาสนิทน้ีไม่ควรท าใหเ้ป็นการ
เร่งรีบ จงใหทุ้ก ๆ อยา่งในการนมสัการเล็งถึงพิธีศีลมหาสนิทอนัศกัด์ิสิทธ์ิ 

ศิษยาภิบาลควรเช้ือคริสเตียนทุกคนท่ีมาร่วมการนมสัการใหเ้ขา้ร่วมพิธีศีลมหาสนิทถึงแมว้า่ 
คริสเตียนผูน้ั้นจะมาถามคณะอ่ืน โดยเฉพาะผูท่ี้รู้วา่ตนไดบ้งัเกิดใหม่แลว้ และมีความประสงคท่ี์จะ
ด าเนินชีวติคริสเตียน 

ศิษยาภิบาลไม่ควรหา้มผูใ้ด แต่เชิญเขาโดยกล่าววา่ “จงใหทุ้กคนพินิจดูใจของตนเสียก่อน” 

แบบทีห่น่ึง การถือศีลมหาสนิทพร้อมกนั 

การถือศีลมหาสนิท พร้อมกนัเป็นแบบท่ีโดยมากกระท าคลา้ย ๆ กนัทัว่โดย กล่าวคือ แจกขนม
ปังใหแ้ก่คริสตสมาชิกผูเ้ขา้ร่วมพิธีทัว่ทุกคน และใหถื้อขนมปังไวก่้อนจนกวา่จะใหอ้าณติัสัญญาณ
รับประทานพร้อม ๆ กนั และการท าพิธีกบัถว้ยน ้าองุ่นก็ใหท้  าอยา่งเดียวกนั 
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คณะผูป้กครองของคริสตจกัรจะเขา้มาประจ าโตะ๊มหาสนิท อยา่งมีระเบียบและเป็นสง่าน่า
เคารพ (ค่อย ๆ เปิดผา้คลุมขนมปังและถว้ยน ้าองุ่น) 

ศิษยาภิบาลจะอ่านขอ้พระธรรม (หรือเล่าจากความจ าดีกวา่ วา่) “ดว้ยวา่ขา้พเจา้ไดรั้บเร่ืองพิธี
ศีลระลึกจากองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ขา้พเจา้จึงไดม้อบเร่ืองน้ีไวก้บัท่านทั้งหลายแลว้ คือในกลางคืนวนันั้น 
เม่ือเขาทรยศขายพระเยซูเจา้พระองคท์รงหยบิขนมปัง คร้ันขอบพระคุณแลว้จึงทรงหกัเสียตรัสวา่ “น่ี
เป็นกายของเรา ซ่ึงทรงประทานใหท้่านทั้งหลาย จงกระท าอยา่งน้ีใหเ้ป็นท่ีระลึกถึงเรา” 

(1 โครินธ์ 11: 23, 24) 
อธิษฐานขอบพระคุณส าหรับเคร่ืองหมายขนมปัง (จงให้ผูป้กครองคนหน่ึงอธิษฐานแทนก็จะ

เป็นการดี)  
ศิษยาภิบาลกล่าวน าต่อไป “คร้ันขอบพระคุณแลว้จึงทรงหกัเสียตรัสวา่ “น่ีเป็นกายของเราซ่ึง

ทรงประทานใหท้่านทั้งหลาย จงกระท าอยา่งน้ีให้เป็นท่ีระลึกถึงเรา” 
ศิษยาภิบาลจะขอร้องใหท่ี้ประชุมถือขนมปังไวจ้นแจกให้ทัง่ถึงกนัทุกคน แลว้จึงสั่งถาดขนม

ปังใหแ้ก่บรรดาผูป้กครองไปแจกแก่มวลสมาชิก และศิษยาภิบาลจะนัง่ลงขณะท่ีผูป้กครองแจกขนมปัง 
ขณะท่ีแจกขนมปัง ดนตรีจะบรรเลงเพลงเบา ๆ หรือจะใหท่ี้ประชุมร้องเพลงก็ได ้ หรือจะ

อธิษฐานเงียบ ๆ ขณะแจกขนมปังก็ได ้
เม่ือผูป้กครองแจกขนมปัง และน าถาดมาส่งใหศิ้ยาภิบาล แลว้ไปสั่งซ่ึงส ารองไวโ้ดยเฉพาะ 
ศิษยาภิบาลจะรับถาดขนมปังแลว้ก็ส่งขนมปังใหแ้ก่ผูป้กครอง ศิษยาภิบาลอ่านขอ้พระธรรม

หรือจะพดูปากเปล่าก็สุดแต่เห็นควร แต่ถอ้ยค าของศิษยาภิบาลควรมุ่งตรงไปท่ีพระเยซูคริสตด์ว้ยความ
เคารพ 

หมายเหตุ เพื่อเป็นการเปล่ียนรสนิยม ศิษยาภิบาลจะอธิษฐานขอบพระคุณในเม่ือขนมปังไดส่้ง
จนทัว่ทุกคนแลว้ พออธิษฐานจบก็รับประทานพร้อมกนั 

เม่ือรับประทานขนมปังเสร็จแลว้ ใหทุ้กคนสงบใจอธิษฐานเงียบ ๆ เพียงระยะครู่หน่ึง คร้ัน
แลว้ศิษยาภิบาลจึงอา้งขอ้พระธรรมท่ีวา่ “เม่ือรับประทานขนมปังแลว้ พระองคจึ์งทรงหยบิจอก 
(ผูป้กครองยืนข้ึน แลว้ศิษยาภิบาลหรือผูป้กครองคนหน่ึง อธิษฐานขอบพระคุณส าหรับน ้าองุ่น) ศิษยาภิ
บาลอา้งขอ้พระธรรม “เม่ือรับประทานขนมปังแลว้  พระองคจึ์งทรงหยบิจอกดว้ยอาการอยา่งเดียวกนั 
ตรัสวา่ “จอกน้ีคือค าสัญญาใหม่ดว้ยโลหิตของเรา เม่ือท่านด่ืมจากจอกน้ีเวลาใด จงด่ืมเป็นท่ีระลึกถึงเรา 
เพราะวา่เม่ือท่านทั้งหลายกินขนมปังน้ีและด่ืมจากจอกน้ีเวลาใด ท่านก็ประกาศการวายพระชนมข์อง
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้วา่พระองคจ์ะเสด็จมา” ศิษยาภิบาลจะขอร้องใหท่ี้ประชุมถือถว้ยน ้าองุ่นไว ้ จนกวา่ทุก 
ๆ คนจะไดรั้บถว้ยน ้าองุ่นทัว่กนั ศิษยาภิบาลจะมอบถาดน ้าองุ่นยืน่ใหแ้ก่ผูป้กครอง ผูป้กครองจึงน าออก
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แจกแก่ท่ีประชุม และศิษยาภิบาลกลบัไปนัง่ท่ีเดิม (ในท่ีน้ีดนตรีจะบรรเลงเพลงเบา ๆ ก็ไดห้รือจะใหท่ี้
ประชุมร้องเพลงก็ได ้หรือจะเชิญชวนใหทุ้กคนสงบใจอธิษฐานขณะท่ีแจกน ้าองุ่นก็ได)้ 

เม่ือผูป้กครอง ส่งทัว่แลว้ศิษยาภิบาลจะรับถาดน ้าองุ่นจากผูป้กครอง แลว้ผูป้กครองนัง่ท่ีซ่ึง
ส ารองไว ้ศิษยาภิบาลส่งน ้าองุ่นใหผู้ป้กครองทีละคน ศิษยาภิบาลหยบิจอกน ้าองุ่นแลว้อธิษฐาน หรือจะ
อ่านขอ้พระธรรมตอนหน่ึงตอนใดท่ีเหมาะสมกบัพิธีน้ี หรือจะพดูดว้ยปากเปล่าก็ได ้

ท่ีประชุมรับประทานน ้าองุ่นพร้อมกนั แลว้สงบใจอธิษฐาน ศิษยาภิบาลจะอธิษฐานอีกที (ถา้ไม่
มีท่ีส าหรับวางถว้ยเปล่า ศิษยาภิบาลจะส่งถาดใหผู้ป้กครองเพื่อเก็บถว้ยเหล่านั้น) 

การถวายทรัพยเ์พื่อการกุศลใด ๆ (ถา้เป็นธรรมเนียม ของคริสตจกัร จะมีการเรียไร เป็นพิเศษ
เจา้หนา้ท่ีก็ควรไดรั้บค าบอกเล่าล่วงหนา้เพื่อเตรียมทุกอยา่งใหพ้ร้อม)  

ถวายเพลงบทสุดทา้ย 
ขอพระพรปิดประชุม 

แบบทีส่อง การถือศีลมหาสนิทโดยรับประทานขนมปังและน า้องุ่นติดต่อกนัไป 

ถา้มีคนมาก และมีผูป้กครองหลายคนจะช่วยกนัผูป้กครองพวกหน่ึงแจกขนมปัง และอีกพวก
หน่ึงแจกน ้าองุ่น และแจกขนมปังและน ้าองุ่นติดต่อกนัไปเลยแต่ทั้งน้ีตอ้งระวงัการแจกใหก้ระท าดว้ย
เป็นระเบียบและใหเ้ป็นท่ีน่านบัถือ ส่วนการรับประทานนั้นจะรับประทานขนมปังและน ้าองุ่นติดต่อกนั
ไป พร้อมทุกคน เม่ือศิษยาภิบาลกล่าวค าเชิญใหรั้บประทาน 

แบบทีส่าม การถือศีลมหาสนิทโดยให้ทุกคนบริการแก่อกีคนหน่ึงก่อน 

จะใหม้วลสมาชิกส่งขนมปังและน ้าองุ่นต่อ ๆ กนัไปเองก็ยอ่มท าได ้ เพื่อก่อใหเ้กิดความสนิท
สนมเป็นกนัเองมากข้ึนระหวา่งสมาชิกดว้ยกนั ณ โตะ๊เสวยของพระเยซูคริสต ์ผูป้กครองจะส่งถาดขนม
ปังใหส้มาชิกคนท่ีสองในแถวแรกรับไว ้คนนั้นจะยืน่ใหค้นท่ีหน่ึงหยบิขนมปัง แลว้คนท่ีสองส่งถาดให้
คนท่ีสามรับไวค้นท่ีสามยืน่ถาดใหค้นท่ีสองหยบิ คนท่ีสามส่งต่อไปคนท่ีส่ี และท าดงันั้นตลอดแถว
จนถึงคนสุดทา้ย คนสุดทา้ยส่งใหผู้ป้กครอง ผูป้กครองจะยืน่ถาดใหค้นสุดทา้ยหยิบ แลว้ท าอยา่ง
เดียวกนั เม่ือส่งน ้าองุ่นดว้ย 

แบบทีส่ี่ การถือศีล มหาสนิททีโ่ต๊ะพร้อมกบัการนมัสการ 

การประกอบพิธี ศีลมหาสนิท อาจ การะท าไดจ้ากโตะ๊ท่ีระลึกถึงพระเยซูคริสต ์ โดยไม่มีการ
เทศนาแต่การเตรียมพิธีตอ้งเตรียมอยา่งละเอียดถ่ีถว้น มิฉะนั้นแลว้พิธีมหาสนิทจะขาดความส าคญั 
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ถา้มีคนป่วย หรือ คนชราซ่ึงไม่สามารถไป ร่วมการถือศีลมหาสนิทท่ีคริสตจกัรได ้ ศิษยาภิบาล
น าขนมปังและน ้าองุ่นไปให้ผูน้ั้น 
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พธีิถวายเดก็ 

ค าน า 
พิธีถวายตวัเล็ก ๆ แก่พระเจา้ ไม่มีพระบญัญติัขอ้ใดในพระคริสตธรรมคมัภีร์สั่งไว ้ แต่วา่ใน

พระคมัภีร์ก็มีคนท าเป็นตวัอยา่งแลว้ เร่ืองมีอยูว่า่ พระเจา้ทรงอา้งสิทธิวา่ บุตรชายหวัปีของชนชาติ
อิสราเอลนั้นเป็นสมบติัของพระองค ์ ยกตวัอยา่งเร่ืองนางฮนันาถวาย ซามูเอลเม่ือยงัเล็กโยเซฟและนาง
มาเรียไดน้ าพระกุมารเยซูมาถวายพระเจา้ท่ีโบสถเ์ม่ือยงัทรงเป็นทารก เร่ืองน้ีเป็นตวัอยา่งอนัดี 

ใครบา้งท่ีควรถวายเด็กของตนแก่พระเจา้? ถา้บิดามารดาเป็นคริสเตียนก็เป็นการดีสุดท่ีจะถวาย
เด็ก แต่ถา้บิดาไม่เป็นคริสเตียน มารดาจะน าบุตรมาถวายพระเจา้ก็ได ้หรือฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดเป็นคริสเตียน
ก็ยอ่มท าได ้

เม่ือศิษยาภิบาลทราบวา่บิดามารดาของเด็กมีความประสงคจ์ะท าพิธีถวายบุตรของตน ศิษยาภิ
บาลควรไปเยีย่มบิดามารดาของเด็กท่ีบา้น และสนทนา กนัถึงเร่ืองเก่ียวกบัการท าพิธีถวายเด็กและพดูถึง
ความส าคญัของพิธีน้ีวา่มีอะไรบา้งบิดามารดาไม่ควรถวายเด็กเพราะเป็นธรรมเนียมเท่านั้น แต่ 

ศิษยาภิบาลควรช้ีแจงใหบิ้ดามารดาเขา้ใจถึงความส าคญัของพิธี ศิษยาภิบาลควรอธิบายถึง
ลกัษณะของพิธีวา่  จะตอ้งประกอบข้ึนดว้ยลกัษณะและสภาพอยา่งไร และพิธีถวายเด็กก็จะตอ้งนดั
ประกอบพิธีกนัเวลาไหน ศิษยาภิบาลตอ้งรู้จกัช่ือของเด็ก และใชต้วัอกัษรสะกดการันตใ์หถู้กตอ้งวา่ ช่ือ
เด็กนั้นเขียนอยา่งไรนามสกุลอะไร และบิดามารดาของเด็กช่ืออะไรและวนัเดือนปีเกิดของเด็กก็ตอ้งให้ 
ตรงกบัใบสูติบตัร เพราะรายการต่าง ๆ ของเด็กจะตอ้งเขา้อยูใ่นทะเบียนของคริสตจกัรต่อไป เป็นการ
สมควร จะมอบประกาศนียบตัรส าหรับการถวายบุตรธิดา ศิษยาภิบาลจะมอบประกาศนียบตัรใหแ้ก่บิดา
มารดา ของเด็กหลงัจากท าพิธีแลว้ในวนันั้น (ติดต่อซ้ือประกาศนียบตัรน้ีไดท่ี้กองคริสเตียนบรรณา
ศาสตร์ กรุงเทพฯ) 

การท าพธีิถวายเด็ก 

ท่ีประชุมร้องเพลง ท่ีเหมาะสมกบัเด็ก เช่น “เม่ือพระเยซูมาเลือกหาผูเ้ป็นศิษย”์ บิดามารดาของ
เด็กมายนือยูต่รงหนา้ศิษยาภิบาล บิดาหรือมารดาอุม้เด็กถา้เด็กยงัเล็กมาก 

ศิษยาภิบาลอ่านขอ้พระธรรม สักหน่ึงหรือสองตอนเช่น 
“ดูกรพวกอิสราเอล จงฟังเถิด พระเยโฮวาห์ พระเจา้ของเราเป็นเอกพระเจา้ฯ และเจา้จงรักพระ

เยโฮวาห์พระเจา้ของเจา้ดว้ยสุดในสุดจิตของเจา้ และดว้ยส้ินสุดก าลงัของเจา้ และถว้ยค าเหล่าน้ีซ่ึงเรา
สั่งไวแ้ก่เจา้ทั้งหลายในวนัน้ี ก็ใหต้ั้งอยูใ่นใจของเจา้ทั้งหลาย และจงอุตส่าห์สั่งสอนบุตรทั้งหลายของ
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เจา้ดว้ยค าเหล่าน้ี และเม่ือเจา้ทั้งหลายจะนัง่อยูใ่นเรือน หรือเดินในหนทาง หรือนอนลง และต่ืนข้ึน” 
เฉลยธรรมบญัญติั 6:4-7 

หรือ 
“แต่วา่พระกรุณาคุณแห่งพระเจา้ฯ แก่คนท่ีย  าเกรงพระองคน์ั้นก็มัน่คงอยูต่ ั้งแต่อดีตกาลตลอด

อนาคตกาล และความชอบธรรมของพระองคค์งถาวรแก่ลูกหลานสืบ ๆ ไป คือแก่คนทั้งปวงท่ีรักษาค า
สัญญาไมตรี ของพระองคแ์ละแก่คนท่ีจดจ าขอ้พระบญัญติัของพระองคไ์วแ้ละประพฤติตาม”  

สดุดี 103: 17, 18  
หรือ 
“พระองคจึ์งทรงเรียกเด็กเล็ก ๆ คนหน่ึงให้ยนืท่ามกลางเขา แลว้ตรัสวา่ “เรากล่าวแก่ทั้งหลาย

ตามจริงวา่ ถา้พวกท่านไม่กลบัใจเป็นเหมือนเด็กเล็ก ๆ ท่านจะเขา้ในแผน่ดินสวรรคไ์มไดเ้ลย เหตุ
ฉะนั้นถา้ผูใ้ดถ่อมจิตใจลงเหมือนเด็กเล็ก ๆ คนน้ี ผูน้ั้นจะเป็นใหญ่แผน่ในดินสวรรค ์ ถา้ผูใ้ดจะรับเด็ก
เล็ก ๆ เช่นน้ีคนหน่ึงในนามของเรา ผูน้ั้นก็รับเราดว้ยแต่ผูใ้ดจะน าผูเ้ล็กนอ้ย เหล่าน้ี คนหน่ึงท่ีเช่ือในเรา
ในหลงผดิ ถา้ไดเ้อาหินโม่กอ้นใหญ่ผกูคอผูน้ั้นถ่วงเสียท่ีทะเลลึกดีกวา่” มทัธิว 18:2-6 

ศิษยาภิบาลอธิษฐานขอบพระคุณท่ีมีบิดามารดาเป็นคริสเตียน และขอพระพรจากพระเจา้เพื่อ
อวยพระพรแก่บิดามารดาและเด็ก 

ค าปราศยัแก่บิดามารดา “ท่านผูเ้ป็นบิดามารดา ในการท่ีท่านน าเอาบุตรธิดาของท่านมาถวาย
พระเจา้ในวนัน้ี นบัวา่ท่านก าลงัท าความสัมพธัธ์อนัศกัด์ิสิทธ์ิ ระหวา่งตวัท่านกบัพระเจา้ผูท้รงรักษาค า
สัญญาของพระองคม์าตลอดพนัชัว่อายคุนแลว้ ตลอดหลายยคุหลายสมยับิดามารดาท่ีนบัถือเกรงกลวั
พระเจา้ ยอ่มน าบุตรของตนมาถวายพระเจา้ ทั้งน้ีนบัวา่ท่านท าตามการสืบมรดกท่ีน่าสรรเสริญ 

เพราะท่านเช่ือวา่เด็กคนน้ีเป็นของพระราชทานมาจากพระเจา้และท่านจะตอ้งรับผิดชอบเพื่อ
ชีวติของเขาท่านมีความประสงคจ์ะถวายเด็กน้ีแก่พระเจา้ เพื่อใหเ้ขาปฏิบติัพระองคห์รือท่านสัญญาหรือ
วา่ท่านจะอธิษฐานกบัเขา และจะอธิษฐานเพื่อเขา ทั้งสัญญาวา่จะสั่งสอนเขาให้รู้จกัพระธรรมโอวาท
ของพระคริสตแ์ละสอนใหรู้้จกัอ่านพระคมัภีร์สอนใหอ้ธิษฐานส่วนตวัเพื่อน าไปสู่ชีวติบริสุทธ์ิ และจะ
พาเขาไปนมสัการพระเจา้ท่ีโบสถว์หิารเสมอ ๆ และพยายามจะท าทุกวถีิทางให้รู้จกัพระเยซูคริสตว์า่ 
เป็นพระผูช่้วยให้รอดและเป็นพระเจา้ของเขา ท่านสัญญาดงัน้ีหรือ?” 

บิดามารดาของเด็กจะรับค าวา่ “ขา้พเจา้ขอสัญญาดงันั้น” 
การถวายเด็ก ศิษยาภิบาลรับเด็กมาอุม้ไว ้ และวางมือบนศีรษะของเด็ก พดูใหด้งัและชดัเจนวา่ 

“.......... (ช่ือเด็ก) บดัน้ีขา้พเจา้ไดม้อบถวายตวัของท่านต่อพระเจา้ในพระนามของพระบิดา พระบุตร 
และพระวญิญาณบริสุทธ์ิขอใหชี้วติอนัเยาวว์ยัของท่านน้ีไดรั้บการชุบเล้ียงใหเ้จริญเติบโตข้ึนมาโดย



 41 

อิทธิพลแห่ง พระคุณของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ขอใหพ้ระเจา้ทรงเรียกท่านเขา้มาอยูใ่นแผน่ดินของ
พระองคโ์ดยเร็วเพื่อท่านจะไดป้ฏิบติัพระเจา้ตลอดชีวติของท่านเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค ์ และ
เป็นการเร่งใหพ้ระเยซูเสด็จกลบัมาโดยเร็ว” 

ศิษยาภิบาลอธิษฐาน เพื่อการพิทกัษรั์กษาของพระเจา้ ใหคุ้ม้ภยัจากการจูงใจใหท้  าชัว่ และ
อธิษฐานขอให้เด็กคนน้ีตอ้นรับพระเยซูเป็นพระเจา้ และเป็นพระผูช่้วยใหร้อดเร็วข้ึน และใหเ้ขามีอาชีพ
การงานท่ีเป็นไปตามแผนการของพระเจา้ 

ศิษยาภิบาลส่งเด็กใหแ้ก่บิดาหรือมารดา 
ขอพระพร แลว้บิดามารดาจะกลบัไปนัง่ท่ีเดิม 
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การรับเข้าเป็นสมาชิกของคริสตจักร 

ค าน า 
ศิยาภิบาล ควรอธิบายแก่คนท่ีจะขอเขา้เป็นสมาชิกใหเ้ขา้ใจถึงความส าคญั  ของการเป็นสมาชิก

ภาพ กล่าวคือบางคนอาจเขา้ใจผดิวา่การเป็นสมาชิกของคริสตจกัรเป็นของจ าเป็น ส าหรับความรอดพน้
บาป ถา้ไม่เป็นสมาชิกแลว้จะตอ้งตกนรกทีเดียว หรือมิฉะนั้นก็ท าตรงกนัขา้มคือบางคนก็เพิกเฉยละเลย
ต่อความส าคญัของการเป็นสมาชิกภาพ ไม่มีการร่วมแรงร่วมใจกนั และการเป็นสมาชิกนั้นก็เลย
กลายเป็นเพียงพิธีอยา่งหน่ึงเท่านั้น แต่อยา่งไรก็ดี การเป็นสมาชิกก็ยงัมีส่วนช่วยท่ีจะท าให ้ ระดบั
มาตรฐานของจิตใจของเราสูงข้ึน และหลกัการใหญ่ท่ีส าคญั ๆ ก็ควรรักษาไว ้มูลฐานท่ีส าคญัซ่ึงเราควร
จะรักษาไวใ้นการเป็นสมาชิกภาพก็คือ จ าเป็นตอ้งเป็นคริสตจกัรท่ีเช่ือฟังค าสั่ง ของพระเยซูคริสตต์าม
หลกัพระคมัภีร์ 

ประการท่ี 1 คริสตจกัรควรมีมาตรฐานท่ีเหมาะสมกบัคนทัว่ ๆ ไป พร้อมกนันั้นจะตอ้งมี
หลกัฐานการเกิดใหม่ ของสมชิกผูน้ั้นตรงกบัหลกัขอ้เช่ือของคริสตจกัร และถูกตอ้งตามคริสตธรรมนูญ
ของสภาคริสตจกัร 

ประการท่ี 2 จะตอ้งมีกรรมการของคริสตจกัรรับบา้นท่ีตรวจและพิจารณา การรับสมาชิกใหม่ 
ประการท่ี 3 ผูส้มคัรเป็นสมาชิกทุกคนควรไดรั้บการไต่สวนชีวประวติัและความประพฤติจาก

คณะกรรมการน้ี การสัมภาษณ์และสอบสวนเช่นน้ีควรท าดว้ย ลกัษณะท่ีเป็นกนัเองแต่การสนทนากนั
นั้นมีจุดประสงคท่ี์จะรู้ความจริงของเขาในการท่ีสมคัรเขา้เป็นสมาชิก ของคริสตจกัร 

การท าพิธีรับคริสตสมาชิก 
การรับเป็นสมาชิกของคริสตจกัรอาจท าพิธีรับในเวลามีการนมสัการตามปกติพรือเวลาท าพิธี

ศีลมหาสนิทก็ได ้
ศิษยาภิบาลจะประกาศรับสมาชิกใหม่ โดยขานช่ือและอา้งหลกัฐานของผูน้ั้น (1. คนท่ีมีความ

เช่ือใหม่ หรือ 2. คนท่ีโอนมาจากคริสตจกัรอ่ืน หรือ 3. ผูท่ี้หลงไปแลว้ และไดก้ลบัใจใหม่) ตามท่ี
คณะกรรมการไดต้กลงรับไวแ้ลว้ 

คณะผูป้กครองของคริสตจกัรจะยนือยูข่า้งศิษยาภิบาลก็ไดใ้นการตอ้นรับสมาชิกใหม่ 
ขอ้พระคริสตธรรมคมัภีร์ ต่อไปน้ี ควร อ่านเพื่อแสดงการตอ้นรับ 
“ขา้พเจา้จะสนองพระเดชพระคุณแก่พระเจา้ฯ ตอบแทนคุณท่ีทรงประทานแก่ขา้พเจา้นั้น

อยา่งไรได ้ ขา้พเจา้จะหยบิจอกแห่งความรอดและจะทูลออกพระนามของพระเจา้ฯ ขา้พเจา้จะแกบ้นต่อ
พระเจา้ฯ ต่อหนา้พลไพร่ทั้งปวงของพระองคพ์ระเจา้ค่ะ” สดุดี 116:12-14 
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“ดว้ยวา่ ซ่ึงมีใจเช่ือ ก็เป็นการชอบธรรมและซ่ึงรับดว้ยปากก็เป็นท่ีรอด” โรม 10:10  
“เหตุดงันั้นทุกคนท่ีจะรับเราต่อหนา้มนุษยเ์ราจะรับผูน้ั้นเฉพาะพระพกัตร์พระบิดาของเราผูอ้ยู่

ในสวรรค”์ มทัธิว 10:32 
หรือจะอ่าน กิจการ 19: 1-6; 1 ทิโมเธีย 4:14-16 ฮีบรู 6:1, 2 1 เปโตร 1:1-12 
คร้ันแลว้ศิษยาภิบาลจะอ่านขอ้สัญญาดงัน้ี 
“เรา ซ่ึงเป็นสมาชิกคริสตจกัรไดท้  าสัญญากบัพระเจา้ และท าสัญญาต่อกนัวา่ เราจะละเวน้จาก

การปฏิบติัใด ๆ ตามราคะตณัหาของเน้ือหนงัซ่ึงเป็นปฏิปักตก์บัเร่ืองของวิญญาณจิต และเราจะแสดง
ความเอ้ืออารียต่์อกนัและกนั โดยสลดัทิ้งความขมข่ืน ความโกรธ ความเครียดแคน้เวน้การพดูเอะอะ
โวยวาย และไม่พดูหยาบคายและเราจะมีใจอ่อน สุภาพ และอภยัโทษใหก้นัและกนั เหมือนกบัพระ
คริสตท์รงอภยัโทษให้แก่เรา 

“เราซ่ึงเป็นหวัหนา้ของครอบครัวจะจดัใหมี้การนมสัการพระเจา้ใน ครอบครัว ของเราเองและ
จะพยายามน าเด็ก ๆ ของเราและคนอ่ืน ๆ ในบา้นใหรู้้จกัพระคุณและความรักของพระเยซูคริสตเจา้ เรา
จะหมัน่ไปนมสัการพระเจา้เสมอในวนัของพระองคท่ี์คริสตจกัร และการประชุมต่าง ๆ ซ่ึงคริสตจกัรได้
ตกลงกนัไว ้ เราจะหมัน่ไปร่วมใจกนัท าพิธีถือศีลมหาสนิท และเราจะช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัตามท่ีพระ
เจา้ทรงอวยพระพรใหแ้ก่เรา เราจะทะนุบ ารุงคริสตจกัรของพระเยซูใหรุ่้งเรืองข้ึนตามท่ีพระองคท์รง
ประทานใหแ้ก่เรา และในการประกาศเผยแพร่พระกิตติคุณของพระเยซูคริสตแ์ก่มนุษยท์ัว่โลก 

“เราจะระลึกถึงเจา้หนา้ท่ีของบา้นเมืองทุกต าแหน่งท่ีท าการปกครองเรา ดงันั้นเราจะตอ้ง
อธิษฐานเผื่อเจา้หนา้ท่ีเหล่านั้น และเราจะร่วมมือร่วมใจกบัเขา้เหล่านั้นตามท่ีจะท าไดทุ้กโอกาส โดยไม่
ผดิหลกัพระธรรมคมัภีร์ 

“ขอใหพ้ระเจา้ทรงเป็นผูช่้วยของเราใหส้ามารถท าตามค าสัญญาน้ี 
(ถา้หากตอ้งการอาจใชร้ายการต่อไปน้ีแทนก็ได)้ 
“สหายคริสเตียนทั้งหลาย เราช่ืนชมยนิดีในการท่ีท่านมีความประสงค ์ จะร่วมสังคม กบัเราใน

การท่ีท่านมีความประสงค ์ จะร่วมสังคมกบัเราในคริสตจกัรน้ี เพราะท่านไดเ้ป็นพยานยนืยนัความเช่ือ
อยา่งดีของท่าน ท่านเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบั บรรดาผูเ้ช่ือพระจา้ซ่ึงไดรั้บความรอดพน้บาปตลอด
หลายชัว่อายมุาแลว้ โดยการเขา้ร่วมเป็นสมาชิก ท่านไดรั้บสิทธิอนัศกัด์ิสิทธ์ิและจะตอ้งรับผดิชอบดว้ย 
เป็นหนา้ท่ีของท่านท่ีจะเป็นพยาน ยนืยนัต่อคนอ่ืน ๆ ใหรู้จกัพระคริสต ์ จงอธิษฐานเพื่อใหส้ัมฤทธ์ิผล
สมประสงคจ์งช่วย กนัทะนุบ ารุงคริสตจกัรตามก าลงัความสามารถท่ีพระเจา้ประทานให ้ จงไปร่วม
ประชุมและหนุนใจการงานของครสิตจกัร จงสนบัสนุนดว้ยความรัก ดว้ยการงาน และดว้ยการยอม
เสียสละ จงหนุนใจผูเ้ป็นหวัหนา้ใหมี้ก าลงัใจซ่ึงในเวลาเดียวกนั จะเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ใหแ้ก่



 44 

จิตใจของท่านเองดว้ย จงด าเนินใหส้มกบัพระนามของพระคริสต ์และใหส้มกบัช่ือของคริสตจกัร อะไร 
ๆ ท่ีชัว่ก็จงเวน้เสีย จงรักพี่นอ้งและใหค้วามเคารพนบัถือต่อผูรั้บใชพ้ระเจา้” 

แลว้ใหท่ี้ประชุมยนืข้ึนตอ้นรับ 
“ท่านท่ีรัก ในการตอ้นรับพี่นอ้งคริสเตียนเหล่าน้ีไวใ้นความสามคัคีธรรม ของคริสตจกัรเราจึง

เขา้ไปพิธีอนัศกัด์ิสิทธ์ิและส าคญัของพระเจา้ อยา่ใหส้มาชิกใหม่ เหล่าน้ีนอ้งอบัอายขายหนา้เพราะ
สมาชิกเก่า ๆ ท าส่ิงท่ีไม่ดีไม่งาม หรืออยา่ท าส่ิงใด ๆ ใหเ้ป็นการผดิหวงั  และก่อใหเ้กิดความทอ้ถอย 
ขอใหเ้ขารู้วา่ พระวหิารของพระเจา้แห่งน้ีเป็นท่ีบ ารุงจิตใจใหเ้จริญข้ึนในพระคริสตแ์ละเป็นสถานท่ีล้ี
ภยั เราสมาชิกเก่า ๆ ควรพร้อมท่ีจะตอ้นรับสมาชิกใหม่เหล่าน้ีเป็นพี่นอ้งกนัในพระคริสต ์ จงแบกภาระ
ของเขาดว้ย ความรักในพระคริสต ์ จงแบ่งทุกขปั์นสุขซ่ึงกนัและกนั ส่ิงใดท่ีพระวจนะของพระเจา้บอก
แก่เขาอยา่งไร เราก็ควรจะปฏิบติัตามอยา่งนั้น โดยพระคุณของพระเจา้ในการท่ีเราร่วมสามคัคีกนัเราจง
ใหค้  ามัน่สัญญา แก่คนเหล่าน้ี เหมือนกบัท่ีเขาใหค้  ามัน่สัญญาแก่เรา เพื่อจะก่อใหเ้กิดชีวติบริสุทธ์ิอยู่
เสมอ จงใหค้วามสนิทสนมของเราเป็นท่ีช่ืนชมยนิดี” 

อธิษฐานของพระพรสั้น ๆ ต่อจากนั้น ศิษยาภิบาลและผูป้กครองก็ควรแสดงความยนิดีต่อคริส
เตียนใหม่ 

เพลง “ความรักนั้นไซร้ไดผ้กู” อาจร้องเก่ียวกบัการรับสมาชิกใหม่ ก็ได ้
หมายเหตุ ศิษยาภิบาลควรส ารวจดูวา่บนัทึกชีวประวติัและรายการต่าง ๆ ของสมาชิกใหม่ได้

เขียนไวใ้นทะเบียนคริสตจกัรเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

การรับโอนสมาชิก 

ถา้เราทราบวา่ผูท่ี้มาสมคัรเขา้เป็นสมาชิกเคยเป็นสมาชิกของคริตสจกัรอ่ืนอยูแ่ลว้ ก็เป็นการ
สมควรท่ีจะขอร้องให้ผูน้ั้นโอนส ามะโนครัวคริสตจกัรมายงัคริสตจกัรเรา โดยมากสมาชิกท่ีมาสมคัร
ใหม่มกัไม่เขา้ใจวา่จะขอโอนอยา่งไร ศิษยาภิบาลควรขอใบโอนสมาชิกของผูน้ั้น 

ตัวอย่างจดหมายขอย้ายทะเบียนสมาชิก 

วนัท่ี......................................... 
ค านบัศิษยาภิบาลคริสตจกัร........................ 

ดว้ยนาย................ นาง................นางสาว....................... 
ไดข้อร้องใหข้า้พเจา้มายงัท่าน เพื่อจะขอยา้ยทะเบียนออกจากคริสตจกัร ของท่านมาเขา้เป็น

สมาชิกในคริสตจกัรของขา้พเจา้ ซ่ึงจะรับเขา้เป็นสมาชิกในไม่ชา้น้ี ขอโปรดส่งใบโอนของ................... 
มาใหข้า้พเจา้โดยเร็ว 
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ขา้พเจา้หวงัวา่คงไดรั้บความร่วมมือจากท่านในการน้ีเป็นแน่ ขา้พเจา้ขอขอบพระคุณล่วงหนา้
ในการเอ้ือเฟ้ือของท่าน 

ขอแสดงความนบัถือ 
................................. 
ศิษยาภิบาลคริสตจกัร...... 

ตวัอยา่งใบยา้ยทะเบียนสมาชิก 
วนัท่ี............................... 

ค านบัศิษยาภิบาลคริสตจกัร....................... 
หนงัสือส าคญัฉบบัน้ีแสดงวา่นาย................................. 
นาง................ นางสาว..................... ไดเ้ป็นสมาชิกของคริสตจกัรน้ี การเป็นสมาชิกของ

คริสตจกัรน้ีจะส้ินสุดลงตั้งแต่วนัน้ีเป็นตน้ไป หวงัวา่ผูน้ี้จะเป็นสมาชิกท่ีดีของท่านต่อไป และเช่ือวา่
ท่านคงจะรักคุม้ครองเขาดว้ย ความรักของพระคริสต ์

ขอแสดงความนบัถือ 
............................... 

ศิษยาภิบาลคริสตจกัร...................... 
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พธีิแต่งตั้งเจ้าหน้าทีข่องคริสตจักร 

ค าน า 
งานทุกอยา่งท่ีท าในพระนามของพระเยซูและท าเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองคย์อ่มเป็นงาน

ส าคญัทั้งส้ิน บางคนในคริสตจกัรมกัจะมีความคิดเห็นบ่อย ๆ วา่ “งานของคริตสจกัรนั้นเป็นธุระกิจ
ของศิษยาภิบาลจะตอ้งรับผดิชอบ” แต่ความส าคญัท่ีเด่นท่ีสุดของคริสตจกัรนั้น คือ “เราทั้งหลายเป็นผู ้
ร่วมท าการดว้ยกนักบัพระเจา้” ฉะนั้นการท าพิธีแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีทุกแผนก ควรไดว้างโครงการไวใ้ห้
เรียบร้อย และใหเ้ป็นพิธีท่ีสง่าน่านบัถือ และจะท าใหผู้น้  าของคริสตจกัรรู้สึกเป็นเกียรติท่ีจะท างาน
ร่วมมือ กบัพระคริสต ์ หากวา่ ศิษยาภิบาล จะเลือกเทศนา หวัขอ้ท่ีเก่ียวกบัหนา้ท่ีและต าแหน่งของ
คริสตจกัรจะเป็นการเหมาะสมมาก การท าพิธีแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีของคริสตจกัรอาจท าก่อนพิธีถือศีลมหา
สนิทก็ไดห้รือเม่ือมีเวลาท่ีเหมาะสม และศิษยาภิบาลควรอธิบาย ระเบียบวาระใหผู้ท่ี้รับการแต่งตั้งทราบ
อยา่งละเอียดวา่จะตอ้งท าประการใดบา้ง เพื่อจะด าเนินตามระเบียบวาระโดยไม่ผดิพลาด ควรจะให้
เจา้หนา้ท่ีใหม่นัง่แถวหนา้ของท่ีประชุม 

ระเบียบวาระแต่งตั้งเจ้าหน้าทีค่ริสตจักร 

เพลง ขอแนะน าให้เลือกบทหน่ึง 
“ยามเชา้แลว้จงจบัการไว”้ 
“พระเยซูทรงเรียกไว”้ 
“อยูเ่พื่อพระเยซู” 
“ชีวติของขา้ถวายแก่ท่าน” 
ขอ้พระธรรม ท่ีแนะน าใหอ่้านในพิธีน้ีคือ กิจการ 6: 1-6 หรือ 1 ธิโมที 3:1-7 หรือ 1 ธิโมที 3:8-

47 หรือ 1 ธิโมที 5:1, 2, 17-22 หรือ ทิตสั 1:5-9 หรือ 1 เปโตร 5:2-4 
ศิษยาภิบาล เชิญผูรั้บหนา้ท่ียนืข้ึนต่อหนา้ศิษยาภิบาล “สหายท่ีรักและเคารพ ท่านถูกเลือกให้

เขา้ประจ าในหนา้ท่ีน้ีโดยมติของสมาชิกในคริสตจกัรน้ี ดงันั้นจึงเป็นหนา้ท่ีของขา้พเจา้จะตอ้งเนน้ให้
ท่านทราบถึงความใหญ่หลวง ถึงความศกัด์ิสิทธ์ิ และถึงความส าคญัของงานน้ีวา่ เหตุไรท่านจึงถูกเลือก
ใหรั้บหนา้ท่ีน้ี ท่านจะตอ้งระมดัระวงัและสังวรณ์ตวัเอง ท่านจะตอ้งเป็นแบบอยา่งอนัดีแก่สมาชิก
ทั้งหลายในชีวติประจ าวนัของท่าน จงเอาใจใส่ดูแลฝงูแกะของพระเจา้ซ่ึงพระวิญญาณบริสุทธ์ิทรง
มอบหมายหนา้ท่ีการงานให้ท่านเป็นผูดู้แล จงหมัน่ท างานน้ีดว้ยค าอธิษฐานเพื่อเห็นแก่พระคริสตใ์นทุก
กรณีและโดยการรับหนา้ท่ีน้ี ท่านก็ยอมอุทิศตวัโดยเตม็ใจ ท่านจะยอมท ากิจการท่ีพระเจา้ทรง
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มอบหมายอยา่งจงรักภกัดีต่อพระองค ์ และจะซ่ือสัตยต่์อพระพระวจนะของพระองค ์  จงซ่ือสัตยต่์อ
หนา้ท่ีของท่าน ซ่ึงพระเจา้องคเ์ดียวเท่านั้นท่ีจะทรงคิดบญัชีส่วนตวัของท่าน และท่านจะตอ้งรายงาน
กิจการทุกส่ิงทุกอยา่งต่อพระเจา้ 

“บดัน้ีท่านท่ีรัก ท่านจะยอมรับหนา้ท่ีอนัศกัด์ิสิทธ์ิและส าคญัน้ีซ่ึงพระเจา้ทรงมอบหมายให้
ท่านท าในพระนามขององค ์ พระเยซูคริสตแ์ละสัญญาต่อพระเจา้และต่อคริสตจกัรน้ีวา่ ท่านยนิดีและ
เตม็ใจจะรีบหนา้ท่ีน้ีดว้ย สุดความสามารถของท่านหรือ?” 

เจา้หนา้ท่ีซ่ึงจะรับแต่งตั้ง ทุกคนยอมรับดว้ยปากวา่ “ขา้พเจา้สัญญาจะท าเช่นนั้น” 
ศิษยาภิบาล “ท่านจะพยายามเป็นตวัอยา่งอนัดีแก่สมาชิกของคริสตจกัรน้ีซ่ึงพระเจา้ทรงตั้งท่าน

ไวเ้ป็นผูน้ าคนหน่ึง และท่านสัญญาวา่จะรักษาความลึกลบัมหศัจรรย ์ ของความเช่ือน้ีดว้ยมโนธรรมท่ี
สุจริตใจจริง ๆ หรือ?” 

เจา้หนา้ท่ี “ขา้พเจา้สัญญาอยา่งนั้น” 
ศิษยาภิบาล (พดูกบัสมาชิก) “ท่านสมาชิกทั้งหลาย ท่านยอมรับเจา้หนา้ท่ีเหล่าน้ี และร่วมใจใน

ค าสัญญาของเขาต่อพระเจา้และต่อคริสตจกัรน้ี ท่านสัญญาวา่จะใหเ้กียรติแก่เจา้หนา้ท่ีเหล่าน้ีจะหนุนใจ
เขา จะร่วมมือกบัเขา และจะอธิษฐานเพื่อเขาโดยเดิน ตามหลกัพระธรรมโอวาท ของพระเจา้และกฏของ
คริสตจกัรน้ีหรือ? ขอใหพ้ี่ประชุมยนืข้ึน เพื่อแสดงวา่ ท่านจะยนือยูด่ว้ยกนักบัเจา้หนา้ท่ีเหล่าน้ี ใน 

ราชกิจของพระองค”์ 
ท่ีประชุมจะยนืข้ึน 
ศิษยาภิบาล “ใหเ้ราร่วมใจกนัอธิษฐานเพื่อการถวายตวัของผูรั้บใชเ้หล่าน้ีของพระเจา้ จงใหแ้ต่

ละคนทูลอธิษฐานเพื่อผูน้ าของท่านเหล่าน้ี ใหถ้วายแต่ตวัแก่พระเจา้ และจงถวายตวัของท่านเองต่อพระ
เจา้ใหม่อีกคร้ังหน่ึง ใหเ้ราสนิทสนมกนัเพื่อความเจริญของคริสตจกัร และเพื่อรับพระพรของพระเยซู
คริสตผ์ูเ้ป็นประมุขของคริสตจกัร” 

คร้ันแลว้ศิษยาภิบาล จะน าการอธิษฐานถวายตวัแลว้ด าเนินตามระเบียบการนมสัการปกติ โดย
ถวายเพลงหน่ึงบท 

ระเบยีบวาระแต่งตั้งเจ้าหน้าทีแ่ผนกรววีารศึกษา 

การท าพิธีน้ีนิยมท าในการนมสัการเชา้วนัอาทิตยต์น้เดือนของปีใหม่แห่งรวีวารศึกษา 
เพลง ท่ีใชป้ระกอบพีธีน้ีขอแนะน าใหเ้ลือกบทหน่ึง “พระเยซูทรงเรียกเรา” “ชีวติของขา้ถวาย

แก่ท่าน” “พระเยโฮวาห์แห่งการเก็บเก่ียว” 
ศิษยาภิบาล “เม่ือพระองคท์อดพระเนตรเห็นประชาชนก็ทรงพระกรุณาเขา ดว้ยเขาอิดโรย

กระจดักระจายไปดุจฝงูแกะไม่มีผูเ้ล้ียง แลว้พระองคต์รัสแก่พวกศิษยข์องพระองคว์า่ การเก่ียวนั้นเป็น
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การใหญ่นกัหนา แต่คนท าการยงันอ้ยอยูใ่นปีน้ีท่านถูกคดัเลือกใหเ้ขา้มาร่วมงานกบัพระเจา้ ในแผนกรวี
วารศึกษาของเรา วนัน้ีท่านเต็มใจอุทิศถวายตวัแก่พระองคห์รือ? ขอเชิญท่านยืนข้ึน 

ผูรั้บหนา้ท่ีรววีารศึกษา จะยนืข้ึนขา้งหนา้ท่ีประชุม 
ศิษยาภิบาล “ท่านซ่ึงมีหนา้ท่ีเป็นผูน้ าในกิจการแผนกรววีารศึกษา ไดรั้บหนา้ท่ีใหญ่และส าคญั

เหมือนกบังานแขนงอ่ืน ๆ ของคริสตจกัร พระเยซูผูเ้ป็นอาจารยย์ิง่ใหญ่ของเราตรัสวา่ “ท่านทั้งหลาย
มิไดเ้ลือกเรา แต่เราไดเ้ลือกท่านทั้งหลาย และไดต้ั้งท่านไวเ้พื่อจะไปเกิดผล และผลของท่านจะอยู่
ถาวร” “จงอุตส่าห์ส าแดงตนใหเ้ป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้ เป็นคนงานท่ีไม่ตอ้งอายเพราะเป็นคนท่ี 
ซ่ือตรงในการท่ีใชค้  าแห่งความจริงนั้น” 

“ท่านยนิดีและเตม็ใจรับหนา้ท่ีซ่ึงพระเจา้ทรงเรียกท่าน และมอบหมายใหท้่านท าอยา่งนั้นหรือ? 
ท่านจะซ่ือสัตยต่์อหนา้ท่ี ต่อค าสั่งสอนและต่อกฏของคริสตจกัรน้ีหรือ?” 

ผูรั้บหนา้ท่ี ทุกคนจะพดูพร้อมกนั (ศิษยาภิบาลกล่าวค าและทุกคนวา่ตาม) 
“โดยรู้วา่ พระเจา้ทรงเรียกขา้พเจา้ใหเ้ป็นผูรั้บใชพ้ระองค ์ ท่ีจะสอนนกัเรียน ทั้งชายและหญิง 

ขา้พเจา้ขอสัญญาวา่ จะถวายชีวติ เพื่อรับใชพ้ระองค ์ ขา้พเจา้ขอนอ้มรับ การพึ่งพาอาศยั จากพระเจา้ 
เพื่อจะท าหนา้ท่ีน้ี ดว้ยสุดความสามารถ และจะมีชีวติอยู ่ ตามแบบอยา่งของคริสเตียน และจะพยายาม 
จนสุดก าลงัท่ีจะน าคน ให้รับเช่ือพระเจา้ และโดยเฉพาะคนท่ีอยูใ่น ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ 
ขา้พเจา้ขอยอม อุทิศถวายตวัทั้งหมด แก่พระเจา้และจะจงรักภกัดี ต่อพระวจนะของพระองคแ์ละด าเนิน
ตามกฎ และระเบียบของคริสตจกัรน้ีขา้พเจา้ขอสัญญานั้น” 

ศิษยาภิบาล “เหตุฉะนั้นพี่นอ้งทั้งหลายท่ีรักของขา้พเจา้ ท่านทั้งหลายจงตั้งมัน่คงอยู ่ อยา่
สะเทือนสะทา้น จงกระท าการขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ให้บริบูรณ์ทุกเวลา ดว้ยวา่ท่านทั้งหลายรู้วา่โดย
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้นั้นการของท่านจะไร้ประโยชน์ก็หามิได”้ 1 โครินธ์ 15:58 

“พระองคจึ์งไดป้ระทานใหบ้างคนเป็นอคัรสาวก และใหบ้างคนเป็นศาสดาพยากรณ์ และให้
บางคนเป็นผูเ้ผยแพร่กิตติคุณ และใหบ้างคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย ์ ส าหรับให้สิทธชนเป็นคนดี
รอบคอบ และส าหรับใชเ้พื่อปฏิบติัการงาน และส าหรับบ ารุงใหพ้ระกายของพระคริสตจ์  าเริญข้ึน” 

 เอเฟซสั 4: 11, 12 
เพลง “ตามน ้าพระทยั” หรือเพลงบทอ่ืนท่ีเหมาะ 
ศิษยาภิบาล (กล่าวแก่ท่ีประชุม) “ขอใหส้มาชิกทุกคนของคริสตจกัรน้ี จงยอมรับความจริงจาก

พระวจนะของพระเจา้ซ่ึงเราจะร่วมใจกนัศึกษาตลอดปีน้ี “ค าโอวาทของพระองคข์า้พเจา้ไดพ้บแลว้ 
และขา้พเจา้ไดกิ้นค านั้น และค าโอวาทของพระองคเ์ป็นท่ีใหเ้กิดความอภิรมยย์นิดีในใจขา้พเจา้” จง
สังเกตดูวา่พระเยซูคริสตจ์วนจะเสด็จกลบัมา และทุ่งนาก าลงัเหลืองอร่ามดว้ยธญัญผล ท่านทั้งหลายจะ
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ไม่ร่วมใจกนัช่วยเก่ียวเก็บในงานน้ีหรือ? “เหตุฉะนั้นพี่นอ้งทั้งหลายโดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของ
พระเจา้ ขา้พเจา้จึงวิงวอนท่านทั้งหลายใหถ้วายตวัแก่พระองคเ์ป็นเคร่ืองบูชาอนัมีชีวิตอยู ่ อนับริสุทธ์ิ
และเป็นท่ีชอบพระทยัพระเจา้ ซ่ึงเป็นการปฏิษติัสมกบัฝ่ายวญิญาณจิตของท่านทั้งหลาย” เราจะถวาย... 
แก่พระเจา้ของเราเปล่า ๆ หามิได”้ 

ศิษยาภิบาล “ใหเ้ราอธิษฐาน ขอเชิญใหท่ี้ประชุมยนืข้ึน” แลว้อธิษฐานมอบตวับรรดาผูรั้บ
หนา้ท่ีรวีวารศึกษาแก่พระเจา้ 

เพลง “พระวญิญาณขอเติมใหเ้ตม็ในใจขา้” 
ขอพระพรปิดประชุม “จงถวายสรรเสริญแด่พระองคผ์ูท้รงฤทธ์ิอาจจะกระท าสารพดัมากยิง่

กวา่ท่ีเราจะขอหรือคิดได ้ ตามฤทธ์ิเดชท่ีทรงกระท าภายในตวัเรา จงถวายเกียรติยศแด่พระองคใ์น
คริสตจกัร และในพระเยซูคริสต ์ทุกสมยัสืบ ๆ ไปเป็นนิตต ์อาเมน” เอเฟซสั 3:20, 21 
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พธีิสถาปนาศิษยาภิบาล 

ค าน า 
พิธีส าคญัน้ีโดยมาก มอบใหป้ระธานสภาหรือประธานภาคเป็นผูจ้ดัพิธีสถาปนา ศิษยาภิบาล 

พร้อมดว้ยสมาชิกของคริสตจกัร ควรจะเชิญศิษยาภิบาลในคริสตจกัรอ่ืน ๆ มาร่วมในพิธีดว้ยถา้สามารถ
จดัได ้และจะตอ้งเตรียมระเบียบวาระไดล่้วงหนา้วา่ จะใหศิ้ษยาภิบาลของคริสตจกัรใดมีส่วนช่วยในพิธี
น้ีอยา่งไรบา้ง ก็ใหป้ระธานสภาติดต่อกบับุคคลเหล่านั้นล่วงหนา้ 

พิธีสถาปนาเขา้รับต าแหน่งศิษยาภิบาลประจ าคริสตจกัรควรจดัท าโดยเร็ว หลงัจากท่ีศิษยาภิ
บาลคนนั้นตอบรับแลว้ ก าหนดเวลาท าพิธีสถาปนาศิษยาภิบาลจะใชเ้วลา ประชุมนมสัการพระเจา้ใน
เชา้วนัอาทิตยก์็ได ้หรือจะเป็นเวลาบ่ายก็ได ้หรือระหวา่งวนัหน่ึงวนัใดในสัปดาห์ท่ีสะดวกแก่ทุกคน 

การท าพธีิสถาปนาศิษยาภิบาล 

อนัดบัต่อไปน้ีเป็นระเบียบวาระท่ีขอเสนอใหจ้ดัท าในพิธีสถาปนาศิษยาภิบาล 
1. เพลง 
2. อธิษฐานเปิดประชุม 
3. อ่านพระธรรมคมัภีร์ หรือขอ้พระธรรมสลบักนั 
4. เพลงพิเศษ (ควรมีถา้จดัได)้ 
5. กล่าวตอ้นรับแขกผูไ้ดรั้บเชิญ แสดงความหวงัแก่ศิษยาภิบาลท่ีจะร่วมกนักบัคริสตจกัรเพื่อ

จะไดเ้กิดผลอนัสมบูรณ์ และสัญญาวา่สมาชิกจะจงรักภกัดี และอธิษฐานและท างานดว้ยกบัศิษยาภิบาล 
โดยผูป้กครองอาวโุส 

6. กล่าวแสดงความยนิดี โดยแขกผูห้น่ึง 
7. พิธีกล่าวก าชบัศิษยาภิบาลใหม่ โดยประธานสภาหรือศิษยาภิบาลอาวโุส 
8. เพลงพิเศษ (ถา้มี) 
9. ก าชบัหนา้ท่ี ของมวลสมาชิกท่ีพึงมีต่อศิษยาภิบาล โดยประธานภาค หรือศิษยาภิบาลอาวโุส 
10. อธิษฐานเพื่อศิษยาภิบาลใหม่ โดยศิษยาภิบาลหรืออาจารย ์ (ศิษยาภิบาลใหม่คุกเข่าลง 

และศิษยาภิบาลท่ีมาร่วมพิธีจะวางมือบนศิษยาภิบาลใหม่ ขณะอธิษฐาน) 
11. ศิษยาภิบาลใหม่กล่าวตอบสั้น ๆ  
12. เพลงปิดประชุม 
13. ขอพระพรปิดประชุมโดยศิษยาภิบาลคนใหม่ 
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ถา้จะมีการเล้ียงตอ้นรับเม่ือเสร็จการประชุมแลว้ก็ได ้
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พธีิถวายตัวเพือ่ออกไปท างานของพระเจ้า 

ค าน า 
การถวายตวัของสมาชิก เช่นผูท่ี้สมคัรไปเรียนท่ีสถานศึกษาพระคริสตธรรม หรือผูท่ี้สมคัร

ออกไปท าการของพระเจา้ยงัต่างจงัหวดัหรือต่างประเทศ หรือผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา พระ
คริสตธรรมออกไปเป็นศิษยาภิบาลคริสตจกัรใดท่ีมีสมาชิกเป็นผูรั้บใชข้องพระเจา้มาก คริสตจกัรนั้น
ยอ่มไดรั้บพระพรอยา่งเหลือลน้ การท่ีมีคนสมคัรท างานของพระเจา้เตม็เวลานั้น เราควรท าพิธีพิเศษ พิธี
น้ีควรท าอยา่งเรียบ ๆ และเนน้ความส าคญัเก่ียวกบั ดา้นจิตใจมากกวา่อยา่งอ่ืน และควรเป็นพิธีสั้น ๆ 
และหลีกเล่ียงจากการโออ้วดใด ๆ ทั้งส้ิน อาจท าแทรกเขา้ในพิธีนมสัการตอนเชา้วนัอาทิตยก์็ยอ่มท าได ้

ระเบียบวาระอุทิศถวายตัว 

เม่ือก าหนดเวลาแลว้ศิษยาภิบาลก็จะประกาศท าพิธีอุทิศถวายตวั ผูอุ้ทิศถวายตวัจะออกมาขา้ง
หนา้ท่ีประชุม เจา้หนา้ท่ีหรือผูแ้ทนของคริสตจกัรทุกแผนก (เช่นรววีารศึกษา อนุชน และสตรีคริส
เตียน) ควรมาอยูข่า้งหนา้พร้อมกนั 

ศิษยาภิบาล อ่านขอ้พระธรรมตอนหน่ึงหรือสองตอน 
อพยพ 33: 12-18 เนหะมีย ์8:1-3, 5, 6, 8 กิจการ 12:2, 3 
ศิษยาภิบาล ขอเชิญนาย.......... นาง ........... นางสาว .............. ยนืข้ึน ทั้งน้ีเป็นการแสดงวา่ท่าน

ประกาศตนใหค้นทั้งหลายทราบวา่พระเจา้ทรงเรียกท่าน เพื่อท างานของพระองคเ์ต็มเวลา ท่านเตม็ใจ
อุทิศตวัเช่นนั้นหรือ?” 

ตอนน้ีอาจจะใหผู้ถ้วายตวักล่าวค าพยานบา้งสักเล็กนอ้ยก็ได ้ เพื่อสมาชิกจะมีความสนใจ และ
อธิษฐานเพื่อเขา 

ศิษยาภิบาล “ในท่ีน้ีใครบา้งท่ียนิดีจะสนบัสนุนท่ีจะใหแ้ก่นาย.................. นาง.............. 
นางสาว.......... เป็นคนงานของพระเจา้ ท่านจะสนบัสนุนเขาทั้งทางวตัถุและทางจิตใจ โดยสัญญาวา่จะ
อธิษฐานเผื่อเขา และยนิดีบริจาคทรัพยเ์พื่อให้เขาออกไปท างานของพระเจา้ไดเ้ตม็ท่ีโดยไม่ตอ้งห่วง
หนา้ห่วงหลงั ผูท่ี้ยนิดีดว้ย ขอเชิญยนืข้ึน” (ท่ีประชุมยนื) 

“ขอใหน้าย..................... นาง...................... นางสาว................ คุกเข่าลง แลว้ขอเจา้หนา้ท่ี
คริสตจกัรทุกแผนกวางมือบนผูน้ี้ ในการอธิษฐานอุทิศถวายตวั” 

ศิษยาภิบาล น าการอธิษฐาน 
(หากมีของขวญัหรือของระลึกจากคริสตจกัรจะมอบใหใ้นเวลาน้ีก็ได)้ 
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เพลงปิดพธีิ 

(ถา้จะมีการเล้ียงส่งเม่ือเสร็จประชุมแลว้ก็ได)้ 
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พธีิการก่อสร้างคริสตจักร 

พธีิขุดดิน 

ค าน า 
เม่ือคริสตจกัรไดซ้ื้อท่ีดินเพื่อจะท าการก่อสร้างคริสตจกัรหรืออาคารใด ควรจะถวายท่ีดินนั้น

ต่อพระเจา้ก่อน กรรมการควรตดัสินวา่จะก่อสร้างอาคารนั้นท่ีตรงไหน แลว้จึงจะท าพิธีขดุดินเพื่อการ
ก่อสร้างต่อไป ส่วนก าหนดวนัเวลาควรเลือกใหส้ะดวกแก่ทุกคน 

ระเบียบวาระการท าพธีิขุดดิน 

1. อ่านขอ้พระธรรม เช่น 1 พงศาวดาร 21: 22-26 1 พงศาวดาร 22:11-16, 19 2 พงศาวดาร 2:1-9  
เอษรา 7: 11-26 สดุดี 24, 29, 34 หรือ อิสยาห์ 12 
2. อธิษฐานเปิดประชุม แลว้อธิษฐานตามแบบพระเยซู 
3. อ่านขอ้พระธรรมสลบักนั 
4. เพลงหรือเพลงพิเศษ 
5. เทศนาสั้น ๆ โดยศิษยาภิบาล หรือแขกอาวุโส 
6. การขดุดิน ศิษยาภิบาลหรือผูมี้เกียรติเอาจอบขดุดินคร้ังเดียวเป็นปฐมฤกษ ์ และใหเ้จา้หนา้ท่ี

บางคนขดุดินเป็นคนต่อมา ขุดเพียงคนละหน่ึงคร้ังเท่านั้น 
7. อธิษฐานขอพระเจา้อวยพรในการสร้างคริสตจกัรใหม่ 
8. เพลงหรือเพลงพิเศษ 
9. ขอพระพรปิดประชุม 

พธีิวางศิลาหัวมุมอาคาร 

ค าน า 
เม่ือไดถ้วายท่ีดินแลว้ และก าลงัสร้างคริสตจกัรเป็นตึก ยอ่มมีโอกาสดีท่ีจะท าพิธีวางศิลาหวัมุม 

ระเบียบวาระการท าพธีิวางศิลาหัวมุม 

1. เพลงสรรเสริญพระเจา้ 
2. อธิษฐานเปิดการประชุม แลว้อธิษฐานตามแบบพระเยซู 
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3. เพลง เช่น “สาธุ สาธุ สาธุ” “ผูถื้อในพระเจา้มีรากแขง็แรงลน้เหลือ” “รากฐานของคริสตจกัร
เรา” “องคพ์ระเยซูดงัศิลา”  

4. ขอ้พระธรรม ขอแนะน าใหอ่้านบางตอน 
อิสยาห์ 28: 16 เอเฟซสั 4:11-16 สดุดี 118:22, 23 มทัธิว 7:24-27 เอษรา 3:10-13  
1 โครินธ์ 3: 10-17 เอเฟซสั 2:19-22 1 เปโตร 2:4-8 
5. อธิษฐาน โดยศาสนาจารยอ่ื์นผูม้าร่วมงาน หรือประธานคณะกรรมการอ านวยการก่อสร้าง  

หรือผูป้กครองอาวุโสของคริสตจกัร 
6. เพลงพิเศษ 
7. เทศนาสั้น ๆ โดยศิยาภิบาล หรือ โดยแขกอาวโุส 
8. การหยอ่นหีบวางลงในศิลาหวัมุม โดย ศิษยาภิบาล หรือผูมี้เกียรติอาวโุสเป็นผูว้าง ส่ิงท่ี

บรรจุลงในหีบศิลาหวัมุม ควรแจง้ใหท่ี้ประชุมรับทราบ ซ่ึงโดยมากมกัมีพระคริสตธรรมคมัภีร์หน่ึงเล่ม 
ประวติัของคริสตจกัร และรายช่ือสมาชิกทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นทะเบียนของคริสตจกัร รายช่ือของเจา้หนา้ท่ี
คริสตจกัร ช่ือคณะกรรมการก่อสร้าง และรายช่ือผูมี้เกียรติในการถวายทรัพยส์ร้างอาคาร ควรเตรียมทุก
ส่ิงใหพ้ร้อมท่ีจะใส่ลงในหีบ 

9. อธิษฐานขอบพระคุณพระเจา้ ส าหรับอาคารท่ีก าลงัก่อสร้าง และความเจริญซ่ึงมีอยูเ่ร่ือย ๆ 
เก่ียวกบัอาคารน้ี อธิษฐานขอบพระคุณเพื่อคริสตจกัรน้ีจะไดใ้ชใ้หเ้ป็นท่ีถวายเกียรติแก่พระองค ์

10. เพลง 
11. ขอพระพรปิดประชุม 

พธิีถวายคริสตจักร แบบทีห่น่ึง  

ค าน า  
ไม่มีประวติัศาสตร์ของคริสตจกัรตอนใดท่ีน่าต่ืนเตน้และปล้ืมใจเท่ากบัมีคริสตจกัรท่ีก่อสร้าง

ใหม่ และไม่มีพิธีใดจะต่ืนเตน้ยนิดีแก่มวลสมาชิกของคริสตจกัรเท่ากบัพิธีถวายโบสถใ์หม่แก่พระเจา้ 
เป็นการจ าเป็นท่ีระเบียบวาระตอ้งเตรียมไวใ้หเ้รียบร้อย และเป็นการส าคญัท่ีผูมี้ส่วนในพิธีจะไดเ้ตรียม
ตวัตามท่ีรับหนา้ท่ีนั้น 

ถา้ศิษยาภิบาลและสมาชิก ของคริสตจกัรอ่ืนจะมาร่วมประชุมไดก้็เป็นการดี ควรแจง้ล่วงหนา้ 

ระเบียบวาระถวายคริสตจักรใหม่ 

1. เพลง (ท่ีประชุมยนื) “สาธุนามฤทธ์ิพระเยซูคริสต”์ 
2. ค  าเชิญชวนนมสัการ 
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3. ผูน้  าอ่านพระธรรมสดุดีบทท่ี 24 สลบักบัท่ีประชุม 
4. อธิษฐานเปิดประชุม แลว้ใหท่ี้ประชุมอธิษฐานตามแบบพระเยซู 
5. เลือกอ่านขอ้พระธรรม ซ่ึงขอแนะน าดงัน้ี (หรือจะอ่านขอ้อ่ืนก็ได ้2 พงศาวดาร 6;  
สดุดี 84: 1-4, 10-12; เอเฟซสั 2:20:-22; 1 เปโตร 2:1-10 
6. เพลงพิเศษ (หมู่หรือเด่ียว) 
7. ศิษยาภิบาลกล่าวมอบคริสตจกัรแก่คณะกรรมการ เพื่อดูแลและรับผดิชอบคริสตจกัรต่อไป 
“ท่านคณะกรรมการท่ีเคารพ ในนามของคริสตจกัรน้ีขา้พเจา้ขอขอบพระคุณท่ีท่านไดเ้อ้ือเฟ้ือ

และอุทิศเวลารับผิดชอบต่อการสร้างคริสตจกัรส าหรับนมสัการพระเจา้หลงัจากน้ีจนส าเร็จบดัน้ีเราจะ
ท าพิธีถวายคริสตจกัรหลงัน้ี แก่พระเจา้กิจการท่ีคณะกรรมการไดท้  าไวน้ี้จะอยูใ่นความทรงจ า
ตลอดเวลา 

พระวหิารของพระเจา้เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงเราจะใชเ้ป็นท่ีนมสัการพระองคเ์จา้ดว้ย ความ
สวยงามแห่งความบริบูรณ์และความรัก ไม่ควรใหมี้อะไรท่ีเป็นของมลทิน และ สกปรกเขา้มาใน
สถานท่ีบริสุทธ์ิน้ี 

จงป้องกนัไวต้ลอดเวลา จงรักษาไวเ้พื่อจะไดใ้ชน้มสัการพระเจา้ จงทะนุบ ารุงและปรับปรุงให้
ดีข้ึนเสมอ ท่านทั้งหลายมีหนา้ท่ีจะตอ้งพิทกัษรั์กษาช่ือเสียง และเกียรติคุณของคริสตจกัรน้ีเพราะเป็น
พระวหิารของพระเจา้ 

ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป ท่านจะเป็นตวัแทนของคริสตจกัรท่ีจะรักษาทรัพยส์มบติัน้ีไวใ้หถ้าวร
ตลอดกาลนาน ขอใหค้วามศรัทธา ความหวงั และความรักของพระเจา้จงสถิตสถาพรอยูภ่ายในดวงใจ
ของท่าน และขอใหพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงน าทาง และทรงช้ีแจงใหท้่านปฏิบติักิจในหนา้ท่ีของท่าน
ในคริสตจกัรน้ี” 

8. ค าปฏิญาณของคณะกรรมการ (ใหศิ้ษยาภิบาลพดูน าแลว้กรรมการพูดตาม) “เราทั้งหลายใน
ฐานะตวัแทน ดูแลทรัพยส์มบติั ของคริสตจกัรของพระเจา้ เราขอปฏิญาณต่อพระพกัตร์พระเจา้ และต่
หนา้ท่ีประชุมน้ีวา่ เราจะท าหนา้ท่ีของเรา อยา่งซ่ือสัตยสุ์จริต และจะรักษาทรัพยสิ์น ของคริสตจกัรน้ีไว ้
เพื่อเป็นสถานท่ีส าหรับนมสัการพระเจา้ และเราวางใจ ในพระเจา้วา่ สถานท่ีน้ี จะใชเ้ป็นประโยชน์แก่
พระนามของพระองคเ์จา้ สืบต่อ ๆ ไป เป็นเวลานาน เพื่อจะใชเ้ป็นสถานท่ี ประกาศเผยแพร่พระกิตติ
คุณและพระวจนะของพระเจา้ ต่อคนทั้งหลาย ในละแวกน้ี และในท่ีอ่ืน ๆ อีกตามสมควร” 

9. ผูแ้ทนคณะกรรมการคนหน่ึง จะเสนอรายงานการก่อสร้าง (แลว้มอบกุญแจคริสตจกัรใหแ้ก่
ศิษยาภิบาล หรือจะเป็นพิธีเปิดผา้คลุมป้ายช่ือคริสตจกัรก็ได)้ 

10. การกล่าวถวายคริสตจกัร 
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ผูน้ า “เพื่อเป็นสง่าราศี แก่พระบิดาเจา้และเพื่อเทิดพระเกียรติ ของพระเยซูคริสตแ์ละบุตรองค์
เดียวของพระองค ์ ซ่ึงเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเรา และเพื่อเป็นการสดุดีถวายพระเกียรติแก่พระ
วญิญาณบริสุทธ์ิผูท้รงเลา้โลมจิตใจของเรา” 

ท่ีประชุม “เราจึงขอถวายโบสถห์ลงัน้ีไวแ้ด่พระเจา้” 
ผูน้ า “เพื่อนมสัการพระเจา้ในการอธิษฐานและเพื่อสดุดีเทิดพระเกียรติพระเจา้ เพื่อเป็นสถานท่ี

เผยแพร่พระวจนะของพระเจา้ และเพื่อท าพิธีศีลระลึกและศีลบพัติศมา เพื่อจะใชเ้ป็นสถานท่ีแนะน า
อบรมเด็ก และเป็นสถานท่ีใหใ้หทุ้กคนในครอบครัวมาร่วมใจกนัในความรักของพระเยซูคริสต”์ 

ท่ีประชุม “เราจึงของถวายโบสถห์ลงัน้ีไวแ้ด่พระเจา้” 
ผูน้ า “เพื่อเป็นสถานท่ีส าหรับปลุกปลอบใจคนท่ีมีความทุกข ์ เพื่อเป็นสถานท่ีจะก่อก าลงัใหแ้ก่

คนอ่อนก าลงั และจะเป็นสถานท่ีช่วยชูใจคนท่ีถูกทดลอง และเป็นสถานท่ีสั่งสอนทางชอบธรรม” 
ท่ีประชุม “เราจึงขอถวายโบสถ ์หลงัน้ีไวแ้ด่พระเจา้” 
ผูน้ า “พระเจา้สถานท่ีสั่งสอนหลกัค าสอนของคริสตจกัรของเรา และเป็นคริสตจกัรท่ีร้อนรน

เพื่อน าคนในต าบลน้ีให้รับความรอด และเป็นคริสตจกัรท่ีประกาศข่าวประเสริฐ ใหแ้ก่คนทัว่โลก และ
โดยความหวงัวา่พระเยซูคริสตเจา้จะเสด็จกลบัมารับคริสตจกัรของพระองคใ์นไม่ชา้”  

ผูน้ าและท่ีประชุมพดูพร้อมกนั “ขา้พระองคข์อถวายโบสถห์ลงัน้ี ไวต่้อพระบิดาเจา้ พระบุตร
เจา้ และพระวญิญาณบริสุทธ์ิเจา้ ซ่ึงเป็นพระเจา้ผูท้รงด ารงพระชนมอ์ยูต่ลอดกาลนิรันดร เป็นองค์
บริสุทธ์ิ และทรงเป็นสง่าราศี ในพระตรีเอกานุภาพ แต่ทรงเป็น พระเจา้องคเ์ดียว ขา้พระองค ์ ขอมอบ
คริสตจกัรหลงัน้ี ไวแ้ด่พระเจา้ ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

11. อธิษฐานถวายคริสตจกัร 
12. เพลง “รากฐานของคริสตจกัรเรา” 
13. กล่าวขอบคุณ โดยศิษยาภิบาลผูเ้คยประจ าคริสตจกัรน้ี หรือผูเ้คยบริหารงาน หรือคนอ่ืน 
14. เพลงพิเศษ 
15. ค  าเทศนาถวายคริสตจกัร 
16. เพลงปิดประชุม 
17. ขอพระพรปิดประชุม 

การกล่าวถวายคริสตจักร อกีแบบหน่ึง ตรงกบัเลข 10 

ผูน้ า “เพราะเรามีเจตนาในใจของเรา จะตอ้งสร้างพระวิหารหลงัน้ีเพื่อ นมสัการพระเจา้ผูท้รง
พระชนมอ์ยูเ่สมอ และเพื่อกิจการของพระเยซูคริสตเจา้ของเรา ขา้พเจา้เชิญชวนบรรดาท่านท่ีเคารพซ่ึง
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มาประชุม ณ ท่ีน้ียนืข้ึน เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแก่พระเจา้ในการถวายคริสตจกัรหลงัน้ีแด่พระองค์
เจา้ และเพื่อเป็นการถวายสง่าราศีแก่พระบิดาเจา้ และเป็นการเทิดพระเกียรติแก่พระเยซูคริสต ์และเป็น 

การสดุดีพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” 
ท่ีประชุม “ขา้พระองคข์อถวายคริสตจกัรน้ีแด่พระเจา้” 
ผูน้ า “เราทราบแน่นอนวา่ในผูอ่ื้นความรอดไม่มีเลย ดว้ยวา่นามอ่ืนซ่ึงเป็นท่ีรอดแก่เราทั้งหลาย

ไม่ทรงโปรดใหมี้ในท่ามกลางมนุษยท์ัว่ใตฟ้้า” 
ท่ีประชุม “ขา้พระองคข์อถวายคริสตจกัรน้ีแด่พระเจา้เพื่อจะไดใ้ชเ้ป็นสถานท่ีเผยแพร่ข่าว

ประเสริฐของพระเยซูคริสต ์ เพื่อใหบ้รรดามนุษยท์ั้งหลายท่ียงัไม่รอดพน้บาปไดพ้บทางรอดซ่ึงมีอยูท่าง
เดียวเท่านั้น” 

ผูน้ า “เพื่อเป็นการแสดงวา่เราเช่ือฟังพระบญัชาของพระเยซูคริสตเจา้ ซ่ึงพระองคไ์ดท้รงมีพระ
บญัชาใหเ้ราออกไปเผยแพร่ข่าวประเสริฐ ของพระองคแ์ก่มนุษยท์ัว่โลก” 

ท่ีประชุม “ดงันั้นขา้พระองคจึ์งขอมอบคริสตจกัรน้ีไวแ้ก่พระเจา้เพื่อจะไดใ้ชเ้ป็นสถานท่ี
ประกาศพระกิตติคุณแก่ชาวโลก จนทุก ๆ อาณาจกัรของโลกน้ี กลายเป็น อาณาจกัร ของพระเจา้และ
ของพระเยซูคริสตเจา้” 

ผูน้ า “เน่ืองจากเราทราบวา่เราจะตอ้งเล้ียงดูบุตรธิดาของเราใหเ้ติบโตข้ึนในความศรัทธาของ
พระเจา้” 

ท่ีประชุม “ขา้พระองคจึ์งอุทิศคริสตจกัรน้ีไวเ้พื่อจะไดเ้ป็นสถานท่ีส าหรับใชส้ั่งสอนและฟอก
ลา้งใหบ้า้นและครอบครัวทั้งหลายเป็นครอบครัวของพระองคเ์จา้ และใหเ้ป็นแหล่งอบรมสั่งสอน
กุลบุตร กุลธิดา อนุชน และผูอ้าวโุสใหเ้จริญรอยตามพระบาทของพระเยซูคริสต ์ และขอใหส้ถานท่ีน้ี
เตม็ไปดว้ยพระคุณ และมีความสนิทสนมกนัดุจพี่นอ้งในพระคริสต”์ 

ผูน้ า “เพื่อเป็นการแสดงวา่ เราไดเ้ช่ือฟังพระบญัชาของพระเยซูคริสตว์า่ เราจะรักเพื่อนบา้น
ของเราเหมือนรักตนเอง” 

ท่ีประชุม “ขา้พระองค ์ จึงขออุทิศคริสตจกัรน้ีแด่พระองคเ์จา้ เพื่อเป็นท่ีล้ีภยัแก่บุคคลท่ีจิตใจ
เดือนร้อนจะไดพ้บความสุขสงบสุข ทั้งจะเป็นแหล่งสันติสุขและเป็นความหวงัแก่คนท่ีถูกข่มเหง และ
เป็นสถานท่ีเลา้โลมจิตใจของผูทุ้กขโ์ศกและจะเป็นแหล่งชุมนุมความสุข แก่คนเหล่านั้นท่ีมีความศทัธา 
อนัประเสริฐในพระเยซูคริสตเจา้” 

ผูน้ าและท่ีประชุมพดูพร้อม ๆ กนั “เราบรรดาสมาชิก และสหายของคริสตจกัรน้ี 
ขอขอบพระคุณพระเจา้ ในพระมหากรุณาธิคุณ ท่ีพระราชทานมรดก อนัส าคญัน้ีใหแ้ก่เรา และเรารู้สึก
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ถึง ขอ้ผกูพนัท่ีเรามี ต่อพระเจา้ และท่ีมีต่อกนัและกนั เราจึงขอร่วมใจกนั ถวายตวัของเราแด่พระองค์
ใหม่อีกคร้ังหน่ึง เพื่อจะท างานและนมสัการพระบิดาเจา้ โดยอาศยัพระบารมีของพระเยซูคริสต ์อาเมน” 

พธิีถวายคริสตจักร แบบทีส่อง 

1. เพลงนมสัการ 
2. ค  าเชิญชวนนมสัการ  
ผูน้ า “แน่นอนพระเจา้ทรงประทบัอยูใ่นท่ีน้ี” 
ท่ีประชุม “เป็นโบสถข์องพระเจา้” 
ผูน้ า “ขา้พระองคจ์ะเปล่งเสียงสดุดีพระองคใ์นพระวหิารน้ี” 
ท่ีประชุม “ขา้พระองคจ์ะสดุดีพระองคเ์จา้ดว้ยบทเพลงแห่งความยนิดี เพราะพระองคท์รงเป็น

ศิลาแห่งความรอดของขา้พระองค”์ 
ผูน้ า “เชิญมาเถิด ให้เราพากนันมสัการและกม้กราบลง ใหเ้ราคุกเข่าลงเฉพาะพระพกัตร์ 

พระองคผ์ูท้รงเนรมิตตวัเรา” 
ท่ีประชุม “เพราะพระองค ์ เป็นพระเจา้ของเราพวกเราเป็นพลไพร่ท่ีพระองคท์รงเล้ียงไว ้ และ

เราเป็นประดุจฝงูแกะอยูใ่นเง้ือมพระหตัถข์องพระองค”์ 
3. อธิษฐาน แลว้ท่ีประชุมอธิษฐานตามแบบพระเยซู 
4. กล่าวแสดงความยนิดี และประกาศข่าวใหท่ี้ประชุมทราบ 
5. อ่านขอ้พระธรรม 
6. เพลงพิเศษ 
7. ค  าเทศนาเก่ียวกบัการอุทิศพระวหิาร (หรือ จะท าพิธีอุทิศถวายติดต่อกบัค าเทศนาเลยก็ได)้ 
8. ถวายทรัพยแ์ละของถวายแก่พระวหิาร 
9. อธิษฐานขอบพระคุณส าหรับของถวาย 
10. เพลงพิเศษ (หมู่หรือเด่ียว) 
11. ขอพระพรปิดประชุม 
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พธีิถวายบ้านหลงัใหม่ของศิษยาภิบาลหรือบ้านคริสเตียน 

ค าน า 
ความสัมพนัธ์ ระหวา่งชนชาติอิสราเอลกบัพระเจา้ เป็นความสัมพนัธ์ท่ีซาบซ้ึงตรึงใจพวก

อิสราเอลไดเ้คยถวายบา้น ครอบครัว ไร่นาฝงูสัตวเ์ล้ียง และส่ิงของต่าง ๆ ซ่ึงพระเจา้พระราชทานให้ 
เพราะวา่พระวา่เจา้ทรงยนิดีอวยพระพรแก่เขาเหล่านั้น 

ในสมยัน้ีเราก็มีโอกาสกระท าไดเ้ช่นเดียวกนั เราทุกคนมีบา้น เหตุฉะนั้นจึงเป็นการสมควรท่ี
เราจะถวายบา้นนั้นแก่พระเจา้ การถวายบา้นแก่พระเจา้ จะช่วยทุกคนในบา้นครอบครัวใหป้ระพฤติสม
กบัเป็นบา้นของพระองคแ์ละเป็นตวัอยา่งอนัดีต่อเพื่อนบา้น เราจะรักษาบา้นของเราไวเ้ป็นสมบติัของ
พระเจา้ เม่ือเป็นเช่นน้ีจงให้คริสตจกัรกระท าเป็นตวัอยา่งในการท าพิธีของพระพรจากพระเจา้เพื่อท่ีอยู่
อาศยั การงานอาชีพ หรืออาคารใด ๆ ท่ีคริตสจกัรซ้ือหรือสร้างข้ึน แลว้บรรดาคริสตสมาชิกก็จะได้
เจริญรอยตามพิธีขอพระพรจากพระเจา้ในเม่ือเขามีบา้นใหม่หรือทรัพยส์มบติัใหม่ของเขาเอง พิธีถวาย
เช่นน้ีนบัวา่เป็นการรับพระพรจากพระเจา้ซ่ึงเหลือจะนบัได ้

ระเบียบวาระถวายบ้าน 

เม่ือผูรั้บเชิญมาพร้อมเพรียงกนัแลว้ ก็เร่ิมพิธีข้ึนบา้นใหม่ไดเ้ลย  
1. ถวายเพลง 
2. อธิษฐานเปิดประชุม 
3. เพลงพิเศษ (ถา้มี) 
4. ศิษยาภิบาลจะกล่าวดงัน้ี “ท่านผูเ้ป็นสมาชิกของครอบครัวน้ี และท่านผูรั้บเชิญท่ีเคารพ การ

ท่ีเรามาชุมนุมกนัในท่ีน้ีก็เพื่อจะถวายบา้นน้ีไวใ้นความพิทกัษรั์กษาของพระเจา้ ในฐานะท่ีเราเป็นคริส
เตียน เรามีความหวงัใจและเช่ือวา่ บา้นหลงัน้ีจะเป็นสถานท่ีท่ีมีความสุขความเจริญแท ้

ค าวา่ “บา้น” น้ีเป็นสถาบนัแรกซ่ึงพระบิดาไดท้รงสถาปนาข้ึนไวส้ าหรับบรรดาบุตรของ
พระองค ์ ก่อนท่ีจะมีสถาบนัเป็นรูปคริสตจกัรและก่อนท่ีจะมีรัฐบาลใด ๆ ในโลกปกครองประเทศ 
“บา้น” ก็เป็นสถาบนัชนิดหน่ึงซ่ึงพระเจา้ทรงพระราชทานแก่มนุษย ์ ความรักเป็นเคร่ืองผกูพนัอนัแรก
ซ่ึงผกูวธีิมนุษยใ์ห ้ประสานสมัพนัธ์เขา้เป็นอนัเดียวกนั และบา้นเป็นสถานท่ีแห่งแรกท่ีมนุษย ์จะส าแดง
ความรักของตนออกมาใหป้ระจกัษ ์ “บา้น” กลายเป็นสถานท่ีประคบัประคองและทะนุบ ารุงความ
ศรัทธาท่ีแทจ้ริงเป็นสถานศึกษา เป็นแหล่งอบรมวฒันธรรมความสวยงาม ถา้จะพดูสั้น ๆ บา้นเป็น
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แหล่งก าเนินของความเจริญทุก ๆ อยา่งท่ีโลกมี เหนือส่ิงอ่ืนใด “บา้น” ก็ยงัเป็นสถาบนัท่ีใหญ่ยิง่ท่ีสุด
ส าหรับมนุษย ์และเป็นสถานท่ีท่ีสีแดงความจริงของพระเจา้ 

“บา้น” เป็นสถานท่ีท่ีเราจะไดรั้บการป้องกนัใหพ้น้จากความร้อน หนาว ของดิน ฟ้า อากาศ 
และบา้นเป็นสถานท่ีส าหรับเตรียมอาหารเพื่อการเล้ียงดู เป็นท่ีส าหรับนอนและพกัผอ่น จากความ
เหน่ือยยากตรากตร างาน “บา้น” เป็นเสมือนหน่ึงสัญลกัษณ์ของเมืองสวรรค ์ ซ่ึงพระเยซูคริสตเจา้ได้
เสด็จไปเตรียมท่ีส าหรับท่านทั้งหลายซ่ึงเป็นคนท่ีพระองคไ์ดท้รงไถ่ไว ้ เรามีบา้นแห่งหน่ึงซ่ึงไม่ได้
สร้างดว้ยมือมนุษย ์และอยูใ่นสวรรคส์ถานเป็นนิจนิรันดร” ซ่ึงพระองคท์รงเตรียมไวส้ าหรับเรา ในการ
นมสัการพระเจา้วนัน้ีเราไดม้อบถวายบา้น ของเราไวแ้ก่พระองคต์ามอุดมคติของคริสเตียน ซ่ึงเราหวงั
ความพิทกัษรั์กษาคุม้ครองใหอ้ยูใ่นสันติสุขกบัพระเจา้โดยอาศยัความศรัทธาท่ีเรามีอยูต่่อองคพ์ระเยซู 

คริสตเจา้ของเรา ถา้พระเยโฮวาห์ไม่ทรงสร้างตึกข้ึน ช่างก่อก็จะเสียแรงเปล่า ๆ” 
ศิษยาภิบาลจะหกัขนมปังหรือบิขา้วสุก (ขา้วเจา้หรือขา้วเหนียวก็ได)้ แลว้ส่งใหแ้ก่ผูเ้ป็น

ประมุขแห่งบา้นหลงันั้นบา้ง และจะส่งใหแ้ก่แขกท่ีรับเชิญคนใดคนหน่ึงก็ได ้ หรือศิษยาภิบาลจะรับไว้
เองก็ไดแ้ลว้พดูวา่ 

“ธรรมเนียมโบราณเคยปฏิบติักนัมาแลว้คือ เจา้บา้นแสดงความโอบออ้มอารียใ์นการแบ่ง
อาหารการกินใหแ้ก่ผูอ่ื้น การรับประทานขา้วหมอ้เดียวกนั หรือขนมปังกอ้นเดียวกนัน้ี เป็นสัญลกัษณ์
วา่ เราจะตอ้งแบ่งปันส่ิงท่ีเรามีอยูใ่หก้นัและกนัดว้ยความเตม็ใจ ค าอธิษฐานท่ีคริสเตียนทัว่ ๆ ไปร่วมใจ
กนัอธิษฐานก็คือ ขอทรงโปรดประทานอาหารเล้ียง ขา้พเจา้ในกาลวนัน้ี” 

5. ขอ้ความต่อไปน้ี ศิษยาภิบาลจะกล่าว แลว้ผูม้าร่วมประชุมจะตอบพร้อมกนั 
ผูน้ า บา้นใหม่หลงัน้ี ซ่ึงครอบครัวน้ีไดส้ร้างข้ึนโดยพระคุณของพระเจา้ 
ท่ีประชุม เราขอถวายบา้นหลงัน้ีแด่พระเจา้ 
ผูน้ า ดว้ยค าอธิษฐานขอต่อพระเจา้เพื่อจะพิทกัษรั์กษาใหพ้น้จากอคัคีภยั พน้จากลมพาย ุ และ

พน้จากอนัตรายต่าง ๆ  
ท่ีประชุม เราขอถวายบา้นหลงัน้ีแด่พระเจา้ 
ผูน้ า ดว้ยความขอบพระคุณพระเจา้ เพื่อความสวยงามของตน้ไม ้ดอกไม ้นก และแสงแดดและ

ส่ิงลอ้มรอบอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นบริเวณน้ี 
ท่ีประชุม เราขอถวายบา้นหลงัน้ีแด่พระเจา้ 
ผูน้ า ดว้ยความช่ืนชมยนิดี เราขอตอ้นรับมิตรสหายและคนขดัสน เพื่อร่วมสุขร่วมทุกขก์บับา้น

น้ี 
ท่ีประชุม เราขอถวายบา้นหลงัน้ีแด่พระเจา้ 
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ผูน้ า เพื่อความสุขสบายของบา้นน้ี และเพื่อพระเจา้จะทรงประทานความสุขแทต้ลอดไป 
ท่ีประชุม เราขอถวายบา้นหลงัน้ีแด่พระเจา้ 
ผูน้ า เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและ สง่าราศีของพระเยซูคริสตพ์ระผูช่้วยใหร้อดของเราและ

เพื่อถวายพระเกียรติ แก่พระองคผ์ูท้รงเป็นประมุขของบา้นน้ี 
ท่ีประชุม เราขอถวายบา้นหลงัน้ีแด่พระเจา้ 
6. ศิษยาภิบาลขอพระพร “ขอพระเจา้จงอวยพรแก่ท่าน และปกป้องรักษาท่าน พระเจา้จง

กระท าใหพ้ระพกัตร์ของพระองคส่์องสวา่งแก่ท่านและทรงพระกรุณาโปรดแก่ท่าน พระเจา้จงเงยพระ
พกัตร์ของพระองคข้ึ์นเหนือท่าน และประทานความสุขส าราญแก่ท่าน วนัน้ีและสืบไปเป็นนิจ อาเมน” 


