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ค าน า 
ศพัทท่ี์วา่ “การนมสัการ” เป็นภาษาองักฤษวา่ “เวอชิพ” (Worship) ซ่ึงมาจากค าวา่ “เวทิชิพ” 

(Worthship) ซ่ึงแปลวา่สมควรท่ีจะรับ เพราะฉะนั้นจากภาษากรีก ค าวา่การนมสัการมีความหมายวา่ 
พระเจา้ทรงสมควรท่ีจะรับการนมสัการ ถา้เราจะศึกษาจากพระธรรมววิรณ์เราเห็นไดช้ดัวา่พระเจา้ พระ
บิดาก็ดี พระบุตรพระเยซูคริสตเ์จา้ก็ดีสมควรท่ีจะรับการนมสัการ เพราะเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้สูงสุด 
ตามภาษาเดิม คือ ภาษากรีกมีศพัทห์น่ึงท่ีใชก้นัมากเป็นศพัทท่ี์ส าคญัคือ “พรอสคูนาโอ” 
(PROSKUNAO) ใชใ้นพนัธสัญญาใหม่ ซ่ึงแปลวา่ หมอบกราบ (มทัธิว 14:33) แต่ศพัทน้ี์ภาษาไทยเขา
แปลเป็นหลายอยา่ง เช่นการถวายนมสัการ (มทัธิว 2:11) กราบไหว ้ (มทัธิว 8:2) ถวายอภิวาท (มทัธิว 
9:18) จากศพัทน้ี์บางคร้ังเขาใชก้บับุคคลท่ีสมควรจะไดรั้บความเคารพนบัถืออยา่งมากดว้ย แต่ส่วนมาก
เขาใชก้บัพระต่าง ๆ ของพวกเฮเลน ส าหรับในพนัธสัญญาใหม่ศพัทน้ี์ใชก้บัพระเยซูคริสต ์
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1.ความส าคญัของการนมสัการในชีวติคริสเตียน 

ชีวติคริสเตียนเร่ิมดว้ยการบงัเกิดใหม่โดยท่ีบุคคลผูน้ั้นไดรั้บพระวจนะของพระเจา้ รู้จกัพระเจา้
โดยทางพระเยซูคริสต ์ และรู้จกัตนเองวา่เป็นคนบาป ยอมสารภาพความผิดบาปของตนเอง และเช่ือ
ไวว้างใจในพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อด แลว้พระวญิญาณบริสุทธ์ิของพระเจา้ก็ทรงเขา้อยูใ่น
จิตใจของเขาพร้อมกบัพระวจนะของพระองค ์ แลว้มีการบงัเกิดใหม่ และเขาจะเป็นผูถู้กสร้างใหม่ ส่ิง
สารพดัเก่า ๆ ก็ล่วงไป น่ีแน่ะกลายเป็นส่ิงใหม่ทั้งนั้น (2 โครินธ์ 5:17) น่ีเป็นการเร่ิมตน้ในชีวติคริส
เตียน แต่ผูท่ี้ไดรั้บการบงัเกิดใหม่นั้นยงัเป็นทารกอยู ่ เขาจะตอ้งเจริญข้ึนในชีวิตคริสเตียน และมี
ส่ิงจ าเป็น 3 อยา่ง ท่ีจะช่วยใหเ้ขาเจริญและเติบโตข้ึนเป็นผูใ้หญ่ คือ 1.การศึกษาพระคมัภีร์ซ่ึงเป็นพระ
วจนะของพระเจา้ทุกวนั 2.ชีวติการอธิษฐานอยา่งสม ่าเสมอ 3.การนมสัการพระเจา้ดว้ยจิตวญิญาณและ
ความจริง 

ทั้งสามอยา่งน้ีช่วยในการเจริญเติบโตของชีวิตคริสเตียน เราอาจจะเปรียบเทียบกบัตน้ไมเ้ล็ก ๆ 
ท่ีจะตอ้งเจริญเติบโตข้ึนนั้นตอ้งอาศยัปัจจยั 3 อยา่งเหมือนกนั คือ ปุ๋ย ซ่ึงเป็นอาหารของตน้ไม ้ เปรียบ
ไดก้บัการศึกษาพระวจนะของพระเจา้ เพราะวา่พระเยซูคริสตเ์องตรัสวา่ มนุษยจ์ะบ ารุงชีวติดว้ยอาหาร
ส่ิงเดียวกห็าไม่ไดแ้ต่บ ารุงดว้ยพระวจนะทุกค า ซ่ึงออกมาจากพระโอษฐข์องพระเจา้ (มทัธิว 4:4) ตน้ไม้
นั้นตอ้งการส่ิงจ าเป็นอีกอยา่งหน่ึงก็คือ น ้า หรือการรดน ้า ซ่ึงเปรียบไดก้บัชีวติการอธิษฐาน เพราะวา่น ้า
นั้นเป็นสัญญลกัษณ์ของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ และพระวญิญาณบริสุทธ์ิเป็นผูท่ี้อธิษฐานเพื่อผูท่ี้เช่ือใน
พระเจา้อาจารยเ์ปาโลเขียนไวว้า่ พระวิญญาญก็ทรงช่วยเรา เม่ือเราอ่อนก าลงัดว้ยเพราะเราไม่รู้วา่เราควร
จะอธิษฐานขอส่ิงใดอยา่งไร แต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนเรา (โรม 8:26) และส่ิงจ าเป็นท่ีตน้ไมค้วร
จะรับเพื่อจะเจริญเติบโตอีกประการหน่ึงคือ แสงจากดวงอาทิตย ์ เพราะวา่ตามธรรมชาติเราก็จะสังเกต
ไดว้า่ตน้ไมท่ี้ไดรั้บแสงจากดวงอาทิตยจ์ะเจริญเติบโตข้ึนอยา่งสมบูรณ์ แต่ตน้ไมท่ี้ไม่สามารถรับแสง
จากดวงอาทิตยน์ั้นก็จะไม่เจริญเท่าท่ีควร การรับแสงแดดจากดวงอาทิตยน์ั้นเป็นเหมือนกบัการนมสัการ
พระเจา้เพราะพระเจา้เป็นความสวา่ง ดุจดวงอาทิตย ์ และเม่ือผูท่ี้เช่ือไดย้นือยูต่่อพระพกัตร์ของพระเจา้
และมองพระเจา้ซ่ึงเป็นผูบ้ริสุทธ์ิและประกอบดว้ยฤทธ์ิเดช ผูน้ั้นก็จะรับความบริสุทธ์ิและฤทธ์ิเดชจาก
พระเจา้ แสงแดดท่ีออกมาจากดวงอาทิตยน์ั้นช่วยใหต้น้ไมไ้ดรั้บความสมบูรณ์อยา่งไร ผูท่ี้นมสัการพระ
เจา้ก็จะรับพระฉายาของพระเจา้ไวใ้นตวัของเขาเช่นเดียวกนั 

ทั้งสามอยา่งท่ีกล่าวมาน้ืคือการศึกษาพระวจนะชีวิตการอธิษฐาน และการนมสัการพระเจา้ ทั้ง
สามประการน้ีตอ้งไปดว้ยกนัเสมอจะแยกส่ิงหน่ึงส่ิงใดออกไม่ได ้ เม่ือบุคคลหน่ึงบุคคลใดนมสัการพระ
เจา้เขาก็ใชพ้ระวจนะของพระเจา้ และการอธิษฐานในการนมสัการของเขา เพราะวา่การอ่านพระวจนะ
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และการอธิษฐานต่อพระพกัตร์ของพระเจา้เป็นส่วนร่วมในการนมสัการพระเจา้ เม่ือนมสัการพระเจา้
เป็นครอบครัวก็ดี หรือเป็นคณะก็ดี หรือเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มนอ้ย หรือจะเป็นสมาชิกทั้งหมดในคริสตจกัร
ก็ดี การศึกษาพระวจนะและการอธิษฐานเป็นส่วนส าคญัในการนมสัการนั้น ๆ ดว้ย เพราะฉะนั้นทั้งสาม
จึงเปรียบเหมือนเชือก 3 เกลียวท่ีจะขาดเส้นหน่ึงเส้นใดไม่ได ้

ในเวลาเดียวกนัขณะท่ีเรานมสัการพระเจา้นั้น เราก็มีความสนิทสนมกบัพระเจา้ดว้ยซ่ึงเป็นส่ิง
ส าคญัในชีวติคริสเตียน เม่ืออาดามกบัเอวาตกอยูใ่นความบาป เขาก็ขาดความสนิทสนมกบัพระเจา้ เขา
ห่างจากพระเจา้ ก่อนท่ีพระเจา้จะทรงไล่เขาออกจากสวนเอเดนเขาเองก็หนีจากพระเจา้และซ่อนตวัอยู่
บนตน้ไม ้ เพราะวา่ความบาปท าใหม้นุษยแ์ยกตวัจากพระเจา้ แต่วา่ผูท่ี้ไดรั้บความรอดโดยทางพระเยซู
คริสตก์็คืนดีกบัพระเจา้ และเขาจะตอ้งมีความสนิทสนมกบัพระเจา้ตลอดเวลา การนมสัการพระเจา้ใน
ชีวติส่วนตวัก็ดี ในชีวติครอบครัวก็ดีหรือในคริสตจกัรช่วยใหเ้รามีความสนิทสนมกบัพระเจา้มากข้ึน 

ความส าคญัของการนมสัการพระเจา้อีกอยา่งหน่ึงก็คือผูท่ี้นมสัการนั้นรู้จกัพระเจา้มากยิง่ข้ึน 
เพราะวา่เม่ือเขามีความสนิทสนมมากยิง่ข้ึนทุกวนั ๆ เขาก็รู้จกัพระเจา้มากยิง่ข้ึนทุกวนัเช่นเดียวกนั การ
รู้จกัพระเจา้ไม่ใช่เป็นเร่ืองของวนัเดียว แต่เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นตอ้งเจริญข้ึนตลอดชีวติ เม่ือเรานมสัการพระ
เจา้เราก็รู้จกัพระลกัษณะของพระเจา้ทุกอยา่ง เช่นพระเจา้ทรงเป็นความรัก พระองคท์รงเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ 
พระองคท์รงเป็นตน้เหตุแห่งความชอบธรรมและเรารู้จกัวา่พระเจา้ทรงเป็นผูท้รงฤทธ์ิท่ีสุด ทรง
สัพพญัญูเป็นตน้ น่ีเป็นเร่ืองท่ีส าคญัยิง่ท่ีจะช่วยในการเติบโตเป็นผูใ้หญ่ข้ึนในชีวิตคริสเตียน เช่น ลูกท่ี
สนิทสนมกบับิดาของเขาอยา่งใกลชิ้ดทุกวนั ๆ ก็รู้จกับิดาของตนวา่เป็นใครแต่ลูกท่ีอยูห่่างจากบิดา ขาด
การติดต่อไม่ไดพ้บกนัเป็นเวลานานก็ไม่มีทางท่ีจะรู้จกับิดาได ้

เม่ือผูท่ี้นมสัการพระเจา้มีความสนิทสนมและรู้จกัพระเจา้มากยิง่ข้ึนนั้น ขณะเดียวกนัเขารู้จกั
ตนเองมากยิง่ข้ึนดว้ยวา่จ าเพาะพระพกัตร์ของพระเจา้นั้น ตนเองคือผูใ้ด? คือผูท่ี้เตม็ไปดว้ยความผดิบาป
และรู้จกัตนเองวา่ไม่มีก าลงัท่ีจะด าเนินชีวติ ดงันั้นจ าเป็นท่ีจะพึ่งกบัพระเจา้ส าหรับทุกส่ิงทุกอยา่ง เม่ือผู ้
ท่ีนมสัการรู้จกัตนเองแลว้เขาจะถ่อมใจลงและสารภาพความผดิบาปของตน เหมือนคนเก็บภาษีได้
สารภาพโดยท่ีเขายืนอยูแ่ต่ไกลไม่แหงนดูฟ้า แต่ตีอกตนเองวา่ ขา้แต่พระเจา้ ขอทรงโปรดเมตตาแก่
ขา้พเจา้ผูเ้ป็นคนบาปเถิด (ลูกา 18:13) 

ความส าคญัยิง่อีกประการหน่ึงท่ีเรารับในการนมสัการโดยเฉพาะในการนมสัการของ
ครอบครัวหรือเป็นคณะหรือเป็นสมาชิกของคริสตจกัรก็คือ เราจะมีความสนิทสนมซ่ึงกนัและกนั การ
นมสัการช่วยใหเ้รารู้จกัซ่ึงกนัและกนัมากยิง่ข้ึน และเราจะมีความสนิทสนมซ่ึงกนัและกนั เรามองพระ
เจา้ผูย้ิง่ใหญ่เป็นพระบิดของเรา แลว้เรารู้จกัวา่เราทั้งหลายซ่ึงมีส่วนร่วมในการนมสัการ เป็นพี่นอ้งใน
พระนามของพระเจา้ลกัษณะหน่ึงท่ีส าคญัในคริสตจกัร เดิมนั้นตามท่ีเราอ่านหนงัสือกิจการ หลายคร้ัง
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หลายหนวา่เขาไดร่้วมใจกนันมสัการพระเจา้ และร่วมในพิธีมหาสนิทท่ีเขาเรียกวา่เป็นการหกัขนมปัง 
และมีความสนิทสนมซ่ึงกนัและกนั เม่ือนมสัการในครอบครัวสามีภรรยา ลูก ๆ ก็รู้จกักนัมากยิง่ข้ึนและ
มีความสนิทสนมอยา่งแทด้ว้ย ความรักของพระเยซูคริสต ์ ในขณะท่ีนมสัการในโบสถก์็เช่นเดียวกนั 
ถึงแมว้า่สมาชิกท่ีเขา้ร่วมนมสัการนั้นจะมีหลายชาติหลายภาษา มีอายตุ่างกนั ต าแหน่ง ฐานะ ต่างกนัไป 
แต่เม่ือเรานมสัการพระเจา้ดว้ยจิตวญิญาณและความจริง เราก็เป็นพี่นอ้งกนัมีความสนิทสนมอยา่ง
แทจ้ริง 

ดงันั้นการนมสัการพระเจา้ในชีวติส่วนตวั ชีวิตครอบครัว และชีวติคริสเตียนในคริสตจกัรต่าง 
ๆ ก็ลว้นมีความส าคญัยิง่จะขาดไม่ไดโ้ดยเฉพาะอยา่งยิง่ เม่ือยวุคริสเตียนในประเทศไทย ซ่ึงมาจาก
หลายท่ีหลายแห่งรวมกนัท่ีน่ี เป็นพี่นอ้งกนัในพระนามของพระเยซูคริสต ์การนมสัการของเราโดยท่ียนื
ตรงพระพกัตร์พระเจา้พระบิดาเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่ ท่ีเราจะมีความสนิทสนมกบัพระเจา้และมีความ
สนิทสนมซ่ึงกนัและกนั 
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2.พระเจ้าทรงสมควรทีจ่ะได้รับการนมสัการอย่างไร? 

จากค าน าเราไดพ้ิจารณาแลว้วา่ศพัทท่ี์วา่ การนมสัการ นั้นตามภาษาองักฤษแปลความหมายวา่
การสมควร และอธิบายไดอี้กวา่การนมสัการเป็นการสมควร และเม่ือพูดถึงการนมสัการพระเจา้ก็
หมายถึงวา่พระเจา้ทรงสมควรท่ีจะไดรั้บการนมสัการ ดงันั้นต่อไปน้ีเราจะพิจารณาวา่ พระเจา้ทรงมี
พระลกัษณะอยา่งไรบา้งท่ีพระองคท์รงสมควรจะไดรั้บการนมสัการจากมนุษยท์ั้งหลายซ่ึงเป็นฝีพระ
หตัถข์องพระเจา้ เช่นเม่ือพูดถึงนายจา้งหรือบิดามารดาของเราซ่ึงเราจะตอ้งเคารพนบัถือก็จะตอ้งมีบาง
ส่ิงบางอยา่งท่ีเป็นการสมควร ท่ีเราจะตอ้งเคารพนบัถือ เช่นนายจา้งของเรามีต าแหน่งสูงกวา่เรา มี
อ านาจท่ีจะดูแลกิจการงานของเราและช าระเงินเดือนของเรา ก็สมควรท่ีเราจะเคารพนบัถือ ในท านอง
เดียวกนั ใหเ้ราพิจารณาวา่พระเจา้ทรงมีพระลกัษณะอะไรบา้ง ท่ีเราทั้งหลายควรจะนมสัการพระองค ์

2.1 พระเจ้าทรงเป็นผู้ยิง่ใหญ่ สมควรทีจ่ะรับการนมสัการ (สดุดี 95:3) 

พระเจา้เป็นผูสู้งสุดและเป็นผูย้ิง่ใหญ่ เพราะพระองคท์รงเป็นเจา้ของสรรพสัตวส์รรพส่ิงทั้งปวง
ในโลกน้ี มนุษยท์ั้งหลายเป็นแต่ผูเ้ล็กนอ้ยในสายพระเนตรของพระเจา้ ถา้จะพดูถึงความรู้ 
ความสามารถและการเป็นอยูข่องมนุษยน์ั้นจะเทียบกบัพระเจา้ไม่ได ้ มนุษยจึ์งจ าเป็นจะตอ้งนมสัการ
พระเจา้เพื่อรับก าลงัความสามารถทุกอยา่งจากพระองค ์ เม่ือยาโคบเดินทางหนีพี่ชายของเขานั้น ยาโคบ
เองก็กลวัจะถูกพี่ชายฆ่าตน ในคืนวนัหน่ึงเม่ือยาโคบก าลงันอนอยูใ่นป่า พระเจา้ทรงส าแดงพระองคใ์น
พระลกัษณะเป็นผูย้ิง่ใหญ่ เพราะเขาเห็นนิมิตวา่มีบนัไดสูงพาดระหวา่งโลกกบัสวรรค ์ และมีหมู่ทูต
สวรรคข้ึ์นลงบนัได ยาโคบเห็นวา่มีพระเจา้ผูสู้งสุดและผูย้ิง่ใหญ่ยนือยูท่ี่สูงก าลงัอวยพระพรยาโคบ เม่ือ
ยาโคบต่ืนนอนก็รู้สึกแน่ใจวา่เขาไดเ้ห็นพระเจา้สูงสุด และถวายนมสัการแด่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ โดยเขา
ไดต้ั้งศิลาท่ีเขาไดใ้ชเ้ป็นหมอนไวเ้ป็นเสา และเทน ้ามนับนศิลานั้นซ่ึงแสดงวา่ ยาโคบไดถ่้อมใจลง
สารภาพความผดิบาปในขณะท่ีนมสัการพระเจา้ และไดต้ั้งช่ือต าบลน้ีวา่ “เบธเอล” แปลวา่บา้นของพระ
เจา้ (ปฐมกาล 28:10-22) พระเจา้ทรงเป็นผูย้ิง่ใหญ่ สมควรท่ีจะไดรั้บการนมสัการจากมนุษย ์

2.2 พระเจ้าทรงสมควรทีจ่ะรับการนมสัการ เพราะพระองค์เป็นพระผู้สร้าง (สดุดี 95:5-6) 

พระเจา้ทรงเป็นผูย้ิง่ใหญ่ก็เพราะเหตุวา่พระองคท์รงเป็นพระผูส้ร้าง พระเจา้ทรงสร้างฟ้า
สวรรคแ์ละแผน่ดินโลก สรรพส่ิงทุกอยา่ง โดยค าตรัสของพระองค ์ สรรพส่ิงทุกอยา่งท่ีมองเห็นก็เป็นฝี
พระหตัถข์องพระเจา้ มนุษยเ์องก็เป็นฝีพระหตัถข์องพระเจา้เช่นเดียวกนัเพราะวา่พระเจา้ทรงใชผ้งคลี
ดินในการสร้างมนุษย ์แลว้พระองคท์รงระบายลมปรานของพระองคภ์ายในมนุษยก์็สมควรท่ีมนุษยต์อ้ง
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นมสัการพระผูส้ร้างของเรา เพราะวา่ชีวติและการเป็นอยูข่องมนุษยทุ์กอยา่งนั้นก็มาจากพระเจา้พระ
ผูส้ร้างของเขา และเวลาเดียวกนัพระเจา้ทรงเป็นผูท้รงฤทธ์ิท่ีสุดซ่ึงมีอ านาจท่ีจะท าลายมนุษยแ์ละฝีพระ
หตัถข์องพระองคไ์ดเ้ม่ือมนุษยไ์ม่ยอมเช่ือฟังพระด ารัสของพระเจา้ ในสมยัเดิมนั้นมนุษยห์ลงทางของ
พระเจา้ โลกน้ีเตม็ไปดว้ยความบาปดงันั้นพระเจา้ทรงท าลายมนุษยโ์ดยท่ีมีน ้าท่วมเกิดข้ึน แต่ในเวลา
เดียวกนัพระเจา้ทรงพิทกัษรั์กษาเฉพาะครอบครัวหน่ึงคือครอบครัวของโนอาห์ เพราะครอบครัวไดเ้ขา้
อยูใ่นนาวาแต่เม่ือน ้าท่วมลดลงแลว้โนอาห์ไดส้ร้างแท่นบูชาพระเจา้ และเลือกเอาสัตวแ์ละนกประเภท
ท่ีไม่มีมลทินบางตวั มาเผาบูชาถวายท่ีแท่นนั้น (ปฐมกาล 8:20) น่ีเป็นการนมสัการของโนอาห์ต่อพระ
ผูส้ร้างของเขา จึงไดถ้วายบูชาโดยขอบพระคุณท่ีพระเจา้ทรงพิทกัษรั์กษาครอบครัวของเขา ดงันั้น
ผูเ้ขียนสดุดีจึงเขียนไวว้า่ ทะเลเป็นของพระองคเ์พราะพระองคท์รงสร้างมนั และพระหตัถข์องพระองค์
ทรงป้ันแผน่ดิน มาเถิดให้เรานมสัการและกราบลงใหเ้ราคุกเข่าลงต่อพระเจา้ผูท้รงสร้างพวกเรา (สดุดี 
95:5-6) 

2.3 พระเจ้าทรงสมควรทีจ่ะรับการนมสัการ เพราะพระองค์ทรงเป็นพระมหากษตัริย์เหนือ
กษตัริย์ทั้งหลาย (สดุดี 95:3) 

พระเจา้ซ่ึงเป็นผูย้ิง่ใหญ่เพราะพระองคท์รงเป็นพระผูส้ร้าง ในเวลาเดียวกนั พระองคท์รงมีสิทธ์ิ
ท่ีจะครอบครองชีวติและการเป็นอยูข่องมนุษยช์าติซ่ึงเป็นฝีพระหตัถข์องพระเจา้ในปีท่ีกษตัริยฮุ์สซียาห์
ส้ินพระชนม ์ อิสยาห์ ผูพ้ยากรณ์ของพระเจา้ไดเ้ขา้ในวหิาร ในกรุงเยรูซาเล็มกษตัริยฮุ์สซียาห์เป็น
กษตัริยอ์งคส์ าคญัและเป็นผูย้ิ่งใหญ่ในพวกกษตัริยท์ั้งหลายดงันั้น อิสยาห์คงเป็นห่วงและกระวน
กระวายวา่อนาคตของยดูา คงจะเป็นอยา่งไรบา้งเวลานั้น อิสยาห์ก็ไดเ้ห็นนิมิตวา่พระเจา้ทรงประทบั
หนา้พระท่ีนัง่สูงในพระวิหารนั้น และพวกเซราฟินก็ไดน้มสัการพระเจา้ผูท้รงเป็นพระมหากษตัริย์
เหนือกษตัริยท์ ั้งหลายและร้องเพลงแด่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้วา่ บริสุทธ์ิ บริสุทธ์ิ บริสุทธ์ิ พระเจา้จอมโยธา 
แผน่ดินโลกทั้งส้ินเตม็ดว้ยพระศิริของพระองค ์ (อิสยาห์ 6:5) ถึงแมว้า่กษตัริยฮุ์สซียาห์ไดส้ิ้นพระชนม์
แลว้แต่พระเจา้ยงัด ารงชีวติอยูเ่ป็นพระมหากษตัริย ์ อิสยาห์ก็รู้สึกส านึกผดิของตนและสารภาพจึงไดรั้บ
ช าระความผดิบาปตรงเฉพาะพระพกัตร์ของพระเจา้ ทนัใดนั้นอิสยาห์ ก็ไดรั้บการทรงเรียกของพระเจา้
เป็นผูรั้บใช ้ อิสยาห์ไดถ้วายตวัเช่ือฟังพระสุรเสียงของพระเจา้ พระเจา้ทรงสมควรท่ีจะรับการนมสัการ
เพราะพระองคท์รงเป็นพระมหากษตัริย ์ และเม่ือนมสัการพระองคก์็ทรงเรียกเราทั้งหลายเป็นผูรั้บใช้
พระองค ์
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2.4 พระเจ้าทรงสมควรทีจ่ะรับการนมสัการเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้บริสุทธ์ิ 

ในเร่ืองของอิสยาห์ท่ีไดเ้ห็นนิมิตในพระวิหารนั้น เขาเห็นวา่พระเจา้ทรงเป็นพระมหากษตัริย ์
แต่เวลาเดียวกนัเขาเห็นดว้ยวา่พระองคท์รงเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ เพราะวา่พวกเซราฟิมไดย้กยอ่งสรรเสริญพระ
เจา้วา่เป็นผูบ้ริสุทธ์ิถึง 3 คร้ังหมายความวา่ ความบริสุทธ์ิของพระเจา้นั้นมีบริบูรณ์ ผูเ้ขียนสดุดีก็
สรรเสริญพระเจา้วา่จงยอพระเกียรติพระเจา้ของเรา และนมสัการท่ีภูเขาศกัด์ิสิทธ์ิของพระองค ์ เพราะ
พระเจา้ของเราบริสุทธ์ิ (สดุดี 99:9) พระเจา้ผูเ้ดียวเท่านั้นท่ีบริสุทธ์ิ เพราะในพระองคไ์ม่มีความบาป
แมแ้ต่นิดเดียวและพระเจา้ก็ไม่เก่ียวขอ้งกบัความบาปดว้ย พระลกัษณะของพระเจา้ทุกอยา่งเตม็ไปดว้ย
ความบริสุทธ์ิ เช่น ความรัก ความชอบธรรม ฤทธ์ิอ านาจทุกอยา่งนั้นเตม็ไปดว้ยความบริสุทธ์ิ แต่พดูถึง
มนุษยเ์ป็นคนเตม็ไปดว้ยความบาป มนุษยไ์ม่ยอมเช่ือฟังพระเจา้ และห่างกนักบัพระเจา้ก็ห่างกนัจาก
ความบริสุทธ์ิของพระเจา้ดว้ย มนุษยก์ลายเป็นศตัรูของพระเจา้โดยท่ีเขาไดก้บฏต่อพระพกัตร์ของพระ
เจา้ ดงันั้นมนุษยท่ี์จะเขา้เฝ้าพระองค ์โดยการนมสัการดว้ยการถ่อมใจลง แลว้พระเจา้ทรงสมควรท่ีจะรับ
การนมสัการจากมนุษย ์ อิสยาห์ไดส้ารภาพดว้ยความเตม็ใจวา่เขาเป็นคนบาปและท่ีนมสัการของเขานั้น
ไดรั้บการช าระใหบ้ริสุทธ์ิก่อนท่ีจะรับใชพ้ระเจา้ เราทั้งหลายซ่ึงเป็นคนบาปเช่นเดียวกบัอิสยาห์ ดงันั้น
ควรท่ีจะนมสัการพระเจา้ซ่ึงเป็นผูบ้ริสุทธ์ิและในการนมสัการของเราถา้หากเรานมสัการดว้ยจิต
วญิญาณ และความจริงทุกคร้ังเราก็ไดรั้บการช าระลา้งความผดิบาปเพื่อจะรับใชพ้ระเจา้อีกต่อไป
เช่นเดียวกบัอิสยาห์ 

2.5 พระเจ้าทรงสมควรทีจ่ะรับการนมสัการ เพราะพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด 

พระเจา้ทรงช าระความผิดบาปของเราทั้งส้ินตามท่ีอิสยาห์ไดรั้บประสบการณ์ ในพระวหิารใน
วนันั้น แต่ในเร่ืองท่ีพระเจา้ทรงเป็นพระผูช่้วยใหร้อดปราศจากความผดิบาปนั้น เราจะพิจารณาอีกคร้ัง
หน่ึง เม่ือเราจะศึกษาเร่ืองการนมสัการจากพนัธสัญญาใหม่ แต่เม่ือเราศึกษาในเร่ืองท่ีวา่พระเจา้ทรงเป็น
พระผูช่้วยใหร้อด จากพนัธสัญญาเดิมก็ปรากฏไวใ้นหลายเร่ือง โดยเฉพาะในประวติัศาสตร์ของชนชาติ
อิสราเอล พระเจา้ทรงเป็นพระผูช่้วยใหร้อดปราศจากโรคร้ายต่าง ๆ พน้จากศตัรูหลายชนิดหลาย
ประเภท การกนัดารอาหาร และภยัพิบติัหลายชนิดหลายประการดว้ย แต่วา่พระเจา้เป็นพระผูช่้วยให้
รอดปรากฏอยา่งชดัเจนและเป็นพิเศษคือท่ีพระเจา้ทรงช่วยพวกอิสราเอลให้รอดพน้จากเง้ือมมือของ
กษตัริยฟ์าโรห์ และกองทพัของชาวอียปิตเ์ร่ืองน้ีถึงจุดสุดยอดเม่ือพระเจา้ทรงกระท าอิทธิฤทธ์ิใหญ่ 
ตอนท่ีพระองคท์รงกระท าใหท้ะเลแดงแยกออก ใหอิ้สราเอลเดินขา้มทะเลแดงเหมือนเดินบนดินแหง้
แต่เม่ือกษตัริยฟ์าโรห์กบักองทพัของอียปิตไ์ดไ้ล่เขา้ไปในทะเลแดงแลว้ พระเจา้ทรงกระท าทะเลแดง
ไหลกลบัคืนท่วมชนอียปิต ์ ทั้งรถรบและพลมา้ของเขาจนหมด ขณะนั้นโมเสสกบัประชาชนชาว
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อิสราเอลก็ไดน้มสัการพระเจา้โดยร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระเจา้ ดงัปรากฏในหนงัสืออพยพ
บทท่ี 15 ตามประวติัศาสตร์เร่ืองน้ีชนชาติอิสราเอลรู้จกัพระเจา้เป็นอยา่งดีวา่พระเจา้ทรงเป็นผูท่ี้สมควร
ท่ีจะรับการนมสัการ เพราะวา่พระองคท์รงเป็นพระผูช่้วยใหพ้วกอิสราเอลรอด เม่ือเราอ่านบทเพลงของ
โมเสสซ่ึงเป็นการนมสัการของพระเจา้เขาก็นมสัการสรรเสริญพระนามของพระเจา้ เพราะพระองคท์รง
เป็นผูช้ยัชนะและทรงเป็นนกัรบและเป็นก าลงัเพื่อจะช่วยอิสราเอล เราทั้งหลายก็เช่นเดียวกนัพระเจา้
ทรงเป็นอิทธิฤทธ์ิท่ีจะช่วยเราทั้งหลายใหพ้น้จากศตัรูทั้งส้ิน พระเจา้ทรงสมควรท่ีจะรับการนมสัการ
จากเรา 

2.6 พระเจ้าทรงสมควรทีจ่ะรับการนมสัการ เพราะพระคุณและความรักของพระองค์มัน่คง
และถาวร (สดุดี 10:8, 11, 17) 

พระเจา้ซ่ึงเป็นผูย้ิง่ใหญ่เป็นพระผูส้ร้างและพระผูช่้วยให้รอดของเรา ทรงมีพระคุณและความ
รักต่อมนุษย ์ ซ่ึงเป็นคนท่ีกบฏต่อพระพกัตรของพระองค ์ น่ีเป็นพระลกัษณะของพระเจา้ท่ีเราทั้งหลาย
ตอ้งคิดถึงและภาวนาทุก ๆ วนั เพราะวา่ถึงแมว้า่พระเจา้ทรงเกลียดชงัความบาปแต่พระองคท์รงรักคน
บาป และแมว้า่ความผดิบาปของเราจะมีมากยิง่เท่า พระคุณของพระเจา้ก็มีมากยิง่ข้ึน ดงันั้นเราทั้งหลาย
ควรท่ีจะนมสัการพระเจา้ ดว้ยบทเพลง “พระคุณพระเจา้นั้นแสนช่ืนใจ ช่วยไดค้นชัว่อยา่งฉนั คร้ังหน่ึง
ฉนัหลงพระองคต์ามหา ตาบอดแต่ฉนัเห็นแลว้” 
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3. พระเยซูคริสต์เจ้าทรงสมควรทีจ่ะรับการนมสัการอย่างไร? 

ตามท่ีเราไดพ้ิจารณาจากพนัธสัญญาเดิม พระเจา้เป็นผูส้มควรท่ีจะรับการนมสัการจากมนุษย ์
แต่เม่ือเราศึกษาจากพนัธสัญญาใหม่ เห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่พระเยซูคริสตก์็ทรงสมควรท่ีจะรับการ
นมสัการเช่นเดียวกบัพระเจา้พระเยโฮวาห์ในพนัธสัญญาเดิม ดงันั้นให้เราพิจารณาต่อไปน้ีวา่เพราะเหตุ
ใดท่ีพระเยซูคริสตก์็ทรงสมควรท่ีจะรับการนมสัการ 

3.1 พระเยซูคริสต์สมควรทีจ่ะรับการนมสัการ เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเทีย่งแท้ 
(ยอห์น 1:1, ทติัส 2:13) 

พระเยซูคริสตท์รงเป็นพระเจา้เท่ียงแทเ้พราะวา่พระองคท์รงเป็นพระวาทะ พระวาทะนั้นอยูก่บั
พระเจา้ พระวาทะนั้นทรงเป็นพระเจา้ แต่ขอใหเ้ราพิจารณาร่วมกนัดงัต่อไปน้ี 

ก.พระนามต่าง ๆ ทีแ่สดงถึงสภาพพระเจ้า ในพระธรรมกิตติคุณเราพบพระนามวา่ “พระบุตร
ของพระเจา้” 40 คร้ัง หมายถึงพระเยซูคริสตเ์ป็นพระเจา้เสด็จมาเป็นบุตร เราพบพระนามวา่ “พระบุตร
องคเ์ดียว” ถึง 5 คร้ัง ในพระธรรมยอห์น ซ่ึงหมายความถึงสภาพของพระเจา้ พระเยซูคริสตท์รงเป็น
เบ้ืองตน้ และเบ้ืองปลาย (วิวรณ์ 1:8, 22:12-13, 16) พระนามท่ีวา่พระผูเ้ป็นเจา้เราพบหลายร้อยคร้ัง ใน
พนัธสัญญาใหม่แสดงถึงสภาพของพระเจา้ พระเยซูคริสตท์รงเป็นพระเจา้ พระกุมารเยซูคริสตน์ัน่เอง 
ทรงมีพระนามวา่มหิทฤทธ์ิ และพระบิดานิรันดร์ (อิสยาห์ 9:26) พระองคท์รงมีพระนามวา่ อิมมานูเอล 
แปลวา่พระเจา้อยูก่บัเรา (มทัธิว 1:23) และยิง่กวา่นั้น พระเยซูคริสตท์รงเป็นพระเจา้ของขา้พเจา้” 
(ยอห์น 20:28) 

ข.พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าเพราะบังเกดิจากพระวญิญาณบริสุทธ์ิ พระเยซูคริสตไ์ด้
บงัเกิดจากมาเรียหญิงพรหมจารีย ์ ขณะท่ีนางจะตั้งครรภ ์ ทูตของพระเจา้ไดก้ล่าวแก่นางวา่ เธอจะ
ตั้งครรภโ์ดยเดชพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ซ่ึงมาเรียเองก็ไม่เขา้ใจวา่เป็นอยา่งไรได ้เม่ือมาเรียตั้งครรภโ์ยเซฟ
คู่หมั้นก็มีความสงสัยหมายจะถอนหมั้นเสียลบั ๆ ยอ่มเป็นท่ียนืยนัไดว้า่พระเยซูคริสตไ์ม่ไดเ้ป็นบุตร
ของโยเซฟ แต่เป็นบุตรของมาเรียหญิงพรหมจารีย ์ โดยเดชพระวญิญาณบริสุทธ์ิ (เชิญท่านศึกษาอยา่ง
ละเอียด ปฐมกาล 3:15, อิสยาห์ 7:14, ลูกา 1:27-38, มทัธิว 1:18-25) 

ค.พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าผู้สูงสุด พระเยซูคริสตเ์ป็นพระเจา้ผูท้รงฤทธ์ิท่ีสุดทรงมีอ านาจ
เหนือโรคต่าง ๆ ทุกชนิด (ลูกา 4:39, มทัธิว 8:16-17) พระองคท์รงมีอ านาจเหนือความตาย (ลูกา 7:14-
15, มาระโก 5:36-42, ยอห์น 5:25, 11:39-44) พระองคท์รงมีอ านาจเหนือธรรมชาติ (มทัธิว 8:26-27 
ยอห์น 6:19) พระองคท์รงมีอ านาจเหนือผีร้าย (มทัธิว 8:16, ลูกา 4:35-36, 41) พระองคท์รงมีฤทธานุ
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ภาพทั้งในสวรรคแ์ละแผน่ดินโลก (มทัธิว 28:18-20) พระเยซูคริสตผ์ูท้รงสัพพญัญูญาณ ทรงสามารถ
รู้จกัชีวติของมนุษยทุ์กคน แมแ้ต่ความคิดท่ีอยูใ่นจิตใจของมนุษย ์(มาระโก 2:5-8, ยอห์น 2:24-25, 4:16-
19) พระองคเ์ป็นพระผูส้ร้าง (ฮีบรู 1:10, ยอห์น 1:3, โคโลสี 1:16) ยิง่กวา่นั้นพระองคท์รงสามารถสร้าง
จิตใจใหม่ใหแ้ก่มนุษย ์ โดยพระโลหิตของพระองคท์รงสามารถช าระ และยกโทษบาปทั้งส้ินของมนุษย์
ได ้

ดงันั้นพระเยซูคริสตท์รงเป็นพระเจา้เท่ียงแท ้ พระองคก์็ทรงสมควรท่ีจะรับการนมสัการจากเรา
ทั้งหลายอยา่งบริบูรณ์ 

3.2 พระเยซูคริสต์เจ้าทรงสมควรทีจ่ะได้รับการนมสัการเพราะพระองค์ไม่ห้าม แต่ทรงยอม
และยนิดีทีจ่ะรับการนมสัการจากหลายคนหลายพวก 

เม่ือเราศึกษาในเร่ืองน้ี จ  าเป็นตอ้งศึกษาความหมายของศพัทอ์ยา่งท่ีไดพ้ิจารณาแลว้ในค าน า แต่
ตอ้งพิจารณาอยา่งละเอียดท่ีน่ี ศพัทท่ี์ส าคญัเก่ียวกบัการนมสัการตามภาษาเดิมคือ “พรอสคุนาโอ” 
แปลวา่หมอบกราบซ่ึงหลายคร้ังใชก้บัมนุษยท่ี์มีต าแหน่งฐานะสูง และผูท่ี้ไดรั้บความช่วยเหลือบางส่ิง
บางอยา่งจากคนเหล่าน้ีนั้นก็หมอบกราบผูค้นเหล่านั้น ท่ีช่วยเหลือเขา แต่พระคมัภีร์ในภาคพนัธสัญญา
ใหม่ ศพัทค์  าน้ีเองผูเ้ขียนหนงัสือต่าง ๆ ใช ้ ซ่ึงหมายความถึงการนมสัการพระเจา้ ขอ้พระคมัภีร์ต่าง ๆ 
ดงัต่อไปน้ีไดใ้ชศ้พัทค์  าน้ีซ่ึงหมายถึงการนมสัการพระเจา้ ยอห์น 4:20 “บรรพบุรุษของเราไดน้มสัการท่ี
ภูเขาน้ี” กิจการ 24:11 “ขา้พเจา้ข้ึนไปนมสัการในกรุงเยรูซาเล็ม” ฮีบรู 11:21 “ยาโคบมีความเช่ือ.....และ
ไดน้มสัการพระเจา้” โปรดดูกิจการ 8:27, ลูกา 24:52 ดว้ย 

แต่ศพัทค์  าน้ีเอง เป็นศพัทท่ี์เราพบเม่ือพดูถึงการนมสัการต่อพระเยซูคริสตเ์จา้หลายคร้ังหลาย
หน มทัธิว 2:11 “พวกโหราจารยก์ราบถวายนมสัการกุมารนั้น” มทัธิว 28:9 “หญิงเหล่านั้นก็มากอดพระ
บาทนมสัการ” โปรดดูมทัธิว 8:2, 9:18, 14:33, 15:25, 20:20, ยอห์น 9:38 

ขอ้พระคมัภีร์ต่าง ๆ ดงักล่าวมาน้ีพดูถึงการนมสัการพระเยซูคริสตก่์อนตอนท่ีพระองคท์รงวาย
พระชนมแ์ละคืนพระชนม ์ แต่หลงัจากการคืนพระชนมน์ั้นก็มีหลายขอ้ซ่ึงพิสูจน์อยา่งชดัเจนวา่ลูกศิษย์
ของพระเยซูคริสต ์ ในสมยัแรกนั้นเขาเหล่านั้นนมสัการพระเยซูคริสตเ์ท่ากบัการนมสัการพระเจา้พระ
บิดา โปรดศึกษาขอ้พระคมัภีร์ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี กิจการ 9:14 “คนทั้งปวงท่ีอธิษฐานออกพระนามของ
พระเยซูคริสต”์ กิจการ 7:59 “สเทฟาโนก าลงัออ้นวอนพระผูเ้ป็นเจา้อยูว่า่ ขา้แต่พระเยซูคริสตเ์จา้ โปรด
รับจิตวญิญาณของขา้พระองคด์ว้ย” โรม 10:13 “เพราะวา่ผูท่ี้ร้องออกพระนามของพระองคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้จะรอด” 1 โครินธ์ 1:2 “คนทั้งปวงในทุกต าบลท่ีออกพระนามพระเยซูองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา” 2 
โครินธ์ 12:8 “ขา้พเจา้วงิวอนพระผูเ้ป็นเจา้ถึงสามคร้ังเพื่อขอให้นามนั้นหลุดไปจากขา้พเจา้” ฮีบรู 1:6 
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“เม่ือพระเจา้ทรงน าพระบุตรองคห์วัปีนั้นเขา้มาในโลกก็ตรัสวา่ ใหบ้รรดาพวกทูตสวรรคข์องพระเจา้
กราบไหวท้่าน” ววิรณ์ 5:8 “เม่ือพระองคท์รงรับหนงัสือนั้นแลว้สัตวท์ั้งส่ี และอาวโุสทั้งส่ีท่านนั้นก็
ทรุดตวัลงถวายบงัคมพระเมษโปดก 

3.3 พระเยซูคริสต์ทรงสมควรทีจ่ะรับการนมสัการ เพราะพระเจ้าผู้เดียวเท่าน้ันสมควรทีจ่ะ
ได้รับการนมสัการ 

เม่ือเราพิจารณาและศึกษาจากพระคมัภีร์ ทั้งพนัธสัญญาเดิมและใหม่ เราพบหลายขอ้ อพยพ 
34:14, สดุดี 97:7, กิจการ 10:25-26 “เม่ือเปโตรไปถึงบา้นโกรเนลิโอก็ตอ้นรับเปโตรและหมอบกราบท่ี
เทา้กราบไหวท้่าน ฝ่ายเปโตรจึงจบัตวัโกรเนลิโอไวใ้ห้ลุกข้ึนและกล่าววา่ “จงยนืข้ึน ขา้พเจา้ก็เป็น
มนุษยเ์หมือนกนั” หมายความวา่พระเจา้เท่านั้นท่ีสมควรจะรับการนมสัการ ววิรณ์ 19:10, 22:6-9 ตาม
ทั้งสองขอ้น้ียอห์นไดเ้ห็นนิมิตในสวรรคแ์ลว้ทรุดตวัลงจะนมสัการแทบเทา้ของทูตสวรรค ์ แต่ทูต
สวรรคก์็หา้ม และสั่งใหย้อห์นนมสัการพระเจา้แต่เพียงผูเ้ดียว 

เม่ือพระคมัภีร์ทั้งภาคพนัธสัญญาเดิมและใหม่สอนอยา่งชดัเจนวา่ พระเจา้ผูเ้ดียวเท่านั้นทรง
สมควรท่ีจะรับการนมสัการ แต่พระเยซูคริสตไ์ม่เคยหา้มแมแ้ต่สักคนเดียวท่ีไดน้มสัการพระองคก์็เห็น
อยา่งชดัเจนวา่พระเยซูคริสตท์รงเป็นพระเจา้เท่ียงแท ้ โดยเฉพาะตอนเม่ือพระองคท์รงเผชิญการทดลอง
จากมาร คร้ังท่ีสองพระองคท์รงตรัสกบัมารวา่  “อยา่ทดลองพระองคผ์ูเ้ป็นพระเจา้ของท่าน” หมายถึงวา่
พระเยซูคริสตเ์ป็นพระเจา้เพราะมารก าลงัทดลองพระเยซูเองในวนันั้น แต่คร้ังท่ีสาม พระองคต์รัสวา่  
“จงกราบนมสัการพระองคผ์ูเ้ป็นพระเจา้ของท่านและปรนนิบติัพระองคแ์ต่เพียงผูเ้ดียว” ทั้งสองก็
ร่วมกนัพิสูจน์อยา่งชดัเจนวา่ พระเยซูคริสตเ์ป็นพระเจา้เท่ียงแทแ้ละพระองคท์รงสมควรท่ีจะไดรั้บการ
นมสัการ 
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4. เราจะนมสัการพระเจ้าได้อย่างไร? 

เม่ือพระเยซูคริสตก์ าลงัสนทนากบัหญิงชาวสะมาเรียท่ีบ่อน ้าของยาโคบ ในแควน้สะมาเรียนั้น
หญิงคนนั้นก็ไดแ้สดงตนเองวา่เป็นผูดี้รอบคอบ ไม่อยากจะใหค้วามผดิบาปของตนส าแดงออก แต่พระ
เยซูคริสตก์็สนทนากบันางเป็นเวลานาน เพื่อใหน้างรู้สึกส านึกถึงความผดิบาปของตนเอง เพราะวา่นาง
เคยมีสามี 5 คนแลว้ แต่เด๋ียวน้ีก าลงัอยูก่บัคนท่ี 6 เม่ือพระเยซูคริสตช้ี์ถึงความผดิบาปของนางแลว้ นางก็
เห็นวา่พระเยซูคริสตเ์ป็นผูพ้ยากรณ์แลว้แทนท่ีจะสารภาพการผดิบาปของตน นางก็เร่ิมพดูในเร่ืองการ
นมสัการพระเจา้ นางไดเ้ร่ิมตน้วา่พวกสะมาเรียนมสัการพระเจา้ท่ีภูเขาในแควน้สะมาเรีย แต่พวกยิ
วนมสัการพระเจา้ท่ีภูเขาซีโอน คือในกรุงเยรูซาเล็มนัน่เอง และเขาก็ถามพระเยซูคริสตว์า่พวกไหน
ถูกตอ้งเก่ียวกบัสถานท่ีนมสัการ เพราะตนเองเป็นพวกสะมาเรีย และพระเยซูคริสตเ์ป็นชาวยวิตามเน้ือ
หนงั พระเยซูคริสตท์รงตอบค าถามสั้น ๆ วา่ “คงมีวนัหน่ึงท่ีพวกเจา้จะมิไดไ้หวน้มสัการพระบิดา
เฉพาะท่ีภูเขาน้ีหรือท่ีกรุงเยรูซาเล็ม” (แต่ทัว่ทุกแห่งทัว่โลก) เม่ือตอบเช่นน้ีเสร็จแลว้พระเยซูคริสตก์็เร่ิม
อธิบายวา่ ผูท่ี้นมสัการพระเจา้ควรจะนมสัการอยา่งไร? 

พระองคต์รัสวา่ “ผูท่ี้นมสัการอยา่งถูกตอ้งจะนมสัการพระบิดา ดว้ยจิตวิญญาณและความจริง 
เพราะวา่พระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นนมสัการพระองค ์ พระเจา้ทรงเป็นพระวิญญาณ และผูท่ี้
นมสัการพระองค ์ตอ้งนมสัการดว้ยจิตวญิญาณ และความจริง” (ยอห์น 4:20-26) 

4.1 จงนมัสการด้วยจิตวญิญาณ ท่ีเราตอ้งนมสัการดว้ยจิตวญิญาณนั้น ถา้พดูสั้น ๆ ก็
หมายความวา่ผูท่ี้นมสัการตอ้งตอ้นรับพระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระเจา้ไวใ้นจิตวิญญาณของตน 
เพราะวา่พระเจา้ทรงเป็นพระวญิญาณ เม่ือเราพดูถึงการนมสัการเราก็คิดถึงพระวิหารของพระเจา้ในกรุง
เยรูซาเล็มเสียก่อน เพราะวา่พระวหิารของพระเจา้ซ่ึงอยูใ่นกรุงเยรูซาเล็มนั้นเป็นท่ีพระเจ  าทรง
จดัเตรียมไวเ้ป็นท่ีนมสัการของอิสราเอล พระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มนั้นมี 3 ส่วน ส่วนภายนอกนั้นเป็น
บริเวณของพระวหิารซ่ึงทุกคนเขา้ไปไดน้อกจากคนต่างชาติ ส่วนท่ี 2 คือวหิารอนับริสุทธ์ิซ่ึงเฉพาะ
ผูช้ายเขา้ไปได ้ วหิารอนับริสุทธ์ิน้ีส าคญักวา่และเป็นท่ีบริสุทธ์ิกวา่บริเวณวหิาร ส่วนท่ี 3 นั้นเป็นส่วน
ส าคญัท่ีสุด คือวหิารบริสุทธ์ิท่ีสุดซ่ึงประกอบดว้ยหีบไมตรีอนัศกัด์ิสิทธ์ิของพระเจา้ มีมหาปุโรหิตคน
เดียวเท่านั้น ท่ีมีสิทธ์ิท่ีจะเขา้ในนั้นได ้ แต่ก็เป็นปีละ 1 คร้ังเท่านั้น เม่ือมหาปุโรหิตถวายเคร่ืองบูชาท่ี
บริเวณวหิารแลว้ เอาเลือดไปพรมท่ีวหิารอนับริสุทธ์ิท่ีสุด ซ่ึงชนชาติอิสราเอลนบัวา่เป็นการนมสัการ
อยา่งแทจ้ริงต่อพระพกัตร์ของพระเจา้ 

พระวหิารในกรุงเยรูซาเล็มนั้นถูกท าลายไปแลว้ พระเยซูคริสตเ์องตรัสไวว้า่ไม่ใช่ท่ีภูเขาของ
สะมาเรีย หรือในกรุงเยรูซาเล็ม แต่ผูท่ี้นมสัการนั้นจะนมสัการทัว่ทุกแห่ง เพราะฉะนั้นท่ีนมสัการจะ



 16 

เป็นแบบไหน อยูท่ี่ไหนไม่ส าคญั แต่ส าคญัท่ีวา่ผูท่ี้นมสัการนั้นจะตอ้งนมสัการดว้ยจิตวิญญาณ เม่ือ
พิจารณาค าน้ีจ  าเป็นตอ้งเปรียบเทียบตวับุคคลกบัพระวหิารในกรุงเยรูซาเล็ม เพราะวา่พระวหิารในกรุง
เยรูซาเล็มมี 3 ส่วน ฉนัใดบุคคลเราก็มีแบ่งออกเป็น 3 ส่วนไดเ้ช่นเดียวกนั คือตวับุคคลประกอบดว้ย 
ร่างกาย จิตใจ และจิตวญิญาณ ร่างกายของมนุษย์เปรียบเหมือนบริเวณของพระวหิาร ร่างกายของเราก็
ส าคญั ถึงแมว้า่เป็นส่วนภายนอก แต่ก็มีความส าคญัยิง่ เพราะวา่อาจารยเ์ปาโลไดเ้ขียนไวว้า่ “ท่านไม่รู้
หรือวา่ร่างกายของท่าน เป็นวหิารของพระวิญญาณบริสุทธ์ิซ่ึงสถิตอยูใ่นท่าน” (1 โครินธ์ 6:19) จิตใจ
ของเราเปรียบเหมือนบริเวณพระวหิารอันบริสุทธ์ิ จิตใจคืออะไร? เป็นค าถามท่ีเราจะตอ้งพิจารณาโดย
ละเอียดดงัน้ี 

จิตใจนั้นประกอบดว้ยส่วนส าคญั 7 ประการ คือ 
1.ความคิดทีอ่อกมาจากจิตใจ ความคิดทุกอยา่งจะออกมาจากจิตใจของเขา (สดุดี 139:23, มทัธิว 

15:19, มาระโก 7:21, ลูกา 9:47) 
2.ความรู้และสติปัญญา เม่ือมนุษยมี์ความคิดแลว้ก็ช่วยใหเ้ขาศึกษาพิจารณาและมีความรู้ซ่ึง

ความรู้นั้นก็เป็นส่วนหน่ึงของจิตใจ (ปัญญาจารย ์1:16, สุภาษิต 14:10, เยเรมีย ์24:7) 
3.ความเข้าใจ ก็เป็นส่วนหน่ึง ของจิตใจเพราะวา่มนุษยซ่ึ์งมีความคิดความรู้ตอ้งเขา้ใจหลายส่ิง

หลายอยา่งท่ีเก่ียวกบัการศึกษาของเขา (อิสยาห์ 6:10, ปัญญาจารย ์8:5) 
4.ใจวนิิจจัยผดิและชอบ เม่ือมนุษยมี์ความคิด ความรู้และความเขา้ใจท่ีแทจิ้ตใจของเขาก็

สามารถท่ีจะวนิิจฉยัวา่อะไรผดิ อะไรถูก ซ่ึงเป็นงานส าคญัอีกอยา่งหน่ึงท่ีเก่ียวกบัจิตใจ (1 ทิโมธี 1:5, 
3:9, โรม 2:15, 1 เปโตร 3:16) 

5.ความจ าและความคิดถึง เป็นส่ิงส าคญัส่ิงหน่ึงของจิตใจเพราะไดศึ้กษาหรือไดพ้บไดเ้ห็นส่ิง
ต่าง ๆ ก็จะมีการจดจ าและคิดถึงส่ิงเหล่านั้น (2 เปโตร 3:1, มทัธิว 6:21, เอเฟซสั 4:17) 

6.มีอวยัวะในร่างกายของมนุษย์ 2 อยา่งท่ีมีส่วนส าคญัเก่ียวขอ้งกบัจิตใจซ่ึงเราเรียกวา่ประตู
ของจิตใจ นัน่คือ ดวงตาและหู เพราะวา่มนุษยม์องเห็นดว้ยตาและฟังดว้ยหู ส่ิงใดท่ีตามองเห็นและหูได้
ยนิก็จะเขา้ในจิตใจ เม่ือทั้ง 2 ท างานมาก ๆ มนุษยก์็คิดและรับความรู้ความเขา้ใจมากข้ึน จิตใจของ
มนุษยจ์ะบริสุทธ์ิหรือมีมลทินนั้นข้ึนอยูก่บัตาและหู (มทัธิว 5:28, โยบ 31:7, กิจการ 7:51, 16:14, โรม 
10:9-14)  

7.การตัดสินใจ เม่ือจิตใจของมนุษยท์  างานในท่ีสุดจะมีการตดัสินใจในบางส่ิงบางอยา่งซ่ึงเป็น
การกระท าท่ีส าคญัยิง่ของจิตใจ (1 โครินธ์ 2:2, กิจการ 8:37) 

จิตวญิญาณของมนุษย์เปรียบเหมือนวิหารอันบริสุทธ์ิทีสุ่ด ซ่ึงเป็นส่วนลึกท่ีสุดในวหิารของ
พระเจา้ หีบไมตรีอนัศกัด์ิสิทธ์ิก็อยูท่ี่นัน่ซ่ึงเป็นสัญญลกัษณ์ท่ีพระเจา้ทรงประทบัอยูท่ี่นัน่ จิตวญิญาณ
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ของมนุษยก์็เป็นท่ีประทบัของพระวญิญาณบริสุทธ์ิของพระเจา้ เม่ือพระวญิญาณบริสุทธ์ิประทบัอยูใ่น
จิตวิญญาณของมนุษย ์ แลว้พระองคจ์ะเป็นผูค้รอบครองชีวติของคนนั้นทั้งส้ิน จิตวิญญาณเป็นบลัลงัก์
ของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ แต่เวลาเดียวกนัมารซาตานก็อยากจะไดจิ้ตวิญญาณของมนุษยน์ั้น เป็นบลัลงัก์
ของตน เม่ือมนุษยไ์ม่ยอมตอ้นรับพระวิญญาณบริสุทธ์ิ หรือ เม่ือพระวิญญาณบริสุทธ์ิอยูใ่นจิตวิญญาณ
แลว้บางทีก็ท าใหพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิเสียพระทยั (เอเฟซสั 4:30) บางทีก็กบฏต่อพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
(อิสยาห์ 63:10) บางทีก็ขดัขวางพระวญิญาณบริสุทธ์ิอยูเ่สมอ (กิจการ 7:51) และอนัดบัสุดทา้ยคงจะดบั
พระวญิญาณบริสุทธ์ิ ขบัไล่พระวญิญาณบริสุทธ์ิออกจากจิตวิญญาณของเรา (1 เธสะโลนิกา 5:19)  พระ
วญิญาณบริสุทธ์ิก็ไม่ประทบัอยูท่ี่นัน่แลว้ มารซาตานก็เขา้อยูแ่ทนท่ีเป็นผูค้รอบครองบลัลงักชี์วติของ
เขาแต่พระเยซูคริสตต์รัสวา่ “ผูท่ี้นมสัการตอ้งนมสัการดว้ยจิตวิญญาณ” หมายความวา่การตอ้นรับพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิในจิตวญิญาณของเรานั้นเองเป็นการนมสัการท่ีเท่ียงแท ้ หญิงชาวสะมาเรียในวนันั้น
จ าเป็นตอ้งไล่ความผดิบาปของเขาออกเสียก่อน โดยท่ีสารภาพความผดิบาปตอ้นรับพระเจา้ในจิต
วญิญาณของเขา คือ พระวญิญาณบริสุทธ์ินัน่เอง 

4.2 ผู้ทีน่มัสการต้องนมัสการด้วยความจริง อนัดบัท่ีสองพระเยซูคริสตท์รงเนน้เป็นส่ิงจ าเป็น
ในการนมสัการนั้นก็คือผูท่ี้นมสัการตอ้งนมสัการดว้ยความจริง ศพัทท่ี์วา่ความจริงนั้นมีความหมายสอง
อยา่ง อยา่งหน่ึงก็คือผูท่ี้นมสัการท าอะไร จะพดูหรือร้องเพลงอะไรก็ตามทุกอยา่งนั้นตอ้งเตม็ไปดว้ย
ความจริง การกระท า ค  าท่ีพูดและเร่ืองท่ีคิดทุกอยา่งตอ้งจริงใจไม่ควรจะมีส่ิงแปลกปลอมหรือ เทียมเท็จ
สักนิดเดียวในการนมสัการพระเจา้ของเรา การนมสัการของเราไม่ควรจะเป็นการแสดงเท่านั้นแต่ตอ้ง
เตม็ไปดว้ยความจริง เวลาเดียวกนัมีความหมายอีกอยา่งหน่ึงดว้ยก็คือ ความจริงนั้นหมายถึงพระเยซู
คริสตน์ัน่เอง เพราะวา่พระเยซูคริสตต์รัสวา่ “เราเป็นความจริง” ความจริงไม่ใช่เป็นส่ิงหน่ึงท่ีเราจะจบั
หรือถูกตอ้งได ้ แต่ความจริงนั้นเสด็จมาในรูปของพระเยซูคริสต ์ พระองคท์รงสอนอะไร ทรงกระท า
อะไรบา้ง ทุกอยา่งก็เป็นความจริง เม่ือพดูถึงการนมสัการ เราจะตอ้งนมสัการดว้ยความจริงคือจะตอ้ง
ตอ้นรับพระเยซูคริสตพ์ระผูช่้วยใหร้อด เพราะวา่พระเจา้ซ่ึงทรงเป็นพระวิญญาณนั้นเรามองไม่เห็น แต่
วา่เราเห็นพระเจา้ไดใ้นพระเยซูคริสต ์ พระเยซูคริสตต์รัสวา่ “ผูท่ี้เห็นเราก็เห็นพระบิดาแลว้” พระ
ลกัษณะของพระเจา้และคุณสมบติัของพระเจา้ทุกอยา่ง เช่นความบริสุทธ์ิ ความรัก ความชอบธรรม 
ฤทธ์ิอ านาจ ทุกอยา่งก็อยูใ่นพระเยซูคริสตอ์ยา่งเตม็บริบูรณ์ นอกจากพระเยซูคริสตซ่ึ์งเป็นความจริง เรา
ไม่สามารถท่ีจะนมสัการพระเจา้อยา่งแทจ้ริงไดเ้ลย 

4.3 จงนมัสการพระเจ้าด้วยการถวาย เม่ือเราพิจารณาการนมสัการพระเจา้ตามแบบสมยัภาค
พนัธสัญญาเดิม การถวายเป็นส่วนส าคญัยิง่เพราะวา่พระเจา้ทรงตรัสสั่งโมเสสใหช้นชาติอิสราเอลถวาย
เคร่ืองบูชาต่าง ๆ ซ่ึงเป็นการท่ีจะคืนดีกบัพระเจา้ มนุษยแ์ยกจากพระเจา้แลว้เพราะความผดิบาปของเขา 
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และพระเจา้ทรงช้ีทางให้อิสราเอลคืนดีกบัพระเจา้โดยการถวายเคร่ืองบูชาหลายชนิดหลายประการ 
โดยเฉพาะในหนงัสือเลวนิีติ เราพบเคร่ืองบูชาต่าง ๆ มีทั้งหมด 7 ชนิดดงัน้ี 

1.เคร่ืองบูชาเผา (เลวนิีติ บทท่ี 1) 
2.ธญัญบูชา (เคร่ืองกระยาหาร เลวนิีติ บทท่ี 2) 
3.ศานติบูชา (เคร่ืองบูชาสันติภาพ เลวนิีติ 3, 7:11-34) 
4.เคร่ืองบูชาไถ่บาป (เลวนิีติ 4:1-35, 5:1-13) 
5.เคร่ืองบูชาไถ่กรรมบาป (เลวนิีติ 5:14, 6:7) 
6.เคร่ืองบูชาไถ่บาปในวนัลบบาป ปีละคร้ัง (เลวนิีติ 16:1-19) 
7.ปล่อยแพะปีละคร้ังในวนัลบบาป (เลวนิีติ 16:16-28) 
ในเร่ืองท่ีอบัราฮมัไดย้อมเช่ือฟังค าสั่งของพระเจา้ท่ีจะถวายบุตรคนเดียวของเขา คืออิสอคับน

ภูเขาโมริยาห์ เป็นเร่ืองท่ีอาจจะบอกไดว้า่เป็นขั้นสูงสุดท่ีแสดงถึงการนมสัการท่ีแทใ้นภาคพนัธสัญญา
เดิม การถวายอิสอคันั้นไม่ใช่เพื่อจะคืนดีกบัพระเจา้ แต่เป็นท่ีแสดงความเช่ือและการเช่ือฟังพระเจา้ซ่ึง
เป็นส่วนส าคญัในการนมสัการพระเจา้ อบัราฮมักบันางซาราเป็นคนชราแลว้ เขามีบุตรคนเดียวคือ
อิสอคั การท่ีอบับราฮมัยอมถวายอิสอคันั้นเป็นส่ิงประเสริฐและพอพระทยัต่อพระพกัตร์ของพระเจา้ 
เพราะฉะนั้นการถวายเคร่ืองบูชาต่าง ๆ ก็ดี หรือการถวายบุตรของตนก็ดีเป็นส่วนส าคญัในการนมสัการ 

ยิง่กวา่นั้นกษตัริยด์าวิดเม่ือตกอยูใ่นความบาปในการแยง่ภรรยาของคนอ่ืน มาเป็นภรรยาของ
ตนก็สารภาพความผิดบาปของท่านตามท่ีปรากฏในหนงัสือสดุดี บทท่ี 51 กษตัริยด์าวิดไดเ้ขียนวา่ “พระ
เจา้ไม่ทรงพอพระทยักบัเคร่ืองบูชาต่าง ๆ แต่เคร่ืองบูชาท่ีแทพ้ระเจา้ทรงพอพระทยัก็คือจิตใจท่ีฟกช ้า” 
การถวายเคร่ืองบูชาท่ีแทน้ั้นก็คือสารภาพและการถวายจิตใจต่อพระพกัตร์ของพระเจา้ เร่ืองน้ีเอง
อาจารยเ์ปาโลก็ย  ้าและเขียนวา่ “ขา้พเจา้วงิวอนท่านทั้งหลายให ้ ถวายตวัของท่านแด่พระองคเ์พื่อเป็น
เคร่ืองบูชาท่ีมีชีวติ อนับริสุทธ์ิและเป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้ ซ่ึงเป็นการนมสัการโดยวญิญาณจิตของ
ท่านทั้งหลาย อยา่ประพฤติตามอยา่งคนในยคุน้ี แต่จงรับการเปล่ียนแปลงจิตใจแลว้อุปนิสัยของท่านจึง
จะเปล่ียนใหม่ เพื่อท่านจะไดท้ราบน ้าพระทยัของพระเจา้จะไดรู้้วา่อะไรดี อะไรเป็นท่ีชอบพระทยัและ
อะไรดียอดเยีย่ม (โรม 12:1-2) 

ในสมยัพนัธสัญญาเดิมพระเจา้สั่งใหม้นุษยถ์วายเคร่ืองบูชาต่าง ๆ ถวายบุตรของตนและถวาย
จิตใจท่ีฟกช ้า ในสมยัพนัธสญัญาใหม่ พระเจา้ทรงส าแดงความรักอนัยิง่ใหญ่ในการถวายพระบุตรองค์
เดียวของพระองค ์ บนไมก้างเขนตามท่ีพระเยซูคริสต ์ ตรัสไวว้า่พระเจา้ทรงรักโลกจนไดป้ระทานพระ
บุตรองคเ์ดียวของพระองค ์เพื่อใหทุ้กคนท่ีวางใจในพระบุตรนั้นจะมิไดพ้ินาศ แต่มีชีวตินิรันดร์” 
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เม่ือพดูถึงการถวายของพระเยซูคริสตเ์ป็นเคร่ืองบูชาอนัเลิศบนไมก้างเขนนั้น ผูเ้ขียนหนงัสือ
ฮีบรูยกเร่ืองการถวายเคร่ืองบูชาต่าง ๆ ในเตน็ทข์องอิสราเอลเป็นหมายส าคญัส าหรับการถวายของพระ
เยซูคริสต ์เป็นเคร่ืองบูชาอนัเลิศบนไมก้างเขน ในหนงัสือฮีบรูเขียนไวว้า่ “พวกปุโรหิตก็เขา้ไปในเตน็ท์
ในหอ้งชั้นนอกทุกคร้ังท่ีปฏิบติักิจวตัร แต่ในหอ้งท่ีสองนั้นมีมหาปุโรหิตเท่านั้นท่ีเขา้ไปไดปี้ละคร้ัง..... 
การถวายของก านลัและเคร่ืองบูชา ซ่ึงจะกระท ากนัตามแบบน้ีไม่ช าระจิตใจส านึกของผดิของผูถ้วายนั้น 
เพราะเป็นเร่ืองของกินหรือด่ืมและพิธีช าระลา้งต่าง ๆ เท่านั้น...แต่เม่ือพระคริสตไ์ดเ้สด็จมาเป็นมหา
ปุโรหิตแห่งส่ิงประเสริฐซ่ึงมาถึงแลว้ พระองคไ์ดเ้สด็จเขา้สู่เตน็ทอ์นัใหญ่ยิง่กวา่แต่ก่อน...พระองคเ์สด็จ
เขา้ไปในวสุิทธ์ิสถานเพียงคร้ังเดียวเท่านั้น และพระองคมิ์ไดท้รงน าเลือดแพะและเลือดลูกววัเขา้ไป แต่
ทรงน าพระโลหิตของพระองคเ์องเขา้ไป และทรงส าเร็จการไถ่บาปชัว่นิรันดร์.... พระโลหิตของพระ
เยซูคริสตผ์ูไ้ดท้รงถวายพระองคเ์องแด่พระเจา้ โดยพระวิญญาณนิรันดร์ ใหเ้ป็นเคร่ืองบูชาอนัปราศจาก
ต าหนิก็จะทรงช าระไดม้ากยิ่งกวา่นั้นสักเพียงใด เพื่อใหจิ้ตใจของคนท่ีหมกมุ่นในการประพฤติท่ี
น าไปสู่ความตาย หนัไปรับใชพ้ระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยู”่ (ฮีบรู 9:6-14) เพราะฉะนั้นเม่ือพระเยซูคริสต์
เองทรงถวายพระองคเ์องเขา้ไปในพระวหิารอนับริสุทธ์ิในสวรรคแ์ลว้ เราทั้งหลายก็จ  าเป็นตอ้งถวายตวั
เป็นเคร่ืองบูชาอนัมีชีวิตซ่ึงเป็นการนมสัการท่ีเหมาะสมกบัพระเจา้ 

เม่ือเราทั้งหลายถวายตวัซ่ึงเป็นการนมสัการท่ีแทต่้อพระเจา้ เราจะตอ้งยนิดีท่ีจะถวายทรัพยห์รือ
ถวายส่ิงของต่าง ๆ อาจจะเป็นพืช ผลไม ้หรือส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงเป็นการฝีมือของเราเป็นหมายส าคญัของการ
ถวายตวัของเราดว้ย ในท่ีน้ีเราจะตอ้งทราบอยา่งแน่นอนวา่การถวายสิบลดเป็นพระบญัญติัของพระเจา้ 
ในสมยัพนัธสัญญาเดิม เพราะวา่ในสมยันั้นพระเจา้ยงัไม่ไดท้รงประทานพระบุตรองคเ์ดียวของ
พระองคเ์พื่อชาวโลก แต่ในพนัธสัญญาใหม่ พระเจา้ทรงประทานพระบุตรองคเ์ดียวของพระองคเ์พื่อ
ชาวโลก และพระเยซูคริสตเ์องทรงถวายพระองคเ์องบนไมก้างเขนอยา่งเตม็บริบูรณ์ เพราะฉะนั้นเรา
ทั้งหลายซ่ึงเป็นผูท่ี้เช่ือถือในพระองคต์อ้งถวายตวัเองทั้งครอบครัวและทรัพยสิ์นส่ิงของและสารพดัทุก
ส่ิงพร้อมกนัดว้ย ส่ิงท่ีเราถวายท่ีนมสัการนั้นเป็นหมายส าคญัเท่านั้นท่ีแสดงวา่ เราถวายทุกส่ิงทุกอยา่ง
เพื่อพระองคเ์ช่นเวลา ความสามารถเป็นตน้ 

4.4 จงนมัสการพระเจ้าด้วยการสรรเสริญและโมทนาขอบพระคุณ ดงัท่ีไดพ้ิจารณาแลว้นั้นคือ
การนมสัการดว้ยจิตวิญญาณ ดว้ยความจริง และดว้ยการถวายตวันั้นเป็นส่ิงภายใน ในการนมสัการพระ
เจา้ ซ่ึงมองไม่เห็นดว้ยตาของเรานอกจากอยา่งเดียวเท่านั้นท่ีไดก้ล่าวมาแลว้คือการถวายทรัพยแ์ละ
ส่ิงของต่าง ๆ นั้น เป็นหมายส าคญัหรือส่ิงภายนอกซ่ึงแสดงถึงการถวายตวั ต่อไปน้ีใหเ้ราศึกษาวา่การ
นมสัการของเราตอ้งประกอบดว้ยอะไรบา้งซ่ึงเป็นส่วนภายนอก เช่นท่ีเราออกเสียงหรือฟัง หรือเห็น
ดว้ยตาบางส่ิงบางอยา่งก็ได ้อนัดบัท่ี 1 การสรรเสริญและโมทนาขอบพระเดชพระคุณพระเจา้ 
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ก.การสรรเสริญพระเจา้ก็คือ เราถวายยอพระเกียรติพระเจา้ส าหรับพระลกัษณะและคุณสมบติั
ของพระเจา้ท่ีสูงสุด อยา่งเช่นวา่ พระเจา้เป็นผูท้รงฤทธ์ิท่ีสุด พระองคเ์ป็นผูบ้ริสุทธ์ิ พระองคเ์ตม็ไปดว้ย
ความรัก และพระองคท์รงเป็นพระผูช่้วยใหร้อด ถา้พดูสั้น ๆ แลว้จากท่ีเราไดศึ้กษามาพระเจา้ทรง
สมควรท่ีจะไดรั้บการนมสัการอยา่งไร ส่ิงเหล่านั้นเองเป็นส่ิงท่ีท าใหเ้ราสรรเสริญพระนามของพระเจา้ 
(สดุดี 35:18, 40:3, 100:4, 107:32) 

ข.สมควรท่ีเราจะตอ้งโมทนาขอบพระคุณ ท่ีพระองคท์รงส าแดงพระกรุณาธิคุณ ของพระองค์
ในส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนัของเรา อยา่งเช่นชนชาติอิสราเอลไดโ้มทนาขอบพระคุณพระเจา้
ท่ีพระองคท์รงช่วยเขาออกจากประเทศอียปิต ์ ทุกวนั ๆ เราเห็นพระคุณของพระเจา้ท่ีพระองคท์รงช่วย
ใหเ้ราเป็นบุตรของพระองค ์ เห็นการมหศัจรรยข์องพระองคใ์นชีวติทุกโอกาสท่ีพระองค์ทรงช่วยให้เรา
รอดพน้จากภยนัตรายต่าง ๆ ท่ีพระองคท์รงรักษาโรคต่าง ๆ ท่ีทรงประทานฝนและแสงแดด ท่ีช่วยใน
การท าไร่ท านา ในการท ามาหากินเป็นตน้ ท่ีส าคญัก็คือเราจะตอ้งโมทนาพระคุณพระองคส์ าหรับของ
ประทานอนัเลิศ คือพระเยซูคริสตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรานัน่เอง (สดุดี 18:49, 30:4, 12, 97:12, 103:1-
8, 2 โครินธ์ 9:15) 

4.5 จงนมัสการพระเจ้า ด้วยการร้องเพลงพร้อมทั้งการเล่น ดนตรีด้วย การร้องเพลงสดุดีและ
สรรเสริญเป็นมรดกอนัยิง่ใหญ่ ท่ีคริสตจกัรของพระเจา้ไดรั้บจากการนมสัการของชนชาติอิสราเอล 
พระธรรมสดุดีในพนัธสัญญาเดิม นั้นเป็นเล่มท่ีใหญ่ท่ีสุดซ่ึงประกอบดว้ยบทเพลงสดุดีส าหรับทุก
โอกาสทุกสถานการณ์ ทุกวนัน้ีคริสตจกัรของพระเจา้ใชบ้ทเพลงต่าง ๆ จากหนงัสือสดุดีเป็นส่วนส าคญั
ในการนมสัการของเรา เพราะฉะนั้นอาจารยเ์ปาโลย  ้าเร่ืองน้ีแลว้เขียนวา่ “จงปราศรัยกนัดว้ยเพลงสดุดี 
เพลงนมสัการ และเพลงสรรเสริญดว้ยใจโมทนาขอบพระคุณพระเจา้” (โคโลสี 3:16) ผูเ้ขียนสดุดีเขียน
ไวว้า่ สมควรท่ีเราใชเ้คร่ืองดนตรีต่าง ๆ สมการนมสัการของเรา (สดุดี 150:1) ในการใชเ้คร่ืองดนตรีต่าง 
ๆ ไม่ควรจะมีความเขา้ใจผิดวา่เคร่ืองดนตรีหมายถึง เคร่ืองดนตรีแบบตะวนัตกเท่านั้น แต่สมควรท่ีเรา
จะตอ้งใชด้นตรีพื้นเมืองของเรา ทั้งเพลงท านองต่าง ๆ ของทอ้งถ่ินต่าง ๆ ดว้ยซ่ึงเป็นวธีิหน่ึงท่ีช่วยใน
การประกาศใหช้าวบา้นเมืองของเราเขา้ใจวา่พระเจา้ท่ีเรานมสัการนั้นไม่ใช่เป็นพระเจา้ของฝร่ัง แต่เป็น
พระเจา้ของเรานัน่เอง 

4.6 จงนมัสการพระเจ้าด้วยการสารภาพและการถ่อมใจลงต่อพระพกัตร์ของพระเจ้า เม่ือผูท่ี้
นมสัการพระเจา้เห็นความบริสุทธ์ิและความรักของพระเจา้ไดส้รรเสริญพระเจา้เพื่อส่ิงเหล่าน้ีแลว้เขา
เห็นตนเองวา่เป็นผูท่ี้เตม็ไปดว้ยความบาป เม่ืออิสยาห์เห็นนิมิตของพระเจา้ในวหิารและไดย้นิเสียงร้อง
เพลงของเซราฟิมวา่ “พระเจา้เป็นผูบ้ริสุทธ์ิ บริสุทธ์ิ บริสุทธ์ิ เขาก็เห็นไดว้า่ทนัทีท่ีวา่เขาเป็นคนบาป 
แลว้ก็สารภาพความผดิบาปของตนเอง แลว้เขาก็ไดรั้บการช าระบาปในทนัทีทนัใดได ้ (อิสยาห์ 6:1-6) 



 21 

ในค าอุปมาท่ีพระเยซูคริสตว์า่ 2 คนไปในพระวหิารเพื่อจะนมสัการพระเจา้ ผูท่ี้เป็นฟาริสีนั้นเขาไม่ยอม
สารภาพความผดิของตนแต่ เขาไดย้กตนเองต่อพระพกัตร์ของพระเจา้วา่ เขาเป็นคนดีอยา่งไรในการ
กระท าศีลธรรมต่าง ๆ เขาไม่ไดเ้ห็นความบริสุทธ์ิของพระเจา้ แต่เขาไดเ้ปรียบเทียบชีวิตของตนกบัชีวติ
ของคนเก็บภาษีแลว้ก็ตดัสินใจวา่ เขาดีกวา่คนเก็บภาษี แต่คนเก็บภาษีนั้นยนือยูแ่ต่ไกลไม่กลา้ท่ีจะมอง
พระเจา้ และตีอกของตนเองวา่ขา้แต่พระเจา้ขอทรงโปรดพระเมตตาแก่ขา้พระองคผ์ูเ้ป็นคนบาปเถิด 
พระเจา้ทรงยกโทษบาปของเขา และทรงกระท าใหเ้ขาเป็นผูช้อบธรรม ลูกา 18:11-14 ตอนท่ีเรา
นมสัการพระเจา้และท่ีอ่ืน ๆ ดว้ยเราจะตอ้งมองความบริสุทธ์ิของพระเจา้ และรู้จกัตนเองวา่เป็นคนบาป
แลว้เราจะสารภาพความผดิบาปซ่ึงจะตอ้งออกมาจากจิตใจถา้เราเปรียบเทียบกบัคนอ่ืน ๆ เราจะไม่รู้จกั
ความผดิบาปของเรา และการสารภาพของเราก็ไม่จริง (สดุดี 51:1-12) เม่ือเป็นการท่ีโบสถโ์ดยเฉพาะ
ก่อนท่ีจะร่วมในพิธีศีลมหาสนิทควรจะมีการสารภาพต่างหาก และผูน้ าระเบียบควรจะน าในการ
สารภาพ แต่เวลาเดียวกนัควรจะมีเวลาสงบเงียบอยา่งนอ้ย สัก หน่ึงนาทีเพื่อใหทุ้กคนมีเวลาส านึกผดิ
ของตนต่อพระเจา้และต่อเพื่อนบา้นและสารภาพความผดิบาปต่อพระเจา้เป็นส่วนตวัในจิตใจของเรา
ดว้ยเม่ือมีการนมสัการส่วนตวัจะเป็นการเฝ้าเด่ียวต่อพระพกัตร์พระเจา้ การสารภาพความผดิบาปของ
ตนเป็นส่วนส าคญัยิง่ดว้ย 

4.7 จงนมัสการพระเจ้าโดยการฟังพระวจนะ ส่ิงต่าง ๆ ท่ีไดก้ล่าวมาน้ีเป็นส่วนส าคญัในการ
นมสัการพระเจา้ เป็นส่วนท่ีเตรียมพร้อมท่ีจะนมสัการพระเจา้รับพระวจนะของพระองค ์ เม่ือเรา
นมสัการพระเจา้ดว้ยจิตวญิญาณและความจริง และรู้สึกยนิดีและเปรมปรีด์ิท่ีจะสรรเสริญและ
ขอบพระคุณพระเจา้ดว้ยการร้องเพลงสดุดี และยอมสารภาพความผดิบาปต่อพระพกัตร์ของพระเจา้ 
จิตใจของเราก็อยากจะฟังพระค าของพระเจา้วา่ พระเจา้ทรงมีน ้าพระทยัอะไรบา้ง ส าหรับชีวติของเรา 
เพราะวา่พระเจา้ก็มีพระประสงคท่ี์จะพดูกบัผูท่ี้นมสัการพระองค ์ ถา้หากวา่การนมสัการของเราเป็นฝ่าย
เดียวเท่านั้น คือมีส่วนส าหรับผูท่ี้นมสัการ โดยเฉพาะก็ไม่มีความหมายสักเท่าไร แต่เม่ือเรานมสัการ
พระเจา้ พระเจา้ก็ทรงตอบสนองการนมสัการของเราโดยพระด ารัสของพระองค ์ ดงันั้นการอ่านและ
กล่าวพระค าของพระเจา้เป็นส่วนส าคญัยิง่ในการนมสัการของเรา 

ในการฟังพระวจนะของพระเจา้มี 2 ชนิดคือชนิดท่ี 1 ก็คือการอ่านพระวจนะของพระเจา้ เม่ือ
ผูน้ าระเบียบหรือผูท่ี้ถูกเลือกไวเ้พื่อจะท าหนา้ท่ีท่ีจะอ่านพระคมัภีร์ จากทั้งภาคพนัธสัญญาเดิมและใหม่ 
พระวจนะจากภาคพนัธสัญญาเดิมช่วยใหเ้ราฟังพระสุรเสียงของพระเจา้ซ่ึงพระองคต์รัสไวส้ าหรับ
บรรพบุรุษตามความเช่ือของเราคือชนชาติอิสราเอล และพระวจนะจากพนัธสัญญาใหม่ช่วยใหเ้ราฟัง
พระสุรเสียงของพระเจา้ ซ่ึงพระองคท์รงตรัสทางพระบุตรของพระองคคื์อพระเยซูคริสตเ์จา้ผูท่ี้มีส่วน
ในการอ่านพระวจนะของพระเจา้ มีส่วนส าคญัในการนมสัการเพราะเขาจะตอ้งเตรียมพร้อมท่ีจะอ่าน
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พระธรรมของพระเจา้อยา่งชดัเจนดว้ยเสียงพอท่ีจะใหส้มาชิกทุกคนฟังและเขา้ใจได ้ อีกชนิดหน่ึงก็คือ
การกล่าว พระค าของพระเจา้ดว้ยพระธรรมเทศนา โดยศาสนาจารยห์รือศิษยาภิบาล หรือผูป้กครองซ่ึง
จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ประสบการณ์ และความช านาญในการกล่าวพระธรรมเทศนาส าหรับสมาชิก 
ของพระเจา้ ผูท่ี้กล่าวพระธรรมเทศนานั้นเป็นผูเ้ผยพระวจนะของพระเจา้ และเป็นผูแ้ทนของพระเจา้ซ่ึง
น าพระค าของพระเจา้ท่ีเขาไดรั้บจากพระเจา้ส าหรับสมาชิกของคริสตจกัรนั้น เพราะฉะนั้นผูท่ี้ท  าหนา้ท่ี
ในการกล่าวพระธรรมเทศนานั้น จะตอ้งเป็นผูท่ี้สามารถท่ีจะเล้ียงสมาชิกฝ่ายวญิญาณดงันั้น เขาจะตอ้ง
ศึกษาพระค าของพระเจา้อยา่งดีและจะตอ้งใชเ้วลามาก ในการเตรียมขอ้เทศนาของเขาดว้ย (วชิาเทศนา
เป็นอีกวชิาหน่ึงต่างหากซ่ึงอยูน่อกหวัข  อของเล่มน้ี) 

เม่ือผูท่ี้อ่านพระคมัภีร์จากภาคพนัธสัญญาเดิมและใหม่ก็ดี หรือเม่ือมีผูท่ี้กล่าวพระค าของพระ
เจา้เป็นพระธรรมเทศนาก็ดีเม่ือท าหนา้ท่ีของเขาแลว้ สมาชิกก็มีหนา้ท่ีท่ีจะฟังพระค าของพระเจา้อยา่ง
ขมกัเขมน้และจะตอ้งตั้งใจและตดัสินใจท่ีจะปฏิบติัตามพระค าของพระเจา้นั้นดว้ยความจริงใจ ซ่ึงเป็น
ส่วนส าคญัในการนมสัการพระเจา้ 

4.8 จงนมัสการพระเจ้าด้วยการอธิษฐาน การอธิษฐานเป็นส่วนส าคญั ในการนมสัการ
เหมือนกนั การอธิษฐานคือการสนทนากบัพระเจา้ เม่ือผูน้ั้นนมสัการฟังพระสุรเสียงของพระเจา้แลว้มี
หนา้ท่ีท่ีจะสนทนากบัพระเจา้ดว้ยการอธิษฐาน ถา้หากวา่เป็นการอธิษฐานส่วนตวัและเฝ้าเด่ียวผูท่ี้
นมสัการนั้นตอ้งอธิษฐานมอบชีวติส่วนตวัไวก้บัพระเจา้ สารภาพความผิดบาปของตนแลว้ ขอก าลงั
และแรงในการด าเนินชีวติทุก ๆ วนั เราควรจะอธิษฐานขอส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีจ าเป็นในชีวติส่วนตวัของเรา 
แต่ไม่ควรลืมอธิษฐานเพื่อครอบครัว และคริสตจกัรของเราดว้ย ถา้หากวา่เป็นการนมสัการของ
ครอบครัวใด ๆ การอธิษฐานท่ีนมสัการนั้นควรจะเนน้ในการขอส่ิงต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นส าหรับครอบครัวนั้น
ทั้งร่างกาย และฝ่ายจิตวิญญาณแต่เวลาเดียวกนัก็ไม่ควรลืมท่ีจะอธิษฐานเพื่อกิจการงานของพระเจา้
ทัว่ไปทั้งในประเทศ และทัว่โลกดว้ย ถา้พดูถึงการนมสัการของคริสตจกัรในโบสถศิ์ษยาภิบาลเป็นผู ้
สมควรท่ีจะอธิษฐาน ซ่ึงตามธรรมดาเรียกวา่เป็นค าอธิษฐานของศิษยาภิบาล และผูท่ี้อธิษฐานนั้นตอ้ง
เตรียมพร้อมในเร่ืองต่าง ๆ ในการอธิษฐาน และในค าอธิษฐานตอ้งกวา้งขวาง ในการหาหวัขอ้ส าหรับ
การอธิษฐานทั้งในคริสตจกัรของตนเองและต่างคริสตจกัรดว้ยตลอดรวมถึงคริสตจกัรสากลโลกดว้ย 
เขาจะตอ้งอธิษฐานเผือ่คนท่ีเป็นคริสตชนและไม่เป็นคริสตชน ส าหรับคนท่ีอยูใ่นความล าบากและอยู่
ในความตอ้งการความช่วยเหลือ คนเจบ็ป่วย คนอนาถา และตอ้งอธิษฐานเพื่อผูป้ระกาศข่าวประเสริฐใน
ท่ีต่าง ๆ ทุกแห่ง เม่ืออธิษฐานเช่นน้ีตอ้งรู้สึกและจ าไวว้า่พระเจา้ท่ีเรานมสัการนั้นเป็นพระเจา้พระบิดา
ของเราทั้งหลาย และของมนุษยช์าติทัว่โลก และเราทั้งหลายเป็นส่วนหน่ึงในครอบครัวของพระเจา้
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เท่านั้น ดงันั้นเราจะตอ้งอธิษฐานเผื่อพี่นอ้งทั้งหลายทัว่โลก เพื่อใหค้  าอธิษฐานของเราส้ินสุด สมาชิก
ทั้งหลายตอ้งร่วมกนัอธิษฐานตามแบบของพระเยซูคริสตพ์ร้อมกนั 

ท่ีพระเยซูคริสตท์รงอธิษฐานต่อพระบิดาของพระองคซ่ึ์งปรากฏในพระธรรมยอห์น 17 ตลอด
บท ซ่ึงตามธรรมดาเรียกวา่เป็นค าอธิษฐานของพระมหาปุโรหิตคือพระเยซูคริสตเ์ป็นตวัอยา่งท่ีดี
ส าหรับค าอธิษฐานของศิษยาภิบาล นอกจากนั้นค าอธิษฐานในภาคพนัธสัญญาเดิมหลายตอนเป็น
แบบอยา่งท่ีดีดว้ย เช่นค าอธิษฐานของกษตัริย ์ซาโลมอน 1 พงศก์ษตัริย ์8:22-53 ค าอธิษฐานของดาวดิ 1 
พงศาวดาร 29:10-19 ในหนงัสือสดุดีหลาย ๆ บทก็เป็นตวัอยา่งท่ีดีในค าอธิษฐาน นอกจากนั้นแลว้มีค า
อธิษฐานของอาจารยเ์ปาโลซ่ึงปรากฏในหลายท่ีหลายแห่ง เอเฟซสั 1:17-20, 3:14-21, ฟีลิปปี 1:9-11, 
โคโลสี 1:9-11, 1 เธสะโลนิกา 3:10-13, 2 เธสะโลนิกา 1:11-12, 2:16-17 

4.9 การนมัสการของเราส้ินสุดด้วยการรับพระพรของพระเจ้า ผูท่ี้นมสัการพระเจา้ควรจะ
ไดรั้บพระพรจากพระเจา้ และพระเจา้ทรงอวยพระพรทุกคนท่ีนมสัการพระองคแ์ละถวายตวัแด่องค์
พระผูเ้ป็นเจา้ พระพรพระเจา้ทรงเตม็ไปดว้ยความสันติสุข พระคุณ ความรัก และความสนิทสนมกบั
พระเจา้ซ่ึงโลกไม่สามารถท่ีจะให ้ เพราะวา่พระเยซูคริสตท์รงสัญญาไวว้า่ “เรามอบสันติสุขไวใ้หแ้ก่
ท่านทั้งหลาย สันติสุขของเราท่ีใหแ้ก่ท่านนั้นเราใหท้่านไม่เหมือนโลกให้” ยอห์น 14:27 เพราะฉะนั้น
ขอพระพรจึงเป็นอนัดบัสุดทา้ยในการนมสัการของเรา ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของศาสนาจารยท่ี์จะกล่าวเป็น
ผูแ้ทนของพระเจา้ (ถา้ศาสนาจารยไ์ม่มี ศิษยาภิบาล หรือผูป้กครองท าแทนได)้ 
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5.การนมสัการพระเจ้าในสวรรค์ (ววิรณ์ 4-7) 

ถา้พดูสั้น ๆ ถึงหนงัสือต่าง ๆ ในพระคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาใหม่ทั้ง 27 เล่มนั้น 4 เล่มแรกคือ
กิตติคุณมทัธิว มาระโก ลูกา และยอห์น พดูถึงชีวประวติัและข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสตซ่ึ์งเป็นการ
เร่ิมตน้แห่งความรอดส าหรับมนุษยทุ์กคนท่ีเป็นคนบาป  เล่มท่ี 5 หนงัสือกิจการของอคัรสาวกไดพ้ดูถึง
การเร่ิมตน้ของคริสตจกัร และการเจริญของคริสตจกัรตั้งแต่กรุงเยรูซาเล็มจนถึงปลายแผน่ดินโลก แต่
ตั้งแต่เล่มท่ี 6 ถึงเล่มท่ี 26 (จดหมายคริสตจกัรโรม-จดหมายของยดูา) รวม 21 เล่มพดูถึงส่วนต่าง ๆ ของ
ชีวติคริสเตียน แต่เม่ือพดูถึงหนงัสือเล่มสุดทา้ยของภาคพนัธสัญญาใหม่ หรือเล่มสุดทา้ยของพระคมัภีร์ 
คือหนงัสือววิรณ์ เป็นหนงัสือท่ีเนน้ถึงการนมสัการพระเจา้ซ่ึงก าลงัด าเนินอยูใ่นสวรรค ์ ส่ิงต่าง ๆ ท่ี
ปรากฏในหนงัสือววิรณ์จะเป็นการกระท าต่าง ๆ ของพระเจา้ก็ดี หรือจะเป็นการกระท าของมารซาตาน
ก็ดี หรือจะเป็นการต่อสู้ฝ่ายพระเจา้กบัฝ่ายมารก็ดีก็เป็นส่วนหน่ึงในการนมสัการพระเจา้ เม่ือเร่ิมบทท่ี 1 
ก็เปิดฉากใหเ้ราเห็นวา่อาจารยย์อห์นไดม้องเห็นนิมิตต่าง ๆ มองสภาพในสวรรคว์า่มีอะไรบา้ง 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูท่ี้เห็นนิมิตนั้นไดเ้ห็นบุตรมนุษยก์ าลงัเดินท่ามกลางคนัประทีป 7 คนั ซ่ึงหมายถึง 7 
คริสตจกัร และบุตรมนุษยน์ั้นเขียนจดหมายถึงทั้ง 7 คริสตจกัรนั้น ตั้งแต่บทท่ี 4 เป็นตน้ไปเราไดเ้ห็น
นิมิตของการนมสัการในสวรรคโ์ดยละเอียด ถา้หากวา่เราอ่านหนงัสือเล่มน้ีตลอดเล่มก็จะเห็นไดว้า่การ
นมสัการในสวรรคมี์ส่วนต่าง ๆ อะไรบา้งและเป็นแบบอยา่งส าหรับการนมสัการของเราอยา่งไร 

ในการนมสัการในสวรรคเ์ราเห็นวา่พระเจา้ผูสู้งสุด พระเมษโปดกคือพระเยซูคริสตเ์จา้และ
พระวญิญาณของพระเจา้ทรงประทบัอยูท่ี่ศูนยก์ลางและพวกต่าง ๆ ท่ีนมสัการพระเจา้ก็อยูร่อบ ๆ พระท่ี
นัง่เป็นหลายรอบคือสัตว ์ 4 ตวั อยูใ่กลท่ี้สุดกบัพระเจา้เป็นรอบแรก ต่อจากนั้นผูอ้าวุโสจ านวน 24 คน 
อยูอี่กรอบหน่ึงถดัต่อจากนั้นมีพวกทูตสวรรคจ์  านวนเป็นอนัมาก นบัเป็นโกฏิฯ อยูอี่กรอบหน่ึง 
ต่อจากนั้นผูท่ี้ถูกเลือกจาก 12 ตระกลูของอิสราเอล ตระกลูละ 12,000 (หน่ึงหม่ืนสองพนัคน) รวมแลว้ 
144,000 คน (หน่ึงแสนส่ีหม่ืนส่ีพนัคน) อยูอี่กรอบหน่ึงถดัต่อไปเป็นมวลชนจากทุกชาติจ านวน
ไม่ถว้น อยูใ่นรอบสุดทา้ย และทุกพวกทุกชาติกดี็ก าลงันมสัการพระเจา้ดว้ยการสรรเสริญและ
ถวายเกียรติยศแด่พระเจา้ผูสู้งสุด มีลกัษณะพเิศษในการนมสัการในสวรรคห์ลายส่ิงหลายประการ
ท่ีส าคญั ๆ ดงัน้ี 

5.1 การนมสัการในสวรรค์ยอห์นได้เห็นในวนัอาทติย์ (ววิรณ์ 1:10) 

ก่อนท่ีจะเห็นนิมิตต่าง ๆ ในสวรรค ์อาจารยย์อห์นก็ไดเ้ห็นวา่พระวิญญาณไดท้รงดลใจ ท่านใน
วนัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ท่ียอห์นไดเ้ขียนวา่เป็นวนัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ หมายถึงวนัอาทิตยเ์พราะวา่
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ตั้งแต่คริสตจกัรของพระเจา้เร่ิมตน้ คริสตชนทั้งหลายก็ไดถื้อวา่วนัอาทิตยเ์ป็นวนัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
เพราะวนัอาทิตยเ์ป็นวนัท่ีพระเยซูคริสต์ทรงคืนพระชนม ์ ตั้งแต่สมยัแรกนั้นคริสตชนทั้งหลายก็ไดเ้ร่ิม
นมสัการพระเจา้ดว้ยการกระท าพิธีศีลมหาสนิท และการถวายทรัพย ์ เพื่อจะบ ารุงกิจการงานของ
คริสตจกัรในวนัอาทิตยใ์นหนงัสือววิรณ์เราเห็นวา่การนมสัการในสวรรค ์ ไดด้ าเนินในวนัขององคพ์ระ
ผูเ้ป็นเจา้คือในวนัอาทิตย ์

เน่ืองจากมีความคิดไม่ตรงกนัเก่ียวกบัการถือวนัสะบาโต คือวนัเสาร์หรือวนัขององคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้คือวนัอาทิตย ์ วนัไหนท่ีควรจะใหค้ริสตจกัรถือเป็นวนัท่ีใหส้มาชิกไดมี้การนมสัการพระเจา้ดี เชิญ
เราพิจารณาวา่วนัสะบาโตมีความหมายอยา่งไร พระเยซูคริสตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราทรงกระท า
อยา่งไรเก่ียวกบัวนัสะบาโตของพวกยวิ และวนัอาทิตยซ่ึ์งเป็นวนัคืนพระชนมข์องพระองคด์งัต่อไปน้ี 

เม่ือพระเจา้ทรงเนรมิตสร้างฟ้าสวรรคแ์ละแผน่ดินโลกและส่ิงต่าง ๆ ภายใน 6 วนั ส่วนวนัท่ี 7 
พระองคท์รงพกัการงานทั้งส้ินของพระองคท่ี์ไดท้รงกระท า พระเจา้ทรงอวยพรแก่วนัท่ี 7 ทรงตั้งไวเ้ป็น
วนับริสุทธ์ิศกัด์ิสิทธ์ิ เพราะในวนันั้น พระองคท์รงหยดุพกัจากการงานทั้งปวงท่ีทรงกระท าในการ
เนรมิตสร้าง (ปฐมกาล 2:2-3) น่ีเป็นการเร่ิมตน้หรือปฐมกาลของวนัสะบาโต 

เม่ือพดูถึงการพกัผอ่นของพระเจา้จากการเนรมิตสร้าง ขอ้น้ียงัไม่มีค  าสั่ง หรือพระบญัญติั
เก่ียวกบัวนัท่ี 7 แต่พระบญัญติันั้น พระเจา้ประทานภายหลงั “ศพัทท่ี์วา่ “สะบาโต” ตามภาษาเดิมแปลวา่ 
“พกัผอ่น” เม่ือพระเจา้สั่งใหช้นชาติอิสราเอลถือวนัสะบาโตเป็นวนัท่ี 7 พระเจา้ตรัสถึงสาเหตุหลายส่ิง
หลายประการวา่ ท าไมชนชาติอิสราเอลจ าเป็นตอ้งถือวนัสะบาโต ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

1.จงระลึกถึงวนัสะบาโต ถือเป็นวนับริสุทธ์ิ........ในวนัท่ี 7 พระเจา้ทรงพกัผอ่น ฉะนั้นพระเจา้
ทรงอวยพระพรวนัสะบาโต และทรงตั้งวนันั้นเป็นวนับริสุทธ์ิ” (อพยพ 20:8)  จากขอ้น้ีอิสราเอลจึงถือ
วนัสะบาโต เพราะวา่พระเจา้ทรงตั้งไวเ้ป็นวนับริสุทธ์ิ 

2. “ในวนัท่ี 7 นั้น จงหยดุงานเพื่อโคและลาของเขา้จะไดพ้กั ลูกชาย ทาสีของเจา้กบัคนต่างดา้ว
จะไดพ้กัผอ่นใหส้ดช่ืนดว้ย” (อพยพ 23:12) จากขอ้น้ี วนัสะบาโตไม่ใช่แต่เพียงช่วยพวกอิสราเอลได ้
พกัเท่านั้น แต่ช่วยใหท้ั้งฝงูสัตวแ์ละคนต่างชาติท่ีอยูด่ว้ยกนัไดพ้กัผอ่นดว้ย 

3. “เจา้ทั้งหลายจงรักษาวนัสะบาโตไว.้.........ชนชาติอิสราเอลจึงนบัถือวนัสะบาโตจนตลอดทัว่
ชาติพนัธ์ของเขา เป็นพนัธสัญญาเนืองนิตย ์ เป็นหมายส าคญัระหวา่งเรากบัชนชาติอิสราเอล” (อพยพ 
31:12-17) จากขอ้น้ี วนัสะบาโตเป็นหมายส าคญัของพนัธสัญญาระหวา่งพระเจา้กบัอิสราเอล 

4. “เจา้จงท าการงานในก าหนด 6 วนั แต่วนัท่ี 7 จงพกัแมว้า่ในฤดูไถนาและฤดูเก่ียวขา้วก็จง
พกั” (อพยพ 34:21) จากขอ้น้ีชนชาติอิสราเอลตอ้งพกัในวนัสะบาโตแมว้า่จะมีงานเก่ียวกบัการท าไร่ท า
นามากก็ตาม 
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5. “จงถือวนัสะบาโต ถือเป็นวนับริสุทธ์ิ......จงระลึกวา่ เจา้เคยเป็นทาสอยูใ่นแผน่ดินอียิปตแ์ละ
พระเยโฮวาห์พระเจา้ของเจา้ไดท้รงบญัชาให้เจา้รักษาวนัสะบาโต” (เฉลยธรรมบญัญติั 5:12-15) จากขอ้
น้ีอิสราเอลตอ้งถือวนัสะบาโต เพื่อเป็นการระลึกถึงท่ีพระเจา้ทรงช่วยพาเขาใหอ้อกมาจากประเทศ
อียปิต ์

6. “ถา้เจา้หยดุเหยยีบย  ่าวนัสะบาโต..............และเรียกสะบาโตวา่ วนัปีติยนิดี และเรียกวนั
บริสุทธ์ิของพระเจา้วา่วนัมีเกียรติ...........เจา้จะไดค้วามปีติยนิดีในพระเจา้ และเราจะใหเ้จา้ข้ึนปีนอยูใ่น
ท่ีสูงของแผน่ดินโลก และเราจะเล้ียงเจา้ดว้ยมรดกของยาโคบบิดาของเจา้” (อิสยาห์ 58:13-14) จากขอ้น้ี
พระเจา้ทรงสัญญาท่ีจะประทานพระพรของพระองคแ์ก่ชนชาติอิสราเอลท่ีถือวนัสะบาโต (โปรดศึกษา
เองจากอพยพ 34:21, เลวนิีติ 19:30, 23:3) 

เม่ือเราพิจารณาทั้ง 6 ขอ้ดงักล่าวมาแลว้ พระเจา้ทรงประทานพระบญัญติัเก่ียวกบัวนัสะบาโต
ใหแ้ก่ชนชาติอิสราเอล เพื่อใหเ้ขาระลึกถึงท่ีพระเจา้ทรงกระท าวนันั้นใหเ้ป็นวนับริสุทธ์ิ เพื่อช่วยใหเ้ขา
ระลึกถึงท่ีเขาเคยเป็นทาสในประเทศอียปิต ์ แลว้พระเจา้ทรงช่วยใหเ้ขารอดและออกจากการเป็นทาส 
และเพื่อใหว้นัสะบาโตเป็นหมายส าคญัแห่งพนัธสัญญา ท่ีพระเจา้ทรงกระท ากบัชนชาติอิสราเอล และ
ทั้งทรงสัญญาวา่ผูท่ี้ถือวนัสะบาโตจะไดรั้บพระพรจากพระองค ์

5.1.ก ชนชาติอสิราเอลถือวนัสะบาโตตามพระบัญญัติหรือไม่? 

ถึงแมว้า่โมเสสไดส้ั่งสอนและเนน้เร่ืองการถือวนัสะบาโตหลายคร้ัง แต่พวกอิสราเอลไม่ได้
ปฏิบติัตามพระบญัญติันั้น น่ีเป็นความบาปของอิสราเอลชนิดหน่ึงท่ีเขาจะตอ้งถูกกวาดตอ้นเป็นเชลยใน
กรุงบาบิโลนเป็นเวลาถึง 70 ปี แต่หลงัจากท่ีเขากลบัมาจากประเทศบาบิโลนแลว้ เอสราและเนหมียก์็ได้
เนน้และอบรมในเร่ืองวนัสะบาโตอีก ฉะนั้นอิสราเอลจึงไดก้ลบัใจและเร่ิมถือวนัสะบาโตอยา่งเคร่งครัด 
และไม่ใช่แต่เพียงท่ีจะไดป้ฏิบติัตามพระบญัญติัของพระเจา้เท่านั้น แต่เขาแปลความหมายมากกวา่นั้น
อีก และไดต้ั้งธรรมเนียมประเพณีไวอี้กหลายอยา่ง จนในท่ีสุดความหมายของวนัสะบาโตท่ีแทจ้ริง
หายไป เหลือแต่วา่ทุกคนตอ้งพกังานไม่ควรท าอะไรเลย แมแ้ต่ของท่ีมีน ้าหนกัเพียงเล็กนอ้ยก็ไม่ควรยก 
ในสมยัของพระเยซูคริสต ์พวกยวิไดถื้อวนัสะบาโตอยา่งเคร่งครัดมาก เขาไดมี้ระเบียบหลายขอ้ท่ีบงัคบั
ชาวยวิไม่ไหท้  าอะไรเลยในวนันั้น สมมุติวา่คนหน่ึงตอ้งเดินใชข้าปลอม ฉะนั้นเวลาเดินเขาตอ้งใชไ้ม้
ช่วยดว้ยชาวยวิถือวา่เขาไม่ควรจะเดินในวนัสะบาโต แมแ้ต่กา้วเดียว เพราะถือวา่เขาไดแ้บกไมใ้นสะบา
โต 
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5.1.ข พระเยซูคริสต์และวนัสะบาโต 

พระเยซูคริสตท์รงบงัเกิดเป็นชาวยวิและพระองคต์รัสวา่ “อยา่คิดวา่เรามาเลิกลา้งธรรมบญัญติั
และค าของผูเ้ผยพระวจนะ เรามิไดม้าเลิกลา้ง แต่มาท าใหส้มบูรณ์ทุกประการ” (มทัธิว 5:17) ฉะนั้น
พระองคท์รงท าทุกอยา่งเพื่อใหพ้ระบญัญติัของพระเจา้ส าเร็จ พระองครั์บพิธีสุหนตัตั้งแต่คร้ังเม่ือยงัเป็น
ทารก พระองคท์รงรับศีลบพัติศมาของยอห์น พระองคเ์สด็จไปพระวหิาร และศาลาธรรมของพวกยวิอ
ยา่งสม ่าเสมอ จะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ พระเยซูคริสตท์รงถือวนัสะบาโตดว้ยและขณะเดียวกนัพระองค์
มิไดท้รงถือวนัสะบาโตเหมือนชาวยวิ หรือตามความหมายของพนัธสัญญาเดิม เพราะวา่พระองคท์รง
ทราบวา่พระองคท์รงกระท าพนัธสัญญาใหม่ ฉะนั้นพระเยซูคริสตท์รงตีความหมายของวนัสะบาโต
ใหม่ และทรงปฏิบติัตามแบบของพระองคซ่ึ์งท าใหพ้วกยวิโกรธและเกลียดชงัพระองค ์ น่ีเป็นสาเหตุ
อยา่งหน่ึงท่ีส าคญั จนท าใหพ้ระองคต์อ้งถูกตรึงบนไมก้างเขน พระเยซูคริสตท์รงถือวนัสะบาโตอยา่งไร 
สอนในเร่ืองวนัสะบาโตอยา่งไรบา้งและทรงมีอ านาจเหนือวนัสะบาโต จนกระทัง่ทรงใชสิ้ทธ์ิ
เปล่ียนแปลงวนัสะบาโตให้เป็นวนัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้อยา่งไรนั้น เราจะพิจารณาดงัต่อไปน้ี 

ค าถามต่าง ๆ ของพระเยซูคริสต์เกีย่วกบัวนัสะบาโต 

1. “ในวนัสะบาโต ควรจะท าการดีหรือควรจะท าการร้าย จะช่วยชีวติดีหรือจะผลาญ
ชีวติเสียดี” (มาระโก 3:4) 

2. “ถา้ผูใ้ดในพวกท่านมีแกะตวัเดียว และแกะตวันั้นตกบ่อในวนัสะบาโต ผูน้ั้นจะไม่
ฉุดลากแกะตวันั้นหรือ มนุษยค์นหน่ึงยอ่มประเสริฐยิง่กวา่แกะมากทีเดียว เหตุ
ฉะนั้นจึงอนุญาตใหท้ าการดีไดใ้นวนัสะบาโต” (มทัธิว 12:11-12) 

พระเยซูคริสต์ทรงเห็นชอบเมือ่คนอืน่ ๆ ไม่ได้ถือวนัสะบาโต 

1. “เม่ือลูกศิษยข์องพระองคเ์ด็ดรวงขา้วในวนัสะบาโต และพวกฟาริสี ไดห้าความผดิในพวก
ลูกศิษยข์องพระองค ์ พระเยซูคริสตท์รงป้องกนัและแกต้วัแทนพวกลูกศิษยข์องพระองค์
ดว้ย” (มาระโก 2:23-28) 

2. “เม่ือผูเ้คยป่วยเป็นเวลา 38 ปี ไดท้  าตามค าสั่งของพระเยซูคริสต ์ ใหเ้ขายกแคร่ของตนเดิน
ไป พวกยวิจึงถามเขาวา่ ท าไมตอ้งเดินยกแคร่ไปในวนัสะบาโต แต่เขาตอบวา่ ผูท่ี้รักษาเขา
เป็นผูท่ี้สั่งใหเ้ขายกแคร่ไปดว้ย” (ยอห์น 5:8-11) 
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พระเยซูคริสต์ทรงให้เหตุผลแก่พวกยวิว่า มหีลายอย่างทีจ่ะสนับสนุนว่าไม่จ าเป็นทีจ่ะต้อง
ถือวนัสะบาโตตามความคดิของพวกยวิ 

1.พระเยซูคริสตท์รงยกเร่ืองของกษตัริยด์าวิด ท่ีไดก้ระท าเม่ือขาดอาหาร และอดอยาก ทั้งท่าน
และพรรคพวกของท่านไดเ้ขา้ไปในพระนิเวศของพระเจา้ และรับประทานขนมปังหนา้พระพกัตร์ ท่ี
กฏหมายหา้มไมใ้หรั้บประทาน (มาระโก 2:25-26) 

2.พระเยซูคริสตท์รงยกพระบญัญติัวา่ “พวกปุโรหิตในพระวหิารยอ่มละเมิดกฏในวนัสะบาโต 
แต่ไม่มีความผดิ” (มทัธิว 15:5) 

3.พระเยซูคริสตต์รัสวา่ “ในวนัสะบาโต ท่านทั้งหลายก็ยงัใหเ้ขา้สุหนตัเพื่อไม่ใหล่้วงละเมิด
ธรรมบญัญติัของโมเสสแลว้ ท่านทั้งหลายจะโกรธเรา เพราะเราท าใหช้ายผูห้น่ึงหายโรคเป็นปกติในวนั
สะบาโตหรือ” (ยอห์น 7:22-23) 

สรุปค าตรัสของพระเยซูคริสต์เกีย่วกบัวนัสะบาโต 

พระเยซูคริสตต์รัสวา่ “วนัสะบาโตนั้น ทรงตั้งไวเ้พื่อมนุษย ์ มิใช่ทรงสร้างมนุษยไ์วส้ าหรับวนั
สะบาโต” (มาระโก 2:27) ฉะนั้นมนุษยจ์ะเป็นทาสของวนัหน่ึงวนัใดหรือวนัสะบาโตก็ไม่ได ้ อาจารย์
เปาโลไดพ้ดูท านองเดียวกนัวา่ ผูท่ี้ถือวนัก็ถือเพื่อถวายเกียรติยศแด่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ (โรม 14:6) 

พระเยซูคริสตต์รัสอีกวา่ “บุตรมนุษยเ์ป็นเจา้เป็นนายเหนือวนัสะบาโต (มาระโก 2:28) ขอ้น้ี
ชดัเจนท่ีช่วยใหเ้ราเขา้ใจวา่ พระเยซูคริสตมี์สิทธ์ิและอ านาจท่ีจะเปล่ียนแปลงวนัสะบาโต เพราะวา่วนั
สะบาโตเป็นวนัของพนัธสัญญาเดิม แต่พระเยซูคริสตจ์ะเร่ิมพนัธสัญญาใหม่ พระองคท์รงเปล่ียนวนัสะ
บาโตไม่ใช่โดยพระบญัญติัใหม่ แต่พระองคท์รงเปล่ียนโดยท่ีใชเ้หตุการณ์ 2 ประการคือ 

1.พระเยซูคริสต ์ ทรงคืนพระชนมใ์นวนัอาทิตย ์ เพราะวา่วนัเสาร์ซ่ึงเป็นวนัสะบาโตกลายเป็น
วนัอุโมงคเ์ป็นวนัโศกเศร้า และเป็นวนัผดิหวงั แต่วนัรุ่งข้ึน วนัอาทิตยเ์ป็นวนัปิติยินดี เป็นวนัท่ีมี
ความหวงัใหม่ และเป็นวนัท่ีทุกคนท่ีมีความหวงัใหม่ และเป็นวนัท่ีทุกคนท่ีมีความหวงัในพระเยซู
คริสตช่ื์นชมในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 

2.พระเยซูคริสตท์รงประทานพระวญิญาณบริสุทธ์ิเสด็จลงมาในวนัอาทิตย ์ คือในวนัเพนเทศเต
นัน่เอง ซ่ึงเป็นวนัท่ีคริสตจกัรของพระเจา้เกิดข้ึนในโลกน้ี 

5.1.ค คริสตชนถือวนัแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่วนัสะบาโต 

ในสมยัแรกยงัไม่มีโบสถเ์ป็นท่ีนมสัการพระเจา้ พวกอคัรสาวกและผูป้ระกาศไดใ้ชศ้าลาธรรม 
ในวนัสะบาโต เพื่อถือโอกาสท่ีจะประกาศถึงข่าวประเสริฐใหแ้ก่ประชาชน ต่อมาภายหลงัสังเกตุไดว้า่ 
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พวกอคัรสาวกไดเ้ร่ิมใชว้นัอาทิตยเ์ป็นวนันมสัการ และท าพิธีศีลมหาสนิท (กิจการ 20:7) ทั้งไดถ้วาย
ทรัพยส่ิ์งของในวนัอาทิตย ์ (1 โครินธ์ 16:2) อาจารยย์อห์นเห็นนิมิตการนมสัการบนสวรรค ์ ในวนั
อาทิตย ์ (ววิรณ์ 1:10) เพราะเหตุท่ีพระวิญญาณบริสุทธ์ิไดเ้สด็จลงมาในวนัเพนเทศเตซ่ึงเป็นวนัอาทิตย ์
ดงันั้นอาจารยเ์ปาโลจึงไดส้อนวา่ การถือวนัไม่ส าคญั (โรม 14:5-6) 

5.2 การนมสัการในสวรรค์มรีะเบียบเรียบร้อยในทุกส่ิงทุกอย่าง 

ตามท่ีไดอ้ธิบายในค าน าแลว้วา่มีพวกต่าง ๆ หลายพวกร่วมใจกนันมสัการพระเจา้ในสวรรค์
เช่นพวกสัตวส่ี์ตวั พวกผูอ้าวุโสจ านวน 24 คน พวกทูตสวรรคเ์ป็นแสน ๆ โกฏิ ๆ พวกสิทธิชนทั้งหลาย
ท่ีนบัไม่ถว้น และพวกท่ีถูกเลือกจากพงศพ์นัธ์ของอิสราเอลทั้งสิบสองตระกลู รวมทั้งหมดหน่ึงแสนส่ี
พนัคนตามท่ีไดป้รากฏในหนงัสือววิรณ์ พวกต่าง ๆ เหล่าน้ีทุกพวกไดร่้วมใจกนัอยูโ่ดยรอบอยา่ง
เรียบร้อยไม่มีการเกะกะหรือการยุง่แมแ้ต่นิดเดียวเขาไดส้รรเสริญพระเจา้ดว้ยบทเพลงทีละพวกตาม
ระเบียบดว้ย เขาทุกคนมีความเกรงกลวัพระเจา้ไดน้มสัการดว้ยความนบัถืออยา่งสูงต่อพระพกัตร์ของ
พระเจา้ และพระเจา้ทรงประทบัอยู ่ ณ ท่ีศูนยก์ลางท่ามกลางพวกเหล่านั้นดว้ย น่ีเป็นบทเรียนท่ีดีท่ีสุด
ส าหรับพวกเราท่ีนมสัการพระเจา้ในพระวหิารของพระองค ์ ควรจะมีระเบียบเก่ียวกบัการจดัท่ีนัง่
ส าหรับพวกผูป้กครอง พวกมคันายก พวกผูใ้หญ่ และเด็ก ๆ ดว้ย ในการร้องเพลงก็ดี การอ่านพระค า
ของพระเจา้ก็ดีหรือวา่การเป็นพยานหรือการกล่าวพระค าของพระเจา้ดว้ยค าเทศนาก็ดี ทุกส่ิงทุกอยา่ง
นั้นควรจะมีระเบียบเรียบร้อยท่ีจะตอ้งจดัไวล่้วงหนา้ ไม่ควรจะมีเกะกะหรือการวิง่เตน้ไปหาคนนั้นคน
น้ีในเวลาสุดทา้ย พระเจา้ทรงเป็นผูเ้ขา้ระเบียบและทรงแต่งตั้งทุกอยา่งไวอ้ยา่งมีระเบียบ เพราะฉะนั้นผู ้
ท่ีนมสัการพระองคก์ารมีระเบียบเรียบร้อยทุกอยา่ง 

5.3 การนมสัการในสวรรค์ทุกพวกได้ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยเพลงบทใหม่ 

ตามท่ีไดศึ้กษาแลว้มีหลายพวกร่วมใจกนันมสัการพระเจา้ในสวรรค ์ และทุกพวกก็ร้องเพลง
สรรเสริญพระเจา้ดว้ยเพลงบทใหม่ และบทเพลงเหล่านั้นก็มีความหมายลึกซ้ึงหมายถึงพระลกัษณะของ
พระเจา้ และเนน้ถึงวา่พระเจา้ทรงสมควรท่ีจะรับการนมสัการอยา่งไร บทเพลงทั้งหมดมี 10 บท ดงัน้ี 

5.3.ก บทเพลงของสัตวส่ี์ตวัท่ีไดร้้องตลอดวนัตลอดคืนไม่หยดุเลยวา่ “บริสุทธ์ิ บริสุทธ์ิ 
บริสุทธ์ิ พระเจา้ผูท้รงฤทธานุภาพสูงสุด ผูไ้ดท้รงด ารงอยูใ่นกาลก่อน ผูท้รงด ารงอยูใ่นปัจจุบนั และผู ้
ซ่ึงจะเสด็จมา” (ววิรณ์ 5:8) 

5.3.ข บทเพลงของผูอ้าวโุสทั้ง 24 ทรุดตวัลงถวายนมสัการพระเจา้ร้องเพลงวา่องคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้ของขา้พระองคท์ั้งหลาย พระองคท์รงสมควรท่ีจะไดรั้บค าสรรเสริญพระเกียรติและฤทธ์ิเดช 
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เพราะวา่พระองคไ์ดท้รงสร้างสรรพส่ิงทั้งปวงและสรรพส่ิงทั้งปวงก็ทรงสร้างข้ึนแลว้ และด ารงอยูต่าม
ชอบพระทยัของพระองค ์(วิวรณ์ 4:10-11) 

5.3.ค บทเพลงของสัตวส่ี์ตวัและผูอ้าวโุสทั้ง 24 ร่วมกนัทรุดตวัลงถวายนมสัการต่อพระเมษ
โปดก และร้องเพลงวา่พระองคท์รงเป็นผูท่ี้สมควรจะทรงรับมว้นหนงัสือและแกะตรามว้นหนงัสือนั้น
ออก เพราะวา่พระองคท์รงถูกปลงพระชนมแ์ลว้และดว้ยพระโลหิตของพระองคน์ั้นพระองคไ์ดท้รงไถ่
คนทุกเผา่ ทุกภาษา และทุกประเทศ เพื่อถวายแด่พระเจา้พระองคไ์ดท้รงโปรดให้เขาเป็นราชอาณาจกัร
และเป็นปุโรหิตของพระเจา้ของเราและพวกเขาจะไดค้รอบครองแผน่ดินโลก (ววิรณ์ 5:12) 

5.3.ง ทูตสวรรคเ์ป็นจ านวนมาก นบัเป็นแสน ๆ โกฏิ ๆ ก็ร้องเพลงดว้ยเสียงดงัวา่ “พระเมษ
โปดกผูท้รงถูกปลงพระชนมแ์ลว้นั้นเป็นผูท่ี้สมควรจะไดรั้บฤทธ์ิเดช สมบติั ปัญญา อานุภาพ เกียรติ 
พระสิริ และค าสดุดี (ววิรณ์ 5:12) 

5.3.จ แมแ้ต่ส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีชีวิตทั้งหมด ทั้งในสวรรคใ์นแผน่ดินโลก ใตแ้ผน่ดินในมหาสมุทร ก็
ร้องเพลงวา่ “ขอใหค้  าสดุดีและเกียรติ และพระสิริ และฤทธ์ิเดช จงมีแด่พระองคผ์ูป้ระทบับนพระท่ีนัง่ 
และแด่พระเมษโปดกตลอดไปเป็นนิจ แลว้สัตวท์ั้ง 4 นั้นก็ร้องวา่ “อาเมน” และผูอ้าวุโสเหล่านั้นก็ทรุด
ตวัลงกราบนมสัการ” (ววิรณ์ 5:13) 

5.3.ฉ จ านวนคนมากมายเหลือคณานบัไดม้าจากทุกเผา่พนัธ์ุ ทุกชาติ ทุกภาษา คนเหล่านั้นสวม
เส้ือสีขาว และร้องเพลงต่อพระพกัตร์พระเมษโปดกวา่ “ความรอดข้ึนอยูก่บัพระเจา้ของเรา ผูป้ระทบั
บนพระท่ีนัง่และข้ึนอยูก่บัพระเมษโปดก (ววิรณ์ 7:10) 

5.3.ช ทูตสวรรคท์ั้งปวงนั้นก็กม้ลงกราบหนา้พระท่ีนัง่และนมสัการพระเจา้ และร้องเพลงวา่ อา
เมน ความสรรเสริญ พระสิริ พระปัญญา ค าโมทนา พระเกียรติ อ านาจและฤทธ์ิเดช จงมีแด่พระเจา้ของ
เราตลอดไปเป็นนิจ อาเมน (ววิรณ์ 7:11-12) 

5.3.ซ ผูท่ี้ไดถู้กเลือกจากเผา่พนัธ์ของอิสราเอลมีจ านวน แสนส่ีหม่ืนส่ีพนัคนไดร้้องเพลงบท
ใหม่ หนา้พระท่ีนัง่หนา้สัตวท์ั้ง 4 นั้น และหนา้พวกอาวโุส (ววิรณ์ 14:1-3) 

5.3.ฌ บรรดาคนท่ีมีชยัต่อสัตวร้์าย และรูปของมนั เขาร้องเพลงของโมเสส และเพลงของพระ
เมษโปดกวา่ “ขา้แต่พระเจา้ผูท้รงฤทธานุภาพสูงสุด พระราชกิจของพระองคใ์หญ่ยิง่นกัและมหศัจรรย์
ขา้แต่องคพ์ระมหากษตัริยแ์ห่งประชาชาติทั้งปวง วธีิการทั้งหลายของพระองคย์ติุธรรมและเท่ียงตรง ขา้
แต่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ มีผูใ้ดบา้งท่ียงัไม่ย  าเกรงพระองค ์ ไม่ถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองค ์
เพราะวา่พระองคผ์ูเ้ดียวทรงเป็นผูบ้ริสุทธ์ิประชาชาติทั้งปวงจะมานมสัการพระองค ์ เพราะวา่การ
พิพากษาของพระองคเ์ร่ิมข้ึนแลว้ (ววิรณ์ 15:2-4) 
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5.3.ญ มวลชน เป็นจ านวนมากร้องเพลง ฮาเลลูยา ต่อพระพกัตร์ของพระเจา้ คงจะเป็นบทเพลง
สุดทา้ย (ววิรณ์ 19:1-8) 

การร้องเพลงบทต่าง ๆ ในการนมสัการพระเจา้ในสวรรค ์ เป็นส่วนส าคญัอยา่งไร การนมสัการ
ของเราก็ตอ้งมีบทเพลงเป็นส่วนส าคญัดว้ย เน่ืองจากไดพู้ดกนัในบทท่ี 4 มากแลว้จะไม่ขอพดูซ ้ าอีก 

5.4 ความเงยีบครอบคลมุสวรรค์เพือ่จะรับค าอธิษฐานของธรรมมกิชนทั้งปวง 

อยา่งหน่ึงเป็นพิเศษในการนมสัการในสวรรคก์็คือ ความเงียบประมาณ คร่ึงชัว่โมงเป็นเวลาท่ี
ไดรั้บค าอธิษฐานจากธรรมมิกชนทัว่โลก การร้องเพลงของพวกต่าง ๆ ก็ดี การต่อสู้ของพวกต่าง ๆ ฝ่าย
พระเจา้กบัฝ่ายมารก็ดีท่ีไม่ให้มีเสียงดงัในสวรรค ์ แต่ท่ามกลางเสียงดงั ๆ เหล่านั้นก็มีเวลาเงียบซ่ึงเป็น
ส่วนส าคญัในการนมสัการพระเจา้ นัน่เป็นเวลาท่ีธรรมิกชนอธิษฐาน หลายคร้ังเราอ่านจากหนงัสือ
ววิรณ์วา่เคร่ืองหอมท่ีเขาไดใ้ชใ้นการนมสัการนั้นหมายถึงเป็นค าอธิษฐานของธรรมิกชน (ววิรณ์ 5:8, 
8:3) ในท่ีน้ีเราเห็นสภาพวา่เม่ือธรรมิกชนก าลงัอธิษฐานนั้นค าอธิษฐานของเขาไปถึงสวรรค ์ เป็นเคร่ือง
หอมต่อพระพกัตร์พระเจา้ ก็มีความสงบเงียบและพระเจา้ทรงรับค าอธิษฐานดว้ยความยนิดี เพราะฉะนั้น
จิตใจท่ีสงบเงียบเพื่อจะอธิษฐานนั้นเป็นส่วนส าคญัในการนมสัการพระเจา้ หลายคร้ังเราจดัการ
นมสัการโดยท่ีไม่มีเวลาส าหรับความสงบเงียบแมแ้ต่นาทีเดียว เราควรจะมีความเงียบก่อนท่ีจะเร่ิม
นมสัการพระเจา้เพื่อจะเตรียมตวัพร้อมท่ีจะนมสัการพระองค ์ ก่อนท่ีจะสารภาพความผดิบาปของตนก็ดี 
หลงัจากฟังพระวจนะของพระเจา้ก็ดี ควรจะมีเวลาสงบเงียบ เพื่อส ารวจตนเอง และอธิษฐานในจิตใจ
เป็นส่วนตวัต่อพระพกัตร์ของพระเจา้ ไม่ควรจะมีการพดูกนั คุยกนั หวัเราะกนัในเวลาท่ีนมสัการพระ
เจา้ ผูพ้ยากรณ์ฮาบากุกไดเ้ขียนไวว้า่ “พระเยโฮวาห์สถิตในวหิารอนับริสุทธ์ิของพระองค ์จงใหแ้ผน่ดิน
โลกน่ิงสงบอยูต่่อพระพกัตร์ของพระองค”์ (ฮาบากุก 2:20) ผูเ้ขียนสดุดีก็เขียนไวว้า่จงน่ิงเสียและรู้เถิดวา่
เราคือพระเจา้ เราเป็นท่ียกยอ่งท่ามกลางประชาชาติ เราเป็นท่ียกยอ่งในแผน่ดินโลก” (สดุดี 46:10) 

5.5 การนมสัการพระเจ้าในสวรรค์ เป็นการนมสัการต่อพระเจ้าซ่ึงปรากฏเป็นตรีเอกานุภาพ  

เพราะวา่พระเจา้ผูสู้งสุดทรงประทบัอยูท่่ามกลางพร้อมกบัเมษโปดกซ่ึงถูกปลงพระชนมเ์พื่อ
ความผดิบาปของโลก และพร้อมกบัพระวิญญาณของพระเจา้และพวกทั้งหลายทุกพวกท่ีไดน้มสัการ
พระเจา้นั้นก็ไดน้มสัการพระเมษโปดก และพระวิญญาณของพระเจา้เช่นเดียวกนั เน่ืองจากเร่ืองตรีเอกา
นุภาพ เป็นเร่ืองส าคญัในการนมสัการพระเจา้ และเป็นเร่ืองใหญ่ท่ีจะตอ้งศึกษาโดยละเอียด ซ่ึงเราจะ
ศึกษาอีกบทหน่ึงต่อจากบทน้ี 
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6.พระเจ้าทรงส าแดงเป็นตรีเอกานุภาพ 

ตรีเอกานุภาพมีความหมายอย่างไร ค  าแปลตามศพัท ์ตรีเอกานุภาพ แปลไดว้า่ เป็น 3 อยา่ง และ
ทั้ง 3 อยา่งนั้นเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เม่ือพดูถึงพระเจา้เราจะตีความหมายวา่ “พระเจา้เป็นสามองค ์
และทั้งสามองคน์ั้นเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั” ดงันั้นเราตอ้งระมดัระวงัในการใชศ้พัทใ์หถู้กตอ้ง เม่ือธิ
บายถึงเร่ืองน้ี เช่นเราจะพดูวา่มีพระเจา้ 3 องคน์ั้นไม่ถูกแต่ท่ีถูกคือพระเจา้เป็น 3 องค ์

เร่ืองตรีเอกานุภาพในพระคัมภีร์และประวตัิศาสตร์ จริงอยูแ่มว้า่ในพระคมัภีร์จะไม่มีค  าวา่ตรี
เอกานุภาพ แต่วา่คริสตชนในสมยัเดิมนั้นก็ไดรั้บประสบการณ์ทั้งในชีวิตของตนเอง และการด าเนินงาน
ของคริสตจกัรวา่พระเจา้เป็น 3 องค ์และทั้ง 3 องคน์ั้นเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ในเวลาเดียวกนัเขาเห็นวา่
ประสบการณ์ของเขาตรงกบัค าสอนของอคัรสาวก เราพบอยา่งชดัเจนวา่เร่ืองตรีเอกานุภาพนั้นเป็น
ความจริง ดงันั้นเร่ิมใชค้  าวา่ตรีเอกานุภาพ แทจ้ริงประสบการณ์ตอ้งมาก่อนซ่ึงตรงกบัพระวจนะ 

พระเจ้าเป็น 3 องค์และทั้งสามกเ็ป็นอนัหน่ึงอันเดียวกนั ตามความเขา้ใจและความรู้ของมนุษย์
มกัจะอธิบายค าวา่ตรีเอกานุภาพเป็นจริงใน 2 แง่ คือเช่ือวา่พระเจา้เป็นสามองค ์ และเช่ือวา่พระเจา้ 3 
องคน์ั้นเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั และทั้ง 2 แง่นั้นจะมีความสัมพนัธ์กนัจนเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เป็น
ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง พระวจนะของพระเจา้ซ่ึงพระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงประทานใหส้อนอยา่งชดัเจนวา่
พระเจา้เป็น 3 องคแ์ละทั้งสามองคน์ั้นเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เชิญท่านพิจารณาจากพระวจนะของพระ
เจา้ดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี 

6.1 พระเจ้าเป็น 3 องค์ เราพบวา่พระเจา้เป็นพระบิดา พระเจา้เป็นพระบุตรและพระเจา้เป็นพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิ 

ก.พระเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดา จากพระธรรมยอห์น 4:21-24, เอเฟซสั 4:6, 6:23, 1 โครินธ์ 8:6, 1
ทิโมธี 1:2, 2 ทิโมธี 1:2 

ข.พระเจ้าผู้ทรงเป็นพระบุตรคือพระเยซูคริสต์ พระเยซูคริสตผ์ูท้รงฤทธานุภาพท่ีสุด พระองค์
ทรงสัพพญัญูญาณคือทรงทราบทุกส่ิง พระองคท์รงเป็นองคถ์าวรเป็นพระผูส้ร้างโลกเป็นผูท้รงยกโทษ
บาป เป็นผูบ้ริสุทธ์ิ และเป็นพระเจา้ (ยอห์น 1:1, 5:18, 20:28, มทัธิว 1:23, 4:7, 1 ทิโมธี 1:16-17) 

ค.พระเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณบริสุทธ์ิ (ยอห์น 4:24) พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงเป็นผูท้รง
ฤทธ์ิท่ีสุด (ลูกา 1:35) พระองคท์รงทราบทุกอยา่ง (สดุดี 139) พระองคท์รงเป็นพระผูส้ร้าง ทรงให้
ก าเนิดส่ิงมีชีวติ และเป็นผูด้ลใจ (สดุดี 104:30, ยอห์น 6:63, 2 เปโตร 1:21) 
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เม่ือพระเยซูคริสตท์รงรับศีลบพัติศมา เราเห็นพระเจา้ทั้ง 3 องค ์คือ พระเจา้ พระบิดาเป็นผูต้รัส 
พระวญิญาณบริสุทธ์ิไดเ้สด็จมาเหมือนนกพิราบ และพระเจา้พระเยซูคริสตผ์ูท้รงอยูใ่นสภาพมนุษย ์ (ลู
กา 3:21-22) 

6.2 พระเจ้าทั้ง 3 องค์ทรงเป็นองค์เดียวกนั เชิญท่านศึกษาเร่ืองน้ีอยา่งละเอียดไดจ้ากพระวจนะ
ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี (เฉลยธรรมบญัญติั 4:35, อิสยาห์ 43:10-11, 44:6, มาระโก 12:29, โรม 3:30, กาลาเทีย 
3:20, เอเฟซสั 4:6, 1 ทิโมธี 1:17, 2:5, ยากอบ 2:19) และใหเ้ราพิจารณาทั้ง 3 องคน์ั้นเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนัไดอ้ยา่งไร 

ก.ชั้นท่ี 1 พระบิดาและพระบุตรเป็นอนัเดียวกนั (ยอห์น 8:25-28, 10:30, 38, 12:45, 14:9-11, 
16:15, 1 ทิโมธี 3:16) 

ข.ชั้นท่ี 2 พระบิดาและพระวญิญาณบริสุทธ์ิเป็นอันหน่ึงอนัเดียวกนั ค  าวา่พระวิญญาณแห่ง
พระเจา้หมายถึงพระวิญญาณและพระเจา้เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  ซ่ึงเราพบในพระคมัภีร์ประมาณ 30 
คร้ัง (เอเฟซสั 4:30, ยอห์น 4:24, โครินธ์ 2:12, 1 เปโตร 4:14) และเราพบในหนงัสือภาคพนัธสัญญาเดิม
ซ่ึงมีค าวา่ “พระวญิญาณของเรา” นั้นยอ่มหมายถึงพระวญิญาณของพระเจา้ (อิสยาห์ 42:1, 44:3, 59:21, 
โยเอล 2:28) เน่ืองจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิมาจากพระบิดาอยูเ่ร่ือย ๆ ยอ่มแสดงวา่พระวญิญาณบริสุทธ์ิ
และพระบิดาเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั (ยอห์น 15:26) 

ค.ชั้นท่ี 3 พระวญิญาณและพระบุตรเป็นอนัหน่ึงอันเดียวกนั เราพบหลายค าในพระค  าภีร์ท่ี
แสดงวา่พระวญิญาณบริสุทธ์ิ และพระเยซูคริสตมี์ความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั คือ
พระวญิญาณของพระคริสต ์ (โรม 8:9) พระวญิญาณแห่งพระบุตรของพระเจา้ (กาลาเทีย 4:6) พระ
วญิญาณแห่งพระเยซูคริสต ์(ฟีลิปปี 1:19) พระวญิญาณของพระเยซูคริสต ์( 2 โครินธ์ 3:17) 

6.3.เราขอเชิญท่านศึกษาจากหัวข้อต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้ว่าพระบิดา และพระบุตร และพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิทั้ง 3 องค์เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

ก.พระเจ้าทรงส าแดงเป็นบุรุษสามคน ตามท่ีเราไดเ้คยพิจารณาแลว้ วา่พระเจา้ทรงส าแดง
พระองคเ์องตั้งแต่สมยัปฐมกาลเพื่อใหม้นุษยรู้์จกัพระองคม์ากข้ึนทุกที มีตอนหน่ึงเม่ือพระเจา้ทรง
ส าแดงแก่อบัราฮมั (ปรากฏในปฐมกาลบทท่ี 18) เราสังเกตไดว้า่มีบุรุษสามคนมาหาอบัราฮมั และ
สนทนากนั น่าประหลาดใจท่ีพบวา่บางคร้ังบางเวลาบุรุษสามคนพดูกบัอบัราฮมั แต่อีกบางเวลาพระเจา้
ผูเ้ดียวพดูกบัอบัราฮมั เม่ือคราวอบัราฮมัตอบก็เช่นเดียวกนับางคร้ังอบัราฮมัก็พดูกบับุรุษสามคน แต่
บางคร้ังก็สนทนากบัพระเจา้เพียงองคเ์ดียว จึงสรุปไม่ไดว้า่อบัราฮมัพดูกบับุรุษสามคน หรือคนเดียว 
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เพราะพระเจา้ทรงส าแดงเป็นพระเจา้องคเ์ดียว แต่ปรากฏเป็นบุรุษสามคนก็เป็นจริงดว้ยพระเจา้เป็นองค์
เดียวคือพระเยโฮวาห์ แต่ปรากฏเป็นสามองคคื์อ พระบิดา พระบุตร และพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

ข.การรับบัพติศมาในนามพระบิดา พระบุตร และพระวญิญาณบริสุทธ์ิ เม่ือพระเยซูคริสตต์รัส
สั่งเร่ืองพิธีศีลบพัติศมา พระองคต์รัสวา่ใหรั้บบพัติศมาในพระนามพระบิดา พระบุตร และพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิ (มทัธิว 28:19) เม่ืออคัรสาวกปฏิบติัท าพิธีศีลบพัติศมา เขาใชพ้ระนามองคเ์ดียวคือพระเยซู
คริสตเ์ท่านั้น (กิจการ 23:38, 8:16) ยอ่มเห็นวา่การใชพ้ระนามทั้งสามองคน์ั้นต่างก็เป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนั 

ค.ค าสอนของอาจารย์เปาโล อาจารยเ์ปาโลไดส้อนถึงเร่ืองน้ีอยา่งมากมายตามท่ีปรากฏในขอ้
พระคมัภีร์ ซ่ึงแสดงวา่ทั้ง 3 องคเ์ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เช่น โรม 8:9-11, 14:17-18, 15:16, 1 โครินธ์ 
6:11, 15, 19-20, 2 โครินธ์ 1:20-22, 3:3, 17-18, เอเฟซสั 2:18, 22, 3:14-17, 1 เธสะโลนิกา 2:13-14, 
ทิตสั 3:4-6 

ง.ทางวชิาคณติศาสตร์ ก็พิสูจน์ไดว้า่ 3 เป็น 1  บางลทัธิไม่ยอมรับเร่ืองตรีเอกานุภาพ เม่ือเขา
อา้งคณิตศาสตร์วา่ 1+1+1 เท่ากบั 3 ดงันั้นพระเจา้จึงตอ้งเป็น 3 องค ์และทั้งสามองคจ์ะเป็น 1 ไม่ได ้แท้
ท่ีจริงพระกิตติคุณไม่ใช่เป็นแบบผลบวกแต่ตรงขา้มพระกิตติคุณนั้นตอ้งทวมีากข้ึนเป็นแบบผลคูณ 
ดงันั้นถา้อา้งตามคณิตศาสตร์ 1 คูณ 1 คูณ 1 ตอ้งเท่ากบั 1 ก็สามารถพิสูจน์ตามคณิตศาสตร์ไดว้า่พระเจา้
เป็น 3 องคเ์ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

จ.ร่างกายของมนุษย์กเ็ป็นตัวอย่าง ร่างกายของมนุษยเ์ราก็พิสูจน์ไดว้า่ 3 เป็น 1 ไดอ้ยา่งไร คือ
มนุษยเ์รามีร่างกาย จิตใจ จิตวญิญาณ ทั้ง 3 น่ีแยกอยูต่่างหากจากตวัคนไม่ได ้ จิตใจหมายถึงความคิด 
ความเขา้ใจ ซ่ึงความคิดของมนุษยแ์สดงมาเป็นค าพดู หรืออาจเป็นตวัหนงัสือก็ได ้ไม่วา่จะเป็ค าพดูหรือ
ตวัหนงัสือก็ตาม ต่างก็เป็นส่วนท่ีเป็นความคิดของบุคคลผูน้ั้น ซ่ึงเราจะแยกความคิดออกมาจากบุคคล
นั้น ๆ ยอ่มเป็นไปไม่ได ้ เพราะวา่ความคิดออกมาเป็นค าพดูแลว้ ความคิดนั้นยงัอยูก่บัเขา ฉนัใดก็ตาม
พระเจา้พระเยซูคริสตเ์ป็นพระวาทะท่ีออกมาจากพระเจา้เสด็จมาเป็นมนุษย ์ หรือเน้ือหนงั แต่พระวาทะ
นั้นยงัอยูก่บัพระเจา้ ซ่ึงไม่สามารถแยกจากพระเจา้ไดเ้หมือนกบัความคิดของมนุษยน์ัน่เอง และวญิญาณ
ของมนุษยก์็เช่นเดียวกนั เม่ือเราพดูหรือเขียนวิญญาณของเราก็ออกมาพร้อมกบัค าพดู หรือตวัหนงัสือ
นั้น แต่เรากไ็ม่สามารถแยกวิญญาณออกมาจากของเราได ้ พระวญิญาณบริสุทธ์ิก็เช่นเดียวกนั พระองค์
ออกมาจากพระเจา้อย ู เร่ือย ๆ และขณะเดียวกนั พระวิญญาณยงัอยูก่บัพระเจา้ดว้ย ไม่สามารถแยกจาก
กนัได ้แมว้า่พระบุตรและพระวญิญาณมาจากพระเจา้พระบิดา แต่ทั้ง 3 ก็เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
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ฉ.ความสัมพนัธ์ระหว่างสามีภรรยา (เอเฟซสั 5:22-32) เม่ือเราสังเกตความสัมพนัธ์ระหวา่ง
สามีกบัภรรยาก็สามารถเขา้ใจถึงเร่ืองตรีเอกานุภาพไดเ้หมือนกนั ถา้พิจารณาถึงความสัมพนัธ์นั้น
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท หรือ 3 ล าดบัไดด้งัน้ี 

ล าดังที ่1 สามีสูงกว่าภรรยา เพราะวา่อาจารยเ์ปาโลไดก้ล่าววา่สามีเป็นศีรษะของภรรยาเหมือน
พระคริสตท์รงเป็นศีรษะของคริสตจกัร (เอเฟซสั 5:23) ถา้สังเกตร่างกายท่ีแขง็แรงและสูง ตาม
ธรรมชาติจิตใจท่ีกลา้หาญผูช้ายก็สูงกวา่ผูห้ญิง 

ล าดับที ่ 2 สามีเท่ากบัภรรยา อาจารยเ์ปาโลกล่าววา่ฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาของตนและเสียสละ
ตนเองเพื่อภรรยา (เอเฟซสั 5:25-28) สามีกบัภรรยาตอ้งรักกนั เพราะทั้งสองเท่ากนัทั้งสองตอ้งช่วยกนั
แบกภาระซ่ึงกนัและกนั พระเยซูคริสตเ์องก็เสียสละชีวติในสภาพมนุษยเ์พื่อคริสตจกัร 

ล าดับที ่ 3 สามีและภรรยาเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ถึงแมว้า่เขาทั้งสองจะเป็น 2 คน แต่เน้ือและ
เลือดเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัโดยสายเลือดนั้นสามีและภรรยาจึงเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั อาจารยเ์ปาโลก
ล่าววา่ทั้งสองเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั (เอเฟซสั 5:31)  แลว้อาจารยเ์ปาโลก็สรุปวา่พระเยซูคริสตแ์ละ
คริสตจกัรเป็นอนัเดียวกนั 

อาจารยเ์ปาโลไดก้ล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งพระคริสตก์บัคริสตจกัรเป็น 3 ล าดบัคือพระ
คริสตเ์ป็นศีรษะของคริสตจกัร พระคริสตเ์ท่ากบัคริสตจกัร พระคริสตเ์ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบั
คริสตจกัร เร่ืองน้ีอธิบายอยา่งชดัเจนวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งพระเจา้ และผูท่ี้เช่ือเป็น 3 ล าดบัดงัน้ีคือ 
พระบิดาสูงกวา่มนุษย ์ พระเยซูคริสตซ่ึ์งเสด็จมาเป็นมนุษยเ์ท่ากบัมนุษย ์ พระวญิญาณบริสุทธ์ิเขา้สนิท
อยูก่บัมนุษยเ์ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั แมว้า่ความสัมพนัธ์ระหวา่งสามีกบัภรรยาจะมี 3 ล าดบัแต่ไม่ใช่วา่
มีสามี 3 คน แต่มีสามีเพียงคนเดียว เช่นกนัพระเจา้ก็มีเพียงองคเ์ดียว แต่เก่ียวขอ้งกบัมนุษยเ์ป็นพระบิดา 
พระบุตร พระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

6.4 พระบิดา พระบุตร และพระวญิญาณบริสุทธ์ิเท่ากนั หลายคนเขา้ใจผดิวา่ถึงแมว้า่ทั้ง 3 เป็น
พระเจา้และทั้ง 3 เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั แต่เขาคิดวา่พระบิดาเป็นพระเจา้ท่ียิง่ใหญ่ พระเจา้พระบุตร
เป็นพระเจา้รองลงมานอ้ย และพระเจา้พระวญิญาณบริสุทธ์ิเป็นพระเจา้อีกแบบหน่ึง ซ่ึงเป็นความเขา้ใจ
ท่ีไม่ถูกตอ้ง ตามพระคริสตธรรมคมัภีร์ไดก้ล่าววา่ พระเจา้ทั้ง 3 องคเ์ท่าเทียมกนั เม่ือรับศีลบพัติศมาเรา
ก็รับในพระนามของพระบิดา พระบุตรและพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ดงันั้น ถา้ทั้ง 3 องคไ์ม่เท่าเทียมกนัแลว้ 
อาจารยเ์ปาโลจะพดูเร่ืองพระคุณของพระเยซูคริสตก่์อนเร่ืองความรักของพระเจา้ พระบิดาไดอ้ยา่งไร? 
(2 โครินธ์ 13:15) 

ดงันั้น สรุปไดว้า่พระเจา้ท่ีเรานมสัการทุกคร้ังเป็นพระเจา้ท่ีไดท้รงส าแดงเป็นพระบิดา พระ
บ  ตร และพระวญิญาณบริสุทธ์ิ เม่ือเราเช่ือพึ่งในพระเจา้เราก็รับศีลบพัติศมาในพระนามแห่งพระบิดา 
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พระบุตรและพระวญิญาณบริสุทธ์ิ เราสรรเสริญพระเจา้เป็นพระผูส้ร้าง พระผูช่้วยใหร้อดและเป็นพระผู ้
ช าระจิตใจของเราใหบ้ริสุทธ์ิ ทุกวนัทุกคร้ังซ่ึงปรากฏเป็นพระบิดา พระบุตรและพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
เราทั้งหลายไดรั้บพระพรแห่งพระเจา้และสันติสุขซ่ึงมาจากพระองคซ่ึ์งเป็นพระบิดา พระบุตรและพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิ ความเช่ือและประสบการณ์เช่นน้ี เป็นจุดสุดยอดในการนมสัการของเรา 
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7.การนมสัการพระเจา้ในพิธีและเทศกาลต่าง ๆ  

ตามท่ีไดพ้ิจารณามา 6 บทแรกนั้นก็เป็นส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการนมสัการพระเจา้ ส่วนตวัใน
ครอบครัวและในคริสตจกัรในวนัอาทิตย ์ เพราะวา่วนัอาทิตยเ์ป็นวนัส าคญั เป็นวนันมสัการพิเศษ
ส าหรับคริสตชนทั้งหลาย เป็นวนัระลึกถึงการคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ นอกจากการนมสัการใน
วนัอาทิตยป์กติแลว้ ก็มีการนมสัการหลายชนิดหลายประการท่ีช่วยใหเ้รามีโอกาสพิเศษท่ีจะเขา้เฝ้าพระ
เจา้ และมีความสนิทสนมกบัพระองค ์ และมีความสนิทสนมกบัพี่นอ้งท่ีมีความเช่ือในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
การพิเศษเช่นน้ีเราจะแบ่งออกไดเ้ป็นหลายประเภท หลายชนิดดงัน้ี 

7.1 พธีิอนัศักดิ์สิทธ์ิทีพ่ระเยซูคริสต์ทรงตั้งไว้ เม่ือเราศึกษาการปรนนิบติัและกิจการงานของ
พระเยซูคริสตท่ี์พระองคท์รงกระท าในโลกน้ีก่อนท่ีจะเสด็จสู่สวรรค ์พระองคท์รงแต่งตั้งและตรัสสั่งให้
ลูกศิษยข์องพระองคก์ระท าพิธี 2 พิธี ท่ีเราเรียกวา่ เป็นพิธีศกัด์ิสิทธ์ิ คือพิธีบพัติศมาและพิธีมหาสนิท 

พธิีศีลหรือสัตยสาบานคอือะไร? 

สัตยสาบาน เป็นพิธีท่ีเราท าโดยอาศยัส่วนประกอบท่ีส าคญั 2 ส่วน คือส่วนภายนอกและส่วน
ภายใน ส่วนภายนอกไดแ้ก่ส่ิงท่ีเรามองเห็นไดส้ัมผสัได ้และส่วนภายในไดแ้ก่ความหมายของพิธีนั้น ๆ 
ซ่ึงเรามองไม่เห็นได ้ แต่เราสามารถรับประสบการณ์และรู้สึกไดใ้นชีวติของเรา ในพิธีศีลบพัติศมานั้น
ส่วนภายนอกคือ น ้า ส่วนภายในมีหลายส่ิงซ่ึงเราจะพิจารณาภายหลงั ในพิธีศีลมหาสนิทนั้น ส่วน
ภายนอกคือ ขนมปังและน ้าองุ่น ส่วนภายในมีความหมายหลายส่ิงหลายประการ ซ่ึงเราจะพิจารณา
ภายหลงั ทั้ง 2 พิธีท่ีกล่าวมาน้ีเป็นพิธีส าคญัส าหรับคริสตชนทุกคนท่ีมีความเช่ือในพระเยซู เราจะศึกษา
ร่วมกนัในทั้ง 2 พิธีน้ีอยา่งละเอียด 

7.1.ก พธีิบัพติศมา พระเยซูคริสตท์รงตั้งพิธีบพัติศมา ก่อนท่ีพระเยซูคริสตจ์ะเสด็จสู่สวรรค ์
พระองคท์รงตั้งพิธีศีลบพัติศมา พระองคต์รัสวา่ “ฤทธานุภาพทั้งส้ินในสวรรคก์็ดีในแผน่ดินโลกก็ดี 
ทรงมอบไวแ้ก่เราแลว้ เหตุฉะนั้นเจา้ทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเ้ป็นสาวกของเรา ใหรั้บ
บพัติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตร และพระวญิญาณบริสุทธ์ิ สอนเขาใหถื้อรักษาส่ิงสารพดัซ่ึง
เราไดส้ั่งพวกเจา้ไว ้ น่ีแหละ เราจะอยูก่บัเจา้ทั้งหลายเสมอไปกวา่จะส้ินยคุ” (มทัธิว 28:18-20) และผู ้
ประกาศมาระโก ไดบ้นัทึกเก่ียวกบัเร่ืองน้ีวา่ พระเยซูคริสตต์รัสวา่ “เจา้ทั้งหลายจงออกไปทัว่โลก 
ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษยทุ์กคน ผูใ้ดเช่ือและรับบพัติศมาแลว้ผูน้ั้นจะรอด แต่ผูใ้ดไม่เช่ือจะตอ้ง
ปรับโทษ” (มาระโก 16:15-16) 
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ความหมายของพิธีบพัติศมาท่ีพระเยซูคริสตท์รงแต่งตั้ง และพิธีบพัติศมาของพวกยวิและของ
ยอห์นบพัติศโตท่ีไดท้  าก่อนสมยัพระเยซูคริสตน์ั้นมีความหมายไม่เหมือนกนั ดงันั้นเม่ือพระเยซูคริสต์
ทรงตั้งพิธีศีลบพัติศมาของพระองคน์ั้น พระองคไ์ดท้  าใหมี้ความหมายลึกซ้ึงมากกวา่ของพวกยวิ และ
ของยอห์นบพัติศโต ในหลายประการดงัน้ี 

1.ศีลบพัติศมาของพระเยซูคริสตห์มายถึงผูท่ี้รับศีลนั้นไดป้ระกาศ ความเช่ือในองคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้อยา่งเปิดเผยต่อพระพกัตร์พระเจา้ และต่อมนุษยท์ั้งปวง (มาระโก 16:16, กิจการ 8:37, 18:8) 

2.ศีลบพัติศมาของพระเยซูคริสตห์มายถึงผูรั้บศีลไดก้ลบัใจเสียใหม่ และรับการบงัเกิดใหม่ดว้ย
การช าระลา้งความผดิบาปทั้งส้ินโดยพระโลหิตของพระองค ์ และเขาจะมีสันติสุขในจิตใจ (กิจการ 
22:16, 1 เปโตร 3:20-21) 

3.ศีลบพัติศมาของพระเยซูคริสตห์มายถึงผูรั้บศีลนั้นไดต้ายแก่บาป และฟ้ืนคืนมาเพื่อ
ความชอบธรรมพร้อมกบัพระเยซูคริสต ์(โรม 6:3-13, โคโลสี 2:12) 

4.ศีลบพัติศมาของพระเยซูคริสตเ์ป็นเคร่ืองหมายเล็งถึงความสนิทสนมระหวา่งผูรั้บศีลกบัพระ
เยซูคริสต ์(กาลาเทีย 3:27-28) 

5.ศีลบพัติศมาของพระเยซูคริสตห์มายถึงผูรั้บศีลจะเป็นอวยัวะ ส่วนหน่ึงในพระกายของ
พระองคคื์อคริสตจกัร (1 โครินธ์ 12-13) 

7.1.ข พธีิศีลมหาสนิท เป็นพิธีอนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีพระเยซูคริสตท์รงตั้งไว ้ เพื่อใหค้ริสตชนทุกคนมี
ความเช่ือในพระองค ์ มีโอกาสท่ีจะร่วมใจกนัถือศีลน้ีเป็นท่ีระลึก และเป็นท่ีรับก าลงั เพื่อจะไดด้ าเนิน
ชีวติตามพระบญัญติัของพระองค ์ เชิญท่านร่วมพิจารณาถึงความหมายของศีลมหาสนิทอยา่งลึกซ้ึงวา่มี
อยา่งไรบา้ง ดงัต่อไปน้ี (โปรดอ่าน 1 โครินธ์ 11:23-25, มทัธิว 26:26-29, มาระโก 14:22-25, ลูกา 22:14-
20) 

1.พระเยซูคริสต์ตรัสว่า “น่ีเป็นกายของเรา” (1 โครินธ์ 11:24) 
ขณะเม่ือพระเยซูคริสตต์ั้งพิธีศีลมหาสนิทพระองคท์รงหยบิขนมปังและตรัสวา่ “น่ีเป็นกายของ

เรา” เม่ือพดูถึงขนมปังท่ีเราใชใ้นพิธีศีลมหาสนิท ท าใหมี้การตีความหมายของขนมปังหลายประการ
เช่น คริสตจกัรโรมนัคาทอลิกตีความหมายค าตรัสของพระเยซูคริสตต์ามตวัอกัษร และเช่ือวา่ขนมปังท่ี
ใชใ้นพิธีนั้นเป็นพระกายของพระองคคื์อ เม่ือศาสนาจารยท์  าพิธีศีลขนมปังจะเปล่ียนเป็นพระกาย น ้า
องุ่นจะเปล่ียนเป็นพระโลหิตของพระเยซูคริสต ์ ความคิดน้ีเรียกกนัวา่เป็นการเปล่ียนแปลงพิสูจน์ของ
ขนมปังและน ้าองุ่น (Tran Substantiation) ท่านมาติน ลูเธอร์ นกัปฏิรูปศาสนาตีความหมายค าตรัสของ
พระเยซูคริสตว์า่ เร่ืองการเปล่ียนแปลงพิสูจน์นั้น ก็ข้ึนอยูก่บัความเช่ือของผูท่ี้รับศีลมหาสนิทนัน่เอง 
(Con Substantiation) คือถา้มีความเช่ือขนมปังและน ้าองุ่นก็จะไดรั้บการเปล่ียนแปลงพิสูจน์ เป็นพระ
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กายและพระโลหิตเช่นเดียวกบัถ่านไฟท่ีใชใ้นการหุงตม้มีลกัษณะเป็นกอ้นท่ีด า แต่เม่ืออยูใ่นเตาไฟถ่าน
ก็มีลกัษณะเป็นไฟสีแดง แต่ยงัเป็นถ่านอยู ่ ฉนัใดก็ดี ขนมปังและน ้าองุ่นท่ีใชใ้นพิธีก็เช่นเดียวกนั
สามารถเปล่ียนแปลงพิสูจน์เป็นพระกาย และพระโลหิตได ้ แลว้แต่ความเช่ือการเปล่ียนแปลงก็เกิดข้ึน 
ถา้ไม่มีความเช่ือก็อยูต่ามสภาพเดิม 

แต่ความเช่ือของคริสตจกัรของเรา เช่ือวา่การเปล่ียนแปลงของขนมปังและน ้าองุ่นไม่เกิดข้ึน 
ขนมปังและน ้าองุ่นเป็นเพียงเคร่ืองแสดงของพระกายและพระโลหิตเท่านั้น แต่ถา้มีความเช่ือในอคพ์ระ
เยซูคริสต ์ การเปล่ียนแปลงก็จะเกิดข้ึนในชีวิตของผูท่ี้เช่ือ ไม่ใช่ในขนมปังและน ้าองุ่น ดงันั้น เม่ือพระ
เยซูคริสตต์รัสวา่ น่ีเป็นกายของเรา หมายความวา่พระองคส์อนวา่ ขนมปังเปรียบเหมือนพระกายของ
พระองค ์ เช่นเดียวกบัแหวนท่ีเป็นเคร่ืองแสดงของความรักระหวา่งเจา้บ่าวและเจา้สาว หรือไมก้างเขนก็
เป็นเคร่ืองแสดงแห่งความรักของพระเจา้ 

2.พระเยซูคริสต์ตรัสว่า น่ีเป็นกายของเราซ่ึงให้แก่ท่านทั้งหลาย (1 โครินธ์ 11:24) พระเยซู
คริสตท์รงประทานพระกายของพระองคเ์พื่อเราทั้งหลาย พระกิตติคุณเร่ิมดว้ยการให ้ พิธีศีลมหาสนิท
หมายถึง “การให้” ของพระเจา้ พระเจา้ทรงรักโลก จึงไดป้ระทานพระบุตรองคเ์ดียวของพระองค ์ต่อมา
พระบุตรองคเ์ดียวของพระองคน์ั้นทรงประทานชีวิตของพระองคบ์นไมก้างเขน พระเจา้ทรงประทาน
ทุกอยา่งใหแ้ก่มนุษย ์และของประทานท่ีดีท่ีสุดของพระเจา้ก็คือ พระเยซูคริสตบ์นไมก้างเขนนัน่เอง ถา้
หากวา่พระเจา้ไม่ประทานพระบุตรองคเ์ดียวของพระองคก์็ไม่มีความรอด ไม่มีสันติสุข และไม่มี
ความหวงัแต่เน่ืองจากพระเจา้ทรงประทานทุกอยา่งท่ีมีอยูใ่นพระองคใ์หเ้ราทั้งหลาย พิธีศีลมหาสนิทจึง
หมายถึงของประทานของพระเจา้ 

3.พระเยซูคริสต์ตรัสว่า จงกระท าอย่างนีใ้ห้เป็นที่ระลกึถึงเรา (1 โครินธ์ 11:24) พระเยซูคริสต์
สั่งใหเ้ราทั้งหลายกระท าพิธีศีลมหาสนิทใหเ้ป็นท่ีระลึกถึงพระองค ์ ฉะนั้นพิธีศีลมหาสนิทเป็นท่ีเรา
ระลึกถึงพระเยซูคริสต ์ พระองคท์รงทราบดีวา่นิสัยของมนุษยเ์รามกัจะลืมพระองคไ์ดง่้าย เพราะวา่
มนุษยเ์รามีความกระวนกระวายถึงหลายส่ิงหลายประการ แมว้า่การถวายพระชนมข์องพระองคเ์ป็นส่ิง
ท่ีดีเลิศส าหรับมนุษย ์แต่มนุษยก์็สามารถท่ีจะลืมได ้พระเยซูคริสตท์รงตั้งพิธีศีลมหาสนิทข้ึนเพื่อใหเ้ป็น
ท่ีระลึกถึงพระองค ์ ดงันั้น คริสตจกัรควรจดัใหมี้พิธีศีลมหาสนิทข้ึนเพื่อให้เป็นท่ีระลึกถึงพระองค ์
ดงันั้นคริสตจกัรควรจดัใหมี้พิธิศีลมหาสนิทบ่อย ๆ ถา้เป็นไดทุ้กวนัอาทิตยก์็จะเป็นการดี หรือทุกวนั
อาทิตยแ์รกของเดือน แต่ไม่นอ้ยกวา่ 4 คร้ังต่อ 1 ปี เพื่อเป็นท่ีระลึกถึงพระองค ์ “จิตใจของขา้เอ๋ย จง
ถวายสาธุการแด่พระเจา้ และอยา่ลืมพระราชกิจมีพระคุณทั้งส้ินของพระองค”์ (สดุดี 103:2) 

4.พระเยซูคริสต์ตรัสว่า ถ้วยนีค้ือพนัธสัญญาใหม่โดยโลหิตของเรา (1 โครินธ์ 11:25) พิธีศีล
มหาสนิทมีความหมายลึกซ้ึงมากกวา่เป็นเพียงพิธีระลึก เพราะถา้เป็นเพียงพิธีระลึกเท่านั้นก็ไม่มีอะไร
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เกิดข้ึนในชีวิตของเรา ฉะนั้นพระเยซูคริสตต์รัสวา่ พิธีศีลมหาสนิทเป็นพนัธสัญญาใหม่โดยโลหิตของ
พระองค ์ ในพนัธสัญญาเดิมท่ีพระเจา้ทรงประทานให้แก่โมเสส (อพยพ 24:1-8) โมเสสไดท้ าพนัธ
สัญญาดว้ยโลหิตของสัตว ์ อิสราเอลก็สัญญาวา่จะปฏิบติัตามพระบญัญติั แต่โลหิตของสัตวไ์ม่สามารถ
ช่วยชนชาติอิสราเอลได ้และอิสราเอลก็ไม่สามารถท่ีจะปฏิบติัตามพระบญัญติันั้นได ้ดงันั้นพนัธสัญญา
เดิมจึงยติุเพราะไม่สามารถกระท าตามได ้ พระเยซูคริสตจึ์งไดก้ระท าพนัธสัญญาใหม่โดยโลหิตของ
พระองค ์ ท่ีทรงกระท าตามดว้ยความรัก พระองคท์รงสัญญาวา่จะทรงช่วยทุกคนท่ีเขา้ร่วมในพนัธ
สัญญาใหม่ โดยความเช่ือในพระองคใ์หไ้ดรั้บก าลงัอ านาจและชีวติใหม่จากพระองค ์ พนัธสัญญาเดิมมี
ขอ้บกพร่อง แต่พนัธสัญญาใหม่ไดรั้บความบริบูรณ์ เม่ือบุตรนอ้ยท่ีหลงหายไดก้ลบัใจเสียใหม่มาหา
บิดา ผูเ้ป็นบิดาก็มีความยินดีไดจ้ดัเส้ือผา้ใหม่แหวน และรองเทา้คู่ใหม่ใหแ้ก่บุตรนอ้ย ยิง่กวา่นั้นยงัจดั
เล้ียงตอ้นรับอยา่งใหญ่โตบุตรนอ้ยผูซ่ึ้งกลบัมาในลกัษณะหมดหวงั เหน็ดเหน่ือย หิวกระหาย และ
เปลือยกายอยูน่ั้นเด๋ียวน้ีไดรั้บชีวติใหม่ สภาพใหม่ ฉนัใดก็ดีผูท่ี้เขา้ร่วมในพิธีศีลมหาสนิทโดยความเช่ือ
ก็ไดรั้บชีวติเหมือนกบับุตรนอ้ยฉนันั้น (ลูกา 15:22-23) เม่ืออบัราฮมัไปท าสงครามกบักษตัริยห์ลาย
พระองค ์หลงัจากรบชนะแลว้ก็กลบับา้น ดว้ยความเหน็ดเหน่ือยเวลานั้น มหาปุโรหิต มลัคีเซเด็ข ไดเ้ขา้
พบอบัราฮมั เล้ียงเขาดว้ยขนมปังและน ้าองุ่นซ่ึงช่วยใหอ้บัราฮมัไดรั้บก าลงัใหม่ (ปฐมกาล 14:18-19) 
ในชีวติของเรามีการต่อสู้ปัญหาหลายส่ิงหลายอยา่ง จนรู้สึกขาดก าลงัและเหน็ดเหน่ือย แต่เม่ือเรามาร่วม
ในพิธีศีลมหาสนิทแลว้ พระเจา้ทรงประทานก าลงัในการด าเนินชีวิตใหม่อีกต่อไป 

การร่วมในพธีิศีลมหาสนิทที่ขาดพระพร การร่วมพิธีศีลมหาสนิทมีความหมายและมีพระพร
มาก แต่ขณะเดียวกนัถา้หากเราเขา้ร่วมในพิธีอยา่งไม่สมควร พระเจา้คงไม่อวยพรในชีวติของเรา 
อาจารยเ์ปาโลเขียนจดหมายถึงคริสตจกัรโครินธ์ในเร่ืองพิธีศีลมหาสนิทวา่ คริสตชนโครินธ์ถือพิธีศีล
มหาสนิทอยา่งไม่สมควร เพราะเขามีการแตกแยกกนั (1 โครินธ์ 11:18) คริสตชนเป็นคนมัง่มี แต่บาง
คนเป็นคนยากจน เขาต่างไม่ร่วมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียว (1 โครินธ์ 11:20) คริสตชนบางคนรับพิธีศีลมหา
สนิทโดยไม่เขา้ใจถึงความหมายของพิธีนั้น จึงรับแบบเฉย ๆ ซ่ึงไม่สมควร (1 โครินธ์ 11:27) คริสตชน
บางคนเขา้พิธีโดยไม่ไดเ้ตรียมตวั และไม่ไดพ้ิจารณาตนเองวา่บกพร่องอะไรบา้ง (1 โครินธ์ 11:28) 
สาเหตุต่าง ๆ เหล่านั้น ท าให้พิธีศีลมหาสนิทขาดความหมายและขาดพระพร 

7.2 พธีิต่าง ๆ ของคริสตจักรท้องถิ่น พิธีบพัติศมาและพิธีศีลมหาสนิทท่ีเราไดศึ้กษามาน้ีเป็นพิธี
อนัศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงคริสตจกัรสากลโลกตอ้งถือตามโอกาสและสถานการณ์เหมาะสมทุกคร้ัง นอกจากนั้นมี
พธีิอีกบางชนิดท่ีคริสตจกัรทอ้งถ่ินจะตอ้งจดัไวเ้รียบร้อยเพื่อใหส้มาชิกท่ีเก่ียวขอ้งกบัพิธีเหล่าน้ีควรจะ
เตรียมตวัพร้อมท่ีจะเขา้พิธีนั้นดว้ย พิธีเหล่านั้นก็มีมากมาย จนกระทัง่หนงัสือเล่มน้ีจ ากดัท่ีจะอธิบาย
อยา่งละเอียดแต่ละพิธีได ้พิธีนั้น ๆ มีดงัน้ี 
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7.2.ก พิธีวางศิลาหวัมุมท่ีจะสร้างโบสถใ์หม่ 
7.2.ข พิธีฉลองโบสถใ์หม่ 
7.2.ค พิธีทานขา้วใหม่ 
7.2.ง พิธีรับโอนสมาชิกใหม่ 
7.2.จ พิธีสถาปนาคณะมคันายก 
7.2.ฉ พิธีสถาปนาคณะผูป้กครอง 
7.2.ช พิธีแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีต่าง ๆ ของคณะอนุชน คณะสตรี เป็นตน้ 
7.2.ซ พิธีสถาปนาแต่งตั้งศิษยาภิบาลของคริสตจกัร 
7.2.ฌ พิธีสถาปนาและแต่งตั้งศาสนาจารย ์
7.3 พธีิต่าง ๆ เกีย่วข้องกบัชีวติครอบครัวคริสเตียน พิธีต่าง ๆ จดัข้ึนโดยท่ีครอบครัวหน่ึง

ครอบครัวใด ไดป้รึกษาและตกลงกบัศิษยาภิบาลและคณะธรรมกิจของคริสตจกัรนั้น ๆ มีดงัน้ี 
ก.พิธีวางศิลาหวัมุมของบา้นใหม่ 
ข.พิธีข้ึนบา้นใหม่ 
ค.พิธีหมั้น 
ง.พิธีสมรส (ถึงแมว้า่พิธีสมรสเป็นพิธีเก่ียวกบัครอบครัวคริสเตียน แต่เหมาะสมท่ีจะจดัข้ึนใน

โบสถข์องคริสตจกัร) 
จ.พิธีบรรจุศพ 
7.4 พธีิและเทศกาลต่าง ๆ เกีย่วกบัปฏิทนิของคริสตจักรสากลโลก เทศกาลต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

เป็นเทศกาลท่ีคริสตจกัรไดจ้ดัไวต้ั้งแต่สมยัแรกตามวนัท่ีก าหนดไวส้ าหรับบางเทศกาล มีความหมาย
ลึกซ้ึงในการถือเทศกาลเหล่าน้ี เพราะส่วนมากเทศกาลเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติของพระเยซูคริสตอ์งค์
พระผูเ้ป็นเจา้ และพระผูช่้วยใหร้อดของเราความหมายของเทศกาลเหล่าน้ี ส าคญัยิง่กวา่การถือเทศกาล
เหล่านั้น เทศกาลส าคญั ๆ มีดงัน้ี 

ก.เทศกาลคริสตสมภพ ตรงกบัวนัท่ี 25 ธนัวาคม (ถือวนัอ่ืน ๆ ก็ไดต้ามความสะดวกของ
คริสตจกัรทอ้งถ่ิน) 

ข.วนัข้ึนปีใหม่ ตรงกบัวนัท่ี 1 มกราคม เป็นวนัท่ีระลึกถึงพิธีสุหนตัของพระเยซูคริสตด์ว้ย 
เพราะวา่เป็นวนัท่ี 8 หลงัจากวนัคริสตมาส และพระเยซูคริสตเ์ป็นพระกุมารไดรั้บพิธีสุหนตัในวนัท่ี 8 
(ลูกา 2:21) 

ค.วนัระลึกการเสด็จถึงกรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูคริสต ์ เป็นวนัอาทิตย ์ 1 อาทิตยก่์อนวนัคืน
พระชนม ์



 42 

ง.วนัศุกร์ประเสริฐ 2 วนัก่อนวนัคืนพระชนม ์ เป็นวนัระลึกถึงการทนทุกขห์รือการวายพระ
ชนมข์องพระเยซูคริสตเ์จา้ 

จ.วนัอีสเตอร์หรือวนัคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ หลายคนถามวา่วนัคืนพระชนมน์ั้น
คริสตจกัรก าหนดตามวธีิอะไร เพราะวา่ไม่ตรงกบัวนัเดียวกนัทุกปี ในเร่ืองน้ีขออธิบายวา่ ตาม
คริสตจกัรสากลโลก วนัท่ี 25 ของเดือนมีนาคมทุกปี เป็นวนัระลึกท่ีมาเรียหญิงพรหมจารียไ์ดรั้บข่าว
ประเสริฐจากทูตสวรรคว์า่ มาเรียจะตั้งครรภ ์ คือพระกุมารเยซูคริสตโ์ดยฤทธ์ิเดชแห่งพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิ เป็นวนั 9 เดือนก่อนวนัคริสตมาส เพราะวา่วนัคริสตมาสก็เป็นวนัท่ี 25 ธนัวาคม เขาก าหนดวนั
อีสเตอร์วา่ หลงัจากวนัท่ี 25 เดือนมีนาคม วนัไหนเป็นวนัข้ึนสิบหา้ค ่าท่ีพระจนัทร์เตม็ดวง หลงัจากนั้น
อีก 1 อาทิตย ์ จะเป็นวนัคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสต์ เม่ือเขาก าหนดวนัคืนพระชนมข์องพระเยซู
คริสตแ์ลว้เขาก็จะก าหนด วนัเสด็จของพระเยซูคริสตใ์นกรุงเยรูซาเล็ม วนัศุกร์ประเสริฐ วนัเสด็จสู่
สวรรคข์องพระเยซูคริสตแ์ละวนัเพนเทศเต ตามวนัอีสเตอร์ท่ีไดก้ าหนดนั้น 

ฉ.วนัเสด็จสู่สวรรคข์องพระเยซูคริสตเ์ป็นวนัท่ี 40 วนัหลงัจากการคืนพระชนมข์องพระเยซู
คริสตค์งจะเป็นวนัพฤหสัทุกปี 

ช.วนัเพนเทศเต หรือวนัท่ีพระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงเสด็จเหนือพวกอคัรสาวกเป็นวนัท่ี 50 
หลงัจากการคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ก็จะเป็นวนัอาทิตยเ์หมือนกนั 

ซ.วนัระลึกการเสด็จมาของพระเยซูคริสต ์ก่อนวนัคริสตมาสในเดือนธนัวาคม คือ วนัท่ี 25 นั้น 
ก่อนท่ีจะถึงวนันั้นเป็นเวลาส่ีสัปดาห์ คริสตจกัรก าหนดไวเ้ป็นท่ีระลึกถึงการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์
คร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 ดว้ย 

ฌ.วนัระลึกพระคมัภีร์ ในส่ีสัปดาห์ท่ีระลึกถึงการเสด็จมาของพระเยซูคริสตน์ั้น ในวนัอาทิตย์
สัปดาห์ท่ี 2 เป็นวนัระลึกพระคมัภีร์ในสากลคริสตจกัร วนัระลึกพระคมัภีร์ก็เป  นวนัส าคญั เพราะวนั
โมทนาขอบพระเดชพระคุณของพระเจา้ทรงประทานพระวจนะเป็นพระคมัภีร์อนัศกัด์ิสิทธ์ิ 

การนมสัการมคีวามส าคญัยิง่ในการประกาศพระกติติคุณ 

การนมสัการของเราในวนัอาทิตยก์็ดี หรือตามพิธี หรือเทศกาลต่าง ๆ ดงัท่ีกล่าวมาน้ีตามบา้น
หรือตามโบสถก์็ดี ทุกคร้ังเป็นการประกาศพระกิตติคุณของพระเจา้ท่ามกลางพี่นอ้งท่ียงัไม่รู้จกัพระเจา้ 
ขอ้น้ีเป็นขอ้ส าคญัท่ีคริสตชนทั้งหลายจ าไว ้ เพราะวา่พี่นอ้งเหล่านั้นคงจะเขา้นมสัการของเรา 
โดยเฉพาะเม่ือเราท าพิธีเทศกาลใหญ่ท่ีโบสถห์รือท าพิธีสมรส พิธีบรรจุศพ ก็มีพี่นอ้งหลายคนมาร่วม
การนมสัการของเรา จึงเป็นโอกาสดีท่ีจะประกาศพระกิตติคุณของพระเจา้ เพราะฉะนั้นการนมกัารของ
เราทุกคร้ังควรจะเตม็ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ เราจะตอ้งนมสัการโดยจิตวญิญาณและความจริง การ
ร้องเพลงและอธิษฐานของเราตอ้งออกมาจากจิตใจ ประกอบดว้ยชีวติชีวา ถา้เป็นเช่นน้ีพี่นอ้งทั้งหลาย
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คงจะมีโอกาสท่ีจะรู้จกัพระเจา้ ในเวลาเดียวกนัเราทั้งหลายไม่ควรลืมดว้ยวา่ ทุกคร้ังเม่ือเรานมสัการพระ
เจา้ เรานมสัการพระองคพ์ร้อมดว้ยพวกสิทธิชนและทูตสวรรคท์ั้งหลายท่ีก าลงันมสัการพระเจา้ใน
สวรรคด์ว้ย ขอใหห้นงัสือเล่มน้ีถึงแมว้า่เป็นเล่มเล็ก แต่ช่วยพี่นอ้งทุกคนท่ีใชห้นงัสือเล่มน้ีรับพระพร
ของพระเจา้ พระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธ์ิ อาเมน 


