บทที่ ๙
ตองการพบตัว : ผูนมัสการ
วัตถุประสงค
• เมือ่ จบบทนี้แลวคุณสามารถที่จะทําสิ่งตอไปนี้
• เขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา
• ใหคานิ
ํ ยามของคําวานมัสการ
• อธิบายวาการนมัสการดวยจิตวิญญาณหมายถึงอะไร
• อธิบายวาการนมัสการดวยความจริงหมายถึงอะไร
• สรุป ๓ เหตุผลวาเหตุใดเราจึงนมัสการ
• อธิบายรูปแบบของการนมัสการ
• บอกถึงการนมัสการ ๕ ชนิด
• บอกขออางอิงพระคัมภีรซึ่งอธิบายวาจะเตรียมตัวเพื่อการนมัสการอยางไร
• อธิบายวาเราตองนมัสการเมื่อไร
• อธิบายวาเราตองนมัสการที่ไหน
ขอพระคัมภีรสําคัญ
“แตวาระนั้นใกลเขามาแลวและบัดนี้ก็ถึงแลวคือ เมือ่ ผูท นี่ มัสการอยางถูกตองจะนมัสการนมัสการพระบิดา
ดวยจิตวิญญาณและความจริงเพราะวาพระบิดาทรงแสวงหาคนเชนนั้นนมัสการพระองคพระเจาทรงเปนพรวิญญาณ
และผูที่นมัสการพระองค ตองนมัสการดวยจิตวิญญาณและความจริง นางทูลพระองควา ‘ดิฉนั ทราบวาพระมาซีฮา (ที่
เรียกวาพระคริสต) จะเสด็จมา เมือ่ พระองคเสด็จมาพระองคจะทรงชี้แจงทุกสิ่งแกเรา’”
ยอหน ๔.๒๓-๒๔

คํานํา
การรื้อฟน การทรงสถิตของพระเจาเพื่อระดมกําลังคนจะมาโดยทางการนมัสการ พระเจาตองการผู
นมัสการ ! ในบทนีค้ ณ
ุ จะศึกษาตอไปถึงเรื่องการนมัสการ เรียนรูคํานิยามของการนมัสการและคําตางๆ ทีเ่ กี่ยวของ
คุณจะเรียนวาการนมัสการดวยจิตวิญญาณและความจริงหมายถึงอะไรและเพราะเหตุใดจึงนมัสการ เมื่อใดและที่ไหน
คุณจะเรียนรูรูปแบบของการนมัสการ ชนิดและผลตางๆ ของการนมัสการ
ในบทตอไป คุณจะเรียนรูวาจะนมัสการพระเจาอยางไร ในขณะที่คุณนมัสการดวยจิตวิญญาณและความ
จริง
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คํานิยาม
มีคําสําคัญ ๓ คําทีใ่ ชในพระคัมภีรเพื่ออธิบายคําวา นมัสการคือ
การนมัสการ
การนมัสการ หมายถึง การใหความเคารพยกยอง การจุมพิศ แสดงคารวะตอ ยําเกรง ยืนตัวสัน่ ดวยความ
กลัว แสดงการอุทิศตน กมหัวลงและใหเกียรติ
การนมัสการคือการรับรูถึงพระเจา ธรรมชาติของพระองค พระลักษณะ วิถที างและการอางสิทธิตางๆ ไม
วาจะเปนโดยการมอบคําสรรเสริญหรือกระทําพันธกิจบริการของคริสเตียน แสดงการรับรูถึงพระองค “การปรนนิบัติ”
ยังหมายถึง “การนมัสการ” ดวย
การนมัสการ หมายถึงการใหคุณคาแกคนบางคน เปนการตอบสนองตอพระเจาซึ่งเราประกาศคุณคาของ
พระองค เฉลิมฉลองพระองคและอวดอางในพระนามพระองค
การนมัสการไมใชรูปแบบของศิลปะเพราะวาพระเจาจะไมแบงพระสิริของพระองคกับรูปแบบของศิลปะไม
ใชรูปแบบตายตัว หลักขอเชื่อ พิธีกรรม คําพูดซําซากหรื
้
อการทําสําเนาระเบียบนมัสการทุกๆ สัปดาหการนมัสการไมใช
การอดทนฟงคําเทศนาอยางเลื่อนลอย หรือพึมพําการอธิษฐานหรือรองเพลงนมัสการดวยความคํานึงถึงพระองคเพียง
เล็กนอยและอาจจะดวยจิตใจที่นอยกวานั้นอีก ในการนมัสการคุณแสดงออกดวยกิริยาตามพระคัมภีร ในสิ่งที่คุณรูสึก
ในจิตใจ การนมัสการไมใชอารมณ แตเปนการตอบสนองไมใชแคความรูสึก แตเปนการประกาศถึงความรูสึกของคุณที่
มีตอพระองค ไมใชการอยูเฉยๆ แตเปนการมีสวนรวม
การนมัสการ คือ การหมกมุนอยู กับบุคคลหนึ่งซึ่ง...........
ไหลลนออกมา จากภายในดวยการ...............
แสดงออกอยางทวมทน ดวยการอุทิศตนและหนาที่
ตอไปนีเ้ ปนคําบางคําที่เกี่ยวของกับการนมัสการในพระคัมภีร
การขอบพระคุณ
การขอบพระคุณหมายถึงการรับรู แสดงความกตัญู เฉลิมฉลองและการกลาวสารภาพ
การสรรเสริญ
การสรรเสริญ หมายถึงการยกยอง พระคัมภีรอธิบายวาการสรรเสริญเกิดขึ้นไดในหลายวิธี วิธีหนึ่งคือ “การ
ดึง กระตุก ดีดสายเครื่องดนตรี” ในขณะที่คุณเลนเครื่องสาย การสรรเสริญประกอบดวยการรองเพลงสดุดีและเพลง
สรรเสริญ การสารภาพ การใหพร การโออวดเฉลิมฉลอง การตะโกนและปติยินดี
ถวายพระสิริ
ใหเกียรติแก ฐานะตําแหนง ความงาม
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ใหเกียรติ
ยกยอง แสดงความชอบพอกวาสิ่งอื่น
ยกยอง
มอบความยิ่งใหญให ถวายพระสิริ

ความสัมพันธของการขอบพระคุณ คําสรรเสริญและการนมัสการ
ไมมเี สนแบงชัดเจนระหวางการสรรเสริญ การนมัสการและการขอบพระคุณ ขณะที่คุณนมัสการคุณอาจ
ไหลเลื่อนไปอยางงายๆ จากอยางหนึง่ ไปอีกอยางหนึ่งตามที่ไดแสดงไวในหนังสือสดุดี
อยางไรก็ตาม มีความแตกตางระหวางสามคํานี้ คือ
การขอบพระคุณ
มุง เนนที่สิ่งที่พระเจาทรงกระทํา พระคัมภีรกลาววา “อยาลืมพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค”
(สิง่ ทีพ่ ระองคกระทําแกคน)
การสรรเสริญ มุง เนนที่พระเจา พระองคเปนใดและพระลักษณะของพระองค วิธหี นึง่ ที่จะสรรเสริญพระเจา คือ
การเนนที่พระนามและคุณสมบัติของพระองค
เชนเดียวกับที่มีวิธีการที่สั่งไวในการเขาไปสูพลับพลาของพันธสัญญาเดิมก็มีวิธีที่เหมาะสมสําหรับคุณให
เขาไปสูการทรงสถิตของพระเจา คุณ “เขาไปยังประตูของพระองคดวยการโมทนาขอบพระคุณและเขาไปสูพระนิเวศ
ของพระองคดวยคําสรรเสริญ คุณเคลือ่ นเขาไปสูจุดหมายปลายทางของการทรงสถิตดวยการขอบพระคุณและการ
สรรเสริญขณะที่คุณสรรเสริญ คุณสรางสถานที่ฝายวิญญาณสําหรับพระเจาที่จะเสด็จลงมาและประทับอยู แลวคุณจึง
สามารถนมัสการพระองคดวยจิตวิญญาณและความจริง
การนมัสการ คือการรับใชของคุณตอพระเจา พวกเราหลายคนมักยุงอยูกับการรับใชเพื่อพระเจาโดยการ
เทศนา การสอน การฝกอบรม ฯลฯ แตวา งานรับใชที่สําคัญที่สุดของคุณคือการรับใชตอพระเจาโดยทางการสรรเสริญ
และการนมัสการ

คําวิจารณเบื้องตน
การนมัสการมีสมมติฐานวาพระเจาทรงเปนอยูและมนุษยสามารถรูจักพระองคได พระคัมภีรสอนวา การ
สรรเสริญและการนมัสการตองกระทําทั้งในที่ชุมชนและสวนตัว ปจจัยที่แทจริงในการนมัสการคือ จิตใจที่ตองการ
กระหายหาพระเจา เหตุผลทีก่ ารนมัสการลมเหลวที่จะเกิดในที่ประชุมก็เพราะพวกเขาลมเหลวที่จะมีการนมัสการใน
ชีวิตประจําวัน คนเหลานัน้ ที่นมัสการอยางแทจริงรวมกันในคริสตจักรคือ ผูท เี่ ขามาในที่ชุมชนเพื่อทําสิ่งที่เขาทําแลว
เปนการสวนตัว การนมัสการเปนผลจากวิถีชีวิตของการนมัสการ ไมใชชวั่ โมงการนมัสการรวมกันซึ่งวางแผนไวอยาง
ชาญฉลาด การสรรเสริญและการนมัสการไมใชงานของมวลชน แตเปนการตอบสนองของแตละคนตอพระเจา เมื่อเรา
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รวมกันในการสรรเสริญ เราผสมผสานกันเขาสูการตอบสนองของกลุม แตวาการแสดงออกของเรามาจากคนแตละคน
แยกจากกัน
การตอบสนองของคุณไมจําเปนตองถูกกระทบจากการที่ผูอื่นขาดการตอบสนอง คุณสามารถสรรเสริญ
พระเจาไดไมวาคนที่อยูรอบๆ คุณจะเปนรูปแบบใด! จงรองเพลงแบงปน แสดงออก ตะโกน เลนโฉงฉาง แตจงเริ่มตน
เถิด
คนในยุคสุดทายมีลักษณะที่ไมกตัญูและมีรูปแบบของความมีศีลธรรมโดยปฏิเสธฤทธิ์อํ านาจของ
พระเจา เหตุนเี้ องเราจึงตองการการสอนเรื่องนมัสการ
การนมัสการตองถูกควบคุมโดยเจตนาไมใชอารมณของคุณ ถาคุณเชื่อวาพระเจาทรงควบคุมอยูในชีวิต
ของคุณ คุณจึงสามารถเชื่อได พระคัมภีรก ลาววาเปนนํ้าพระทัยของพระเจาที่ใหเราขอบพระคุณในทุกสถานการณ
(๑ เธสะโลนิกา ๕.๑๘)
การสรรเสริญพระเจาอยางสมํ่าเสมอคือพระบัญชาของพระเจาสําหรับคริสเตียนในพันธสัญญาใหม
“เหตุฉะนัน้ ใหเราถวายคําสรรเสริญเปนเครื่องบูชาแดพระเจาตลอดไปโดยทางพระองคนั้นคือ คํากลาวยอม
รับเชื่อพระนามของพระองค” ฮีบรู ๑๓.๑๕
พวกเราสวนมากมักจะมีเงื่อนไขใหถูกนําเขาสูการนมัสการ แตพระเจาตรัสวา “เจาจง เขามา” “เจาจงถวาย
เครื่องบูชาแหงการสรรเสริญ”
ในชาติหลายชาติ รัฐธรรมนูญของเขารับประกันเสรีภาพในการนมัสการ บางครัง้ ผูเชื่อเปนพลเมืองมาก
กวาเปนคริสเตียน เขาคิดวาเขามีเสรีภาพที่จะเลือกวาเขาจะนมัสการอยางไรและเมื่อใด แตพระคัมภีรบอกไวเฉพาะ
เจาะจงเกี่ยวกับการนมัสการ
จิตวิญญาณและความจริง
ตามขอพระคัมภีรสําคัญของบทนี้ เพือ่ ทีจ่ ะใหการนมัสการเปนที่พอพระทัยตองกระทําดวย “จิตวิญญาณ
และความจริง” การนมัสการดวยจิตวิญญาณและความจริงหมายถึงอะไร ?
ยอหน ๔.๓๓-๓๔มีความเกี่ยวพันกับขออื่นในมัทธิว พระเยซูบอกผูนําทางศาสนาในสมัยของพระองควา
“พวกทานผิดแลว เพราะทานไมรูพระคัมภีรหรือฤทธิ์เดชของพระเจา”
มัทธิว ๒๒.๒๙
“พระคัมภีร” สะทอนใหเห็นความจริงของการนมัสการของเรา “ฤทธิเ์ ดชของพระเจา” สะทอนใหเห็น
วิญญาณของการนมัสการของเรา เชนเดียวกับทีพ่ ระคัมภีรและฤทธิ์เดชของพระเจาเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับการเขาใจที่
ถูกตองในฝายวิญญาณ จิตวิญญาณและความจริงก็จําเปนสําหรับการนมัสการที่พระเจาทรงพอพระทัย
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เพือ่ จะเขาใจวาพระเยซูตรัสอะไรเกี่ยวกับการนมัสการ ใหเราวิเคราะหดูสถานการณซึ่งพระองคทรงกลาว
ขอความนี้ จงเปดไปดูยอหนบทที่ ๔ ในพระคัมภีรของคุณ
ขอความจากพระคัมภีร
ไมจาเป
ํ นทีพ่ ระเยซูจะตองผานเมืองสะมาเรียเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางของพระองค แตพระองคตรัสวา
พระองค “ตองการ” ทีจ่ ะไปทางนั้น พระองคทรงมีจุดนัดพบจากสวรรคที่ตองทํา
พระเยซูทรงพักผอนอยูตรงบอนํ้า ในขณะทีส่ าวกของพระองคพากันเขาไปในเมืองเพื่อซื้ออาหาร เมื่อหญิง
ผูห นึ่งเขามาตักนํ้า เห็นไดชดั วาเธอยากจนฝายรางกายเพราะเธอไมมีสาวใชมาตักนํ้าใหเธอ แตวา เธอยิ่งยากจนกวาใน
ฝายวิญญาณ
ทันใดนั้น พระเยซูทรงขจัดสิ่งกีดขวางซึ่งทําเธอไมใหรับความชวยเหลือฝายวิญญาณจากพระองค เราเองก็
เชนกันตองขจัดอุปสรรคทางเชื้อชาติ ทางวัฒนธรรมทางนิกายและอุปสรรคทางศาสนศาสตรและอคติสวนตัว เพื่อที่จะ
นําเอา “นํา”
้ ฝายวิญญาณมาใหแกโลกที่หิวกระหาย พระเยซูทรงจัดการกับเรื่องเหลานี้แตละอยางในการสนทนากับ
หญิงผูนี้
พระเยซูทรงบอกหญิงผูนี้วา “ถาเจารู” (ยอหน ๔.๑๐) คุณตองนมัสการจากตําแหนงของการที่คุณรู (เรา
จะพูดเรื่องนี้มากขึ้นเมื่อเราอธิบายถึง “ความจริง” ภายหลังในบทเรียนนี้ ความรู (ความจริง) เกิดมาจากความเขาใจวา
จริงๆ แลวองคพระผูเปนเจาทรงเปนผูใดซึ่งจะนําไปสูการนมัสการ
พระเยซูตรัสวา “ถาเจารู เจาจะขอ” ความรูตองการการตอบสนองเสมอ ความรับผิดชอบของเราคือ ตอง
ขอ การตอบสนองของพระองคคือ การให
หญิงผูนี้บอกพระเยซูวา “ทานไมมีอะไรจะตักนํ้าใหดิฉัน” เธอคิดถึงสิ่งๆตางตามธรรมชาติคือ โลกที่เห็นได
เทานั้น เธอหวงวา “ไมมีอะไรจะตักนํ้า” เมือ่ แหลงของนํ้าธํารงชีวิตอยูตรงนั้นกับเธอแลว เหมือนหญิงผูนี้ พวกเราหลาย
คนมุง เนนที่ความเปนไปไมไดของชีวิตเมื่อเราอยูตอหนาผูทรงกระทําการอัศจรรย ชีวติ ทีพ่ ระเยซูทรงประทานทําใหเกิด
การนมัสการ เปนนําฝ
้ ายวิญญาณซึ่งดับความกระหายของคุณโดยที่นํ้านี้พุงขึ้นมาจากที่ลึกภายในวิญญาณของคุณ
แตวามีอุปสรรคอื่นที่พระเยซูตองขจัดออกไปกอนที่หญิงผูนี้จะไดรับชีวิตฝายวิญญาณไหลออกมาและ
ตอบสนองดวยการนมัสการที่แทจริง หญิงผูน ี้ถามพระเยซูวา “ทานเปนใหญกวายาโคบบรรพบุรุษของเราหรือ ?”
นี่เปนอุปสรรคทางวัฒนธรรมของความสัมพันธทางธรรมชาติซึ่งพระเยซูตองการขจัดเสียกอนที่การ
นมัสการจะเปนที่พอพระทัย (ภายหลัง พระองคทรงจัดการกับประเพณีการนมัสการ ประเพณี และ วัฒนธรรม
เปนอุปสรรคยิ่งใหญที่สุด ๒ ประการของการนมัสการดวยจิตวิญญาณและความจริง)
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พระเยซูกลาวถึงความจริงที่วาหญิงผูนี้ไมพึงพอใจในความสัมพันธของเธอกับชาย ๗ คน เธอพยายามที่
จะเติมความวางเปลาฝายวิญญาณภายในตัวเธอโดยความสัมพันธทางธรรมชาติ (ขอ ๑๕-๑๙)
จงจําไวเสมอวาไมมีสิ่งใดมาทดแทนการนมัสการได คุณจะผิดหวังในความสัมพันธทางธรรมชาติ ชีวิต
สวนตัวของคุณและคริสตจักรของคุณ จนกวาคุณจะกลายเปนผูนมัสการที่แทจริง
คุณจะพบความพึงพอใจที่แทจริงไมไดแมแตจากการรับใช จงจําไววาพระเยซูคริสตตรัสอะไรแกมารธาผู
กําลังยุงทําสิ่งตางๆ เพือ่ องคพระผูเปนเจา พระองคตรัสวามารีไดเลือกรับใชที่ดีกวาโดยการนั่งอยูตอหนาพระองค
พระเยซูทรงจัดการกับสภาวะฝายวิญญาณของหญิงผูนี้
แตเธอเปลี่ยนการสนทนาไปสูหัวขอ
ของศาสนศาสตร (คุณอาจพบสิง่ นี้เกิดขึ้นเมื่อคุณจัดการกับคนเกี่ยวกับเรื่องฝายวิญญาณ)
พระเยซูตรัสวาชาวสะมาเรียนมัสการดวยจิตวิญญาณแตไมใชดวยความจริง (ขอ ๑๙-๒๔) ในชวงสมัย
ของเอสราและเนหะมีห เมือ่ ชาวสะมาเรียไมไดรับอนุญาตใหชวยชาวอิสราเอลสรางพระวิหาร เขาจึงสรางวิหารของ
เขาเองบนภูเขาเกริซิมที่ซึ่งเขาเชื่อวาอับราฮัมถวายอิสอัคและที่ยาโคบมีความฝนในคืนวันหนึ่ง
เขาขึ้นไปยังภูเขานี้บอยๆ และนมัสการแตเขาไมรูวาเขานมัสการอะไร เขากระตือรือลนในการนมัสการ แต
ปราศจากความจริงของพระกิตติคุณ
พวกยิวนมัสการดวยความจริง (พระบัญญัติ) แตปราศจากจิตวิญญาณ พระเยซูผูทรงเปนชาวยิว ตรัสวา
“รูจ ักวาเรานมัสการอะไร เพราะวาความรอดนั้นมาจากชาวยิว” ชาวยิวเขาใจความจริง แตเขาเย็นชา ทําตามบัญญัติ
หนาซื่อใจคดและทําตามพิธีกรรม เขากระทําตามทาทางของการนมัสการแตจิตใจของเขาไมไดอยูในการนมัสการ
เราตองนมัสการพระเจาทั้งในฐานะ“พระบิดา” และ “พระวิญญาณ” พระวิญญาณคือธรรมชาติ พระบิดา
คือความสัมพันธ ประเด็นของการนมัสการไมใชวาเราทําที่ไหนและเมื่อไร แตอยูที่วาเรานมัสการใครและอยางไร
พระเยซูทรงจัดการกับความเปนจริงในการนมัสการไมใชรูปแบบของการนมัสการไมใชรูปแบบของการ
นมัสการ การนมัสการประกอบดวย เราเปนผูใดในฐานะ“ผูนมัสการแท”และเรา“นมัสการอยางแทจริง” อยางไร
การนมัสการไมไดจํากัดอยูที่สถานที่เฉพาะอยางเชนตัวอาคารคริสตจักรอีกตอไป แมวาเราไมควรละทิ้ง
การเขามารวมกันเปนพระกายรวมเพื่อนมัสการพระเจา (ฮีบรู ๑๐.๒๕ ก)
ถาคุณเปนผูนมัสการที่แทจริง คุณไมจาเป
ํ นตองไปเที่ยวมองหาพระเจา พระองคทรงแสวงหาคุณ พระเจา
ทรงหาคนเหลานั้นที่จะนมัสการพระองคดวยจิตวิญญาณและความจริง จงอานขอพระคัมภีร ๒๘-๓๙ และ
๓๙-๔๒ การนมัสการไมสามารถตั้งอยูบนประสบการณของผูอื่น ประชาชนชาวสะมาเรียมาสูการนมัสการเพราะความ
จริง (ความรู) และจิตวิญญาณ (ประสบการณ) เขามาและไดยินความจริงจากพระเยซูดวยตัวของเขาเอง
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ทีน่ เี้ มือ่ เราไดตรวจสอบสถานการณซึ่งเราไดใหขอพระคัมภีรสําคัญไวแลว ใหเรามาพูดกันถึงคุณสมบัติ ๒
ประการของการนมัสการอยางละเอียดคือ จิตวิญญาณและความจริง
จิตวิญญาณ
มนุษยเปนสิ่งมีชีวิตซึ่งมี ๓ สวนประกอบดวยรางกายซึ่งมองเห็นไดและจิตใจที่มองไมเห็นและวิญญาณ
จิตใจหรือความคิดเปนธรรมชาติฝายจิตใจของมนุษยคือ ความคิด เจตนาและอารมณ วิญญาณเปนมนุษยภายในฝาย
วิญญาณ วิญญาณของคุณมีการตอบสนองทางอารมณเชนเดียวกับความคิดจิตใจ ความคิดจิตใจและวิญญาณมี
ความสัมพันธกันอยางใกลชิดแตแยกจากกัน เพราะวาพระคัมภีรบอกเราวาพระวจนะของพระเจานั้นแหลมคมและ
สามารถแบงแยกความคิดจิตใจและวิญญาณออกจากกันได (ฮีบรู ๔.๑๒)
ตอไปนี้คือความจริงบางประการเกี่ยวกับวิญญาณของคุณ พระเจาประทานวิญญาณแกคุณซึ่งจะกลับคืน
สูพระองคเมื่อคุณตายไป : ปญญาจารย ๑๒.๗, อิสยาห ๔๒.๕, เศคาริยาห ๑๒.๑
พระเจาทรงเปนพระเจาแหงจิตวิญญาณของมนุษยทุกคน : กันดารวิถี ๒๗.๑๖
ลิน้ ของคุณเองมีผลกระทบตอวิญญาณของคุณ : สุภาษิต ๑๕.๑๓ คุณตองเปนแบบอยางของผูเชื่อใน
ฝายวิญญาณ ๑ ทิโมธี ๔.๑๒ (พระคัมภีรภาษาไทยแปลตกไปตรงที่ขีดเสนคือ ในความรัก ในฝายวิญญาณ ในความ
เชื่อและในความบริสุทธิ์)
ในสมัยพระคัมภีร กําแพงรอบๆ เมืองเปนสิ่งที่ปองกันเมือง คุณเปนเหมือนเมืองที่มีกําแพงหักพัง ถาคุณไม
ปกครองวิญญาณของคุณ : สุภาษิต ๑๖.๓๒, ๒๕.๒๘
พระเจาตรัสผานวิญญาณของคุณ :“วิญญาณของมนุษยคือแสงเทียนขององคพระผูเปนเจา”สุภาษิต
๒๐.๒๗
พระเจาเตือนคุณใหระวังวิญญาณของคุณ : มาลาคี ๒.๑๖
“การนมัสการในพระวิญญาณ” หมายความวาคุณนมัสการจากสวนลึกภายในใจ เปาโลกลาวถึงการ
ปรนนิบัติพระเจา “ดวยจิตวิญญาณของขาพเจา” โรม ๑.๙
อิสยาหกลาวถึงการแสวงหาองคพระผูเปนเจาดวย “วิญญาณที่อยูภายในขาพเจา” อิสยาห ๒๖.๙
กษัตริยด าวิดอวยพรองคพระผูเปนเจาดวยทุกสิ่งที่อยูภายในเขา : สดุดี ๑๐๓.๑
คุณตองถวายเกียรติแดพระเจาดวยวิญญาณของคุณ : ๑ โครินธ ๖.๒๐
เมือ่ คุณอธิษฐานดวยภาษาลิ้น (ภาษาแปลกๆ) วิญญาณของคุณอธิษฐาน : ๑ โครินธ ๑๔.๑๔-๑๕
คุณไมสามารถนมัสการดวยวิญญาณของคุณไดอยางแทจริง
นอกเสียจากวาคุณไดรับพลังจากพระ
วิญญาณของพระองค ดังนัน้ การนมัสการในวิญญาณยอมมีพระวิญญาณบริสุทธิ์รวมดวย
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ในขณะที่คุณนมัสการ พระวิญญาณของพระเจาเปนพยานรวมกับวิญญาณของคุณ (โรม ๘.๑๖)
“วิญญาณ” มีความหมายมากกวาการนมัสการภายในเทานั้น โดยเหตุทมี่ นุษยเปนสิ่งมีชีวิตที่ประกอบดวย
๓ สิ่ง เมือ่ คุณนมัสการดวยวิญญาณ คุณตองนมัสการดวยสวนของความคิด จิตใจและรางกายในธรรมชาติทั้งสามของ
คุณ
ความจริง
คําวา “ความจริง” หมายถึง การเปดออก ไมปกปด ซอนไว เพือ่ ใหบางสิ่งบางอยางเปนความจริง สิ่งนั้นตอง
มีองคประกอบ ๓ ประการเปนเกณทวัด
๑. ตองเปนสากล : คือตองใชไดกับทุกคน
๒. ตองมีระเบียบ : ใชกบั ทุกคนไดในวิธีเดียวกัน ใชเกณทวัดเดียวกันนี้กับคนชรา คน หนุมสาว คนรวย
คนจน คนดํา คนขาว ฯลฯ
๓. ตองไมมีวันสิ้นสุด : หมายถึงวาใชการไดเปนนิรันดร
การนมัสการตองตั้งอยูบนพื้นฐานของความจริงซึ่งเปนขอมูลที่ไดจากการใครครวญภาวนาในชวงของการ
ใชเวลากับพระเจาเพื่อคนพบพระองค
คุณตองเขาใจวาคุณกําลังทําอะไรและเพราะเหตุใดในขณะที่คุณนมัสการ ถาคุณเทศนาอยางชาญฉลาด
ซึง่ ทําใหอารมณผูฟงหวั่นไหวและมีเรื่องราวมากมายรวมทั้งเรื่องตลกสนุกๆ คนอาจกลาววา “เขาเปนนักพูดที่ดีแน
นอน” แทนทีเ่ ขาจะนมัสการพระเจา นีเ่ องจึงเปนเหตุที่คุณตองยอมตนผูกพันกับการสอนและการเทศนาพระวจนะแบบ
อรรถาธิบาย
มีการเนนความจริงในคริสตจักรยุคแรก เขายืนหยัดมั่นคงในหลักขอเชื่อ(กิจการ ๒.๔๒)เปาโลบอกทิโมธีให
อานและแนะนําใหรูจักหลักขอเชื่อ (๑ ทิโมธี ๔.๑๓) มีการเนนที่พระวจนะของพระเจา (โคโลสี ๓.๑๖-๑๗)
เมือ่ เปาโลเห็นประชาชนที่กรุงเอเธนสนมัสการ เปนการนมัสการที่ไมเปนที่พอพระทัยเพราะวาไมไดตั้งอยู
บนความรูแทจริงของพระเจา เขากลาววา “นมัสการสิ่งที่เขาไมรูจัก” (กิจการ ๑๗.๒๓)
ถาคุณกําลังจะนมัสการ คุณตองยอมตนผูกพันกับพระวจนะของพระเจา ไมใชมีแคความรูสึกของอารมณ
เหตุผลทีพ่ ระเจาทรงปรารถนาใหมีการนมัสการดวยความจริงก็เพราะ
“ซาตาน.....มันมิไดตั้งอยูในสัจจะ เพราะมันไมมีสัจจะ เมือ่ มันพูดเท็จ มันก็พดู ตามสันดานของมันเองเพราะ
มันเปนผูมุสาและเปนพอของการมุสา”
ยอหน ๘.๔๔
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“และทานทั้งหลายจะรูจักสัจจะ และสัจจะจะทําใหทานทั้งหลายเปนไทย” ยอหน ๘.๓๒
ถาคุณกําลังจะนมัสการ “ดวยความจริง” แลวคุณตองรูวาสิ่งที่พระคัมภีรกลาวนั้นเปนความจริง นี่เปนสิ่ง
สําคัญเพราะวามี “วิญญาณแหงความจริง” และ “วิญญาณแหงความเท็จ” กระทํากิจอยูภายในโลกนี้ พระคัมภีรกลาว
ถึงคนที่ “ศึกษาเลาเรียนอยูตลอดเวลาแตไมเคยมีความรูถึงความจริง”
ตอไปนี้เปนคําตอบตอปลาตซึ่งถามวา “ความจริงคืออะไร” การสรุปนี้นํามาจากขอพระคัมภีรอางอิงทั้งหมด
เกี่ยวกับ “ความจริง” ในพระคัมภีร
1. พระเจาทรงเปนความจริง
• พระองคทรงเปนอยูในความจริง
• พระเนตรของพระองคทรงอยูเหนือความจริง
• วิถขี องพระเจาเปนจริง
• พระราชกิจของพระองคเปนจริง
• พระวจนะของพระองคเปนจริง
• คําปรึกษาของพระองคเปนจริง
• พระคุณของพระองคเปนจริง
• พระองคทรงเปดเผยความจริง
• พระองคทรงตัดสินบนพื้นฐานของความจริง
• ความจริงของพระองคเปนนิรันดรและไมจํากัด
• พระองคปรารถนาใหมนุษยทุกคนรูความจริง
• พระองคทรงรับรองงานรับใชของพระองคบนพื้นฐานของความจริง
• พระองค “ทรงเปนบิดา” คุณในความจริง
2. พระเยซูทรงเปนความจริง
• พระองคทรงเปนความจริงซึ่งปรากฎเปนมนุษย
• พระองคทรงเปนความสวางแท
• พระองคทรงเปนอาหารแท
• พระองคทรงเปนเถาองุนแท
• พระองคทรงเต็มไปดวยความจริง
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• ความจริงมาถึงเราโดยทางพระองค
• พระองคทรงเปนพยานที่สัตยซื่อและแทจริง
• ความจริงอยูในพระองค
• พระองคทรงเปน “ทางนั้น เปนความจริง”
3. พระวิญญาณบริสุทธิ์ ถูกเรียกวา พระวิญญาณแหงความจริง
4. พระวจนะเปนจริงและการพิพากษาของพระเจาตั้งบนพระวจนะนี้
5. ความรอด ซึง่ มีพนื้ ฐานอยูบนพระกิตติคุณนั้นเปนความจริง
6. ผลของพระวิญญาณอยูในความดีงามทั้งมวล ความชอบธรรมและความจริง ดังนั้นผล ของพระวิญญาณจึง
เปนจริง (เอเฟซัส ๕.๙)
7. คริสตจักร ตองมีรากฐานบนความจริง เปนเสาหลักและพื้นฐานของความจริง
8. การทรงเจิมของพระเจาเปนความจริง (๑ ยอหน ๒.๒๗)
ถาคุณตองเปนผูนมัสการแท คุณตองไมใชรูแคความจริงเทานั้น คุณตองตอบสนองดวย
กษัตริยซาอูลและดาวิด เมือ่ ถูกเผชิญหนากับความบาปของเขา กษัตริยดาวิดตอบสนองโดยการสํานึก
บาป แตซาอูลไมสํานึก การนมัสการของซาอูลไมเปนที่พอพระทัยเพราะวา
๑. ประชากร “เพราะวาขาพเจาเห็นประชาชน” .....เขาหวงใยวาคนจะคิดอะไรมากกวาพระเจาทรงคิดอะไร
๒. ความเครงศาสนา พระองคทรงมีความชอบธรรมของพระองคเอง อางวาพระองคไดรับตําแหนงผูเผยพระวจนะ
เพราะวาการที่จะไปสงครามกอนอธิษฐานนั้นไมถูกตองตามพระคัมภีร
๓. ความเยอหยิ่ง ซาอูลมีความพอใจในตนเอง จงสังเกตวาเขากลาววา “ขาพเจาเองเพราะทานมิไดมาที่นี่”
ซาอูลถวายเครือ่ งบูชาในขณะที่พระเจาขอใหเขาสํานึกผิดและการนมัสการของเขาไมเปนที่ยอมรับ พระ
เจาทรงปรารถนาการเชื่อฟงมากกวาเครื่องบูชา การทําตามรูปแบบของการนมัสการไมวาจะดูศักดิ์สิทธิ์เพียงใด ก็ไมมี
ความหมายอะไรถาจิตใจไมถูกตองกับพระเจา
จิตวิญญาณและความจริงไปดวยกัน
การนมัสการดวยจิตวิญญาณคือ การยอมใหพระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนไหวในวิญญาณที่ไดรับการไถ
แลวของคุณ ซึง่ ทําใหเกิดความรัก ความยกยองชื่นชม ความสละอุทิศตน ถวายเกียรติและความยําเกรงนับถือไปยัง
พระเจาผูทรงเปนพระวิญญาณ
การนมัสการดวยความจริงคือการนมัสการตามพระวจนะของพระเจาและการตอบสนองอยางเหมาะสม
ตอความจริงของพระเจา
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ดังนั้น “การนมัสการดวยจิตวิญญาณและความจริง” ประกอบดวยผูเชื่อซึ่งถวายเกียรติและชื่นชมพระเจา
โดยการเราของพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามพระวจนะของพระเจา จําเปนตองมีทั้งพระวิญญาณและพระวจนะของพระ
เจาเพื่อใหเกิดการนมัสการแท ถาพระวิญญาณไมไดอยูที่นั่ แลวการนมัสการก็ตายและไรชีวิต ถาไมมีพระวจนะแลว
การนมัสการก็เปนแคพิธีกรรมหรือลัทธิทําตามอารมณเทานั้น

เหตุใดเราจึงนมัสการ
เรานมัสการเพราะวา
ตัวอยาง
พระคัมภีรมีตัวอยางมากมายของการนมัสการ
การหนุนใจ
เราไดรับคําบัญชาจากพระคัมภีรใหนมัสการ
“คือชนชาติที่เราปนเพื่อเราเอง เพือ่ เขาจะถวายสรรเสริญเรา”
อิสยาห ๔๓.๒๑
“และทานทัง้ หลายก็เสมือนศิลาที่มีชีวิตที่กําลังกอขึ้นเปนพระนิเวศฝายวิญญาณ เปนปุโรหิตบริสุทธิ์ เพื่อ
ถวายสักการบูชาฝายวิญญาณ ทีช่ อบพระทัยของพระเจาโดยทางพระเยซูคริสต แตทา นทั้งหลายเปนชาติที่พระองค
ทรงเลือกไวแลว เปนพวกปุโรหิตหลวง เปนประชาชาติบริสุทธิ์ เปนชนชาติของพระเจาโดยเฉพาะ เพือ่ ใหทานทั้งหลาย
ประกาศพระบารมีของพระองค ผูไ ดทรงเรียกทานทั้งหลายใหออกมาจากความมืด เขาไปสูความสวางอันมหัศจรรย
ของพระองค”
๑ เปโตร ๒.๕, ๙
“จงสรรเสริญพระเจาเถิด เปนการดีที่จะรองเพลงถวายสดุดีแดพระเจาของเรา เพราะพระองคทรงพระ
เมตตาและบทเพลงถวายสรรเสริญก็เหมาะสม”
สดุดี ๑๔๗.๑
คําบัญชาครั้งแรกคือ ใหนมัสการพระเจา (อพยพ ๒๐.๑-๕,. สดุดี ๔๕.๑๑) งานรับใชที่ยิ่งใหญที่สุดของ
คุณคือ การนมัสการพระเจามากกวาการทํางานเพื่อพระเจา
“บุตรของขาพเจาเอย อยาเพิกเฉยเพราะพระเจาไดทรงเลือกทานใหยืนอยูเฉพาะพระพักตรของพระองค
เพือ่ ปรนนิบัติพระองคและเปนผูปรนนิบัติของพระองคและเผาเครื่องหอม”
๒ พงศาวดาร ๒๙.๑๑
เปนจุดหมายปลายทางนิรันดร
คุณถูกสรางใหนมัสการและจุดหมายปลายทางของคุณถูกตัดสินโดยดูวาคุณนมัสการพระเจาเที่ยงแท
หรือไม
รูปแบบของการนมัสการ
รูปแบบของการนมัสการประกอบดวย
การยกยอง :
พระเจา (แสวงหาเบื้องบน)
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การทําใหจําเริญ : พระกายของพระคริสต (อยูภายใน)
การประกาศ :
คนหลงหาย (ออกไปตามหา)
ทัง้ สามสวนนี้เปนสิ่งจําเปน คริสตจักรยุคแรกเดินตามรูปแบบนี้ (กิจการ ๒๔.๓, ๔๖, ๔๗) ยอหนก็เนนยํ้า
เรื่องนี้ (ยอหน ๑๕.๑-๑๑, ๑๒-๑๗, ๑๘-๒๗)
เมือ่ คุณยกยองพระเจา คุณก็จําเริญขึ้น เมื่อคุณจําเริญ คุณก็ประกาศ เมื่อคุณประกาศ คุณก็จําเริญขึ้น
และยกยองพระเจา .....ดังนัน้ รูปแบบจึงตอเนื่องเปนวงจรไป
ผลของการนมัสการ
ตอไปนี้เปนผลที่ประเสริฐบางประการของการนมัสการ
๑. พระเจาทรงไดรับเกียรติ
“บุคคลทีน่ าการโมทนาพระคุ
ํ
ณมาเปนเครื่องสักการบูชาก็ใหเกียรติแกเรา เราจะสําแดงความรอดของพระ
เจาแกผูจัดทางของเขาอยางถูกตอง” สดุดี ๕๐.๒๓
๒. รับรูถึงผูแสวงหา
ผูแ สวงหาไดรับการยอมรับเขาสูการทรงสถิตของพระเจา
“จงเขาประตูของพระองคดวยการโมทนา และเขาบริเวณพระนิเวศของพระองคดวยการสรรเสริญ จง
ถวายโมทนาขอบพระคุณพระองค จงถายสาธุการแดพระนามของพระองค”
สดุดี ๑๐๐.๔
“อยาทุกขรอนในสิ่งใดๆ เลย แตจงทูลเรือ่ งความปรารถนาของทานทุกอยางตอพระเจาดวยการอธิษฐาน
การวิงวอนกับการขอบพระคุณ”
ฟลิปป ๔.๖
พระคัมภีรกลาววา พระเจาทรงอยูทามกลางคําสรรเสริญของประชากร (สดุดี ๒๒.๓) เมื่อคุณสรรเสริญ
พระองค คุณสรางพลับพลาฝายวิญญาณซึ่งพระองคเสด็จมาสถิตอยู
๓. ผูเชื่อไดรับการชําระใหบริสุทธิ์
เมือ่ คุณเขาสูการทรงสถิตของพระเจาโดยการนมัสการ คุณไดรับการชําระใหบริสุทธิ์
“ผูใ ดจะขึน้ ไปบนภูเขาของพระเจาและผูใดจะยืนอยูในวิสุทธิสถานของพระองค คือผูที่มีมือสะอาดและใจ
บริสุทธิ์ ผูท มี่ ไิ ดปลงใจในสิ่งเท็จและมิไดสาบานอยางหลอกลวง เขาจะรับพระพรจากพระเจาและความยุติธรรมจาก
พระเจาแหงความรอดของเขา” สดุดี ๒๔.๓-๕
“เบามีไวสําหรับเงิน เตาถลุงมีไวสําหรับทองคํา คําสรรเสริญของคนจะพิสูจนคน” สุภาษิต ๒๗.๒๑
ขณะทีค่ ุณถูกเผาไหมและแตกหักตอหนาพระองค ความไมบริสุทธิ์ในชีวิตของคุณก็ถูกแยกออกไปจากแร
ทีม่ คี า และลอยขึ้นสูผิวพื้นเพื่อที่คุณจะนําสิ่งเหลานั้นไปไวที่ไมกางเขน เมือ่ คุณใชเวลากับการทรงสถิตของพระองค
คุณก็ถูกเปลี่ยนแปลงใหม
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โมเสสสะทอนพระสิริของพระเจาบนสีหนาของเขา
ประชากรสังเกตเห็นไดวาสาวกของพระเยซูไดอยูกับพระเจา
อิสยาห ชายผูมีริมฝปากไมสะอาด ไดรับการชําระใหสะอาดโดยไฟของพระเจา
๔. คริสตจักรจําเริญขึ้น
คริสตจักรทีส่ รรเสริญพระเจามีผลทําใหประชากรรวมกันเปนนํ้าหนึ่งใจเดียว มีการถวาย มีความกระตือรือ
ลนและนมัสการที่บานเชนเดียวกับในที่ชุมชน (กิจการ ๒.๔๒-๔๗)
๕. มีการประกาศแกคนหลงหาย
กิจการ ๒.๔๗ บันทึกวา ผูเ ชือ่ สรรเสริญพระเจาและคนอีกมากมายถูกนับรวมเขากับคริสตจักร ถาคุณ
นมัสการดวยจิตวิญญาณและความจริง ผูไ มเชือ่ ซึ่งอยูทามกลางคุณจะถูกดึงดูดเขามาหาพระเจา
เตรียมตัวเพื่อการนมัสการ
ตอไปนีเ้ ปนขอพระคัมภีรซึ่งอธิบายวาจะเตรียมจิตใจของคุณใหนมัสการพระเจาไดอยางไร
“ก็ใหเราเขาไปใกลดวยความบริสุทธิ์ใจ ดวยไวใจเต็มที่ มีใจทีไ่ ดรับการทรงชําระใหสะอาดแลว และมีกายที่
ลางชําระดวยนํ้าบริสุทธิ์”
ฮีบรู ๑๐.๒๒
การทรงเรียกใหนมัสการคือ “ใหเขามาใกล” ขณะที่คุณเขามาใกล มีจุดตรวจสอบดังนี้คือ
ความจริงใจ :
จิตใจบริสุทธิ์
ความไวใจ
:
มีความมั่นใจเต็มที่ในความเชื่อ
ความถอมใจ :
รูว า คุณไมมีคุณคาควรนอกจากโดยทางพระโลหิต
ความบริสุทธิ์ :
การชําระใหสะอาดประจําวันดวยนํ้าบริสุทธิ์แหงพระวจนะของพระเจา

แบบตางๆ ของการนมัสการ
พระคัมภีรกลาวถึงแบบตางๆ หลายอยางในการนมัสการ
๑. การนมัสการแหงการสํานึกผิด
สดุดี ๕๑ เปนตัวอยางที่วิเศษของการนมัสการแหงการสํานึกผิด เปนคําอธิษฐานของดาวิดหลังจากที่เขา
ทําบาปกับเบธเชบา
๒. การนมัสการแหงการยอมรับ
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โยบสูญเสียลูกๆ และทรัพยสินของเขา แตเขาก็ยังนมัสการพระเจา
“แลวโยบก็ลุกขึ้น ฉีกเสื้อคลุมของตน โกนศีรษะ กราบลงถึงดินนมัสการ ทานวา ‘ขาพเจามาจากครรภ
มารดาของขาพเจาตัวเปลา และขาพเจาจะกลับไปตัวเปลา พระเจาประทานและพระเจาทรงเอาไปเสีย สาธุการแดพระ
นามพระเจา” โยบ ๑.๒๐-๒๑
๓. การนมัสการแหงการอุทิศตน
อานปฐมกาล ๒๒.๑-๑๔ เรือ่ งราวของอับราฮัมและอิสอัค คือตัวอยางที่ยิ่งใหญของการนมัสการแหงการ
อุทิศตน จงสังเกตวาอับราฮัมใหการนมัสการเปนสิ่งสําคัญอันดับแรก เขาลุกขึ้น “แตเชาตรู” เพือ่ นมัสการ แมวาเขา
เชือ่ วาเขาตองสูญเสียบุตรชายซึ่งเขารักที่สุด (พวกเราบางคนไมสนใจที่จะลุกขึ้นแตเชาเพื่ออธิษฐาน เรารูสึกวาเปนการ
ลงทุนมากเกินไป)
การนมัสการแหงการอุทิศตนนั้น เราตองแยกตนไวเพื่อพระเจา อับราฮัมบอกคนใชของเขาวา “เจาจงรอ
อยูที่นี่” การนมัสการแทตองการใหเราตั้งใจที่จะแยกตนไวจากสิ่งที่รบกวนภายนอก
การนมัสการแทนั้นเปนเรื่องของแตละบุคคล คุณจะไมมวี ันไดนมัสการอยางแทจริงจนกวาคุณกระทําการ
นมัสการแหงการอุทิศตนตามลําพัง
การนมัสการแหงการอุทิศตนนั้นตองลงทุนมาก ในกรณีของอับราฮัม พระเจาทรงขอใหเขาถวายบุตรคน
เดียวของเขา กษัตริยด าวิดกลาววาเขาจะไมถวายสิ่งใดตอพระเจาซึ่งเขาไมไดจายเงินเลย (๒ ซามูเอล ๒๔.๒๔)
๔. การนมัสการแหงการผูกพันตน (ทําสัตยสาบาน)
ตัวอยางของการนมัสการแหงการผูกพันตน ใหดู ๒ พงศาวดาร ๑๕.๑๐-๑๕ บันทึกวา อิสราเอลทําพันธ
สัญญาทีจ่ ะปรนนิบัติพระเจาในขณะที่เขานมัสการ
๕. การนมัสการแหงการทําสงคราม
โดยพื้นฐานแลว ศัตรูของคุณโจมตีคุณ ๔ ดานดวยกัน ซาตานโจมตีการนมัสการพระเจาของคุณ โจมตีพระ
วจนะพระเจา การดําเนินชีวิตคริสเตียนและงานของคุณเพื่อพระเจา
จงอานสดุดี ๑๔๙.๖-๙ มีตวั อยางที่ดีที่สุดของการใชคําสรรเสริญเปนอาวุธ เมือ่ ประกอบกับพระวจนะของ
พระเจา คําสรรเสริญทําหนาที่ดังนี้
๕.๑ กระทําการแกแคนแกชาวโลก : คําสรรเสริญมีประสิทธิภาพในการทําสงครามกับคนที่ไมรูจักพระเจา
๕.๒ กระทําการลงโทษ : การยุตธิ รรมและการพิพากษาเกิดผลจากการสรรเสริญ
๕.๓ ลามตรวนกษัตริยของเขา : พระเจาบอกใหเราผูกมัดมาร แลวโยนมันทิ้งไป
๕.๔ เอาเครื่องเหล็กลามเจานาย : คําสรรเสริญผูกมัดอํานาจที่ดอยกวาของซาตานเชน ผูน าในระบบของโลกนี
ํ
้
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๕.๕ กระทําแกเขาตามคําพิพากษาที่เขียนไว : ขณะที่คุณสรรเสริญ ศัตรูของคุณถูกตัดสินบนพื้นฐานของพระวจนะ
ของพระเจา มีตวั อยางมากมายในพระคัมภีรในเรื่องของการสรรเสริญและการนมัสการในการใชอาวุธฝายวิญญาณ
ตอไปนี้เปนตัวอยางบางประการ
กิเดโอนนมัสการกอนการตอสูกับชาวมีเดียนและเขากับคนของเขารองตะโกนกอนการตอสู
เปาโลและสิลาสนมัสการกอนที่เขาจะถูกปลอยจากคุก
โยนาหนมัสการกอนที่เขาจะถูกปลอยจากทองปลา

จะนมัสการเมื่อใด ?
คุณควรนมัสการ
๑. ประจําวัน
อิสราเอลสรรเสริญพระเจาทุกวันๆ (๒ พงศาวดาร ๓๐.๒๑) คริสตจักรในพันธสัญญาใหมไปตามบาน
สรรเสริญพระเจา (กิจการ ๒.๔๖-๔๗)
๒. อยางตอเนื่อง (สมํ่าเสมอ)
“ขาพเจาจะสรรเสริญพระเจาตลอดไป คําสรรเสริญพระองคอยูที่ปากขาพเจาเรื่อยไป” สดุดี ๓๔.๑
“ขอใหบรรดาผูที่เห็นชอบในชัยชนะของขาพระองคโหรองและยินดีและกลาวอยูเสมอวา ‘พระเจาใหญ
ยิ่ง.....’” สดุดี ๓๕.๒๗
“เหตุฉะนัน้ ใหเราถวายเครื่องบูชาแหงคําสรรเสริญแดพระเจาตลอดไป โดยปากของเรากลาวขอบพระคุณ
พระนามของพระองค”
ฮีบรู ๑๓.๑๕
“เขาทัง้ หลายอยูในพระวิหารสรรเสริญพระเจาเสมอๆ (ทุกวัน)”
ลูกา ๒๔.๕๓
“และอยาเมาเหลาองุนซึ่งจะทําใหเสียคน แตจงประกอบดวยพระวิญญาณ จงปราศรัยกันดวยเพลงสดุดี
เพลงนมัสการและเพลงสรรเสริญ คือ รองเพลงสรรเสริญและสดุดีจากใจของทานถวายองคพระผูเปนเจา จงขอบ
พระคุณพระเจาคือพระบิดาสําหรับสิ่งสารพัดเสมอ ในพระนามของพระเยซูคริสตเจาของเรา” เอเฟซัส ๕.๑๘-๒๐

๓. ภายหลังจากที่มีการสําแดงพิเศษของพระเจา
จงอานเกีย่ วกับการปรากฎพระองคเปนพิเศษของพระเจาแกอับราฮัมในปฐมกาล ๑๒ และการสําแดงของ
พระเจาแกโมเสสในอพยพ ๓๔ เมือ่ พระเจาทรงเปดเผยพระองคเองดวยวิธีพิเศษ ประชากรก็นมัสการพระองค
๔. เมื่อไดรับพระสัญญาของพระเจา
เมือ่ เอลีเซอรไดรับพระสัญญาพิเศษจากพระเจาในปฐมกาล ๑๓.๑๔-๑๘ เขาตอบสนองโดยการนมัสการ
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๕. เมื่อคําอธิษฐานไดรับคําตอบ
เมื่อเอลีเซอรไดรับคําตอบคําอธิษฐานของเขา เขานมัสการพระเจา (ปฐมกาล ๒๔)
๖. เมือ่ คนเห็นชอบกับเรา
เมือ่ มีผูเห็นชอบดวยกับเอลีเซอร ในปฐมกาล ๒๔.๕๒เขานมัสการพระเจาดวย (ปฐมกาล๒๔.๕๒)
๗. หลังจากวิกฤติการ
กษัตริยด าวิดนมัสการพระเจาหลังจากที่บุตรชายเสียชีวิต นีเ่ ปนการถวายบูชาแหงคําสรรเสริญที่แทจริง
สดุดี ๒๗.๕ กลาวถึงชวงเวลาแหงความทุกขยาก อยางไรก็ตาม ขอ ๖ กลาวถึงการถวาย “เครื่องบูชาแหง
ความยินดี” ดาวิดกลาววา
“ขาพระองคจะถวายเครื่องสักการบูชาโมทนาพระคุณแดพระองค และรองทูลออกพระนามของพระเจา”
สดุดี ๑๑๖.๑๗
“และใหเขาถวายเครื่องสักการบูชาโมทนาพระคุณ และเลาราชกิจของพระองคดวยรองเพลงอยางชื่นบาน”
สดุดี ๑๐๗.๒๒
การสรรเสริญและนมัสการไมใชการถวายบูชาเมื่อทุกสิ่งดําเนินไปดวยดีและคุณรูสึกอยากจะสรรเสริญ
พระเจา แตเปนเครื่องบูชาเมื่อทุกสิ่งเลวรายและคุณยังคงสรรเสริญพระองค
๘. ในชวงเวลาของการทดลองและการสงคราม
โยบยังนมัสการพระเจาแมวาจะผานชั่วโมงที่มืดมิดและสงครามฝายวิญญาณ
๙. ในทุกสิ่งที่คุณกระทํา
คุณตองนมัสการพระเจาเสมอไปในทุกสิ่งที่คุณกระทํา เพือ่ ถวายเกียรติแดพระเจา
๑๐. เสมอไปเปนนิตย
“ขาพระองคจะโมทนาพระคุณของพระองคเปนนิตย” สดุดี ๕๒.๙

จะนมัสการที่ไหน ?
1. ในที่ประชุม (คริสตจักร)
“ขาพระองคบอกเลาพระนามของพระองคแกพี่นองของขาพระองค
ขาพระองคจะสรรเสริญพระองค
ทามกลางชุมนุมชน” สดุดี ๒๒.๒๒
“แลวขาพระองคจะโมทนาพระคุณพระองคในที่ชุมนุมใหญ ขาพระองคจะสรรเสริญพระองคทามกลางคน
เปนอันมาก” สดุดี ๓๕.๑๘
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“จงสรรเสริญพระเจาเถิด จงรองเพลงบทใหมถวายพระเจา รองบทสรรเสริญถวายพระองคในชุมนุมธรรมิก
ชน” สดุดี ๑๔๙.๑
2. ในบานของคุณ
“ใหธรรมิกชนลิงโลดในชัยเกียรติ ใหเขารองเพลงดวยความชื่นบานบนที่นอนของเขา” สดุดี ๑๔๙.๕
3. ตอหนาผูไมเชื่อ
“พระองคทรงบรรจุเพลงใหมในปากขาพเจา เปนบทเพลงสรรเสริญพระเจาของเรา คนเปนอันมากจะเห็น
และเกรงกลัวและวางใจในพระเจา”
สดุดี ๔๐.๓
“จงรองเพลงถวายพระเจา สรรเสริญพระนามของพระองค
จงประกาศความรอดของพระองคทุกๆวัน
จงเลาถึงพระสิริของพระองคทามกลางบรรดาประชาชาติถึงการอัศจรรยของพระองคทามกลางบรรดาชนชาติทั้ง
หลาย”
สดุดี ๙๖.๒-๓
4. ตอหนาชนชาติทั้งหลายในโลก
“ขาแตพระเจา ขาพระองคจะถวายโมทนาพระคุณพระองคทามกลางประชาชาติ ขาพระองคจะรองเพลง
สรรเสริญพระองคทามกลางชนชาติทั้งหลาย”
สดุดี ๑๐๘.๓
“จงรองเพลงบทใหมถวายพระเจา แผนดินโลกทั้งสิ้นจงรองเพลงถวายพระเจา
“จงรองเพลงถวายพระเจา สรรเสริญพระนามของพระองค
จงประกาศความรอดของพระองคทุกๆ วัน
จงเลาถึงพระสิริของพระองคทามกลางบรรดาประชาชาติ
ถึงการอัศจรรยของพระองคทามกลางบรรดาชนชาติทั้ง
หลาย” สดุดี ๙๖.๑-๓
คุณจะไดศึกษาตอไปถึงเรื่องการนมัสการ ขณะทีค่ ณ
ุ ศึกษาเฉพาะอยางมากขึ้นวาจะนมัสการอยางไร เมื่อ
คุณนมัสการดวยจิตวิญญาณและความจริง
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ชื่อ ………………………………………..

วิชา ระบบวิธีการระดมกําลังคน

บททดสอบตนเอง บทที่ ๙
๑. จงเขียนขอพระคัมภีรจากความทรงจํา
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ใหคํานิยามคําวา “การนมัสการ”
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
๓. อธิบายวาการนมัสการดวยจิตวิญญาณหมายความวาอะไร ?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
๔. อธิบายวาการนมัสการดวยความจริงหมายความวาอะไร ?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
๕. จงสรุปเหตุผล ๓ ประการวาเหตุใดเราจึงนมัสการ
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
๖. อธิบายรูปแบบของการนมัสการ
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……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

๗. จงบอกผล ๕ ประการของการนมัสการ
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
๘. จงบอกถึงการนมัสการ ๕ แบบ
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
๙. จงใหขอ พระคัมภีรอางอิงซึ่งอธิบายวาจะเตรียมตัวอยางไรเพื่อนมัสการ
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
๑o. อธิบายวาเราตองนมัสการเมื่อใด ?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
๑๑. อธิบายวาเราตองนมัสการที่ไหน ?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
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วิชา ระบบวิธีการระดมกําลังคน
คําตอบบททดสอบ บทที่ ๙
๑.
“แตวาระนั้นใกลเขามาแลวและบัดนี้ก็ถึงแลวคือ
เมือ่ ผูท นี่ มัการอยางถูกตองจะนมัสการพระบิดาดวยจิต
วิญญาณและความจริง เพราะวาพระบิดาทรงแสวงหาคนเชนนั้นนมัสการพระองค พระเจาทรงเปนพระวิญญาณ และ
ผูท นี่ มัสการพระองคตองนมัสการดวยจิตวิญญาณและความจริง” ยอหน ๔.๒๓-๒๔
๒.
การนมัสการหมายถึง การเคารพนับถือ การจุมพิต การแสดงคารวะตอ การยําเกรง ยืนตัวสั่นดวยความกลัว
แสดงการอุทิศตน กมหัวลงและใหเกียรติ การนมัสการเปน การรับรูถึงพระเจา ธรรมชาติของพระองค บุคคลิกภาพ วิธี
การและการอางสิทธิ ไมวา จะโดยการถวายคําสรรเสริญหรือแสดงกิริยารับรูโดยการนมัสการของคริสเตียน “การ
ปรนนิบัติ” หมายถึง “การนมัสการ” การนมัสการหมายถึงการใหคุณคาแกคนบางคน เปนการตอบสนองตอพระเจาซึ่ง
เราประกาศถึงคุณคาของพระองค เฉลิมฉลองพระองค และโออวดพระนามของพระองค หนา ๑o๖
๓.
ดูคาอธิ
ํ บายเรื่องการนมัสการดวยจิตวิญญาณในหนา ๑๐๘
๔.
ดูคาอธิ
ํ บายเรื่องการนมัสการดวยความจริงในหนา ๑๑๑
๕.
เรานมัสการเพราะเรามีตัวอยาง การหนุนใจและจุดหมายปลายทางนิรันดร ดูคาอธิ
ํ บายในหนา ๑๑๔
๖.
รูปแบบของการนมัสการประกอบดวย
การยกยอง
พระเจา (แสวงหาขึ้นขางบน)
การจําเริญ
พระกายของพระคริสต (เขาภายใน)
การประกาศ
ผูห ลงหาย(ออกไปหา)
ดูหนา ๑๑๕
๗.
คุณอาจหารายการผล ๕ ประการที่อธิบายในหนา ๑๑๕
๘.
แบบ ๕ ประการของการนมัสการคือ
๑. การนมัสการแหงการสํานึกผิด
๒. การนมัสการแหงการยอมรับ
๓. การนมัสการแหงการอุทิศตน
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๙.
๑๐.
๑๑.

๔. การนมัสการแหงการผูกพันตน
๕. การนมัสการแหงการทําสงคราม
หนา ๑๑๗
ฮีบรู ๑๐.๒๒
ดูคาอธิ
ํ บายในหนา ๑๑๘–๑๑๙ เกีย่ วกับวาเราตองนมัสการที่ไหน
ดูคาอธิ
ํ บายในหนา ๑๑๙–๑๒๐ เกีย่ วกับเราตองนมัสการเมื่อใด

เพื่อการศึกษาตอไป
๑. จงศึกษาประวัติการนมัสการเพื่อเรียนรูไดมากขึ้น
การนมัสการกอนการทรงสราง ดู บันทึกในโยบ ๓๘.๔-๗
การนมัสการกอนการลมลง
อาดามและเอวานมัสการพระเจากอนเขาทําบาป ทันทีทเี่ ขาหยุดนมัสการพระเจา เขาลมลงในความบาป
(ปฐมกาล ๓.๑-๑๓)
การนมัสการในพันธสัญญาเดิม
คายินและอาเบล : ปฐมกาล ๔
ปุโรหิต : ปฐมกาล - เฉลยธรรมบัญญัติ
ชาติอสิ ราเอลในทะเลทรายและในดินแดนพระสัญญา : อพยพจนถึงนางรูธ
การนมัสการในพันธสัญญาเดิมมีรายละเอียดมาก ใชเนื้อความถึง ๗ บท (ขอพระคัมภีร ๒๔๓ ขอดวยกัน) เพื่อ
อธิบายถึงพลับพลาและ ๓๑ ขอ เพือ่ อธิบายถึงการทรงสรางทั้งหมดของจักรวาล
ผูใ ดทีเ่ ขามายังทีบ่ ริสุทธิ์ที่สุดจะมาทางประตูหนึ่งและเดินออกไปทางลานเพื่อไปสูที่ซึ่งพระเจาสถิตอยู ประตูนี้
เรียกวา “ขอบพระคุณ” และลานกวางเรียกวา “การสรรเสริญ”
สดุดี ๒๒.๓ ชีใ้ หเห็นวาพระเจาทรงประทับอยูเหนือคําสรรเสริญของประชากรของพระองค ทีป่ ระทับของพระองค
อยูท ามกลางลานของคําสรรเสริญ แมแตการออนวอนก็ตองทําดวยการขอบพระคุณ (ฟลิปป ๔.๖)
ขณะที่คุณเขามาตอหนาพระองค ชองทางของการสื่อสารก็เปดออกซึ่งคุณสามารถพูดและพระองคทรงสดับ คุณ
อาจใชเวลาทั้งหมดดในชีวิตของคุณในการเปนคริสเตียนแหงลานชั้นนอก หรือคุณอาจเคลื่อนเขามาสูลานชั้นในของ
การนมัสการที่แทจริง
การนมัสการในพันธสัญญาใหม
การนมัสการโดยพระเยซู : ฮีบรู ๒.๑๒
การนมัสการในคริสตจักรยุคแรก : เขาพบปะกันในบานและในวันขององคพระผูเปนเจา : ยอหน ๒๐.๑๙, ๒๖,
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กิจการ ๒๐.๗ : ๑ โครินธ ๑๖.๒
เขามักจะมีคริสตจักรในบานแมวาเขายังคงพบกันที่ธรรมศาลาและพระวิหารดวย : ฟเลโมน ๒; โรม ๑๖.๕;
โคโลสี ๔.๑๕
การนมัสการในพันธสัญญาใหมประกอบดวย
การเทศนา : กิจการ ๒๐.๗, ๑ โครินธ ๑๔.๑๙
การอานพระวจนะ : ยากอบ ๑.๒๒, โคโลสี๔.๑๖
การอธิษฐาน : ๑ โครินธ ๑๔.๑๔-๑๖
การรองเพลง : เอเฟซัส ๕.๑๙, โคโลสี ๓.๑๖
การบัพติศมาและพิธีมหาสนิท : กิจการ ๒.๔๑, ๑ โครินธ ๑๑.๑๘-๓๔
การใหทาน : ๑ โครินธ ๑๖.๑๒
การเคลื่อนไหวของของประทานพระวิญญาณ : ๑ โครินธ ๑๒
การนมัสการในปจจุบัน
รางกายของคุณเปนพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจา
“ทานทัง้ หลายไมรูหรือวาทานเปนวิหารของพระเจา และพระวิญญาณของพระเจาสถิตอยูในทาน”
๑ โครินธ ๓.๑๖
สิบเอ็ดบทแรกของหนังสือโรมกลาวถึงพระกิตติคุณที่มหัศจรรย การตอบสนองของเราตอพระกิตติคุณใหไว
ในโรม๑๒.๑-๒ เราตองถวายรางกายของเรา(รางกาย ความคิดจิตใจ จิตวิญญาณทั้งหมด)เปนเครื่องบูชาที่มีชีวิต
การนมัสการในอนาคต
รูปแบบของการนมัสการในอนาคตถูกเปดเผยไวในหนังสือวิวรณ ในขอความตอไปนี้ : วิวรณ ๔.๑๐-๑๑;
๕.๑๔; ๑๑.๑๕-๑๗; ๑๔.๖-๗; ๑๕.๔; ๑๙.๔, ๑๐; ๒๒.๘-๙
๒. การนมัสการสรรเสริญไมเปนที่ยอมรับถาผูรับปฏิเสธการนมัสการ ตอไปนีเ้ ปนบางสิ่งที่ทําใหการนมัสการไมเปนที่
พอพระทัยของพระเจา
การแทรกแซงจากอาณาจักรของซาตาน
การผูกมัดวิญญาณ การทําใหใจเลื่อนลอยไปที่อื่น การขัดจังหวะเปนสิ่งที่ซาตานใชแทรกแซงการนมัสการ
ความบาป
ความบาปทุกชนิดเปนสิ่งที่ขัดขวางการนมัสการ
“ถาขาพเจาไดบมความชั่วไวในใจขาพเจา องคพระผูเปนเจาคงไมทรงสดับ” สดุดี ๖๖.๑๘
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“ขอทรงชวยกูข า พระองคจากผูที่ทําความชั่วรายและขอทรงชวยขาพระองคใหรอดจากคนกระหายเลือด”
สดุดี ๕๙.๒
เมือ่ คุณเอาการนมัสการมาแทนการเชื่อฟงก็ไมเปนที่ยอมรับของพระเจา
“และซามูลเอลกลาววา ‘พระเจาทรงพอพระทัยในเครื่องเผาบูชาและเครื่องสัตวบูชามากเทากับการที่จะเชื่อ
ฟงพระสุรเสียงของพระองคหรือ ดูเถิด ทีจ่ ะเชือ่ ฟงก็ดีกวาเครื่องสัตวบูชา และซึง่ จะสดับฟงก็ดีกวาไขมันของบรรดา
แกะผู เพราะการกบฎก็เปนเหมือนบาปแหงการถือฤกษถือยาม และความดื้อดึงก็เปนเหมือนบาปชั่วและการไหวรูป
เคารพ เพราะเหตุทที่ านทอดทิ้งพระวจนะของพระเจา พระองคจงึ ทรงถอดทานออกจากตําแหนงกษัตริย’”
๑ ซามูเอล ๑๕.๒๒-๒๓
ความรูสึกผิด
ความรูสึกผิดจอมปลอม กีดกัน้ คุณจากการเขามาสูการทรงสถิตของพระเจาในการนมัสการ วิธที ี่ดีที่สุดใน
การแยกแยะระหวางความรูสึกผิดและการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทําใหคุณสํานึกผิดก็คือ ซาตานทําใหคุณมีความรูสึก
ผิดในเรื่องทั่วๆ ไป พระวิญญาณบริสุทธิ์ทําใหคุณรูเฉพาะเจาะจงในความผิดบาปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ความกลัว
ความกลัวความคิดเห็นของผูอื่น ความกลัวที่จะปลดปลอยอารมณ ความกลัวที่จะถูกปฏิเสธและความ
กลัวการดูหมิ่นดูแคลน ลวนแตเปนสิ่งกีดขวางการนมัสการ
ความเยอหยิ่ง
พระคัมภีรกลาววาพระเจาทรงตอสูผูที่หยิ่งยะโส ผูท พี่ ระเจาตอตานยอมไมสามารถนมัสการพระองคได
ความคิดผิดๆเกี่ยวกับพระเจา
บางคนคิดวาพระเจานั้นทรงดุราย เหีย้ มโหดและพรอมที่จะลงโทษเขาถึงตาย ในขณะที่เราควรมีความ
เกรงกลัวพระเจาในแงของการเคารพนับถือก็ไมไดหมายความวาเราตองตอบสนองดวยความกลัว
วิญญาณแหงความรูสึกหนักใจ
เพื่อที่จะสรรเสริญพระเจา คุณตองเต็มใจที่จะยกเลิกวิญญาณแหงความรูสึกหนักใจ ซึง่ รวมถึงทาทีของ
การสงสารตนเอง ความหดหูใจ ความเศราและความคิดในแงลบ
พิธกี ารซึ่งกีดขวางเสรีภาพ
พระคัมภีรกลาวถึงผูที่มีรูปแบบของคุณธรรมอันดี ซึง่ ปฏิเสธฤทธิ์อํานาจของพระเจา ระเบียบแบบแผน
และพิธกี รรมเปนสิ่งกีดขวางเสรีภาพในการนมัสการและทําใหออนระอาใจ (ดูมาลาคี ๑.๑๑-๑๓) เมือ่ การนมัสการ
กลายเปนสิ่งที่นาเหนื่อยใจ จึงไมมีความยินดี ราเริงในการนมัสการ (โยเอล ๑.๑๖)
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ประเพณี
พระเยซูทรงกลาวถึงผูนําทางศาสนาในสมัยของพระองค
“เขานมัสการเราโดยหาประโยชนมิได
ดวยเอาบทบัญญัติของมนุษยมาตูวาเปนพระดํารัสสอนของ
พระเจา”
มัทธิว ๑๕.๙
ประเพณีตามบทบัญญัติของมนุษย งานประจําวันและการปฏิบัติซํ้าซากทุกสิ่งกีดขวางการนมัสการที่แท
จริง (มัทธิว ๖.๗, ฟลิปป ๓.๑๓) (ทุกๆ คริสตจักรไดพฒ
ั นาประเพณีและมักจะยอมถวายบูชาการนมัสการแทมากกวาที่
จะเอาประเพณีมาถวายบูชาคือ ยอมสละการนมัสการแท แตไมยอมสละประเพณี)
การมีรูปเคารพ
วัฒนธรรมสมัยโบราณเต็มไปดวยรูปเคารพ สดุดี ๑๑๕ บอกถึงลักษณะ ๓ ประการของรูปเคารพดังนี้
1. มนุษยเปนคนทําขึ้น
2. ปราศจากชีวิตและไมมีฤทธิ์เดช
3. คนกลายเปนเหมือนสิ่งที่เขานมัสการ
ตัวอยางเชน อิสราเอลตาบอดและหูหนวกตอพระเจาเที่ยงแทเพราะวาเขานมัสการรูปเคารพที่ตาบอด
และหูหนวก
รูปเคารพของเราในทุกวันนี้ละเปนอยางไร ? รูปเคารพของเราบางอยางมีลักษณะเชนเดียวกัน สิง่ ใดก็ตาม
ทีค่ ณ
ุ ใหเวลามาก ใหความสนใจและความรักใครมากกวาพระเจาก็คือรูปเคารพ โยบกลาวถึงลัทธิวัตถุนิยมวาเปนรูป
เคารพ “ทองคําและเงิน” (โยบ ๓๑.๒๔-๒๘) แมแตงานรับใชอาจเปนรูปเคารพได (ลูกา ๑๐.๔๑)
การไมลงรอยกันกับคูครองของคุณ
การไมลงรอยกันกับสามีหรือภรรยาของคุณสามารถกีดกั้นการอธิษฐานของคุณ โดยทีก่ ารนมัสการเปน
สวนของการนมัสการ การนมัสการจึงถูกปดกั้น
เปนคนคอยเฝาดูแทนที่จะเขามีสวนรวม
เมือ่ คุณเปนคนคอยเฝาดูแทนที่จะเขามีสวนรวม คุณก็กลายเปนเหมือนมีคาหภรรยาของดาวิดซึ่งไมเขามี
สวนรวมแตเฝาดูและวิจารณการนมัสการของพระองค
ความหวงใยโลก
สิง่ หนึ่งที่วิญญาณของแอนตี้ไครสตจะทําคือ ทําใหธรรมิกชนของพระเจาหมดเวลาไปกับความหวงใยของ
โลก ซึง่ มีชยั ชนะคุณในฝายวิญญาณและแทรกแซงการนมัสการ (ดาเนียล ๗.๒๕ และมาระโก ๔.๑๙)
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การศึกษา
ตัง้ แตสมัยของตนไมแหงความรูในสวนเอเดน ซาตานทําใหคนเราหมกมุนอยูกับการศึกษา แมแตในดาน
การศึกษาของคริสเตียน คุณอาจเรียนรูทุกอยางเกี่ยวกับพระเจาแตไมเคยตอบสนองตอพระองคในการสรรเสริญและ
การนมัสการ
นมัสการพระเจาเที่ยงแทในรูปแบบที่ผิด
คุณอาจนมัสการพระเจาเที่ยงแทแตดวยวิธีที่ผิด คุณกําลังนมัสการพระเจาดวยวิธีที่ผิดเมื่อคุณนมัสการ
พระองค
๑. ตามทีค่ ุณคิดเห็นเกี่ยวกับพระองค
ในอพยพ ๓๒ อิสราเอลทําตัวแทนของพระเจาในรูปแบบวัวทองคํา พวกเขาลดพระองคลงมาเปนแครูป
ภาพและนมัสการดวยวิธีที่พระเจาไมยอมรับ อิสยาห ๔๐.๑๘-๒๖ ชีใ้ หเห็นวา เราไมอาจลดพระเจาลงมาเทากับรูป
ภาพได
ในปจจุบันบางคนกลาววา “ผมนมัสการพระเจาตามที่คิดเห็นวาพระองคเปนอยางไร” ซึง่ ไมใชสิ่งที่ถูกตอง
คําจํากัดความของคุณเกี่ยวกับพระเจาตองเปนตามมาตรฐานของพระคัมภีร
๒. นมัสการดวยวิธีของตนเอง
คายินพยายามทีจ่ ะนมัสการดวยวิธีของเขาเองและพระเจาปฏิเสธการนมัสการของเขา (ปฐมกาล ๔)
นาดับและอาบีฮูเสนอไฟที่แปลกออกไปและตาย (เลวีนิติ ๑๐.๑-๒)
ซาอูลนมัสการเมื่อพระเจาตองการการสํานึกผิด (๑ ซามูเอล ๑๓.๘-๑๔ ก)
ฟาริสีนมัสการดวยบัญญัติของเขาเอง วิธที างประเพณีแตไรประโยชน (มัทธิว ๑๕.๑-๙, ๒๓.๒๓-๒๘
๓. ดวยทาที่ผิด
มาลาคี ๑.๖-๑๔, ๓.๑๓-๑๔, ๔.๑,๓ กลาวถึงชีวติ ประจําวันและการนมัสการตามพิธีกรรม ปุโรหิตเปนผูนํา
ในการบาปนี้ แตก็สงไปยังประชาชนดวย ประชาชนกลาวถึงการนมัสการวา “ดูซิ ชางนาออนระอาใจ”
จงสังเกตดูผลของการนมัสการที่พระเจาไมยอมรับในมาลาคี ๔.๑-๓ จงอานอิสยาห ๑.๑๑-๒๐ ประชาชน
กําลังทําสิง่ ที่ถูกตองตอพระเจาดวยวิธีที่ถูกตองแตดวยทาทีที่ผิด
เมือ่ พระสิริพรากจากไป
คุณไดศกึ ษาแลวเกี่ยวกับพระสิริของพระเจาและพระสิริทรงพรากจากอิสราเอล เมือ่ หีบพระบัญญัติถูกยึด
ไป เมือ่ พระสิริของพระเจาถูกยึดไป พระเจาก็ไมมีสวนรวมในพิธีการนมัสการของอิสราเอลอีกตอไป
จงอานอิสยาห ๑.๑๑-๑๕ ไมมใี ครรูว าพระเจาทรงหายไปจากการนมัสการของเขา ถาขอความนี้พระเจา
ทรงเขียนเสียใหมสําหรับคริสตจักรสมัยใหมของเราในปจจุบัน เราอาจเห็นขอความดังนี้
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จํานวนเงินสิบลดและการถวายมากมายของเจาจะเปนอะไรแกเรา และสิง่ ที่เจาเห็นวาเปน “เครื่องถวาย
บูชา” นัน้ เรามีมากมายแลวสําหรับงานดีๆของเจา งานโปรโมชั่นและอาหารเย็นเพื่อระดมทุน เราไมมีความพอใจในการ
บันเทิงของเจา เรื่องตลกโปกฮาเกีย่ วกับเรื่องที่ซีเรียส นักรองตลกและนักเทศน (ในตางประเทศ มีรายการตางๆ แบบนี้
มากกวาในเมืองไทย เปนรายการเพื่อดึงดูดความสนใจใหคนมาฟงพระกิตติคุณ)
เมือ่ เจาเขามาหาเรา ใครขอใหเจาทําสิ่งตางๆนี้คือการเขาเหยียบยํ่าลานของเราโดยขาดความยําเกรงและ
สนใจในการทักทายปราศรัยกันและกันมากกวาที่จะมีสามัคคีธรรมกับเรา ?
จงหยุดการนําของถวายที่ไรความหมายเสีย ! การนมัสการของเจาเปนเรื่องนารําคาญสําหรับเรา เชาและเย็น
วันอาทิตย คืนวันพุธ เราทนการประชุมที่ชั่วรายของเจาไมได วิญญาณของเราเกลียดการแสดงหรูหรา ละครและเทศ
กาลตางๆ นัน้ มันเปนภาระสําหรับเรา เราเหนือ่ ยหนายที่จะทนกับมัน
เมือ่ เจายืน่ มือของเจาออกมาในการอธิษฐานเราจะปดสายตาเสียจากเจาเมื่อเจาอธิษฐานเราจะไมฟงเจา.....
๓. จงศึกษามากขึ้นเกี่ยวกับจิตวิญญาณของคุณ มันอาจเปนดังนี้
• โกรธขึ้ง
อพยพ ๖.๙
• ถูกผูกมัด
กิจการ ๒๐.๒๒, โรม ๑๕.๑๓
• แตกหัก
สดุดี ๕๑.๑๗, สุภาษิต ๑๕.๑๓
• อิจฉา
ยากอบ ๔.๕
• ดีเลิศ
ดาเนียล ๕.๑๒, สุภาษิต ๑๗.๒๗
• ตกใจกลัว
๒ ทิโมธี ๑.๗
• รูสึกรุนแรง
กิจการ ๑๘.๒๕
• สกปรก
๒ โครินธ ๗.๑
• ดี
เนหะมีห ๙.๒๐
• เศราใจ
ดาเนียล ๗.๑๕, อิสยาห ๕๔.๖
• เต็มไปดวยความหลอกลวง
สดุดี ๓๒.๒
• ใจแข็ง
เฉลยธรรมบัญญัติ ๒.๓๐
• รื่นเริง
สุภาษิต ๑๔.๒๙, ปญญาจารย ๗.๙
• เยอหยิ่ง, ถือตัว สุภาษิต ๑๖.๑๘
• ถอมใจ
สุภาษิต ๑๖.๑๙, อิสยาห ๕๗.๑๕
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ริษยา
ตัดสินผูอื่น
กิเลสตัณหา
ออนโยน
ใหม

กันดารวิถี ๕.๑๔
อิสยาห ๒๘.๖
ยากอบ ๔.๕
กาลาเทีย ๖.๑, ๑ โครินธ ๔.๒๑, ๑ เปโตร ๓.๔
เอเสเคียล ๑๑.๑๙, ๑๘.๓๑, ๓๐.๒๖, โรม ๗.๖ (เราตองปรนนิบัติพระองคดวยจิต
วิญญาณที่ใหม)
เต็มลน
สดุดี ๗๗.๓, ๑๔๒.๓, ๑๔๓.๔, ๗
อดทน
ปญญาจารย ๗.๘
เขาใจและรับรูไดเร็ว มาระโก ๒.๘
ยากจน
อิสยาห๖๖.๒, มัทธิว ๖.๓
ถูกกดขี่
กิจการ ๑๘.๕
ภาคภูมิใจ
ปญญาจารย ๗.๘
เต็มไปดวยจุดประสงค กิจการ ๑๙.๒๑
ชักชวนผูอื่นได กิจการ ๖.๑๐
รวดเร็ว
๑ โครินธ ๑๕.๔๕
เงียบ
เศคาริยาห ๖.๘, ๑ เปโตร ๓.๔
สดชื่น
๑ โครินธ ๑๖.๑๘, ๒ โครินธ ๗.๑๓
ปติยินดี
ลูกา ๑.๔๗
พักผอน
๒ โครินธ ๒.๑๓
ถูกตอง
สดุดี ๕๑.๑๐
คนหา
สดุดี ๗๗.๖
ปรนนิบัติ
โรม ๑๒.๑๑
ถอนหายใจ
มาระโก ๒.๘
นอนหลับสบาย
โรม ๑๑.๘
เศราโศก
อิสยาห ๑.๑๕
มั่นคง
สดุดี ๗๘.๘
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•
•
•
•

หวั่นไหว
เขมแข็ง
เดือดรอน
ไรประโยชน
ขุนเคือง
• เต็มใจ
• ฉลาด
• บาดเจ็บ
• ผิด

เอสรา ๑.๑, กิจการ ๑๗.๑๖, ฮักกัย ๑.๑๔
ลูกา ๒.๔๐
ปฐมกาล ๘๑.๘, ดาเนียล ๒.๓, ยอหน ๑๓.๒๑
ปญญาจารย๑.๑๔
ปญญาจารย ๑.๑๗, ๒.๑๑, ๑๗
มัทธิว ๒๖.๔๑, มาระโก ๑๔.๓๘ (กลาวถึงความขัดแยงระหวางวิญญาณและ
เนือ้ หนัง)
อพยพ ๒๘.๓
สุภาษิต ๑๘.๑๔
ลูกา ๙.๕๕
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