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จะนำกำรนมัสกำรได้ อย่ ำงไร
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บทที่ 1 กำรนมัสกำรคืออะไร
“พระเจ้ำทรงเป็ นพระวิญญำณ ผูท้ ี่จะนมัสกำรต้องนมัสกำรด้วยจิตวิญญำณและควำมจริ ง”
ยอห์น 2:24

1. กำรนมัสกำรคืออะไร
1.1 ควำมหมำย
1.1.1 ภำษำฮีบรู คำว่ำ “ชำฮำห์”
กรำบลงนมัสกำร

เฉลยธรรมบัญญัติ 26:10
1 พงศำวดำร16:29,
สดุดี66:4, 95:6
วิวรณ์ 5:14

1.1.2 ภำษำกรี ก คำว่ำ “โพรสกูเนโอ”
กรำบลงนมัสกำร
1.2 กำรอธิบำย
กำรนมัสกำรเป็ นควำมรู ้สึกนึกคิดอย่ำงแรงกล้ำต่อควำมบริ สุทธิ์ ของพระเจ้ำเพื่อหล่อเลี้ยงจิตใจ
ด้วยควำมจริ งของพระองค์ เพื่อชำระล้ำงควำมคิดที่เป็ นมลทินด้วยควำมสวยงำมของพระองค์ เปิ ดใจรับ
ควำมรักของพระเจ้ำและมอบให้เป็ นไป ตำมพระประสงค์ของพระองค์ (สังฆรำช วิลเลียม เท็มเปิ้ ล)
1.3 ตัวอย่ำงในพระธรรมวิวรณ์ 19.1-8

2. ใครคือบุคคลทีเ่ ข้ ำร่ วมอยู่ในกำรนมัสกำร
2.1 พระเจ้ำพระบิดำ
2.1.1 คือผูท้ ี่เปิ ดเผยพระองค์เองแก่เรำ
2.1.2 คือผูท้ ี่ประทำนควำมรอดแก่เรำ
2.1.3 คือผูท้ ี่ทรงเรี ยกร้องให้เรำนมัสกำรพระองค์
2.1.4 คือพระวิญญำณ
2.2 ประชำกรของพระเจ้ำในฐำนะบุตรของพระองค์
2.2.1 ที่นมัสกำรตำมที่ทรงสำแดงนั้น
2.2.2 ที่ยอมรับกำรช่วยกูใ้ ห้รอด
2.2.3 ที่นมัสกำรด้วยสุ ดจิตสุ ดใจของเขำ

ยอห์น 4:21-24
ข้อ 22,25,26
ข้อ 22
ข้อ 24
ยอห์น 4:21
มัทธิว 22:37
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3. ควรจะนมัสกำรอย่ ำงไร
3.1 ด้วยจิตวิญญำณ
3.1.1 ตัวเรำเองต้องอยูใ่ นระดับสู งสุ ด
- ในด้ำนจิตวิญญำณของเรำ
3.1.2 ด้วยกำรทรงช่วยของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
3.2 ด้วยควำมจริ ง
3.2.1 ตัวเรำเอง
- ด้วยใจบริ สุทธิ์
- กำรเดินอยูใ่ นควำมสว่ำง
3.2.2 พระเจ้ำ
- ควำมบริ สุทธิ์

เอเฟซัส 5:18,19

สดุดี 24:3-4
1 ยอห์น 1:5-9
อิสยำห์ 6:1-6
ฮีบรู 12:28,29

กำรบ้ ำน
ศึกษำสดุ ดีบทที่ 95 ท่องจำข้อ 1-7 ท่ำนจะสังเกตควำมแตกต่ำงระหว่ำงคำว่ำกำรขอบพระคุ ณ
กำรสรรเสริ ญและกำรนมัสกำรได้อย่ำงไร
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บทที่ 2 ทำไมเรำต้ องนมัสกำร
1. ทำพระรำชกิจเพือ่ พระเจ้ ำ
-กำรนมัสกำรเป็ นกำรยกย่อง
1.1 พระเจ้ำทรงแสวงหำ
ผูน้ มัสกำรด้วยควำมจริ ง
1.2 พระเจ้ำแด่องค์เดียวเท่ำนั้นที่สมควร
กรำบไหว้นมัสกำร
1.3 พระเจ้ำทรงชื่นชมยินดีในกำรสรรเสริ ญ
ของประชำกร ของพระองค์
1.4 พระเจ้ำทรงปรำรถนำให้ข่ำวประเสริ ฐ
ของพระองค์ได้รับกำรประกำศออกไป

ยอห์น 4:23
มัทธิว 4:10
สดุดี 149:3-5
สดุดี 145

2. ทำพระรำชกิจเพือ่ คนอืน่ ๆ
- กำรนมัสกำรเป็ นกำรอบรมสั่งสอนในคริ สตจักร
2.1 เพื่อบรรลุควำมต้องกำรอย่ำงลึกซึ้ ง
2.2 เพื่อควำมอิ่มใจในกำรกระหำยพระเจ้ำ
2.3 เพือ่ รับกำรเปลี่ยนแปลงชีวติ ใหม่
2.4 เพื่ออบรมสัง่ สอนคริ สตจักร
2.5 เพื่อควำมชื่นชมยินดีในกำรเป็ นน้ ำหนึ่งใจเดียวกัน

เอเฟซัส 3:14-19
สดุดี 42
2 โคริ นธ์ 3:18
โคโลสี 3:16
สดุดี 133:1

3. ทำพระรำชกิจเพือ่ โลกนี้
- กำรนมัสกำรเป็ นกำรประกำศแผ่นดินของพระเจ้ำ
3.1 กำรนมัสกำรเป็ นกำรปลดปล่อย
ด้วยฤทธิ์ อำนำจของพระเจ้ำ
3.2 กำรนมัสกำรเป็ นกำรถวำย
บูชำแด่พระเจ้ำ
3.3 กำรนมัสกำรเป็ นกำรขับไล่ผมี ำรซำตำน

2 พงศำวดำร 20:18-28
กิจกำร 16:25-34
สดุดี 145:1
22:3, 97:1
มัทธิว 4:10
6

บ้ ำน
ควำมหมำยของชีวติ มนุษย์ คือกำรถวำยเกียรติแด่พระเจ้ำ และเป็ นควำมชื่ นชมยินดีในพระองค์
ตลอดกำล (1 โคริ นธ์ 10:31, สดุ ดี 73-25-26) ถ้ำกำรนมัสกำรเป็ นควำมหมำยของชี วิตมนุ ษย์ ท่ำนจะ
แสดงเรื่ องนี้ให้เห็นในชีวติ ประจำวันของท่ำนได้อย่ำงไร
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บทที่ 3 จะเกิดอะไรขึน้ เมือ่ เรำนมัสกำรพระเจ้ ำ
กำรนมัสกำรจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไร และอยูภ่ ำยใต้สถำนกำรณ์ใดก็ตำม เนื่ องจำกกำรนมัสกำร
เป็ นพลังอำนำจเคลื่อนไหวในจิตใจและเกิดขึ้นในควำมสัมพันธ์ และ ในประสบกำรณ์ต่ำง ๆ กับพระเจ้ำ
อำจจะมีหลำยอย่ำงที่เกิดขึ้น เช่น

1. กำรสำแดงพระสิ ริพระเจ้ ำ
1.1 เนื่องในโอกำส :
โซโลมอนถวำยพระวิหำรแด่พระเจ้ำ
1.2 เหตุกำรณ์:
พระสิ ริของพระเจ้ำเติมพระนิเวศน์ของพระองค์
1.3 ผลลัพธ์:
ปุโรหิ ตจึงยืนนมัสกำรอยูไ่ ม่ได้
1.4 ก่อให้เกิดผล:
คือกำรก้มกรำบ นมัสกำรเงียบ ๆ
ด้วยควำมรู ้สึกยำเกรงอย่ำงลึกซึ้ ง

1 พงศ์กษัตริ ย ์ 8
1 พงศ์กษัตริ ย ์ 8:10
1 พงศ์กษัตริ ย ์ 8:11
วิวรณ์ 1:17
1 พงศ์กษัตริ ย ์ 19:13

2. กำรมีชัยชนะเหนือศัตรู
2.1 เนื่องในโอกำส :
กำรทำสงครำมระหว่ำงเยโธซำฟัท
กับคนโมอับ และคนอัมโมน
2.2 เหตุกำรณ์:
พระเจ้ำทรงร่ วมอยูแ่ ละซุ่มคอยต่อสู ้ศตั รู
2.3 ผลลัพธ์:
มีชยั ชนะเหนือศัตรู ที่น่ำสะพรึ งกลัว
2.4 ก่อให้เกิดผล:
คือควำมมัน่ ใจในชัยชนะ

2 พงศำวดำร 20:1-30

2 พงศำวดำร 20:22
2 พงศำวดำร 20:2,27
สดุดี 68

8

3. หมำยสำคัญ และกำรอัศจรรย์ ต่ำง ๆ
3.1 เนื่องในโอกำส :
กำรถูกจำจองในคุกของอำจำรย์เปำโล และ ซีลำต
กิจกำร 16:22-34
3.2 เหตุกำรณ์:
เกิดแผ่นดินไหวใหญ่จนรำก
กิจกำร 16:26
คุกสะเทือนสะท้ำน และ ประตูคุก
เปิ ดออกทุกบำน เครื่ องจำจองหลุดจำกเขำสิ้ นทุกคน
3.3 ผลลัพธ์:
นำยคุกและครอบครัวของเขำ ได้รับกำรช่วยกูใ้ ห้รอด กิจกำร 16:30-34
3.4 ก่อให้เกิดผล:
กำรประกำศด้วยฤทธิ์ อำนำจของพระเจ้ำ

4. บรรดำคริสเตียนได้ รับกำรอบรมสั่ งสอน
4.1 เนื่องในโอกำส :
กำรนมัสกำรในคริ สตจักร
4.2 เหตุกำรณ์:
เกิดกำรอธิ ษฐำนและกำรอดอำหำร
4.4 ผลลัพธ์:
สมำชิกได้รับกำรชี้นำ เตือนสอนและรับกำลังใจ
4.5 ก่อให้เกิดผล:
คือบังเกิดกำรเผยแพร่ แบบใหม่

กิจกำร 13:1-3
กิจกำร 13:2
กิจกำร 13:3

กำรบ้ ำน
1. จะมีอะไรเกิดขึ้นกับท่ำนเมื่อท่ำนนมัสกำรพระเจ้ำ
2. จดบันทึกลงไปว่ำจะเกิดอะไรขึ้นในกำรนมัสกำรครั้งต่อไป
- ในกำรนมัสกำรในคริ สตจักร
- ในที่ประชุมกำรสรรเสริ ญ และ กำรอธิษฐำน
- ในกำรจัดประชุมกลุ่มเซลล์ตำมบ้ำน
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บทที่ 4 จะเป็ นผู้นำนมัสกำรได้ อย่ ำงไร
1. เข้ ำใจบทบำทของตนเอง
1.1 ประสำนงำนกับคณะนักร้องในคริ สตจักร ผูเ้ ล่นดนตรี และบรรดำนักร้องต่ำง ๆ
1.2 นำที่ประชุมทั้งหมดต่อพระพักตร์ พระเจ้ำ
1.3 เตรี ยมที่ประชุมรับพระคำพระเจ้ำ รับพระรำชกิจของพระเจ้ำ รับพระคริ สต์

2. เตรียมตัวตนเอง
2.1 มีพ้นื ฐำนเกี่ยวกับพระคำพระเจ้ำ
2.2 เปิ ดใจรับกำรเคลื่อนไหวของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
2.3 ยอมจำนนต่อควำมเป็ นพระเจ้ำของพระเยซูคริ สต์
2.4 เป็ นผูร้ ับใช้คนอื่น ๆ

สดุดี 119:1-8
2 โคริ นธ์ 3:17
2 โคริ นธ์ 4:5
กำลำเทีย 5:13

3. เตรียมตัวเพือ่ กำรนมัสกำร
3.1 จงพิเครำะห์ไตร่ ตรองจิตใจของท่ำนเอง
สดุดี 51:2
3.2 จงรอคอยองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ
3.3 เข้ำใจจุดประสงค์ของกำรนมัสกำร
3.4 คัดเลือกเพลงต่ำง ๆ ด้วยควำมระมัดระวัง
- เนื้อเพลงและดนตรี
3.5 ฝึ กร้องเพลงกับผูเ้ ล่นดนตรี คลอ ถ้ำจำเป็ นต้องทำ
3.6 สร้ ำงควำมเคยชิ นกับกำรใช้อุปกรณ์ เช่ น เครื่ องฉำยภำพ หนังสื อเพลง ที่ นงั่ ระบบเสี ยง
และ อื่น ๆ

4. ให้ ควำมชัดเจนขณะเป็ นผู้นำ
4.1 เป็ นกันเองกับผูน้ มัสกำรโดยนำเป็ นตัวอย่ำง
4.2 พูดอย่ำงชัดเจน – จัดเตรี ยมกำรนำดนตรี
4.3 จงไวต่อกำรเคลื่อนไหว และเวลำที่เหมำะสมของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
4.4 ใช้คณะนักร้อง หรื อบรรดำนักร้องเพื่อสนับสนุนกำรนมัสกำร
4.5 เปิ ดโอกำสสำหรับกำรเปลี่ยนแปลงตำมกำลเทศะ
10

กำรบ้ ำน
จงลำดับรำยชื่อที่ท่ำนต้องทำ และปรับปรุ งแก้ไขตัวท่ำนเองในฐำนะที่เป็ นผูน้ ำว่ำมีอะไรบ้ำง
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บทที่ 5 จะใช้ ดนตรีในกำรนมัสกำรได้อย่ ำงไร
1. จงสำนึกถึงควำมสำคัญของดนตรี
1.1 ดนตรี ที่พระเจ้ำทรงเปรมปรี ด์ ิ
1.2 ดนตรี ที่พระเจ้ำทรงเกลียดชัง

2 พงศำวดำร 7:6
อำโมส 6:4-5

2. เรียนรู้ ในกำรใช้ ดนตรีทุกรู ปแบบ
2.1 ใช้เสี ยงต่ำง ๆ คณะนักร้อง นักร้องเดี่ยว และบรรดำนักร้องอื่น ๆ
2.2 ใช้เครื่ องดนตรี
- เปี ยโน กีตำร์ กลองและอื่น ๆ
2.3 ชำระตัวให้บริ สุทธิ์ และถวำยตัวเป็ นเครื่ องรับใช้
2 พงศำวดำร 5:11-14

3. เลือกใช้ เพลงอย่ ำงระมัดระวัง
3.1 ท่วงทำนองเพลง
คล้ำยคลึงกันหรื อไม่ (ถ้ำไม่ ท่ำนมีเวลำสอนไหม)
3.2 ควำมกลมกลืน
อำรมณ์ที่แสดงออกและบรรยำกำศเหมำะสมหรื อไม่
3.3 จังหวะดนตรี
ถูกต้องหรื อไม่
3.4 เนื้อเพลง
เหมำะสมกับเนื้อเรื่ องหรื อไม่
ถ้อยคำเกี่ยวกับพระคัมภีร์ไหม

4. กำรเลือกเครื่องดนตรีทเี่ หมำะสม
4.1 ใช้เครื่ องดนตรี เพื่อสรรเสริ ญ บรรดำนักร้องคลอ
เสี ยงดนตรี นำในกำรสงครำมชัยชนะ และ อื่น ๆ
4.2 ไม่ใช่นำควำมสนใจไปยังเครื่ องดนตรี แต่นำไปถึงพระเจ้ำ
4.3 ระวังกลไกทำงด้ำนดนตรี ที่ไม่เสริ มสร้ำงกำรนมัสกำร
4.4 ควำมสมดุ ลในกำรใช้เครื่ องดนตรี ที่แตกต่ำงกัน เช่น คียบ์ อร์ ด เครื่ องสำย เครื่ องเป่ ำ และ
เครื่ องดนตรี ที่เคำะ หรื อ ตี เช่น ระนำด ฉิ่ ง กลอง เปี ยโน และอื่น ๆ
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5. ระวังควำมผิดทัว่ ๆ ไป
5.1
5.2
5.3

จงระวังที่จะไม่ได้ใช้ดนตรี เพียงเพื่อฆ่ำเวลำเท่ำนั้น
จงระวังที่จะไม่ใช้ดนตรี เพื่อควำมสนุกสนำน
หลีกเลี่ยงควำมซ้ ำซำกจนเลยติด

6. จุดศู นย์ รวมอยู่ทพี่ ระเจ้ ำ
6.1 อย่ำงไรก็ตำม ดนตรี เป็ นเพียงภำชนะที่สวยงำม ไม่ใช่เป้ ำหมำยในกำรนมัสกำร
6.2 ดนตรี จะต้องถูกใช้เพื่อสะท้อนพระเกียรติและพระสิ ริของพระเจ้ำ
6.3 ถ้อยคำในพระคัมภีร์ เมื่ อได้ร้องออกมำแล้วจะเต็มด้วยฤทธิ์ อำนำจ เช่ นเดี ยวกับกำร
เทศนำพระคำของพระเจ้ำ

กำรบ้ ำน
จงสังเกตกำรนมัสกำรสักสอง หรื อ สำมแห่ งที่ ใช้เครื่ องดนตรี แตกต่ำงกัน สรุ ปกำรใช้เครื่ อง
ดนตรี วำ่ เสริ มสร้ำงหรื อ ทำลำยกำรนมัสกำรอย่ำงไร

13

บทที่ 6 จะรู้คุณค่ ำกำรแสดงออกหลำย ๆ อย่ ำงของกำรนมัสกำรได้
อย่ ำงไร
1. กำรแสดงออกส่ วนบุคคล
ในพระคัมภีร์ได้กล่ำวว่ำ เรำได้รับกำรทรงสร้ ำงเพื่อให้สรรเสริ ญและนมัสกำรพระเจ้ำมีหลำย
วิธีที่เรำสำมำรถสรรเสริ ญพระเจ้ำได้และแสดงออกในขณะที่นมัสกำรพระองค์
สดุดี 102:18
1.1 ทำงปำก
สดุดี 34:1
- ชอบกำรพูด
สดุดี 70 :4
- กำรร้องเพลง / เพลงบทใหม่
สดุดี 100:2
- กำรโห่ร้องด้วยเสี ยงดัง
สดุดี 95 :1,2
- อำกำรเงียบ ๆ
ฮำบำกุก 2:20
1.2 ทำงมือ
สดุดี 139:14
- กำรตบมือ
สดุดี 47:1
- กำรยกมือ
สดุดี 134:2
- กำรเล่นดนตรี
สดุดี 150:1,3-5
1.3 ทำงกำย
- กำรก้มลงกรำบ หรื อ คุกเข่ำ
สดุดี 95:6
- กำรยืน
สดุดี 134 :2
- กำรเต้นรำ
สดุดี 149:3
- กำรซบหน้ำลง
กันดำรวิถี 20:6

2. กำรแสดงออกซึ่งประกอบด้ วยบุคคลหลำยฝ่ ำย
.........ข้ำพระองค์จะสรรเสริ ญพระองค์ท่ำมกลำงชุมนุมชน
สดุดี 22:22
กำรนมัสกำรประกอบด้วย บุคคลหลำยฝ่ ำย อำจจะเป็ น “รู ปแบบ
ที่เป็ นทำงกำร” หรื อ “แบบอิสระ” แต่จะร่ วมอยูใ่ นควำมสำคัญเดียวกัน
2.1 ควำมหลำกหลำย
14

- แบบมีระเบียบ โดยปกติข้ ึนอยูก่ บั ระเบียบกำรนมัสกำร
- แบบไม่เป็ นทำงกำร โดยปกติแล้วไม่มีรูปแบบตำยตัว
บ่อยครั้งจะใช้เครื่ องดนตรี ตำมประเพณี ทอ้ งถิ่น เช่น กีตำร์ และ กลอง ให้โอกำสเพื่อคำเผยพระ
วจนะเป็ นพยำน
1 โคริ นธ์ 14:40
2.2 ปัจจัยอื่น ๆ
- พระธรรมสดุดี เพลงสรรเสริ ญ และเพลงสั้น
- กำรสำรภำพบำป และกำรอธิษฐำน
- พระรำชกิจเกี่ยวกับพระคำ กำรอ่ำน กำรเผยพระวจนะ และกำรเทศนำ
- พิธีศกั ดิ์สิทธิ์ (ตำมควำมเหมำะสม)
- กำรอธิษฐำนเผือ่ : กำรอธิษฐำนเผือ่ คนเจ็บป่ วย และ ควำมต้องกำรพิเศษอื่น ๆ

กำรบ้ ำน
ควำมตึงเครี ยดบำงอย่ำงระหว่ำงศำสนพิธี กับกำรนมัสกำรนอกรู ปธรรมเป็ นประสบกำรณ์โดย
ทัว่ ๆ ไป ถ้ำท่ำนได้รับประสบกำรณ์เช่นนี้ ท่ำนจะเอำชนะควำมตึงเครี ยดนี้ได้อย่ำงไร
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บทที่ 7 จะนำนมัสกำรตำมแบบมีระเบียบได้ อย่ ำงไร
ระเบียบนมัสกำรเป็ นกำรนมัสกำรที่ใช้รูปแบบนมัสกำรโดยมีผนู้ ำจำเพำะพระพักตร์ พระเจ้ำ
เป็ นกำรรวบรวมพระรำชกิจถวำยแด่พระเจ้ำต่อคนอื่น ๆ และต่อโลกนี้
1. ทำให้กำรนมัสกำรนั้นเต็มไปด้วยควำมหมำยรู ปแบบของมันจะต้องมีควำมหมำยอย่ำงลึกซึ้ ง
และยืดหยุน่ ได้ เช่น นมัสกำรที่มีพิธีมหำสนิทอันศักดิ์สิทธิ์
โครงร่ ำง
1. กำรเตรี ยม

ระเบียบนมัสกำร
ก ำ ร ส ำ ร ว ม เ พื่ อ ค ว ำ ม
บริ สุทธิ์ กำรสำรภำพบำป
2.กำรสรรเสริ ญ
ถวำยเกียรติ
บทเพลงสรรเสริ ญ
3. พระคำ
กำรอ่ำน, คำเทศนำ

ควำมแตกต่ำงกัน
สงบใจ
ใช้เพลงหลำยเพลงก็ได้

กำรเผยพระวจนะ
กำรเป็ นพยำน
4. กำรอธิษฐำน
กำรอธิษฐำนเผือ่
ก ำ ร อ ธิ ษ ฐ ำ น เ ผื่ อ
กำรอธิ ษฐำนตำมที่พระเยซู เหตุกำรณ์เฉพำะหน้ำ
ตรัสสอน
5. พิธีศกั ดิ์สิทธิ์
พิธีมหำสนิท
กำรประกอบพิธีต่ำง ๆ
6. บทสรุ ป

กำรอวยพระพร

ก ำ ร ว ำ ง มื อ , ก ำ ร
อธิษฐำนเผือ่ คนเจ็บ

2. นำเอำพลังอำนำจของกำรนมัสกำรออกมำใช้
2.1 กำรอธิ ษฐำนพร้ อมกันผูกพันสมำชิ กให้อยู่ร่วมในพระวิญญำณบริ สุทธิ์ เช่น กำรอธิ ษฐำน
ตำมแบบที่พระเยซูคริ สต์ตรัสสอน
2.2 กล่ำวยืนยันสัจธรรมแท้จริ งอย่ำงมีควำมหมำย เช่น หลักข้อเชื่อ

3. เตรียมรำยละเอียดเกีย่ วกับกำรปฏิบัติ
3.1 ทำตัวท่ำนให้เคยชินกับระเบียบนมัสกำร
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3.2 เอำใจใส่ ต่อรำยละเอียดที่สำคัญ หนังสื อเกี่ยวกับกำรนมัสกำร บทเพลงและกำรประกำศ
3.3 ให้เวลำกับกำรอธิ ษฐำนก่อนนมัสกำรแต่ละครั้งอย่ำงน้อย 15 นำที

4. ร่ วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกัน
4.1 มัน่ ใจในกำรสื่ อสำรที่ชดั เจน
ระบบเสี ยง ฟังได้ชดั เจน ว่องไง เลือกใช้ถอ้ ยคำและท่ำทำง
4.2 สร้ำงบรรยำกำศที่มีควำมเห็นอกเห็นใจ
กำรสัมผัสด้วยตำ ต้อนรับด้วยควำมอบอุ่น
ใช้กำรแนะนำหรื อกำรประกำศให้เป็ นประโยชน์และเข้ำเรื่ องเดียวกัน
4.3 เชิญสมำชิกมำร่ วมรับใช้
บรรดำผูร้ ับใช้ กลุ่มนักร้อง ผูอ้ ่ำนพระคัมภีร์ ผูท้ ี่อธิ ษฐำนเผือ่

กำรบ้ ำน
ให้เวลำกับกำรใช้เทป วีดีโอ เพื่อทบทวนหน้ำที่ของท่ำนตรวจสอบ
- ท่ำทำงที่ทำจนติดนิสัย
- กำรออกเสี ยง
- กำรเลือกใช้คำพูด
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บทที่ 8 จะนำประชุมอธิษฐำนได้ อย่ ำงไร
กำรประชุมอธิ ษฐำน และกำรสรรเสริ ญ ขณะที่มีควำมอิสระและควำมยืดหยุน่ เป็ นกำรรวบรวม
พระรำชกิจถวำยแด่พระเจ้ำต่อคนอื่น ๆ และต่อโลกนี้

1. ปรนนิบัติพระเจ้ ำ

สดุดี 145

1.1 เลื อกเพลงต่ำง ๆ เพื่อสรรเสริ ญเยินยอพระเจ้ำ ควำมยิ่งใหญ่ของพระองค์ พระสติ ปัญญำ
ควำมรัก และอื่น ๆ
1.2 กำรเน้นคำสรรเสริ ญ (พระเจ้ำทรงเป็ นผูใ้ ด)
และกำรขอบพระคุณ (พระเจ้ำทรงกระทำอะไร)
1.3 เร้ำใจอยูใ่ นระดับลึกกว่ำกำรนมัสกำร
ควำมชื่นชมยินดี
- สนับสนุ นสมำชิ ก สรรเสริ ญพระเจ้ำด้วยรู ปแบบหลำยวิธี เช่น กำรร้องเพลง กำรตบมือ และ
กำรเต้นรำ
กำรไตร่ ตรอง
- ให้เวลำที่จะสงบใจและใคร่ ครวญถึงบทเพลง ในควำมเงียบเรี ยนรู ้ที่จะฟั งว่ำพระเจ้ำกำลังตรัส
อะไร
กำรตอบสนอง
- คำดหวังว่ำจะได้รับกำรตอบสนอง เช่น กำรร้องเพลงบทเพลงใหม่ ร้องเพลงด้วยภำษำแปลก
ๆ ก้ม ศี รษะ คุ ก เข่ ำ หรื อยืน นมัส กำร กำรส ำนึ ก ผิ ด หรื อ กำรมอบถวำย กำรตอบสนองอำจจะเป็ น
ประสบกำรณ์ภำยในเพียงเล็กน้อย หรื อไม่มีกำรแสดงออกภำยนอกเลย

2. กำรรับใช้ คนอืน่ ๆ

เอเฟซัส 4:16 1 โคริ นธ์ 14:26

2.1 โดยกำรเทศนำ
- สนับสนุนกำรอ่ำนและกำรสอนพระคำของพระเจ้ำเช่นเดียวกับกำรเป็ นพยำน
เกี่ยวกับฤทธำนุภำพแห่งพระคำของพระเจ้ำ
2.2 โดยกำรเผยพระวจนะ
- มีควำมหวังว่ำ พระคำนั้นมำจำกพระเจ้ำเพื่ออบรมสั่งสอนคนทั้งหลำยและผ่ำนทำงพระคำที่
ประกอบด้วยควำมรู ้ สติปัญญำ นิมิต หรื อผ่ำนทำงภำษำแปลก ๆ และกำรแปลภำษำนั้น
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3. กำรรับใช้ โลกนี้

มัทธิว 28:19-20 มัทธิว 10:7-8

3.1 ประชำชนมีควำมต้องกำรเสมอ
ทูลขอพระเจ้ำเพื่อจะสำมำรถมองเห็นได้
3.2 ให้โอกำสในกำรนมัสกำรทุกครั้ง เพื่อนำคนมำรับพระคริ สต์ หรื อเพื่ออธิษฐำนเพื่อกำร
รักษำ หรื อรับกำรปลดปล่อย
3.3 เตรี ยมทีมกำรรับใช้เพื่อสนองควำมต้องกำร และ ติดตำมผล
3.4 จงเตรี ยมรับใช้เพื่อโลกที่กว้ำงใหญ่ไพศำล

4. ควรหลีกเลีย่ งควำมผิดต่ ำง ๆ ดังนี้
4.1 ห้ำม “เทศนำ” ก่อนกำรร้องเพลง หรื อ ก่อนกำรอธิ ษฐำนทุกครั้ง
4.2 อย่ำพูดยำวเกินไป
- ในกรณี น้ ีทำให้จิตใจอ่อนเพลีย และบ่อยครั้งทำให้พลำดจุดสำคัญในกำรนมัสกำร
4.3 อย่ำกลัวเมื่อเผชิญกับปั ญหำ เช่น กำรเป็ นพยำนด้วยคำพูดเยิ่นเย้อ คำเผยพระวจนะที่น่ำ
หัวเรำะ ควำมประพฤติที่น่ำรำคำญ พูดควำมจริ งด้วยควำมรัก

กำรบ้ ำน
เขี ย นโครงร่ ำ งประชุ ม อธิ ษ ฐำน เพื่ อแสดงให้เ ห็ น ถึ ง ก ำหนดเวลำอย่ำ งคร่ ำ ว ๆ ส ำหรั บ กำ
นมัสกำรประมำณชัว่ โมงครึ่ ง
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บทที่ 9 จะนำนมัสกำรพิเศษได้ อย่ ำงไร
ข้ อสั งเกต
จงจินตนำกำรว่ำ ท่ำนได้ถูกเรี ยกให้เป็ นผูน้ ำนมัสกำรโดยทันที เช่น ฟื้ นฟูกำรประกำศ ท่ำนจะ
กำหนดกำรนำได้อย่ำงไร?

1. เป้ ำหมำย
1.1 ยกย่องพระคริ สต์ ผ่ำนทำงเพลง, ข่ำวประเสริ ฐ และกำรทูลอ้อนวอน
1.2 ทำให้แต่ละคน มุ่งหน้ำไปสู่ พระเยซู
1.3 ยอมให้พระวิญญำณบริ สุทธิ์ นำคนทั้งหลำย สำนึกผิด และมอบถวำยตนแด่พระเจ้ำ
1.4 จงเสี่ ยงภัย เปิ ดรับ ยืดหยุน่ และมีกำรสังเกตถึงสถำนกำรณ์ตลอดเวลำ

2. รวบรวม
2.1 ขั้นตอนหรื อลำดับเพลงต่ำง ๆ เพื่อเสริ มสร้ำงควำมรู ้สึกในควำมเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
2.2 คำอธิ ษฐำนทูลขอฤทธิ์ อำนำจจำกพระเจ้ำ และพระพรจำกพระวิญญำณบริ สุทธิ์ สถิตเหนื อ
กำรนมัสกำร
2.3 กำรเป็ นพยำนจำกสมำชิกคริ สตจักร (เตรี ยมและรักษำเวลำล่วงหน้ำ ถ้ำเป็ นไปได้)
2.4 ศิษยำภิบำล หรื อผูพ้ ดู ที่ได้รับเชิญสำหรับข่ำวประเสริ ฐ
2.5 ช่วงเวลำแห่งกำรเรี ยกมำรับเชื่อ และกำรตัดสิ นใจ
2.6 เวลำต่อไปก็เพื่อกำรปรึ กษำ พระรำชกิจแห่งกำรอธิ ษฐำนและอื่น ๆ
2.7 โอกำสที่เป็ นไปได้ ก็คือกำรถวำยตัวช้ำอีกครั้งหนึ่ง โดยกำรมอบทุกสิ่ งที่มีอยูท่ ้ งั หมด

3. ข้ อท่ องจำ
3.1 เตรี ย มตรวจสอบรำยชื่ อสิ่ ง ต่ ำ ง ๆ ที่ ไ ด้ฝึ กท ำล่ วงหน้ำ แล้ว เช่ น หนังสื อเพลงและบัตร
ตัดสิ นใจ (ถ้ำใช้)
3.2 รวบรวมนักดนตรี ให้มำพร้อมกันเพื่อกำรอธิ ษฐำนไว้ล่วงหน้ำ
3.3 ลองซ้อมดูที่จุดสำคัญในบทเรี ยน 1-8 โดยกำรประยุกต์ใช้ดว้ ยตัวท่ำนเอง
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4. ข้ อหลีกเลีย่ ง
4.1 กำรอธิ ษฐำนซ้ ำซำก และไม่มีควำมหมำย ถ้ำท่ำนรู ้สึกยังอ่อนในกำรอธิ ษฐำนด้วยปำกเปล่ำ
ขอร้องใครสักคนช่วยท่ำนพูดออกมำ
4.2 กำรร้องเพลงซ้ ำ ๆ เมื่อบรรยำกำศเริ่ มเสี ยแล้ว
4.3 สิ่ งใดก็ตำมที่ทำให้รำคำญ หรื อทำลำยควำมสำมัคคีในกำรนมัสกำร

กำรบ้ ำน
เขี ยนรำยชื่ อจุ ดต่ำง ๆ ที่ ตอ้ งแก้ไขในกำรนมัสกำรพิเศษที่ ท่ำนเข้ำร่ วมด้วยเมื่ อเร็ ว ๆ นี้ และ
อภิปรำยกับกลุ่มของท่ำน
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บทที่ 10 จะนำประชำชนมำหำพระคริสต์ โดยผ่ ำนกำรนมัสกำรได้
อย่ ำงไร
1. เตรียม
1.1 อธิ ษฐำนเผือ่ กำรเคลื่อนไหวของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
กำรสำนึกบำป เผือ่ บุคคลอื่นที่เจำะจง (โดยระบุชื่อ)
กำรต่อสู ้ศตั รู
1.2 ควำมคำดหวัง
กำรหันกลับ
หมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์
กำรรักษำและกำรปลดปล่อย
1.4 จัดรู ปองค์กำร
ที่ปรึ กษำ
ผูร้ ่ วมงำน
นักดนตรี
ผูอ้ ุทิศตนอธิษฐำนเผือ่
ช่ำงเทคนิคต่ำง ๆ

2. ประกำศ
2.1 แผ่นดินสวรรค์
2.2 ควำมรักของพระคริ สต์
2.3 กำรอภัยโทษบำปโดยพระองค์
2.4 กำรท้ำทำยให้สำนึกผิด และ รับควำมรอด
2.5 กำรรักษำด้วยฤทธิ์ อำนำจของพระเยซู

มำระโก 1:15
ยอห์น 3:16
1 ยอห์น 1:9
กิจกำร 2:38-41; 4:12
มำระโก 16 :17-18

3. จัดเตรียม
3.1 พันธกิจ
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- กำรให้คำปรึ กษำ
- กำรอธิ ษฐำนเพื่อกำรรักษำ และกำรปลดปล่อย
3.2 กำรสำมัคคีธรรม
- ช่วงเวลำแห่ งกำรสำมัคคีธรรม เช่น มีอำหำรว่ำงทำนเพื่อสร้ำงมิตรภำพท่ำมกลำงพี่นอ้ งใน
พระคริ สต์และคนอื่น ๆ สังเกตพิเศษเผือ่ กำรติดตำมผล
3.3 กำรติดตำมผล
- ติดต่ออย่ำงสม่ำเสมอ เชิญเขำเข้ำร่ วมกลุ่มเซลล์ตำมบ้ำน หรื อศึกษำตัวต่อตัว

กำรบ้ ำน
แบ่งปั นตัวอย่ำงที่คนเหล่ำนั้นมำหำพระคริ สต์ผำ่ นกำรนมัสกำร ซึ่ งท่ำนได้เข้ำร่ วมด้วย อภิปรำย
บทบำทของบุคคลที่มีส่วนร่ วมในแต่ละคน

23

