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ปรนนบิตัิพระเจา (Ministering to the Lord) ตอนที่ 1 (part 1)

ปรนนิบัติ Minister หรือแปลวา รัฐมนตรี (รับใชประชาชน) ภาษาอังกฤษอีกคํ าหนึ่งคือ Serve หมายถึง 
บริการ

ปรนนบิตั ิ แปลเปนภาษาไทยงายๆวา รับใช กินความกวาง ความหมายรวมถึง นมัสการ (worship) , 
สรรเสริญ (praise) , รองเพลง , อธิษฐาน , เฝาเดี่ยว , อานพระคัมภีร , สอนพระคัมภีร , เทศนา , ทํ างานในโบสถ
(สถานนมัสการ) , เลนดนตรี , นํ าประชุม , ตนเสียง

ลํ าดับการปรนนิบัติ
• อันดับแรก ปรนนิบัติ พระเจา
• อันดับสอง ปรนนิบัติ ธรรมิกชน
• อันดับสาม ปรนนิบัติ โลก

ปฐม 24:26 โคงคํ านับและนมัสการพระเจา (ในพระคัมภีรภาษาไทยแปลวา กราบลง) ทํ าความเคารพนั่นเอง

นมัสการที่ไหน , นมัสการใคร , นมัสการอยางไร
ยน 4:19-24 นางทูลพระองควา "ทานเจาคะ ดิฉันเห็นจริงแลววา ทานเปนผูเผยพระวจนะ ๒๐. บรรพบุรุษของ

พวกเรานมัสการที่ภูเขานี้ แตพวกทานวาตํ าบลที่ควรนมัสการนั้น คือ เยรูซาเล็ม" ๒๑. พระเยซูตรัสกับนางวา "หญิง
เอย เชื่อเราเถิด คงมีวันหนึ่ง ที่พวกเจาจะมิไดไหวนมัสการพระบิดา เฉพาะที่ภูเขานี้ หรือที่เยรูซาเล็ม ๒๒. ซ่ึงเจา
นมัสการนั้น เจาไมรูจัก ซ่ึงพวกเรานมัสการเรารูจัก เพราะความรอดนั้นมาจากพวกยวิ ๒๓. แตวาระนั้นใกลเขามาแลว 
และบัดนี้ก็ถึงแลว คือเม่ือผูที่นมัสการอยางถูกตอง จะนมัสการพระบิดาดวยจิตวิญญาณ และความจริง เพราะวาพระ
บดิาทรงแสวงหาคนเชนนั้น นมัสการพระองค ๒๔. พระเจาทรงเปนพระวิญญาณ และผูที่นมัสการพระองค ตอง
นมัสการดวยจิตวิญญาณ และความจริง"

พระวจนะตอนนี้ พระเยซูตรัสบอกวา ไมไดนมัสการที่ภูเขานี้ และ ไมไดนมัสการที่กรุงเยรูซาเล็ม นมัสการใคร 
คณุคงจะทราบ ถาคุณเพ่ิงรูจักพระเจาเพียงวันเดียว หรือ ไมเคยศึกษาวาพระเจาเปนอยางไร คุณก็จะนมัสการ ที่เขา
เรียกกันวา "พระเจา" รูแคน้ัน แตซ่ึงเรานมัสการเรารูจักดี เพราะเราศึกษาหาความรูและแสวงหาพระเจา ในฝาย
วิญญาณดวย นมัสการดวยจิตวิญญาณ และความจริง คนที่ไมเชื่อเรื่องวิญญาณ เขาจะอธิบายพระคัมภีรตอนนี้กัน
อยางไร พระคัมภีรไมไดเขียนวา จิตวิญญาณความจริง แตมีคํ าวา และ อาจเขียนใหมวา นมัสการดวยจิตวิญญาณ 
และ นมัสการพระเจาดวยความจริง หาคํ าตอบเองวา นมัสการพระเจาอยางไร ถาเชื่อเรื่องวิญญาณ ก็จะตอบคํ าถาม
ไดวา นมัสการที่ไหน พระเจาเปนพระวิญญาณ ผูที่นมัสการพระองค ตองนมัสการดวยจิตวิญญาณและความจริง คํ า
ตอบคือ นมัสการในวิญญาณของทาน แมวาทานนมัสการรองเพลงสรรเสริญในคริสตจักร แตคุณตองนึกเสมอวาคุณ
นมัสการพระเจาในวิญญาณของคุณ พระวิญญาณบริสุทธิ์ คือ พระเจา สถิตอยูในวิญญาณของคุณ

มาดูพระคํ าการปรนนิบัติพระเจาตั้งแตสมัยเริ่มแรก
กอนยกขอพระคํ า ขอเลาใหครสิเตียนใหมๆทราบกอน อับราฮัม มีลูกชื่ออิสอัค อิสอัคมีลูกชื่อ ยาโคป ยาโคปมี

ลกู 12 คน จึงกลายเปน 12 เผา มีลูกมีหลานมากมาย มาถึงสมัยโมเสส แลวก็โยชูวา เม่ืออพยพออกมาจากอียิปห จน
ถึงแผนดินที่อุดมสมบูรณ(คานาอัน) ที่พระเจาประทานให เม่ือยึดแผนดินไดแลว ก็แบงที่ดิน (ตามที่พระเจากํ าหนด) 
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ให 11 เผา ถือครอง สวนอีก 1 เผา คือ เลวี ไมไดใหที่ดินทํ ามาหากิน แตใหมีรายไดจาก ทศางท ที่ 11 เผาถวายแด
พระเจา (ทศางค หมายถึง สิบลด หรือ หน่ึงในสิบ ของรายได)

ฉธบ 10:8 ครั้งน้ัน พระเจาไดแยกเผาเลวี ใหหามหีบพันธสญัญาแหงพระเจา ใหเฝาพระเจาเพื่อปรนนิบัติพระ
องค และใหอํ านวยพรในพระนามของพระองค จนถึงทุกวันน้ี

พวกเขามองไมเห็นพระเจา แตพระเจาใหเฝาปรนนิบัติพระองค คอยอวยพรคนอื่น ในนามของพระเจา
ฉธบ 10:8 เหตุฉะนี้ คนเลวีจึงหามีสวนแบง หรือมรดกกับพวกพี่นองของตนไม พระเจาทรงเปนสวนมรดกของเขา ดัง
ที่พระเยโฮวาหพระเจาของทานทั้งหลายตรัสแกเขานั้น

พระเจาที่คุณมองไมเห็น จับตองไมได เปนมรดกของคุณ คุณเอาไหม คนสมัยน้ีเม่ือรับเชื่อไดสักพัก ก็อยาก
เปนผูรับใช(พระเจา) เลาใหฟงเพ่ิมเติม สํ าหรับผูที่ยังไมทราบ ตอนแรกๆ เลวีก็ไดรับรายได คือทศางก พออยูได แต
พอผานมาถึงสมัยหนึ่ง พวกเผาอ่ืนๆ หรือประชากรพระเจานั่นเอง ไมถวายทศางก หรือถวายนอย ถวายทศางกไม
เต็ม ทํ าใหคนเลวีไมมีรายได ตองกระจัดกระจายออกจากการเฝาปรนนิบัติพระเจา ออกไปทํ ามาหากิน (อานในเยรา
มีย) เพราะวาจะอดตาย (เหมือนคริสเตียนสมัยน้ี) ที่ดินก็ไมมีกับเขา ตองไปเชาที่ดินคนอื่น กฏหมายของพระเจาสมัย
น้ัน กํ าหนดให 11 เผา ถือครองที่ดิน แบบตลอดไป นิรันดรกาล ไมมีการขายขาด ในพระคัมภีรอานจะเขียนวา มีการ
ขายที่ดิน มีการลงนามในสัญญาพรอมพยาน แตที่จริงไมใช คุณตองอานพระคัมภีรฉบับคิงสเจมสประกอบ ที่จริงเปน
การขายสิทธิ์ชั่วคราว หรือ อาจเรียกวา จํ านอง เม่ือครบ 50 ป ตองคืนที่ดินน้ันใหกับเจาของเดิม หรือทายาท เพราะ
ฉะนั้น เลวี ไมมีทางมีที่ดินกับเขาตลอดไป ก็ไมมีที่ทํ ากิน เออ ถามคุณหนอย ถาคุณรูอยางนี้แลว ถาคุณเปนเลวีใน
สมัยน้ัน เขาแบงที่ดินให 11 เผา แลวบอกวาคุณไมมีที่ดิน มีแตพระเจาเปนมรดกใหคุณ คุณจะเอาไหม และถาคุณไม
เอา แลวคุณบอกโยชูวาวา ผมขอที่ดินก็แลวกัน แลวโยชูวา จะยอมคุณไหมนี่

1 ซมอ 2:18 แตซามูเอลปรนนิบัติอยูตอพระพักตรพระเจา เปนเด็กคนที่คาดเอวดวยเอโฟดผาปาน
1 ซมอ 3:1 ฝายกุมารซามูเอลปรนนิบัติพระเจาอยูตอหนาเอลี ในสมัยน้ันพระดํ ารัสของพระเจามีมาแตนอย ไมมีนิมิต
บอยนัก

เราทั้งหลาย ปรนนิบัติพระเจา ตอหนามนุษย

ซามเูอล เปนผูวินิจฉัย ตอจากโยชูวา ไมใชเอลี และเปนผูวินิจฉัยคนสุดทาย ผูรับใชถัดๆมา เปนแตเพียง ผู
พยากรณ หรือ ผูเผยพระวจนะ

ขออธิษฐานเผื่อทานทั้งหลาย โดยใชแบบอยางในพระคัมภีร เพ่ือเปนการศึกษาของทานทั้งหลายดวย ถอยคํ า
น้ันจะเปลี่ยนแปลงไปบาง (ที่เปนสีน้ํ าเงิน คือ คํ าที่เพ่ิมเติม หรือ คํ าที่เปลี่ยนแปลง)

สดด 19:1 ขาแตพระเจา ฟาสวรรคประกาศพระสิริของพระองค และภาคพื้นฟาสํ าแดงพระหัตถกิจของพระ
องค (สดด 19:13-14) ขอทรงยับยั้งขาพระองคใหพนจากบาป โดยประมาทนั้นดวยเถิด ขออยาใหมันมีอํ านาจเหนือขา
พระองคเลย แลวขาพระองคจะไรตํ าหนิ และพนจากความผิดจากการทรยศที่ยิ่งใหญน้ัน ขาแตพระเจา พระศิลา และ
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พระผูไถของขาพระองค ขอใหถอยคํ าจากปากของขาพระองค และการรํ าพึงภาวนาในจิตใจ เปนที่โปรดปรานในสาย
พระเนตรของพระองคเถิด (สดด 20:1-2) ขอพระเจาทรงตอบขาพระองคในวันยากลํ าบาก พระนามของพระองค
พิทักษรักษาขาพระองค ขอพระองคทรงใหความชวยเหลือมาจากสถานนมัสการ และใหความสนับสนุนขาพระองค
(สดด 20:4-6) ขอทรงประสิทธิ์ประสาทตามใจปรารถนาของขาพระองค ดวย และใหโครงการที่ขาพระองคคิดนั้น
สํ าเร็จทั้งสิ้น เพ่ือขาพระองคทั้งหลายจะไดโหรองเน่ืองดวยชัยชนะของขาพระองค และยกธงขึ้นในพระนามพระเจา
ของขาพระองค ขอพระเจาทรงโปรดใหคํ าทูลขอทั้งสิ้นของขาพระองค สํ าเร็จเถิด บัดนี้ ขาพระองคทราบวาพระเจาจะ
ทรงชวยผูที่พระองคทรงเจิมไว พระองคจะทรงตอบขาพระองคจากฟาสวรรค อันบริสุทธิ์ของพระองค และโดยชัยชนะ
อันทรงอานุภาพดวยพระหัตถขวาของพระองค (สดด 21:1-7) ขาแตพระเจา ขาพระองคจะเปรมปรีด์ิในพระกํ าลังของ
พระองค ขาพระองคจะปตยินิดีในความชวยเหลือของพระองค พระเจาทรงประสิทธิ์ประสาทตามใจปรารถนาของขา
พระองค และมิไดทรงยับยั้งสิ่งที่ริมฝปากขาพระองคทูลขอ เพราะพระเจาทรงอํ านวยพรดีแกขาพระองค พระองคทรง
สวมมงกุฎทองนพคุณบนศีรษะของขาพระองค ขาพระองคทลูขอชวีติ และพระองคก็ประทาน ชีวิตยืนนานเปนนิจกาล 
โดยความอุปถัมภ และศักดิ์ศรีของขาพระองคจึงใหญยิ่ง พระเจาทรงประดับขาพระองคดวยยศศักดิ์ และความสงาโอ
อาตระการ พระเจาขา พระเจาทรงโปรดใหขาพระองครับพระพรเปนนิตย และทรงกระทํ าใหขาพระองคยินดีปรีดาตอ
เบื้องพระพักตรของพระองค เพราะขาพระองควางใจในพระเจา ดวยความรักม่ันคงของพระองคผูสูงสุด ขาพระองคจะ
ไมหวั่นไหวเลย สรรเสริญพระบิดา พระบุตร พระวิญญาณบริสุทธิ์ ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน
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