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คานา
ศัพท์ที่วา่ “การนมัสการ” เป็ นภาษาอังกฤษว่า “เวอชิพ” (Worship) ซึ่ งมาจากคาว่า “เวิทชิพ”
(Worthship) ซึ่ งแปลว่าสมควรที่จะรับ เพราะฉะนั้นจากภาษากรี ก คาว่าการนมัสการมีความหมายว่า
พระเจ้าทรงสมควรที่จะรับการนมัสการ ถ้าเราจะศึกษาจากพระธรรมวิวรณ์เราเห็นได้ชดั ว่าพระเจ้า พระ
บิดาก็ดี พระบุตรพระเยซูคริ สต์เจ้าก็ดีสมควรที่จะรับการนมัสการ เพราะเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าสู งสุ ด
ตามภาษาเดิม
คือ
ภาษากรี กมีศพั ท์หนึ่งที่ใช้กนั มากเป็ นศัพท์ที่สาคัญคือ
“พรอสคูนาโอ”
(PROSKUNAO) ใช้ในพันธสัญญาใหม่ ซึ่ งแปลว่า หมอบกราบ (มัทธิ ว 14:33) แต่ศพั ท์น้ ีภาษาไทยเขา
แปลเป็ นหลายอย่าง เช่นการถวายนมัสการ (มัทธิ ว 2:11) กราบไหว้ (มัทธิว 8:2) ถวายอภิวาท (มัทธิว
9:18) จากศัพท์น้ ีบางครั้งเขาใช้กบั บุคคลที่สมควรจะได้รับความเคารพนับถืออย่างมากด้วย แต่ส่วนมาก
เขาใช้กบั พระต่าง ๆ ของพวกเฮเลน สาหรับในพันธสัญญาใหม่ศพั ท์น้ ีใช้กบั พระเยซูคริ สต์
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1.ความสาคัญของการนมัสการในชีวติ คริสเตียน
ชีวติ คริ สเตียนเริ่ มด้วยการบังเกิดใหม่โดยที่บุคคลผูน้ ้ นั ได้รับพระวจนะของพระเจ้า รู ้จกั พระเจ้า
โดยทางพระเยซูคริ สต์ และรู้จกั ตนเองว่าเป็ นคนบาป ยอมสารภาพความผิดบาปของตนเอง และเชื่อ
ไว้วางใจในพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด แล้วพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระเจ้าก็ทรงเข้าอยูใ่ น
จิตใจของเขาพร้อมกับพระวจนะของพระองค์ แล้วมีการบังเกิดใหม่ และเขาจะเป็ นผูถ้ ูกสร้างใหม่ สิ่ ง
สารพัดเก่า ๆ ก็ล่วงไป นี่ แน่ะกลายเป็ นสิ่ งใหม่ท้ งั นั้น (2 โคริ นธ์ 5:17) นี่เป็ นการเริ่ มต้นในชีวติ คริ ส
เตียน แต่ผทู ้ ี่ได้รับการบังเกิดใหม่น้ นั ยังเป็ นทารกอยู่ เขาจะต้องเจริ ญขึ้นในชีวิตคริ สเตียน และมี
สิ่ งจาเป็ น 3 อย่าง ที่จะช่วยให้เขาเจริ ญและเติบโตขึ้นเป็ นผูใ้ หญ่ คือ 1.การศึกษาพระคัมภีร์ซ่ ึงเป็ นพระ
วจนะของพระเจ้าทุกวัน 2.ชี วติ การอธิ ษฐานอย่างสม่าเสมอ 3.การนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและ
ความจริ ง
ทั้งสามอย่างนี้ช่วยในการเจริ ญเติบโตของชีวิตคริ สเตียน เราอาจจะเปรี ยบเทียบกับต้นไม้เล็ก ๆ
ที่จะต้องเจริ ญเติบโตขึ้นนั้นต้องอาศัยปั จจัย 3 อย่างเหมือนกัน คือ ปุ๋ ย ซึ่ งเป็ นอาหารของต้นไม้ เปรี ยบ
ได้กบั การศึกษาพระวจนะของพระเจ้า เพราะว่าพระเยซูคริ สต์เองตรัสว่า มนุษย์จะบารุ งชีวติ ด้วยอาหาร
สิ่ งเดียวก็หาไม่ได้แต่บารุ งด้วยพระวจนะทุกคา ซึ่ งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า (มัทธิ ว 4:4) ต้นไม้
นั้นต้องการสิ่ งจาเป็ นอีกอย่างหนึ่งก็คือ น้ า หรื อการรดน้ า ซึ่ งเปรี ยบได้กบั ชีวติ การอธิ ษฐาน เพราะว่าน้ า
นั้นเป็ นสัญญลักษณ์ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นผูท้ ี่อธิ ษฐานเพื่อผูท้ ี่เชื่ อใน
พระเจ้าอาจารย์เปาโลเขียนไว้วา่ พระวิญญาญก็ทรงช่วยเรา เมื่อเราอ่อนกาลังด้วยเพราะเราไม่รู้วา่ เราควร
จะอธิ ษฐานขอสิ่ งใดอย่างไร แต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนเรา (โรม 8:26) และสิ่ งจาเป็ นที่ตน้ ไม้ควร
จะรับเพื่อจะเจริ ญเติบโตอีกประการหนึ่งคือ แสงจากดวงอาทิตย์ เพราะว่าตามธรรมชาติเราก็จะสังเกต
ได้วา่ ต้นไม้ที่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์จะเจริ ญเติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์ แต่ตน้ ไม้ที่ไม่สามารถรับแสง
จากดวงอาทิตย์น้ นั ก็จะไม่เจริ ญเท่าที่ควร การรับแสงแดดจากดวงอาทิตย์น้ นั เป็ นเหมือนกับการนมัสการ
พระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็ นความสว่าง ดุจดวงอาทิตย์ และเมื่อผูท้ ี่เชื่ อได้ยนื อยูต่ ่อพระพักตร์ ของพระเจ้า
และมองพระเจ้าซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ และประกอบด้วยฤทธิ์ เดช ผูน้ ้ นั ก็จะรับความบริ สุทธิ์ และฤทธิ์ เดชจาก
พระเจ้า แสงแดดที่ออกมาจากดวงอาทิตย์น้ นั ช่วยให้ตน้ ไม้ได้รับความสมบูรณ์อย่างไร ผูท้ ี่นมัสการพระ
เจ้าก็จะรับพระฉายาของพระเจ้าไว้ในตัวของเขาเช่นเดียวกัน
ทั้งสามอย่างที่กล่าวมานื้คือการศึกษาพระวจนะชีวิตการอธิษฐาน และการนมัสการพระเจ้า ทั้ง
สามประการนี้ตอ้ งไปด้วยกันเสมอจะแยกสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดออกไม่ได้ เมื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดนมัสการพระ
เจ้าเขาก็ใช้พระวจนะของพระเจ้า และการอธิ ษฐานในการนมัสการของเขา เพราะว่าการอ่านพระวจนะ
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และการอธิ ษฐานต่อพระพักตร์ ของพระเจ้าเป็ นส่ วนร่ วมในการนมัสการพระเจ้า เมื่อนมัสการพระเจ้า
เป็ นครอบครัวก็ดี หรื อเป็ นคณะก็ดี หรื อเป็ นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อย หรื อจะเป็ นสมาชิกทั้งหมดในคริ สตจักร
ก็ดี การศึกษาพระวจนะและการอธิ ษฐานเป็ นส่ วนสาคัญในการนมัสการนั้น ๆ ด้วย เพราะฉะนั้นทั้งสาม
จึงเปรี ยบเหมือนเชือก 3 เกลียวที่จะขาดเส้นหนึ่งเส้นใดไม่ได้
ในเวลาเดียวกันขณะที่เรานมัสการพระเจ้านั้น เราก็มีความสนิทสนมกับพระเจ้าด้วยซึ่ งเป็ นสิ่ ง
สาคัญในชีวติ คริ สเตียน เมื่ออาดามกับเอวาตกอยูใ่ นความบาป เขาก็ขาดความสนิทสนมกับพระเจ้า เขา
ห่างจากพระเจ้า ก่อนที่พระเจ้าจะทรงไล่เขาออกจากสวนเอเดนเขาเองก็หนีจากพระเจ้าและซ่อนตัวอยู่
บนต้นไม้ เพราะว่าความบาปทาให้มนุษย์แยกตัวจากพระเจ้า แต่วา่ ผูท้ ี่ได้รับความรอดโดยทางพระเยซู
คริ สต์ก็คืนดีกบั พระเจ้า และเขาจะต้องมีความสนิทสนมกับพระเจ้าตลอดเวลา การนมัสการพระเจ้าใน
ชีวติ ส่ วนตัวก็ดี ในชีวติ ครอบครัวก็ดีหรื อในคริ สตจักรช่วยให้เรามีความสนิทสนมกับพระเจ้ามากขึ้น
ความสาคัญของการนมัสการพระเจ้าอีกอย่างหนึ่งก็คือผูท้ ี่นมัสการนั้นรู ้จกั พระเจ้ามากยิง่ ขึ้น
เพราะว่าเมื่อเขามีความสนิทสนมมากยิง่ ขึ้นทุกวัน ๆ เขาก็รู้จกั พระเจ้ามากยิง่ ขึ้นทุกวันเช่นเดียวกัน การ
รู ้จกั พระเจ้าไม่ใช่เป็ นเรื่ องของวันเดียว แต่เป็ นสิ่ งที่จาเป็ นต้องเจริ ญขึ้นตลอดชี วติ เมื่อเรานมัสการพระ
เจ้าเราก็รู้จกั พระลักษณะของพระเจ้าทุกอย่าง เช่นพระเจ้าทรงเป็ นความรัก พระองค์ทรงเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์
พระองค์ทรงเป็ นต้นเหตุแห่งความชอบธรรมและเรารู ้จกั ว่าพระเจ้าทรงเป็ นผูท้ รงฤทธิ์ ที่สุด
ทรง
สัพพัญญูเป็ นต้น นี่เป็ นเรื่ องที่สาคัญยิง่ ที่จะช่วยในการเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ข้ ึนในชีวิตคริ สเตียน เช่น ลูกที่
สนิทสนมกับบิดาของเขาอย่างใกล้ชิดทุกวัน ๆ ก็รู้จกั บิดาของตนว่าเป็ นใครแต่ลูกที่อยูห่ ่างจากบิดา ขาด
การติดต่อไม่ได้พบกันเป็ นเวลานานก็ไม่มีทางที่จะรู ้จกั บิดาได้
เมื่อผูท้ ี่นมัสการพระเจ้ามีความสนิทสนมและรู ้จกั พระเจ้ามากยิง่ ขึ้นนั้น ขณะเดียวกันเขารู ้จกั
ตนเองมากยิง่ ขึ้นด้วยว่าจาเพาะพระพักตร์ ของพระเจ้านั้น ตนเองคือผูใ้ ด? คือผูท้ ี่เต็มไปด้วยความผิดบาป
และรู ้จกั ตนเองว่าไม่มีกาลังที่จะดาเนินชี วติ ดังนั้นจาเป็ นที่จะพึ่งกับพระเจ้าสาหรับทุกสิ่ งทุกอย่าง เมื่อผู ้
ที่นมัสการรู ้จกั ตนเองแล้วเขาจะถ่อมใจลงและสารภาพความผิดบาปของตน
เหมือนคนเก็บภาษีได้
สารภาพโดยที่เขายืนอยูแ่ ต่ไกลไม่แหงนดูฟ้า แต่ตีอกตนเองว่า ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงโปรดเมตตาแก่
ข้าพเจ้าผูเ้ ป็ นคนบาปเถิด (ลูกา 18:13)
ความสาคัญยิง่ อีกประการหนึ่ งที่เรารับในการนมัสการโดยเฉพาะในการนมัสการของ
ครอบครัวหรื อเป็ นคณะหรื อเป็ นสมาชิกของคริ สตจักรก็คือ เราจะมีความสนิทสนมซึ่ งกันและกัน การ
นมัสการช่วยให้เรารู ้จกั ซึ่ งกันและกันมากยิง่ ขึ้น และเราจะมีความสนิทสนมซึ่ งกันและกัน เรามองพระ
เจ้าผูย้ งิ่ ใหญ่เป็ นพระบิดของเรา แล้วเรารู ้จกั ว่าเราทั้งหลายซึ่ งมีส่วนร่ วมในการนมัสการ เป็ นพี่นอ้ งใน
พระนามของพระเจ้าลักษณะหนึ่งที่สาคัญในคริ สตจักร เดิมนั้นตามที่เราอ่านหนังสื อกิจการ หลายครั้ง
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หลายหนว่าเขาได้ร่วมใจกันนมัสการพระเจ้า และร่ วมในพิธีมหาสนิทที่เขาเรี ยกว่าเป็ นการหักขนมปัง
และมีความสนิทสนมซึ่ งกันและกัน เมื่อนมัสการในครอบครัวสามีภรรยา ลูก ๆ ก็รู้จกั กันมากยิง่ ขึ้นและ
มีความสนิทสนมอย่างแท้ดว้ ย ความรักของพระเยซูคริ สต์ ในขณะที่นมัสการในโบสถ์ก็เช่นเดียวกัน
ถึงแม้วา่ สมาชิกที่เข้าร่ วมนมัสการนั้นจะมีหลายชาติหลายภาษา มีอายุต่างกัน ตาแหน่ง ฐานะ ต่างกันไป
แต่เมื่อเรานมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริ ง
เราก็เป็ นพี่นอ้ งกันมีความสนิทสนมอย่าง
แท้จริ ง
ดังนั้นการนมัสการพระเจ้าในชีวติ ส่ วนตัว ชีวิตครอบครัว และชีวติ คริ สเตียนในคริ สตจักรต่าง
ๆ ก็ลว้ นมีความสาคัญยิง่ จะขาดไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อยุวคริ สเตียนในประเทศไทย ซึ่ งมาจาก
หลายที่หลายแห่งรวมกันที่นี่ เป็ นพี่นอ้ งกันในพระนามของพระเยซูคริ สต์ การนมัสการของเราโดยที่ยนื
ตรงพระพักตร์ พระเจ้าพระบิดาเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างยิง่ ที่เราจะมีความสนิทสนมกับพระเจ้าและมีความ
สนิทสนมซึ่ งกันและกัน
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2.พระเจ้ าทรงสมควรทีจ่ ะได้ รับการนมัสการอย่ างไร?
จากคานาเราได้พิจารณาแล้วว่าศัพท์ที่วา่ การนมัสการ นั้นตามภาษาอังกฤษแปลความหมายว่า
การสมควร และอธิ บายได้อีกว่าการนมัสการเป็ นการสมควร และเมื่อพูดถึงการนมัสการพระเจ้าก็
หมายถึงว่าพระเจ้าทรงสมควรที่จะได้รับการนมัสการ ดังนั้นต่อไปนี้เราจะพิจารณาว่า พระเจ้าทรงมี
พระลักษณะอย่างไรบ้างที่พระองค์ทรงสมควรจะได้รับการนมัสการจากมนุษย์ท้ งั หลายซึ่ งเป็ นฝี พระ
หัตถ์ของพระเจ้า เช่นเมื่อพูดถึงนายจ้างหรื อบิดามารดาของเราซึ่ งเราจะต้องเคารพนับถือก็จะต้องมีบาง
สิ่ งบางอย่างที่เป็ นการสมควร ที่เราจะต้องเคารพนับถือ เช่นนายจ้างของเรามีตาแหน่งสู งกว่าเรา มี
อานาจที่จะดูแลกิจการงานของเราและชาระเงินเดือนของเรา ก็สมควรที่เราจะเคารพนับถือ ในทานอง
เดียวกัน ให้เราพิจารณาว่าพระเจ้าทรงมีพระลักษณะอะไรบ้าง ที่เราทั้งหลายควรจะนมัสการพระองค์

2.1 พระเจ้ าทรงเป็ นผู้ยงิ่ ใหญ่ สมควรทีจ่ ะรับการนมัสการ (สดุดี 95:3)
พระเจ้าเป็ นผูส้ ู งสุ ดและเป็ นผูย้ งิ่ ใหญ่ เพราะพระองค์ทรงเป็ นเจ้าของสรรพสัตว์สรรพสิ่ งทั้งปวง
ในโลกนี้
มนุษย์ท้ งั หลายเป็ นแต่ผเู ้ ล็กน้อยในสายพระเนตรของพระเจ้า
ถ้าจะพูดถึงความรู ้
ความสามารถและการเป็ นอยูข่ องมนุษย์น้ นั จะเทียบกับพระเจ้าไม่ได้ มนุษย์จึงจาเป็ นจะต้องนมัสการ
พระเจ้าเพื่อรับกาลังความสามารถทุกอย่างจากพระองค์ เมื่อยาโคบเดินทางหนีพี่ชายของเขานั้น ยาโคบ
เองก็กลัวจะถูกพี่ชายฆ่าตน ในคืนวันหนึ่งเมื่อยาโคบกาลังนอนอยูใ่ นป่ า พระเจ้าทรงสาแดงพระองค์ใน
พระลักษณะเป็ นผูย้ งิ่ ใหญ่ เพราะเขาเห็นนิมิตว่ามีบนั ไดสู งพาดระหว่างโลกกับสวรรค์ และมีหมู่ทูต
สวรรค์ข้ ึนลงบันได ยาโคบเห็นว่ามีพระเจ้าผูส้ ู งสุ ดและผูย้ งิ่ ใหญ่ยนื อยูท่ ี่สูงกาลังอวยพระพรยาโคบ เมื่อ
ยาโคบตื่นนอนก็รู้สึกแน่ใจว่าเขาได้เห็นพระเจ้าสู งสุ ด และถวายนมัสการแด่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า โดยเขา
ได้ต้ งั ศิลาที่เขาได้ใช้เป็ นหมอนไว้เป็ นเสา และเทน้ ามันบนศิลานั้นซึ่ งแสดงว่า ยาโคบได้ถ่อมใจลง
สารภาพความผิดบาปในขณะที่นมัสการพระเจ้า และได้ต้ งั ชื่อตาบลนี้วา่ “เบธเอล” แปลว่าบ้านของพระ
เจ้า (ปฐมกาล 28:10-22) พระเจ้าทรงเป็ นผูย้ งิ่ ใหญ่ สมควรที่จะได้รับการนมัสการจากมนุษย์

2.2 พระเจ้ าทรงสมควรทีจ่ ะรับการนมัสการ เพราะพระองค์ เป็ นพระผู้สร้ าง (สดุดี 95:5-6)
พระเจ้าทรงเป็ นผูย้ งิ่ ใหญ่ก็เพราะเหตุวา่ พระองค์ทรงเป็ นพระผูส้ ร้าง
พระเจ้าทรงสร้างฟ้ า
สวรรค์และแผ่นดินโลก สรรพสิ่ งทุกอย่าง โดยคาตรัสของพระองค์ สรรพสิ่ งทุกอย่างที่มองเห็นก็เป็ นฝี
พระหัตถ์ของพระเจ้า มนุ ษย์เองก็เป็ นฝี พระหัตถ์ของพระเจ้าเช่นเดียวกันเพราะว่าพระเจ้าทรงใช้ผงคลี
ดินในการสร้างมนุษย์ แล้วพระองค์ทรงระบายลมปรานของพระองค์ภายในมนุษย์ก็สมควรที่มนุษย์ตอ้ ง
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นมัสการพระผูส้ ร้างของเรา เพราะว่าชีวติ และการเป็ นอยูข่ องมนุษย์ทุกอย่างนั้นก็มาจากพระเจ้าพระ
ผูส้ ร้างของเขา และเวลาเดียวกันพระเจ้าทรงเป็ นผูท้ รงฤทธิ์ ที่สุดซึ่ งมีอานาจที่จะทาลายมนุษย์และฝี พระ
หัตถ์ของพระองค์ได้เมื่อมนุ ษย์ไม่ยอมเชื่อฟังพระดารัสของพระเจ้า ในสมัยเดิมนั้นมนุษย์หลงทางของ
พระเจ้า โลกนี้ เต็มไปด้วยความบาปดังนั้นพระเจ้าทรงทาลายมนุษย์โดยที่มีน้ าท่วมเกิดขึ้น แต่ในเวลา
เดียวกันพระเจ้าทรงพิทกั ษ์รักษาเฉพาะครอบครัวหนึ่งคือครอบครัวของโนอาห์ เพราะครอบครัวได้เข้า
อยูใ่ นนาวาแต่เมื่อน้ าท่วมลดลงแล้วโนอาห์ได้สร้างแท่นบูชาพระเจ้า และเลือกเอาสัตว์และนกประเภท
ที่ไม่มีมลทินบางตัว มาเผาบูชาถวายที่แท่นนั้น (ปฐมกาล 8:20) นี่ เป็ นการนมัสการของโนอาห์ต่อพระ
ผูส้ ร้างของเขา จึงได้ถวายบูชาโดยขอบพระคุณที่พระเจ้าทรงพิทกั ษ์รักษาครอบครัวของเขา ดังนั้น
ผูเ้ ขียนสดุดีจึงเขียนไว้วา่ ทะเลเป็ นของพระองค์เพราะพระองค์ทรงสร้างมัน และพระหัตถ์ของพระองค์
ทรงปั้ นแผ่นดิน มาเถิดให้เรานมัสการและกราบลงให้เราคุกเข่าลงต่อพระเจ้าผูท้ รงสร้างพวกเรา (สดุดี
95:5-6)

2.3 พระเจ้ าทรงสมควรทีจ่ ะรับการนมัสการ เพราะพระองค์ ทรงเป็ นพระมหากษัตริย์เหนือ
กษัตริย์ท้งั หลาย (สดุดี 95:3)
พระเจ้าซึ่ งเป็ นผูย้ งิ่ ใหญ่เพราะพระองค์ทรงเป็ นพระผูส้ ร้าง ในเวลาเดียวกัน พระองค์ทรงมีสิทธิ์
ที่จะครอบครองชี วติ และการเป็ นอยูข่ องมนุษย์ชาติซ่ ึ งเป็ นฝี พระหัตถ์ของพระเจ้าในปี ที่กษัตริ ยฮ์ ุสซี ยาห์
สิ้ นพระชนม์ อิสยาห์ ผูพ้ ยากรณ์ของพระเจ้าได้เข้าในวิหาร ในกรุ งเยรู ซาเล็มกษัตริ ยฮ์ ุสซียาห์เป็ น
กษัตริ ยอ์ งค์สาคัญและเป็ นผูย้ ิ่งใหญ่ในพวกกษัตริ ยท์ ้ งั หลายดังนั้น
อิสยาห์คงเป็ นห่วงและกระวน
กระวายว่าอนาคตของยูดา คงจะเป็ นอย่างไรบ้างเวลานั้น อิสยาห์ก็ได้เห็นนิมิตว่าพระเจ้าทรงประทับ
หน้าพระที่นงั่ สู งในพระวิหารนั้น
และพวกเซราฟิ นก็ได้นมัสการพระเจ้าผูท้ รงเป็ นพระมหากษัตริ ย ์
เหนื อกษัตริ ยท์ ้ งั หลายและร้องเพลงแด่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าว่า บริ สุทธิ์ บริ สุทธิ์ บริ สุทธิ์ พระเจ้าจอมโยธา
แผ่นดินโลกทั้งสิ้ นเต็มด้วยพระศิริของพระองค์ (อิสยาห์ 6:5) ถึงแม้วา่ กษัตริ ยฮ์ ุสซี ยาห์ได้สิ้นพระชนม์
แล้วแต่พระเจ้ายังดารงชี วติ อยูเ่ ป็ นพระมหากษัตริ ย ์ อิสยาห์ก็รู้สึกสานึกผิดของตนและสารภาพจึงได้รับ
ชาระความผิดบาปตรงเฉพาะพระพักตร์ ของพระเจ้า ทันใดนั้นอิสยาห์ ก็ได้รับการทรงเรี ยกของพระเจ้า
เป็ นผูร้ ับใช้ อิสยาห์ได้ถวายตัวเชื่อฟังพระสุ รเสี ยงของพระเจ้า พระเจ้าทรงสมควรที่จะรับการนมัสการ
เพราะพระองค์ทรงเป็ นพระมหากษัตริ ย ์ และเมื่อนมัสการพระองค์ก็ทรงเรี ยกเราทั้งหลายเป็ นผูร้ ับใช้
พระองค์
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2.4 พระเจ้ าทรงสมควรทีจ่ ะรับการนมัสการเพราะพระองค์ ทรงเป็ นผู้บริสุทธิ์
ในเรื่ องของอิสยาห์ที่ได้เห็นนิมิตในพระวิหารนั้น เขาเห็นว่าพระเจ้าทรงเป็ นพระมหากษัตริ ย ์
แต่เวลาเดียวกันเขาเห็นด้วยว่าพระองค์ทรงเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ เพราะว่าพวกเซราฟิ มได้ยกย่องสรรเสริ ญพระ
เจ้าว่าเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ถึง 3 ครั้งหมายความว่า ความบริ สุทธิ์ ของพระเจ้านั้นมีบริ บูรณ์ ผูเ้ ขียนสดุดีก็
สรรเสริ ญพระเจ้าว่าจงยอพระเกียรติพระเจ้าของเรา และนมัสการที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ของพระองค์ เพราะ
พระเจ้าของเราบริ สุทธิ์ (สดุดี 99:9) พระเจ้าผูเ้ ดียวเท่านั้นที่บริ สุทธิ์ เพราะในพระองค์ไม่มีความบาป
แม้แต่นิดเดียวและพระเจ้าก็ไม่เกี่ยวข้องกับความบาปด้วย พระลักษณะของพระเจ้าทุกอย่างเต็มไปด้วย
ความบริ สุทธิ์ เช่น ความรัก ความชอบธรรม ฤทธิ์ อานาจทุกอย่างนั้นเต็มไปด้วยความบริ สุทธิ์ แต่พดู ถึง
มนุษย์เป็ นคนเต็มไปด้วยความบาป มนุษย์ไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้า และห่างกันกับพระเจ้าก็ห่างกันจาก
ความบริ สุทธิ์ ของพระเจ้าด้วย มนุษย์กลายเป็ นศัตรู ของพระเจ้าโดยที่เขาได้กบฏต่อพระพักตร์ ของพระ
เจ้า ดังนั้นมนุษย์ที่จะเข้าเฝ้ าพระองค์ โดยการนมัสการด้วยการถ่อมใจลง แล้วพระเจ้าทรงสมควรที่จะรับ
การนมัสการจากมนุษย์ อิสยาห์ได้สารภาพด้วยความเต็มใจว่าเขาเป็ นคนบาปและที่นมัสการของเขานั้น
ได้รับการชาระให้บริ สุทธิ์ ก่อนที่จะรับใช้พระเจ้า เราทั้งหลายซึ่ งเป็ นคนบาปเช่นเดียวกับอิสยาห์ ดังนั้น
ควรที่จะนมัสการพระเจ้าซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ และในการนมัสการของเราถ้าหากเรานมัสการด้วยจิต
วิญญาณ
และความจริ งทุกครั้งเราก็ได้รับการชาระล้างความผิดบาปเพื่อจะรับใช้พระเจ้าอีกต่อไป
เช่นเดียวกับอิสยาห์

2.5 พระเจ้ าทรงสมควรทีจ่ ะรับการนมัสการ เพราะพระองค์ ทรงเป็ นพระผู้ช่วยให้ รอด
พระเจ้าทรงชาระความผิดบาปของเราทั้งสิ้ นตามที่อิสยาห์ได้รับประสบการณ์ ในพระวิหารใน
วันนั้น แต่ในเรื่ องที่พระเจ้าทรงเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดปราศจากความผิดบาปนั้น เราจะพิจารณาอีกครั้ง
หนึ่ง เมื่อเราจะศึกษาเรื่ องการนมัสการจากพันธสัญญาใหม่ แต่เมื่อเราศึกษาในเรื่ องที่วา่ พระเจ้าทรงเป็ น
พระผูช้ ่วยให้รอด จากพันธสัญญาเดิมก็ปรากฏไว้ในหลายเรื่ อง โดยเฉพาะในประวัติศาสตร์ของชนชาติ
อิสราเอล พระเจ้าทรงเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดปราศจากโรคร้ายต่าง ๆ พ้นจากศัตรู หลายชนิดหลาย
ประเภท การกันดารอาหาร และภัยพิบตั ิหลายชนิดหลายประการด้วย แต่วา่ พระเจ้าเป็ นพระผูช้ ่วยให้
รอดปรากฏอย่างชัดเจนและเป็ นพิเศษคือที่พระเจ้าทรงช่วยพวกอิสราเอลให้รอดพ้นจากเงื้อมมือของ
กษัตริ ยฟ์ าโรห์
และกองทัพของชาวอียปิ ต์เรื่ องนี้ถึงจุดสุ ดยอดเมื่อพระเจ้าทรงกระทาอิทธิ ฤทธิ์ ใหญ่
ตอนที่พระองค์ทรงกระทาให้ทะเลแดงแยกออก ให้อิสราเอลเดินข้ามทะเลแดงเหมือนเดินบนดินแห้ง
แต่เมื่อกษัตริ ยฟ์ าโรห์กบั กองทัพของอียปิ ต์ได้ไล่เข้าไปในทะเลแดงแล้ว พระเจ้าทรงกระทาทะเลแดง
ไหลกลับคืนท่วมชนอียปิ ต์ ทั้งรถรบและพลม้าของเขาจนหมด ขณะนั้นโมเสสกับประชาชนชาว
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อิสราเอลก็ได้นมัสการพระเจ้าโดยร้องเพลงสรรเสริ ญพระนามของพระเจ้า ดังปรากฏในหนังสื ออพยพ
บทที่ 15 ตามประวัติศาสตร์ เรื่ องนี้ชนชาติอิสราเอลรู ้จกั พระเจ้าเป็ นอย่างดีวา่ พระเจ้าทรงเป็ นผูท้ ี่สมควร
ที่จะรับการนมัสการ เพราะว่าพระองค์ทรงเป็ นพระผูช้ ่วยให้พวกอิสราเอลรอด เมื่อเราอ่านบทเพลงของ
โมเสสซึ่ งเป็ นการนมัสการของพระเจ้าเขาก็นมัสการสรรเสริ ญพระนามของพระเจ้า เพราะพระองค์ทรง
เป็ นผูช้ ยั ชนะและทรงเป็ นนักรบและเป็ นกาลังเพื่อจะช่วยอิสราเอล เราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันพระเจ้า
ทรงเป็ นอิทธิ ฤทธิ์ ที่จะช่วยเราทั้งหลายให้พน้ จากศัตรู ท้ งั สิ้ น พระเจ้าทรงสมควรที่จะรับการนมัสการ
จากเรา

2.6 พระเจ้ าทรงสมควรทีจ่ ะรับการนมัสการ เพราะพระคุณและความรักของพระองค์ มนั่ คง
และถาวร (สดุดี 10:8, 11, 17)
พระเจ้าซึ่ งเป็ นผูย้ งิ่ ใหญ่เป็ นพระผูส้ ร้างและพระผูช้ ่วยให้รอดของเรา ทรงมีพระคุณและความ
รักต่อมนุษย์ ซึ่ งเป็ นคนที่กบฏต่อพระพักตรของพระองค์ นี่เป็ นพระลักษณะของพระเจ้าที่เราทั้งหลาย
ต้องคิดถึงและภาวนาทุก ๆ วัน เพราะว่าถึงแม้วา่ พระเจ้าทรงเกลียดชังความบาปแต่พระองค์ทรงรักคน
บาป และแม้วา่ ความผิดบาปของเราจะมีมากยิง่ เท่า พระคุณของพระเจ้าก็มีมากยิง่ ขึ้น ดังนั้นเราทั้งหลาย
ควรที่จะนมัสการพระเจ้า ด้วยบทเพลง “พระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจ ช่วยได้คนชัว่ อย่างฉัน ครั้งหนึ่ง
ฉันหลงพระองค์ตามหา ตาบอดแต่ฉนั เห็นแล้ว”
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3. พระเยซูคริสต์ เจ้ าทรงสมควรทีจ่ ะรับการนมัสการอย่ างไร?
ตามที่เราได้พิจารณาจากพันธสัญญาเดิม พระเจ้าเป็ นผูส้ มควรที่จะรับการนมัสการจากมนุษย์
แต่เมื่อเราศึกษาจากพันธสัญญาใหม่
เห็นได้อย่างชัดเจนว่าพระเยซูคริ สต์ก็ทรงสมควรที่จะรับการ
นมัสการเช่นเดียวกับพระเจ้าพระเยโฮวาห์ในพันธสัญญาเดิม ดังนั้นให้เราพิจารณาต่อไปนี้วา่ เพราะเหตุ
ใดที่พระเยซูคริ สต์ก็ทรงสมควรที่จะรับการนมัสการ

3.1 พระเยซูคริสต์ สมควรทีจ่ ะรับการนมัสการ เพราะพระองค์ ทรงเป็ นพระเจ้ าเทีย่ งแท้
(ยอห์ น 1:1, ทิตัส 2:13)
พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นพระเจ้าเที่ยงแท้เพราะว่าพระองค์ทรงเป็ นพระวาทะ พระวาทะนั้นอยูก่ บั
พระเจ้า พระวาทะนั้นทรงเป็ นพระเจ้า แต่ขอให้เราพิจารณาร่ วมกันดังต่อไปนี้
ก.พระนามต่ าง ๆ ทีแ่ สดงถึงสภาพพระเจ้ า ในพระธรรมกิตติคุณเราพบพระนามว่า “พระบุตร
ของพระเจ้า” 40 ครั้ง หมายถึงพระเยซูคริ สต์เป็ นพระเจ้าเสด็จมาเป็ นบุตร เราพบพระนามว่า “พระบุตร
องค์เดียว” ถึง 5 ครั้ง ในพระธรรมยอห์น ซึ่ งหมายความถึงสภาพของพระเจ้า พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ น
เบื้องต้น และเบื้องปลาย (วิวรณ์ 1:8, 22:12-13, 16) พระนามที่วา่ พระผูเ้ ป็ นเจ้าเราพบหลายร้อยครั้ง ใน
พันธสัญญาใหม่แสดงถึงสภาพของพระเจ้า พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นพระเจ้า พระกุมารเยซูคริ สต์นนั่ เอง
ทรงมีพระนามว่ามหิ ทฤทธิ์ และพระบิดานิรันดร์ (อิสยาห์ 9:26) พระองค์ทรงมีพระนามว่า อิมมานูเอล
แปลว่าพระเจ้าอยูก่ บั เรา (มัทธิ ว 1:23) และยิง่ กว่านั้น พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นพระเจ้าของข้าพเจ้า”
(ยอห์น 20:28)
ข.พระเยซู คริสต์ ทรงเป็ นพระเจ้ าเพราะบังเกิดจากพระวิญญาณบริสุทธิ์
พระเยซูคริ สต์ได้
บังเกิดจากมาเรี ยหญิงพรหมจารี ย ์ ขณะที่นางจะตั้งครรภ์ ทูตของพระเจ้าได้กล่าวแก่นางว่า เธอจะ
ตั้งครรภ์โดยเดชพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซึ่ งมาเรี ยเองก็ไม่เข้าใจว่าเป็ นอย่างไรได้ เมื่อมาเรี ยตั้งครรภ์โยเซฟ
คู่หมั้นก็มีความสงสัยหมายจะถอนหมั้นเสี ยลับ ๆ ย่อมเป็ นที่ยนื ยันได้วา่ พระเยซูคริ สต์ไม่ได้เป็ นบุตร
ของโยเซฟ แต่เป็ นบุตรของมาเรี ยหญิงพรหมจารี ย ์ โดยเดชพระวิญญาณบริ สุทธิ์ (เชิ ญท่านศึกษาอย่าง
ละเอียด ปฐมกาล 3:15, อิสยาห์ 7:14, ลูกา 1:27-38, มัทธิว 1:18-25)
ค.พระเยซู คริสต์ เป็ นพระเจ้ าผู้สูงสุ ด พระเยซูคริ สต์เป็ นพระเจ้าผูท้ รงฤทธิ์ ที่สุดทรงมีอานาจ
เหนื อโรคต่าง ๆ ทุกชนิด (ลูกา 4:39, มัทธิว 8:16-17) พระองค์ทรงมีอานาจเหนือความตาย (ลูกา 7:1415, มาระโก 5:36-42, ยอห์น 5:25, 11:39-44) พระองค์ทรงมีอานาจเหนือธรรมชาติ (มัทธิว 8:26-27
ยอห์น 6:19) พระองค์ทรงมีอานาจเหนือผีร้าย (มัทธิว 8:16, ลูกา 4:35-36, 41) พระองค์ทรงมีฤทธานุ
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ภาพทั้งในสวรรค์และแผ่นดินโลก (มัทธิ ว 28:18-20) พระเยซูคริ สต์ผทู้ รงสัพพัญญูญาณ ทรงสามารถ
รู ้จกั ชีวติ ของมนุษย์ทุกคน แม้แต่ความคิดที่อยูใ่ นจิตใจของมนุษย์ (มาระโก 2:5-8, ยอห์น 2:24-25, 4:1619) พระองค์เป็ นพระผูส้ ร้าง (ฮีบรู 1:10, ยอห์น 1:3, โคโลสี 1:16) ยิง่ กว่านั้นพระองค์ทรงสามารถสร้าง
จิตใจใหม่ให้แก่มนุษย์ โดยพระโลหิ ตของพระองค์ทรงสามารถชาระ และยกโทษบาปทั้งสิ้ นของมนุษย์
ได้
ดังนั้นพระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นพระเจ้าเที่ยงแท้ พระองค์ก็ทรงสมควรที่จะรับการนมัสการจากเรา
ทั้งหลายอย่างบริ บูรณ์

3.2 พระเยซูคริสต์ เจ้ าทรงสมควรทีจ่ ะได้ รับการนมัสการเพราะพระองค์ ไม่ ห้าม แต่ ทรงยอม
และยินดีทจี่ ะรับการนมัสการจากหลายคนหลายพวก
เมื่อเราศึกษาในเรื่ องนี้ จาเป็ นต้องศึกษาความหมายของศัพท์อย่างที่ได้พิจารณาแล้วในคานา แต่
ต้องพิจารณาอย่างละเอียดที่นี่ ศัพท์ที่สาคัญเกี่ยวกับการนมัสการตามภาษาเดิมคือ “พรอสคุนาโอ”
แปลว่าหมอบกราบซึ่ งหลายครั้งใช้กบั มนุษย์ที่มีตาแหน่งฐานะสู ง และผูท้ ี่ได้รับความช่วยเหลือบางสิ่ ง
บางอย่างจากคนเหล่านี้ น้ นั ก็หมอบกราบผูค้ นเหล่านั้น ที่ช่วยเหลือเขา แต่พระคัมภีร์ในภาคพันธสัญญา
ใหม่ ศัพท์คานี้เองผูเ้ ขียนหนังสื อต่าง ๆ ใช้ ซึ่ งหมายความถึงการนมัสการพระเจ้า ข้อพระคัมภีร์ต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้ได้ใช้ศพั ท์คานี้ซ่ ึ งหมายถึงการนมัสการพระเจ้า ยอห์น 4:20 “บรรพบุรุษของเราได้นมัสการที่
ภูเขานี้” กิจการ 24:11 “ข้าพเจ้าขึ้นไปนมัสการในกรุ งเยรู ซาเล็ม” ฮีบรู 11:21 “ยาโคบมีความเชื่อ.....และ
ได้นมัสการพระเจ้า” โปรดดูกิจการ 8:27, ลูกา 24:52 ด้วย
แต่ศพั ท์คานี้เอง เป็ นศัพท์ที่เราพบเมื่อพูดถึงการนมัสการต่อพระเยซูคริ สต์เจ้าหลายครั้งหลาย
หน มัทธิว 2:11 “พวกโหราจารย์กราบถวายนมัสการกุมารนั้น” มัทธิว 28:9 “หญิงเหล่านั้นก็มากอดพระ
บาทนมัสการ” โปรดดูมทั ธิว 8:2, 9:18, 14:33, 15:25, 20:20, ยอห์น 9:38
ข้อพระคัมภีร์ต่าง ๆ ดังกล่าวมานี้พดู ถึงการนมัสการพระเยซูคริ สต์ก่อนตอนที่พระองค์ทรงวาย
พระชนม์และคืนพระชนม์ แต่หลังจากการคืนพระชนม์น้ นั ก็มีหลายข้อซึ่ งพิสูจน์อย่างชัดเจนว่าลูกศิษย์
ของพระเยซูคริ สต์ ในสมัยแรกนั้นเขาเหล่านั้นนมัสการพระเยซูคริ สต์เท่ากับการนมัสการพระเจ้าพระ
บิดา โปรดศึกษาข้อพระคัมภีร์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ กิจการ 9:14 “คนทั้งปวงที่อธิ ษฐานออกพระนามของ
พระเยซูคริ สต์” กิจการ 7:59 “สเทฟาโนกาลังอ้อนวอนพระผูเ้ ป็ นเจ้าอยูว่ า่ ข้าแต่พระเยซูคริ สต์เจ้า โปรด
รับจิตวิญญาณของข้าพระองค์ดว้ ย” โรม 10:13 “เพราะว่าผูท้ ี่ร้องออกพระนามของพระองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าจะรอด” 1 โคริ นธ์ 1:2 “คนทั้งปวงในทุกตาบลที่ออกพระนามพระเยซูองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา” 2
โคริ นธ์ 12:8 “ข้าพเจ้าวิงวอนพระผูเ้ ป็ นเจ้าถึงสามครั้งเพื่อขอให้นามนั้นหลุดไปจากข้าพเจ้า” ฮีบรู 1:6
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“เมื่อพระเจ้าทรงนาพระบุตรองค์หวั ปี นั้นเข้ามาในโลกก็ตรัสว่า ให้บรรดาพวกทูตสวรรค์ของพระเจ้า
กราบไหว้ท่าน” วิวรณ์ 5:8 “เมื่อพระองค์ทรงรับหนังสื อนั้นแล้วสัตว์ท้ งั สี่ และอาวุโสทั้งสี่ ท่านนั้นก็
ทรุ ดตัวลงถวายบังคมพระเมษโปดก

3.3 พระเยซูคริสต์ ทรงสมควรทีจ่ ะรับการนมัสการ เพราะพระเจ้ าผู้เดียวเท่านั้นสมควรทีจ่ ะ
ได้ รับการนมัสการ
เมื่อเราพิจารณาและศึกษาจากพระคัมภีร์ ทั้งพันธสัญญาเดิมและใหม่ เราพบหลายข้อ อพยพ
34:14, สดุดี 97:7, กิจการ 10:25-26 “เมื่อเปโตรไปถึงบ้านโกรเนลิโอก็ตอ้ นรับเปโตรและหมอบกราบที่
เท้ากราบไหว้ท่าน ฝ่ ายเปโตรจึงจับตัวโกรเนลิโอไว้ให้ลุกขึ้นและกล่าวว่า “จงยืนขึ้น ข้าพเจ้าก็เป็ น
มนุษย์เหมือนกัน” หมายความว่าพระเจ้าเท่านั้นที่สมควรจะรับการนมัสการ วิวรณ์ 19:10, 22:6-9 ตาม
ทั้งสองข้อนี้ยอห์นได้เห็นนิมิตในสวรรค์แล้วทรุ ดตัวลงจะนมัสการแทบเท้าของทูตสวรรค์
แต่ทูต
สวรรค์ก็หา้ ม และสั่งให้ยอห์นนมัสการพระเจ้าแต่เพียงผูเ้ ดียว
เมื่อพระคัมภีร์ท้ งั ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่สอนอย่างชัดเจนว่า พระเจ้าผูเ้ ดียวเท่านั้นทรง
สมควรที่จะรับการนมัสการ แต่พระเยซูคริ สต์ไม่เคยห้ามแม้แต่สักคนเดียวที่ได้นมัสการพระองค์ก็เห็น
อย่างชัดเจนว่าพระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นพระเจ้าเที่ยงแท้ โดยเฉพาะตอนเมื่อพระองค์ทรงเผชิญการทดลอง
จากมาร ครั้งที่สองพระองค์ทรงตรัสกับมารว่า “อย่าทดลองพระองค์ผเู ้ ป็ นพระเจ้าของท่าน” หมายถึงว่า
พระเยซูคริ สต์เป็ นพระเจ้าเพราะมารกาลังทดลองพระเยซูเองในวันนั้น แต่ครั้งที่สาม พระองค์ตรัสว่า
“จงกราบนมัสการพระองค์ผเู ้ ป็ นพระเจ้าของท่านและปรนนิบตั ิพระองค์แต่เพียงผูเ้ ดียว”
ทั้งสองก็
ร่ วมกันพิสูจน์อย่างชัดเจนว่า พระเยซูคริ สต์เป็ นพระเจ้าเที่ยงแท้และพระองค์ทรงสมควรที่จะได้รับการ
นมัสการ
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4. เราจะนมัสการพระเจ้ าได้ อย่ างไร?
เมื่อพระเยซูคริ สต์กาลังสนทนากับหญิงชาวสะมาเรี ยที่บ่อน้ าของยาโคบ ในแคว้นสะมาเรี ยนั้น
หญิงคนนั้นก็ได้แสดงตนเองว่าเป็ นผูด้ ีรอบคอบ ไม่อยากจะให้ความผิดบาปของตนสาแดงออก แต่พระ
เยซูคริ สต์ก็สนทนากับนางเป็ นเวลานาน เพื่อให้นางรู ้สึกสานึกถึงความผิดบาปของตนเอง เพราะว่านาง
เคยมีสามี 5 คนแล้ว แต่เดี๋ยวนี้กาลังอยูก่ บั คนที่ 6 เมื่อพระเยซูคริ สต์ช้ ีถึงความผิดบาปของนางแล้ว นางก็
เห็นว่าพระเยซูคริ สต์เป็ นผูพ้ ยากรณ์แล้วแทนที่จะสารภาพการผิดบาปของตน นางก็เริ่ มพูดในเรื่ องการ
นมัสการพระเจ้า นางได้เริ่ มต้นว่าพวกสะมาเรี ยนมัสการพระเจ้าที่ภูเขาในแคว้นสะมาเรี ย แต่พวกยิ
วนมัสการพระเจ้าที่ภูเขาซี โอน คือในกรุ งเยรู ซาเล็มนัน่ เอง และเขาก็ถามพระเยซูคริ สต์วา่ พวกไหน
ถูกต้องเกี่ยวกับสถานที่นมัสการ เพราะตนเองเป็ นพวกสะมาเรี ย และพระเยซูคริ สต์เป็ นชาวยิวตามเนื้อ
หนัง พระเยซูคริ สต์ทรงตอบคาถามสั้น ๆ ว่า “คงมีวนั หนึ่งที่พวกเจ้าจะมิได้ไหว้นมัสการพระบิดา
เฉพาะที่ภูเขานี้หรื อที่กรุ งเยรู ซาเล็ม” (แต่ทวั่ ทุกแห่งทัว่ โลก) เมื่อตอบเช่นนี้เสร็ จแล้วพระเยซูคริ สต์ก็เริ่ ม
อธิ บายว่า ผูท้ ี่นมัสการพระเจ้าควรจะนมัสการอย่างไร?
พระองค์ตรัสว่า “ผูท้ ี่นมัสการอย่างถูกต้องจะนมัสการพระบิดา ด้วยจิตวิญญาณและความจริ ง
เพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นนมัสการพระองค์ พระเจ้าทรงเป็ นพระวิญญาณ และผูท้ ี่
นมัสการพระองค์ ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณ และความจริ ง ” (ยอห์น 4:20-26)
4.1 จงนมัสการด้ วยจิตวิญญาณ ที่เราต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณนั้น ถ้าพูดสั้น ๆ ก็
หมายความว่าผูท้ ี่นมัสการต้องต้อนรับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระเจ้าไว้ในจิตวิญญาณของตน
เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็ นพระวิญญาณ เมื่อเราพูดถึงการนมัสการเราก็คิดถึงพระวิหารของพระเจ้าในกรุ ง
เยรู ซาเล็มเสี ยก่อน
เพราะว่าพระวิหารของพระเจ้าซึ่ งอยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็มนั้นเป็ นที่พระเจ าทรง
จัดเตรี ยมไว้เป็ นที่นมัสการของอิสราเอล พระวิหารในกรุ งเยรู ซาเล็มนั้นมี 3 ส่ วน ส่ วนภายนอกนั้นเป็ น
บริ เวณของพระวิหารซึ่ งทุกคนเข้าไปได้นอกจากคนต่างชาติ ส่ วนที่ 2 คือวิหารอันบริ สุทธิ์ ซ่ ึ งเฉพาะ
ผูช้ ายเข้าไปได้ วิหารอันบริ สุทธิ์ น้ ีสาคัญกว่าและเป็ นที่บริ สุทธิ์ กว่าบริ เวณวิหาร ส่ วนที่ 3 นั้นเป็ นส่ วน
สาคัญที่สุด คือวิหารบริ สุทธิ์ ที่สุดซึ่ งประกอบด้วยหี บไมตรี อนั ศักดิ์สิทธิ์ ของพระเจ้า มีมหาปุโรหิ ตคน
เดียวเท่านั้น ที่มีสิทธิ์ ที่จะเข้าในนั้นได้ แต่ก็เป็ นปี ละ 1 ครั้งเท่านั้น เมื่อมหาปุโรหิตถวายเครื่ องบูชาที่
บริ เวณวิหารแล้ว เอาเลือดไปพรมที่วหิ ารอันบริ สุทธิ์ ที่สุด ซึ่ งชนชาติอิสราเอลนับว่าเป็ นการนมัสการ
อย่างแท้จริ งต่อพระพักตร์ ของพระเจ้า
พระวิหารในกรุ งเยรู ซาเล็มนั้นถูกทาลายไปแล้ว พระเยซูคริ สต์เองตรัสไว้วา่ ไม่ใช่ที่ภูเขาของ
สะมาเรี ย หรื อในกรุ งเยรู ซาเล็ม แต่ผทู ้ ี่นมัสการนั้นจะนมัสการทัว่ ทุกแห่ง เพราะฉะนั้นที่นมัสการจะ
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เป็ นแบบไหน อยูท่ ี่ไหนไม่สาคัญ แต่สาคัญที่วา่ ผูท้ ี่นมัสการนั้นจะต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณ เมื่อ
พิจารณาคานี้ จาเป็ นต้องเปรี ยบเทียบตัวบุคคลกับพระวิหารในกรุ งเยรู ซาเล็ม เพราะว่าพระวิหารในกรุ ง
เยรู ซาเล็มมี 3 ส่ วน ฉันใดบุคคลเราก็มีแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนได้เช่นเดียวกัน คือตัวบุคคลประกอบด้วย
ร่ างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ร่ างกายของมนุษย์ เปรียบเหมือนบริ เวณของพระวิหาร ร่ างกายของเราก็
สาคัญ ถึงแม้วา่ เป็ นส่ วนภายนอก แต่ก็มีความสาคัญยิง่ เพราะว่าอาจารย์เปาโลได้เขียนไว้วา่ “ท่านไม่รู้
หรื อว่าร่ างกายของท่าน เป็ นวิหารของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซ่ ึ งสถิตอยูใ่ นท่าน” (1 โคริ นธ์ 6:19) จิตใจ
ของเราเปรี ยบเหมือนบริเวณพระวิหารอันบริสุทธิ์ จิตใจคืออะไร? เป็ นคาถามที่เราจะต้องพิจารณาโดย
ละเอียดดังนี้
จิตใจนั้นประกอบด้วยส่ วนสาคัญ 7 ประการ คือ
1.ความคิดทีอ่ อกมาจากจิตใจ ความคิดทุกอย่างจะออกมาจากจิตใจของเขา (สดุดี 139:23, มัทธิว
15:19, มาระโก 7:21, ลูกา 9:47)
2.ความรู้ และสติปัญญา เมื่อมนุษย์มีความคิดแล้วก็ช่วยให้เขาศึกษาพิจารณาและมีความรู ้ซ่ ึ ง
ความรู ้น้ นั ก็เป็ นส่ วนหนึ่งของจิตใจ (ปั ญญาจารย์ 1:16, สุ ภาษิต 14:10, เยเรมีย ์ 24:7)
3.ความเข้ าใจ ก็เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของจิตใจเพราะว่ามนุษย์ซ่ ึ งมีความคิดความรู ้ตอ้ งเข้าใจหลายสิ่ ง
หลายอย่างที่เกี่ยวกับการศึกษาของเขา (อิสยาห์ 6:10, ปัญญาจารย์ 8:5)
4.ใจวินิจจัยผิดและชอบ เมื่อมนุษย์มีความคิด ความรู้และความเข้าใจที่แท้จิตใจของเขาก็
สามารถที่จะวินิจฉัยว่าอะไรผิด อะไรถูก ซึ่ งเป็ นงานสาคัญอีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับจิตใจ (1 ทิโมธี 1:5,
3:9, โรม 2:15, 1 เปโตร 3:16)
5.ความจาและความคิดถึง เป็ นสิ่ งสาคัญสิ่ งหนึ่งของจิตใจเพราะได้ศึกษาหรื อได้พบได้เห็นสิ่ ง
ต่าง ๆ ก็จะมีการจดจาและคิดถึงสิ่ งเหล่านั้น (2 เปโตร 3:1, มัทธิว 6:21, เอเฟซัส 4:17)
6.มีอวัยวะในร่ างกายของมนุษย์ 2 อย่างที่มีส่วนสาคัญเกี่ยวข้องกับจิตใจซึ่ งเราเรี ยกว่าประตู
ของจิตใจ นัน่ คือ ดวงตาและหู เพราะว่ามนุษย์มองเห็นด้วยตาและฟังด้วยหู สิ่ งใดที่ตามองเห็นและหูได้
ยินก็จะเข้าในจิตใจ เมื่อทั้ง 2 ทางานมาก ๆ มนุษย์ก็คิดและรับความรู ้ความเข้าใจมากขึ้น จิตใจของ
มนุษย์จะบริ สุทธิ์ หรื อมีมลทินนั้นขึ้นอยูก่ บั ตาและหู (มัทธิ ว 5:28, โยบ 31:7, กิจการ 7:51, 16:14, โรม
10:9-14)
7.การตัดสิ นใจ เมื่อจิตใจของมนุษย์ทางานในที่สุดจะมีการตัดสิ นใจในบางสิ่ งบางอย่างซึ่ งเป็ น
การกระทาที่สาคัญยิง่ ของจิตใจ (1 โคริ นธ์ 2:2, กิจการ 8:37)
จิตวิญญาณของมนุษย์ เปรี ยบเหมือนวิหารอันบริสุทธิ์ทสี่ ุ ด ซึ่ งเป็ นส่ วนลึกที่สุดในวิหารของ
พระเจ้า หี บไมตรี อนั ศักดิ์สิทธิ์ ก็อยูท่ ี่นนั่ ซึ่ งเป็ นสัญญลักษณ์ที่พระเจ้าทรงประทับอยูท่ ี่นนั่ จิตวิญญาณ
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ของมนุษย์ก็เป็ นที่ประทับของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระเจ้า เมื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ประทับอยูใ่ น
จิตวิญญาณของมนุษย์ แล้วพระองค์จะเป็ นผูค้ รอบครองชีวติ ของคนนั้นทั้งสิ้ น จิตวิญญาณเป็ นบัลลังก์
ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แต่เวลาเดียวกันมารซาตานก็อยากจะได้จิตวิญญาณของมนุษย์น้ นั เป็ นบัลลังก์
ของตน เมื่อมนุษย์ไม่ยอมต้อนรับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ หรื อ เมื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ อยูใ่ นจิตวิญญาณ
แล้วบางทีก็ทาให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เสี ยพระทัย (เอเฟซัส 4:30) บางทีก็กบฏต่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์
(อิสยาห์ 63:10) บางทีก็ขดั ขวางพระวิญญาณบริ สุทธิ์ อยูเ่ สมอ (กิจการ 7:51) และอันดับสุ ดท้ายคงจะดับ
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ขับไล่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ออกจากจิตวิญญาณของเรา (1 เธสะโลนิกา 5:19) พระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ก็ไม่ประทับอยูท่ ี่นนั่ แล้ว มารซาตานก็เข้าอยูแ่ ทนที่เป็ นผูค้ รอบครองบัลลังก์ชีวติ ของ
เขาแต่พระเยซูคริ สต์ตรัสว่า “ผูท้ ี่นมัสการต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณ” หมายความว่าการต้อนรับพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ในจิตวิญญาณของเรานั้นเองเป็ นการนมัสการที่เที่ยงแท้ หญิงชาวสะมาเรี ยในวันนั้น
จาเป็ นต้องไล่ความผิดบาปของเขาออกเสี ยก่อน
โดยที่สารภาพความผิดบาปต้อนรับพระเจ้าในจิต
วิญญาณของเขา คือ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ นนั่ เอง
4.2 ผู้ทนี่ มัสการต้ องนมัสการด้ วยความจริง อันดับที่สองพระเยซูคริ สต์ทรงเน้นเป็ นสิ่ งจาเป็ น
ในการนมัสการนั้นก็คือผูท้ ี่นมัสการต้องนมัสการด้วยความจริ ง ศัพท์ที่วา่ ความจริ งนั้นมีความหมายสอง
อย่าง อย่างหนึ่งก็คือผูท้ ี่นมัสการทาอะไร จะพูดหรื อร้องเพลงอะไรก็ตามทุกอย่างนั้นต้องเต็มไปด้วย
ความจริ ง การกระทา คาที่พูดและเรื่ องที่คิดทุกอย่างต้องจริ งใจไม่ควรจะมีสิ่งแปลกปลอมหรื อ เทียมเท็จ
สักนิดเดียวในการนมัสการพระเจ้าของเรา การนมัสการของเราไม่ควรจะเป็ นการแสดงเท่านั้นแต่ตอ้ ง
เต็มไปด้วยความจริ ง เวลาเดียวกันมีความหมายอีกอย่างหนึ่งด้วยก็คือ ความจริ งนั้นหมายถึงพระเยซู
คริ สต์นนั่ เอง เพราะว่าพระเยซูคริ สต์ตรัสว่า “เราเป็ นความจริ ง” ความจริ งไม่ใช่เป็ นสิ่ งหนึ่งที่เราจะจับ
หรื อถูกต้องได้ แต่ความจริ งนั้นเสด็จมาในรู ปของพระเยซูคริ สต์ พระองค์ทรงสอนอะไร ทรงกระทา
อะไรบ้าง ทุกอย่างก็เป็ นความจริ ง เมื่อพูดถึงการนมัสการ เราจะต้องนมัสการด้วยความจริ งคือจะต้อง
ต้อนรับพระเยซูคริ สต์พระผูช้ ่วยให้รอด เพราะว่าพระเจ้าซึ่ งทรงเป็ นพระวิญญาณนั้นเรามองไม่เห็น แต่
ว่าเราเห็นพระเจ้าได้ในพระเยซูคริ สต์ พระเยซูคริ สต์ตรัสว่า “ผูท้ ี่เห็นเราก็เห็นพระบิดาแล้ว” พระ
ลักษณะของพระเจ้าและคุณสมบัติของพระเจ้าทุกอย่าง เช่นความบริ สุทธิ์ ความรัก ความชอบธรรม
ฤทธิ์ อานาจ ทุกอย่างก็อยูใ่ นพระเยซูคริ สต์อย่างเต็มบริ บูรณ์ นอกจากพระเยซูคริ สต์ซ่ ึ งเป็ นความจริ ง เรา
ไม่สามารถที่จะนมัสการพระเจ้าอย่างแท้จริ งได้เลย
4.3 จงนมัสการพระเจ้ าด้ วยการถวาย เมื่อเราพิจารณาการนมัสการพระเจ้าตามแบบสมัยภาค
พันธสัญญาเดิม การถวายเป็ นส่ วนสาคัญยิง่ เพราะว่าพระเจ้าทรงตรัสสัง่ โมเสสให้ชนชาติอิสราเอลถวาย
เครื่ องบูชาต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นการที่จะคืนดีกบั พระเจ้า มนุษย์แยกจากพระเจ้าแล้วเพราะความผิดบาปของเขา
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และพระเจ้าทรงชี้ทางให้อิสราเอลคืนดีกบั พระเจ้าโดยการถวายเครื่ องบูชาหลายชนิ ดหลายประการ
โดยเฉพาะในหนังสื อเลวีนิติ เราพบเครื่ องบูชาต่าง ๆ มีท้ งั หมด 7 ชนิดดังนี้
1.เครื่ องบูชาเผา (เลวีนิติ บทที่ 1)
2.ธัญญบูชา (เครื่ องกระยาหาร เลวีนิติ บทที่ 2)
3.ศานติบูชา (เครื่ องบูชาสันติภาพ เลวีนิติ 3, 7:11-34)
4.เครื่ องบูชาไถ่บาป (เลวีนิติ 4:1-35, 5:1-13)
5.เครื่ องบูชาไถ่กรรมบาป (เลวีนิติ 5:14, 6:7)
6.เครื่ องบูชาไถ่บาปในวันลบบาป ปี ละครั้ง (เลวีนิติ 16:1-19)
7.ปล่อยแพะปี ละครั้งในวันลบบาป (เลวีนิติ 16:16-28)
ในเรื่ องที่อบั ราฮัมได้ยอมเชื่ อฟังคาสั่งของพระเจ้าที่จะถวายบุตรคนเดียวของเขา คืออิสอัคบน
ภูเขาโมริ ยาห์ เป็ นเรื่ องที่อาจจะบอกได้วา่ เป็ นขั้นสู งสุ ดที่แสดงถึงการนมัสการที่แท้ในภาคพันธสัญญา
เดิม การถวายอิสอัคนั้นไม่ใช่เพื่อจะคืนดีกบั พระเจ้า แต่เป็ นที่แสดงความเชื่ อและการเชื่อฟังพระเจ้าซึ่ ง
เป็ นส่ วนสาคัญในการนมัสการพระเจ้า อับราฮัมกับนางซาราเป็ นคนชราแล้ว เขามีบุตรคนเดียวคือ
อิสอัค การที่อบั บราฮัมยอมถวายอิสอัคนั้นเป็ นสิ่ งประเสริ ฐและพอพระทัยต่อพระพักตร์ ของพระเจ้า
เพราะฉะนั้นการถวายเครื่ องบูชาต่าง ๆ ก็ดี หรื อการถวายบุตรของตนก็ดีเป็ นส่ วนสาคัญในการนมัสการ
ยิง่ กว่านั้นกษัตริ ยด์ าวิดเมื่อตกอยูใ่ นความบาปในการแย่งภรรยาของคนอื่น มาเป็ นภรรยาของ
ตนก็สารภาพความผิดบาปของท่านตามที่ปรากฏในหนังสื อสดุดี บทที่ 51 กษัตริ ยด์ าวิดได้เขียนว่า “พระ
เจ้าไม่ทรงพอพระทัยกับเครื่ องบูชาต่าง ๆ แต่เครื่ องบูชาที่แท้พระเจ้าทรงพอพระทัยก็คือจิตใจที่ฟกช้ า”
การถวายเครื่ องบูชาที่แท้น้ นั ก็คือสารภาพและการถวายจิตใจต่อพระพักตร์ ของพระเจ้า
เรื่ องนี้เอง
อาจารย์เปาโลก็ย้าและเขียนว่า “ข้าพเจ้าวิงวอนท่านทั้งหลายให้ ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็ น
เครื่ องบูชาที่มีชีวติ อันบริ สุทธิ์ และเป็ นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็ นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของ
ท่านทั้งหลาย อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึง
จะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ าพระทัยของพระเจ้าจะได้รู้วา่ อะไรดี อะไรเป็ นที่ชอบพระทัยและ
อะไรดียอดเยีย่ ม (โรม 12:1-2)
ในสมัยพันธสัญญาเดิมพระเจ้าสั่งให้มนุษย์ถวายเครื่ องบูชาต่าง ๆ ถวายบุตรของตนและถวาย
จิตใจที่ฟกช้ า ในสมัยพันธสัญญาใหม่ พระเจ้าทรงสาแดงความรักอันยิง่ ใหญ่ในการถวายพระบุตรองค์
เดียวของพระองค์ บนไม้กางเขนตามที่พระเยซูคริ สต์ ตรัสไว้วา่ พระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระ
บุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อให้ทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะมิได้พินาศ แต่มีชีวติ นิ รันดร์ ”

18

เมื่อพูดถึงการถวายของพระเยซูคริ สต์เป็ นเครื่ องบูชาอันเลิศบนไม้กางเขนนั้น ผูเ้ ขียนหนังสื อ
ฮีบรู ยกเรื่ องการถวายเครื่ องบูชาต่าง ๆ ในเต็นท์ของอิสราเอลเป็ นหมายสาคัญสาหรับการถวายของพระ
เยซูคริ สต์ เป็ นเครื่ องบูชาอันเลิศบนไม้กางเขน ในหนังสื อฮีบรู เขียนไว้วา่ “พวกปุโรหิ ตก็เข้าไปในเต็นท์
ในห้องชั้นนอกทุกครั้งที่ปฏิบตั ิกิจวัตร แต่ในห้องที่สองนั้นมีมหาปุโรหิ ตเท่านั้นที่เข้าไปได้ปีละครั้ง.....
การถวายของกานัลและเครื่ องบูชา ซึ่ งจะกระทากันตามแบบนี้ไม่ชาระจิตใจสานึกของผิดของผูถ้ วายนั้น
เพราะเป็ นเรื่ องของกินหรื อดื่มและพิธีชาระล้างต่าง ๆ เท่านั้น...แต่เมื่อพระคริ สต์ได้เสด็จมาเป็ นมหา
ปุโรหิ ตแห่งสิ่ งประเสริ ฐซึ่ งมาถึงแล้ว พระองค์ได้เสด็จเข้าสู่ เต็นท์อนั ใหญ่ยงิ่ กว่าแต่ก่อน...พระองค์เสด็จ
เข้าไปในวิสุทธิ์ สถานเพียงครั้งเดียวเท่านั้น และพระองค์มิได้ทรงนาเลือดแพะและเลือดลูกวัวเข้าไป แต่
ทรงนาพระโลหิตของพระองค์เองเข้าไป และทรงสาเร็ จการไถ่บาปชัว่ นิรันดร์ .... พระโลหิ ตของพระ
เยซูคริ สต์ผไู ้ ด้ทรงถวายพระองค์เองแด่พระเจ้า โดยพระวิญญาณนิรันดร์ ให้เป็ นเครื่ องบูชาอันปราศจาก
ตาหนิก็จะทรงชาระได้มากยิ่งกว่านั้นสักเพียงใด
เพื่อให้จิตใจของคนที่หมกมุ่นในการประพฤติที่
นาไปสู่ ความตาย หันไปรับใช้พระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยู”่ (ฮีบรู 9:6-14) เพราะฉะนั้นเมื่อพระเยซูคริ สต์
เองทรงถวายพระองค์เองเข้าไปในพระวิหารอันบริ สุทธิ์ ในสวรรค์แล้ว เราทั้งหลายก็จาเป็ นต้องถวายตัว
เป็ นเครื่ องบูชาอันมีชีวิตซึ่ งเป็ นการนมัสการที่เหมาะสมกับพระเจ้า
เมื่อเราทั้งหลายถวายตัวซึ่ งเป็ นการนมัสการที่แท้ต่อพระเจ้า เราจะต้องยินดีที่จะถวายทรัพย์หรื อ
ถวายสิ่ งของต่าง ๆ อาจจะเป็ นพืช ผลไม้ หรื อสิ่ งต่าง ๆ ซึ่งเป็ นการฝี มือของเราเป็ นหมายสาคัญของการ
ถวายตัวของเราด้วย ในที่น้ ีเราจะต้องทราบอย่างแน่นอนว่าการถวายสิ บลดเป็ นพระบัญญัติของพระเจ้า
ในสมัยพันธสัญญาเดิม
เพราะว่าในสมัยนั้นพระเจ้ายังไม่ได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของ
พระองค์เพื่อชาวโลก แต่ในพันธสัญญาใหม่ พระเจ้าทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อ
ชาวโลก และพระเยซูคริ สต์เองทรงถวายพระองค์เองบนไม้กางเขนอย่างเต็มบริ บูรณ์ เพราะฉะนั้นเรา
ทั้งหลายซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เชื่อถือในพระองค์ตอ้ งถวายตัวเองทั้งครอบครัวและทรัพย์สินสิ่ งของและสารพัดทุก
สิ่ งพร้อมกันด้วย สิ่ งที่เราถวายที่นมัสการนั้นเป็ นหมายสาคัญเท่านั้นที่แสดงว่า เราถวายทุกสิ่ งทุกอย่าง
เพื่อพระองค์เช่นเวลา ความสามารถเป็ นต้น
4.4 จงนมัสการพระเจ้ าด้ วยการสรรเสริ ญและโมทนาขอบพระคุณ ดังที่ได้พิจารณาแล้วนั้นคือ
การนมัสการด้วยจิตวิญญาณ ด้วยความจริ ง และด้วยการถวายตัวนั้นเป็ นสิ่ งภายใน ในการนมัสการพระ
เจ้า
ซึ่ งมองไม่เห็นด้วยตาของเรานอกจากอย่างเดียวเท่านั้นที่ได้กล่าวมาแล้วคือการถวายทรัพย์และ
สิ่ งของต่าง ๆ นั้น เป็ นหมายสาคัญหรื อสิ่ งภายนอกซึ่ งแสดงถึงการถวายตัว ต่อไปนี้ ให้เราศึกษาว่าการ
นมัสการของเราต้องประกอบด้วยอะไรบ้างซึ่ งเป็ นส่ วนภายนอก เช่นที่เราออกเสี ยงหรื อฟัง หรื อเห็น
ด้วยตาบางสิ่ งบางอย่างก็ได้ อันดับที่ 1 การสรรเสริ ญและโมทนาขอบพระเดชพระคุณพระเจ้า
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ก.การสรรเสริ ญพระเจ้าก็คือ เราถวายยอพระเกียรติพระเจ้าสาหรับพระลักษณะและคุณสมบัติ
ของพระเจ้าที่สูงสุ ด อย่างเช่นว่า พระเจ้าเป็ นผูท้ รงฤทธิ์ ที่สุด พระองค์เป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ พระองค์เต็มไปด้วย
ความรัก และพระองค์ทรงเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด ถ้าพูดสั้น ๆ แล้วจากที่เราได้ศึกษามาพระเจ้าทรง
สมควรที่จะได้รับการนมัสการอย่างไร สิ่ งเหล่านั้นเองเป็ นสิ่ งที่ทาให้เราสรรเสริ ญพระนามของพระเจ้า
(สดุดี 35:18, 40:3, 100:4, 107:32)
ข.สมควรที่เราจะต้องโมทนาขอบพระคุณ ที่พระองค์ทรงสาแดงพระกรุ ณาธิคุณ ของพระองค์
ในสิ่ งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันของเรา อย่างเช่นชนชาติอิสราเอลได้โมทนาขอบพระคุณพระเจ้า
ที่พระองค์ทรงช่วยเขาออกจากประเทศอียปิ ต์ ทุกวัน ๆ เราเห็นพระคุณของพระเจ้าที่พระองค์ทรงช่วย
ให้เราเป็ นบุตรของพระองค์ เห็นการมหัศจรรย์ของพระองค์ในชีวติ ทุกโอกาสที่พระองค์ทรงช่วยให้เรา
รอดพ้นจากภยันตรายต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงรักษาโรคต่าง ๆ ที่ทรงประทานฝนและแสงแดด ที่ช่วยใน
การทาไร่ ทานา ในการทามาหากินเป็ นต้น ที่สาคัญก็คือเราจะต้องโมทนาพระคุณพระองค์สาหรับของ
ประทานอันเลิศ คือพระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรานัน่ เอง (สดุดี 18:49, 30:4, 12, 97:12, 103:18, 2 โคริ นธ์ 9:15)
4.5 จงนมัสการพระเจ้ า ด้ วยการร้ องเพลงพร้ อมทั้งการเล่ น ดนตรีด้วย การร้องเพลงสดุดีและ
สรรเสริ ญเป็ นมรดกอันยิง่ ใหญ่ ที่คริ สตจักรของพระเจ้าได้รับจากการนมัสการของชนชาติอิสราเอล
พระธรรมสดุดีในพันธสัญญาเดิม
นั้นเป็ นเล่มที่ใหญ่ที่สุดซึ่ งประกอบด้วยบทเพลงสดุดีสาหรับทุก
โอกาสทุกสถานการณ์ ทุกวันนี้คริ สตจักรของพระเจ้าใช้บทเพลงต่าง ๆ จากหนังสื อสดุดีเป็ นส่ วนสาคัญ
ในการนมัสการของเรา เพราะฉะนั้นอาจารย์เปาโลย้าเรื่ องนี้แล้วเขียนว่า “จงปราศรัยกันด้วยเพลงสดุดี
เพลงนมัสการ และเพลงสรรเสริ ญด้วยใจโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า” (โคโลสี 3:16) ผูเ้ ขียนสดุดีเขียน
ไว้วา่ สมควรที่เราใช้เครื่ องดนตรี ต่าง ๆ สมการนมัสการของเรา (สดุดี 150:1) ในการใช้เครื่ องดนตรี ต่าง
ๆ ไม่ควรจะมีความเข้าใจผิดว่าเครื่ องดนตรี หมายถึง เครื่ องดนตรี แบบตะวันตกเท่านั้น แต่สมควรที่เรา
จะต้องใช้ดนตรี พ้นื เมืองของเรา ทั้งเพลงทานองต่าง ๆ ของท้องถิ่นต่าง ๆ ด้วยซึ่ งเป็ นวิธีหนึ่งที่ช่วยใน
การประกาศให้ชาวบ้านเมืองของเราเข้าใจว่าพระเจ้าที่เรานมัสการนั้นไม่ใช่เป็ นพระเจ้าของฝรั่ง แต่เป็ น
พระเจ้าของเรานัน่ เอง
4.6 จงนมัสการพระเจ้ าด้ วยการสารภาพและการถ่ อมใจลงต่ อพระพักตร์ ของพระเจ้ า เมื่อผูท้ ี่
นมัสการพระเจ้าเห็นความบริ สุทธิ์ และความรักของพระเจ้าได้สรรเสริ ญพระเจ้าเพื่อสิ่ งเหล่านี้แล้วเขา
เห็นตนเองว่าเป็ นผูท้ ี่เต็มไปด้วยความบาป เมื่ออิสยาห์เห็นนิมิตของพระเจ้าในวิหารและได้ยนิ เสี ยงร้อง
เพลงของเซราฟิ มว่า “พระเจ้าเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ บริ สุทธิ์ บริ สุทธิ์ เขาก็เห็นได้วา่ ทันทีที่วา่ เขาเป็ นคนบาป
แล้วก็สารภาพความผิดบาปของตนเอง แล้วเขาก็ได้รับการชาระบาปในทันทีทนั ใดได้ (อิสยาห์ 6:1-6)
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ในคาอุปมาที่พระเยซูคริ สต์วา่ 2 คนไปในพระวิหารเพื่อจะนมัสการพระเจ้า ผูท้ ี่เป็ นฟาริ สีน้ นั เขาไม่ยอม
สารภาพความผิดของตนแต่ เขาได้ยกตนเองต่อพระพักตร์ ของพระเจ้าว่า เขาเป็ นคนดีอย่างไรในการ
กระทาศีลธรรมต่าง ๆ เขาไม่ได้เห็นความบริ สุทธิ์ ของพระเจ้า แต่เขาได้เปรี ยบเทียบชีวิตของตนกับชีวติ
ของคนเก็บภาษีแล้วก็ตดั สิ นใจว่า เขาดีกว่าคนเก็บภาษี แต่คนเก็บภาษีน้ นั ยืนอยูแ่ ต่ไกลไม่กล้าที่จะมอง
พระเจ้า และตีอกของตนเองว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดพระเมตตาแก่ขา้ พระองค์ผเู ้ ป็ นคนบาปเถิด
พระเจ้าทรงยกโทษบาปของเขา และทรงกระทาให้เขาเป็ นผูช้ อบธรรม ลูกา 18:11-14 ตอนที่เรา
นมัสการพระเจ้าและที่อื่น ๆ ด้วยเราจะต้องมองความบริ สุทธิ์ ของพระเจ้า และรู ้จกั ตนเองว่าเป็ นคนบาป
แล้วเราจะสารภาพความผิดบาปซึ่ งจะต้องออกมาจากจิตใจถ้าเราเปรี ยบเทียบกับคนอื่น ๆ เราจะไม่รู้จกั
ความผิดบาปของเรา และการสารภาพของเราก็ไม่จริ ง (สดุดี 51:1-12) เมื่อเป็ นการที่โบสถ์โดยเฉพาะ
ก่อนที่จะร่ วมในพิธีศีลมหาสนิทควรจะมีการสารภาพต่างหาก
และผูน้ าระเบียบควรจะนาในการ
สารภาพ แต่เวลาเดียวกันควรจะมีเวลาสงบเงียบอย่างน้อย สัก หนึ่งนาทีเพื่อให้ทุกคนมีเวลาสานึกผิด
ของตนต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนบ้านและสารภาพความผิดบาปต่อพระเจ้าเป็ นส่ วนตัวในจิตใจของเรา
ด้วยเมื่อมีการนมัสการส่ วนตัวจะเป็ นการเฝ้ าเดี่ยวต่อพระพักตร์ พระเจ้า การสารภาพความผิดบาปของ
ตนเป็ นส่ วนสาคัญยิง่ ด้วย
4.7 จงนมัสการพระเจ้ าโดยการฟังพระวจนะ สิ่ งต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมานี้เป็ นส่ วนสาคัญในการ
นมัสการพระเจ้า เป็ นส่ วนที่เตรี ยมพร้อมที่จะนมัสการพระเจ้ารับพระวจนะของพระองค์ เมื่อเรา
นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริ ง
และรู ้สึกยินดีและเปรมปรี ด์ ิที่จะสรรเสริ ญและ
ขอบพระคุณพระเจ้าด้วยการร้องเพลงสดุดี และยอมสารภาพความผิดบาปต่อพระพักตร์ ของพระเจ้า
จิตใจของเราก็อยากจะฟังพระคาของพระเจ้าว่า พระเจ้าทรงมีน้ าพระทัยอะไรบ้าง สาหรับชีวติ ของเรา
เพราะว่าพระเจ้าก็มีพระประสงค์ที่จะพูดกับผูท้ ี่นมัสการพระองค์ ถ้าหากว่าการนมัสการของเราเป็ นฝ่ าย
เดียวเท่านั้น คือมีส่วนสาหรับผูท้ ี่นมัสการ โดยเฉพาะก็ไม่มีความหมายสักเท่าไร แต่เมื่อเรานมัสการ
พระเจ้า พระเจ้าก็ทรงตอบสนองการนมัสการของเราโดยพระดารัสของพระองค์ ดังนั้นการอ่านและ
กล่าวพระคาของพระเจ้าเป็ นส่ วนสาคัญยิง่ ในการนมัสการของเรา
ในการฟังพระวจนะของพระเจ้ามี 2 ชนิดคือชนิดที่ 1 ก็คือการอ่านพระวจนะของพระเจ้า เมื่อ
ผูน้ าระเบียบหรื อผูท้ ี่ถูกเลือกไว้เพื่อจะทาหน้าที่ที่จะอ่านพระคัมภีร์ จากทั้งภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่
พระวจนะจากภาคพันธสัญญาเดิมช่วยให้เราฟังพระสุ รเสี ยงของพระเจ้าซึ่ งพระองค์ตรัสไว้สาหรับ
บรรพบุรุษตามความเชื่อของเราคือชนชาติอิสราเอล และพระวจนะจากพันธสัญญาใหม่ช่วยให้เราฟัง
พระสุ รเสี ยงของพระเจ้า ซึ่ งพระองค์ทรงตรัสทางพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริ สต์เจ้าผูท้ ี่มีส่วน
ในการอ่านพระวจนะของพระเจ้า มีส่วนสาคัญในการนมัสการเพราะเขาจะต้องเตรี ยมพร้อมที่จะอ่าน
21

พระธรรมของพระเจ้าอย่างชัดเจนด้วยเสี ยงพอที่จะให้สมาชิกทุกคนฟังและเข้าใจได้ อีกชนิดหนึ่งก็คือ
การกล่าว พระคาของพระเจ้าด้วยพระธรรมเทศนา โดยศาสนาจารย์หรื อศิษยาภิบาล หรื อผูป้ กครองซึ่ง
จะต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ประสบการณ์ และความชานาญในการกล่าวพระธรรมเทศนาสาหรับสมาชิก
ของพระเจ้า ผูท้ ี่กล่าวพระธรรมเทศนานั้นเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะของพระเจ้า และเป็ นผูแ้ ทนของพระเจ้าซึ่ ง
นาพระคาของพระเจ้าที่เขาได้รับจากพระเจ้าสาหรับสมาชิกของคริ สตจักรนั้น เพราะฉะนั้นผูท้ ี่ทาหน้าที่
ในการกล่าวพระธรรมเทศนานั้น จะต้องเป็ นผูท้ ี่สามารถที่จะเลี้ยงสมาชิกฝ่ ายวิญญาณดังนั้น เขาจะต้อง
ศึกษาพระคาของพระเจ้าอย่างดีและจะต้องใช้เวลามาก ในการเตรี ยมข้อเทศนาของเขาด้วย (วิชาเทศนา
เป็ นอีกวิชาหนึ่งต่างหากซึ่ งอยูน่ อกหัวข อของเล่มนี้)
เมื่อผูท้ ี่อ่านพระคัมภีร์จากภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ก็ดี หรื อเมื่อมีผทู ้ ี่กล่าวพระคาของพระ
เจ้าเป็ นพระธรรมเทศนาก็ดีเมื่อทาหน้าที่ของเขาแล้ว สมาชิกก็มีหน้าที่ที่จะฟังพระคาของพระเจ้าอย่าง
ขมักเขม้นและจะต้องตั้งใจและตัดสิ นใจที่จะปฏิบตั ิตามพระคาของพระเจ้านั้นด้วยความจริ งใจ ซึ่ งเป็ น
ส่ วนสาคัญในการนมัสการพระเจ้า
4.8 จงนมัสการพระเจ้ าด้ วยการอธิษฐาน การอธิ ษฐานเป็ นส่ วนสาคัญ ในการนมัสการ
เหมือนกัน การอธิ ษฐานคือการสนทนากับพระเจ้า เมื่อผูน้ ้ นั นมัสการฟังพระสุ รเสี ยงของพระเจ้าแล้วมี
หน้าที่ที่จะสนทนากับพระเจ้าด้วยการอธิ ษฐาน
ถ้าหากว่าเป็ นการอธิ ษฐานส่ วนตัวและเฝ้ าเดี่ยวผูท้ ี่
นมัสการนั้นต้องอธิ ษฐานมอบชีวติ ส่ วนตัวไว้กบั พระเจ้า สารภาพความผิดบาปของตนแล้ว ขอกาลัง
และแรงในการดาเนินชี วติ ทุก ๆ วัน เราควรจะอธิ ษฐานขอสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดที่จาเป็ นในชี วติ ส่ วนตัวของเรา
แต่ไม่ควรลืมอธิ ษฐานเพื่อครอบครัว และคริ สตจักรของเราด้วย ถ้าหากว่าเป็ นการนมัสการของ
ครอบครัวใด ๆ การอธิ ษฐานที่นมัสการนั้นควรจะเน้นในการขอสิ่ งต่าง ๆ ที่จาเป็ นสาหรับครอบครัวนั้น
ทั้งร่ างกาย
และฝ่ ายจิตวิญญาณแต่เวลาเดียวกันก็ไม่ควรลืมที่จะอธิ ษฐานเพื่อกิจการงานของพระเจ้า
ทัว่ ไปทั้งในประเทศ และทัว่ โลกด้วย ถ้าพูดถึงการนมัสการของคริ สตจักรในโบสถ์ศิษยาภิบาลเป็ นผู ้
สมควรที่จะอธิ ษฐาน ซึ่ งตามธรรมดาเรี ยกว่าเป็ นคาอธิ ษฐานของศิษยาภิบาล และผูท้ ี่อธิ ษฐานนั้นต้อง
เตรี ยมพร้อมในเรื่ องต่าง ๆ ในการอธิ ษฐาน และในคาอธิ ษฐานต้องกว้างขวาง ในการหาหัวข้อสาหรับ
การอธิ ษฐานทั้งในคริ สตจักรของตนเองและต่างคริ สตจักรด้วยตลอดรวมถึงคริ สตจักรสากลโลกด้วย
เขาจะต้องอธิ ษฐานเผือ่ คนที่เป็ นคริ สตชนและไม่เป็ นคริ สตชน สาหรับคนที่อยูใ่ นความลาบากและอยู่
ในความต้องการความช่วยเหลือ คนเจ็บป่ วย คนอนาถา และต้องอธิ ษฐานเพื่อผูป้ ระกาศข่าวประเสริ ฐใน
ที่ต่าง ๆ ทุกแห่ง เมื่ออธิ ษฐานเช่นนี้ ตอ้ งรู ้สึกและจาไว้วา่ พระเจ้าที่เรานมัสการนั้นเป็ นพระเจ้าพระบิดา
ของเราทั้งหลาย และของมนุษย์ชาติทวั่ โลก และเราทั้งหลายเป็ นส่ วนหนึ่งในครอบครัวของพระเจ้า
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เท่านั้น ดังนั้นเราจะต้องอธิ ษฐานเผื่อพี่นอ้ งทั้งหลายทัว่ โลก เพื่อให้คาอธิ ษฐานของเราสิ้ นสุ ด สมาชิก
ทั้งหลายต้องร่ วมกันอธิ ษฐานตามแบบของพระเยซูคริ สต์พร้อมกัน
ที่พระเยซูคริ สต์ทรงอธิษฐานต่อพระบิดาของพระองค์ซ่ ึ งปรากฏในพระธรรมยอห์น 17 ตลอด
บท
ซึ่ งตามธรรมดาเรี ยกว่าเป็ นคาอธิ ษฐานของพระมหาปุโรหิ ตคือพระเยซูคริ สต์เป็ นตัวอย่างที่ดี
สาหรับคาอธิษฐานของศิษยาภิบาล
นอกจากนั้นคาอธิ ษฐานในภาคพันธสัญญาเดิมหลายตอนเป็ น
แบบอย่างที่ดีดว้ ย เช่นคาอธิ ษฐานของกษัตริ ย ์ ซาโลมอน 1 พงศ์กษัตริ ย ์ 8:22-53 คาอธิษฐานของดาวิด 1
พงศาวดาร 29:10-19 ในหนังสื อสดุดีหลาย ๆ บทก็เป็ นตัวอย่างที่ดีในคาอธิ ษฐาน นอกจากนั้นแล้วมีคา
อธิ ษฐานของอาจารย์เปาโลซึ่ งปรากฏในหลายที่หลายแห่ง เอเฟซัส 1:17-20, 3:14-21, ฟี ลิปปี 1:9-11,
โคโลสี 1:9-11, 1 เธสะโลนิกา 3:10-13, 2 เธสะโลนิกา 1:11-12, 2:16-17
4.9 การนมัสการของเราสิ้ นสุ ดด้ วยการรับพระพรของพระเจ้ า ผูท้ ี่นมัสการพระเจ้าควรจะ
ได้รับพระพรจากพระเจ้า และพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกคนที่นมัสการพระองค์และถวายตัวแด่องค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระพรพระเจ้าทรงเต็มไปด้วยความสันติสุข พระคุณ ความรัก และความสนิทสนมกับ
พระเจ้าซึ่ งโลกไม่สามารถที่จะให้ เพราะว่าพระเยซูคริ สต์ทรงสัญญาไว้วา่ “เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่
ท่านทั้งหลาย สันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้นเราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้” ยอห์น 14:27 เพราะฉะนั้น
ขอพระพรจึงเป็ นอันดับสุ ดท้ายในการนมัสการของเรา ซึ่ งเป็ นหน้าที่ของศาสนาจารย์ที่จะกล่าวเป็ น
ผูแ้ ทนของพระเจ้า (ถ้าศาสนาจารย์ไม่มี ศิษยาภิบาล หรื อผูป้ กครองทาแทนได้)
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5.การนมัสการพระเจ้ าในสวรรค์ (วิวรณ์ 4-7)
ถ้าพูดสั้น ๆ ถึงหนังสื อต่าง ๆ ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ท้ งั 27 เล่มนั้น 4 เล่มแรกคือ
กิตติคุณมัทธิว มาระโก ลูกา และยอห์น พูดถึงชีวประวัติและข่าวประเสริ ฐของพระเยซู คริ สต์ซ่ ึ งเป็ นการ
เริ่ มต้นแห่งความรอดสาหรับมนุษย์ทุกคนที่เป็ นคนบาป เล่มที่ 5 หนังสื อกิจการของอัครสาวกได้พดู ถึง
การเริ่ มต้นของคริ สตจักร และการเจริ ญของคริ สตจักรตั้งแต่กรุ งเยรู ซาเล็มจนถึงปลายแผ่นดินโลก แต่
ตั้งแต่เล่มที่ 6 ถึงเล่มที่ 26 (จดหมายคริ สตจักรโรม-จดหมายของยูดา) รวม 21 เล่มพูดถึงส่ วนต่าง ๆ ของ
ชีวติ คริ สเตียน แต่เมื่อพูดถึงหนังสื อเล่มสุ ดท้ายของภาคพันธสัญญาใหม่ หรื อเล่มสุ ดท้ายของพระคัมภีร์
คือหนังสื อวิวรณ์ เป็ นหนังสื อที่เน้นถึงการนมัสการพระเจ้าซึ่ งกาลังดาเนินอยูใ่ นสวรรค์ สิ่ งต่าง ๆ ที่
ปรากฏในหนังสื อวิวรณ์จะเป็ นการกระทาต่าง ๆ ของพระเจ้าก็ดี หรื อจะเป็ นการกระทาของมารซาตาน
ก็ดี หรื อจะเป็ นการต่อสู ้ฝ่ายพระเจ้ากับฝ่ ายมารก็ดีก็เป็ นส่ วนหนึ่งในการนมัสการพระเจ้า เมื่อเริ่ มบทที่ 1
ก็เปิ ดฉากให้เราเห็นว่าอาจารย์ยอห์นได้มองเห็นนิมิตต่าง ๆ มองสภาพในสวรรค์วา่ มีอะไรบ้าง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ ี่เห็นนิมิตนั้นได้เห็นบุตรมนุษย์กาลังเดินท่ามกลางคันประทีป 7 คัน ซึ่ งหมายถึง 7
คริ สตจักร และบุตรมนุษย์น้ นั เขียนจดหมายถึงทั้ง 7 คริ สตจักรนั้น ตั้งแต่บทที่ 4 เป็ นต้นไปเราได้เห็น
นิมิตของการนมัสการในสวรรค์โดยละเอียด ถ้าหากว่าเราอ่านหนังสื อเล่มนี้ ตลอดเล่มก็จะเห็นได้วา่ การ
นมัสการในสวรรค์มีส่วนต่าง ๆ อะไรบ้างและเป็ นแบบอย่างสาหรับการนมัสการของเราอย่างไร
ในการนมัสการในสวรรค์เราเห็นว่าพระเจ้าผูส้ ู งสุ ด พระเมษโปดกคือพระเยซูคริ สต์เจ้าและ
พระวิญญาณของพระเจ้าทรงประทับอยูท่ ี่ศูนย์กลางและพวกต่าง ๆ ที่นมัสการพระเจ้าก็อยูร่ อบ ๆ พระที่
นัง่ เป็ นหลายรอบคือสัตว์ 4 ตัว อยูใ่ กล้ที่สุดกับพระเจ้าเป็ นรอบแรก ต่อจากนั้นผูอ้ าวุโสจานวน 24 คน
อยูอ่ ีกรอบหนึ่งถัดต่อจากนั้นมีพวกทูตสวรรค์จานวนเป็ นอันมาก นับเป็ นโกฏิฯ อยูอ่ ีกรอบหนึ่ ง
ต่อจากนั้นผูท้ ี่ถูกเลือกจาก 12 ตระกูลของอิสราเอล ตระกูลละ 12,000 (หนึ่งหมื่นสองพันคน) รวมแล้ว
144,000 คน (หนึ่ งแสนสี่ หมื่นสี่ พนั คน) อยูอ่ ีกรอบหนึ่ งถัดต่อไปเป็ นมวลชนจากทุกชาติจานวน

ไม่ถว้ น อยูใ่ นรอบสุดท้าย และทุกพวกทุกชาติกด็ ีกาลังนมัสการพระเจ้าด้วยการสรรเสริ ญและ
ถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าผูส้ ูงสุด มีลกั ษณะพิเศษในการนมัสการในสวรรค์หลายสิ่ งหลายประการ
ที่สาคัญ ๆ ดังนี้

5.1 การนมัสการในสวรรค์ ยอห์ นได้ เห็นในวันอาทิตย์ (วิวรณ์ 1:10)
ก่อนที่จะเห็นนิมิตต่าง ๆ ในสวรรค์ อาจารย์ยอห์นก็ได้เห็นว่าพระวิญญาณได้ทรงดลใจ ท่านใน
วันขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ที่ยอห์นได้เขียนว่าเป็ นวันขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า หมายถึงวันอาทิตย์เพราะว่า
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ตั้งแต่คริ สตจักรของพระเจ้าเริ่ มต้น คริ สตชนทั้งหลายก็ได้ถือว่าวันอาทิตย์เป็ นวันขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
เพราะวันอาทิตย์เป็ นวันที่พระเยซูคริ สต์ทรงคืนพระชนม์ ตั้งแต่สมัยแรกนั้นคริ สตชนทั้งหลายก็ได้เริ่ ม
นมัสการพระเจ้าด้วยการกระทาพิธีศีลมหาสนิท และการถวายทรัพย์ เพื่อจะบารุ งกิจการงานของ
คริ สตจักรในวันอาทิตย์ในหนังสื อวิวรณ์เราเห็นว่าการนมัสการในสวรรค์ ได้ดาเนินในวันขององค์พระ
ผูเ้ ป็ นเจ้าคือในวันอาทิตย์
เนื่องจากมีความคิดไม่ตรงกันเกี่ยวกับการถือวันสะบาโต คือวันเสาร์ หรื อวันขององค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าคือวันอาทิตย์ วันไหนที่ควรจะให้คริ สตจักรถือเป็ นวันที่ให้สมาชิกได้มีการนมัสการพระเจ้าดี เชิญ
เราพิจารณาว่าวันสะบาโตมีความหมายอย่างไร
พระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงกระทา
อย่างไรเกี่ยวกับวันสะบาโตของพวกยิว และวันอาทิตย์ซ่ ึ งเป็ นวันคืนพระชนม์ของพระองค์ดงั ต่อไปนี้
เมื่อพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้ าสวรรค์และแผ่นดินโลกและสิ่ งต่าง ๆ ภายใน 6 วัน ส่ วนวันที่ 7
พระองค์ทรงพักการงานทั้งสิ้ นของพระองค์ที่ได้ทรงกระทา พระเจ้าทรงอวยพรแก่วนั ที่ 7 ทรงตั้งไว้เป็ น
วันบริ สุทธิ์ ศกั ดิ์สิทธิ์ เพราะในวันนั้น พระองค์ทรงหยุดพักจากการงานทั้งปวงที่ทรงกระทาในการ
เนรมิตสร้าง (ปฐมกาล 2:2-3) นี่เป็ นการเริ่ มต้นหรื อปฐมกาลของวันสะบาโต
เมื่อพูดถึงการพักผ่อนของพระเจ้าจากการเนรมิตสร้าง ข้อนี้ยงั ไม่มีคาสัง่ หรื อพระบัญญัติ
เกี่ยวกับวันที่ 7 แต่พระบัญญัติน้ นั พระเจ้าประทานภายหลัง “ศัพท์ที่วา่ “สะบาโต” ตามภาษาเดิมแปลว่า
“พักผ่อน” เมื่อพระเจ้าสัง่ ให้ชนชาติอิสราเอลถือวันสะบาโตเป็ นวันที่ 7 พระเจ้าตรัสถึงสาเหตุหลายสิ่ ง
หลายประการว่า ทาไมชนชาติอิสราเอลจาเป็ นต้องถือวันสะบาโต ซึ่ งสรุ ปได้ดงั นี้
1.จงระลึกถึงวันสะบาโต ถือเป็ นวันบริ สุทธิ์ ........ในวันที่ 7 พระเจ้าทรงพักผ่อน ฉะนั้นพระเจ้า
ทรงอวยพระพรวันสะบาโต และทรงตั้งวันนั้นเป็ นวันบริ สุทธิ์” (อพยพ 20:8) จากข้อนี้อิสราเอลจึงถือ
วันสะบาโต เพราะว่าพระเจ้าทรงตั้งไว้เป็ นวันบริ สุทธิ์
2. “ในวันที่ 7 นั้น จงหยุดงานเพื่อโคและลาของเข้าจะได้พกั ลูกชาย ทาสี ของเจ้ากับคนต่างด้าว
จะได้พกั ผ่อนให้สดชื่นด้วย” (อพยพ 23:12) จากข้อนี้ วันสะบาโตไม่ใช่แต่เพียงช่วยพวกอิสราเอลได้
พักเท่านั้น แต่ช่วยให้ท้ งั ฝูงสัตว์และคนต่างชาติที่อยูด่ ว้ ยกันได้พกั ผ่อนด้วย
3. “เจ้าทั้งหลายจงรักษาวันสะบาโตไว้..........ชนชาติอิสราเอลจึงนับถือวันสะบาโตจนตลอดทัว่
ชาติพนั ธ์ของเขา เป็ นพันธสัญญาเนืองนิตย์ เป็ นหมายสาคัญระหว่างเรากับชนชาติอิสราเอล” (อพยพ
31:12-17) จากข้อนี้ วันสะบาโตเป็ นหมายสาคัญของพันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับอิสราเอล
4. “เจ้าจงทาการงานในกาหนด 6 วัน แต่วนั ที่ 7 จงพักแม้วา่ ในฤดูไถนาและฤดูเกี่ยวข้าวก็จง
พัก” (อพยพ 34:21) จากข้อนี้ชนชาติอิสราเอลต้องพักในวันสะบาโตแม้วา่ จะมีงานเกี่ยวกับการทาไร่ ทา
นามากก็ตาม
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5. “จงถือวันสะบาโต ถือเป็ นวันบริ สุทธิ์ ......จงระลึกว่า เจ้าเคยเป็ นทาสอยูใ่ นแผ่นดินอียิปต์และ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าได้ทรงบัญชาให้เจ้ารักษาวันสะบาโต” (เฉลยธรรมบัญญัติ 5:12-15) จากข้อ
นี้อิสราเอลต้องถือวันสะบาโต
เพื่อเป็ นการระลึกถึงที่พระเจ้าทรงช่วยพาเขาให้ออกมาจากประเทศ
อียปิ ต์
6. “ถ้าเจ้าหยุดเหยียบย่าวันสะบาโต..............และเรี ยกสะบาโตว่า วันปี ติยนิ ดี และเรี ยกวัน
บริ สุทธิ์ ของพระเจ้าว่าวันมีเกียรติ...........เจ้าจะได้ความปี ติยนิ ดีในพระเจ้า และเราจะให้เจ้าขึ้นปี นอยูใ่ น
ที่สูงของแผ่นดินโลก และเราจะเลี้ยงเจ้าด้วยมรดกของยาโคบบิดาของเจ้า” (อิสยาห์ 58:13-14) จากข้อนี้
พระเจ้าทรงสัญญาที่จะประทานพระพรของพระองค์แก่ชนชาติอิสราเอลที่ถือวันสะบาโต (โปรดศึกษา
เองจากอพยพ 34:21, เลวีนิติ 19:30, 23:3)
เมื่อเราพิจารณาทั้ง 6 ข้อดังกล่าวมาแล้ว พระเจ้าทรงประทานพระบัญญัติเกี่ยวกับวันสะบาโต
ให้แก่ชนชาติอิสราเอล เพื่อให้เขาระลึกถึงที่พระเจ้าทรงกระทาวันนั้นให้เป็ นวันบริ สุทธิ์ เพื่อช่วยให้เขา
ระลึกถึงที่เขาเคยเป็ นทาสในประเทศอียปิ ต์ แล้วพระเจ้าทรงช่วยให้เขารอดและออกจากการเป็ นทาส
และเพื่อให้วนั สะบาโตเป็ นหมายสาคัญแห่งพันธสัญญา ที่พระเจ้าทรงกระทากับชนชาติอิสราเอล และ
ทั้งทรงสัญญาว่าผูท้ ี่ถือวันสะบาโตจะได้รับพระพรจากพระองค์

5.1.ก ชนชาติอสิ ราเอลถือวันสะบาโตตามพระบัญญัติหรือไม่ ?
ถึงแม้วา่ โมเสสได้สั่งสอนและเน้นเรื่ องการถือวันสะบาโตหลายครั้ง แต่พวกอิสราเอลไม่ได้
ปฏิบตั ิตามพระบัญญัติน้ นั นี่เป็ นความบาปของอิสราเอลชนิดหนึ่งที่เขาจะต้องถูกกวาดต้อนเป็ นเชลยใน
กรุ งบาบิโลนเป็ นเวลาถึง 70 ปี แต่หลังจากที่เขากลับมาจากประเทศบาบิโลนแล้ว เอสราและเนหมียก์ ็ได้
เน้นและอบรมในเรื่ องวันสะบาโตอีก ฉะนั้นอิสราเอลจึงได้กลับใจและเริ่ มถือวันสะบาโตอย่างเคร่ งครัด
และไม่ใช่แต่เพียงที่จะได้ปฏิบตั ิตามพระบัญญัติของพระเจ้าเท่านั้น แต่เขาแปลความหมายมากกว่านั้น
อีก และได้ต้ งั ธรรมเนียมประเพณี ไว้อีกหลายอย่าง จนในที่สุดความหมายของวันสะบาโตที่แท้จริ ง
หายไป เหลือแต่วา่ ทุกคนต้องพักงานไม่ควรทาอะไรเลย แม้แต่ของที่มีน้ าหนักเพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรยก
ในสมัยของพระเยซูคริ สต์ พวกยิวได้ถือวันสะบาโตอย่างเคร่ งครัดมาก เขาได้มีระเบียบหลายข้อที่บงั คับ
ชาวยิวไม่ไห้ทาอะไรเลยในวันนั้น สมมุติวา่ คนหนึ่งต้องเดินใช้ขาปลอม ฉะนั้นเวลาเดินเขาต้องใช้ไม้
ช่วยด้วยชาวยิวถือว่าเขาไม่ควรจะเดินในวันสะบาโต แม้แต่กา้ วเดียว เพราะถือว่าเขาได้แบกไม้ในสะบา
โต

26

5.1.ข พระเยซูคริสต์ และวันสะบาโต
พระเยซูคริ สต์ทรงบังเกิดเป็ นชาวยิวและพระองค์ตรัสว่า “อย่าคิดว่าเรามาเลิกล้างธรรมบัญญัติ
และคาของผูเ้ ผยพระวจนะ เรามิได้มาเลิกล้าง แต่มาทาให้สมบูรณ์ทุกประการ” (มัทธิว 5:17) ฉะนั้น
พระองค์ทรงทาทุกอย่างเพื่อให้พระบัญญัติของพระเจ้าสาเร็ จ พระองค์รับพิธีสุหนัตตั้งแต่ครั้งเมื่อยังเป็ น
ทารก พระองค์ทรงรับศีลบัพติศมาของยอห์น พระองค์เสด็จไปพระวิหาร และศาลาธรรมของพวกยิวอ
ย่างสม่าเสมอ จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า พระเยซูคริ สต์ทรงถือวันสะบาโตด้วยและขณะเดียวกันพระองค์
มิได้ทรงถือวันสะบาโตเหมือนชาวยิว หรื อตามความหมายของพันธสัญญาเดิม เพราะว่าพระองค์ทรง
ทราบว่าพระองค์ทรงกระทาพันธสัญญาใหม่ ฉะนั้นพระเยซูคริ สต์ทรงตีความหมายของวันสะบาโต
ใหม่ และทรงปฏิบตั ิตามแบบของพระองค์ซ่ ึ งทาให้พวกยิวโกรธและเกลียดชังพระองค์ นี่เป็ นสาเหตุ
อย่างหนึ่งที่สาคัญ จนทาให้พระองค์ตอ้ งถูกตรึ งบนไม้กางเขน พระเยซูคริ สต์ทรงถือวันสะบาโตอย่างไร
สอนในเรื่ องวันสะบาโตอย่างไรบ้างและทรงมีอานาจเหนื อวันสะบาโต
จนกระทัง่ ทรงใช้สิทธิ์
เปลี่ยนแปลงวันสะบาโตให้เป็ นวันขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าอย่างไรนั้น เราจะพิจารณาดังต่อไปนี้

คาถามต่ าง ๆ ของพระเยซูคริสต์ เกีย่ วกับวันสะบาโต
1.
2.

“ในวันสะบาโต ควรจะทาการดีหรื อควรจะทาการร้าย จะช่วยชีวติ ดีหรื อจะผลาญ
ชีวติ เสี ยดี” (มาระโก 3:4)
“ถ้าผูใ้ ดในพวกท่านมีแกะตัวเดียว และแกะตัวนั้นตกบ่อในวันสะบาโต ผูน้ ้ นั จะไม่
ฉุ ดลากแกะตัวนั้นหรื อ มนุ ษย์คนหนึ่งย่อมประเสริ ฐยิง่ กว่าแกะมากทีเดียว เหตุ
ฉะนั้นจึงอนุญาตให้ทาการดีได้ในวันสะบาโต” (มัทธิว 12:11-12)

พระเยซูคริสต์ ทรงเห็นชอบเมือ่ คนอืน่ ๆ ไม่ ได้ ถือวันสะบาโต
1. “เมื่อลูกศิษย์ของพระองค์เด็ดรวงข้าวในวันสะบาโต และพวกฟาริ สี ได้หาความผิดในพวก
ลูกศิษย์ของพระองค์ พระเยซูคริ สต์ทรงป้ องกันและแก้ตวั แทนพวกลูกศิษย์ของพระองค์
ด้วย” (มาระโก 2:23-28)
2. “เมื่อผูเ้ คยป่ วยเป็ นเวลา 38 ปี ได้ทาตามคาสั่งของพระเยซูคริ สต์ ให้เขายกแคร่ ของตนเดิน
ไป พวกยิวจึงถามเขาว่า ทาไมต้องเดินยกแคร่ ไปในวันสะบาโต แต่เขาตอบว่า ผูท้ ี่รักษาเขา
เป็ นผูท้ ี่สั่งให้เขายกแคร่ ไปด้วย” (ยอห์น 5:8-11)
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พระเยซูคริสต์ ทรงให้ เหตุผลแก่ พวกยิวว่ า มีหลายอย่ างทีจ่ ะสนับสนุนว่ าไม่ จาเป็ นทีจ่ ะต้ อง
ถือวันสะบาโตตามความคิดของพวกยิว
1.พระเยซูคริ สต์ทรงยกเรื่ องของกษัตริ ยด์ าวิด ที่ได้กระทาเมื่อขาดอาหาร และอดอยาก ทั้งท่าน
และพรรคพวกของท่านได้เข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้า และรับประทานขนมปั งหน้าพระพักตร์ ที่
กฏหมายห้ามไม้ให้รับประทาน (มาระโก 2:25-26)
2.พระเยซูคริ สต์ทรงยกพระบัญญัติวา่ “พวกปุโรหิ ตในพระวิหารย่อมละเมิดกฏในวันสะบาโต
แต่ไม่มีความผิด” (มัทธิว 15:5)
3.พระเยซูคริ สต์ตรัสว่า “ในวันสะบาโต ท่านทั้งหลายก็ยงั ให้เข้าสุ หนัตเพื่อไม่ให้ล่วงละเมิด
ธรรมบัญญัติของโมเสสแล้ว ท่านทั้งหลายจะโกรธเรา เพราะเราทาให้ชายผูห้ นึ่งหายโรคเป็ นปกติในวัน
สะบาโตหรื อ” (ยอห์น 7:22-23)

สรุปคาตรัสของพระเยซูคริสต์ เกีย่ วกับวันสะบาโต
พระเยซูคริ สต์ตรัสว่า “วันสะบาโตนั้น ทรงตั้งไว้เพื่อมนุ ษย์ มิใช่ทรงสร้างมนุษย์ไว้สาหรับวัน
สะบาโต” (มาระโก 2:27) ฉะนั้นมนุษย์จะเป็ นทาสของวันหนึ่งวันใดหรื อวันสะบาโตก็ไม่ได้ อาจารย์
เปาโลได้พดู ทานองเดียวกันว่า ผูท้ ี่ถือวันก็ถือเพื่อถวายเกียรติยศแด่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า (โรม 14:6)
พระเยซูคริ สต์ตรัสอีกว่า “บุตรมนุษย์เป็ นเจ้าเป็ นนายเหนือวันสะบาโต (มาระโก 2:28) ข้อนี้
ชัดเจนที่ช่วยให้เราเข้าใจว่า พระเยซูคริ สต์มีสิทธิ์ และอานาจที่จะเปลี่ยนแปลงวันสะบาโต เพราะว่าวัน
สะบาโตเป็ นวันของพันธสัญญาเดิม แต่พระเยซูคริ สต์จะเริ่ มพันธสัญญาใหม่ พระองค์ทรงเปลี่ยนวันสะ
บาโตไม่ใช่โดยพระบัญญัติใหม่ แต่พระองค์ทรงเปลี่ยนโดยที่ใช้เหตุการณ์ 2 ประการคือ
1.พระเยซูคริ สต์ ทรงคืนพระชนม์ในวันอาทิตย์ เพราะว่าวันเสาร์ ซ่ ึ งเป็ นวันสะบาโตกลายเป็ น
วันอุโมงค์เป็ นวันโศกเศร้า และเป็ นวันผิดหวัง แต่วนั รุ่ งขึ้น วันอาทิตย์เป็ นวันปิ ติยินดี เป็ นวันที่มี
ความหวังใหม่ และเป็ นวันที่ทุกคนที่มีความหวังใหม่ และเป็ นวันที่ทุกคนที่มีความหวังในพระเยซู
คริ สต์ชื่นชมในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
2.พระเยซูคริ สต์ทรงประทานพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เสด็จลงมาในวันอาทิตย์ คือในวันเพนเทศเต
นัน่ เอง ซึ่ งเป็ นวันที่คริ สตจักรของพระเจ้าเกิดขึ้นในโลกนี้

5.1.ค คริสตชนถือวันแห่ งองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าไม่ ใช่ วนั สะบาโต
ในสมัยแรกยังไม่มีโบสถ์เป็ นที่นมัสการพระเจ้า พวกอัครสาวกและผูป้ ระกาศได้ใช้ศาลาธรรม
ในวันสะบาโต เพื่อถือโอกาสที่จะประกาศถึงข่าวประเสริ ฐให้แก่ประชาชน ต่อมาภายหลังสังเกตุได้วา่
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พวกอัครสาวกได้เริ่ มใช้วนั อาทิตย์เป็ นวันนมัสการ และทาพิธีศีลมหาสนิท (กิจการ 20:7) ทั้งได้ถวาย
ทรัพย์สิ่งของในวันอาทิตย์ (1 โคริ นธ์ 16:2) อาจารย์ยอห์นเห็นนิมิตการนมัสการบนสวรรค์ ในวัน
อาทิตย์ (วิวรณ์ 1:10) เพราะเหตุที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้เสด็จลงมาในวันเพนเทศเตซึ่ งเป็ นวันอาทิตย์
ดังนั้นอาจารย์เปาโลจึงได้สอนว่า การถือวันไม่สาคัญ (โรม 14:5-6)

5.2 การนมัสการในสวรรค์ มรี ะเบียบเรียบร้ อยในทุกสิ่ งทุกอย่ าง
ตามที่ได้อธิ บายในคานาแล้วว่ามีพวกต่าง ๆ หลายพวกร่ วมใจกันนมัสการพระเจ้าในสวรรค์
เช่นพวกสัตว์สี่ตวั พวกผูอ้ าวุโสจานวน 24 คน พวกทูตสวรรค์เป็ นแสน ๆ โกฏิ ๆ พวกสิ ทธิ ชนทั้งหลาย
ที่นบั ไม่ถว้ น และพวกที่ถูกเลือกจากพงศ์พนั ธ์ของอิสราเอลทั้งสิ บสองตระกูล รวมทั้งหมดหนึ่งแสนสี่
พันคนตามที่ได้ปรากฏในหนังสื อวิวรณ์ พวกต่าง ๆ เหล่านี้ทุกพวกได้ร่วมใจกันอยูโ่ ดยรอบอย่าง
เรี ยบร้อยไม่มีการเกะกะหรื อการยุง่ แม้แต่นิดเดียวเขาได้สรรเสริ ญพระเจ้าด้วยบทเพลงทีละพวกตาม
ระเบียบด้วย เขาทุกคนมีความเกรงกลัวพระเจ้าได้นมัสการด้วยความนับถืออย่างสู งต่อพระพักตร์ของ
พระเจ้า และพระเจ้าทรงประทับอยู่ ณ ที่ศูนย์กลางท่ามกลางพวกเหล่านั้นด้วย นี่ เป็ นบทเรี ยนที่ดีที่สุด
สาหรับพวกเราที่นมัสการพระเจ้าในพระวิหารของพระองค์
ควรจะมีระเบียบเกี่ยวกับการจัดที่นงั่
สาหรับพวกผูป้ กครอง พวกมัคนายก พวกผูใ้ หญ่ และเด็ก ๆ ด้วย ในการร้องเพลงก็ดี การอ่านพระคา
ของพระเจ้าก็ดีหรื อว่าการเป็ นพยานหรื อการกล่าวพระคาของพระเจ้าด้วยคาเทศนาก็ดี ทุกสิ่ งทุกอย่าง
นั้นควรจะมีระเบียบเรี ยบร้อยที่จะต้องจัดไว้ล่วงหน้า ไม่ควรจะมีเกะกะหรื อการวิง่ เต้นไปหาคนนั้นคน
นี้ในเวลาสุ ดท้าย พระเจ้าทรงเป็ นผูเ้ ข้าระเบียบและทรงแต่งตั้งทุกอย่างไว้อย่างมีระเบียบ เพราะฉะนั้นผู ้
ที่นมัสการพระองค์การมีระเบียบเรี ยบร้อยทุกอย่าง

5.3 การนมัสการในสวรรค์ ทุกพวกได้ ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้ าด้ วยเพลงบทใหม่
ตามที่ได้ศึกษาแล้วมีหลายพวกร่ วมใจกันนมัสการพระเจ้าในสวรรค์ และทุกพวกก็ร้องเพลง
สรรเสริ ญพระเจ้าด้วยเพลงบทใหม่ และบทเพลงเหล่านั้นก็มีความหมายลึกซึ้ งหมายถึงพระลักษณะของ
พระเจ้า และเน้นถึงว่าพระเจ้าทรงสมควรที่จะรับการนมัสการอย่างไร บทเพลงทั้งหมดมี 10 บท ดังนี้
5.3.ก บทเพลงของสัตว์สี่ตวั ที่ได้ร้องตลอดวันตลอดคืนไม่หยุดเลยว่า “บริ สุทธิ์ บริ สุทธิ์
บริ สุทธิ์ พระเจ้าผูท้ รงฤทธานุภาพสู งสุ ด ผูไ้ ด้ทรงดารงอยูใ่ นกาลก่อน ผูท้ รงดารงอยูใ่ นปั จจุบนั และผู ้
ซึ่งจะเสด็จมา” (วิวรณ์ 5:8)
5.3.ข บทเพลงของผูอ้ าวุโสทั้ง 24 ทรุ ดตัวลงถวายนมัสการพระเจ้าร้องเพลงว่าองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าของข้าพระองค์ท้ งั หลาย
พระองค์ทรงสมควรที่จะได้รับคาสรรเสริ ญพระเกียรติและฤทธิ์ เดช
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เพราะว่าพระองค์ได้ทรงสร้างสรรพสิ่ งทั้งปวงและสรรพสิ่ งทั้งปวงก็ทรงสร้างขึ้นแล้ว และดารงอยูต่ าม
ชอบพระทัยของพระองค์ (วิวรณ์ 4:10-11)
5.3.ค บทเพลงของสัตว์สี่ตวั และผูอ้ าวุโสทั้ง 24 ร่ วมกันทรุ ดตัวลงถวายนมัสการต่อพระเมษ
โปดก และร้องเพลงว่าพระองค์ทรงเป็ นผูท้ ี่สมควรจะทรงรับม้วนหนังสื อและแกะตราม้วนหนังสื อนั้น
ออก เพราะว่าพระองค์ทรงถูกปลงพระชนม์แล้วและด้วยพระโลหิ ตของพระองค์น้ นั พระองค์ได้ทรงไถ่
คนทุกเผ่า ทุกภาษา และทุกประเทศ เพื่อถวายแด่พระเจ้าพระองค์ได้ทรงโปรดให้เขาเป็ นราชอาณาจักร
และเป็ นปุโรหิตของพระเจ้าของเราและพวกเขาจะได้ครอบครองแผ่นดินโลก (วิวรณ์ 5:12)
5.3.ง ทูตสวรรค์เป็ นจานวนมาก นับเป็ นแสน ๆ โกฏิ ๆ ก็ร้องเพลงด้วยเสี ยงดังว่า “พระเมษ
โปดกผูท้ รงถูกปลงพระชนม์แล้วนั้นเป็ นผูท้ ี่สมควรจะได้รับฤทธิ์ เดช สมบัติ ปั ญญา อานุภาพ เกียรติ
พระสิ ริ และคาสดุดี (วิวรณ์ 5:12)
5.3.จ แม้แต่สิ่งต่าง ๆ ที่มีชีวิตทั้งหมด ทั้งในสวรรค์ในแผ่นดินโลก ใต้แผ่นดินในมหาสมุทร ก็
ร้องเพลงว่า “ขอให้คาสดุดีและเกียรติ และพระสิ ริ และฤทธิ์ เดช จงมีแด่พระองค์ผปู ้ ระทับบนพระที่นงั่
และแด่พระเมษโปดกตลอดไปเป็ นนิจ แล้วสัตว์ท้ งั 4 นั้นก็ร้องว่า “อาเมน” และผูอ้ าวุโสเหล่านั้นก็ทรุ ด
ตัวลงกราบนมัสการ” (วิวรณ์ 5:13)
5.3.ฉ จานวนคนมากมายเหลือคณานับได้มาจากทุกเผ่าพันธุ์ ทุกชาติ ทุกภาษา คนเหล่านั้นสวม
เสื้ อสี ขาว และร้องเพลงต่อพระพักตร์ พระเมษโปดกว่า “ความรอดขึ้นอยูก่ บั พระเจ้าของเรา ผูป้ ระทับ
บนพระที่นงั่ และขึ้นอยูก่ บั พระเมษโปดก (วิวรณ์ 7:10)
5.3.ช ทูตสวรรค์ท้ งั ปวงนั้นก็กม้ ลงกราบหน้าพระที่นงั่ และนมัสการพระเจ้า และร้องเพลงว่า อา
เมน ความสรรเสริ ญ พระสิ ริ พระปั ญญา คาโมทนา พระเกียรติ อานาจและฤทธิ์ เดช จงมีแด่พระเจ้าของ
เราตลอดไปเป็ นนิจ อาเมน (วิวรณ์ 7:11-12)
5.3.ซ ผูท้ ี่ได้ถูกเลือกจากเผ่าพันธ์ของอิสราเอลมีจานวน แสนสี่ หมื่นสี่ พนั คนได้ร้องเพลงบท
ใหม่ หน้าพระที่นงั่ หน้าสัตว์ท้ งั 4 นั้น และหน้าพวกอาวุโส (วิวรณ์ 14:1-3)
5.3.ฌ บรรดาคนที่มีชยั ต่อสัตว์ร้าย และรู ปของมัน เขาร้องเพลงของโมเสส และเพลงของพระ
เมษโปดกว่า “ข้าแต่พระเจ้าผูท้ รงฤทธานุภาพสู งสุ ด พระราชกิจของพระองค์ใหญ่ยงิ่ นักและมหัศจรรย์
ข้าแต่องค์พระมหากษัตริ ยแ์ ห่ งประชาชาติท้ งั ปวง วิธีการทั้งหลายของพระองค์ยตุ ิธรรมและเที่ยงตรง ข้า
แต่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า มีผใู ้ ดบ้างที่ยงั ไม่ยาเกรงพระองค์ ไม่ถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองค์
เพราะว่าพระองค์ผเู ้ ดียวทรงเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ประชาชาติท้ งั ปวงจะมานมัสการพระองค์
เพราะว่าการ
พิพากษาของพระองค์เริ่ มขึ้นแล้ว (วิวรณ์ 15:2-4)
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5.3.ญ มวลชน เป็ นจานวนมากร้องเพลง ฮาเลลูยา ต่อพระพักตร์ ของพระเจ้า คงจะเป็ นบทเพลง
สุ ดท้าย (วิวรณ์ 19:1-8)
การร้องเพลงบทต่าง ๆ ในการนมัสการพระเจ้าในสวรรค์ เป็ นส่ วนสาคัญอย่างไร การนมัสการ
ของเราก็ตอ้ งมีบทเพลงเป็ นส่ วนสาคัญด้วย เนื่องจากได้พูดกันในบทที่ 4 มากแล้วจะไม่ขอพูดซ้ าอีก

5.4 ความเงียบครอบคลุมสวรรค์ เพือ่ จะรับคาอธิษฐานของธรรมมิกชนทั้งปวง
อย่างหนึ่งเป็ นพิเศษในการนมัสการในสวรรค์ก็คือ ความเงียบประมาณ ครึ่ งชัว่ โมงเป็ นเวลาที่
ได้รับคาอธิ ษฐานจากธรรมมิกชนทัว่ โลก การร้องเพลงของพวกต่าง ๆ ก็ดี การต่อสู ้ของพวกต่าง ๆ ฝ่ าย
พระเจ้ากับฝ่ ายมารก็ดีที่ไม่ให้มีเสี ยงดังในสวรรค์ แต่ท่ามกลางเสี ยงดัง ๆ เหล่านั้นก็มีเวลาเงียบซึ่ งเป็ น
ส่ วนสาคัญในการนมัสการพระเจ้า นัน่ เป็ นเวลาที่ธรรมิกชนอธิ ษฐาน หลายครั้งเราอ่านจากหนังสื อ
วิวรณ์วา่ เครื่ องหอมที่เขาได้ใช้ในการนมัสการนั้นหมายถึงเป็ นคาอธิ ษฐานของธรรมิกชน (วิวรณ์ 5:8,
8:3) ในที่น้ ีเราเห็นสภาพว่าเมื่อธรรมิกชนกาลังอธิ ษฐานนั้นคาอธิ ษฐานของเขาไปถึงสวรรค์ เป็ นเครื่ อง
หอมต่อพระพักตร์ พระเจ้า ก็มีความสงบเงียบและพระเจ้าทรงรับคาอธิ ษฐานด้วยความยินดี เพราะฉะนั้น
จิตใจที่สงบเงียบเพื่อจะอธิ ษฐานนั้นเป็ นส่ วนสาคัญในการนมัสการพระเจ้า
หลายครั้งเราจัดการ
นมัสการโดยที่ไม่มีเวลาสาหรับความสงบเงียบแม้แต่นาทีเดียว
เราควรจะมีความเงียบก่อนที่จะเริ่ ม
นมัสการพระเจ้าเพื่อจะเตรี ยมตัวพร้อมที่จะนมัสการพระองค์ ก่อนที่จะสารภาพความผิดบาปของตนก็ดี
หลังจากฟังพระวจนะของพระเจ้าก็ดี ควรจะมีเวลาสงบเงียบ เพื่อสารวจตนเอง และอธิ ษฐานในจิตใจ
เป็ นส่ วนตัวต่อพระพักตร์ ของพระเจ้า ไม่ควรจะมีการพูดกัน คุยกัน หัวเราะกันในเวลาที่นมัสการพระ
เจ้า ผูพ้ ยากรณ์ฮาบากุกได้เขียนไว้วา่ “พระเยโฮวาห์สถิตในวิหารอันบริ สุทธิ์ ของพระองค์ จงให้แผ่นดิน
โลกนิ่งสงบอยูต่ ่อพระพักตร์ ของพระองค์” (ฮาบากุก 2:20) ผูเ้ ขียนสดุดีก็เขียนไว้วา่ จงนิ่ งเสี ยและรู ้เถิดว่า
เราคือพระเจ้า เราเป็ นที่ยกย่องท่ามกลางประชาชาติ เราเป็ นที่ยกย่องในแผ่นดินโลก” (สดุดี 46:10)

5.5 การนมัสการพระเจ้ าในสวรรค์ เป็ นการนมัสการต่ อพระเจ้ าซึ่งปรากฏเป็ นตรีเอกานุภาพ
เพราะว่าพระเจ้าผูส้ ู งสุ ดทรงประทับอยูท่ ่ามกลางพร้อมกับเมษโปดกซึ่ งถูกปลงพระชนม์เพื่อ
ความผิดบาปของโลก และพร้อมกับพระวิญญาณของพระเจ้าและพวกทั้งหลายทุกพวกที่ได้นมัสการ
พระเจ้านั้นก็ได้นมัสการพระเมษโปดก และพระวิญญาณของพระเจ้าเช่นเดียวกัน เนื่องจากเรื่ องตรี เอกา
นุภาพ เป็ นเรื่ องสาคัญในการนมัสการพระเจ้า และเป็ นเรื่ องใหญ่ที่จะต้องศึกษาโดยละเอียด ซึ่ งเราจะ
ศึกษาอีกบทหนึ่งต่อจากบทนี้
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6.พระเจ้ าทรงสาแดงเป็ นตรีเอกานุภาพ
ตรีเอกานุภาพมีความหมายอย่ างไร คาแปลตามศัพท์ ตรี เอกานุภาพ แปลได้วา่ เป็ น 3 อย่าง และ
ทั้ง 3 อย่างนั้นเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน เมื่อพูดถึงพระเจ้าเราจะตีความหมายว่า “พระเจ้าเป็ นสามองค์
และทั้งสามองค์น้ นั เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน” ดังนั้นเราต้องระมัดระวังในการใช้ศพั ท์ให้ถูกต้อง เมื่อธิ
บายถึงเรื่ องนี้ เช่นเราจะพูดว่ามีพระเจ้า 3 องค์น้ นั ไม่ถูกแต่ที่ถูกคือพระเจ้าเป็ น 3 องค์
เรื่องตรี เอกานุภาพในพระคัมภีร์และประวัติศาสตร์ จริ งอยูแ่ ม้วา่ ในพระคัมภีร์จะไม่มีคาว่าตรี
เอกานุภาพ แต่วา่ คริ สตชนในสมัยเดิมนั้นก็ได้รับประสบการณ์ท้ งั ในชีวิตของตนเอง และการดาเนิ นงาน
ของคริ สตจักรว่าพระเจ้าเป็ น 3 องค์ และทั้ง 3 องค์น้ นั เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในเวลาเดียวกันเขาเห็นว่า
ประสบการณ์ของเขาตรงกับคาสอนของอัครสาวก
เราพบอย่างชัดเจนว่าเรื่ องตรี เอกานุภาพนั้นเป็ น
ความจริ ง ดังนั้นเริ่ มใช้คาว่าตรี เอกานุภาพ แท้จริ งประสบการณ์ตอ้ งมาก่อนซึ่ งตรงกับพระวจนะ
พระเจ้ าเป็ น 3 องค์ และทั้งสามก็เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ตามความเข้าใจและความรู้ของมนุษย์
มักจะอธิ บายคาว่าตรี เอกานุภาพเป็ นจริ งใน 2 แง่ คือเชื่อว่าพระเจ้าเป็ นสามองค์ และเชื่อว่าพระเจ้า 3
องค์น้ นั เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน และทั้ง 2 แง่น้ นั จะมีความสัมพันธ์กนั จนเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน เป็ น
ความเข้าใจที่ถูกต้อง พระวจนะของพระเจ้าซึ่ งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงประทานให้สอนอย่างชัดเจนว่า
พระเจ้าเป็ น 3 องค์และทั้งสามองค์น้ นั เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน เชิญท่านพิจารณาจากพระวจนะของพระ
เจ้าดังหัวข้อต่อไปนี้
6.1 พระเจ้ าเป็ น 3 องค์ เราพบว่าพระเจ้าเป็ นพระบิดา พระเจ้าเป็ นพระบุตรและพระเจ้าเป็ นพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์
ก.พระเจ้ าผู้ทรงเป็ นพระบิดา จากพระธรรมยอห์น 4:21-24, เอเฟซัส 4:6, 6:23, 1 โคริ นธ์ 8:6, 1
ทิโมธี 1:2, 2 ทิโมธี 1:2
ข.พระเจ้ าผู้ทรงเป็ นพระบุตรคือพระเยซู คริสต์ พระเยซูคริ สต์ผทู้ รงฤทธานุภาพที่สุด พระองค์
ทรงสัพพัญญูญาณคือทรงทราบทุกสิ่ ง พระองค์ทรงเป็ นองค์ถาวรเป็ นพระผูส้ ร้างโลกเป็ นผูท้ รงยกโทษ
บาป เป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ และเป็ นพระเจ้า (ยอห์น 1:1, 5:18, 20:28, มัทธิว 1:23, 4:7, 1 ทิโมธี 1:16-17)
ค.พระเจ้ าผู้ทรงเป็ นพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ยอห์น 4:24) พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงเป็ นผูท้ รง
ฤทธิ์ ที่สุด (ลูกา 1:35) พระองค์ทรงทราบทุกอย่าง (สดุดี 139) พระองค์ทรงเป็ นพระผูส้ ร้าง ทรงให้
กาเนิดสิ่ งมีชีวติ และเป็ นผูด้ ลใจ (สดุดี 104:30, ยอห์น 6:63, 2 เปโตร 1:21)
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เมื่อพระเยซูคริ สต์ทรงรับศีลบัพติศมา เราเห็นพระเจ้าทั้ง 3 องค์ คือ พระเจ้า พระบิดาเป็ นผูต้ รัส
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้เสด็จมาเหมือนนกพิราบ และพระเจ้าพระเยซูคริ สต์ผทู ้ รงอยูใ่ นสภาพมนุษย์ (ลู
กา 3:21-22)
6.2 พระเจ้ าทั้ง 3 องค์ ทรงเป็ นองค์ เดียวกัน เชิญท่านศึกษาเรื่ องนี้อย่างละเอียดได้จากพระวจนะ
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ (เฉลยธรรมบัญญัติ 4:35, อิสยาห์ 43:10-11, 44:6, มาระโก 12:29, โรม 3:30, กาลาเทีย
3:20, เอเฟซัส 4:6, 1 ทิโมธี 1:17, 2:5, ยากอบ 2:19) และให้เราพิจารณาทั้ง 3 องค์น้ นั เป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวกันได้อย่างไร
ก.ชั้นที่ 1 พระบิดาและพระบุตรเป็ นอันเดียวกัน (ยอห์น 8:25-28, 10:30, 38, 12:45, 14:9-11,
16:15, 1 ทิโมธี 3:16)
ข.ชั้นที่ 2 พระบิดาและพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน คาว่าพระวิญญาณแห่ง
พระเจ้าหมายถึงพระวิญญาณและพระเจ้าเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่ งเราพบในพระคัมภีร์ประมาณ 30
ครั้ง (เอเฟซัส 4:30, ยอห์น 4:24, โคริ นธ์ 2:12, 1 เปโตร 4:14) และเราพบในหนังสื อภาคพันธสัญญาเดิม
ซึ่ งมีคาว่า “พระวิญญาณของเรา” นั้นย่อมหมายถึงพระวิญญาณของพระเจ้า (อิสยาห์ 42:1, 44:3, 59:21,
โยเอล 2:28) เนื่ องจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ มาจากพระบิดาอยูเ่ รื่ อย ๆ ย่อมแสดงว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์
และพระบิดาเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน (ยอห์น 15:26)
ค.ชั้นที่ 3 พระวิญญาณและพระบุตรเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน เราพบหลายคาในพระค ภีาร์ที่
แสดงว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และพระเยซูคริ สต์มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน คือ
พระวิญญาณของพระคริ สต์ (โรม 8:9) พระวิญญาณแห่ งพระบุตรของพระเจ้า (กาลาเทีย 4:6) พระ
วิญญาณแห่งพระเยซูคริ สต์ (ฟี ลิปปี 1:19) พระวิญญาณของพระเยซูคริ สต์ ( 2 โคริ นธ์ 3:17)

6.3.เราขอเชิญท่ านศึกษาจากหัวข้ อต่ าง ๆ ดังต่ อไปนี้ ว่ าพระบิดา และพระบุตร และพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ท้งั 3 องค์ เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ก.พระเจ้ าทรงสาแดงเป็ นบุรุษสามคน ตามที่เราได้เคยพิจารณาแล้ว ว่าพระเจ้าทรงสาแดง
พระองค์เองตั้งแต่สมัยปฐมกาลเพื่อให้มนุษย์รู้จกั พระองค์มากขึ้นทุกที
มีตอนหนึ่ งเมื่อพระเจ้าทรง
สาแดงแก่อบั ราฮัม (ปรากฏในปฐมกาลบทที่ 18) เราสังเกตได้วา่ มีบุรุษสามคนมาหาอับราฮัม และ
สนทนากัน น่าประหลาดใจที่พบว่าบางครั้งบางเวลาบุรุษสามคนพูดกับอับราฮัม แต่อีกบางเวลาพระเจ้า
ผูเ้ ดียวพูดกับอับราฮัม เมื่อคราวอับราฮัมตอบก็เช่นเดียวกันบางครั้งอับราฮัมก็พดู กับบุรุษสามคน แต่
บางครั้งก็สนทนากับพระเจ้าเพียงองค์เดียว จึงสรุ ปไม่ได้วา่ อับราฮัมพูดกับบุรุษสามคน หรื อคนเดียว

33

เพราะพระเจ้าทรงสาแดงเป็ นพระเจ้าองค์เดียว แต่ปรากฏเป็ นบุรุษสามคนก็เป็ นจริ งด้วยพระเจ้าเป็ นองค์
เดียวคือพระเยโฮวาห์ แต่ปรากฏเป็ นสามองค์คือ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ข.การรับบัพติศมาในนามพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ เมื่อพระเยซูคริ สต์ตรัส
สั่งเรื่ องพิธีศีลบัพติศมา พระองค์ตรัสว่าให้รับบัพติศมาในพระนามพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ (มัทธิ ว 28:19) เมื่ออัครสาวกปฏิบตั ิทาพิธีศีลบัพติศมา เขาใช้พระนามองค์เดียวคือพระเยซู
คริ สต์เท่านั้น (กิจการ 23:38, 8:16) ย่อมเห็นว่าการใช้พระนามทั้งสามองค์น้ นั ต่างก็เป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน
ค.คาสอนของอาจารย์เปาโล อาจารย์เปาโลได้สอนถึงเรื่ องนี้ อย่างมากมายตามที่ปรากฏในข้อ
พระคัมภีร์ ซึ่ งแสดงว่าทั้ง 3 องค์เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน เช่น โรม 8:9-11, 14:17-18, 15:16, 1 โคริ นธ์
6:11, 15, 19-20, 2 โคริ นธ์ 1:20-22, 3:3, 17-18, เอเฟซัส 2:18, 22, 3:14-17, 1 เธสะโลนิกา 2:13-14,
ทิตสั 3:4-6
ง.ทางวิชาคณิตศาสตร์ ก็พิสูจน์ได้วา่ 3 เป็ น 1 บางลัทธิไม่ยอมรับเรื่ องตรี เอกานุ ภาพ เมื่อเขา
อ้างคณิ ตศาสตร์ วา่ 1+1+1 เท่ากับ 3 ดังนั้นพระเจ้าจึงต้องเป็ น 3 องค์ และทั้งสามองค์จะเป็ น 1 ไม่ได้ แท้
ที่จริ งพระกิตติคุณไม่ใช่เป็ นแบบผลบวกแต่ตรงข้ามพระกิตติคุณนั้นต้องทวีมากขึ้นเป็ นแบบผลคูณ
ดังนั้นถ้าอ้างตามคณิ ตศาสตร์ 1 คูณ 1 คูณ 1 ต้องเท่ากับ 1 ก็สามารถพิสูจน์ตามคณิ ตศาสตร์ ได้วา่ พระเจ้า
เป็ น 3 องค์เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
จ.ร่ างกายของมนุษย์ กเ็ ป็ นตัวอย่ าง ร่ างกายของมนุษย์เราก็พิสูจน์ได้วา่ 3 เป็ น 1 ได้อย่างไร คือ
มนุษย์เรามีร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ ทั้ง 3 นี่แยกอยูต่ ่างหากจากตัวคนไม่ได้ จิตใจหมายถึงความคิด
ความเข้าใจ ซึ่งความคิดของมนุษย์แสดงมาเป็ นคาพูด หรื ออาจเป็ นตัวหนังสื อก็ได้ ไม่วา่ จะเป็ คาพูดหรื อ
ตัวหนังสื อก็ตาม ต่างก็เป็ นส่ วนที่เป็ นความคิดของบุคคลผูน้ ้ นั ซึ่ งเราจะแยกความคิดออกมาจากบุคคล
นั้น ๆ ย่อมเป็ นไปไม่ได้ เพราะว่าความคิดออกมาเป็ นคาพูดแล้ว ความคิดนั้นยังอยูก่ บั เขา ฉันใดก็ตาม
พระเจ้าพระเยซูคริ สต์เป็ นพระวาทะที่ออกมาจากพระเจ้าเสด็จมาเป็ นมนุษย์ หรื อเนื้ อหนัง แต่พระวาทะ
นั้นยังอยูก่ บั พระเจ้า ซึ่ งไม่สามารถแยกจากพระเจ้าได้เหมือนกับความคิดของมนุษย์นนั่ เอง และวิญญาณ
ของมนุษย์ก็เช่นเดียวกัน เมื่อเราพูดหรื อเขียนวิญญาณของเราก็ออกมาพร้อมกับคาพูด หรื อตัวหนังสื อ
นั้น แต่เราก็ไม่สามารถแยกวิญญาณออกมาจากของเราได้ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ก็เช่นเดียวกัน พระองค์
ออกมาจากพระเจ้าอยู เรื่ อย ๆ และขณะเดียวกัน พระวิญญาณยังอยูก่ บั พระเจ้าด้วย ไม่สามารถแยกจาก
กันได้ แม้วา่ พระบุตรและพระวิญญาณมาจากพระเจ้าพระบิดา แต่ท้ งั 3 ก็เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
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ฉ.ความสั มพันธ์ ระหว่างสามีภรรยา (เอเฟซัส 5:22-32) เมื่อเราสังเกตความสัมพันธ์ระหว่าง
สามีกบั ภรรยาก็สามารถเข้าใจถึงเรื่ องตรี เอกานุภาพได้เหมือนกัน
ถ้าพิจารณาถึงความสัมพันธ์น้ นั
สามารถแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท หรื อ 3 ลาดับได้ดงั นี้
ลาดังที่ 1 สามีสูงกว่ าภรรยา เพราะว่าอาจารย์เปาโลได้กล่าวว่าสามีเป็ นศีรษะของภรรยาเหมือน
พระคริ สต์ทรงเป็ นศีรษะของคริ สตจักร (เอเฟซัส 5:23) ถ้าสังเกตร่ างกายที่แข็งแรงและสู ง ตาม
ธรรมชาติจิตใจที่กล้าหาญผูช้ ายก็สูงกว่าผูห้ ญิง
ลาดับที่ 2 สามีเท่ากับภรรยา อาจารย์เปาโลกล่าวว่าฝ่ ายสามีก็จงรักภรรยาของตนและเสี ยสละ
ตนเองเพื่อภรรยา (เอเฟซัส 5:25-28) สามีกบั ภรรยาต้องรักกัน เพราะทั้งสองเท่ากันทั้งสองต้องช่วยกัน
แบกภาระซึ่ งกันและกัน พระเยซูคริ สต์เองก็เสี ยสละชีวติ ในสภาพมนุษย์เพื่อคริ สตจักร
ลาดับที่ 3 สามีและภรรยาเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ถึงแม้วา่ เขาทั้งสองจะเป็ น 2 คน แต่เนื้อและ
เลือดเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยสายเลือดนั้นสามีและภรรยาจึงเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน อาจารย์เปาโลก
ล่าวว่าทั้งสองเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน (เอเฟซัส 5:31) แล้วอาจารย์เปาโลก็สรุ ปว่าพระเยซูคริ สต์และ
คริ สตจักรเป็ นอันเดียวกัน
อาจารย์เปาโลได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระคริ สต์กบั คริ สตจักรเป็ น 3 ลาดับคือพระ
คริ สต์เป็ นศีรษะของคริ สตจักร พระคริ สต์เท่ากับคริ สตจักร พระคริ สต์เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับ
คริ สตจักร เรื่ องนี้อธิ บายอย่างชัดเจนว่าความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้า และผูท้ ี่เชื่อเป็ น 3 ลาดับดังนี้คือ
พระบิดาสู งกว่ามนุษย์ พระเยซูคริ สต์ซ่ ึ งเสด็จมาเป็ นมนุษย์เท่ากับมนุษย์ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เข้าสนิท
อยูก่ บั มนุษย์เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน แม้วา่ ความสัมพันธ์ระหว่างสามีกบั ภรรยาจะมี 3 ลาดับแต่ไม่ใช่วา่
มีสามี 3 คน แต่มีสามีเพียงคนเดียว เช่นกันพระเจ้าก็มีเพียงองค์เดียว แต่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เป็ นพระบิดา
พระบุตร พระวิญญาณบริ สุทธิ์
6.4 พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่ ากัน หลายคนเข้าใจผิดว่าถึงแม้วา่ ทั้ง 3 เป็ น
พระเจ้าและทั้ง 3 เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่เขาคิดว่าพระบิดาเป็ นพระเจ้าที่ยงิ่ ใหญ่ พระเจ้าพระบุตร
เป็ นพระเจ้ารองลงมาน้อย และพระเจ้าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นพระเจ้าอีกแบบหนึ่ง ซึ่ งเป็ นความเข้าใจ
ที่ไม่ถูกต้อง ตามพระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้กล่าวว่า พระเจ้าทั้ง 3 องค์เท่าเทียมกัน เมื่อรับศีลบัพติศมาเรา
ก็รับในพระนามของพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ดังนั้น ถ้าทั้ง 3 องค์ไม่เท่าเทียมกันแล้ว
อาจารย์เปาโลจะพูดเรื่ องพระคุณของพระเยซูคริ สต์ก่อนเรื่ องความรักของพระเจ้า พระบิดาได้อย่างไร?
(2 โคริ นธ์ 13:15)
ดังนั้น สรุ ปได้วา่ พระเจ้าที่เรานมัสการทุกครั้งเป็ นพระเจ้าที่ได้ทรงสาแดงเป็ นพระบิดา พระ
บ ตร และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เมื่อเราเชื่ อพึ่งในพระเจ้าเราก็รับศีลบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา
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พระบุตรและพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เราสรรเสริ ญพระเจ้าเป็ นพระผูส้ ร้าง พระผูช้ ่วยให้รอดและเป็ นพระผู ้
ชาระจิตใจของเราให้บริ สุทธิ์ ทุกวันทุกครั้งซึ่ งปรากฏเป็ นพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริ สุทธิ์
เราทั้งหลายได้รับพระพรแห่ งพระเจ้าและสันติสุขซึ่งมาจากพระองค์ซ่ ึงเป็ นพระบิดา พระบุตรและพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ความเชื่ อและประสบการณ์เช่นนี้ เป็ นจุดสุ ดยอดในการนมัสการของเรา

36

7.การนมัสการพระเจ้าในพิธีและเทศกาลต่าง ๆ
ตามที่ได้พิจารณามา 6 บทแรกนั้นก็เป็ นสิ่ งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการนมัสการพระเจ้า ส่ วนตัวใน
ครอบครัวและในคริ สตจักรในวันอาทิตย์ เพราะว่าวันอาทิตย์เป็ นวันสาคัญ เป็ นวันนมัสการพิเศษ
สาหรับคริ สตชนทั้งหลาย เป็ นวันระลึกถึงการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ นอกจากการนมัสการใน
วันอาทิตย์ปกติแล้ว ก็มีการนมัสการหลายชนิดหลายประการที่ช่วยให้เรามีโอกาสพิเศษที่จะเข้าเฝ้ าพระ
เจ้า และมีความสนิทสนมกับพระองค์ และมีความสนิทสนมกับพี่นอ้ งที่มีความเชื่อในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
การพิเศษเช่นนี้เราจะแบ่งออกได้เป็ นหลายประเภท หลายชนิดดังนี้
7.1 พิธีอนั ศักดิ์สิทธิ์ทพี่ ระเยซู คริสต์ ทรงตั้งไว้ เมื่อเราศึกษาการปรนนิบตั ิและกิจการงานของ
พระเยซูคริ สต์ที่พระองค์ทรงกระทาในโลกนี้ก่อนที่จะเสด็จสู่ สวรรค์ พระองค์ทรงแต่งตั้งและตรัสสั่งให้
ลูกศิษย์ของพระองค์กระทาพิธี 2 พิธี ที่เราเรี ยกว่า เป็ นพิธีศกั ดิ์สิทธิ์ คือพิธีบพั ติศมาและพิธีมหาสนิท

พิธีศีลหรือสั ตยสาบานคืออะไร?
สัตยสาบาน เป็ นพิธีที่เราทาโดยอาศัยส่ วนประกอบที่สาคัญ 2 ส่ วน คือส่ วนภายนอกและส่ วน
ภายใน ส่ วนภายนอกได้แก่สิ่งที่เรามองเห็นได้สัมผัสได้ และส่ วนภายในได้แก่ความหมายของพิธีน้ นั ๆ
ซึ่ งเรามองไม่เห็นได้ แต่เราสามารถรับประสบการณ์และรู ้สึกได้ในชีวติ ของเรา ในพิธีศีลบัพติศมานั้น
ส่ วนภายนอกคือ น้ า ส่ วนภายในมีหลายสิ่ งซึ่ งเราจะพิจารณาภายหลัง ในพิธีศีลมหาสนิทนั้น ส่ วน
ภายนอกคือ ขนมปั งและน้ าองุ่น ส่ วนภายในมีความหมายหลายสิ่ งหลายประการ ซึ่งเราจะพิจารณา
ภายหลัง ทั้ง 2 พิธีที่กล่าวมานี้เป็ นพิธีสาคัญสาหรับคริ สตชนทุกคนที่มีความเชื่ อในพระเยซู เราจะศึกษา
ร่ วมกันในทั้ง 2 พิธีน้ ี อย่างละเอียด
7.1.ก พิธีบัพติศมา พระเยซูคริ สต์ทรงตั้งพิธีบพั ติศมา ก่อนที่พระเยซูคริ สต์จะเสด็จสู่ สวรรค์
พระองค์ทรงตั้งพิธีศีลบัพติศมา พระองค์ตรัสว่า “ฤทธานุภาพทั้งสิ้ นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดี
ทรงมอบไว้แก่เราแล้ว เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็ นสาวกของเรา ให้รับ
บัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่ งสารพัดซึ่ ง
เราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่ แหละ เราจะอยูก่ บั เจ้าทั้งหลายเสมอไปกว่าจะสิ้ นยุค” (มัทธิว 28:18-20) และผู้
ประกาศมาระโก ได้บนั ทึกเกี่ยวกับเรื่ องนี้วา่ พระเยซูคริ สต์ตรัสว่า “เจ้าทั้งหลายจงออกไปทัว่ โลก
ประกาศข่าวประเสริ ฐแก่มนุ ษย์ทุกคน ผูใ้ ดเชื่อและรับบัพติศมาแล้วผูน้ ้ นั จะรอด แต่ผใู ้ ดไม่เชื่อจะต้อง
ปรับโทษ” (มาระโก 16:15-16)
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ความหมายของพิธีบพั ติศมาที่พระเยซูคริ สต์ทรงแต่งตั้ง และพิธีบพั ติศมาของพวกยิวและของ
ยอห์นบัพติศโตที่ได้ทาก่อนสมัยพระเยซูคริ สต์น้ นั มีความหมายไม่เหมือนกัน ดังนั้นเมื่อพระเยซูคริ สต์
ทรงตั้งพิธีศีลบัพติศมาของพระองค์น้ นั พระองค์ได้ทาให้มีความหมายลึกซึ้ งมากกว่าของพวกยิว และ
ของยอห์นบัพติศโต ในหลายประการดังนี้
1.ศีลบัพติศมาของพระเยซูคริ สต์หมายถึงผูท้ ี่รับศีลนั้นได้ประกาศ ความเชื่อในองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าอย่างเปิ ดเผยต่อพระพักตร์ พระเจ้า และต่อมนุษย์ท้ งั ปวง (มาระโก 16:16, กิจการ 8:37, 18:8)
2.ศีลบัพติศมาของพระเยซูคริ สต์หมายถึงผูร้ ับศีลได้กลับใจเสี ยใหม่ และรับการบังเกิดใหม่ดว้ ย
การชาระล้างความผิดบาปทั้งสิ้ นโดยพระโลหิ ตของพระองค์ และเขาจะมีสันติสุขในจิตใจ (กิจการ
22:16, 1 เปโตร 3:20-21)
3.ศีลบัพติศมาของพระเยซูคริ สต์หมายถึงผูร้ ับศีลนั้นได้ตายแก่บาป
และฟื้ นคืนมาเพื่อ
ความชอบธรรมพร้อมกับพระเยซูคริ สต์ (โรม 6:3-13, โคโลสี 2:12)
4.ศีลบัพติศมาของพระเยซูคริ สต์เป็ นเครื่ องหมายเล็งถึงความสนิทสนมระหว่างผูร้ ับศีลกับพระ
เยซูคริ สต์ (กาลาเทีย 3:27-28)
5.ศีลบัพติศมาของพระเยซูคริ สต์หมายถึงผูร้ ับศีลจะเป็ นอวัยวะ
ส่ วนหนึ่งในพระกายของ
พระองค์คือคริ สตจักร (1 โคริ นธ์ 12-13)
7.1.ข พิธีศีลมหาสนิท เป็ นพิธีอนั ศักดิ์สิทธิ์ ที่พระเยซูคริ สต์ทรงตั้งไว้ เพื่อให้คริ สตชนทุกคนมี
ความเชื่อในพระองค์ มีโอกาสที่จะร่ วมใจกันถือศีลนี้เป็ นที่ระลึก และเป็ นที่รับกาลัง เพื่อจะได้ดาเนิน
ชีวติ ตามพระบัญญัติของพระองค์ เชิญท่านร่ วมพิจารณาถึงความหมายของศีลมหาสนิทอย่างลึกซึ้ งว่ามี
อย่างไรบ้าง ดังต่อไปนี้ (โปรดอ่าน 1 โคริ นธ์ 11:23-25, มัทธิว 26:26-29, มาระโก 14:22-25, ลูกา 22:1420)
1.พระเยซู คริสต์ ตรัสว่ า “นี่เป็ นกายของเรา” (1 โคริ นธ์ 11:24)
ขณะเมื่อพระเยซูคริ สต์ต้ งั พิธีศีลมหาสนิทพระองค์ทรงหยิบขนมปั งและตรัสว่า “นี่เป็ นกายของ
เรา” เมื่อพูดถึงขนมปังที่เราใช้ในพิธีศีลมหาสนิท ทาให้มีการตีความหมายของขนมปังหลายประการ
เช่น คริ สตจักรโรมันคาทอลิกตีความหมายคาตรัสของพระเยซูคริ สต์ตามตัวอักษร และเชื่อว่าขนมปั งที่
ใช้ในพิธีน้ นั เป็ นพระกายของพระองค์คือ เมื่อศาสนาจารย์ทาพิธีศีลขนมปั งจะเปลี่ยนเป็ นพระกาย น้ า
องุ่นจะเปลี่ยนเป็ นพระโลหิ ตของพระเยซูคริ สต์ ความคิดนี้เรี ยกกันว่าเป็ นการเปลี่ยนแปลงพิสูจน์ของ
ขนมปั งและน้ าองุ่น (Tran Substantiation) ท่านมาติน ลูเธอร์ นักปฏิรูปศาสนาตีความหมายคาตรัสของ
พระเยซูคริ สต์วา่ เรื่ องการเปลี่ยนแปลงพิสูจน์น้ นั ก็ข้ ึนอยูก่ บั ความเชื่ อของผูท้ ี่รับศีลมหาสนิทนัน่ เอง
(Con Substantiation) คือถ้ามีความเชื่อขนมปั งและน้ าองุ่นก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงพิสูจน์ เป็ นพระ
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กายและพระโลหิ ตเช่นเดียวกับถ่านไฟที่ใช้ในการหุ งต้มมีลกั ษณะเป็ นก้อนที่ดา แต่เมื่ออยูใ่ นเตาไฟถ่าน
ก็มีลกั ษณะเป็ นไฟสี แดง แต่ยงั เป็ นถ่านอยู่ ฉันใดก็ดี ขนมปั งและน้ าองุ่นที่ใช้ในพิธีก็เช่นเดียวกัน
สามารถเปลี่ยนแปลงพิสูจน์เป็ นพระกาย และพระโลหิตได้ แล้วแต่ความเชื่อการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้น
ถ้าไม่มีความเชื่อก็อยูต่ ามสภาพเดิม
แต่ความเชื่ อของคริ สตจักรของเรา เชื่ อว่าการเปลี่ยนแปลงของขนมปั งและน้ าองุ่นไม่เกิดขึ้น
ขนมปั งและน้ าองุ่นเป็ นเพียงเครื่ องแสดงของพระกายและพระโลหิ ตเท่านั้น แต่ถา้ มีความเชื่อในอค์พระ
เยซูคริ สต์ การเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของผูท้ ี่เชื่อ ไม่ใช่ในขนมปั งและน้ าองุ่น ดังนั้น เมื่อพระ
เยซูคริ สต์ตรัสว่า นี่เป็ นกายของเรา หมายความว่าพระองค์สอนว่า ขนมปั งเปรี ยบเหมือนพระกายของ
พระองค์ เช่นเดียวกับแหวนที่เป็ นเครื่ องแสดงของความรักระหว่างเจ้าบ่าวและเจ้าสาว หรื อไม้กางเขนก็
เป็ นเครื่ องแสดงแห่งความรักของพระเจ้า
2.พระเยซู คริสต์ ตรัสว่ า นี่เป็ นกายของเราซึ่งให้ แก่ ท่านทั้งหลาย (1 โคริ นธ์ 11:24) พระเยซู
คริ สต์ทรงประทานพระกายของพระองค์เพื่อเราทั้งหลาย พระกิตติคุณเริ่ มด้วยการให้ พิธีศีลมหาสนิท
หมายถึง “การให้” ของพระเจ้า พระเจ้าทรงรักโลก จึงได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ ต่อมา
พระบุตรองค์เดียวของพระองค์น้ นั ทรงประทานชีวิตของพระองค์บนไม้กางเขน พระเจ้าทรงประทาน
ทุกอย่างให้แก่มนุษย์ และของประทานที่ดีที่สุดของพระเจ้าก็คือ พระเยซูคริ สต์บนไม้กางเขนนัน่ เอง ถ้า
หากว่าพระเจ้าไม่ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ก็ไม่มีความรอด ไม่มีสันติสุข และไม่มี
ความหวังแต่เนื่ องจากพระเจ้าทรงประทานทุกอย่างที่มีอยูใ่ นพระองค์ให้เราทั้งหลาย พิธีศีลมหาสนิทจึง
หมายถึงของประทานของพระเจ้า
3.พระเยซู คริสต์ ตรัสว่ า จงกระทาอย่ างนีใ้ ห้ เป็ นที่ระลึกถึงเรา (1 โคริ นธ์ 11:24) พระเยซูคริ สต์
สั่งให้เราทั้งหลายกระทาพิธีศีลมหาสนิทให้เป็ นที่ระลึกถึงพระองค์ ฉะนั้นพิธีศีลมหาสนิทเป็ นที่เรา
ระลึกถึงพระเยซูคริ สต์ พระองค์ทรงทราบดีวา่ นิสัยของมนุษย์เรามักจะลืมพระองค์ได้ง่าย เพราะว่า
มนุษย์เรามีความกระวนกระวายถึงหลายสิ่ งหลายประการ แม้วา่ การถวายพระชนม์ของพระองค์เป็ นสิ่ ง
ที่ดีเลิศสาหรับมนุษย์ แต่มนุ ษย์ก็สามารถที่จะลืมได้ พระเยซูคริ สต์ทรงตั้งพิธีศีลมหาสนิทขึ้นเพื่อให้เป็ น
ที่ระลึกถึงพระองค์ ดังนั้น คริ สตจักรควรจัดให้มีพิธีศีลมหาสนิทขึ้นเพื่อให้เป็ นที่ระลึกถึงพระองค์
ดังนั้นคริ สตจักรควรจัดให้มีพิธิศีลมหาสนิทบ่อย ๆ ถ้าเป็ นได้ทุกวันอาทิตย์ก็จะเป็ นการดี หรื อทุกวัน
อาทิตย์แรกของเดือน แต่ไม่นอ้ ยกว่า 4 ครั้งต่อ 1 ปี เพื่อเป็ นที่ระลึกถึงพระองค์ “จิตใจของข้าเอ๋ ย จง
ถวายสาธุ การแด่พระเจ้า และอย่าลืมพระราชกิจมีพระคุณทั้งสิ้ นของพระองค์” (สดุดี 103:2)
4.พระเยซู คริสต์ ตรัสว่ า ถ้ วยนีค้ ือพันธสั ญญาใหม่ โดยโลหิตของเรา (1 โคริ นธ์ 11:25) พิธีศีล
มหาสนิทมีความหมายลึกซึ้ งมากกว่าเป็ นเพียงพิธีระลึก เพราะถ้าเป็ นเพียงพิธีระลึกเท่านั้นก็ไม่มีอะไร
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เกิดขึ้นในชีวิตของเรา ฉะนั้นพระเยซูคริ สต์ตรัสว่า พิธีศีลมหาสนิทเป็ นพันธสัญญาใหม่โดยโลหิ ตของ
พระองค์ ในพันธสัญญาเดิมที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โมเสส (อพยพ 24:1-8) โมเสสได้ทาพันธ
สัญญาด้วยโลหิ ตของสัตว์ อิสราเอลก็สัญญาว่าจะปฏิบตั ิตามพระบัญญัติ แต่โลหิ ตของสัตว์ไม่สามารถ
ช่วยชนชาติอิสราเอลได้ และอิสราเอลก็ไม่สามารถที่จะปฏิบตั ิตามพระบัญญัติน้ นั ได้ ดังนั้นพันธสัญญา
เดิมจึงยุติเพราะไม่สามารถกระทาตามได้ พระเยซูคริ สต์จึงได้กระทาพันธสัญญาใหม่โดยโลหิตของ
พระองค์ ที่ทรงกระทาตามด้วยความรัก พระองค์ทรงสัญญาว่าจะทรงช่วยทุกคนที่เข้าร่ วมในพันธ
สัญญาใหม่ โดยความเชื่อในพระองค์ให้ได้รับกาลังอานาจและชีวติ ใหม่จากพระองค์ พันธสัญญาเดิมมี
ข้อบกพร่ อง แต่พนั ธสัญญาใหม่ได้รับความบริ บูรณ์ เมื่อบุตรน้อยที่หลงหายได้กลับใจเสี ยใหม่มาหา
บิดา ผูเ้ ป็ นบิดาก็มีความยินดีได้จดั เสื้ อผ้าใหม่แหวน และรองเท้าคู่ใหม่ให้แก่บุตรน้อย ยิง่ กว่านั้นยังจัด
เลี้ยงต้อนรับอย่างใหญ่โตบุตรน้อยผูซ้ ่ ึงกลับมาในลักษณะหมดหวัง เหน็ดเหนื่อย หิ วกระหาย และ
เปลือยกายอยูน่ ้ นั เดี๋ยวนี้ได้รับชีวติ ใหม่ สภาพใหม่ ฉันใดก็ดีผทู ้ ี่เข้าร่ วมในพิธีศีลมหาสนิทโดยความเชื่ อ
ก็ได้รับชีวติ เหมือนกับบุตรน้อยฉันนั้น (ลูกา 15:22-23) เมื่ออับราฮัมไปทาสงครามกับกษัตริ ยห์ ลาย
พระองค์ หลังจากรบชนะแล้วก็กลับบ้าน ด้วยความเหน็ดเหนื่อยเวลานั้น มหาปุโรหิ ต มัลคีเซเด็ข ได้เข้า
พบอับราฮัม เลี้ยงเขาด้วยขนมปั งและน้ าองุ่นซึ่ งช่วยให้อบั ราฮัมได้รับกาลังใหม่ (ปฐมกาล 14:18-19)
ในชีวติ ของเรามีการต่อสู ้ปัญหาหลายสิ่ งหลายอย่าง จนรู ้สึกขาดกาลังและเหน็ดเหนื่อย แต่เมื่อเรามาร่ วม
ในพิธีศีลมหาสนิทแล้ว พระเจ้าทรงประทานกาลังในการดาเนินชีวิตใหม่อีกต่อไป
การร่ วมในพิธีศีลมหาสนิทที่ขาดพระพร การร่ วมพิธีศีลมหาสนิทมีความหมายและมีพระพร
มาก แต่ขณะเดียวกันถ้าหากเราเข้าร่ วมในพิธีอย่างไม่สมควร พระเจ้าคงไม่อวยพรในชีวติ ของเรา
อาจารย์เปาโลเขียนจดหมายถึงคริ สตจักรโคริ นธ์ในเรื่ องพิธีศีลมหาสนิทว่า คริ สตชนโคริ นธ์ถือพิธีศีล
มหาสนิทอย่างไม่สมควร เพราะเขามีการแตกแยกกัน (1 โคริ นธ์ 11:18) คริ สตชนเป็ นคนมัง่ มี แต่บาง
คนเป็ นคนยากจน เขาต่างไม่ร่วมเป็ นอันหนึ่งอันเดียว (1 โคริ นธ์ 11:20) คริ สตชนบางคนรับพิธีศีลมหา
สนิทโดยไม่เข้าใจถึงความหมายของพิธีน้ นั จึงรับแบบเฉย ๆ ซึ่ งไม่สมควร (1 โคริ นธ์ 11:27) คริ สตชน
บางคนเข้าพิธีโดยไม่ได้เตรี ยมตัว และไม่ได้พิจารณาตนเองว่าบกพร่ องอะไรบ้าง (1 โคริ นธ์ 11:28)
สาเหตุต่าง ๆ เหล่านั้น ทาให้พิธีศีลมหาสนิทขาดความหมายและขาดพระพร
7.2 พิธีต่าง ๆ ของคริสตจักรท้องถิ่น พิธีบพั ติศมาและพิธีศีลมหาสนิทที่เราได้ศึกษามานี้เป็ นพิธี
อันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ งคริ สตจักรสากลโลกต้องถือตามโอกาสและสถานการณ์เหมาะสมทุกครั้ง นอกจากนั้นมี
พิธีอีกบางชนิดที่คริ สตจักรท้องถิ่นจะต้องจัดไว้เรี ยบร้อยเพื่อให้สมาชิกที่เกี่ยวข้องกับพิธีเหล่านี้ควรจะ
เตรี ยมตัวพร้อมที่จะเข้าพิธีน้ นั ด้วย พิธีเหล่านั้นก็มีมากมาย จนกระทัง่ หนังสื อเล่มนี้ จากัดที่จะอธิ บาย
อย่างละเอียดแต่ละพิธีได้ พิธีน้ นั ๆ มีดงั นี้
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7.2.ก พิธีวางศิลาหัวมุมที่จะสร้างโบสถ์ใหม่
7.2.ข พิธีฉลองโบสถ์ใหม่
7.2.ค พิธีทานข้าวใหม่
7.2.ง พิธีรับโอนสมาชิกใหม่
7.2.จ พิธีสถาปนาคณะมัคนายก
7.2.ฉ พิธีสถาปนาคณะผูป้ กครอง
7.2.ช พิธีแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ของคณะอนุชน คณะสตรี เป็ นต้น
7.2.ซ พิธีสถาปนาแต่งตั้งศิษยาภิบาลของคริ สตจักร
7.2.ฌ พิธีสถาปนาและแต่งตั้งศาสนาจารย์
7.3 พิธีต่าง ๆ เกีย่ วข้ องกับชีวติ ครอบครัวคริสเตียน พิธีต่าง ๆ จัดขึ้นโดยที่ครอบครัวหนึ่ง
ครอบครัวใด ได้ปรึ กษาและตกลงกับศิษยาภิบาลและคณะธรรมกิจของคริ สตจักรนั้น ๆ มีดงั นี้
ก.พิธีวางศิลาหัวมุมของบ้านใหม่
ข.พิธีข้ ึนบ้านใหม่
ค.พิธีหมั้น
ง.พิธีสมรส (ถึงแม้วา่ พิธีสมรสเป็ นพิธีเกี่ยวกับครอบครัวคริ สเตียน แต่เหมาะสมที่จะจัดขึ้นใน
โบสถ์ของคริ สตจักร)
จ.พิธีบรรจุศพ
7.4 พิธีและเทศกาลต่ าง ๆ เกีย่ วกับปฏิทนิ ของคริสตจักรสากลโลก เทศกาลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
เป็ นเทศกาลที่คริ สตจักรได้จดั ไว้ต้ งั แต่สมัยแรกตามวันที่กาหนดไว้สาหรับบางเทศกาล มีความหมาย
ลึกซึ้ งในการถือเทศกาลเหล่านี้ เพราะส่ วนมากเทศกาลเหล่านี้เกี่ยวข้องกับชีวติ ของพระเยซูคริ สต์องค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้า และพระผูช้ ่วยให้รอดของเราความหมายของเทศกาลเหล่านี้ สาคัญยิง่ กว่าการถือเทศกาล
เหล่านั้น เทศกาลสาคัญ ๆ มีดงั นี้
ก.เทศกาลคริ สตสมภพ ตรงกับวันที่ 25 ธันวาคม (ถือวันอื่น ๆ ก็ได้ตามความสะดวกของ
คริ สตจักรท้องถิ่น)
ข.วันขึ้นปี ใหม่ ตรงกับวันที่ 1 มกราคม เป็ นวันที่ระลึกถึงพิธีสุหนัตของพระเยซูคริ สต์ดว้ ย
เพราะว่าเป็ นวันที่ 8 หลังจากวันคริ สตมาส และพระเยซูคริ สต์เป็ นพระกุมารได้รับพิธีสุหนัตในวันที่ 8
(ลูกา 2:21)
ค.วันระลึกการเสด็จถึงกรุ งเยรู ซาเล็มของพระเยซูคริ สต์ เป็ นวันอาทิตย์ 1 อาทิตย์ก่อนวันคืน
พระชนม์
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ง.วันศุกร์ ประเสริ ฐ 2 วันก่อนวันคืนพระชนม์ เป็ นวันระลึกถึงการทนทุกข์หรื อการวายพระ
ชนม์ของพระเยซูคริ สต์เจ้า
จ.วันอีสเตอร์ หรื อวันคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์
หลายคนถามว่าวันคืนพระชนม์น้ นั
คริ สตจักรกาหนดตามวิธีอะไร เพราะว่าไม่ตรงกับวันเดียวกันทุกปี ในเรื่ องนี้ขออธิ บายว่า ตาม
คริ สตจักรสากลโลก วันที่ 25 ของเดือนมีนาคมทุกปี เป็ นวันระลึกที่มาเรี ยหญิงพรหมจารี ยไ์ ด้รับข่าว
ประเสริ ฐจากทูตสวรรค์วา่ มาเรี ยจะตั้งครรภ์ คือพระกุมารเยซูคริ สต์โดยฤทธิ์ เดชแห่งพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ เป็ นวัน 9 เดือนก่อนวันคริ สตมาส เพราะว่าวันคริ สตมาสก็เป็ นวันที่ 25 ธันวาคม เขากาหนดวัน
อีสเตอร์ วา่ หลังจากวันที่ 25 เดือนมีนาคม วันไหนเป็ นวันขึ้นสิ บห้าค่าที่พระจันทร์ เต็มดวง หลังจากนั้น
อีก 1 อาทิตย์ จะเป็ นวันคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ เมื่อเขากาหนดวันคืนพระชนม์ของพระเยซู
คริ สต์แล้วเขาก็จะกาหนด วันเสด็จของพระเยซูคริ สต์ในกรุ งเยรู ซาเล็ม วันศุกร์ ประเสริ ฐ วันเสด็จสู่
สวรรค์ของพระเยซูคริ สต์และวันเพนเทศเต ตามวันอีสเตอร์ที่ได้กาหนดนั้น
ฉ.วันเสด็จสู่ สวรรค์ของพระเยซูคริ สต์เป็ นวันที่ 40 วันหลังจากการคืนพระชนม์ของพระเยซู
คริ สต์คงจะเป็ นวันพฤหัสทุกปี
ช.วันเพนเทศเต หรื อวันที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงเสด็จเหนื อพวกอัครสาวกเป็ นวันที่ 50
หลังจากการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ ก็จะเป็ นวันอาทิตย์เหมือนกัน
ซ.วันระลึกการเสด็จมาของพระเยซูคริ สต์ ก่อนวันคริ สตมาสในเดือนธันวาคม คือ วันที่ 25 นั้น
ก่อนที่จะถึงวันนั้นเป็ นเวลาสี่ สัปดาห์ คริ สตจักรกาหนดไว้เป็ นที่ระลึกถึงการเสด็จมาของพระเยซูคริ สต์
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ด้วย
ฌ.วันระลึกพระคัมภีร์ ในสี่ สัปดาห์ที่ระลึกถึงการเสด็จมาของพระเยซูคริ สต์น้ นั ในวันอาทิตย์
สัปดาห์ที่ 2 เป็ นวันระลึกพระคัมภีร์ในสากลคริ สตจักร วันระลึกพระคัมภีร์ก็เป นวันสาคัญ เพราะวัน
โมทนาขอบพระเดชพระคุณของพระเจ้าทรงประทานพระวจนะเป็ นพระคัมภีร์อนั ศักดิ์สิทธิ์

การนมัสการมีความสาคัญยิง่ ในการประกาศพระกิตติคุณ
การนมัสการของเราในวันอาทิตย์ก็ดี หรื อตามพิธี หรื อเทศกาลต่าง ๆ ดังที่กล่าวมานี้ตามบ้าน
หรื อตามโบสถ์ก็ดี ทุกครั้งเป็ นการประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้าท่ามกลางพี่นอ้ งที่ยงั ไม่รู้จกั พระเจ้า
ข้อนี้เป็ นข้อสาคัญที่คริ สตชนทั้งหลายจาไว้
เพราะว่าพี่นอ้ งเหล่านั้นคงจะเข้านมัสการของเรา
โดยเฉพาะเมื่อเราทาพิธีเทศกาลใหญ่ที่โบสถ์หรื อทาพิธีสมรส พิธีบรรจุศพ ก็มีพี่นอ้ งหลายคนมาร่ วม
การนมัสการของเรา จึงเป็ นโอกาสดีที่จะประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้า เพราะฉะนั้นการนมัการของ
เราทุกครั้งควรจะเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เราจะต้องนมัสการโดยจิตวิญญาณและความจริ ง การ
ร้องเพลงและอธิ ษฐานของเราต้องออกมาจากจิตใจ ประกอบด้วยชีวติ ชีวา ถ้าเป็ นเช่นนี้พี่นอ้ งทั้งหลาย
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คงจะมีโอกาสที่จะรู ้จกั พระเจ้า ในเวลาเดียวกันเราทั้งหลายไม่ควรลืมด้วยว่า ทุกครั้งเมื่อเรานมัสการพระ
เจ้า
เรานมัสการพระองค์พร้อมด้วยพวกสิ ทธิ ชนและทูตสวรรค์ท้ งั หลายที่กาลังนมัสการพระเจ้าใน
สวรรค์ดว้ ย ขอให้หนังสื อเล่มนี้ถึงแม้วา่ เป็ นเล่มเล็ก แต่ช่วยพี่นอ้ งทุกคนที่ใช้หนังสื อเล่มนี้รับพระพร
ของพระเจ้า พระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริ สุทธิ์ อาเมน
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