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การนมัสการพระเจ้าในครอบครัว 
โดย อาจารย์ประยูร  ลมิะหุตะเศรณ ี

การนมสัการพระเจา้เป็นสิทธิของคริสเตียนท่ีจะรู้จกัการนมสัการพระเจา้ เม่ือพดูถึงการ
นมสัการพระเจา้นั้น ไม่วา่ทุกชาติทุกศาสนาก็จะเรียนรู้จกัค าน้ี แต่โดยทัว่ไปถา้จะใหแ้คบลง ใน
ประเทศชาติบา้นเมืองของเรา เราจะนมสัการพระเจา้ในท่ีนมสัการ เช่น ท่ีวดั หรือท่ีโบสถ ์ แต่ขอบคุณ
พระเจา้เม่ือมาถึงเราท่ีเป็นคริสเตียน การนมสัการนั้นไม่จ  าเป็นอยูท่ี่จดัหรือท่ีโบสถ ์น่ีเป็นเร่ืองท่ีอศัจรรย์
มาก เป็นการฉีกแนวการนมสัการของรูปแบบการนมสัการท่ีมีอยูท่ ัว่ไปในสังคมของศาสนาแมแ้ต่
ชาวยวิเอง เม่ือถึงการนมสัการจะมีการแบ่งปันอยา่งนอ้ย 2 สถานท่ี 

1. ท่ีกรุงเยรูซาเล็ม เราจะนมสัการใหเ้กิดความศกัด์ิสิทธ์ิตอ้งไปท่ีกรุงเยรูซาเล็ม 
2. ท่ีภูเขาท่ีพวกชาวสะมาเรียไปนมสัการเราจะพบวา่ คร้ังหน่ึงพระเยซูคริสตคุ์ยกบัหญิงชาว

สะมาเรียวา่ ตอ้งนมสัการท่ีภูเขา เราวา่นมสัการท่ีกรุงเยรูซาเล็ม แต่พระเยซูคริสตไ์ม่ไดจ้บค าสนทนา
เพียงแค่นั้น พระองคก์ล่าววา่จะมีวนัหน่ึงท่ีเราจะไม่ไปนมสัการ ไม่วา่จะเป็นท่ีภูเขาหรือท่ีกรุงเยรูซาเล็ม 
ท่ีพระวหิารในกรุงเยรูซาเล็มท่ีมีพระวหิารตั้งอยู ่ แต่ทุกคนท่ีนมสัการนั้นจะ “นมสัการดว้ยจิตวญิญาณ
และความจริง” ดว้ยเหตุน้ีเองจากส่ิงท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ีเป็นบทน าท่ีมาถึงส่ิงท่ีขา้พเจา้อยากจะเห็นใน
สังคมของคริสเตียน ก็คือ “การนมสัการพระเจา้ในครอบครัว” 

มีการส ารวจในคริสตจกัรบางแห่งในกรุงเทพฯ พบวา่พี่นอ้งคริสเตียนท่ีอยูใ่นคริสตจกัรนั้นมี
เปอร์เซ็นตก์ารนมสัการพระเจา้ในครอบครัวเฉล่ียแลว้มีเพียง 5% เท่านั้นเอง อยา่งไรก็ตามเม่ือขา้พเจา้
ไดรั้บทราบรู้สึกร้อนใจมาก ๆ ก็ไดอ้ธิษฐานกบัพระเจา้และน าเร่ืองน้ีมาเสนอ เพื่อท่ีจะรณรงคใ์หเ้กิด
การนมสัการพระเจา้ในครอบครัว 

ขอใหบ้า้นของเราทั้งหลายอบอวลไปดว้ยกล่ินไอของการนมสัการพระเจา้ พระคมัภีร์ไดก้ล่าว
ไวห้ลายตอนเช่น 

สดุดี 95:5-6 “ทะเลเป็นของพระองค ์ เพราะพระองคท์รงสร้างมนั และพระหตัถข์องพระองค์
ทรงป้ันแผน่ดิน มาเถิดใหเ้รานมสัการและกราบลง ใหเ้ราคุกเข่าลงต่อพระเจา้ผูท้รงสร้างพวกเรา” 

ขอสอนใหพ้วกเราไดเ้รียนรู้ท่ีจะนมสัการและสอนลูก น่ีเป็นส่ิงท่ีมีอยูใ่นค าอธิษฐาน ไม่จ  าเป็น
จะตอ้งเป็นท่ีพระวหิาร และขอพระเจา้ช่วยให้เรารณรงคด์ว้ยกนั ใหบ้า้นเป็นสถานท่ีนมสัการอีกแห่ง
หน่ึง ไม่ใช่เฉพาะแต่เทศกาลเท่านั้น แต่ขอใหเ้ป็นชีวติประจ าวนัตามธรรมชาติ เม่ือพดูถึงการนมสัการ
เรามกัจะคิดอีกดา้นหน่ึงก็คือ รูปแบบเป็นทางการแต่ส าหรับท่ีบา้นไม่เป็นทางการแต่ใหเ้ป็นไปตาม
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ธรรมชาติ เพราะเราเป็นผูท่ี้พระเจา้ทรงสร้างมาเพื่อพระเจา้จะไดรั้บการนมสัการ และธรรมชาติของผูท่ี้
ถูกสร้างมีธรรมชาติอยา่งหน่ึงคือ นมสัการพระเจา้ ใหจิ้ตส านึกของการนมสัการพระเจา้ถูกปลูกฝังอยู่
ขา้งใน เพราะพระเจา้เป็นผูส้ร้างเพราะพระเจา้ใหฉ้ายาของพระองค ์และภายใตพ้ระฉายาอนัน้ีก่อให้เกิด
การนมสัการ สัตวไ์ม่มีพระฉายาของพระเจา้ เพราะฉะนั้นไม่มีจิตส านึกแห่งการนมสัการพระเจา้อยูใ่น
สัตว ์เม่ือเป็นอยา่งนั้นขออยา่ท าใหก้ารนมสัการกลายเป็นเทศกาลหรือกิจกรรมของวนัอาทิตย ์วนัพุธ วนั
ศุกร์ หรืออะไรก็ตามนาน ๆ มีคร้ังหน่ึง โดยเฉพาะกิจกรรมข้ึนปีใหม่ เวลาข้ึนบา้นใหม่ก็จะมีการ
นมสัการพระเจา้ในบา้น นัน่คือคร้ังเดียวในบา้นหลงันั้นน่าเสียดาย เม่ือเราไดรั้บสิทธิจากพระเยซูคริสต์
จะนมสัการท่ีไหนก็ได ้ ไม่ตอ้งไปท่ีกรุงเยรูซาเล็ม ถา้หากวา่พี่นอ้งอยากท่ีจะนมสัการในครอบครัวแลว้ 
ขอพฒันาใหมี้ข้ึนจนกระทัง่บรรยากาศแห่งการนมสัการเป็นบรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติ และก าหนดให้
เกิดข้ึนเป็นประจ าทุกวนั เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีก็มีเหตุผลมากมาย เพราะครอบครัวคริสเตียนแตกต่างจาก
สังคมคนอ่ืน การด าเนินชีวิต รูปแบบการนมสัการพระเจา้ ทศันคติของคริสเตียนไม่เหมือนคนอ่ืน คน
ทัว่ไปทศันคติต่อโลกหรือส่ิงของในโลกออกมา ในรูปของการสะสม เราท่ีเป็นคริสเตียนจะตอ้งสะสม 
เพราะฉะนั้นในพระคมัภีร์บอกวา่อยา่รักโลกหรือส่ิงของในโลก ถา้เราปักใจอยูก่บัพระคริสตห์รือวา่
ส่ิงของท่ีอยูใ่นโลกตอ้งสะสางเพราะลกัษณะชีวติหรือทศันคติของเราท่ีมีต่อโลกหรือส่ิงของในโลกไม่
เหมือนกนั สังคมไม่เหมือนปลาใหญ่ในปัจจุบนัน้ียงัคงกินปลาเล็กเหมือนเดิมแต่ในสังคมของคริสเตียน
นั้นปลาใหญ่จะไม่กินปลาเล็ก ปลาใหญ่จะช่วยปลาเล็กจะไม่ฉวยโอกาสกินปลาเล็ก น่ีคือสังคมของคริส
เตียน ปรากฏวา่ถา้ไม่มีการนมสัการพระเจา้ บางคร้ังจะท าใหเ้ราเผลอมีบา้ง การเอารัดเอาเปรียบ ส่ิง
เหล่าน้ีท าใหเ้ราเห็นวา่เราควรจะมีรูปแบบพื้นฐานของครอบครัวท่ีแตกต่างจากคนอ่ืน ทศันคติต่อบาป 
การเตรียมตวัส าหรับชีวติในอนาคต ก็แตกต่างกบัคนอ่ืน เราเตรียมการเสด็จกลบัมาของพระเยซูคริสต ์
แต่ส าหรับคนอ่ืนนั้น เขาเตรียมส าหรับท่ีจะไปเกิดใหม่ให้ดีข้ึน ส าหรับเราไม่ใช่ทางของการด าเนินชีวติ 
ขอพระเจา้ช่วยเราเห็นความจริงในเร่ืองน้ีวา่ครอบครัวคริสเตียนนั้นแตกต่างกบัครอบครัวอ่ืน ๆ อยา่ง
ส้ินเชิง เราควรจะท าอะไรท่ีเด่นชดัโดยเฉพาะเร่ืองการนมสัการ 

สังคมของคริสเตียนไม่ไดมี้อิทธิพลกบัสังคมและครอบครัว ขา้งนอกท่ีจะน าเขามาพบกบัความ
รักความจริงรวมทั้งความรอดของพระเยซูคริสตเ์ท่าท่ีควร เพราะวา่เราขาดการนมสัการพระเจา้และ
เป้าหมายของพระเจา้ ก็คือวา่ใหเ้รานมสัการพระเจา้ นอกจากนั้นเราจะพบวา่ การนมสัการพระเจา้เป็น
การยนืยนัอิสรภาพท่ีเรามีจากพระคริสตจ์ากพระคมัภีร์เดิม ในสมยัท่ีอิสราเอลตกเป็นทาสของอียปิต ์
พวกอิสราเอลไม่มีโอกาสไดน้มสัการพระเจา้ ใชง้านวนัยงัค ่า และเม่ือพระเจา้ทรงใชโ้มเสส พระเจา้
บอกวา่ใหโ้มเสสไปช่วยปลดปล่อยชาวอิสราเอลเพื่อเขาจะไดน้มสัการพระเจา้ 
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อพยพ 8:1, 8 “พระเจา้ตรัสกบัโมเสสวา่ ไปหาฟาโรห์บอกวา่ พระเจา้ตรัสดงัน้ีวา่ จงปล่อย
ประชากรของเราใหไ้ปนมสัการเรา...ฟาโรห์ตรัสเรียกโมเสสกบัอาโรนมาวา่ เจา้ทั้งสองจงกราบทูล
วงิวอนขอพระเจา้ทรงบนัดาลใหฝ้งูกบไปเสียจากเรา และจากพลเมืองของเรา และเราจะยอมปล่อยให้
ประชากรเหล่านั้นไปถวายสัตวบูชาแด่พระเจา้” 

ขณะท่ีเขาเป็นทาส ไม่มีโอกาสท่ีจะนมสัการพระเจา้ เพราะเขานมสัการไม่ได ้ แต่พระเจา้
ปลดปล่อยเขา พระเจา้บอกใหโ้มเสสปลดปล่อยคนเหล่าน้ี เพื่อเขาจะไดน้มสัการ 

วนัน้ีในพระเยซูคริสตเ์ราถูกไถ่จากพระโลหิตของพระองค ์ เป็นสิทธิพิเศษท่ีคนต่างชาติท่ีจะ
นมสัการพระเจา้ไดท่ี้บา้น ไม่ทราบวา่คุณต่ืนเตน้ไหม ขา้พเจา้ต่ืนเตน้ เรานมสัการพระเจา้ท่ีบา้นได ้การ
ท่ีจะสอนลูกหลานในเร่ืองของพระเจา้ ปูพื้นฐานฝ่ายจิตวิญญาณเร่ืองของพระเจา้ใหก้บัลูกกบัหลาน ไม่
มีท่ีอ่ืนดีเท่ากบัท่ีบา้น พระคมัภีร์บอกชดัวา่ ใหส้อนลูกสอนหลาน ใหถ้อ้ยค าเหล่าน้ีถึงลูกหลาน นัน่เป็น
โอกาสท่ีดีท่ีจะปลูกฝังเร่ืองฝ่ายจิตวญิญาณใหแ้ก่ลูกหลาน เพราะวา่สมยัน้ีต่ืนเชา้ข้ึนมา พอ่แม่ลูกก็ไปคน
ละทาง พื้นฐานของการด าเนินชีวติจิตวิญญาณของลูก ไม่ใช่อยูท่ี่สถาบนัคริสเตียน แต่เป็นท่ีบา้นท่ี
ครอบครัวคริสเตียน น่าเสียดายท่ีครอบครัวคริสเตียนในอดีตท่ีผา่นมาหลายครอบครัวไม่ไดปู้พื้นฐานจิต
วญิญาญท่ีดี โรงเรียนคริสเตียนก็หิวกระหายอยากจะไดลู้กของคริสเตียนท่ีดี ๆ เขา้มา เพื่อท่ีจะเป็น
ตวัอยา่งใหก้บันกัเรียนท่ีไม่เป็นคริสเตียน แต่พอ่แม่ของคริสเตียนก็หวงัวา่ ลูกจะไดรั้บอิทธิพลจาก
โรงเรียนดา้นจิตวิญญาญ ดงันั้นขอพระเจา้ช่วยให้เราเห็นความจริงและความรับผดิชอบในเร่ืองน้ีท่ีบา้น
ใหอ้อกมาในรูปแบบของธรรมชาติ ลูกอาจจะซนไม่เป็นไร บางทีเราก็บอกวา่ไม่รู้จะสอนพระคมัภีร์
ตอนไหน สอนไปเถิดพระคมัภีร์ตั้งแต่พระธรรมปฐมกาลจนถึงพระธรรมววิรณ์ อ่านไปเร่ือย ๆ เร่ิมตน้
ท่ีปฐมกาลก่อน 

สุภาษิต 22:26 “จงฝึกเด็กในทางท่ีเขาควรจะเดินไป และเม่ือเขาเป็นผูใ้หญ่แลว้เขาจะไม่พราก
จากทางนั้น” 

อยา่สอนเด็กในขณะท่ีเราโกรธ หลายคร้ังในขณะท่ีลูกท าผดิเราจะสอนลูก พระคมัภีร์กล่าววา่
อะไรลูกไม่รับรู้แลว้ แต่เขากลวัจะถูกลงโทษแต่บรรยากาศแห่งการนมสัการเป็นบรรยากาศท่ีดีท่ีจะสอน
ลูกใหรู้้จกัท่าทีท่ีมีต่อพระเจา้ ในค าอุปมาของพระเยซูคริสตย์กข้ึนมาเร่ืองบุตรนอ้ยหลงหายดูเหมือนไม่
สอดคลอ้งกบัพระคมัภีร์ในสุภาษิต 22:6 บอกวา่ “จงฝึกเดก็ในทางท่ีเขาควรจะเดินไป และเม่ือเขาเป็น
ผูใ้หญ่เขาจะไม่พรากจากทางนั้น” ในค าอุปมาของพระเยซูคริสต ์ เขาออกจากบา้นดว้ยความคึกคะนอง 
ขา้พเจา้เขา้ใจวา่ ในค าอุปมาของพระเยซูคริสตใ์นเร่ืองน้ี ครอบครัวน้ีมีการนมสัการพระเจา้ใน
ครอบครัวแน่นอน บุตรคนโตก็เป็นอีกแบบหน่ึง แต่ความคึกคะนองของบุตรคนเล็กก็เป็นอีกแบบหน่ึง 
แต่เม่ือบุตรคนเล็กไปพบกบัชีวติท่ีวกิฤตไปไม่รอด บุตรคนเล็กคิดถึงอะไร พระคมัภีร์กล่าววา่ “โอเรา
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ผดิต่อพระเจา้เราผดิต่อคุณพ่อ” ความรู้อยา่งน้ีมาจากไหน มาจากตอนท่ีเขาออกจากบา้น ความรู้เหล่าน้ี
ไม่ไดอ้อกมาจากการท่ีเขาส ามะเลเทเมา แต่เขาผดิเขาคิดถึงส่ิงท่ีเขาไดเ้รียนรู้จากท่ีบา้นและเขาบอกวา่
เขาผดิต่อพระเจา้ และไม่ใช่เท่านั้น เขาคิดถึงบา้นตอ้งการท่ีจะกลบัไปหาพอ่ ช่วงเวลานั้น เขาคิดถึงบา้น
ตอ้งการท่ีจะกลบัไปหาพอ่ ช่วงเวลานั้นเขารู้วา่ พอ่ของเขาจะยกโทษใหเ้ขา เด็กคนน้ีไม่พรากจากทาง
นั้นแน่นอน ถึงแมว้า่เขาจะหลุดออกไปชัว่คราว เม่ือเขาหลุดไปไกลท าใหเ้ขาเปรียบเทียบได ้ เขานึกถึง
ทางนั้น ท่ีเขาเคยเดินเคยเรียนและเคยรับรู้จากท่ีบา้น และขอบคุณพระเจา้จากค าอุปมาเด็กคนนั้นเดิน
กลบับา้น และเขา้ไปทางนั้น ดงันั้นขอพระเจา้ช่วยเราใหเ้ห็นคุณค่าท่ีแทจ้ริง 

เฉลยธรรมบญัญติั 10:12 “ดูก่อน คนอิสราเอล พระเยโฮวาห์พระเจา้ของท่านทรงประสงคใ์ห้
ท่านกระท าอยา่งไร คือใหย้  าเกรงพระเยโฮวาห์พระเจา้ของท่าน ใหด้ าเนินตามทางทั้งปวงของพระองค ์
ใหรั้กพระองค ์ใหป้รนิบติัพระเยโฮวาห์พระเจา้ของท่านดว้ยสุดจิตสุดใจของท่านทั้งหลาย” 

น่ีเป็นท่าที 4 ประการ ท่ีเด็กควรจะเรียนรู้จากท่ีโบสถค์งจะเรียนรู้ไดไ้ม่มากนกั และไม่มีโอกาส
ดีเท่าท่ีบา้น สอนลูกใหรู้้จกัท่ีจะย  าเกรงพระเยโฮวาห์ ใหเ้รามีบรรยากาศในการนมสัการใหลู้กย  าเกรง
พระเยโฮวาห์พระเจา้ท่ีบา้นดว้ย หลายคร้ังเม่ือมาถึงท่ีโบสถลู์กย  าเกรงพระเจา้สุภาพเรียบร้อย พอไปถึงท่ี
บา้นไม่รู้จกัย  าเกรงพระเจา้แลว้ 

ขา้พเจา้มีโอกาสไปนมสัการพระเจา้ในครอบครัวหน่ึง ในคร้ังนั้นเขาอ่านพระธรรมสดุดี บทท่ี 
1 ครอบครัวน้ี มีสามีภรรยา และบุตรอีกสองคน เป็นชายหน่ึงหญิงหน่ึง อายปุระมาณ 12-13 ปี เสร็จแลว้
คุณพอ่ก็ถามวา่ “คนชอบธรรมคือคนชนิดไหน” ลูกสาวกต็อบอยา่งหน่ึง ภรรยาก็ตอบอยา่งหน่ึง แต่พอ
มาถึงลูกชายเขาตอบวา่ “คือคนท่ีเอาไมเ้รียวตีคนอ่ืน” พอ่ของเขาก็แปลกใจวา่แปลวา่อะไร เอาไมเ้รียวตี
คนอ่ืน เหมือนกบัปาป๋าเอาไมเ้รียวไล่ความโง่ออกจากชีวิตของผม” เราคิดไม่ถึงวา่เด็กจะคิดหลายตระ
หลบ ก็แสดงวา่พอ่เขาคงตี พอ่เคยตีลูก ท่ีตีลูกเพื่อไล่ความโง่ ลูกเขาก็เลยเอาประโยคน้ีมาใชก้บัพอ่ใน
การนมสัการคุณพอ่ถามวา่ “ท่ีเปรียบวา่ปลูกตน้ไมริ้มธารน ้าทุกคนคิดถึงอะไร ไหนลองออกความ
คิดเห็นซิ” ปรากฏวา่ลูกชายเขาตอบอีก “ปาป๋าผกัตบชวาเหรอ” เขาคิดถึงผกัตบชวา ในการนมสัการพระ
เจา้น้ี เขาใหเ้รารู้จกัสองประการตรงน้ีวา่ ลูกมีความคิดอยา่งไร แนวทางการคิดของลูกเป็นอยา่งไรถึงจะ
ควร เพราะลูกเราคิดไม่ใช่ไม่คิด และอีกเร่ืองหน่ึงท่ีเกิดข้ึนในการนมสัการในครอบครัวนั้นแสดงความ
คิดเห็นออกมา น่ีเป็นบทเรียนในการนมสัการเม่ือเปิดโอกาสมีโอกาสพดู เราพบวา่ลูกเรียนรู้อะไรมา ลูก
ไดรั้บอะไรจากขา้งนอก เพราะถา้การนมสัการไม่มี เราจะไม่มีทางไดรู้้เลย ลูกไดรั้บอะไรจากขา้งนอก 
เราไม่มีทางรู้เลย ลูกไดรั้บอะไรบา้งเก่ียวกบัเร่ืองของพระเจา้จากคนอ่ืน เม่ือลูกบอกแสดงวา่ส่ิงท่ีลูกได้
รับมาอยูใ่นสมองในความคิดของลูก ในรูปแบบของการนมสัการเม่ือเราอ่านพระคมัภีร์ อธิบายพระ
คมัภีร์ เรารู้แลว้ เราแกไ้ข ทศันะความคิดความรู้ท่ีผดิจากขา้งนอกใหม้นัถูกตอ้งไดอ้ยา่งไร น่ีคือโอกาสท่ี
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ดี ดงันั้นคริสเตียนจะตอ้งร่วมมือกนั ลูกหลานของคริสเตียนจะตอ้งไม่ท าอะไรท่ีเส่ือมเสียต่อครอบครัว 
ต่อคริสเตียนและต่อแผน่ดินของพระเจา้ ท่ีผา่นมาไดเ้ป็นอยา่งนั้น คริสเตียนในภาคเหนือมีปัญหามาก 
โดยเฉพาะลูกหลานท่ีเป็นเอดส์ ติดยาก็มีเยอะ ขอใหม้ารณรงคท่ี์ครอบครัว ตั้งเวลาในการนมสัการท่ี
ครอบครัว ถา้เร่ิมทุกวนัไม่ได ้ก็สัปดาห์ละคร้ัง ถา้ท่านท าอยูแ่ลว้ก็ขอใหพ้ฒันาใหดี้ข้ึน น่ีเป็นน ้าพระทยั
ของพระเจา้ นอกจากนั้นการนมสัการพระเจา้ ยงัเป็นความรู้และเป็นการท่ีช้ีแนวทางให้กบัลูก 

อิสยาห์ 30:21 และเม่ือเจา้หนัไปทางขวา หรือหนัไปทางซ้าย หูของเจา้จะไดย้นิวจนะขา้งหลงั
วา่ “น่ีเป็นหนทางจงเดินไปทางน้ี” 

เป็นเสียงจากพระเจา้วา่ “ไปทางน้ี” ขอพระเจา้ช่วยเราทั้งหลายผูท่ี้เป็นคุณพอ่คุณแม่ เรียนรู้ท่ีจะ
ใชสิ้ทธิในฐานะท่ีเป็นพอ่แม่ และช่วงแห่งการนมสัการพระเจา้ สอนใหลู้กรู้วา่ “ลูกเอ๋ยน่ีคือทางท่ีลูก
ควรจะเดินไปทางน้ี” พระค าของพระเจา้กล่าวไวอ้ยา่งน้ี ปูพื้นฐานชีวิตใหก้บัลูกเถิดครับ การนมสัการ
ใหก้บัลูก ศิลปะแห่งการนมสัการพระเจา้ในชีวิตของเรานั้นก าลงัถดถอยไปทุกที น่ีคือแผนการอนัชัว่
ร้ายของมารซาตาน คุณรู้ไหมมารซาตานมีแผนการชัว่ร้ายมาก มนัท าใหเ้ราหยดุการนมสัการพระเจา้ 
คร้ังหน่ึงพระเจา้ตรัสกบักษตัริยซ์าอูลวา่ “เราไม่พอใจในเคร่ืองบูชา แต่เราพอใจการเช่ือฟัง” 

ดงันั้นขอพระเจา้ช่วยเราใหเ้ราเห็นความจริงในเร่ืองน้ีวา่ เคร่ืองบูชาหรือกิจกรรมอะไรก็ตาม 
ไม่ไดดี้ไปกวา่เท่ากบัการท่ีเรามานมสัการพระเจา้ใหส่ิ้งท่ีพระเจา้สร้างทุกส่ิงนมสัการพระเจา้ ขอให้เรา
ทั้งหลายมีการนมสัการพระเจา้ในบา้น เพื่อการถวายเกียรติแด่พระเจา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : เพื่อนผูน้ า, ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 8 มกราคม-กมุภาพนัธ์ 1994, หนา้ 18-20. 


