ธรรมนนูญ
ของ
ครริสตจจักร แบบ๊พตริส __________
เราซซซึ่งเปป็นผนูผู้เลลซึ่อมใสพระเยซนูครริสตต์ในจจังหวจัด______________ พระวริญญาณของพระเจผู้า
ทรงนนาเราเมลซึ่อเราเปป็นผนูผู้เชลซึ่อ และเราพซซึ่งพระพรของพระเจผู้า ณ บจัดนนนและ ณ ทนแซึ่ หหงนนน เราไดผู้ตนจังครริสต
จจักรของพระเยซนูครริสตต์ขน ซนเพลซึ่อรจับใชผู้พระองคต์ และใหผู้เปป็นไปตามพระประสงคต์ของพระองคต์ ดจังทนซึ่
ทรงเปริดเผยไวผู้ในพระครริสตธรรมคจัมภนรต์ใหมห ดผู้วยเหตตุนน เราไดผู้ตกลงจะทนาตามขผู้อสจัญญาและ
มาตราเกนซึ่ยวกจับความเชลซึ่อ
มาตรา 1 นาม
ครริสตจจักรนนนมนชลซึ่อวหา "ครริสตจจักร แบบ๊พตริส __________" เปป็นครริสตจจักรอริสระและมนความ
สจัมพจันธต์ฉจันทต์พนนซึ่ ผู้องกจับครริสเตนยนอลนซึ่ ทนมซึ่ นความเชลซึ่อและการประพฤตริเชหนเดนยวกจันโดยถลอหลจักการ
รจับศนลจตุหม (พริธนศนลบจัพตริศมา)
มาตรา 2 เปผู้าหมาย
ครริสตจจักรนนนมนเปผู้าหมายจะดนาเนรินการจจัดใหผู้ผนูผู้ทนซึ่เชลซึ่อแลผู้วรจับพริธนศนลบจัพตริศมากจับพริธนศนลมหา
สนริท ตามคนาทรงบจัญชาทนซึ่ไดผู้ปรากฏในพระครริสตธรรมคจัมภนรต์ใหมห สหงเสรริมความเจรริญเตริบโตดผู้าน
จริตวริญญาณของสมาชริกโดยการจจัดตจันงศนูนยต์รบจั เลนนยงเดป็ก โรงเรนยน ศนูนยต์พจักผหอนและสจันทนาการ
สนาหรจับทหาร คหายเยาวชน โรงพยาบาล ศนูนยต์เพลอซึ่ การพจักฟลน นผนูผู้ปหวย ศนูนยต์เพลซึ่อการฟลน นฟนูสมรรถภาพ
บผู้านพจักสนาหรจับคนชรา คณะกรรมการจจัดสหงมริชชจันนารนออกไปประจนายจังตหางจจังหวจัดหรลอตหาง
ประเทศ การเผยแพรห พระวจนะแกหชตุมชนของตนเอง การเผยแพรห ขหาวประเสรริฐไปทจัวซึ่ แผหนดรินโลก
การรห วมประชตุมนมจัสการพระเจผู้า และรห วมสามจัคคนธรรมทตุกวจันอาทริตยต์ โดยสริซึ่งเหลหานนนเราหวจังจะ
นนาจริตวริญญาณทนซึ่หลงหายไปเขผู้ามาถซงพระเยซนูครริสตต์ไดผู้ (มจัทธริว 28:19-20; 5:16; ฮนบรนู 10:25; ทริตจัส
3:14)
มาตรา 3 คนาสจัญญาและหลจักขผู้อเชลซึ่อ
1
เกนซึ่ยวกจับพระครริสตธรรมคจัมภนรต์
เราเชลซึ่อวหา พระคจัมภนรเต์ ดริมและพระคจัมภนรใต์ หมหทนซึ่เขนยนไวผู้แตหเดริมนจันนพระวริญญาณของพระเจผู้า
ทรงดลใจและควบคตุมผนูผู้เขนยนอยหางเตป็มทนซึ่ ฉะนจันนพระครริสตธรรมคจัมภนรทต์ นจังหมดจซงไมหผริดพลาด เรา
เชลซึ่อวหาพระครริสตธรรมคจัมภนรเต์ ปป็นหนจังสลอทนซึ่พระเจผู้าทรงเปริดเผยพระประสงคต์ของพระองคต์ใหผู้

มนตุษยต์ทราบ เปป็นกฎของชนวริตใหผู้ปฏริบจัตริตาม เราไมหยอมรจับพระคจัมภนรทต์ ตนซึ่ นความบริดเบลอนไปจาก
พระวจนะของพระเจผู้า (2 ทริโมธน 3:16; 2 เปโตร 1:19-21)
2
เกนซึ่ยวกจับพระเจผู้าเทนซึ่ยงแทผู้
เราเชลซึ่อวหาพระเจผู้ามนอยนูพห ระองคต์เดนยว ซซซึ่งเปป็นพระผนูผู้สรผู้างสวรรคต์และแผหนดรินโลก ทรงแสดง
พระองคต์เปป็นสามพระภาคคลอ พระบริดา พระบตุตร และพระวริญญาณบรริสตุทธริธ ทจันงสามพระภาคนนน
ทรงฤทธริธอนานาจและพระเกนยรตริเทหาเทนยมกจัน แตหมนหนผู้าทนตซึ่ หางกจันและชหวยกจันในงานใหญหยงริซึ่ คลองาน
ไถหบาป (มจัทธริว 28:19; กริจการ 10:38; 1 ยอหต์น 5:7)
3
เกนซึ่ยวกจับพระเยซนูครริสตต์เจผู้า
เราเชลซึ่อวหาพระเยซนูครริสตต์เจผู้าประสนูตริโดยพระวริญญาณบรริสตุทธริธ และโดยหญริงพรหมจารนยต์
ชลซึ่อมาเรนยอยหางเหนลอธรรมชาตริ พระองคต์ทรงเปป็น "พระเจผู้าทนซึ่มาปรากฏในเนลนอหนจัง" พระองคต์ทรง
ดนารงชนวริตทนสซึ่ ะอาดหมดจดปราศจากบาป ความตายของพระองคต์เปป็นการตายแทนบาปของเรา
ไมหใชหเปป็นการเสนยสละแตหเพนยงอยหางเดนยว แตหยงจั ยอมตายแทนคนบาป พระองคต์ทรงฟลน นขซนนมาจาก
ความตายในวจันทนสซึ่ าม และเสดป็จขซนนสนูหสวรรคต์พรผู้อมทจันงพระกายของพระองคต์ พระองคต์จะเสดป็จ
กลจับมาสนูหโลกนนนอนก เพลซึ่อสถาปนาอาณาจจักรของพระองคต์ และตจันงบจัลลจังกต์ของดาวริดขซนน การเสดป็จมา
ของพระองคต์จะเสดป็จมาดผู้วยพระกาย และขณะนนนกใป็ กลผู้เวลาทนซึ่พระองคต์จะเสดป็จมาแลผู้ว (อริสยาหต์
7:14; มจัทธริว 1:18-25; 28:6; ยอหต์น 1:1; 1 เปโตร 2:22; 1 เธสะโลนริกา 4:16; กริจการ 1:9-11)
4
เกนซึ่ยวกจับพระวริญญาณบรริสตุทธริธ
เราเชลซึ่อวหาพระวริญญาณบรริสตุทธริธเปป็นพระเจผู้า ทรงมนคตุณสมบจัตริของความเปป็นบตุคคลและเปป็น
พระเจผู้า ทรงเทหาเทนยมกจับพระบริดาและพระบตุตร และทรงมนพระลจักษณะเชหนเดนยวกจัน ความ
สจัมพจันธต์ทนซึ่ทรงมนตหอผนูผู้ทนซึ่เชลซึ่อและรจับความรอดแลผู้ว คลอ ประทจับตราไวผู้ในใจ สถริตอยนูดห ผู้วย เตริมใหผู้เตป็ม
ดผู้วยฤทธริธอนานาจของพระองคต์ ทรงนนาและสอนใหผู้รจนูผู้ จักทางแหหงความชอบธรรม นอกจากนนนแลผู้วเรา
ยจังจะไมหเหป็นดผู้วยกจับการพนูดภาษาแปลก ๆ ในทตุกรนูปแบบ (ยอหต์น 14:16-17, 26; ฮนบรนู 9:14;
เอเฟซจัส 1:13-14; 1 โครรินธต์ 6:19; 13:8-10; กริจการ 1:8)
5
เกนซึ่ยวกจับมนตุษยต์
เราเชลซึ่อวหา พระครริสตธรรมคจัมภนรสต์ อนวหา พระเจผู้าทรงสรผู้างมนตุษยต์มาใหผู้บรริสทตุ ธริธปราศจาก
มลทริน แตหมนตุษยต์กจป็ งใจจะกผู้าวออกจากสภาพทนปซึ่ ราศจากบาป ผลกป็คลอมนตุษยต์เปป็นคนบาปโดยการ
เลลอกเอาขผู้างทนาบาป ไมหใชหฝลนใจทนาบาป ฉะนจันนเขาจซงตผู้องถนูกลงโทษใหผู้พรินาศตลอดไปโดยไมหมน
ขผู้อแกผู้ตจัวใด ๆ (ปฐมกาล 1:27; อริสยาหต์ 53:6; โรม 3:23; 5:12, 19)

เกนซึ่ยวกจับความรอด
เราเชลซึ่อวหา พระครริสตธรรมคจัมภนรสต์ อนวหา คนบาปรอดพผู้นจากบาปไดผู้เพราะพระคตุณ พระ
บตุตรของพระเจผู้าทรงเปป็นคนกลางระหวหางพระเจผู้ากจับมนตุษยต์ มนตุษยต์ไมหตผู้องทนาอะไรเลยนอกจากจะ
กลจับใจและเชลซึ่อในพระเยซนูครริสตต์เจผู้า ในการทนซึ่มนตุษยต์จะรอดพผู้นบาป คนบาปจะตผู้องบจังเกริดใหมห
ดผู้วยฤทธริธอนานาจของพระวริญญาณบรริสตุทธริธ แลผู้วรจับเอาชนวริตใหมห เราเชลซึ่อวหาขหาวประเสรริฐซซซึ่งพระ
ครริสตต์ทรงประทานใหผู้แกหผนูผู้เชลซึ่อในพระองคต์ทนาใหผู้เขาบรริสตุทธริธพผู้นมลทริน นนรซึ่ วมความถซงการใหผู้อภจัย
บาปและพระเจผู้าทรงใหผู้เขาเปป็นคนชอบธรรมโดยความเชลซึ่อในพระโลหริตของพระผนูผู้ไถห เราเชลซึ่อวหา
การแสดงใหผู้เหป็นถซงความเชลซึ่อในพระเยซนูครริสตต์เจผู้า ผนูผู้เชลซึ่อกป็บรริสตุทธริธพผู้นจากมลทรินบาป ไดผู้รจับความ
รอดซซซึ่งเขาจะปลอดภจัยอยนูชห จัวซึ่ นริรนจั ดรต์ (เอเฟซจัส 2:8-10; ยอหต์น 3:3-6; 10:28-29; 2 เปโตร 1:4;
กริจการ 13:39; 1 ทริโมธน 2:5)
7
เกนซึ่ยวกจับครริสตจจักร
เราเชลซึ่อวหา พระครริสตธรรมคจัมภนรสต์ อนวหา ครริสตจจักรของพระเยซนูครริสตต์เจผู้าทนเซึ่ รามองเหป็นไดผู้
นจันน เปป็นทนชซึ่ ตุมนตุมของผนูผู้เชลซึ่อทนรซึ่ จับพริธนศนลบจัพตริศมาแลผู้วมาสมาคมกจันดผู้วยคนาสจัญญาโดยความเชลซึ่อใน
ขหาวประเสรริฐ ถลอรจักษาพระบจัญญจัตริของพระครริสตต์ ใหผู้บทพระบจัญญจัตริของพระองคต์เขผู้าควบคตุมค
รริสตจจักรและกระทนาการถวายทรจัพยต์ เขาจะมนสริทธริตามพระวจนะของพระองคต์ เจผู้าหนผู้าทนซึ่ทนซึ่พระ
คจัมภนรกต์ ลหาวไวผู้คลอ ศริษยาภริบาลและผนูผู้ชหวย มนคตุณสมบจัตริและหนผู้าทนซึ่ตามทนซึ่กลหาวไวผู้ในจดหมายถซงทริ
โมธนและทริตจัส (มจัทธริว 28:19-20; กริจการ 2:41-42; 1 ทริโมธน 3:1-13; ทริตจัส 1:5-11; 1 โครรินธต์ 16:2)
8
เกนซึ่ยวกจับพริธนศนลบจัพตริศมาและพริธนศนลมหาสนริท
เราเชลซึ่อวหาพระครริสตธรรมคจัมภนรสต์ อนวหา พริธนศนลบจัพตริศมาของครริสเตนยนคลอ ผนูผู้เชลซึ่อไดผู้รบจั การ
จตุหมลงในนนนาในพระนามของพระบริดา พระบตุตร และพระวริญญาณบรริสทตุ ธริธ เพลซึ่อแสดงใหผู้เหป็นเปป็น
สจัญญลจักษณต์วาห เขาเชลซึ่อในการถนูกตรซง ถนูกฝจัง และฟลน นขซนนมาจากความตายของพระผนูผู้ชหวย การ
แสดงออกภายนอกนนนเปป็นสจัญญลจักษณต์ของชนวริตใหมหซซซึ่งอยนูภห ายในคลอ เราผนูผู้ทนาบาปตายจากบาป
และฟลน นขซนนมาสนูหชนวริตใหมห นจันซึ่ คลอเรามนสริทธริเขผู้าเปป็นสมาชริกของครริสตจจักรไดผู้
เราเชลซึ่อวหา พริธนศนลมหาสนริทเปป็นพริธนระลซกถซงการสรินนพระชนมต์ของพระเยซนูเจผู้าจนกวหา
พระองคต์จะเสดป็จกลจับมา และควรจะทนาพริธนนน อยนูตห หอไปเสมอ เพลซึ่อเปป็นหมายสนาคจัญวหา เราจะดนารง
ความสจัมพจันธต์ฝหายจริตวริญญาณอยหางสนริทแนหนกจับพระผนูผู้ชหวยใหผู้รอดของเรา ดผู้วยการสนารวจดนูตวจั
เองอยหางจรริงจจัง พริธนศนลมหาสนริทนนนเปป็นสนาหรจับคนทนไซึ่ ดผู้รจับความรอดและไดผู้รจับพริธนศนลบจัพตริศมา
เรนยบรผู้อยแลผู้ว (กริจการ 8:36-39; โรม 6:3-5; 1 โครรินธต์ 11:23-28)
6

เกนซึ่ยวกจับสภาพอมตะ
เราเชลซึ่อวหาพระครริสตธรรมคจัมภนรสต์ อนวหา ทตุกคนทนเซึ่ ปป็นคนชอบธรรมโดยการเชลซึ่อในพระ
เยซนูครริสตต์ จะไดผู้รบจั ความชลซึ่นชมยรินดนเตป็มทนทซึ่ นซึ่ตนไดผู้เขผู้าเฝผู้าพระเจผู้าบนสวรรคต์ตลอดไป และเชลซึ่อวหา
ผนูผู้ทนซึ่ไมหกลจับใจและไมหเชลซึ่อ ไมหยอมรจับของประทานทนซึ่พระเจผู้าทรงประทานใหผู้ดผู้วยพระเมตตา จะไดผู้
รจับโทษทจัณฑต์อยหางไมหรนูผู้จบสรินนอยนูตห ลอดไปในไฟนรก เราเชลซึ่อวหามนสวรรคต์จรริงและมนนรกจรริง (สดตุดน
16:11; ยอหต์น 14:2; มจัทธริว 25:34, 41, 46)
10 เกนซึ่ยวกจับซาตาน
เราเชลซึ่อวหาพระครริสตธรรมคจัมภนรสต์ อนวหา มนซาตาน ซซซึ่งเปป็น "พระของสมจัยนนน" และ "ผนูผู้มน
อนานาจครอบครองในอากาศ" ผนูผู้ซซซึ่งเตป็มไปดผู้วย เลหหต์เหลนยซึ่ ม มจันหาทางจะทนาลายพระประสงคต์ของ
พระเจผู้าอยนูเห สมอ และดจักมนตุษยต์ใหผู้ตกลงสนูหบหวงแรผู้วของมจัน (เอเฟซจัส 2:2; 2 โครรินธต์ 4:4; 11:1315; วริวรณต์ 12:9)
11 เกนซึ่ยวกจับการฟลน นคลนพระชนมต์ของพระเยซนูครริสตต์
เราเชลซึ่อในการฟลน นคลนพระชนมต์จากความตาย ขององคต์พระผนูผู้เปป็นเจผู้าของเรา และเชลซึ่อวหา
พระองคต์จะทรงเสดป็จกลจับมาบนเมฆมารจับครริสตจจักรกหอนการเสวยสตุขพจันปนของพระองคต์ และ
กหอนการทนทตุกขต์เวทนานจันน และพระองคต์จะทรงเสดป็จมาบนแผหนดรินโลกอนกเปป็นครจันงทนซึ่สอง (1 เธ
สะโลนริกา 4:13-17; กริจการ 1:9-11; วริวรณต์ 20:1-4)
12 เกนซึ่ยวกจับความเชลซึ่อ
เราเชลซึ่อในความเชลซึ่อซซงซึ่ เปป็นพลนนฐานดจันงเดริมมาแตหครจันงกหอน เหมลอนอยหางทนปซึ่ รากฏชจัดในพระ
คจัมภนรต์ และตหอตผู้านความเชลซึ่อทนซึ่ผริด, การประนนประนอมหรลอการรห วมคบหาสมาคมกจับพวกหจัว
กผู้าวหนผู้า และผนูผู้ทนซึ่ไมหเชลซึ่อพระคจัมภนรต์ (ฮนบรนู 13:8-9; 2 โครรินธต์ 6:14-18)
13 เกนซึ่ยวกจับการรจับผริดชอบของครริสเตนยน
เราเชลซึ่อวหาเปป็นความรจับผริดชอบของครริสเตนยนทตุกคน ทนจซึ่ ะนนาผนูผู้ทนซึ่หลงหายไปสนูหความรอด
และทนซึ่จะทนาตามแบบอยหางของพระครริสตต์โดยการเขผู้ารห วมกจับครริสตจจักรทนเซึ่ ชลซึ่อในพระคจัมภนรต์ดนจังเดริม
และเปป็นครริสตจจักรทผู้องถริซึ่นทนซึ่เราเปป็นสมาชริกอยนูห ดจังทนซึ่ไดผู้ทรงมนพระบจัญชาในพระครริสตธรรมคจัมภนรต์
ใหมห (มจัทธริว 28:19-20; กริจการ 2:41-42; เอเฟซจัส 1:22-23)
14 คนาปฏริญาณแหหงครริสตจจักร
พระวริญญาณของพระเจผู้าทรงนนาเราใหผู้รจับเชลซึ่อในพระเยซนูครริสตต์เจผู้าใหผู้เปป็นพระผนูผู้ชหวยใหผู้
รอด ใหผู้ประกาศความเชลซึ่อของเราโดยรจับพริธนศนลบจัพตริศมา ในพระนามของพระบริดา พระบตุตร
9

และพระวริญญาณบรริสตุทธริธ และเดนดี๋ยวนนนตหอพระพจักตรของพระเจผู้า และในทนซึ่ประชตุมนนน เราตหาง
ปฏริญาณตนอยหางจรริงใจและชลซึ่นชมยรินดน เขผู้าเปป็นกายอจันเดนยวกจันในพระครริสตต์
ฉะนจันนดผู้วยความชหวยเหลลอของพระวริญญาณบรริสทตุ ธริธ เราจซงดนาเนรินชนวริตดผู้วยความรจักของ
ครริสเตนยนบากบจันซึ่ พากเพนยรเพลซึ่อความกผู้าวหนผู้าของครริสตจจักร แสวงหาความรนูผู้และความบรริสตุทธริธ
จากพระคจัมภนรต์ และหนตุนใจกจันเพลซึ่อธนารงความเจรริญรตุหงเรลอง และธนารงฝหายจริตวริญญาณไวผู้เพลอซึ่ ดนารง
การประชตุมนมจัสการ การใหผู้รจับพริธนศนลบจัพตริศมาและพริธนศนลมหาสนริท ระเบนยบวรินจัย และหลจักคนา
สอน มนสหวนชหวยเหลลอในการประกาศขหาวประเสรริฐอยหางเบริกบานใจและสมนซึ่าเสมอ ใหผู้ถวายทรจัพยต์
ในกริจการของพระเจผู้า ชหวยเหลลอในดผู้านคหาใชผู้จหายของครริสตจจักร บรรเทาทตุกขต์คนขจัดสน และ
ประกาศขหาวประเสรริฐไปยจังชนนานาชาตริ
เรายจังจะยซดมจันซึ่ ตหอความเชลซึ่อของเราในโลกทนไซึ่ มหเชลซึ่อ มนความซลซึ่อสจัตยต์ตหอพระคนาของพระเจผู้า
คลอ พระคจัมภนรต์ เราจะอธริษฐานเพลซึ่อผนูผู้นนาประเทศของเราและสนจับสนตุนกฎหมายทจันงปวงของ
แผหนดริน ตราบเทหาทนกซึ่ ฏหมายเหลหานจันนไมหไดผู้ละเมริดพระบจัญญจัตริใด ๆ แหหงพระครริสตธรรมคจัมภนรต์
ของพระเจผู้า
เรานผู้อมรจับเอาพระคจัมภนรใต์ หผู้เปป็นแสงสวหางนนาทางแหหงความเชลซึ่อและการประพฤตริ และจะ
นนามาใชผู้ในชนวริตประจนาวจันของเราทตุกวจัน
เรายจังยรินยอมจะอตุทศริ เวลาของครอบครจัวเพลซึ่อพระเจผู้า ทนานตุบนารตุงครอบครจัว และเขผู้าเฝผู้า
พระเจผู้าเปป็นสห วนตจัว ใหผู้บตตุ รไดผู้ศกซ ษาพระวจนะของพระเจผู้า หาโอกาสเปป็นพยานใหผู้ญาตริพนซึ่นผู้อง
และผนูผู้ทนซึ่รจนูผู้ จักมจักคตุผู้นไดผู้พบความรอด จะดนาเนรินชนวริตอยหางระมจัดระวจังในโลกนนน ไมหวาห จะทนาการสริซึ่ง
ใดจะทนาอยหางเทนยซึ่ งธรรม รจับจผู้างอยหางซลซึ่อสจัตยต์ และทนาตนเปป็นตจัวอยหางทนดซึ่ น หลนกเลนซึ่ยงการพนูดไมหเปป็น
สาระ ลอบทนาคนขผู้างหลจัง และโกรธจนเหลลอระงจับ ไมหขายและดลซึ่มเครลซึ่องดลซึ่มมซนเมา และพยายาม
จะเผยแพรห ขหาวประเสรริฐของพระเยซนูครริสตต์เจผู้าดผู้วยใจรผู้อนรน
เราจะเฝผู้ามองดนูซซซึ่งกจันและกจันดผู้วยความรจักฉจันทต์พนนซึ่ ผู้อง และจะอธริษฐานใหผู้แกหกนจั และกจัน
จะชหวยเหลลอกจันและกจันในยามปหวยไขผู้และยามเศรผู้าโศก จะปลนูกฝจังความเหป็นอกเหป็นใจครริสเตนยน
ดผู้วยกจันดผู้วยการเขผู้าใจในความรนูผู้สกซ และการพนูดปลอบโยนใจกจัน เราจะชผู้าในการโกรธเคลองและ
พรผู้อมเสมอทนจซึ่ ะคลนดนกนจั เราจะระมจัดระวจังตหอกฎบจัญญจัตริแหหงพระผนูผู้ชหวยใหผู้รอดของเราและจะ
รจักษาไวผู้อยหางไมหลงจั เลใจ

ยริงซึ่ กวหานจันนเรายจังตกลงวหา เมลอซึ่ มนใครยผู้ายออกจากครริสตจจักรนนนไป เขาจะตผู้องรนบไปรห วมกจับค
รริสตจจักรอลซึ่นทนมซึ่ นความเชลซึ่อและการประพฤตริเดนยวกจันโดยเรป็วทนสซึ่ ตุด เพลซึ่อจะเปป็นไปตามคนาปฏริญาณนนน
และทนาตามหลจักการทนซึ่พระวจนะของพระเจผู้าระบตุไวผู้
มาตรา 4 การดนาเนรินงานของครริสตจจักร
1
อนานาจแหหงครริสตจจักรนนนมอบไวผู้แกหสมาชริกทตุกคน
2
เจผู้าหนผู้าทนซึ่ของครริสตจจักรนนนไดผู้แกห ศริษยาภริบาล ผนูผู้ชหวยซซซึ่งจะมากนผู้อยแคหไหนกป็ตามแตหจนานวน
สมาชริก ของครริสตจจักร เลขานตุการและเหรจัญญริกของครริสตจจักร
3
ศริษยาภริบาล
ก
คตุณสมบจัตริของศริษยาภริบาลอยนูให นขผู้อพระคจัมภนรต์ (1 ทริโมธน 3:1-7; ทริตจัส 1:5-9)
ข
ศริษยาภริบาลจะเปป็นผนูผู้นนาในการประชตุมธตุรกริจทตุกเรลอซึ่ งของครริสตจจักร นอกจากใน
เวลาทนตซึ่ นาแหนหงศริษยาภริบาลวหางลง ในเวลานจันนผนูผู้ชหวยจะเลลอกตจันงผนูผู้นนาคนหนซซึ่งใหผู้
ทนาการแทน
ค
ศริษยาภริบาลจะรจับใชผู้ทคนซึ่ รริสตจจักรนนนโดยไมหกาน หนดระยะเวลา แตหจะหมดสภาพของ
การเปป็นศริษยาภริบาลถผู้าสมาชริกจนานวน 2 ใน 3 ออกเสนยงลงคะแนนลจับในทนปซึ่ ระชตุม
ใหผู้ศริษยาภริบาลผนูผู้นน จันหมดสภาพไป
4
ผนูผู้ชหวย
ก
ผนูผู้ชหวยจะบนารตุงรจักษากริจการงานตหาง ๆ ของครริสตจจักร เชหนการซลนอทนดซึ่ ริน การสรผู้าง
และการรจักษาโบสถต์ เปป็นตผู้น และเปป็นความรจับผริดชอบของเขาทนซึ่จะเสนอ
งบประมาณประจนาปนสนาหรจับปนตหอไป
ข
คตุณสมบจัตริของผนูผู้ชหวยอยนูให นขผู้อพระคจัมภนรต์ (กริจการ 6:1-6; 1 ทริโมธน 3:8-13)
มาตรา 5 การเลลอกตจันงเจผู้าหนผู้าทนซึ่
1
จะมนการเลลอกตจันงเจผู้าหนผู้าทนซึ่ของครริสตจจักรนนน นอกจากศริษยาภริบาล ขซนนทตุกปน โดยจะทนาการ
เลลอกตจันงในวจันอาทริตยต์แรกของเดลอนมกราคม
2
สมจัยหนซซึ่งจะกรินระยะเวลาหนซซึ่งปน ไมหมนเจผู้าหนผู้าทนซึ่คนใดจะรจับตนาแหนหงหนผู้าทนเซึ่ ดริมตริดตหอกจัน
เกรินกวหาสองสมจัย ถผู้าจะรจับตนาแหนหงหนผู้าทนเซึ่ ดริมอนกตผู้องหยตุดพจักสจักสมจัยหนซงซึ่ กหอน
3
การอธริษฐานเพลซึ่อใหผู้พระเจผู้าทรงนนา ควรกระทนาเสมอกหอนหนผู้าการเลลอกตจันง
มาตรา 6 การเปป็นสมาชริกและสริทธริการออกเสนยง
1
การเปป็นสมาชริก

ก

2

การเปป็นสมาชริกของครริสตจจักรนนน จะประกอบดผู้วยผนูผู้ทยนซึ่ อมรจับพระครริสตต์ดผู้วยปาก
ใหผู้เปป็นพระผนูผู้ชหวยใหผู้รอดสหวนตจัวตหอหนผู้าคนทจันงปวง และไดผู้รจับพริธนศริลบจัพตริศมา
แลผู้วโดยการจตุหมลงในนนนา และยอมเหป็นดผู้วยกจับธรรมนนูญ คนาสจัญญาและหลจักขผู้อ
เชลซึ่อ และคนาปฎริญาณแหหงครริสตจจักร
ข
การเขผู้าเปป็นสมาชริกนจันน มนอยนูห 3 วริธนดผู้วยกจัน
1
โดยการรจับพริธนศนลบจัพตริศมาทนซึ่ครริสตจจักรนนน
2
มนจดหมายแนะนนาตจัวมาจากครริสตจจักรอลซึ่น ๆ ทนมซึ่ นความเชลซึ่อและการ
ประพฤตริเดนยวกจัน
3
สมาชริกทนซึ่หมดสภาพไปแลผู้ว แตหไดผู้ยอมกลจับใจเสนยใหมหและสารภาพผริดตหอ
ครริสตจจักร
ค
ผนูผู้ทนซึ่ปรารถนาจะรจับพริธนศนลบจัพตริศมาจะตผู้องมนคนาพยานสห วนตจัววหา เขาไดผู้เชลซึ่อในพระ
เยซนูครริสตต์เจผู้า (กริจการ 8:36-38)
ง
ครริสตจจักรจะเปป็นฝหายรจับหรลอปฏริเสธผนูผู้สมจัครเขผู้าเปป็นสมาชริก (หมายความถซงเฉพาะ
สมาชริกในมาตรา 6 เรลอซึ่ งการเปป็นสมาชริก ในขผู้อ ข 2 และ 3) หลจังจากพริจารณาดนูขผู้อ
เทป็จจรริงอยหางรอบคอบและฉลาด
จ
ถลอเปป็นขผู้อปฏริบตจั ริของครริสตจจักรทนซึ่จะมนไมตรนจริตตหอผนูผู้ทนซึ่เขผู้าเปป็นสมาชริกแลผู้ว
ฉ
การเลริกเปป็นสมาชริกมนอยนูห 4 วริธน
1
ความตาย
2
ไดผู้ยผู้ายไปเปป็นสมาชริกทนซึ่ครริสตจจักรอลซึ่นทนมซึ่ นความเชลซึ่อและการประพฤตริ
เดนยวกจัน โดยครริสตจจักรนนนจะสห งจดหมายแนะนนาตจัวไปทนคซึ่ รริสตจจักรแหหงนจันน
เอง
3
ไดผู้รบจั การลงโทษโดยการใหผู้หมดสภาพจากการเปป็นสมาชริกทนซึ่ครริสตจจักรนนน
(ดนูมาตรา 10)
4
ขาดการรห วมประชตุมเปป็นระยะเวลา 3 เดลอนตริดตหอกจันโดยไมหมนเหตตุผลเพนยง
พอ
สริทธริในการเลลอกตจันง
ก
ผนูผู้ทนซึ่มนสริทธริออกเสนยงคลอสมาชริกของครริสตจจักรทนมซึ่ นอายตุตนจังแตห 15 ปนขน นซ ไป
ข
สมาชริกทนมซึ่ นสริทธริออกเสนยงจะมนสริทธริออกเสนยงไดผู้คนละหนซซึ่งเสนยง

ค

การออกเสนยงทตุกครจันงควรกระทนาโดยการลงคะแนนลจับในทนปซึ่ ระชตุม
มาตรา 7 การประชตุมธตุรกริจของครริสตจจักร
1
การประชตุมธตุรกริจของครริสตจจักรควรจะมนขน ซนตามความจนาเปป็นเปป็นครจันงคราว โดยจะมนการ
ประกาศลหวงหนผู้าอยหางนผู้อย 7 วจัน
2
เมลซึ่อประชตุมธตุรกริจทตุกครจันง ควรจะมนการอธริษฐานนนากหอนการประชตุม ศริษยาภริบาลจะเปป็น
ประธานการประชตุมธตุรกริจทตุกครจันง
3
การประชตุมธตุรกริจทตุกครจันง จะตจัดสรินตามจนานวนเสนยงขผู้างมากของสมาชริกทนมซึ่ าประชตุม 2/3
ของจนานวนสมาชริกครริสตจจักรจซงจะถลอเปป็นองคต์ประชตุมไดผู้
4
ศริษยาภริบาลหรลอผนูผู้ใหญห 5 คนหรลอมากกวหานจันนจะเรนยกประชตุมพริเศษเพลซึ่อการตจัดสรินใจใน
เรลอซึ่ งทนรซึ่ อจนกวหาจะถซงการประชตุมครริสตจจักรครจันงหนผู้าไมหไดผู้
มาตรา 8 หนผู้าทนซึ่
1
หนผู้าทนซึ่ของศริษยาภริบาลคลอบนารตุงรจักษาสภาพจริตวริญญาณของทจัวซึ่ ครริสตจจักร และรจับผริดชอบ
การประชตุมของครริสตจจักร
2
การทนซึ่พระเจผู้าทรงประทานผนูผู้ชหวยแกหครริสตจจักรกป็เพลซึ่อชหวยแบหงเบาภาระของศริษยาภริบาล
นจันซึ่ เอง
3
เปป็นหนผู้าทนซึ่ของเลขานตุการครริสตจจักรทนจซึ่ ะเกป็บรายงานระเบนยบวาระการประชตุมของการ
ประชตุมธตุรกริจของครริสตจจักรไวผู้ เขาจะเปป็นผนูผู้เขนยนจดหมายโตผู้ตอบทจันงหมดของครริสตจจักร
4
เปป็นหนผู้าทนซึ่ของเหรจัญญริกทนซึ่จะเกป็บรายงานการเงรินของครริสตจจักรไวผู้ และรายงานการใชผู้จหาย
ของครริสตจจักรใหผู้สมาชริกทราบทตุก 3 เดลอนโดยการแจกเอกสาร
5
เปป็นหนผู้าทนซึ่ของสมาชริกทตุกคนทนซึ่จะเขผู้ารห วมประชตุมนมจัสการอยหางสจัตยต์ซลซึ่อ เขาจะรห วมมลอชหวย
ขยายครริสตจจักรและเขผู้าประชตุมธตุรกริจของครริสตจจักรทตุกครจันง
มาตรา 9 เงรินถวายและทรจัพยต์สมบจัตริของครริสตจจักร
เงรินถวายทจันงหมดยหอมจะตกเปป็นสมบจัตริของครริสตจจักร จะเอาทรจัพยต์สมบจัตริของครริสตจจักร
มาใชผู้ไดผู้กตป็ หอเมลซึ่อไดผู้รบจั การอนตุมจัตริจากครริสตจจักรแลผู้ว โดยในทนนซึ่ น ไมหนจับรวมเงรินซซซึ่งถวายเปป็นการ
พริเศษ (เชหนเงรินถวายสนาหรจับการพริมพต์ใบปลริว เปป็นตผู้น)
มาตรา 10 ระเบนยบวรินยจั ของสมาชริก
1
ระเบนยบวรินยจั คลอการสจังซึ่ สอน การฝซกหจัดอบรม การเตลอนสตริ และการวหากลหาวตจักเตลอน ทจันง
ตหอหนผู้าครริสตจจักรและโดยสห วนตจัว เพลอซึ่ จะชหวยเหลลอผนูผู้นน จันใหผู้เตริบโตในพระคตุณและความ

เชลซึ่อ ใหผู้เลริกจากการกระทนาฝหายโลก และดนาเนรินชนวริตอยนูเห พลซึ่อองคต์พระผนูผู้เปป็นเจผู้าดผู้วยสตุดจริต
สตุดใจ ในเวลาใดทนสซึ่ มาชริกไมหยอมรจับการชหวยเหลลอดจังกลหาวจากครริสตจจักร อาจจนาเปป็นทนซึ่
ครริสตจจักรจะตผู้องใหผู้เขาหมดสภาพการเปป็นสมาชริกไป
2
เกนซึ่ยวกจับปจัญหาระหวหางสมาชริกหรลอความบาปของคนหนซงซึ่ คนใดทนยซึ่ จังไมหปรากฏตหอคน
ทจัวซึ่ ไป ผนูผู้ทนซึ่ไดผู้รบจั ความเดลอดรผู้อนจากผลของความบาปนจันนควรจะทนาตามคนาแนะนนาใน
หนจังสลอ (มจัทธริว 18:15-17)
ถผู้าใครกป็ตามแจผู้งความตหอคนทจัวซึ่ ไปหรลอตหอหนผู้าครริสตจจักรกหอนทนจซึ่ ะทนาตามคนาแนะนนาใน
ขผู้อพระคจัมภนรนต์ น ผนูผู้นน จันสมควรทนจซึ่ ะไดผู้รจับการวหากลหาวตจักเตลอน
3
เรลอซึ่ งทนซึ่ควรฟผู้องตหอหนผู้าครริสตจจักร (เฉพาะสมาชริกของครริสตจจักรเทหานจันน)
ก
ความบาปทนคซึ่ รริสตจจักรหรลอคนทจัวซึ่ ไปทราบ (1 โครรินธต์ 5:11)
ข
นจับถลอและสจังซึ่ สอนคนาสอนทนซึ่ผริด ๆ อยนูเห สมอ
ค
ไมหเชลซึ่อหรลอประพฤตริตามคนาปฏริญานแหหงครริสตจจักร เชหนขาดการประชตุมเสมอโดย
ไมหมนเหตตุอจันสมควร ขาดการถวายทรจัพยต์แกหครริสตจกจัร ไมหยอมคลนดนกนจั กจับสมาชริก
บางคนในครริสตจจักร เปป็นตผู้น
4
สมาชริกทนซึ่หมดสภาพแลผู้วสามารถทนซึ่จะกลจับเขผู้าเปป็นสมาชริกอนกไดผู้ หลจังจากทนซึ่เขากลจับใจเสนย
ใหมหและสารภาพผริดตหอหนผู้าครริสตจจักรแลผู้ว
มาตรา 11 พริธนการ
ถลอเปป็นขผู้อปฏริบตจั ริของครริสตจจักรใหผู้รจักษาพริธนสองพริธน ทนพซึ่ ระเยซนูครริสตต์ทรงประทานใหผู้ คลอ
พริธนศนลบจัพตริศมาและพริธนศนลมหาสนริท (มจัทธริว 28:19-20; 1 โครรินธต์ 11:23-25) ผนูผู้ทเนซึ่ หมาะสมจะทนา
หนผู้าทนซึ่อจันศจักดริธสริทธริธ นนนเทหานจันนจซงจะทนาพริธนนน ไดผู้ (ไดผู้แกหศริษยาภริบาลหรลอผนูผู้ทนซึ่ไดผู้รบจั มอบอนานาจจากค
รริสตจจักร)
พริธนศนลมหาสนริทจะจจัดขซนนทตุกเดลอน ๆ ละครจันง คลอวจันอาทริตยต์แรกของทตุกเดลอน โดยจะมนศริษ
ยาภริบาลเปป็น ผนูผู้นนา
มาตรา 12 การเรนยกใหผู้เปป็นศริษยาภริบาล
1
ครริสจจักรจะตผู้องจจัดใหผู้มนการอธริษฐานสจักระยะเวลาหนซซึ่ง เพลอซึ่ ขอใหผู้พระเจผู้าทรงนนาในการ
เลลอกศริษยาภริบาล
2
ถลอเปป็นขผู้อปฏริบตจั ริของครริสตจจักรนนนทจนซึ่ ะเลลอกแตหผนูผู้ทนซึ่ครริสตจจักรออกเสนยงลงมตริเปป็นเอกฉจันทต์

3

ครริสตจจักรจะตผู้องตรวจตราดนูบนจั ทซก และการอบรมของผนูผู้ทนซึ่จะเปป็นศริษยาภริบาลอยหาง
รอบคอบ และจะเปป็นผนูผู้ประกาศใหผู้ทราบวหา ผนูผู้ทจนซึ่ ะเปป็นศริษยาภริบาลนจันนไดผู้รจับคะแนนเสนยง
เปป็นเอกฉจันทต์หรลอไมห
4
จะตผู้องเขนยนลงไปเปป็นทางการถซงจนานวนเงรินเดลอนทนจซึ่ ะใหผู้ ระยะการพจักผหอน และเงลซึ่อนไข
อลซึ่น ๆ ทนจซึ่ ะตผู้องตกลงกจัน
5
เมลซึ่อศริษยาภริบาลรนูผู้สซกวหา พระเจผู้าทรงนนาใหผู้เขาลาออก เขาจะตผู้องแจผู้งใหผู้ครริสตจจักรทราบ
กหอนทนซึ่จะลาออกอยหางนผู้อย 1 เดลอน
มาตรา 13 การแกผู้ไข
จะเปลนยซึ่ นแปลงธรรมนนูญในมาตรา 3 ไมหไดผู้ นอกจากนจันนถผู้าครริสตจจักรเหป็นวหาจนาเปป็น อาจ
จะจจัดการ ประชตุมพริเศษ เพลซึ่อแกผู้ไขในบางมาตราไดผู้ตามแตหจะเหป็นสมควร
มาตรา 14 พระครริสตธรรมคจัมภนรต์
พระครริสตธรรมคจัมภนรจต์ ะเปป็นกฎความเชลซึ่อและขผู้อปฏริบตจั ริของครริสตจจักรนนน ถลอเปป็นเรลอซึ่ ง
สนาคจัญ ไมหนจับถซงขผู้อสจัญญานนนและมาตราตหาง ๆ เกนซึ่ยวกจับความเชลซึ่อ (2 ทริโมธน 3:16)
มาตรา 15 การเลริกเปป็นครริสตจจักร
ในตอนทนซึ่เลริกครริสตจจักรนจันน ทรจัพยต์สรินจะถนูกนนาไปใชผู้ในงานของพระเจผู้า ตามแตหครริสตจจักร
จะลงคะแนนเสนยงยรินยอม

ธรรมนนูญ
ของ
ครริสตจจักร แบบ๊พตริส __________
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__________เรนยบรผู้อยแลผู้ว และขผู้าพเจผู้าไดผู้เขผู้าใจ เหป็นดผู้วย และยอมตามธรรมนนูญนจันนทตุกประการ
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