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 บทที่ 6  

รูปแบบและหลักการ 

บทนํา 

วัตถุประสงค 
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถ 
- นิยามคําวา “รูปแบบ” 
- นิยามคําวา “หลักการ” 
- อธิบายความหมายของ “รูปแบบของพระคัมภีร” 
- อธิบายความหมายของ “หลักการของพระคัมภีร” 
- อธิบายความหมายของ “รูปแบบและหลักการของอาณาจักร” 

ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจ 
“สิ่งเหลานี้ดาวิดทรงกระทําใหกระจางแจง โดยอาศัยลายพระหัตถของพระเจา เกี่ยว

ดวยเรื่องนี้ คืองานทุกอยางซ่ึงจะตองกระทําตามแผนผังนั้น” 
1 พงศาวดาร 28:19 

คํานํา 
ในบทที่แลว คุณไดเรียนรูถึงกุญแจฝายวิญญาณ ซึ่งเปดทางเขาสูอาณาจักรของพระเจา  
เมื่อคุณเปนพลเมืองของอาณาจักรของพระเจาแลว คุณตองเรียนรูแบบอยางและหลักการของ

การมีชีวิตอยูในอาณาจักรของพระเจา เหมือนกับที่คุณตองเรียนรูวิธีการดําเนินชีวิตของประเทศใหมซึ่ง
คุณไดอพยพเขาไปอยู 

พระคัมภีรเปนบันทึกที่เขียนถึงรูปแบบและหลักการ ซึ่งใชกันอยูในอาณาจักรของพระเจา 
กอนที่คุณจะเรียนคุณตองเขาใจความสําคัญของรูปแบบและหลักการฝายวิญญาณนี้เสียกอน 

รูปแบบและหลักการ 
รูปแบบคือ แบบดั้งเดิมที่สรางขึ้นเพื่อใหมีการลอกเลียนไปใช 
ตัวอยางเชน ในโลกตะวันตก เสื้อผาสรางขึ้นจากแบบตัดเย็บ แบบตัดของเสื้อกระโปรงถูกวาง

ลงบนผา และตัดผาตามแบบตัดเย็บนั้น เราอาจตัดเสื้อผาไดหลายๆ ตัวจากแบบตัดเย็บอันเดียว ซึ่งจะ
เหมือนกันหมดเพราะวามาจากแบบตัดเย็บอันเดียวกัน 
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หลักการคือ ความจริง วิธีการหรือกฏเกณฑที่นํามาใชเปนพื้นฐานของการกระทําหรือความ
ประพฤติ เปนความจริงทั่วๆ ไป ซึ่งประกอบดวยความจริงอื่นๆ ที่รองลงมา 

ตัวอยางเชน หลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาใหเสรีภาพในการแสดงออก 
สงนความจริงที่รองลงมาประกอบดวยสิทธิในการเขียนและพูดอยางมีอิสระ การประชุมกันไดอยาง
ถูกตองตามกฏหมายและแสดงความเชื่อไดเปนตน 

รูปแบบและหลักการของพระคัมภีร 
รูปแบบของพระคัมภีรเปนแบบอยางฝายวิญญาณหรือตัวอยางที่ใหไวในพระคัมภีรโดยมี

จุดประสงคใหเลียนแบบ 
ตัวอยางเชน ชีวิตของพระเยซูคริสตถูกเขียนไวในเปนแบบอยางซึ่งผูเชื่อจะตองกระทําตาม 
หลักการของพระคัมภีรคือ ความจริงฝายวิญญาณซึ่งพระคัมภีรสอนไว หลักการดังกลาวจะมี

หลักการเพิ่มเติมที่รองลงมา หลักการเชนนี้นํามาใชกับสถานการณตางๆ กันในชีวิต 
ตัวอยางเชน หลักการหนึ่งของพระคัมภีรซึ่งพระเยซูทรงสอนคือ “จงใหแลวจะไดรับดวย” 

ความจริงรองลงมาคือ นํามาใชกับการใหเงิน ส่ิงของ มิตรภาพ และอื่นๆ ในกรณีเหลานี้ เราไดรับ
ผลประโยชนฝายวิญญาณเปนผลของการให 

ความสําคัญของรูปแบบและหลักการ 
อาน เอเสเคียล 43:7-12 ขอความนี้เนนที่ความสําคัญของรูปแบบและหลักการ 
พระเจาทรงวางรูปแบบโดยเฉพาะเพื่อใหชนชาติอิสราเอลปฏิบัติตาม ซึ่งรวมรูปแบบฝาย

วิญญาณของการปฏิบัติ เชนเดียวกับรูปแบบฝายกายสําหรับสถานที่นมัสการ 
แตอิสราเอลไดต้ังรูปแบบของตนเองขึ้น แทนที่จะทําตามรูปแบบของพระเจา อิสราเอลไดสราง

รูปแบบของตนเองขึ้น โดยเหตุนี้เองเขาก็ไดต้ังกําแพงแบงแยกระหวางเขากับพระเจาซึ่งทําใหการไหล
ของฤทธิ์อํานาจของพระเจาหยุดลง ปดกั้นการนมัสการและการปรนนิบัติรับใชซึ่งเปนที่พอพระทัยของ
พระองค 

พระเจาตรัสบอกผูพยากรณเอเสเคียลใหบอกประชาชนใหมองดูแบบอยางของพระองคและ
กระทําตามในชีวิตของเขา 

“เจาบุตรแหงมนุษยเอย เจาจงบรรยายแกพงศพันธุอิสราเอลใหทราบถึงพระวิหาร
และสัญฐานและแผนผังของพระวิหารนั้น เพื่อวาเขาจะไดละอายในเรื่องความบาปชั่วของ
เขา” 

เอเสเคียล 43:10 

เมื่อคนเริ่มต้ังมาตรฐานเท็จ (ปลอม) ข้ึนเพื่อใชวัดความประพฤติ เขาเริ่มสอนหลักขอเชื่อของ
พระคัมภีรซึ่งไมมีอะไรเลยนอกจากบทบัญญัติของมนุษย 
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พระเยซูทรงกลาวถึงคนเหลานี้วา 
“เขานมัสการเราโดยหาประโยชนมิได ดวยเอาบทบัญญัติของมนุษยมาตูวาเปนพระ

ดํารัสสอนของพระเจา” 
มัทธิว 15:9 

จึงจําเปนมากที่จะตองเขาใจแบบอยางและหลักการของพระคัมภีร เพราะมิฉะนั้นแลวการ
นมัสการของเราตอพระเจาก็ไรประโยชน 

มีมาตรฐานหลายอยางของโลกที่ใชเพื่อตรวจสอบคน มีแบบอยางตางๆ กันในดานความ
ประพฤติ และความสําเร็จซึ่งคนทําตามแบบอยางของโลกมนุษย คนวัดตัวเองกับคนอ่ืนแทนที่จะวัด
จากมาตรฐานของพระเจา 

อัครทูตเปาโลไดเขียนไววา 
“เราไมตองการที่จะเปรียบเทียบตัวเราเองกับคนบางคนที่ยอกยองตนเอง แตเมื่อเขา

เอาตัวของเขาเปนเครื่องวัดกันและกัน และเอาตัวเปรียบเทียบกันและกันแลว เขาก็เปนคน
ขาดความเขาใจ” 

2 โครินธ 10:12 

เมื่อโมเสสไดรับคําสั่งใหสรางพลับพลา เขาระมัดระวังที่จะทําทุกสิ่งตามแบบแผนที่พระเจาให
ไว 

“แบบอยางพลับพลาและเครื่องทั้งปวงของพลับพลานั้น เจาจงทําตามที่เราแจงไวแก
เจานี้ทุกประการ” 

“จงระวังทําสิ่งเหลานี้ตามแบบอยางที่เราแจงแกเจาบนภูเขา”  
อพยพ 25:9,40 

กษัตริยดาวิดก็ทรงระวังที่จะทําตามแบบอยางที่พระเจาใหไว  
“สิ่งเหลานี้ดาวิดทรงกระทําใหกระจางแจงโดยอาศัยลายพระหัตถของพระเจา เกี่ยว

ดวยเรื่องนี้ คืองานทุกอยางซ่ึงจะตองกระทําตามแผนผังนั้น” 
1 พงศาวดาร 28:19 

คนเหลานี้ระวังที่จะตามแบบอยางของพระเจาในโลกฝายกายในการสรางพระวิหาร มากกวา
นั้นสักเทาใดที่เราจะตองยิ่งระวังทําตามแบบอยางและหลักการ ฝายวิญญาณที่พบในพระคัมภีร 

แบบอยางของพระคัมภีร 
พระเยซูทรงเปนตัวอยางสําคัญซึ่งผูเชื่อจะตองทําตามแบบเชนนี้ในชีวิตของเขา 
“เพราะเราไดวางแบบแกทานแลว เพื่อใหทานทําเหมือนดังที่เราไดกระทําแกทาน

ดวย” 
ยอหน 13:15 
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ชีวิตของชายและหญิงซึ่งเปนคนของพระเจาไดถูกบันทึกไวในพระคัมภีร เพื่อเปนแบบอยางให
เราทําตาม 

“เหตุการณเหลานี้เปนเครื่องเตือนใจพวกเราไมใหเรามีใจโลภปรารถนาสิ่งที่ชั่ว
เหมือนเขาเหลานั้น 

1 โครินธ 10:6 

 
 
“เหตุการณเหลานี้ไดบังเกิดแกเขาเพื่อเปนตัวอยาง และไดบันทึกไวเพื่อเตือนสติ เรา

ทั้งหลายซึ่งกําลังประสบวาระสุดทัายแหงบรรดายุคเกา” 
1 โครินธ 10:11 

บันทึกเรื่องชนชาติตางๆ ในพระคัมภีร ใหตัวอยางที่ดีแกชนชาติอ่ืนที่จะทําตามและตัวอยางที่
ไมดีใหเลี่ยง 

“และไดทรงลงโทษเมืองโสโดมและเมืองโกโมราหใหพินาศเปนเถาถานเพื่อเปน
ตัวอยางแกคนทั้งหลายที่ประพฤติอธรรม” 

2 เปโตร 2:6 

ผูนําคริสเตียนตองเปนตัวอยางแกผูที่ติดตามเขา 
“จงเลี้ยงฝูงแกะของพระเจาที่อยูในความดูแลของทานไมใชดวยความฝนใจแตดวย

ความเต็มใจ ไมใชดวยการเห็นแกทรัพยสิ่งของที่ไดมาโดยทุจริต และดวยใจเลื่อมใส และ
ไมใชเหมือนเปนเจานายที่ขมขี่ผูที่อยูใตอํานาจแตเปนแบบอยางฝูงแกะนั้น” 

1 เปโตร 5:2-3 

อัครทูตเปาโลเขียนไววา 
“ดูกอนพี่นองทั้งหลาย ทานจงรวมกันตามแบบอยางของขาพเจา ทานมีพวกเราเปน

ตัวอยางแลว จงดูคนที่ประพฤติตามแบบนั้น” 
ฟลิปป 3:17 

“มิใชเพราะเราไมมีสิทธิ แตวาเพื่อทําตัวใหเปนแบบอยางใหทานทั้งหลายทําตาม” 
2 เธสะโลนิกา 3:9 

ผูเชื่อจะตองเปนแบบอยางฝายวิญญาณดวย เขาตองใหตัวอยางฝายวิญญาณแกผูอ่ืนที่จะทํา
ตาม 

“อยาใหผูใดหมิ่นประมาทความหนุมแนนของทาน แตจงเปนแบบอยางแกคนที่เชื่อทั้ง
ปวงทั้งในทางวาจาและการประพฤติในความรัก ในความเชื่อ และในความบริสุทธิ์” 

1 ทิโมธี 4:12 
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“เหตุฉะนั้นทานจึงเปนแบบอยางแกคนที่เชื่อแลวในแควนมาซิโดเนีย และแควนอาคา
ยา” 

1 เธสะโลนิกา 1:7 

“ทานจงประพฤติตนใหเปนแบบอยางในการดีทุกสิ่ง และในการสอนจงสุจริตและมีใจ
สูง” 

ทิตัส 2:7 

ถาเราจะเปนแบบอยางฝายวิญญาณสําหรับผูอ่ืน เราตองเขาใจและนําหลักการพระคัมภีรเขา
มาสูชีวิตของเรา 

หลักการของพระคัมภีร 
ในฮีบรู 5:12 เปาโลอางถึง “หลักธรรมเบื้องตนแหงพระวจนะของพระเจา” ในฮีบรู 6:1-3 

เขาใหเราชื่อหลักการพื้นฐานเหลานี้ 
โดยที่หลักการพื้นฐานของพระคัมภีรเปนสิ่งที่สําคัญมาก สถาบันฮารเวสไทมจึงไดจัดใหมี

หลักสูตรชื่อ “รากฐานของความเชื่อ” 
ถาคุณศึกษาหลักสูตรของสถาบันตามลําดับ คุณก็ไดจบหลักสูตรนี้กอนที่จะศึกษาเรื่อง 

“อาณาจักรของพระเจา” 
ถาคุณไมไดศึกษาหลักสูตรตามลําดับ เพาแนะนําใหคุณเรียนหลักสูตร “รากฐานของความ

เชื่อ” ควบคูกันไปกับหลักสูตรนี้ เพราะไดอธิบายความสําคัญของหลักการพระคัมภีรอยางละเอียด 

แบบอยางและหลักการของอาณาจักร 
ในบทตอไป คุณจะศึกษารูปแบบและหลักการซึ่งใชปกครองชีวิตในอาณาจักรของพระเจาเมื่อ

คุณศึกษาเรื่องวัฒนธรรมของอาณาจักร 
แบบอยางและหลักการเหลานี้แตกตางมาตรฐานของโลก มันแตกตางจากรูปแบบและ

หลักการของอาณาจักรของโลกนี้ 
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บททดสอบตนเอง บทที่ 6 
 
1. จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา 
 ____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 
2. ใหคํานิยามคําวา “รูปแบบ” 
 ____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 
3. ใหคํานิยามของคําวา “หลักการ” 
 ____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 
4. อธิบายคําวา “แบบอยางของพระคัมภีร” หมายถึงอะไร 
 ____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 
5. อธิบายวา “หลักการของพระคัมภีร”  หมายถึงอะไร 
 ____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 
6. “แบบอยางและหลักการของการมีชีวิตในอาณาจักร” หมายถึงอะไร 
 ____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 6 
 
1. “ส่ิงเหลานี้ดาวิดทรงกระทําใหกระจางแจง โดยอาศัยลายพระหัตถของพระเจาเกี่ยวกวยเรื่องนี้

งานทุกอยางซึ่งจะตองกระทําตามแผนผังนั้น” 
พงศาวดาร 18:19 

 

2. แบบอยางคือ แบบดั้งเติมของสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใหมีการลอกเลียนแบบ 
 
3. หลักการคือ ความจริง วิธีการหรือกฏเกณฑที่ใชเปนพื้นฐานของการกระทําหรือความประพฤติ 

เปนความจริงทั่วไปที่ประกอบดวยความจริงอื่นๆ รองลงมา 
 
4. แบบอยางของพระคัมภีรเปนตัวอยางฝายวิญญาณที่ใหไวในพระคัมภีร เพื่อใหคนทําตาม 
 
5. หลักการของพระคัมภีรเปนความจริงฝายวิญญาณที่พระคัมภีรสอน หลักการเชนนี้มักจะรวม

เอาหลักการเพิ่มเติมรองลงมาดวย 
 
6. หมายถึงแบบอยางหรือหลักการของพระคัมภีรที่ใชปกครองชีวิตในอาณาจักรของพระเจา 
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เพ่ือศึกษาดวยตนเองตอไป 
ในบทตอๆ ไป คุณจะศึกษาถึงหลักการพื้นฐานที่ใชปกครองชีวิตในอาณาจักรของพระเจา 
หลักการเหลานี้ต้ังอยูบนคําสั่งซึ่งพระเยซูคริสตทรงใหไว จงศึกษาคําสั่งของพระเยซูผูเปน

กษัตริยจากโครงสรางตอไปนี้ 

คําสั่งของกษัตริย 
1. จงสํานึกผิด (กลับใจ) มธ. 4:17, วว. 2:5 
2. จงมาหาเรา มธ. 11:28 
3. จงแสวงหาแผนดินของพระเจาและความชอบธรรม 
 ของพระองคกอน มธ. 6:33 
4. ถาทานเหตุกับผูหนึ่งผูใดจงยกโทษใหผูนั้นเสีย มก. 11:25 
5. จงปฏิเสธตัวเอง มธ. 16:24 
6. ขอ.. หา.. เคาะ.. มธ. 7:7 
7. จงเขาไปทางประตูแคบ ลก. 13:24 

ความเชื่อ 
1. จงเชื่อขาวประเสริฐ มก. 1:5 
2. ถาเจาเชื่อพระเจาจงเชื่อในเราดวย ยน. 14:1 
3. จงเชื่อในพระองคซึ่งพระเจาทรงสงมา ยน. 6:28-29 
4. จงเชื่อเราวาเราอยูในพระบิดาและพระบิดาอยูในเรา ยน. 14:11 
5. จงเชื่อในกิจการที่เราทํา ยน. 10:37-38 
6. เมื่อทานทั้งหลายมีความสวางก็จงวางใจในความสวางนั้น ยน. 12:36 
7. จงเชื่อวาทานไดรับ มก. 11:24 

การบังเกิดใหม 
1. ทานตองบังเกิดใหม ยน. 3:7 
2. จงชําระถวยชามที่อยูภายในกอน มธ. 23:26 
3. ทําใหตนไมดีและผลก็ดี มธ. 23:26 
4. จงเขาสนิทในเราและเราอยูในทาน ยน. 15:4 
5. จงมีเกลือในตัว มก. 9:50 
6. แตจงหาอาหารที่ดํารงอยูคือ อาหารแหงชีวิตนิรันดร ยน. 6:27 
7. จงยินดีเพราะชื่อของทานไดจดไวในสวรรคแลว ลก. 10:20 
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การรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
1. จงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ยน. 20:22 
2. ใหพวกลูกกินอิ่มเสียกอน มก. 7:27 
3. ถาผูใดกระหายใหเขามาหาเราและดื่ม ยน. 7:37-39 
4. จงรักษาพระบัญญัติของเราและพระบิดาจะประทาน ยน. 14:15-17 
5. จงขอเถิดแลวจะได ยน. 16:24 
  ลก. 11:5-13 
6. จงคอย.. จนกวาทานจะไดประกอบดวยฤทธิ์เดชที่ 
 มาจากเบื้องบน ลก. 24:49 
7. เมื่อพระผูชวยเสด็จมา.. พระองคจะเปนพยานฝายเรา 
 และทานทั้งหลายก็จะเปนพยานดวย ยน. 15:26-27 

การติดตามพระเยซู 
1. จงตามเรามา ยน. 12:26 
2. จงรับบัพติศมา มธ. 3:13-15 
  มธ. 28:19 
3. จงทําอยางนี้... เพื่อเปนที่ระลึกถึงเรา ลก. 22:17-19 
4. ทานตองลางเทาของผูอ่ืนดวย ยน. 13:14-15 
5. ถาผูใดใครตามเรามา ใหผูนั้นแบกกางเขนทุกวัน ลก. 9:23 
6. จงเรียนจากเรา มธ. 11:29 
7. จงยึดมั่นในความรักของเรา ยน. 15:9 

การอธิษฐาน 
1. จงอธิษฐานเสมอ ลก. 21:36 
2. จงอธิษฐานไมใหเขาไปสูการลอลวง ลก. 22:40-46 
3. จงอธิษฐานขอพระเจาผูเปนเจาของนา ใหพระองค 
 สงคนเก็บเกี่ยว ลก. 10:2 
4. จงอธิษฐานเพื่อผูที่เคี่ยวเข็ญทาน ลก. 6:28 
5. จงอธิษฐานตอพระบิดาในนามของเรา มธ. 6:6, ยน. 16:24-26 
6. จงอธิษฐานตามอยางนี้ ขาแตพระบิดาของขาพระองค 
 ทั้งหลายผูสถิตยในสวรรค มธ. 6:9-13 
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7. เมื่อทานอธิษฐานอยาพูดซ้ําซาก มธ. 6:7-8 

ความเชื่อศรัทธา 
1. จงมีความเชื่อในพระเจา มธ. 11:22 
2. อยาขาดความเชื่อ  ยน. 20:27 
3. อยามีใจกังวล (ใจสงสัย) ลก. 12:29 
4. อยากระวนกระวายถึงชีวิตของตน มธ. 6:25-34 
5. อยาใหใจของทานวิตกเลย ยน. 14:1-27 
6. ทําใจใหดีไวเถิด มธ. 14:27 
7. อยากลัวเลย มก. 5:36, ลก. 12:4-7 

สัตยซ่ือจนวันตาย 
1. จงสัตยซื่อจนวันตาย วว. 2:10 
2. จงยึดสิ่งที่มีใหมั่น วว. 3:11 
3. เมื่อเขาจะติเตียนขมเหงและนินทาวาราย 
 ทานทั้งหลายเปนความเท็จ... จงชื่นชมยินดี มธ. 5:11-12, ลก. 6:23 
5. เมื่อเขาอายัดทานไวนั้น อยาเปนกังวลวาจะพูดอยางไร มธ. 10:19 
6. อยาซุบซิบกันเลย ยน. 6:41-43 
7. จงยืดตัวและผงกศีรษะข้ึน ลก. 21:28 

การเทศนาขาวประเสริฐ 
1. จงเทศนาขาวประเสริฐแกทุกคน มก. 16:15, มธ. 10:17 
2. ใหเขากลับใจใหมรับการยกบาปในพระนามพระองค ลก. 24:46-47 
3. จงใหบัพติศมาในพระนามของพระบิดา พระบุตร 
 และพระวิญญาณบริสุทธิ์ มธ. 24:46-47 
4. สอนเขาใหรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราไดส่ังพวกเจาไว มธ. 28:20 
5. ซึ่งเรากลาวแกพวกทาน... ทานจงกลาว มธ. 10:27 
  มก. 4:22 
6. จงเลี้ยงแกะของเรา ยน. 31:15-17 
7. จงรักษาคนเจ็บปวย มธ. 10:8 
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ความโลภ 
1. จงระวังและเวนเสียจากการโลภทุกอยาง ลก. 12:15 
2. อยาส่ําสมทรัพยสมบัติไวสําหรับตัวในโลก...  
 ...แตจงส่ําสมทรัพยสมบัติไวในสวรรค มธ. 6:19-20 
3. การถวายทศางพวกเจาก็ควรปฏิบัติ แตไมควรละเลย 
 ขอสําคัญนั้นดวย มธ. 23:23 
4. ถาเขาจะขอสิ่งใดจากทานก็จงใหอยาเมินหนา 
 จากผูที่อยากขอยืมจากทาน มธ. 5:42 
5. แตจงใหทานตามที่เจามีอยูขางใน ลก. 11:41 
6. เมื่อทานจะทําการเลี้ยง... อยาเชิญเฉพาะมิตรสหาย 
 หรือพี่นองหรือเพื่อนบาน... จงเชิญคนจน ลก. 14:12-13 

การหนาซ่ือใจคด 
1. ทานจงระวังเชื้อของพวกฟาริสี คือการหนาซื่อใจคด ลก. 12:1 
2. จงระวังพวกธรรมาจารย ผูที่ชอบสวมเสื้อยาว ลก. 20:46-47 
3. เวนแตการประพฤติของเขาอยาไดทําเลย... มธ. 23:2-3 
4. อยาทําพระนิเวศของพระบิดาเราใหเปนแหลงคาขาย ยน. 2:16 
5. จงระวังอยาทําศาสนกิจเพื่ออวดคนอื่น มธ. 6:1-4 
6. เมื่อทานอธิษฐาน อยาเปนเหมือนคนหนาซื่อใจคด.. 
 เพื่อใหคนทั้งปวงไดเห็น... จงเขาในหองชั้นใน 
 และอธิษฐานในที่ล้ีลับ มธ. 6:5-6 
7. เมื่อทานถืออดอาหาร จงลางหนาและเอาน้ํามันใสศีรษะ  
 เพื่อคนจะไมไดรูวาถืออดอาหาร มธ. 6:16-18 

ความออนสุภาพ 
1. จงเอาแอกของเราแบกไว.. เพราะวาเราสุภาพ 
 และใจออนนอม มธ. 11:29 
2. ผูครองคนตางชาติยอมเปนทาสเหนือเขา.. 
 แตในพวกทานหาเปนอยางนั้นไม มธ. 20:25-26 
3. ถาผูใดใครจะไดเปนใหญในพวกทาน ผูนั้นจะตองเปน 
 ผูปรนนิบัติทานทั้งหลาย มก. 10:43-44 
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4. ทานอยาใหใครเรียกทานวาอาจารย มธ. 23:8 
5. อยานั่งในที่อันมีเกียรติ ลก. 14:8-11 
6. อยาเปรมปรีด์ิในสิ่งนี้ คือที่พวกผีอยูใตบังคับ 
 ของพวกทาน ลก. 10:20 
7. จงพูดวา “ขาพเจาทั้งหลายเปนบาวที่ไมมีบุญคุณตอนาย” ลก. 17:10 

ความรักพี่นอง 
1. จงรักซึ่งกันและกันเหมือนที่เรารักทาน ยน. 15:12 
2. อยาดูถูกคนเล็กนอยเหลานี้ มธ. 18:10-14 
3. จงอยูสงบสุข สามัคคีซึ่งกันและกัน มก. 9:50, มธ. 5:23-24 
4. หากวาพี่นองของทานทําผิดตอทานจงไปแจงความ 
 ผิดนั้นแกเขาสองตอสองเทานั้น มธ. 18:15-17 
5. ถาผูใดทําผิดตอทานเจ็ดครั้ง ทานควรยกโทษใหเขา ลก. 17:3-4, มธ. 18:21-22 
6. อยาตัดสินตามที่เห็นภายนอก.. ยน. 7:24 
 จงชักไมทั้งทอนออจากตาทานกอน มธ. 7:1-5 
7. อยาพิพากษาโทษเขา ลก. 6:37 

ความรักที่สมบูรณแบบ 
1. ทานจงเปนคนดีรอบคอบ มธ. 5:48 
2. จงไปขายบรรดาสิ่งของซึ่งทานมีอยูแจกจายใหคนอนาถา มธ. 9:21, ลก. 12:32-33 
3. จงรักศัตรูของทาน มธ. 5:44, มธ. 26:52 
4. จงทําดีตอผูที่เกลียดชังทาน ลก. 6:27-28 
5. จงใหยืม อยาหวังจะไดคืน ลก. 6:35 
6. อยาตอสูคนชั่ว มธ. 5:39-41 
7. ทานจะไดชีวิตรอดโดยความอดทนของทาน ลก. 21:19 

ความรักสูงสุดของพระเจา 
1. จงรักพระผูเปนเจาดวยสุดจิตสุดใจของทาน 
 ดวยสิ้นสุดความคิดและดวยสิ้นสุดกําลังของทาน มก. 12:30 
2. และปรนนิบัติพระองคแตผูเดียว มธ. 4:10 
3. จงนมัสการพระบิดาดวยวิญญาณและความจริง ยน. 4:23-24 
4. อยาเรียกผูใดในโลกวาเปนบิดา มธ. 23:9 
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5. อยาทดลองพระองคผูเปนพระเจาของทาน มธ. 4:7 
6. จงกลัวพระองคผูทรงฆาคนแลวยังมีฤทธิ์อํานาจ 
 ที่จะทิ้งลงในนรกได ลก. 12:5 
7. คนทั้งหลายตองใหเกียรติพระบุตร ยน. 5:22-23 
 
 
  
 
   
 


