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บทที่ ๙
ตองการพบตัว : ผูนมัสการ

วัตถุประสงค
• เมือ่จบบทนี้แลวคุณสามารถที่จะทํ าสิ่งตอไปนี้
• เขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
• ใหคํ านิยามของคํ าวานมัสการ
• อธบิายวาการนมัสการดวยจิตวิญญาณหมายถึงอะไร
• อธบิายวาการนมัสการดวยความจริงหมายถึงอะไร
• สรุป ๓ เหตผุลวาเหตุใดเราจึงนมัสการ
• อธบิายรูปแบบของการนมัสการ
• บอกถึงการนมัสการ ๕ ชนิด
• บอกขออางอิงพระคัมภีรซึ่งอธิบายวาจะเตรียมตัวเพื่อการนมัสการอยางไร
• อธบิายวาเราตองนมัสการเมื่อไร
• อธบิายวาเราตองนมัสการที่ไหน

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
                  “แตวาระนั้นใกลเขามาแลวและบัดนี้ก็ถึงแลวคือ เมือ่ผูทีน่มสัการอยางถูกตองจะนมัสการนมัสการพระบิดา
ดวยจิตวิญญาณและความจริงเพราะวาพระบิดาทรงแสวงหาคนเชนนั้นนมัสการพระองคพระเจาทรงเปนพรวิญญาณ
และผูที่นมัสการพระองค ตองนมัสการดวยจิตวิญญาณและความจริง นางทูลพระองควา  ‘ดิฉันทราบวาพระมาซีฮา (ที่
เรียกวาพระคริสต) จะเสด็จมา เมือ่พระองคเสด็จมาพระองคจะทรงชี้แจงทุกสิ่งแกเรา’”

 ยอหน ๔.๒๓-๒๔
คํ านํ า

                    การรื้อฟน การทรงสถติของพระเจาเพื่อระดมกํ าลังคนจะมาโดยทางการนมัสการ พระเจาตองการผู
นมัสการ ! ในบทนีคุ้ณจะศึกษาตอไปถึงเรื่องการนมัสการ เรียนรูคํ านิยามของการนมัสการและคํ าตางๆ ทีเ่กี่ยวของ
คุณจะเรยีนวาการนมัสการดวยจิตวิญญาณและความจริงหมายถึงอะไรและเพราะเหตุใดจึงนมัสการ เมื่อใดและที่ไหน
คุณจะเรียนรูรูปแบบของการนมัสการ ชนิดและผลตางๆ ของการนมัสการ
                   ในบทตอไป คุณจะเรยีนรูวาจะนมัสการพระเจาอยางไร ในขณะที่คุณนมัสการดวยจิตวิญญาณและความ
จริง
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คํ านิยาม
                   มีคํ าสํ าคัญ ๓ คํ าทีใ่ชในพระคัมภีรเพื่ออธิบายคํ าวา นมสัการคือ
การนมัสการ
                    การนมัสการ หมายถึง การใหความเคารพยกยอง การจุมพิศ แสดงคารวะตอ ยํ าเกรง ยนืตวัสัน่ดวยความ
กลัว แสดงการอุทิศตน กมหวัลงและใหเกียรติ
                    การนมัสการคือการรับรูถึงพระเจา ธรรมชาติของพระองค พระลักษณะ วถิทีางและการอางสิทธิตางๆ ไม
วาจะเปนโดยการมอบคํ าสรรเสริญหรือกระทํ าพันธกิจบริการของคริสเตียน แสดงการรับรูถึงพระองค “การปรนนิบัติ”
ยงัหมายถึง “การนมัสการ” ดวย
                    การนมัสการ หมายถงึการใหคุณคาแกคนบางคน เปนการตอบสนองตอพระเจาซึ่งเราประกาศคุณคาของ
พระองค เฉลมิฉลองพระองคและอวดอางในพระนามพระองค
                    การนมสัการไมใชรูปแบบของศิลปะเพราะวาพระเจาจะไมแบงพระสิริของพระองคกับรูปแบบของศิลปะไม
ใชรูปแบบตายตัว หลักขอเชื่อ พธิีกรรม คํ าพดูซํ ้าซากหรือการทํ าสํ าเนาระเบียบนมัสการทุกๆ สัปดาหการนมัสการไมใช
การอดทนฟงคํ าเทศนาอยางเลื่อนลอย หรือพมึพ ําการอธษิฐานหรือรองเพลงนมัสการดวยความคํ านึงถึงพระองคเพียง
เลก็นอยและอาจจะดวยจิตใจที่นอยกวานั้นอีก ในการนมัสการคุณแสดงออกดวยกิริยาตามพระคัมภีร ในสิ่งที่คุณรูสึก
ในจิตใจ การนมัสการไมใชอารมณ แตเปนการตอบสนองไมใชแคความรูสึก แตเปนการประกาศถึงความรูสึกของคุณที่
มีตอพระองค ไมใชการอยูเฉยๆ แตเปนการมีสวนรวม
                    การนมัสการ คือ การหมกมุนอยู กบับุคคลหนึ่งซึ่ง...........
                   ไหลลนออกมา จากภายในดวยการ...............
                   แสดงออกอยางทวมทน ดวยการอุทิศตนและหนาที่
                   ตอไปนีเ้ปนคํ าบางคํ าที่เกี่ยวของกับการนมัสการในพระคัมภีร
การขอบพระคุณ
                   การขอบพระคุณหมายถึงการรับรู แสดงความกตัญู เฉลมิฉลองและการกลาวสารภาพ
การสรรเสริญ
                   การสรรเสริญ หมายถึงการยกยอง พระคมัภีรอธิบายวาการสรรเสริญเกิดขึ้นไดในหลายวิธี วิธีหนึ่งคือ “การ
ดึง กระตุก ดีดสายเครื่องดนตรี” ในขณะที่คุณเลนเครื่องสาย การสรรเสริญประกอบดวยการรองเพลงสดุดีและเพลง
สรรเสริญ การสารภาพ การใหพร การโออวดเฉลิมฉลอง การตะโกนและปติยินดี
ถวายพระสิริ
                   ใหเกียรติแก ฐานะตํ าแหนง ความงาม
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ใหเกียรติ
                  ยกยอง แสดงความชอบพอกวาสิ่งอื่น
ยกยอง
                    มอบความยิ่งใหญให ถวายพระสิริ 

ความสัมพันธของการขอบพระคุณ คํ าสรรเสริญและการนมัสการ
                     ไมมเีสนแบงชัดเจนระหวางการสรรเสริญ การนมัสการและการขอบพระคุณ ขณะที่คุณนมัสการคุณอาจ
ไหลเล่ือนไปอยางงายๆ จากอยางหนึง่ไปอีกอยางหนึ่งตามที่ไดแสดงไวในหนังสือสดุดี
                      อยางไรก็ตาม มคีวามแตกตางระหวางสามคํ านี้ คือ
การขอบพระคุณ           มุงเนนที่ส่ิงที่พระเจาทรงกระทํ า พระคัมภีรกลาววา “อยาลมืพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค”
(ส่ิงทีพ่ระองคกระทํ าแกคน)
การสรรเสริญ         มุงเนนที่พระเจา พระองคเปนใดและพระลักษณะของพระองค วธิหีนึง่ที่จะสรรเสริญพระเจา คือ
การเนนที่พระนามและคุณสมบัติของพระองค
                      เชนเดยีวกบัที่มีวิธีการที่ส่ังไวในการเขาไปสูพลับพลาของพันธสัญญาเดิมก็มีวิธีที่เหมาะสมสํ าหรับคุณให
เขาไปสูการทรงสถิตของพระเจา คุณ “เขาไปยงัประตูของพระองคดวยการโมทนาขอบพระคุณและเขาไปสูพระนิเวศ
ของพระองคดวยคํ าสรรเสริญ คุณเคลือ่นเขาไปสูจุดหมายปลายทางของการทรงสถิตดวยการขอบพระคุณและการ
สรรเสริญขณะที่คุณสรรเสริญ คุณสรางสถานที่ฝายวิญญาณสํ าหรับพระเจาที่จะเสด็จลงมาและประทับอยู แลวคุณจึง
สามารถนมัสการพระองคดวยจิตวิญญาณและความจริง
                      การนมัสการ คือการรับใชของคุณตอพระเจา พวกเราหลายคนมักยุงอยูกับการรับใชเพื่อพระเจาโดยการ
เทศนา การสอน การฝกอบรม ฯลฯ แตวางานรับใชที่สํ าคัญที่สุดของคุณคือการรับใชตอพระเจาโดยทางการสรรเสริญ
และการนมัสการ

คํ าวิจารณเบ้ืองตน
                      การนมสัการมสีมมติฐานวาพระเจาทรงเปนอยูและมนุษยสามารถรูจักพระองคได พระคัมภีรสอนวา การ
สรรเสริญและการนมัสการตองกระทํ าทั้งในที่ชุมชนและสวนตัว ปจจยัที่แทจริงในการนมัสการคือ จติใจที่ตองการ
กระหายหาพระเจา เหตผุลทีก่ารนมสัการลมเหลวที่จะเกิดในที่ประชุมก็เพราะพวกเขาลมเหลวที่จะมีการนมัสการใน
ชวีิตประจํ าวัน คนเหลานัน้ที่นมัสการอยางแทจริงรวมกันในคริสตจักรคือ ผูทีเ่ขามาในที่ชุมชนเพื่อทํ าสิ่งที่เขาทํ าแลว
เปนการสวนตัว การนมสัการเปนผลจากวิถีชีวิตของการนมัสการ ไมใชชัว่โมงการนมัสการรวมกันซึ่งวางแผนไวอยาง
ชาญฉลาด การสรรเสริญและการนมัสการไมใชงานของมวลชน แตเปนการตอบสนองของแตละคนตอพระเจา เมื่อเรา
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รวมกันในการสรรเสริญ เราผสมผสานกันเขาสูการตอบสนองของกลุม แตวาการแสดงออกของเรามาจากคนแตละคน
แยกจากกัน
                      การตอบสนองของคุณไมจํ าเปนตองถูกกระทบจากการที่ผูอ่ืนขาดการตอบสนอง คุณสามารถสรรเสริญ
พระเจาไดไมวาคนที่อยูรอบๆ คุณจะเปนรูปแบบใด! จงรองเพลงแบงปน แสดงออก ตะโกน เลนโฉงฉาง แตจงเริ่มตน
เถิด
                      คนในยุคสุดทายมีลักษณะที่ไมกตัญูและมีรูปแบบของความมีศีลธรรมโดยปฏิเสธฤทธิ์อํ านาจของ
พระเจา เหตนุีเ้องเราจึงตองการการสอนเรื่องนมัสการ
                    การนมัสการตองถูกควบคุมโดยเจตนาไมใชอารมณของคุณ ถาคณุเชื่อวาพระเจาทรงควบคุมอยูในชีวิต
ของคุณ คุณจึงสามารถเชื่อได พระคมัภีรกลาววาเปนนํ้ าพระทัยของพระเจาที่ใหเราขอบพระคุณในทุกสถานการณ
(๑ เธสะโลนิกา ๕.๑๘)
                   การสรรเสรญิพระเจาอยางสมํ่ าเสมอคือพระบัญชาของพระเจาสํ าหรับคริสเตียนในพันธสัญญาใหม
                  “เหตฉุะนัน้ใหเราถวายคํ าสรรเสริญเปนเครื่องบูชาแดพระเจาตลอดไปโดยทางพระองคนั้นคือ คํ ากลาวยอม
รับเชื่อพระนามของพระองค”       ฮีบรู ๑๓.๑๕
                   พวกเราสวนมากมักจะมีเงื่อนไขใหถูกนํ าเขาสูการนมัสการ แตพระเจาตรัสวา “เจาจง เขามา” “เจาจงถวาย
เครื่องบูชาแหงการสรรเสริญ”
                   ในชาติหลายชาติ รัฐธรรมนูญของเขารับประกันเสรีภาพในการนมัสการ บางครัง้ผูเชื่อเปนพลเมืองมาก
กวาเปนคริสเตียน เขาคดิวาเขามีเสรีภาพที่จะเลือกวาเขาจะนมัสการอยางไรและเมื่อใด แตพระคัมภีรบอกไวเฉพาะ
เจาะจงเกี่ยวกับการนมัสการ
จติวญิญาณและความจริง
                   ตามขอพระคัมภีรสํ าคัญของบทนี้ เพือ่ทีจ่ะใหการนมัสการเปนที่พอพระทัยตองกระทํ าดวย “จิตวิญญาณ
และความจริง” การนมสัการดวยจิตวิญญาณและความจริงหมายถึงอะไร ?
                  ยอหน ๔.๓๓-๓๔มคีวามเกี่ยวพันกับขออ่ืนในมัทธิว พระเยซบูอกผูนํ าทางศาสนาในสมัยของพระองควา
                 “พวกทานผิดแลว เพราะทานไมรูพระคัมภีรหรือฤทธิ์เดชของพระเจา”          มัทธิว ๒๒.๒๙
                  “พระคัมภีร” สะทอนใหเห็นความจริงของการนมัสการของเรา “ฤทธิเ์ดชของพระเจา” สะทอนใหเห็น
วญิญาณของการนมัสการของเรา เชนเดยีวกบัทีพ่ระคัมภีรและฤทธิ์เดชของพระเจาเปนสิ่งที่จํ าเปนสํ าหรับการเขาใจที่
ถกูตองในฝายวิญญาณ จติวญิญาณและความจริงก็จํ าเปนสํ าหรับการนมัสการที่พระเจาทรงพอพระทัย
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                  เพือ่จะเขาใจวาพระเยซูตรัสอะไรเกี่ยวกับการนมัสการ ใหเราวเิคราะหดูสถานการณซึ่งพระองคทรงกลาว
ขอความนี้ จงเปดไปดูยอหนบทที่ ๔ ในพระคัมภีรของคุณ
ขอความจากพระคัมภีร
                  ไมจ ําเปนทีพ่ระเยซูจะตองผานเมืองสะมาเรียเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางของพระองค แตพระองคตรัสวา
พระองค “ตองการ” ทีจ่ะไปทางนั้น พระองคทรงมีจุดนัดพบจากสวรรคที่ตองทํ า
                   พระเยซูทรงพักผอนอยูตรงบอนํ้ า ในขณะทีส่าวกของพระองคพากันเขาไปในเมืองเพื่อซื้ออาหาร เมื่อหญิง
ผูหนึ่งเขามาตักนํ้ า เหน็ไดชดัวาเธอยากจนฝายรางกายเพราะเธอไมมีสาวใชมาตักนํ้ าใหเธอ แตวาเธอยิ่งยากจนกวาใน
ฝายวิญญาณ
                  ทนัใดนั้น พระเยซทูรงขจดัสิ่งกีดขวางซึ่งทํ าเธอไมใหรับความชวยเหลือฝายวิญญาณจากพระองค เราเองก็
เชนกันตองขจัดอุปสรรคทางเชื้อชาติ ทางวฒันธรรมทางนิกายและอุปสรรคทางศาสนศาสตรและอคติสวนตัว เพื่อที่จะ
น ําเอา “นํ ้า” ฝายวญิญาณมาใหแกโลกที่หิวกระหาย พระเยซทูรงจดัการกับเร่ืองเหลานี้แตละอยางในการสนทนากับ
หญิงผูนี้
                     พระเยซูทรงบอกหญิงผูนี้วา “ถาเจารู” (ยอหน ๔.๑๐) คุณตองนมสัการจากตํ าแหนงของการที่คุณรู (เรา
จะพดูเรื่องนี้มากขึ้นเมื่อเราอธิบายถึง “ความจริง” ภายหลงัในบทเรียนนี้ ความรู (ความจริง) เกดิมาจากความเขาใจวา
จริงๆ แลวองคพระผูเปนเจาทรงเปนผูใดซึ่งจะนํ าไปสูการนมัสการ
                     พระเยซูตรัสวา “ถาเจารู เจาจะขอ” ความรูตองการการตอบสนองเสมอ ความรับผิดชอบของเราคือ ตอง
ขอ การตอบสนองของพระองคคือ การให
                     หญงิผูนี้บอกพระเยซูวา “ทานไมมีอะไรจะตักนํ้ าใหดิฉัน” เธอคิดถึงสิ่งๆตางตามธรรมชาติคือ โลกที่เห็นได
เทานั้น เธอหวงวา “ไมมีอะไรจะตักนํ้ า” เมือ่แหลงของนํ้ าธํ ารงชีวิตอยูตรงนั้นกับเธอแลว เหมือนหญิงผูนี้ พวกเราหลาย
คนมุงเนนที่ความเปนไปไมไดของชีวิตเมื่อเราอยูตอหนาผูทรงกระทํ าการอัศจรรย ชวีติทีพ่ระเยซูทรงประทานทํ าใหเกิด
การนมัสการ เปนนํ ้าฝายวญิญาณซึ่งดับความกระหายของคุณโดยที่นํ้ านี้พุงขึ้นมาจากที่ลึกภายในวิญญาณของคุณ
                     แตวามีอุปสรรคอื่นที่พระเยซูตองขจัดออกไปกอนที่หญิงผูนี้จะไดรับชีวิตฝายวิญญาณไหลออกมาและ
ตอบสนองดวยการนมัสการที่แทจริง หญงิผูนี้ถามพระเยซูวา “ทานเปนใหญกวายาโคบบรรพบุรุษของเราหรือ ?”
                     นี่เปนอุปสรรคทางวัฒนธรรมของความสัมพันธทางธรรมชาติซึ่งพระเยซูตองการขจัดเสียกอนที่การ
นมสัการจะเปนที่พอพระทัย     (ภายหลัง พระองคทรงจัดการกับประเพณีการนมัสการ  ประเพณี  และ   วฒันธรรม
เปนอุปสรรคยิ่งใหญที่สุด ๒ ประการของการนมัสการดวยจิตวิญญาณและความจริง)
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                     พระเยซกูลาวถงึความจริงที่วาหญิงผูนี้ไมพึงพอใจในความสัมพันธของเธอกับชาย ๗ คน เธอพยายามที่
จะเตมิความวางเปลาฝายวิญญาณภายในตัวเธอโดยความสัมพันธทางธรรมชาติ (ขอ ๑๕-๑๙)
                    จงจ ําไวเสมอวาไมมีส่ิงใดมาทดแทนการนมัสการได คุณจะผดิหวังในความสัมพันธทางธรรมชาติ ชีวิต
สวนตัวของคุณและคริสตจักรของคุณ จนกวาคุณจะกลายเปนผูนมัสการที่แทจริง
                    คุณจะพบความพึงพอใจที่แทจริงไมไดแมแตจากการรับใช จงจ ําไววาพระเยซูคริสตตรัสอะไรแกมารธาผู
ก ําลงัยุงทํ าสิ่งตางๆ เพือ่องคพระผูเปนเจา พระองคตรัสวามารีไดเลือกรับใชที่ดีกวาโดยการนั่งอยูตอหนาพระองค
                    พระเยซทูรงจัดการกับสภาวะฝายวิญญาณของหญิงผูนี้                  แตเธอเปลี่ยนการสนทนาไปสูหัวขอ
ของศาสนศาสตร (คุณอาจพบสิง่นี้เกิดขึ้นเมื่อคุณจัดการกับคนเกี่ยวกับเร่ืองฝายวิญญาณ)
                    พระเยซตูรัสวาชาวสะมาเรียนมัสการดวยจิตวิญญาณแตไมใชดวยความจริง (ขอ ๑๙-๒๔) ในชวงสมัย
ของเอสราและเนหะมีห เมือ่ชาวสะมาเรียไมไดรับอนุญาตใหชวยชาวอิสราเอลสรางพระวิหาร เขาจงึสรางวิหารของ
เขาเองบนภเูขาเกริซิมที่ซึ่งเขาเชื่อวาอับราฮัมถวายอิสอัคและที่ยาโคบมีความฝนในคืนวันหนึ่ง
                    เขาขึ้นไปยังภูเขานี้บอยๆ และนมัสการแตเขาไมรูวาเขานมัสการอะไร เขากระตือรือลนในการนมัสการ แต
ปราศจากความจริงของพระกิตติคุณ
                    พวกยวินมัสการดวยความจริง (พระบัญญัติ) แตปราศจากจิตวิญญาณ พระเยซูผูทรงเปนชาวยิว ตรัสวา
“รูจักวาเรานมัสการอะไร เพราะวาความรอดนั้นมาจากชาวยิว” ชาวยวิเขาใจความจริง แตเขาเย็นชา ทํ าตามบัญญัติ
หนาซื่อใจคดและทํ าตามพิธีกรรม เขากระท ําตามทาทางของการนมัสการแตจิตใจของเขาไมไดอยูในการนมัสการ
                    เราตองนมัสการพระเจาทั้งในฐานะ“พระบิดา” และ “พระวิญญาณ” พระวิญญาณคือธรรมชาติ พระบิดา
คือความสัมพันธ   ประเดน็ของการนมัสการไมใชวาเราทํ าที่ไหนและเมื่อไร แตอยูที่วาเรานมัสการใครและอยางไร
                    พระเยซูทรงจัดการกับความเปนจริงในการนมัสการไมใชรูปแบบของการนมัสการไมใชรูปแบบของการ
นมัสการ การนมัสการประกอบดวย เราเปนผูใดในฐานะ“ผูนมัสการแท”และเรา“นมัสการอยางแทจริง” อยางไร
                    การนมสัการไมไดจํ ากัดอยูที่สถานที่เฉพาะอยางเชนตัวอาคารคริสตจักรอีกตอไป แมวาเราไมควรละทิ้ง
การเขามารวมกันเปนพระกายรวมเพื่อนมัสการพระเจา (ฮีบรู ๑๐.๒๕ ก)
                    ถาคุณเปนผูนมัสการที่แทจริง คุณไมจ ําเปนตองไปเที่ยวมองหาพระเจา พระองคทรงแสวงหาคุณ พระเจา
ทรงหาคนเหลานั้นที่จะนมัสการพระองคดวยจิตวิญญาณและความจริง        จงอานขอพระคัมภีร   ๒๘-๓๙   และ
๓๙-๔๒ การนมสัการไมสามารถตั้งอยูบนประสบการณของผูอ่ืน ประชาชนชาวสะมาเรียมาสูการนมัสการเพราะความ
จริง (ความรู) และจิตวิญญาณ (ประสบการณ) เขามาและไดยินความจริงจากพระเยซูดวยตัวของเขาเอง
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                    ทีน่ีเ้มือ่เราไดตรวจสอบสถานการณซึ่งเราไดใหขอพระคัมภีรสํ าคัญไวแลว ใหเรามาพูดกันถึงคุณสมบัติ ๒
ประการของการนมัสการอยางละเอียดคือ จติวิญญาณและความจริง
จติวิญญาณ
                    มนษุยเปนสิ่งมีชีวิตซึ่งมี ๓ สวนประกอบดวยรางกายซึ่งมองเห็นไดและจิตใจที่มองไมเห็นและวิญญาณ
จติใจหรือความคิดเปนธรรมชาติฝายจิตใจของมนุษยคือ ความคิด เจตนาและอารมณ วญิญาณเปนมนุษยภายในฝาย
วิญญาณ วญิญาณของคุณมีการตอบสนองทางอารมณเชนเดียวกับความคิดจิตใจ ความคิดจิตใจและวิญญาณมี
ความสมัพันธกันอยางใกลชิดแตแยกจากกัน เพราะวาพระคัมภีรบอกเราวาพระวจนะของพระเจานั้นแหลมคมและ
สามารถแบงแยกความคิดจิตใจและวิญญาณออกจากกันได (ฮีบรู ๔.๑๒)
                   ตอไปนี้คือความจริงบางประการเกี่ยวกับวิญญาณของคุณ พระเจาประทานวิญญาณแกคุณซึ่งจะกลับคืน
สูพระองคเมื่อคุณตายไป : ปญญาจารย ๑๒.๗, อิสยาห ๔๒.๕, เศคาริยาห ๑๒.๑
                   พระเจาทรงเปนพระเจาแหงจิตวิญญาณของมนุษยทุกคน : กนัดารวิถี ๒๗.๑๖
                   ล้ินของคุณเองมีผลกระทบตอวิญญาณของคุณ :      สุภาษิต ๑๕.๑๓   คุณตองเปนแบบอยางของผูเชื่อใน
ฝายวิญญาณ  ๑ ทโิมธี ๔.๑๒ (พระคมัภีรภาษาไทยแปลตกไปตรงที่ขีดเสนคือ ในความรัก ในฝายวิญญาณ ในความ
เชื่อและในความบริสุทธิ์)
                  ในสมัยพระคัมภีร ก ําแพงรอบๆ เมอืงเปนสิ่งที่ปองกันเมือง คุณเปนเหมือนเมืองที่มีกํ าแพงหักพัง ถาคุณไม
ปกครองวิญญาณของคุณ : สุภาษิต ๑๖.๓๒, ๒๕.๒๘
                    พระเจาตรัสผานวิญญาณของคุณ :“วญิญาณของมนุษยคือแสงเทียนขององคพระผูเปนเจา”สุภาษิต
๒๐.๒๗
                    พระเจาเตือนคุณใหระวังวิญญาณของคุณ : มาลาคี ๒.๑๖
                   “การนมัสการในพระวิญญาณ” หมายความวาคุณนมัสการจากสวนลึกภายในใจ เปาโลกลาวถึงการ
ปรนนิบัติพระเจา “ดวยจิตวิญญาณของขาพเจา” โรม ๑.๙
                   อิสยาหกลาวถึงการแสวงหาองคพระผูเปนเจาดวย “วญิญาณที่อยูภายในขาพเจา”       อิสยาห ๒๖.๙
                   กษตัริยดาวิดอวยพรองคพระผูเปนเจาดวยทุกสิ่งที่อยูภายในเขา :  สดุดี ๑๐๓.๑
                   คุณตองถวายเกียรติแดพระเจาดวยวิญญาณของคุณ :  ๑ โครินธ ๖.๒๐
                   เมือ่คุณอธิษฐานดวยภาษาลิ้น (ภาษาแปลกๆ) วญิญาณของคุณอธิษฐาน : ๑ โครินธ ๑๔.๑๔-๑๕
                   คุณไมสามารถนมัสการดวยวิญญาณของคุณไดอยางแทจริง นอกเสยีจากวาคุณไดรับพลังจากพระ
วญิญาณของพระองค ดังนัน้การนมัสการในวิญญาณยอมมีพระวิญญาณบริสุทธิ์รวมดวย
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                   ในขณะที่คุณนมัสการ พระวญิญาณของพระเจาเปนพยานรวมกับวิญญาณของคุณ (โรม ๘.๑๖)
                   “วิญญาณ” มคีวามหมายมากกวาการนมัสการภายในเทานั้น โดยเหตทุีม่นุษยเปนสิ่งมีชีวิตที่ประกอบดวย
๓ ส่ิง เมือ่คุณนมัสการดวยวิญญาณ คุณตองนมัสการดวยสวนของความคิด จติใจและรางกายในธรรมชาติทั้งสามของ
คุณ 
ความจริง
                   คํ าวา “ความจริง” หมายถึง การเปดออก ไมปกปด ซอนไว เพือ่ใหบางสิ่งบางอยางเปนความจริง ส่ิงนั้นตอง
มีองคประกอบ ๓ ประการเปนเกณทวัด
                  ๑.  ตองเปนสากล : คือตองใชไดกับทุกคน
                  ๒. ตองมีระเบียบ : ใชกบัทุกคนไดในวิธีเดียวกัน ใชเกณทวัดเดียวกันนี้กับคนชรา คน หนุมสาว คนรวย
คนจน คนดํ า คนขาว ฯลฯ
                  ๓. ตองไมมีวันสิ้นสุด : หมายถงึวาใชการไดเปนนิรันดร
                  การนมัสการตองตั้งอยูบนพื้นฐานของความจริงซึ่งเปนขอมูลที่ไดจากการใครครวญภาวนาในชวงของการ
ใชเวลากับพระเจาเพื่อคนพบพระองค
                  คุณตองเขาใจวาคุณกํ าลังทํ าอะไรและเพราะเหตุใดในขณะที่คุณนมัสการ ถาคณุเทศนาอยางชาญฉลาด
ซึง่ท ําใหอารมณผูฟงหวั่นไหวและมีเร่ืองราวมากมายรวมทั้งเรื่องตลกสนุกๆ คนอาจกลาววา “เขาเปนนักพูดที่ดีแน
นอน” แทนทีเ่ขาจะนมัสการพระเจา นีเ่องจงึเปนเหตทุี่คุณตองยอมตนผูกพันกับการสอนและการเทศนาพระวจนะแบบ
อรรถาธิบาย
                 มกีารเนนความจริงในคริสตจักรยุคแรก เขายนืหยัดมั่นคงในหลักขอเชื่อ(กิจการ ๒.๔๒)เปาโลบอกทิโมธีให
อานและแนะนํ าใหรูจักหลักขอเชื่อ (๑ ทโิมธี ๔.๑๓) มกีารเนนที่พระวจนะของพระเจา (โคโลสี ๓.๑๖-๑๗)
                  เมือ่เปาโลเห็นประชาชนที่กรุงเอเธนสนมัสการ เปนการนมสัการที่ไมเปนที่พอพระทัยเพราะวาไมไดต้ังอยู
บนความรูแทจริงของพระเจา เขากลาววา “นมสัการสิ่งที่เขาไมรูจัก” (กิจการ ๑๗.๒๓)
                  ถาคุณกํ าลังจะนมัสการ คุณตองยอมตนผูกพันกับพระวจนะของพระเจา ไมใชมีแคความรูสึกของอารมณ
เหตผุลทีพ่ระเจาทรงปรารถนาใหมีการนมัสการดวยความจริงก็เพราะ
                 “ซาตาน.....มนัมิไดต้ังอยูในสัจจะ เพราะมันไมมีสัจจะ เมือ่มันพูดเท็จ มนักพ็ดูตามสันดานของมันเองเพราะ
มนัเปนผูมุสาและเปนพอของการมุสา”             ยอหน ๘.๔๔
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                  “และทานทั้งหลายจะรูจักสัจจะ และสจัจะจะทํ าใหทานทั้งหลายเปนไทย”        ยอหน ๘.๓๒
                  ถาคุณกํ าลังจะนมัสการ “ดวยความจริง” แลวคณุตองรูวาสิ่งที่พระคัมภีรกลาวนั้นเปนความจริง นี่เปนสิ่ง
สํ าคัญเพราะวามี “วญิญาณแหงความจริง” และ “วญิญาณแหงความเท็จ” กระท ํากิจอยูภายในโลกนี้ พระคัมภีรกลาว
ถงึคนที่ “ศึกษาเลาเรียนอยูตลอดเวลาแตไมเคยมีความรูถึงความจริง”
                  ตอไปนี้เปนคํ าตอบตอปลาตซึ่งถามวา “ความจริงคืออะไร” การสรปุนี้นํ ามาจากขอพระคัมภีรอางอิงทั้งหมด
เกี่ยวกับ “ความจริง” ในพระคัมภีร
1.     พระเจาทรงเปนความจริง

• พระองคทรงเปนอยูในความจริง
• พระเนตรของพระองคทรงอยูเหนือความจริง
• วถิขีองพระเจาเปนจริง
• พระราชกิจของพระองคเปนจริง
• พระวจนะของพระองคเปนจริง
• คํ าปรึกษาของพระองคเปนจริง
• พระคุณของพระองคเปนจริง
• พระองคทรงเปดเผยความจริง
• พระองคทรงตัดสินบนพื้นฐานของความจริง
• ความจริงของพระองคเปนนิรันดรและไมจํ ากัด
• พระองคปรารถนาใหมนุษยทุกคนรูความจริง
• พระองคทรงรับรองงานรับใชของพระองคบนพื้นฐานของความจริง
• พระองค “ทรงเปนบิดา” คุณในความจริง

2.     พระเยซูทรงเปนความจริง
• พระองคทรงเปนความจริงซึ่งปรากฎเปนมนุษย
• พระองคทรงเปนความสวางแท
• พระองคทรงเปนอาหารแท
• พระองคทรงเปนเถาองุนแท
• พระองคทรงเต็มไปดวยความจริง
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• ความจรงิมาถึงเราโดยทางพระองค
• พระองคทรงเปนพยานที่สัตยซื่อและแทจริง
• ความจริงอยูในพระองค
• พระองคทรงเปน “ทางนั้น เปนความจริง”

3.     พระวิญญาณบริสุทธิ์ ถกูเรียกวา พระวญิญาณแหงความจริง
4.     พระวจนะเปนจริงและการพิพากษาของพระเจาตั้งบนพระวจนะนี้
5.     ความรอด ซึง่มพีืน้ฐานอยูบนพระกิตติคุณนั้นเปนความจริง
6.    ผลของพระวิญญาณอยูในความดีงามทั้งมวล ความชอบธรรมและความจริง ดังนั้นผล ของพระวิญญาณจึง
เปนจริง (เอเฟซัส ๕.๙)
7.     คริสตจักร ตองมีรากฐานบนความจริง เปนเสาหลักและพื้นฐานของความจริง
8.     การทรงเจิมของพระเจาเปนความจริง (๑ ยอหน ๒.๒๗)
                    ถาคุณตองเปนผูนมัสการแท คุณตองไมใชรูแคความจริงเทานั้น คุณตองตอบสนองดวย
                    กษัตริยซาอูลและดาวิด เมือ่ถกูเผชิญหนากับความบาปของเขา กษตัริยดาวิดตอบสนองโดยการสํ านึก
บาป แตซาอูลไมสํ านึก การนมสัการของซาอูลไมเปนที่พอพระทัยเพราะวา
๑.      ประชากร “เพราะวาขาพเจาเห็นประชาชน” .....เขาหวงใยวาคนจะคิดอะไรมากกวาพระเจาทรงคิดอะไร
๒.     ความเครงศาสนา  พระองคทรงมีความชอบธรรมของพระองคเอง อางวาพระองคไดรับตํ าแหนงผูเผยพระวจนะ
เพราะวาการที่จะไปสงครามกอนอธิษฐานนั้นไมถูกตองตามพระคัมภีร
๓.     ความเยอหยิ่ง ซาอลูมีความพอใจในตนเอง จงสงัเกตวาเขากลาววา “ขาพเจาเองเพราะทานมิไดมาที่นี่”
                    ซาอลูถวายเครือ่งบูชาในขณะที่พระเจาขอใหเขาสํ านึกผิดและการนมัสการของเขาไมเปนที่ยอมรับ พระ
เจาทรงปรารถนาการเชื่อฟงมากกวาเครื่องบูชา การท ําตามรูปแบบของการนมัสการไมวาจะดูศักดิ์สิทธิ์เพียงใด ก็ไมมี
ความหมายอะไรถาจิตใจไมถูกตองกับพระเจา
จติวญิญาณและความจริงไปดวยกัน
                   การนมัสการดวยจิตวิญญาณคือ การยอมใหพระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนไหวในวิญญาณที่ไดรับการไถ
แลวของคุณ ซึง่ท ําใหเกิดความรัก ความยกยองชื่นชม ความสละอุทิศตน ถวายเกยีรติและความยํ าเกรงนับถือไปยัง
พระเจาผูทรงเปนพระวิญญาณ
                   การนมัสการดวยความจริงคือการนมัสการตามพระวจนะของพระเจาและการตอบสนองอยางเหมาะสม
ตอความจริงของพระเจา
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                     ดังนั้น “การนมสัการดวยจิตวิญญาณและความจริง” ประกอบดวยผูเชื่อซึ่งถวายเกียรติและชื่นชมพระเจา
โดยการเราของพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามพระวจนะของพระเจา จ ําเปนตองมีทั้งพระวิญญาณและพระวจนะของพระ
เจาเพื่อใหเกิดการนมัสการแท ถาพระวิญญาณไมไดอยูที่นั่ แลวการนมัสการก็ตายและไรชีวิต ถาไมมีพระวจนะแลว
การนมสัการก็เปนแคพิธีกรรมหรือลัทธิทํ าตามอารมณเทานั้น

เหตุใดเราจึงนมัสการ
                     เรานมัสการเพราะวา
ตัวอยาง
                     พระคมัภีรมีตัวอยางมากมายของการนมัสการ
การหนุนใจ
                     เราไดรับคํ าบัญชาจากพระคัมภีรใหนมัสการ
                    “คือชนชาติที่เราปนเพื่อเราเอง เพือ่เขาจะถวายสรรเสริญเรา”              อิสยาห ๔๓.๒๑
                    “และทานทัง้หลายก็เสมือนศิลาที่มีชีวิตที่กํ าลังกอข้ึนเปนพระนิเวศฝายวิญญาณ เปนปุโรหิตบริสุทธิ์ เพื่อ
ถวายสักการบูชาฝายวิญญาณ ทีช่อบพระทัยของพระเจาโดยทางพระเยซูคริสต แตทานทั้งหลายเปนชาติที่พระองค
ทรงเลือกไวแลว เปนพวกปุโรหิตหลวง เปนประชาชาติบริสุทธิ์ เปนชนชาติของพระเจาโดยเฉพาะ เพือ่ใหทานทั้งหลาย
ประกาศพระบารมีของพระองค ผูไดทรงเรียกทานทั้งหลายใหออกมาจากความมืด เขาไปสูความสวางอันมหัศจรรย
ของพระองค”           ๑ เปโตร ๒.๕, ๙
                    “จงสรรเสริญพระเจาเถิด เปนการดีที่จะรองเพลงถวายสดุดีแดพระเจาของเรา เพราะพระองคทรงพระ
เมตตาและบทเพลงถวายสรรเสริญก็เหมาะสม”             สดุดี ๑๔๗.๑
                     คํ าบัญชาครั้งแรกคือ ใหนมัสการพระเจา (อพยพ ๒๐.๑-๕,. สดุดี ๔๕.๑๑) งานรบัใชที่ยิ่งใหญที่สุดของ
คุณคือ การนมสัการพระเจามากกวาการทํ างานเพื่อพระเจา
                    “บุตรของขาพเจาเอย อยาเพกิเฉยเพราะพระเจาไดทรงเลือกทานใหยืนอยูเฉพาะพระพักตรของพระองค
เพือ่ปรนนิบัติพระองคและเปนผูปรนนิบัติของพระองคและเผาเครื่องหอม”            ๒ พงศาวดาร ๒๙.๑๑
เปนจุดหมายปลายทางนิรันดร
                     คุณถูกสรางใหนมัสการและจุดหมายปลายทางของคุณถูกตัดสินโดยดูวาคุณนมัสการพระเจาเที่ยงแท
หรือไม
รปูแบบของการนมัสการ
                     รูปแบบของการนมัสการประกอบดวย

        การยกยอง : พระเจา (แสวงหาเบื้องบน)
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        การทํ าใหจํ าเริญ : พระกายของพระคริสต (อยูภายใน)
        การประกาศ : คนหลงหาย  (ออกไปตามหา)

                      ทัง้สามสวนนี้เปนสิ่งจํ าเปน คริสตจักรยุคแรกเดินตามรูปแบบนี้ (กิจการ ๒๔.๓, ๔๖, ๔๗) ยอหนก็เนนยํ้ า
เร่ืองนี้ (ยอหน ๑๕.๑-๑๑, ๑๒-๑๗, ๑๘-๒๗)
                      เมือ่คุณยกยองพระเจา คุณก็จํ าเริญขึ้น เมื่อคุณจํ าเริญ คุณก็ประกาศ เมื่อคุณประกาศ คุณก็จํ าเริญขึ้น
และยกยองพระเจา .....ดังนัน้รูปแบบจึงตอเนื่องเปนวงจรไป
ผลของการนมัสการ
                     ตอไปนี้เปนผลที่ประเสริฐบางประการของการนมัสการ
๑.    พระเจาทรงไดรับเกียรติ
                    “บุคคลทีน่ ําการโมทนาพระคุณมาเปนเครื่องสักการบูชาก็ใหเกียรติแกเรา เราจะสํ าแดงความรอดของพระ
เจาแกผูจัดทางของเขาอยางถูกตอง”         สดุดี ๕๐.๒๓
๒.   รับรูถึงผูแสวงหา
                     ผูแสวงหาไดรับการยอมรับเขาสูการทรงสถิตของพระเจา
                    “จงเขาประตูของพระองคดวยการโมทนา และเขาบริเวณพระนิเวศของพระองคดวยการสรรเสริญ จง
ถวายโมทนาขอบพระคุณพระองค จงถายสาธุการแดพระนามของพระองค”             สดุดี ๑๐๐.๔
                    “อยาทุกขรอนในสิ่งใดๆ เลย แตจงทลูเร่ืองความปรารถนาของทานทุกอยางตอพระเจาดวยการอธิษฐาน
การวิงวอนกับการขอบพระคุณ”               ฟลิปป ๔.๖
                     พระคัมภีรกลาววา พระเจาทรงอยูทามกลางคํ าสรรเสริญของประชากร (สดุดี ๒๒.๓) เมื่อคุณสรรเสริญ
พระองค คุณสรางพลับพลาฝายวิญญาณซึ่งพระองคเสด็จมาสถิตอยู
๓.    ผูเชื่อไดรับการชํ าระใหบริสุทธิ์
                     เมือ่คุณเขาสูการทรงสถิตของพระเจาโดยการนมัสการ คุณไดรับการชํ าระใหบริสุทธิ์
                    “ผูใดจะขึน้ไปบนภูเขาของพระเจาและผูใดจะยืนอยูในวิสุทธิสถานของพระองค คือผูที่มีมือสะอาดและใจ
บริสุทธิ์ ผูทีม่ไิดปลงใจในสิ่งเท็จและมิไดสาบานอยางหลอกลวง เขาจะรบัพระพรจากพระเจาและความยุติธรรมจาก
พระเจาแหงความรอดของเขา”         สดุดี ๒๔.๓-๕
                   “เบามีไวสํ าหรับเงิน เตาถลุงมีไวสํ าหรับทองคํ า คํ าสรรเสริญของคนจะพิสูจนคน”      สุภาษิต ๒๗.๒๑
                     ขณะทีคุ่ณถูกเผาไหมและแตกหักตอหนาพระองค ความไมบริสุทธิ์ในชีวิตของคุณก็ถูกแยกออกไปจากแร
ทีม่คีาและลอยขึ้นสูผิวพื้นเพื่อที่คุณจะนํ าสิ่งเหลานั้นไปไวที่ไมกางเขน เมือ่คุณใชเวลากับการทรงสถิตของพระองค
คุณก็ถูกเปลี่ยนแปลงใหม
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                     โมเสสสะทอนพระสิริของพระเจาบนสีหนาของเขา
                     ประชากรสังเกตเห็นไดวาสาวกของพระเยซูไดอยูกับพระเจา
                      อิสยาห ชายผูมีริมฝปากไมสะอาด ไดรับการชํ าระใหสะอาดโดยไฟของพระเจา
 ๔.     คริสตจักรจํ าเริญขึ้น
                    คริสตจกัรทีส่รรเสริญพระเจามีผลทํ าใหประชากรรวมกันเปนนํ้ าหนึ่งใจเดียว มกีารถวาย มคีวามกระตือรือ
ลนและนมัสการที่บานเชนเดียวกับในที่ชุมชน (กจิการ ๒.๔๒-๔๗)
๕.    มกีารประกาศแกคนหลงหาย
                    กิจการ ๒.๔๗ บันทกึวา ผูเชือ่สรรเสริญพระเจาและคนอีกมากมายถูกนับรวมเขากับคริสตจักร ถาคุณ
นมสัการดวยจิตวิญญาณและความจริง ผูไมเชือ่ซึ่งอยูทามกลางคุณจะถูกดึงดูดเขามาหาพระเจา
เตรยีมตัวเพื่อการนมัสการ
                    ตอไปนีเ้ปนขอพระคัมภีรซึ่งอธิบายวาจะเตรียมจิตใจของคุณใหนมัสการพระเจาไดอยางไร
                   “กใ็หเราเขาไปใกลดวยความบริสุทธิ์ใจ ดวยไวใจเต็มที่ มใีจทีไ่ดรับการทรงชํ าระใหสะอาดแลว และมีกายที่
ลางชํ าระดวยนํ้ าบริสุทธิ์”              ฮีบรู ๑๐.๒๒
                    การทรงเรียกใหนมัสการคือ “ใหเขามาใกล” ขณะที่คุณเขามาใกล มจีุดตรวจสอบดังนี้คือ
ความจริงใจ : จิตใจบริสุทธิ์
ความไวใจ : มคีวามมั่นใจเต็มที่ในความเชื่อ
ความถอมใจ : รูวาคุณไมมีคุณคาควรนอกจากโดยทางพระโลหิต
ความบริสุทธิ์ : การช ําระใหสะอาดประจํ าวันดวยนํ้ าบริสุทธิ์แหงพระวจนะของพระเจา

แบบตางๆ ของการนมัสการ
                    พระคัมภีรกลาวถึงแบบตางๆ หลายอยางในการนมัสการ
๑.      การนมัสการแหงการสํ านึกผิด
                    สดุดี ๕๑ เปนตวัอยางที่วิเศษของการนมัสการแหงการสํ านึกผิด เปนค ําอธิษฐานของดาวิดหลังจากที่เขา
ท ําบาปกับเบธเชบา
๒.     การนมัสการแหงการยอมรับ
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                   โยบสูญเสียลูกๆ และทรัพยสินของเขา แตเขาก็ยังนมัสการพระเจา
                   “แลวโยบก็ลุกขึ้น ฉีกเสื้อคลุมของตน โกนศีรษะ กราบลงถึงดินนมัสการ ทานวา ‘ขาพเจามาจากครรภ
มารดาของขาพเจาตัวเปลา และขาพเจาจะกลับไปตัวเปลา พระเจาประทานและพระเจาทรงเอาไปเสีย สาธุการแดพระ
นามพระเจา”      โยบ ๑.๒๐-๒๑
๓.     การนมัสการแหงการอุทิศตน
                    อานปฐมกาล ๒๒.๑-๑๔ เร่ืองราวของอับราฮัมและอิสอัค คือตัวอยางที่ยิ่งใหญของการนมัสการแหงการ
อุทิศตน    จงสงัเกตวาอับราฮัมใหการนมัสการเปนสิ่งสํ าคัญอันดับแรก เขาลุกขึ้น “แตเชาตรู” เพือ่นมัสการ แมวาเขา
เชือ่วาเขาตองสูญเสียบุตรชายซึ่งเขารักที่สุด (พวกเราบางคนไมสนใจที่จะลุกขึ้นแตเชาเพื่ออธิษฐาน เรารูสึกวาเปนการ
ลงทนุมากเกินไป)
                     การนมัสการแหงการอุทิศตนนั้น เราตองแยกตนไวเพื่อพระเจา อับราฮัมบอกคนใชของเขาวา “เจาจงรอ
อยูที่นี่” การนมสัการแทตองการใหเราตั้งใจที่จะแยกตนไวจากสิ่งที่รบกวนภายนอก
                     การนมัสการแทนั้นเปนเรื่องของแตละบุคคล คุณจะไมมวีันไดนมัสการอยางแทจริงจนกวาคุณกระทํ าการ
นมสัการแหงการอุทิศตนตามลํ าพัง
                     การนมสัการแหงการอุทิศตนนั้นตองลงทุนมาก ในกรณีของอับราฮัม พระเจาทรงขอใหเขาถวายบุตรคน
เดียวของเขา กษตัริยดาวดิกลาววาเขาจะไมถวายสิ่งใดตอพระเจาซึ่งเขาไมไดจายเงินเลย (๒ ซามูเอล ๒๔.๒๔)
๔.     การนมสัการแหงการผูกพันตน (ท ําสัตยสาบาน)
                    ตัวอยางของการนมัสการแหงการผูกพันตน ใหดู ๒ พงศาวดาร ๑๕.๑๐-๑๕ บันทึกวา อิสราเอลท ําพันธ
สัญญาทีจ่ะปรนนิบัติพระเจาในขณะที่เขานมัสการ
๕.     การนมสัการแหงการทํ าสงคราม
                   โดยพื้นฐานแลว ศัตรูของคุณโจมตีคุณ ๔ ดานดวยกัน ซาตานโจมตีการนมัสการพระเจาของคุณ โจมตีพระ
วจนะพระเจา การด ําเนินชีวิตคริสเตียนและงานของคุณเพื่อพระเจา
                   จงอานสดุดี ๑๔๙.๖-๙ มตัีวอยางที่ดีที่สุดของการใชคํ าสรรเสริญเปนอาวุธ เมือ่ประกอบกับพระวจนะของ
พระเจา คํ าสรรเสริญทํ าหนาที่ดังนี้
๕.๑ กระทํ าการแกแคนแกชาวโลก : คํ าสรรเสริญมีประสิทธิภาพในการทํ าสงครามกับคนที่ไมรูจักพระเจา
๕.๒ กระทํ าการลงโทษ : การยติุธรรมและการพิพากษาเกิดผลจากการสรรเสริญ
๕.๓ ลามตรวนกษัตริยของเขา : พระเจาบอกใหเราผูกมัดมาร แลวโยนมันทิ้งไป
๕.๔ เอาเครื่องเหล็กลามเจานาย : คํ าสรรเสริญผูกมัดอํ านาจที่ดอยกวาของซาตานเชน ผูน ําในระบบของโลกนี้
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๕.๕ กระท ําแกเขาตามคํ าพิพากษาที่เขียนไว : ขณะที่คุณสรรเสริญ ศัตรูของคุณถูกตัดสินบนพื้นฐานของพระวจนะ
ของพระเจา มตัีวอยางมากมายในพระคัมภีรในเรื่องของการสรรเสริญและการนมัสการในการใชอาวุธฝายวิญญาณ
ตอไปนี้เปนตัวอยางบางประการ
                     กเิดโอนนมสัการกอนการตอสูกับชาวมีเดียนและเขากับคนของเขารองตะโกนกอนการตอสู
                     เปาโลและสิลาสนมัสการกอนที่เขาจะถูกปลอยจากคุก
                    โยนาหนมสัการกอนที่เขาจะถูกปลอยจากทองปลา

จะนมัสการเมื่อใด ?
                    คุณควรนมัสการ
๑.    ประจํ าวัน
                    อิสราเอลสรรเสริญพระเจาทุกวันๆ (๒ พงศาวดาร ๓๐.๒๑) คริสตจกัรในพันธสัญญาใหมไปตามบาน
สรรเสริญพระเจา (กจิการ ๒.๔๖-๔๗)
๒.     อยางตอเนื่อง (สมํ่ าเสมอ)
                   “ขาพเจาจะสรรเสริญพระเจาตลอดไป คํ าสรรเสริญพระองคอยูที่ปากขาพเจาเรื่อยไป”        สดุดี ๓๔.๑
                   “ขอใหบรรดาผูที่เห็นชอบในชัยชนะของขาพระองคโหรองและยินดีและกลาวอยูเสมอวา ‘พระเจาใหญ
ยิ่ง.....’” สดุดี ๓๕.๒๗
                   “เหตฉุะนัน้ใหเราถวายเครื่องบูชาแหงคํ าสรรเสริญแดพระเจาตลอดไป โดยปากของเรากลาวขอบพระคุณ
พระนามของพระองค”          ฮีบรู ๑๓.๑๕
                   “เขาทัง้หลายอยูในพระวิหารสรรเสริญพระเจาเสมอๆ (ทุกวัน)”            ลูกา ๒๔.๕๓
                   “และอยาเมาเหลาองุนซึ่งจะทํ าใหเสียคน แตจงประกอบดวยพระวิญญาณ จงปราศรัยกันดวยเพลงสดุดี
เพลงนมัสการและเพลงสรรเสริญ คือ รองเพลงสรรเสริญและสดุดีจากใจของทานถวายองคพระผูเปนเจา   จงขอบ
พระคณุพระเจาคือพระบิดาสํ าหรับส่ิงสารพัดเสมอ ในพระนามของพระเยซูคริสตเจาของเรา”  เอเฟซัส ๕.๑๘-๒๐

๓.     ภายหลงัจากที่มีการสํ าแดงพิเศษของพระเจา
                    จงอานเกีย่วกับการปรากฎพระองคเปนพิเศษของพระเจาแกอับราฮัมในปฐมกาล ๑๒ และการสํ าแดงของ
พระเจาแกโมเสสในอพยพ ๓๔ เมือ่พระเจาทรงเปดเผยพระองคเองดวยวิธีพิเศษ ประชากรก็นมัสการพระองค
๔.     เมื่อไดรับพระสัญญาของพระเจา
                    เมือ่เอลีเซอรไดรับพระสัญญาพิเศษจากพระเจาในปฐมกาล ๑๓.๑๔-๑๘ เขาตอบสนองโดยการนมัสการ
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๕.     เมื่อคํ าอธิษฐานไดรับคํ าตอบ
                    เมื่อเอลีเซอรไดรับคํ าตอบคํ าอธิษฐานของเขา เขานมัสการพระเจา (ปฐมกาล ๒๔)
๖.      เมือ่คนเห็นชอบกับเรา
                   เมือ่มีผูเห็นชอบดวยกับเอลีเซอร ในปฐมกาล ๒๔.๕๒เขานมัสการพระเจาดวย (ปฐมกาล๒๔.๕๒)
๗.     หลงัจากวิกฤติการ
                   กษตัริยดาวิดนมัสการพระเจาหลังจากที่บุตรชายเสียชีวิต นีเ่ปนการถวายบูชาแหงคํ าสรรเสริญที่แทจริง 
                   สดุดี ๒๗.๕ กลาวถงึชวงเวลาแหงความทุกขยาก อยางไรก็ตาม ขอ ๖ กลาวถึงการถวาย “เครื่องบูชาแหง
ความยินดี” ดาวิดกลาววา
                  “ขาพระองคจะถวายเครื่องสักการบูชาโมทนาพระคุณแดพระองค และรองทูลออกพระนามของพระเจา”
                                                                                                                                                               สดุดี ๑๑๖.๑๗
                  “และใหเขาถวายเครื่องสักการบูชาโมทนาพระคุณ และเลาราชกิจของพระองคดวยรองเพลงอยางชื่นบาน”
สดุดี ๑๐๗.๒๒
                    การสรรเสริญและนมัสการไมใชการถวายบูชาเมื่อทุกสิ่งดํ าเนินไปดวยดีและคุณรูสึกอยากจะสรรเสริญ
พระเจา แตเปนเครื่องบูชาเมื่อทุกสิ่งเลวรายและคุณยังคงสรรเสริญพระองค
๘.      ในชวงเวลาของการทดลองและการสงคราม
                   โยบยงันมสัการพระเจาแมวาจะผานชั่วโมงที่มืดมิดและสงครามฝายวิญญาณ
๙.       ในทุกสิ่งที่คุณกระทํ า
                    คุณตองนมัสการพระเจาเสมอไปในทุกสิ่งที่คุณกระทํ า เพือ่ถวายเกียรติแดพระเจา
๑๐.     เสมอไปเปนนิตย
                   “ขาพระองคจะโมทนาพระคุณของพระองคเปนนิตย” สดุดี ๕๒.๙

จะนมัสการที่ไหน ?
1.      ในที่ประชุม (คริสตจักร)
                   “ขาพระองคบอกเลาพระนามของพระองคแกพี่นองของขาพระองค ขาพระองคจะสรรเสริญพระองค
ทามกลางชุมนุมชน”        สดุดี ๒๒.๒๒
                  “แลวขาพระองคจะโมทนาพระคุณพระองคในที่ชุมนุมใหญ ขาพระองคจะสรรเสริญพระองคทามกลางคน
เปนอันมาก”     สดุดี ๓๕.๑๘
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                 “จงสรรเสริญพระเจาเถิด จงรองเพลงบทใหมถวายพระเจา รองบทสรรเสริญถวายพระองคในชุมนุมธรรมิก
ชน”        สดุดี ๑๔๙.๑
2.     ในบานของคุณ
                 “ใหธรรมิกชนลิงโลดในชัยเกียรติ ใหเขารองเพลงดวยความชื่นบานบนที่นอนของเขา”        สดุดี ๑๔๙.๕
3.     ตอหนาผูไมเชื่อ
                 “พระองคทรงบรรจุเพลงใหมในปากขาพเจา เปนบทเพลงสรรเสริญพระเจาของเรา คนเปนอันมากจะเห็น
และเกรงกลัวและวางใจในพระเจา”          สดุดี ๔๐.๓
                 “จงรองเพลงถวายพระเจา สรรเสริญพระนามของพระองค            จงประกาศความรอดของพระองคทุกๆวัน
จงเลาถึงพระสิริของพระองคทามกลางบรรดาประชาชาติถึงการอัศจรรยของพระองคทามกลางบรรดาชนชาติทั้ง
หลาย”

สดุดี ๙๖.๒-๓
4.    ตอหนาชนชาติทั้งหลายในโลก
                 “ขาแตพระเจา ขาพระองคจะถวายโมทนาพระคุณพระองคทามกลางประชาชาติ ขาพระองคจะรองเพลง
สรรเสริญพระองคทามกลางชนชาติทั้งหลาย”           สดุดี ๑๐๘.๓
                 “จงรองเพลงบทใหมถวายพระเจา แผนดนิโลกทั้งสิ้นจงรองเพลงถวายพระเจา
                 “จงรองเพลงถวายพระเจา สรรเสริญพระนามของพระองค            จงประกาศความรอดของพระองคทุกๆ วัน
จงเลาถึงพระสิริของพระองคทามกลางบรรดาประชาชาติ ถงึการอศัจรรยของพระองคทามกลางบรรดาชนชาติทั้ง
หลาย”         สดุดี ๙๖.๑-๓
                     คุณจะไดศึกษาตอไปถึงเรื่องการนมัสการ ขณะทีคุ่ณศกึษาเฉพาะอยางมากขึ้นวาจะนมัสการอยางไร เมื่อ
คุณนมัสการดวยจิตวิญญาณและความจริง
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ชื่อ ………………………………………..                           วิชา ระบบวิธีการระดมกํ าลังคน
บททดสอบตนเอง บทที่ ๙

๑.     จงเขยีนขอพระคัมภีรจากความทรงจํ า
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
๒.   ใหคํ านิยามคํ าวา “การนมัสการ”
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
๓.    อธบิายวาการนมัสการดวยจิตวิญญาณหมายความวาอะไร ?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
๔.    อธบิายวาการนมัสการดวยความจริงหมายความวาอะไร ?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
๕.    จงสรุปเหตุผล ๓ ประการวาเหตุใดเราจึงนมัสการ
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
๖.     อธบิายรูปแบบของการนมัสการ
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……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

๗.    จงบอกผล ๕ ประการของการนมัสการ
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
๘.    จงบอกถึงการนมัสการ ๕ แบบ
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
๙.    จงใหขอพระคัมภีรอางอิงซึ่งอธิบายวาจะเตรียมตัวอยางไรเพื่อนมัสการ
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
๑o.  อธบิายวาเราตองนมัสการเมื่อใด ?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
๑๑.  อธบิายวาเราตองนมัสการที่ไหน ?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………



124

 
 
                  คํ าตอบบททดสอบ บทที่ ๙                                      วิชา ระบบวิธีการระดมกํ าลังคน
๑. “แตวาระนั้นใกลเขามาแลวและบัดนี้ก็ถึงแลวคือ เมือ่ผูทีน่มกัารอยางถูกตองจะนมัสการพระบิดาดวยจิต
วญิญาณและความจริง เพราะวาพระบิดาทรงแสวงหาคนเชนนั้นนมัสการพระองค พระเจาทรงเปนพระวิญญาณ และ
ผูทีน่มสัการพระองคตองนมัสการดวยจิตวิญญาณและความจริง”        ยอหน ๔.๒๓-๒๔
๒. การนมัสการหมายถึง การเคารพนับถือ การจุมพิต การแสดงคารวะตอ การยํ าเกรง ยนืตวัสั่นดวยความกลัว
แสดงการอุทิศตน กมหวัลงและใหเกียรติ การนมัสการเปน การรับรูถึงพระเจา ธรรมชาติของพระองค  บุคคลิกภาพ วิธี
การและการอางสิทธิ ไมวาจะโดยการถวายคํ าสรรเสริญหรือแสดงกิริยารับรูโดยการนมัสการของคริสเตียน “การ
ปรนนิบัติ” หมายถึง “การนมัสการ” การนมัสการหมายถึงการใหคุณคาแกคนบางคน เปนการตอบสนองตอพระเจาซึ่ง
เราประกาศถึงคุณคาของพระองค เฉลิมฉลองพระองค และโออวดพระนามของพระองค หนา ๑o๖
๓. ดูคํ าอธบิายเรื่องการนมัสการดวยจิตวิญญาณในหนา ๑๐๘
๔. ดูคํ าอธบิายเรื่องการนมัสการดวยความจริงในหนา ๑๑๑
๕. เรานมัสการเพราะเรามีตัวอยาง การหนนุใจและจุดหมายปลายทางนิรันดร  ดูคํ าอธิบายในหนา ๑๑๔
๖. รูปแบบของการนมัสการประกอบดวย

การยกยอง พระเจา (แสวงหาขึ้นขางบน)
การจํ าเริญ พระกายของพระคริสต (เขาภายใน)
การประกาศ ผูหลงหาย(ออกไปหา)                                         ดูหนา ๑๑๕

๗. คุณอาจหารายการผล ๕ ประการที่อธิบายในหนา ๑๑๕
๘. แบบ ๕ ประการของการนมัสการคือ

๑. การนมัสการแหงการสํ านึกผิด
๒. การนมัสการแหงการยอมรับ
๓. การนมัสการแหงการอุทิศตน
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๔. การนมสัการแหงการผูกพันตน
๕. การนมสัการแหงการทํ าสงคราม
หนา ๑๑๗

๙. ฮีบรู ๑๐.๒๒
๑๐. ดูคํ าอธิบายในหนา ๑๑๘–๑๑๙  เกีย่วกบัวาเราตองนมัสการที่ไหน
๑๑. ดูคํ าอธิบายในหนา ๑๑๙–๑๒๐  เกีย่วกับเราตองนมัสการเมื่อใด

เพื่อการศึกษาตอไป
๑.      จงศกึษาประวัติการนมัสการเพื่อเรียนรูไดมากขึ้น
         การนมสัการกอนการทรงสราง       ดู บันทกึในโยบ ๓๘.๔-๗
         การนมสัการกอนการลมลง
         อาดามและเอวานมัสการพระเจากอนเขาทํ าบาป ทนัททีีเ่ขาหยุดนมัสการพระเจา เขาลมลงในความบาป
         (ปฐมกาล ๓.๑-๑๓)
         การนมสัการในพันธสัญญาเดิม
         คายินและอาเบล : ปฐมกาล ๔
         ปุโรหิต : ปฐมกาล - เฉลยธรรมบัญญัติ
         ชาตอิิสราเอลในทะเลทรายและในดินแดนพระสัญญา : อพยพจนถึงนางรูธ
         การนมสัการในพันธสัญญาเดิมมีรายละเอียดมาก ใชเนื้อความถึง ๗ บท (ขอพระคัมภีร ๒๔๓ ขอดวยกัน) เพื่อ
อธบิายถึงพลับพลาและ ๓๑ ขอ เพือ่อธบิายถึงการทรงสรางทั้งหมดของจักรวาล
         ผูใดทีเ่ขามายงัทีบ่ริสุทธิ์ที่สุดจะมาทางประตูหนึ่งและเดินออกไปทางลานเพื่อไปสูที่ซึ่งพระเจาสถิตอยู ประตูนี้
เรียกวา “ขอบพระคุณ” และลานกวางเรียกวา “การสรรเสริญ”
         สดุดี ๒๒.๓ ชีใ้หเหน็วาพระเจาทรงประทับอยูเหนือคํ าสรรเสริญของประชากรของพระองค ทีป่ระทับของพระองค
อยูทามกลางลานของคํ าสรรเสริญ แมแตการออนวอนก็ตองทํ าดวยการขอบพระคุณ (ฟลิปป ๔.๖)
         ขณะที่คุณเขามาตอหนาพระองค ชองทางของการสื่อสารก็เปดออกซึ่งคุณสามารถพูดและพระองคทรงสดับ คุณ
อาจใชเวลาทั้งหมดดในชีวิตของคุณในการเปนคริสเตียนแหงลานชั้นนอก หรือคุณอาจเคลื่อนเขามาสูลานชั้นในของ
การนมัสการที่แทจริง
การนมสัการในพันธสัญญาใหม
         การนมัสการโดยพระเยซู : ฮบีรู ๒.๑๒
         การนมัสการในคริสตจักรยุคแรก : เขาพบปะกนัในบานและในวันขององคพระผูเปนเจา : ยอหน ๒๐.๑๙, ๒๖,
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กิจการ ๒๐.๗ : ๑ โครินธ ๑๖.๒
         เขามกัจะมคีริสตจักรในบานแมวาเขายังคงพบกันที่ธรรมศาลาและพระวิหารดวย : ฟเลโมน ๒; โรม ๑๖.๕;
โคโลสี ๔.๑๕
         การนมสัการในพันธสัญญาใหมประกอบดวย
การเทศนา : กจิการ ๒๐.๗, ๑ โครินธ ๑๔.๑๙
การอานพระวจนะ : ยากอบ ๑.๒๒, โคโลสี๔.๑๖
การอธิษฐาน : ๑ โครินธ ๑๔.๑๔-๑๖
การรองเพลง : เอเฟซัส ๕.๑๙, โคโลสี ๓.๑๖
การบัพติศมาและพิธีมหาสนิท : กจิการ ๒.๔๑, ๑ โครินธ ๑๑.๑๘-๓๔
การใหทาน :  ๑ โครินธ ๑๖.๑๒
การเคลื่อนไหวของของประทานพระวิญญาณ : ๑ โครินธ ๑๒
การนมัสการในปจจุบัน
                รางกายของคุณเปนพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจา
                “ทานทัง้หลายไมรูหรือวาทานเปนวิหารของพระเจา และพระวิญญาณของพระเจาสถิตอยูในทาน”
                                                                                                                                                             ๑ โครินธ ๓.๑๖
                สิบเอด็บทแรกของหนังสือโรมกลาวถึงพระกิตติคุณที่มหัศจรรย การตอบสนองของเราตอพระกิตติคุณใหไว
ในโรม๑๒.๑-๒ เราตองถวายรางกายของเรา(รางกาย ความคิดจิตใจ จติวิญญาณทั้งหมด)เปนเครื่องบูชาที่มีชีวิต
การนมัสการในอนาคต
                รูปแบบของการนมัสการในอนาคตถูกเปดเผยไวในหนังสือวิวรณ ในขอความตอไปนี้ : วิวรณ ๔.๑๐-๑๑;
๕.๑๔; ๑๑.๑๕-๑๗; ๑๔.๖-๗; ๑๕.๔; ๑๙.๔, ๑๐; ๒๒.๘-๙ 
๒.   การนมสัการสรรเสริญไมเปนที่ยอมรับถาผูรับปฏิเสธการนมัสการ ตอไปนีเ้ปนบางสิ่งที่ทํ าใหการนมัสการไมเปนที่
พอพระทัยของพระเจา
การแทรกแซงจากอาณาจักรของซาตาน
                การผูกมัดวิญญาณ การท ําใหใจเลื่อนลอยไปที่อ่ืน การขดัจงัหวะเปนสิ่งที่ซาตานใชแทรกแซงการนมัสการ
ความบาป
                ความบาปทุกชนิดเปนสิ่งที่ขัดขวางการนมัสการ
              “ถาขาพเจาไดบมความชั่วไวในใจขาพเจา องคพระผูเปนเจาคงไมทรงสดับ” สดุดี ๖๖.๑๘
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              “ขอทรงชวยกูขาพระองคจากผูที่ทํ าความชั่วรายและขอทรงชวยขาพระองคใหรอดจากคนกระหายเลือด”
                                                                                                                                                                  สดุดี ๕๙.๒
                เมือ่คุณเอาการนมัสการมาแทนการเชื่อฟงก็ไมเปนที่ยอมรับของพระเจา
               “และซามลูเอลกลาววา ‘พระเจาทรงพอพระทัยในเครื่องเผาบูชาและเครื่องสัตวบูชามากเทากับการที่จะเชื่อ
ฟงพระสุรเสียงของพระองคหรือ ดูเถิด ทีจ่ะเชือ่ฟงก็ดีกวาเครื่องสัตวบูชา และซึง่จะสดับฟงก็ดีกวาไขมันของบรรดา
แกะผู เพราะการกบฎก็เปนเหมือนบาปแหงการถือฤกษถือยาม และความดื้อดึงก็เปนเหมือนบาปชั่วและการไหวรูป
เคารพ เพราะเหตทุีท่านทอดทิ้งพระวจนะของพระเจา พระองคจงึทรงถอดทานออกจากตํ าแหนงกษัตริย’”
                                                                                                                                                     ๑ ซามูเอล ๑๕.๒๒-๒๓
ความรูสึกผิด
                     ความรูสึกผิดจอมปลอม กดีกัน้คณุจากการเขามาสูการทรงสถิตของพระเจาในการนมัสการ วธิทีี่ดีที่สุดใน
การแยกแยะระหวางความรูสึกผิดและการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทํ าใหคุณสํ านึกผิดก็คือ ซาตานทํ าใหคุณมีความรูสึก
ผิดในเรื่องทั่วๆ ไป พระวญิญาณบริสุทธิ์ทํ าใหคุณรูเฉพาะเจาะจงในความผิดบาปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ความกลัว
                     ความกลัวความคิดเห็นของผูอ่ืน ความกลัวที่จะปลดปลอยอารมณ ความกลัวที่จะถูกปฏิเสธและความ
กลวัการดูหมิ่นดูแคลน ลวนแตเปนสิ่งกีดขวางการนมัสการ
ความเยอหยิ่ง
                     พระคมัภีรกลาววาพระเจาทรงตอสูผูที่หยิ่งยะโส  ผูทีพ่ระเจาตอตานยอมไมสามารถนมัสการพระองคได
ความคิดผิดๆเกี่ยวกับพระเจา
                     บางคนคิดวาพระเจานั้นทรงดุราย เหีย้มโหดและพรอมที่จะลงโทษเขาถึงตาย ในขณะที่เราควรมีความ
เกรงกลวัพระเจาในแงของการเคารพนับถือก็ไมไดหมายความวาเราตองตอบสนองดวยความกลัว
วญิญาณแหงความรูสึกหนักใจ
                     เพื่อที่จะสรรเสริญพระเจา คุณตองเต็มใจที่จะยกเลิกวิญญาณแหงความรูสึกหนักใจ ซึง่รวมถึงทาทีของ
การสงสารตนเอง ความหดหูใจ ความเศราและความคิดในแงลบ
พธิกีารซ่ึงกีดขวางเสรีภาพ
                     พระคัมภีรกลาวถึงผูที่มีรูปแบบของคุณธรรมอันดี ซึง่ปฏเิสธฤทธิ์อํ านาจของพระเจา ระเบียบแบบแผน
และพธิกีรรมเปนสิ่งกีดขวางเสรีภาพในการนมัสการและทํ าใหออนระอาใจ (ดูมาลาคี ๑.๑๑-๑๓) เมือ่การนมัสการ
กลายเปนสิ่งที่นาเหนื่อยใจ จงึไมมีความยินดี ราเริงในการนมัสการ (โยเอล ๑.๑๖)
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ประเพณี
                     พระเยซทูรงกลาวถึงผูนํ าทางศาสนาในสมัยของพระองค
                     “เขานมัสการเราโดยหาประโยชนมิได ดวยเอาบทบัญญัติของมนุษยมาตูวาเปนพระดํ ารัสสอนของ
พระเจา”          มทัธิว ๑๕.๙
                    ประเพณีตามบทบัญญัติของมนุษย งานประจ ําวนัและการปฏิบัติซํ้ าซากทุกสิ่งกีดขวางการนมัสการที่แท
จริง (มทัธิว ๖.๗, ฟลิปป ๓.๑๓) (ทกุๆ คริสตจกัรไดพฒันาประเพณีและมักจะยอมถวายบูชาการนมัสการแทมากกวาที่
จะเอาประเพณีมาถวายบูชาคือ ยอมสละการนมัสการแท แตไมยอมสละประเพณี)
การมีรูปเคารพ
                    วฒันธรรมสมัยโบราณเต็มไปดวยรูปเคารพ สดุดี ๑๑๕ บอกถึงลักษณะ ๓ ประการของรูปเคารพดังนี้

1. มนษุยเปนคนทํ าขึ้น
2. ปราศจากชีวิตและไมมีฤทธิ์เดช
3. คนกลายเปนเหมือนสิ่งที่เขานมัสการ

                     ตัวอยางเชน อิสราเอลตาบอดและหูหนวกตอพระเจาเที่ยงแทเพราะวาเขานมัสการรูปเคารพที่ตาบอด
และหูหนวก
                     รูปเคารพของเราในทุกวันนี้ละเปนอยางไร ? รูปเคารพของเราบางอยางมีลักษณะเชนเดียวกัน ส่ิงใดก็ตาม
ทีคุ่ณใหเวลามาก ใหความสนใจและความรักใครมากกวาพระเจาก็คือรูปเคารพ โยบกลาวถึงลัทธิวัตถุนิยมวาเปนรูป
เคารพ “ทองคํ าและเงิน” (โยบ ๓๑.๒๔-๒๘) แมแตงานรับใชอาจเปนรูปเคารพได (ลูกา ๑๐.๔๑)
การไมลงรอยกันกับคูครองของคุณ
                     การไมลงรอยกันกับสามีหรือภรรยาของคุณสามารถกีดกั้นการอธิษฐานของคุณ โดยทีก่ารนมัสการเปน
สวนของการนมัสการ การนมัสการจึงถูกปดกั้น
เปนคนคอยเฝาดูแทนที่จะเขามีสวนรวม
                     เมือ่คุณเปนคนคอยเฝาดูแทนที่จะเขามีสวนรวม คุณกก็ลายเปนเหมือนมีคาหภรรยาของดาวิดซึ่งไมเขามี
สวนรวมแตเฝาดูและวิจารณการนมัสการของพระองค
ความหวงใยโลก
                     ส่ิงหนึ่งที่วิญญาณของแอนตี้ไครสตจะทํ าคือ ท ําใหธรรมกิชนของพระเจาหมดเวลาไปกับความหวงใยของ
โลก ซึง่มชียัชนะคุณในฝายวิญญาณและแทรกแซงการนมัสการ (ดาเนียล ๗.๒๕ และมาระโก ๔.๑๙)
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การศึกษา
                     ต้ังแตสมัยของตนไมแหงความรูในสวนเอเดน ซาตานท ําใหคนเราหมกมุนอยูกับการศึกษา แมแตในดาน
การศึกษาของคริสเตียน คุณอาจเรยีนรูทุกอยางเกี่ยวกับพระเจาแตไมเคยตอบสนองตอพระองคในการสรรเสริญและ
การนมัสการ
นมสัการพระเจาเที่ยงแทในรูปแบบที่ผิด
                    คุณอาจนมัสการพระเจาเที่ยงแทแตดวยวิธีที่ผิด คุณก ําลงันมัสการพระเจาดวยวิธีที่ผิดเมื่อคุณนมัสการ
พระองค
๑.   ตามทีคุ่ณคิดเห็นเกี่ยวกับพระองค
                    ในอพยพ ๓๒ อิสราเอลทํ าตัวแทนของพระเจาในรูปแบบวัวทองคํ า พวกเขาลดพระองคลงมาเปนแครูป
ภาพและนมัสการดวยวิธีที่พระเจาไมยอมรับ อิสยาห ๔๐.๑๘-๒๖ ชีใ้หเห็นวา เราไมอาจลดพระเจาลงมาเทากับรูป
ภาพได
                    ในปจจุบันบางคนกลาววา “ผมนมสัการพระเจาตามที่คิดเห็นวาพระองคเปนอยางไร” ซึง่ไมใชส่ิงที่ถูกตอง
คํ าจ ํากดัความของคุณเกี่ยวกับพระเจาตองเปนตามมาตรฐานของพระคัมภีร
๒.   นมสัการดวยวิธีของตนเอง
                    คายนิพยายามทีจ่ะนมัสการดวยวิธีของเขาเองและพระเจาปฏิเสธการนมัสการของเขา (ปฐมกาล ๔)
                    นาดบัและอาบีฮูเสนอไฟที่แปลกออกไปและตาย (เลวีนิติ ๑๐.๑-๒)
                    ซาอลูนมัสการเมื่อพระเจาตองการการสํ านึกผิด (๑ ซามเูอล ๑๓.๘-๑๔ ก)
                    ฟาริสีนมัสการดวยบัญญัติของเขาเอง วธิทีางประเพณีแตไรประโยชน (มัทธิว ๑๕.๑-๙, ๒๓.๒๓-๒๘
๓.   ดวยทาที่ผิด
                   มาลาคี ๑.๖-๑๔, ๓.๑๓-๑๔, ๔.๑,๓ กลาวถงึชวีติประจํ าวันและการนมัสการตามพิธีกรรม ปุโรหิตเปนผูนํ า
ในการบาปนี้ แตก็สงไปยังประชาชนดวย ประชาชนกลาวถึงการนมัสการวา “ดูซิ ชางนาออนระอาใจ”
                   จงสงัเกตดูผลของการนมัสการที่พระเจาไมยอมรับในมาลาคี ๔.๑-๓ จงอานอิสยาห ๑.๑๑-๒๐ ประชาชน
ก ําลงัท ําสิง่ที่ถูกตองตอพระเจาดวยวิธีที่ถูกตองแตดวยทาทีที่ผิด
เมือ่พระสิริพรากจากไป
                   คุณไดศึกษาแลวเกี่ยวกับพระสิริของพระเจาและพระสิริทรงพรากจากอิสราเอล เมือ่หีบพระบัญญัติถูกยึด
ไป เมือ่พระสิริของพระเจาถูกยึดไป พระเจาก็ไมมีสวนรวมในพิธีการนมัสการของอิสราเอลอีกตอไป
                   จงอานอิสยาห ๑.๑๑-๑๕ ไมมใีครรูวาพระเจาทรงหายไปจากการนมัสการของเขา ถาขอความนี้พระเจา
ทรงเขยีนเสียใหมสํ าหรับคริสตจักรสมัยใหมของเราในปจจุบัน เราอาจเห็นขอความดังนี้
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                   จ ํานวนเงนิสิบลดและการถวายมากมายของเจาจะเปนอะไรแกเรา และสิง่ที่เจาเห็นวาเปน “เครื่องถวาย
บูชา” นัน้เรามมีากมายแลวสํ าหรับงานดีๆของเจา งานโปรโมชั่นและอาหารเย็นเพื่อระดมทุน เราไมมีความพอใจในการ
บันเทิงของเจา เร่ืองตลกโปกฮาเกีย่วกับเร่ืองที่ซีเรียส นกัรองตลกและนักเทศน (ในตางประเทศ มรีายการตางๆ แบบนี้
มากกวาในเมืองไทย เปนรายการเพื่อดึงดูดความสนใจใหคนมาฟงพระกิตติคุณ)
                   เมือ่เจาเขามาหาเรา ใครขอใหเจาทํ าสิ่งตางๆนี้คือการเขาเหยียบยํ่ าลานของเราโดยขาดความยํ าเกรงและ
สนใจในการทกัทายปราศรัยกันและกันมากกวาที่จะมีสามัคคีธรรมกับเรา ?
               จงหยดุการนํ าของถวายที่ไรความหมายเสีย ! การนมสัการของเจาเปนเรื่องนารํ าคาญสํ าหรับเรา เชาและเย็น
วนัอาทิตย คืนวนัพุธ เราทนการประชุมที่ชั่วรายของเจาไมได วญิญาณของเราเกลียดการแสดงหรูหรา ละครและเทศ
กาลตางๆ นัน้ มนัเปนภาระสํ าหรับเรา เราเหนือ่ยหนายที่จะทนกับมัน
               เมือ่เจายืน่มอืของเจาออกมาในการอธิษฐานเราจะปดสายตาเสียจากเจาเมื่อเจาอธิษฐานเราจะไมฟงเจา.....
๓.      จงศกึษามากขึ้นเกี่ยวกับจิตวิญญาณของคุณ มนัอาจเปนดังนี้

• โกรธขึ้ง   อพยพ ๖.๙
• ถูกผูกมัด  กิจการ ๒๐.๒๒, โรม ๑๕.๑๓
• แตกหัก               สดุดี ๕๑.๑๗, สุภาษิต ๑๕.๑๓ 
• อิจฉา   ยากอบ ๔.๕
• ดีเลิศ               ดาเนียล ๕.๑๒, สุภาษิต ๑๗.๒๗
• ตกใจกลัว   ๒ ทิโมธี ๑.๗
• รูสึกรุนแรง           กจิการ ๑๘.๒๕
• สกปรก                 ๒ โครินธ ๗.๑
• ดี    เนหะมีห ๙.๒๐
• เศราใจ                ดาเนียล ๗.๑๕, อิสยาห ๕๔.๖
• เตม็ไปดวยความหลอกลวง สดุดี ๓๒.๒
• ใจแข็ง                เฉลยธรรมบัญญัติ ๒.๓๐
• ร่ืนเริง                สุภาษิต ๑๔.๒๙, ปญญาจารย ๗.๙
• เยอหยิ่ง, ถือตัว    สุภาษิต ๑๖.๑๘
• ถอมใจ                สุภาษิต ๑๖.๑๙, อิสยาห ๕๗.๑๕
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• ริษยา                กันดารวิถี ๕.๑๔
• ตัดสินผูอ่ืน    อิสยาห ๒๘.๖
• กิเลสตัณหา           ยากอบ ๔.๕
• ออนโยน      กาลาเทีย ๖.๑, ๑ โครินธ ๔.๒๑, ๑ เปโตร ๓.๔
• ใหม                 เอเสเคียล ๑๑.๑๙, ๑๘.๓๑, ๓๐.๒๖, โรม ๗.๖ (เราตองปรนนิบัติพระองคดวยจิต
                                  วญิญาณที่ใหม)
• เต็มลน               สดุดี ๗๗.๓, ๑๔๒.๓, ๑๔๓.๔, ๗
• อดทน               ปญญาจารย ๗.๘
• เขาใจและรับรูไดเร็ว มาระโก ๒.๘
• ยากจน                อิสยาห๖๖.๒, มทัธิว ๖.๓
• ถูกกดขี่                 กิจการ ๑๘.๕
• ภาคภูมิใจ     ปญญาจารย ๗.๘
• เต็มไปดวยจุดประสงค กิจการ ๑๙.๒๑
• ชกัชวนผูอ่ืนได      กิจการ ๖.๑๐
• รวดเร็ว                    ๑ โครินธ ๑๕.๔๕
• เงียบ                   เศคาริยาห ๖.๘, ๑ เปโตร ๓.๔
• สดชื่น               ๑ โครินธ ๑๖.๑๘, ๒ โครินธ ๗.๑๓
• ปติยินดี                    ลูกา ๑.๔๗
• พักผอน                      ๒ โครินธ ๒.๑๓
• ถูกตอง                    สดุดี ๕๑.๑๐
• คนหา                    สดุดี ๗๗.๖
• ปรนนิบัติ       โรม ๑๒.๑๑
• ถอนหายใจ        มาระโก ๒.๘
• นอนหลับสบาย         โรม ๑๑.๘
• เศราโศก         อิสยาห ๑.๑๕
• มั่นคง                     สดุดี ๗๘.๘
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• หวั่นไหว                     เอสรา ๑.๑, กจิการ ๑๗.๑๖, ฮกักัย ๑.๑๔
• เขมแข็ง                ลูกา ๒.๔๐
• เดือดรอน          ปฐมกาล ๘๑.๘, ดาเนียล ๒.๓, ยอหน ๑๓.๒๑
• ไรประโยชน          ปญญาจารย๑.๑๔

ขุนเคือง                       ปญญาจารย ๑.๑๗, ๒.๑๑, ๑๗
• เต็มใจ               มัทธิว ๒๖.๔๑, มาระโก ๑๔.๓๘ (กลาวถงึความขัดแยงระหวางวิญญาณและ

   เนือ้หนัง)
• ฉลาด               อพยพ ๒๘.๓
• บาดเจ็บ              สุภาษิต ๑๘.๑๔
• ผิด   ลูกา ๙.๕๕
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