
ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่สู่ครอบครัวแอ๊ดเวนตีส 
          
 ขอแสดงความยินดีต้อนรับท่าน เข้าสู่ครอบครัวใหญ่เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสทัว่ประเทศไทย และทั่ว
โลก คริสตจักรของเรามีสมาชิกท่ัวโลกกว่า 21 ล้านคน คริสตจักรที่รักษาวันเสาร์เป็นวันสะบาโต และรอคอย
การเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซู เราเป็นคริสเตียนโปรเตสแตนท์กลุ่มอนุรักษ์นิยม เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
คริสเตียนสาย “อีแวนเจลีคอล” (Evangelical) ยึดมั่นค าสอนของพระคัมภีร์อย่างเหนียวแน่น และเชื่อว่าพระ
เยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด ทรงเป็นศูนย์กลางแห่งความเชื่อของเรา แอ๊ดเวนตีสเน้น
ความเชื่อและเข้าใจในการสิ้นพระชนม์เพ่ือไถ่บาปบนไม้กางเขน ขณะนี้พระเยซูทรงท าหน้าที่มหาปุโรหิตบน
สวรรค์ และอีกไม่นาน พระองค์จะเสด็จกลับมาไถ่ประชากรของพระองค์ 
 เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส เป็นที่รู้จักเป็นคริสเตียนผู้รักษาวันสะบาโต ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ โดยเชื่อว่า
เป็นการถวายพระเกียรติพระเจ้า และร่วมมือกับพ่ีน้องสมาชิกโบสถ์ท่ัวโลกในการประกาศข่าวประเสริฐ   
 ยินดีต้อนรับท่านร่วมเดินทางไปสู่สวรรค์ร่วมกันกับพ่ีน้อง 21 กว่าล้านคนทั่วโลก และ 16,000 คน ใน
ประเทศไทย   

การที่ท่านเข้ามาเป็นสมาชิกคริสตจักรไม่ใช่เหตุบังเอิญ พระเจ้าทรงเรียกท่านมาสู่ความรอดพ้นบาป 
พระคัมภีร์กล่าวว่า พระเจ้าทรงรักชาวโลกทุกคน และทรงเรียกให้มารับเอาความรอดจากพระองค์ การที่ท่าน
เข้ามาเป็นสมาชิกในคริสตจักร แสดงว่าท่านตอบสนองการทรงเรียกนั้น พระคัมภีร์กล่าวว่า “เพราะว่าพระเจ้า
ได้ทรงเลือกท่านไว้ต้ังแต่เดิม  เพ่ือจะไดร้ับความรอด โดยการช าระของพระวิญญาณให้บริสุทธิ์ และโดยการเชื่อ
ความจริง” (2 เธสะโลนิกา 2:3) พระเจ้าทรงรักเราก่อน “ในพระคริสต์ พระเจ้าทรงเลือกเราต้ังแตก่่อนทรง
สร้างโลก เพ่ือให้เราบริสุทธิ์และปราศจากต าหนใินสายพระเนตรของพระองค ์ พระองค์ทรงก าหนดเราไว้ล่วง
หน้าด้วยความรัก   ให้เป็นบุตรของพระองคโ์ดยทางพระเยซูคริสต์ ตามความชอบพระทัยและพระประสงคข์อง
พระองค์” (เอเฟซัส 1:4-5)  
 บัดนี้ ท่านได้รับพระเยซูเข้ามาในชีวิตแล้ว ได้รับชีวิตนิรันดร์และมีชื่อบันทึกไว้ในหนังสือชีวิตบนสวรรค์
แล้ว ขอให้ท่านรักษาความเชื่อนี้ไว้จนกว่าชีวิตจะหาไม่ และเตรียมตัวพร้อมต้อนรับพระเยซูคริสต์เมื่อพระองค์
เสด็จกลับมา เพ่ือน าเราไปสู่แผ่นดินสวรรค์และอยู่กับพระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์  
  

ชั้นตอนวิถีชีวิตของคริสเตียน 
 
 ในการน ามนุษย์กลับสู่สภาพดีดังเดิมให้เหมือนอาดัมและเอวาก่อนท าบาป เขามีชีวิตนิรันดร์ ชีวิตของ
พระเจ้าทีท่รงประทานให้ เมื่อเขาเชื่อฟังซาตาน มนุษย์จึงบาปและต้องตาย พระเจ้าจึงมีแผนการไถ่เขาให้รอด 
พระคัมภีร์เรียกแผนการไถ่ให้รอดนี้ว่า การ “กลับสู่สภาพดีดังเดิม” (2 โครินธ์ 13:9, 11) พระเยซูทรงน า
ร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณและสังคม (ลูกา 2:52)  ที่สูญเสียไปกลับมาคืน  
  ในการเดินทางสู่สวรรค์ สิ่งที่คริสเตียนทุกคนจะเข้าไปในกระบวนการกลับสู่สภาพดีดังเดิมได้แก่  
 

• การเกิดใหม่ (Regeneration) สู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม ่บาปทุกอย่างได้รับการอภัย รับชีวิตใหม่ 
มีสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้า เป็นผู้ชอบธรรม พระเจ้าทรงรับเป็นบุตร มีสิทธิในฐานะบุตรของพระองค์ทุก
ประการ  
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• การให้เป็นคนชอบธรรม (Justification) เมื่อมนุษย์ทุกคนท าผิดและถูกตัดสินลงโทษจากพระเจ้า 
ทุกคนจึงต้องรับอภัยโทษและการท าให้เป็นผู้ชอบธรรม เป็นมิตรกับพระเจ้าก่อน อยู่สงบกับพระเจ้า 
จึงจะเข้าสู่แผ่นดินของพระองคไ์ด้ พระเจ้าทรงยกโทษแก่คนบาป เราเป็นคนชอบธรรมโดยพระคุณ 
และโดยพระโลหิต เราเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อ และเราเป็นผู้ชอบธรรมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
เราจึงเข้าถึงพระเจ้าได้เสมอ  

• การช าระให้บริสุทธิ์ (Sanctification) พระเจ้าทรงขัดเกลาและเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของคริสเตียน
ให้เป็นผู้ชอบธรรม ตายต่อบาปและตายต่อตนเอง มีชีวิตในพระวิญญาณ กระบวนการนี้ด าเนินไป
ตลอดชีวิต  

• การเข้าสู่ความไพบูลย์ (Glorification) เมื่อเสียงแตรสุดท้ายของทูตสวรรค์ดังขึ้น พระเยซูเสด็จ
กลับมาครั้งที่สอง บรรดาผู้ชอบธรรมจะถูกรับขึ้นไปสวรรค์กับพระองค์ ความบาปถูกก าจัดหมดสิ้น 
ธรรมิกชนได้รับชีวิตนิรันดร์อย่างสมบูรณ์ รับศักดิ์ศรีจากพระเจ้าและอาศัยในแผ่นดินของพระองค์
ตลอดไป  

 
วิถีปฏิบัติของคริสเตียน 

 
 การเข้ามาสู่ชีวิตคริสเตียนนับว่ายากแล้ว การด ารงชีวิตคริสเตียนตลอดรอดฝั่งยิ่งยากกว่า โดยเฉพาะ
การเปลี่ยนศาสนา  คริสเตียนจึงมักประสบอุปสรรคที่อาจท าให้ท้อถอย น าไปสู่ความเชื่ออ่อนแอ  ด้วยเหตุนี้ 
จึงจ าเป็นที่คริสเตียนใหม่พึงปฏิบัติดังต่อไปนี้ เพ่ือจะรักษาความเชื่อและชีวิตคริสเตียนให้มั่นคง  
 
1. ศึกษาพระคัมภีร์สม  าเสมอ  พระคัมภีร์เป็นหนังสือที่ดีที่สุดในโลกส าหรับมนุษย์ ท าให้รู้ว่ามีพระเจ้าและ
พระองค์ทรงสร้างเรา พระวจนะของพระเจ้าเตรียมตัวทุกคนให้พร้อมส าหรับแผ่นดินสวรรค์ และเสด็จกลับมา
ของพระเยซู เมื่อคุณอ่านพระคัมภีร์ จะพบว่าพระเจ้าทรงตรัสกับคุณ แผนงานของพระองค์ ไม่เพียงเพ่ือชีวิต
ของคุณ เพื่อโลกนี้ด้วย จากเรื่องราวต่างๆ บทกวี บัญญัติ และจดหมายต่างๆ พระเจ้าทรงเปิดเผยว่าพระองค์ 
และจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกนี้ ดังที่กล่าวไว้ “พระคัมภีร์ทุกตอนไดร้ับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ใน
การสอน การตักเตือนว่ากล่าว การแก้ไขสิ่งผิด และการอบรมในความชอบธรรม เพ่ือคนของพระเจ้าจะมีความ
สามารถและพรักพร้อมเพ่ือการดีทุกอย่าง” (2 ทิโมธี 3:16-17)  
 พระคัมภีร์ให้ความเข้าใจ ให้ก าลังใจ ให้ความรอด ให้ความหวังใจแก่ผู้อ่านทุกคน  
 
2. เข้าโบสถ์ ร่วมนมัสการสม  าเสมอ พระเจ้าทรงสร้างทูตสวรรค์และมนุษย์ ทุกสิ่งที่พระเจ้าสร้างนมัสการ  
และถวายพระเกียรติ “องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย พระองคท์รงสมควรทีจ่ะไดร้ับ
พระสิริ พระเกียรติและฤทธานุภาพ เพราะว่าพระองคท์รงสร้างสรรพสิ่ง และสรรพสิ่งก็ด ารงอยู่และถูกสร้างขึ้น
ตามพระประสงคข์องพระองค์” (วิวรณ์ 4:11)  ใช้เวลาส่วนตัวเป็นประจ าทุกวัน นมัสการส่วนตัว  นมัสการ
ร่วมกับครอบครัว นมัสการที่โบสถ์ร่วมกับพ่ีน้องคริสเตียนเสมอ เพ่ือเสริมสร้าง หนุนใจกันและกัน  
 
3. ติดสนิทกับพระเจ้า  พระเยซูทรงตรัสว่า “จงติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับพวกท่าน แขนงจะ
ออกผลเองไม่ไดน้อกจากจะติดสนิทอยู่กับเถา พวกท่านก็เช่นเดียวกันจะเกิดผลไม่ไดน้อกจากจะติดสนิทอยู่กับ
เรา” (ยอห์น 15:4) การอธิษฐานเปรียบได้กับลมหายใจที่หยุดไม่ได้ “จงอธิษฐานอย่างสม่ าเสมอ” (1 เธสะโลนิ
กา 5:17) เมื่ออ่านพระคัมภีร์ พระเจา้ทรงตรัสกับเรา เมื่ออธิษฐานเราสนทนากับพระเจ้า  



 
4. รอดโดยพระคุณ ตอบแทนด้วยความรักและเชื อฟังด้วยการประพฤติ  เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสเชื่อว่าเรา
เป็นคริสตจักรที่เหลืออยู่ (วิวรณ์ 12:17) เชื่อในการไถ่บาปของพระเยซู ยึดถือค าพยานของพระเยซูและ 
ผู้รักษาพระบัญญัติ รวมทั้งข้อที่ 4  
 
5. สนับสนุนงานของคริสตจักร ด้วยการถวายทรัพย์ และร่วมมือกับพ่ีน้อง ช่วยเหลืองานในโบสถ์ตามก าลัง
และความสามารถ   
 
6. การเป็นพยานและแบ่งปันความจริง การได้รับชีวิตใหม่และชีวิตนิรันดร์เป็นสิ่งล้ าค่าที่ต้องแบ่งปันแก่ทุกคน
ที่รู้จัก ญาติพ่ีน้อง เพ่ือนและคนอ่ืนๆ นี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าให้คุณมีส่วนร่วมในพระราชกิจแห่งความ
รอดของพระองค์ 

  

สรุปหลักความเชื อเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส  
 

สรุปหลักความเชื่อของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส พร้อมข้อพระคัมภีร ์
 
 

หลักข้อเชื อเกี ยวกับพระเจ้า 
1.   พระคัมภีร์ พระวจนะของพระเจ้า 
 

พระคัมภีร์ เป็นหนังสือที่พระเจ้าทรงดลใจให้เขียนขึ้น เป็นหลักความเชื่อ และแนวปฎิบัติของคริสเตียนทุกคน 
(2 ทธ. 3:15-17)   (2 ปต 1:19-21) (สดด. 119:9, 11,105,130) (1 ธก. 2:13)  (อสย. 8:20) (ยรม. 15:16) 
(ฮบ.  4:12) 

 

พระเจ้าตรัสแกเ่ราจากการศึกษาพระคัมภีร์ ให้ความสว่างและก าลังแก่เรา และโดยการอธิษฐาน  จิตวิญญาณ
ของเราจะเข้าสนิทกับพระเจ้า เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงก าหนดให้เพ่ือน าชัยชนะมาสู่เราในการต่อสู้กับความบาป 
และเพ่ือพัฒนาอุปนิสัยของคริสเตียน (สดด. 19:7,8, 119:130) (ยน. 6:63, 17:17)  (1 ปต. 2:2)  (1 ธก. 5:17) 
(ลก. 18:1)  (สดด. 55:17) (อสย. 50:4) 

 

2.   พระเจ้า พระบิดา 
พระเจ้าองค์แท้จริง พระบิดา พระภาคแรกของพระเจ้า และทรงสร้างสรรพสิ่งโดยพระเยซู  พระบุตร (มธ. 
28:18,19)  (1 คร. 8:5, 6)  (ยรม. 10:10-11)  (ฮบ. 1:1-3)  (กจ. 17:24-29)  (คส. 1:16-17) 
 

3.    พระเจ้า พระบุตร 
พระเยซูคริสต์เป็นพระภาคที่สองของพระเจ้า พระบุตรนิรันดร์ของพระเจ้า พระองค์ ผู้ทรงสภาพ สภาวะและ
พระลักษณะของพระเจ้า  ทรงเป็นพระผู้ช่วย ให้รอดผู้เดียวของมนุษย์  และความรอดของมนุษย์ขึ้นอยู่กับ
พระคุณ 

ของพระองค์ โดยอาศัยความเชื่อศรัทธาในพระองค์ (มธ. 28:18,19)  (ยน.  
3:16)  (มคา. 5:2)  (มธ. 1:21,2:5,6) (กจ. 4:12) (1 ยน. 5:11,12)  (อฟ. 2:4-6) 
(รม. 3:23-26)  (อสย. 9:6)  (อสย. 7:14) 



4.    พระเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์ 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ พระภาพที่สาม ทรงเป็นผู้แทนของพระเยซูคริสต์ในโลกปัจจุบัน ทรงเป็นผู้น าคนบาปให้
กลับใจ เกิดใหม่และเชื่อฟังทุกสิ่งที่พระเจ้าสั่งไว้ (มธ. 28:18-19) (ยน. 14:26, 15:26, 16:7-9) (รม. 8:1-11) 
(อฟ. 4:30) 
 

5. การทรงสร้าง 
ในปฐมกาล พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน  แผ่นดินก็ร้างและว่างเปล่า ความมืดอยู่เหนือน้ า  ฟ้า
สวรรค์และแผ่นดิน และสรรพสิ่งทั้งสิ้นทีมี่อยู่ในนั้นก็ถูกสร้างเสร็จ พระเจ้าก็เสร็จงานของพระองค์ทีท่รงท ามา
นั้น ในวันทีเ่จ็ดนั้นก็ทรงหยุดพักจากการงานทั้งสิ้นของพระองค์ทีไ่ด้ทรงกระท า พระเจ้าจึงทรงอวยพรวันทีเ่จ็ด 
ทรงต้ังไว้เป็นวันบริสุทธิ์ เพราะในวันนั้นพระองคท์รงหยุดพักจากการงานทั้งปวงทีพ่ระเจ้าทรงเนรมิตสร้างและ
ทรงกระท า   (ปฐก. 1:1-2:3) (ยน. 1:1-5, 10) (กจ. 17:24-29) 

 
หลักข้อเชื อเกี ยวกับมนุษย์ 
6.   สภาพของคนตาย 
สภาพของคนตาย เขาสูญเสียความรู้สึกนึกคิดทุกอย่าง  ทั้งคนดีและคนชั่วล้วนอยู่ในหลุมฝังศพ หรือเผาเป็นธุลี
ด้วยกันทั้งสิ้น จนถึงวันแห่งการเป็นขึ้นมาจากความตาย (ปญจ. 9:5, 6)   (สดด. 115:17, 146:3,4)  (โยบ 
14:10-12, 21,22, 17:13)  (ยน. 11:11-14)  (1 คร. 4:13)  (ยน. 5:28-29) 

 
หลักข้อเชื อเกี ยวกับความรอดบาป 
7.    ผู้สารภาพบาปจะได้รับการให้อภัย 
ผู้เชื่อฟังพระเยซูจะได้รับการอภัยซึ่งความผิดบาปโดยการสารภาพผิด และละทิ้งความผิดบาปทั้งมวลและคืนให้
สิ่งที่ตนได้ขโมยหรือโกงมาเท่าที่จะท าได้ (อฟ. 1:7)  (คส. 1:14) (1 ยน. 1:7-9) (อสย. 55:6,7) (อสค. 33:16) 
(มธ. 5:23,24, 6:14,15) 
 

8.  การเกิดใหม่ 
บรรดาผู้ที่จะเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้า ต้องกลับใจหรือเกิดใหม่ เขาจะมีจิตใจใหม่และเป็นคนใหม่ ไม่ว่าเป็นคน
เชื้อชาติหรือสัญชาติใด เขาเป็นสมาชิกในครอบครัวสวรรค์ และคริสตจักรในโลกนี้แล้ว  (มธ. 18:3)  (ยน. 3:3)  
(2 คร. 5:17)  (อสค. 36:26-27)  (ฮบ. 8:10-12)  (1 ปต. 1:23, 2:2)  (กจ. 17:26)  (อฟ. 3:15) 
 

9.  พระเยซูทรงประทับในจิตใจของผู้กลับใจใหม่ 
พระเยซูทรงประทับในจิตใจของผู้ที่กลับใจใหม่ ประทับตราของพระเจ้าในจิตใจของผู้เชื่อและบันดาลให้เขามี
ความชื่นชมยินดีในการปฎิบัติตามค าสั่งสอน และทรงประทานพลังอ านาจในการเชื่อฟัง  (2 คร. 6:16)  (สดด. 
40:8)  (ฮบ. 8:10-12)  (ยน. 14:15)  (คส. 3:16)  (กท. 2:20)  (อฟ. 3:14-21) 
 

10.  การเจริญขึ้นในพระเยซูคริสต์ 
การเจริญเติบโตในพระเยซูคริสต์ เกิดจากการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนท าให้พระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือ
อ านาจความชั่ว ขณะที่ทรงประกอบราชกิจในโลก  พระเยซูทรงพิชิตวิญญาณชั่ว และก าหนดชะตากรรมของ
วิญญาณชั่วทั้งปวง ในที่สุดจะต้องพินาศสิ้น  ชัยชนะของพระเยซูท าให้เรามีชัยเหนืออ านาจของมาร ทีพ่ยายาม
ควบคุมเรา  ขณะที่ด าเนินชีวิตในสันติสุขร่วมกับพระองค์ มีความชื่นชมยินดีและมั่นคงในความรักของพระองค์  



บัดนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทับอยู่กับเรา และประทานก าลังให้เรา  พระเยซูทรงเป็นเจ้าชีวิต และพระผู้ช่วย
ให้รอดของเรา  ดังนั้น ให้เราอุทิศชีวิตแด่พระองค์ตลอดไป  พระองค์ทรงปลดเปลื้องบาปกรรมในอดีตไปเรา
แล้ว นับแต่นี้ไปเราจะไม่ด าเนินชีวิตในความมืดหรือหวั่นกลัวอ านาจแห่งความชั่วอีกต่อไป เราพ้นจากสภาพ
ชีวิตเก่าท่ีรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และไร้ความหมาย  เรามีอิสรภาพใหม่ในพระคริสต์แล้ว  พระเจ้าทรงเรียกเราให้
เจริญขึ้นให้มีอุปนิสัยเหมือนพระเยซู  ด้วยการเข้าสนิทกับพระองค์ ในการอธิษฐานเสมอทุกวัน  หล่อเลี้ยงจิต
วิญญาณด้วยพระวจนะ ใคร่ครวญพระธรรมและการทรงน าของพระเจ้า ร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ เข้าร่วม
นมัสการพระองค์ และมีส่วนร่วมในพันธกิจของคริสตจักร พระองค์จะประทับในเราโดยพระวิญญาณเสมอ 
ขณะเดียวกัน เราจะถวายตัวรับใช้คนรอบข้างด้วยใจรัก และเป็นพยานถึงความรอดของพระองค์  พระองค์จะ
ทรงเปลี่ยนทุกวินาทีและภาระทุกอย่างในชีวิต ให้กลายเป็นประสบการณ์ฝ่ายจิตวิญญาณ  (สดุด. 1:1-2, 23:4, 
77:11-12) (คส. 1:13-14, 2:6,14-15) (ลก. 10:17-20) (อฟ. 5:19-20, 6:12-18) (1 ธก. 5:23) (2 ปต. 2:9, 
3:18) (2 คร. 3:17-18) (ฟป. 3:7-14)  (1 ธก. 5:16-18)  (มธ. 20:25-28)  (ยน. 20:21)  (กท. 5:22-25) (รม. 
8:38-39)  (1 ยน. 4:4)  (ฮบ. 10:25) 
 

11.  ชีวิตนิรันดร์ได้มาจากพระเยซูคริสต์ 
ชีวิตนิรันดร์ได้มาโดยทางข่าวประเสริฐเท่านั้น เป็นของประทานของพระเจ้า เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาครั้งที่
สอง  (1 คร. 15:21, 22:51-55)  (สดด. 146:3-4)  (ปญจ. 9:5,6,10)  (1 ทธ. 6:15,16)  (2 ทธ. 1:10)  (1 ยน. 
5:11,12) 
 

หลักข้อเชื อเกี ยวกับคริสตจักร 
12.  การจัดตั้งคริสตจักร 
พระคัมภีร์สอนเจาะจงเกี่ยวกับการจัดตั้งคริสตจักร สมาชิกของคริสตจักรให้การสนับสนุนแก่คริสตจักรด้วย
ก าลังทรัพย์ ก าลังกายและก าลังความคิด และได้รับการเตือนสอนให้ไปร่วมประชุมเสมออย่าเว้น (อฟ. 1:10-23, 
2:19-22)  (1 คร. 14:33,40)  (ทต. 1:5-9) (มธ 18:15-18) (1 คร. 12:12-28, 16:1-3)  (ฮบ. 10:25)  (กจ 4:32-
35, 6:1-7) 
 

13.  คริสตจักรเป็นศูนย์กลาง 
 

คริสตจักรเป็นจุดศูนย์รวมของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ และหัวใจของการเผยพระวจนะ (วิญญาณ
แห่งค าพยากรณ์) เป็นของประทานหนึ่งที่บอกให้ทราบว่าเป็นคริสตจักรที่เหลืออยู่  (1 คร. 12:1-28) (อมส. 
3:7)  (ฮชย. 12:10) (วว. 12:17, 19:10)  คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์ฯ ทราบว่า ของประทานนี้เปิดเผยให้เห็นใน
ชีวิต และการรับใช้ของนาง เอ็ลเลน จี. ไวท ์
 

14.  การบัพติศมา 
การรับบัพติศมาโดยวิธีจุ่มในน้ าทั้งตัว เป็นสัญลักษณ์การเข้าสู่ความตาย  การฝัง  และการเป็นขึ้นมาจากความ
ตายของพระคริสต์  เป็นการแสดงออกอย่างเปิดเผยว่าบุคคลนั้นมีความเชื่อในฤทธิ์อ านาจการช่วยให้รอดของ
พระเยซ ูและละทิ้งความบาปและโลกียวิสัย ยอมรับว่าเป็นเงื่อนไขการเป็นสมาชิกของ    คริสตจักร  (มธ. 
3:13-17, 28:19)  (กจ. 2:38, 41-47)  (กจ. 8:35-39, 16:32,33, 22:16)  (รม. 6:1-11)  (กท. 3:27)  (กซ 
3:1-3) 
 
 



15.  พิธีระลึกและถ่อมตน 
พิธีมหาสนิท เตือนให้ระลึกถึงความวายพระชนม์ของพระเยซูเจ้าบนกางเขน การเข้าร่วมพิธีนี้มีความส าคัญต่อ
การเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณและมีสัมพันธภาพของคริสเตียน  (มธ. 26:26-29)  (1 คร. 11:23-26)  (ยน. 6:48-
50, 13:1-17)  (1 คร. 11:27-30) 
 

หลักข้อเชื อเกี ยวกับวิถีชีวติของคริสเตียน 
16.  ร่างกายเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
คริสเตียนตระหนักว่าร่างกายของเขาเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และเขาถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าด้วย
การเอาใจใส่ดูแลร่างกายของตน ด้วยการละเว้นจากการกิน  ดื่ม สิ่งที่ให้โทษแก่ร่างกาย  เช่น สุรา  บุหรี ่และ 
อาหารมลทินทุกอย่าง  (1 คร. 3:16,17, 6:9,20, 9:25, 10:31)  (2 คร. 7:1)  (1 ปต. 2:9-12)  (1 คร. 10:12) 
(ลนต. 11:1-8) 
 

17.  พระบัญชาของพระเยซูคริสต์ 
สมาชิกของคริสตจักรต่างได้รับพระบัญชาจากพระเยซูคริสต์ ให้น าจิตวิญญาณคนทั้งหลายที่ยังไม่รู้จักพระองค ์
และประกาศข่าวประเสริฐแก่ชาวโลก  เมื่อภารกิจนี้ส าเร็จ พระเยซูจะเสด็จกลับมา  (มธ. 25:14-29, 28:18-
20)  (วว. 22:17)  (อสย. 43:10-12)  (2 คร. 5:17-20)  (รม. 10:13-15)  (มธ. 24:14) 
 

18.  ชีวิตครอบครัวและการสมรส 
 บ้าน และครอบครัว เป็นสถาบันแรกท่ีพระเจ้าทรงสถาปนาไว้ ตั้งแต่สร้างโลก และเป็นสถาบันที่จะสะท้อน

พระฉายาของพระเจ้า จากหญิงและชาย ที่พระองค์ทรงสร้าง  สมาชิกครอบครัว  พ่อ แม่ และลูก แสดงความ
รักและความห่วงใยที่ได้มาจากพระเจ้าแก่กันและกัน  วันสะบาโตและชีวิตครอบครัวเป็นของประทานสอง
ประการที่พระเจ้าทรงมอบให้ เป็นสองสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานคู่กับชีวิตของมนุษย์ ดังนั้นจึงไม่อาจขาดสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดได้  (ปฐก. 1:26-27, 2:21-24) (ยน. 10:30),  (อฟ. 5:22-26, 31,33) 

 

 ชีวิตคริสเตียน เป็นครอบครัวในคริสตจักร เราแยกตัวออกจากการมั่วสุมกับพฤติกรรมฝ่ายโลก เช่น การพนัน 
การไปโรงภาพยนตร์ การเต้นร า เป็นต้น เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ท าให้จิตวิญญาณเสื่อมถอย และตายด้าน (2 คร. 
6:15-18) (1 ยน. 2:15-17) (ยน. 4:4) (2 ทธ 2:19-22) (อฟ. 5:8-11) (คส. 3:5-10) 

 

19.  ผู้ได้รับการทรงเรียก 
คริสเตียนได้รับการทรงเรียกให้ช าระตนให้บริสุทธิ์  เขาจึงระมัดระวังในการด าเนินชีวิต  การบริโภคและการ
แต่งกายอย่างเรียบง่าย ถูกต้องตามหลักธรรมแห่งคริสตศาสนา (1 ธก. 3:13) (1 ปต. 2:21, 3:15) (อสย. 3: 
18-24)  (1 คร 10:31)  (1 ทธ. 2:9,10) 
 

20.  วันสะบาโต 
 วันสะบาโตวันที่เจ็ดของสัปดาห์ เป็นเครื่องหมายแห่งอ านาจนิรันดร์ของพระคริสต์  ในฐานะพระผู้สร้างและ

พระผู้ไถ่  ดังนั้น วันที่เจ็ดจึงเป็นวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า หรือเป็นวันสะบาโตของคริสเตียน  เป็นตราประทับ
ของพระองคผ์ู้ทรงพระชนม์ วันสะบาโต เริ่มตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตกเย็นวันศุกร์ จนถึงดวงอาทิตย์ตกเย็นวันเสาร์  
(ปฐก. 2:1-3) (อพย. 16:23-31, 20:8-11) (อสค. 20:12,20) (มก. 1:21-32) (มก. 2:27,28)  (อสย. 58:13)  
(ลก. 4:16) (ลก. 24:1)  (กจ. 17:2)  (อสย. 66:22,23)  (ลก. 23:32) 

 

 
 



21.   การถวายทศางค์ (สิบลด) และ ถวายอื นๆ 
 สิบลดหนึ่ง (หนึ่งในสิบ) ถือเป็นของบริสุทธิ์ เป็นส่วนของพระเจ้า เราถวายแด่พระองค์เพ่ือใช้การส่งเสริม การ

เผยแพร่ศาสนา การถวายทรัพย์อ่ืน เป็นการถวายตามศรัทธา ใช้ส าหรับศาสนกิจ และการประกาศข่าว
ประเสริฐทั่วโลก  (ลนต. 27:30-32)  (มลค. 3:8-12)  (กดว. 18:20-28)  (มธ. 23:23)  (สภษ. 3:9,10)  (1 คร. 
9:13,14)  (2 คร. 9:6)  (สดด. 96:8) 

 

หลักข้อเชื อยุคสุดท้าย 
 

22.  ประกาศการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ 
การตักเตือนมวลมนุษย์ให้รู้ถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนั้น ซ่ึงจะมีผลใหญ่หลวงต่อชะตากรรมของเขา  พระเจ้าจึง
ก าชับให้คริสเตียนประกาศข่าวการเสด็จกลับมาของพระคริสต์  ข่าวนี้ปรากฎอยู่ในข่าวของทูตสวรรค์สามองค์  
ในวิวรณ์บทที่ 14 และก าลังส าเร็จตามค าพยากรณ ์ ด้วยการประกาศครั้งใหญ่ ถึงการเสด็จมาของพระคริสต์
ในอีกไม่นานนี้  คริสตจักรที่เหลืออยู่หรือคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์จึงก่อตั้งขึ้น รักษาพระบัญญัติของพระเจ้าและ
ความเชื่อของพระเยซู  (อมส. 3:7)  (มธ. 24:34-39)  (วว. 14:6-10)  (ศฟย. 3:13)  (มคา. 4:7-8)  (วว. 
14:12)  (อสย. 26:2)  (วว. 22:14) 
 

23  การเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ 
เมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ พระองค์ทรงท าหน้าที่มหาปุโรหิตในสถานศักดิ์สิทธิ์หรือพลับพลาบน
สวรรค์  ดังที่ได้จ าลองแบบมาไว้ในโลกนี้ ขณะนี้พระองค์ทรงพิจารณาพิพากษามนุษย์  พระองค์ทรงเสด็จเข้าสู่
อภิสุทธิสถาน (ห้องบริสุทธิ์ที่สุด)  เหมือนวันลบมลทินประจ าปี ซ่ึงปฏิบัติในสถานศักดิ์สิทธิ์บนโลก  การ
พิจารณาพิพากษามนุษย์เริ่มข้ึนใน ปี 1844 (เมื่อสิ้นสุดค าพยากรณ์ 2300 ปี) และจะเสร็จสิ้น เมื่อเวลาแห่ง
พระกรุณาแกม่นุษยส์ิ้นสุดลง (ฮบ. 4:14, 8:1-2)  (ลนต. 16:2, 29)  (ฮบ. 9:23-24)   (ดนล. 8:14, 9:24-27)  
(วว. 14:6-7, 22:11) 
 

23.  ความหวังของคริสตจักร 
ความหวังของคริสตจักร คือ การเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซู  เป็นทีสู่งสุดของข่าวประเสริฐ และเป็น
เป้าหมายของการไถ่บาป  เมื่อพระเยซูจะเสด็จกลับมาครั้งที่สองตามทีพ่ยากรณ์ไว้ นัยน์ตาทุกดวงจะเห็น
พระองค์เสด็จมาพร้อมกับเหล่าทูตสวรรค์  ดังค าพยากรณ์กล่าวไว้ ให้สังเกตหมายส าคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้น แสดง
ว่าพระเยซใูกล้เสด็จมา  (ยน. 14:1-3)  (ทต. 2:11-14)  (ฮบ. 9:28)  (กจ. 1:9-11)  (วว. 1:7)  (มธ. 25:31)  
(ลก. 9:26, 21:25-33)  (มธ.  24:14, 36-39,33) 
 

25.  ความตาย และเป็นขึ้นมาจากความตายในพระเยซูคริสต์ 
บรรดาผู้ชอบธรรมที่ตายไปแล้วจะเป็นขึ้นมา ในวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาครั้งที่สอง และถูกรับไปพร้อมกับผู้
เชื่อที่ยังมีชีวิตอยู่  เพ่ือไปพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าบนท้องฟ้า และพ านักอยู่กับพระองค์บนสวรรค์หนึ่งพันปี 
เรียกว่ายุคพันปี  (วว. 1:7) (ยน. 5:25,28,29) (ฮชย. 13:14)  (1 คร. 15:51-55) (1 ธก. 4:13,18) (ยน 
11:24,25)  (วว. 20:4-6) (ฮชย. 25:8-9) 

 

26.  คนชั วร้ายถูกท าลาย 
คนชั่วร้ายที่มีชีวิตอยู่ ในวันที่พระเยซูเสด็จมาครั้งที่สองจะถูกเผาผลาญด้วยพระรัศมีเจิดจ้าของพระองค์  คน
อธรรมทั้งหลายจะพินาศหมดสิ้น  เมื่อสิ้นสุดหนึ่งพันปี การเป็นขึ้นจากความตายครั้งสองจะเกิดขึ้นปลายยุคพัน
ปี คนอธรรมทั้งหมดจะเป็นขึ้นมามาจากความตาย เพ่ือเข้าสู่การพิพากษา คนอธรรมทั้งหมดและซาตานจะ “



ถูกโยนลงไปในบึงไฟ” ทุกคนพบความตายครั้งทีส่อง  (วว. 20:14)  (2 ธก. 1:7-10, 2:8)  (ยด. 14:15)  (วว 
20:5,12,15)  (ยน. 5:28-29)  (ฮชย. 24:21-22) 

 

27.   ยุคพันปีในสวรรค์ 
ตอนปลายยุคพันปี  จะมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น คือ 

1. บรรดาผู้ชอบธรรมจะกลับมายังโลกนี้กับพระเยซู ในกรุงเยรูซาเล็มใหม่ทีล่อยลงมาจากฟ้าสวรรค์  (วว 
21:2,10) 

2. บรรดาคนอธรรมจะคืนชีพ มีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นพวกเขาจะถูกพิพากษาด้วยพระอาชญาสวรรค์พิพากษา
ตามความชั่วร้ายของเขา (วว 20:11-12) 

3. คนชั่วจะได้รับผลแห่งความบาปชั่วของตน ไฟจะลงมาจากสวรรค์เผาท าลายพวกเขาสิ้นทุกคน  (วว 20:7-10, 
14-15) 

4. ไฟสวรรค์จะท าลายความบาปจนหมดสิ้น โลกจะกลับสู่สภาพบริสุทธิ์ ไม่มีความบาปตลอดไป  (2 ปต. 3:10-
14)  (มลค. 4:1-4)  (วว. 20:4,8) 
 

28.  โลกถูกช าระด้วยไฟ และถูกสร้างขึ้นใหม่ 
โลกจะถูกช าระให้สะอาดด้วยไฟจากสวรรค์ และสร้างขึ้นใหม่โดยฤทธิ์อ านาจของพระเจ้า เป็นบ้านนิรันดร์ของ
บรรดาผู้ชอบธรรม ผู้ได้รับการไถ่พ้นจากความบาปแล้ว    (2 ปต. 3:9-13) (ฮชย. 65:17-25, 35:1-10, 45:18) 
(มธ. 5:5) (มลค. 4:1-3) (สภษ. 11:31) 

  
ค าแนะน าเพิ มเติม  

 
 การศึกษาพระคัมภีร์หลังจากบัพติศมาแล้วมีความส าคัญอย่างยิ่ง คริสเตียนใหมจ่ึงควรศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือความเจริญเติบโตด้านจิตวิญญาณ  จึงขอแนะน าให้ผู้รับบัพติศมาแล้วเรียนบทเรียนต่อไปนี้  เรียน
ออนไลน์ www.thaivop.com 
 

 บทเรียน “พบแล้ว” เล่ม 1-2 ค้นคว้าหาจุดเริ่มต้นของสรรพสิ่ง พระประสงค์ของพระเจ้า 
ค าพยากรณ์เกี่ยวกับยุคสุดท้าย ชีวิตหลังความตาย และแผ่นดินสวรรค์ ตามท่ีบันทึกไว้ใน
พระคัมภีร์ 

 บทเรียน “สู่ชีวิตใหม่” ค้นคว้าหลักค าสอนของคริสตศาสนา ส าหรับผู้ประสงค์จะเรียนรู้และ
ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าตามที่ได้บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ 

 บทเรียน “ชีวิตที เติบโต” แนวทางน าชีวิตสู่การเจริญเติบโต และความไพบูลย์ ที่ละขั้นตอน  
ความเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ การเกิดผลเพ่ือแผ่นดินสวรรค์และการเป็นพลเมืองแห่งเมือง
บรมสุขเกษม 

 บทเรียน “บริหารชีวิตอย่างฉลาด” เหมาะส าหรับเยาวชนผู้เชื่อใหม่  ค้นพบตัวตนที่แท้จริง 
ค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อนในชีวิต พร้อมค าแนะน าในการบริหารชีวิต ด้วยวธิีการที่สามารถท า
ได้ด้วยตนเอง 



 บทเรียน “ขุมทรัพย์สุขภาพ” การเรียนรู้หลักสุขภาพตามแนวทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ 
ตามพระประสงค์ของพระเจ้า ในการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง แนะน าให้มิตรสหาย
เรียนบทเรียนชุดนี้  

 
 

สิทธิและเสรีภาพในการนับถือศาสนาได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

(พุทธศักราช ๒๕๖๐) 
"สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย" 

 
หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 24 มาตรา )25 - 49)  
 
มาตรา 25 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากที่บัญญตัิคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะ ในรัฐธรรมนญ
แล้ว การใดที่มิได้ห้ามหรือจ ากัดไวในรัฐธรรมนญหรือในกฎหมายอื่น บุคคล ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะท านั้น
ไดแ้ละได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเท่าที่ การใช้สิทธิหรือเสรีภาพเชนว่ิานั้นไม่กระทบกระเทือน
หรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิ
หรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน     

สิทธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กฎหมายบัญญัติ แม้ยังไม่มีการตรากฎหมายนั้นขึ้นใช้บังคับ บุคคลหรือชุมชนย่อมสามารถใช้สิทธิหรือ
เสรีภาพนั้นได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
 
มาตรา 27 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียม  

   กันชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน  
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ 

ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม 
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
หรือเหตุอื่นใด จะกระท ามิได้ 
 
มาตรา 28 บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชวีิตและร่างกาย  
 
มาตรา 31 บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนาและย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติหรือประกอบ
พิธีกรรมตามหลักศาสนาของตน แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ไม่เป็นอันตรายต่อความ
ปลอดภัยของรัฐ และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
  
 
 
 
 



หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ 
 
ความผิดเกี ยวกับศาสนา 
มาตรา ๒๐๖๑  ผู้ใดกระท าด้วยประการใด ๆ แก่วัตถุหรือสถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของหมู่ชนใด อัน
เป็นการเหยียดหยามศาสนานั้น ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่ง
แสนสี่หมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
               [อัตราโทษ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 
(ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 
มาตรา ๒๐๗  ผู้ใดก่อให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในที่ประชุมศาสนิกชนเวลาประชุมกัน นมัสการ หรือกระท า
พิธีกรรมตามศาสนาใด ๆ โดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่น
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
               [อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 
(ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 
มาตรา ๒๐๘  ผู้ใดแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวชในศาสนาใด
โดยมิชอบ เพื่อให้บุคคลอ่ืนเชื่อว่าตนเป็นบุคคลเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
               [อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 
(ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐] 
               ๑ มาตรา ๒๐๖ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๔๑ ลงวันที่ 
๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ 

 
แหล่งข้อมูลเพื อการเสริมสร้างจิตวิญญาณ 

 

 โรงเรียนวิถีแห่งชีวิต ศึกษาบทเรียนออนไลน์ www.thaivop.com 
 เว็บไซต์ส านักงานคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส www.adventist.or.th 
 เฟซบคุส านักงานคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส https://www.facebook.com/adventist.or.th 
 ติดตามรับฟัง/ชมรายการต่างๆ เทศนา จากโบสถ์ต่างๆ ทางเฟซบุค และสื่อออนไลน์ต่างๆ  
 ส านักงานคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส โทรศัพท์ 02-391-3595  

 
 

https://th.wikisource.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2560/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94_6#%E0%B8%AA-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%96
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