การนมัสการพระเจ้ าในครอบครัว
โดย อาจารย์ ประยูร ลิมะหุตะเศรณี
การนมัสการพระเจ้าเป็ นสิ ทธิของคริ สเตียนที่จะรู้จกั การนมัสการพระเจ้า
เมื่อพูดถึงการ
นมัสการพระเจ้านั้น ไม่วา่ ทุกชาติทุกศาสนาก็จะเรี ยนรู ้จกั คานี้ แต่โดยทัว่ ไปถ้าจะให้แคบลง ใน
ประเทศชาติบา้ นเมืองของเรา เราจะนมัสการพระเจ้าในที่นมัสการ เช่น ที่วดั หรื อที่โบสถ์ แต่ขอบคุณ
พระเจ้าเมื่อมาถึงเราที่เป็ นคริ สเตียน การนมัสการนั้นไม่จาเป็ นอยูท่ ี่จดั หรื อที่โบสถ์ นี่เป็ นเรื่ องที่อศั จรรย์
มาก
เป็ นการฉีกแนวการนมัสการของรู ปแบบการนมัสการที่มีอยูท่ วั่ ไปในสังคมของศาสนาแม้แต่
ชาวยิวเอง เมื่อถึงการนมัสการจะมีการแบ่งปั นอย่างน้อย 2 สถานที่
1. ที่กรุ งเยรู ซาเล็ม เราจะนมัสการให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ ตอ้ งไปที่กรุ งเยรู ซาเล็ม
2. ที่ภูเขาที่พวกชาวสะมาเรี ยไปนมัสการเราจะพบว่า ครั้งหนึ่งพระเยซูคริ สต์คุยกับหญิงชาว
สะมาเรี ยว่า ต้องนมัสการที่ภูเขา เราว่านมัสการที่กรุ งเยรู ซาเล็ม แต่พระเยซูคริ สต์ไม่ได้จบคาสนทนา
เพียงแค่น้ นั พระองค์กล่าวว่าจะมีวนั หนึ่งที่เราจะไม่ไปนมัสการ ไม่วา่ จะเป็ นที่ภูเขาหรื อที่กรุ งเยรู ซาเล็ม
ที่พระวิหารในกรุ งเยรู ซาเล็มที่มีพระวิหารตั้งอยู่ แต่ทุกคนที่นมัสการนั้นจะ “นมัสการด้วยจิตวิญญาณ
และความจริ ง” ด้วยเหตุน้ ีเองจากสิ่ งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็ นบทนาที่มาถึงสิ่ งที่ขา้ พเจ้าอยากจะเห็นใน
สังคมของคริ สเตียน ก็คือ “การนมัสการพระเจ้าในครอบครัว”
มีการสารวจในคริ สตจักรบางแห่งในกรุ งเทพฯ พบว่าพี่นอ้ งคริ สเตียนที่อยูใ่ นคริ สตจักรนั้นมี
เปอร์เซ็นต์การนมัสการพระเจ้าในครอบครัวเฉลี่ยแล้วมีเพียง 5% เท่านั้นเอง อย่างไรก็ตามเมื่อข้าพเจ้า
ได้รับทราบรู ้สึกร้อนใจมาก ๆ ก็ได้อธิ ษฐานกับพระเจ้าและนาเรื่ องนี้มาเสนอ เพื่อที่จะรณรงค์ให้เกิด
การนมัสการพระเจ้าในครอบครัว
ขอให้บา้ นของเราทั้งหลายอบอวลไปด้วยกลิ่นไอของการนมัสการพระเจ้า พระคัมภีร์ได้กล่าว
ไว้หลายตอนเช่น
สดุดี 95:5-6 “ทะเลเป็ นของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสร้างมัน และพระหัตถ์ของพระองค์
ทรงปั้ นแผ่นดิน มาเถิดให้เรานมัสการและกราบลง ให้เราคุกเข่าลงต่อพระเจ้าผูท้ รงสร้างพวกเรา”
ขอสอนให้พวกเราได้เรี ยนรู้ที่จะนมัสการและสอนลูก นี่ เป็ นสิ่ งที่มีอยูใ่ นคาอธิ ษฐาน ไม่จาเป็ น
จะต้องเป็ นที่พระวิหาร และขอพระเจ้าช่วยให้เรารณรงค์ดว้ ยกัน ให้บา้ นเป็ นสถานที่นมัสการอีกแห่ง
หนึ่ง ไม่ใช่เฉพาะแต่เทศกาลเท่านั้น แต่ขอให้เป็ นชีวติ ประจาวันตามธรรมชาติ เมื่อพูดถึงการนมัสการ
เรามักจะคิดอีกด้านหนึ่งก็คือ รู ปแบบเป็ นทางการแต่สาหรับที่บา้ นไม่เป็ นทางการแต่ให้เป็ นไปตาม
1

ธรรมชาติ เพราะเราเป็ นผูท้ ี่พระเจ้าทรงสร้างมาเพื่อพระเจ้าจะได้รับการนมัสการ และธรรมชาติของผูท้ ี่
ถูกสร้างมีธรรมชาติอย่างหนึ่ งคือ นมัสการพระเจ้า ให้จิตสานึกของการนมัสการพระเจ้าถูกปลูกฝังอยู่
ข้างใน เพราะพระเจ้าเป็ นผูส้ ร้างเพราะพระเจ้าให้ฉายาของพระองค์ และภายใต้พระฉายาอันนี้ก่อให้เกิด
การนมัสการ สัตว์ไม่มีพระฉายาของพระเจ้า เพราะฉะนั้นไม่มีจิตสานึกแห่งการนมัสการพระเจ้าอยูใ่ น
สัตว์ เมื่อเป็ นอย่างนั้นขออย่าทาให้การนมัสการกลายเป็ นเทศกาลหรื อกิจกรรมของวันอาทิตย์ วันพุธ วัน
ศุกร์ หรื ออะไรก็ตามนาน ๆ มีครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะกิจกรรมขึ้นปี ใหม่ เวลาขึ้นบ้านใหม่ก็จะมีการ
นมัสการพระเจ้าในบ้าน นัน่ คือครั้งเดียวในบ้านหลังนั้นน่าเสี ยดาย เมื่อเราได้รับสิ ทธิ จากพระเยซูคริ สต์
จะนมัสการที่ไหนก็ได้ ไม่ตอ้ งไปที่กรุ งเยรู ซาเล็ม ถ้าหากว่าพี่นอ้ งอยากที่จะนมัสการในครอบครัวแล้ว
ขอพัฒนาให้มีข้ ึนจนกระทัง่ บรรยากาศแห่งการนมัสการเป็ นบรรยากาศที่เป็ นธรรมชาติ และกาหนดให้
เกิดขึ้นเป็ นประจาทุกวัน เหตุที่เป็ นเช่นนี้ก็มีเหตุผลมากมาย เพราะครอบครัวคริ สเตียนแตกต่างจาก
สังคมคนอื่น การดาเนินชีวิต รู ปแบบการนมัสการพระเจ้า ทัศนคติของคริ สเตียนไม่เหมือนคนอื่น คน
ทัว่ ไปทัศนคติต่อโลกหรื อสิ่ งของในโลกออกมา ในรู ปของการสะสม เราที่เป็ นคริ สเตียนจะต้องสะสม
เพราะฉะนั้นในพระคัมภีร์บอกว่าอย่ารักโลกหรื อสิ่ งของในโลก ถ้าเราปั กใจอยูก่ บั พระคริ สต์หรื อว่า
สิ่ งของที่อยูใ่ นโลกต้องสะสางเพราะลักษณะชีวติ หรื อทัศนคติของเราที่มีต่อโลกหรื อสิ่ งของในโลกไม่
เหมือนกัน สังคมไม่เหมือนปลาใหญ่ในปั จจุบนั นี้ยงั คงกินปลาเล็กเหมือนเดิมแต่ในสังคมของคริ สเตียน
นั้นปลาใหญ่จะไม่กินปลาเล็ก ปลาใหญ่จะช่วยปลาเล็กจะไม่ฉวยโอกาสกินปลาเล็ก นี่คือสังคมของคริ ส
เตียน ปรากฏว่าถ้าไม่มีการนมัสการพระเจ้า บางครั้งจะทาให้เราเผลอมีบา้ ง การเอารัดเอาเปรี ยบ สิ่ ง
เหล่านี้ทาให้เราเห็นว่าเราควรจะมีรูปแบบพื้นฐานของครอบครัวที่แตกต่างจากคนอื่น ทัศนคติต่อบาป
การเตรี ยมตัวสาหรับชีวติ ในอนาคต ก็แตกต่างกับคนอื่น เราเตรี ยมการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริ สต์
แต่สาหรับคนอื่นนั้น เขาเตรี ยมสาหรับที่จะไปเกิดใหม่ให้ดีข้ ึน สาหรับเราไม่ใช่ทางของการดาเนิ นชีวติ
ขอพระเจ้าช่วยเราเห็นความจริ งในเรื่ องนี้วา่ ครอบครัวคริ สเตียนนั้นแตกต่างกับครอบครัวอื่น ๆ อย่าง
สิ้ นเชิง เราควรจะทาอะไรที่เด่นชัดโดยเฉพาะเรื่ องการนมัสการ
สังคมของคริ สเตียนไม่ได้มีอิทธิ พลกับสังคมและครอบครัว ข้างนอกที่จะนาเขามาพบกับความ
รักความจริ งรวมทั้งความรอดของพระเยซูคริ สต์เท่าที่ควร เพราะว่าเราขาดการนมัสการพระเจ้าและ
เป้ าหมายของพระเจ้า ก็คือว่าให้เรานมัสการพระเจ้า นอกจากนั้นเราจะพบว่า การนมัสการพระเจ้าเป็ น
การยืนยันอิสรภาพที่เรามีจากพระคริ สต์จากพระคัมภีร์เดิม ในสมัยที่อิสราเอลตกเป็ นทาสของอียปิ ต์
พวกอิสราเอลไม่มีโอกาสได้นมัสการพระเจ้า ใช้งานวันยังค่า และเมื่อพระเจ้าทรงใช้โมเสส พระเจ้า
บอกว่าให้โมเสสไปช่วยปลดปล่อยชาวอิสราเอลเพื่อเขาจะได้นมัสการพระเจ้า
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อพยพ 8:1, 8 “พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า ไปหาฟาโรห์บอกว่า พระเจ้าตรัสดังนี้ วา่ จงปล่อย
ประชากรของเราให้ไปนมัสการเรา...ฟาโรห์ตรัสเรี ยกโมเสสกับอาโรนมาว่า เจ้าทั้งสองจงกราบทูล
วิงวอนขอพระเจ้าทรงบันดาลให้ฝงู กบไปเสี ยจากเรา และจากพลเมืองของเรา และเราจะยอมปล่อยให้
ประชากรเหล่านั้นไปถวายสัตวบูชาแด่พระเจ้า”
ขณะที่เขาเป็ นทาส ไม่มีโอกาสที่จะนมัสการพระเจ้า เพราะเขานมัสการไม่ได้ แต่พระเจ้า
ปลดปล่อยเขา พระเจ้าบอกให้โมเสสปลดปล่อยคนเหล่านี้ เพื่อเขาจะได้นมัสการ
วันนี้ในพระเยซูคริ สต์เราถูกไถ่จากพระโลหิ ตของพระองค์ เป็ นสิ ทธิ พิเศษที่คนต่างชาติที่จะ
นมัสการพระเจ้าได้ที่บา้ น ไม่ทราบว่าคุณตื่นเต้นไหม ข้าพเจ้าตื่นเต้น เรานมัสการพระเจ้าที่บา้ นได้ การ
ที่จะสอนลูกหลานในเรื่ องของพระเจ้า ปูพ้นื ฐานฝ่ ายจิตวิญญาณเรื่ องของพระเจ้าให้กบั ลูกกับหลาน ไม่
มีที่อื่นดีเท่ากับที่บา้ น พระคัมภีร์บอกชัดว่า ให้สอนลูกสอนหลาน ให้ถอ้ ยคาเหล่านี้ถึงลูกหลาน นัน่ เป็ น
โอกาสที่ดีที่จะปลูกฝังเรื่ องฝ่ ายจิตวิญญาณให้แก่ลูกหลาน เพราะว่าสมัยนี้ตื่นเช้าขึ้นมา พ่อแม่ลูกก็ไปคน
ละทาง พื้นฐานของการดาเนินชีวติ จิตวิญญาณของลูก ไม่ใช่อยูท่ ี่สถาบันคริ สเตียน แต่เป็ นที่บา้ นที่
ครอบครัวคริ สเตียน น่าเสี ยดายที่ครอบครัวคริ สเตียนในอดีตที่ผา่ นมาหลายครอบครัวไม่ได้ปูพ้นื ฐานจิต
วิญญาญที่ดี โรงเรี ยนคริ สเตียนก็หิวกระหายอยากจะได้ลูกของคริ สเตียนที่ดี ๆ เข้ามา เพื่อที่จะเป็ น
ตัวอย่างให้กบั นักเรี ยนที่ไม่เป็ นคริ สเตียน แต่พอ่ แม่ของคริ สเตียนก็หวังว่า ลูกจะได้รับอิทธิ พลจาก
โรงเรี ยนด้านจิตวิญญาญ ดังนั้นขอพระเจ้าช่วยให้เราเห็นความจริ งและความรับผิดชอบในเรื่ องนี้ที่บา้ น
ให้ออกมาในรู ปแบบของธรรมชาติ ลูกอาจจะซนไม่เป็ นไร บางทีเราก็บอกว่าไม่รู้จะสอนพระคัมภีร์
ตอนไหน สอนไปเถิดพระคัมภีร์ต้ งั แต่พระธรรมปฐมกาลจนถึงพระธรรมวิวรณ์ อ่านไปเรื่ อย ๆ เริ่ มต้น
ที่ปฐมกาลก่อน
สุ ภาษิต 22:26 “จงฝึ กเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป และเมื่อเขาเป็ นผูใ้ หญ่แล้วเขาจะไม่พราก
จากทางนั้น”
อย่าสอนเด็กในขณะที่เราโกรธ หลายครั้งในขณะที่ลูกทาผิดเราจะสอนลูก พระคัมภีร์กล่าวว่า
อะไรลูกไม่รับรู ้แล้ว แต่เขากลัวจะถูกลงโทษแต่บรรยากาศแห่งการนมัสการเป็ นบรรยากาศที่ดีที่จะสอน
ลูกให้รู้จกั ท่าทีที่มีต่อพระเจ้า ในคาอุปมาของพระเยซูคริ สต์ยกขึ้นมาเรื่ องบุตรน้อยหลงหายดูเหมือนไม่
สอดคล้องกับพระคัมภีร์ในสุ ภาษิต 22:6 บอกว่า “จงฝึ กเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป และเมื่อเขาเป็ น
ผูใ้ หญ่เขาจะไม่พรากจากทางนั้น” ในคาอุปมาของพระเยซูคริ สต์ เขาออกจากบ้านด้วยความคึกคะนอง
ข้าพเจ้าเข้าใจว่า
ในคาอุปมาของพระเยซูคริ สต์ในเรื่ องนี้
ครอบครัวนี้มีการนมัสการพระเจ้าใน
ครอบครัวแน่นอน บุตรคนโตก็เป็ นอีกแบบหนึ่ง แต่ความคึกคะนองของบุตรคนเล็กก็เป็ นอีกแบบหนึ่ง
แต่เมื่อบุตรคนเล็กไปพบกับชีวติ ที่วกิ ฤตไปไม่รอด บุตรคนเล็กคิดถึงอะไร พระคัมภีร์กล่าวว่า “โอเรา
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ผิดต่อพระเจ้าเราผิดต่อคุณพ่อ” ความรู ้อย่างนี้มาจากไหน มาจากตอนที่เขาออกจากบ้าน ความรู ้เหล่านี้
ไม่ได้ออกมาจากการที่เขาสามะเลเทเมา แต่เขาผิดเขาคิดถึงสิ่ งที่เขาได้เรี ยนรู ้จากที่บา้ นและเขาบอกว่า
เขาผิดต่อพระเจ้า และไม่ใช่เท่านั้น เขาคิดถึงบ้านต้องการที่จะกลับไปหาพ่อ ช่วงเวลานั้น เขาคิดถึงบ้าน
ต้องการที่จะกลับไปหาพ่อ ช่วงเวลานั้นเขารู ้วา่ พ่อของเขาจะยกโทษให้เขา เด็กคนนี้ไม่พรากจากทาง
นั้นแน่นอน ถึงแม้วา่ เขาจะหลุดออกไปชัว่ คราว เมื่อเขาหลุดไปไกลทาให้เขาเปรี ยบเทียบได้ เขานึกถึง
ทางนั้น ที่เขาเคยเดินเคยเรี ยนและเคยรับรู ้จากที่บา้ น และขอบคุณพระเจ้าจากคาอุปมาเด็กคนนั้นเดิน
กลับบ้าน และเข้าไปทางนั้น ดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเราให้เห็นคุณค่าที่แท้จริ ง
เฉลยธรรมบัญญัติ 10:12 “ดูก่อน คนอิสราเอล พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงประสงค์ให้
ท่านกระทาอย่างไร คือให้ยาเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ให้ดาเนิ นตามทางทั้งปวงของพระองค์
ให้รักพระองค์ ให้ปรนิบตั ิพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยสุ ดจิตสุ ดใจของท่านทั้งหลาย”
นี่เป็ นท่าที 4 ประการ ที่เด็กควรจะเรี ยนรู ้จากที่โบสถ์คงจะเรี ยนรู ้ได้ไม่มากนัก และไม่มีโอกาส
ดีเท่าที่บา้ น สอนลูกให้รู้จกั ที่จะยาเกรงพระเยโฮวาห์ ให้เรามีบรรยากาศในการนมัสการให้ลูกยาเกรง
พระเยโฮวาห์พระเจ้าที่บา้ นด้วย หลายครั้งเมื่อมาถึงที่โบสถ์ลูกยาเกรงพระเจ้าสุ ภาพเรี ยบร้อย พอไปถึงที่
บ้านไม่รู้จกั ยาเกรงพระเจ้าแล้ว
ข้าพเจ้ามีโอกาสไปนมัสการพระเจ้าในครอบครัวหนึ่ง ในครั้งนั้นเขาอ่านพระธรรมสดุดี บทที่
1 ครอบครัวนี้ มีสามีภรรยา และบุตรอีกสองคน เป็ นชายหนึ่งหญิงหนึ่ง อายุประมาณ 12-13 ปี เสร็ จแล้ว
คุณพ่อก็ถามว่า “คนชอบธรรมคือคนชนิดไหน” ลูกสาวก็ตอบอย่างหนึ่ง ภรรยาก็ตอบอย่างหนึ่ง แต่พอ
มาถึงลูกชายเขาตอบว่า “คือคนที่เอาไม้เรี ยวตีคนอื่น” พ่อของเขาก็แปลกใจว่าแปลว่าอะไร เอาไม้เรี ยวตี
คนอื่น เหมือนกับปาป๋ าเอาไม้เรี ยวไล่ความโง่ออกจากชีวิตของผม” เราคิดไม่ถึงว่าเด็กจะคิดหลายตระ
หลบ ก็แสดงว่าพ่อเขาคงตี พ่อเคยตีลูก ที่ตีลูกเพื่อไล่ความโง่ ลูกเขาก็เลยเอาประโยคนี้มาใช้กบั พ่อใน
การนมัสการคุณพ่อถามว่า “ที่เปรี ยบว่าปลูกต้นไม้ริมธารน้ าทุกคนคิดถึงอะไร ไหนลองออกความ
คิดเห็นซิ ” ปรากฏว่าลูกชายเขาตอบอีก “ปาป๋ าผักตบชวาเหรอ” เขาคิดถึงผักตบชวา ในการนมัสการพระ
เจ้านี้ เขาให้เรารู ้จกั สองประการตรงนี้วา่ ลูกมีความคิดอย่างไร แนวทางการคิดของลูกเป็ นอย่างไรถึงจะ
ควร เพราะลูกเราคิดไม่ใช่ไม่คิด และอีกเรื่ องหนึ่งที่เกิดขึ้นในการนมัสการในครอบครัวนั้นแสดงความ
คิดเห็นออกมา นี่เป็ นบทเรี ยนในการนมัสการเมื่อเปิ ดโอกาสมีโอกาสพูด เราพบว่าลูกเรี ยนรู ้อะไรมา ลูก
ได้รับอะไรจากข้างนอก เพราะถ้าการนมัสการไม่มี เราจะไม่มีทางได้รู้เลย ลูกได้รับอะไรจากข้างนอก
เราไม่มีทางรู ้เลย ลูกได้รับอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่ องของพระเจ้าจากคนอื่น เมื่อลูกบอกแสดงว่าสิ่ งที่ลูกได้
รับมาอยูใ่ นสมองในความคิดของลูก ในรู ปแบบของการนมัสการเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ อธิ บายพระ
คัมภีร์ เรารู ้แล้ว เราแก้ไข ทัศนะความคิดความรู ้ที่ผดิ จากข้างนอกให้มนั ถูกต้องได้อย่างไร นี่คือโอกาสที่
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ดี ดังนั้นคริ สเตียนจะต้องร่ วมมือกัน ลูกหลานของคริ สเตียนจะต้องไม่ทาอะไรที่เสื่ อมเสี ยต่อครอบครัว
ต่อคริ สเตียนและต่อแผ่นดินของพระเจ้า ที่ผา่ นมาได้เป็ นอย่างนั้น คริ สเตียนในภาคเหนื อมีปัญหามาก
โดยเฉพาะลูกหลานที่เป็ นเอดส์ ติดยาก็มีเยอะ ขอให้มารณรงค์ที่ครอบครัว ตั้งเวลาในการนมัสการที่
ครอบครัว ถ้าเริ่ มทุกวันไม่ได้ ก็สัปดาห์ละครั้ง ถ้าท่านทาอยูแ่ ล้วก็ขอให้พฒั นาให้ดีข้ ึน นี่เป็ นน้ าพระทัย
ของพระเจ้า นอกจากนั้นการนมัสการพระเจ้า ยังเป็ นความรู ้และเป็ นการที่ช้ ี แนวทางให้กบั ลูก
อิสยาห์ 30:21 และเมื่อเจ้าหันไปทางขวา หรื อหันไปทางซ้าย หูของเจ้าจะได้ยนิ วจนะข้างหลัง
ว่า “นี่เป็ นหนทางจงเดินไปทางนี้”
เป็ นเสี ยงจากพระเจ้าว่า “ไปทางนี้” ขอพระเจ้าช่วยเราทั้งหลายผูท้ ี่เป็ นคุณพ่อคุณแม่ เรี ยนรู ้ที่จะ
ใช้สิทธิ ในฐานะที่เป็ นพ่อแม่ และช่วงแห่งการนมัสการพระเจ้า สอนให้ลูกรู ้วา่ “ลูกเอ๋ ยนี่คือทางที่ลูก
ควรจะเดินไปทางนี้” พระคาของพระเจ้ากล่าวไว้อย่างนี้ ปูพ้นื ฐานชีวิตให้กบั ลูกเถิดครับ การนมัสการ
ให้กบั ลูก ศิลปะแห่งการนมัสการพระเจ้าในชีวิตของเรานั้นกาลังถดถอยไปทุกที นี่คือแผนการอันชัว่
ร้ายของมารซาตาน คุณรู ้ไหมมารซาตานมีแผนการชัว่ ร้ายมาก มันทาให้เราหยุดการนมัสการพระเจ้า
ครั้งหนึ่งพระเจ้าตรัสกับกษัตริ ยซ์ าอูลว่า “เราไม่พอใจในเครื่ องบูชา แต่เราพอใจการเชื่ อฟัง”
ดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเราให้เราเห็นความจริ งในเรื่ องนี้วา่ เครื่ องบูชาหรื อกิจกรรมอะไรก็ตาม
ไม่ได้ดีไปกว่าเท่ากับการที่เรามานมัสการพระเจ้าให้สิ่งที่พระเจ้าสร้างทุกสิ่ งนมัสการพระเจ้า ขอให้เรา
ทั้งหลายมีการนมัสการพระเจ้าในบ้าน เพื่อการถวายเกียรติแด่พระเจ้า
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