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บทที ่1 กำรนมสักำรคอือะไร 

“พระเจำ้ทรงเป็นพระวญิญำณ ผูท่ี้จะนมสักำรตอ้งนมสักำรดว้ยจิตวญิญำณและควำมจริง” 
ยอห์น 2:24 

1. กำรนมสักำรคอือะไร 

1.1 ควำมหมำย 
1.1.1 ภำษำฮีบรู ค ำวำ่ “ชำฮำห์”    เฉลยธรรมบญัญติั 26:10 
          กรำบลงนมสักำร     1 พงศำวดำร16:29, 

สดุดี66:4, 95:6 
1.1.2 ภำษำกรีก ค ำวำ่ “โพรสกเูนโอ”   ววิรณ์ 5:14 
          กรำบลงนมสักำร 
1.2 กำรอธิบำย 
กำรนมสักำรเป็นควำมรู้สึกนึกคิดอยำ่งแรงกลำ้ต่อควำมบริสุทธ์ิของพระเจำ้เพื่อหล่อเล้ียงจิตใจ

ดว้ยควำมจริงของพระองค ์เพื่อช ำระลำ้งควำมคิดท่ีเป็นมลทินดว้ยควำมสวยงำมของพระองค ์เปิดใจรับ
ควำมรักของพระเจำ้และมอบใหเ้ป็นไป ตำมพระประสงคข์องพระองค ์    (สังฆรำช วลิเลียม เทม็เป้ิล) 

1.3 ตวัอยำ่งในพระธรรมววิรณ์ 19.1-8 

2. ใครคอืบุคคลทีเ่ข้ำร่วมอยู่ในกำรนมสักำร 

2.1 พระเจำ้พระบิดำ 
2.1.1 คือผูท่ี้เปิดเผยพระองคเ์องแก่เรำ   ยอห์น 4:21-24 
2.1.2 คือผูท่ี้ประทำนควำมรอดแก่เรำ   ขอ้ 22,25,26 
2.1.3 คือผูท่ี้ทรงเรียกร้องใหเ้รำนมสักำรพระองค ์ ขอ้ 22 
2.1.4 คือพระวญิญำณ     ขอ้ 24 
2.2 ประชำกรของพระเจำ้ในฐำนะบุตรของพระองค ์ 
2.2.1 ท่ีนมสักำรตำมท่ีทรงส ำแดงนั้น   ยอห์น 4:21 
2.2.2 ท่ียอมรับกำรช่วยกูใ้หร้อด    
2.2.3 ท่ีนมสักำรดว้ยสุดจิตสุดใจของเขำ   มทัธิว 22:37 
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3. ควรจะนมสักำรอย่ำงไร 

3.1 ดว้ยจิตวญิญำณ 
3.1.1 ตวัเรำเองตอ้งอยูใ่นระดบัสูงสุด 
- ในดำ้นจิตวญิญำณของเรำ 
3.1.2 ดว้ยกำรทรงช่วยของพระวญิญำณบริสุทธ์ิ  เอเฟซสั 5:18,19 
3.2 ดว้ยควำมจริง 
3.2.1 ตวัเรำเอง 
- ดว้ยใจบริสุทธ์ิ     สดุดี 24:3-4 
- กำรเดินอยูใ่นควำมสวำ่ง   1 ยอห์น 1:5-9 
3.2.2 พระเจำ้ 
- ควำมบริสุทธ์ิ     อิสยำห์ 6:1-6 

ฮีบรู 12:28,29 

กำรบ้ำน 

ศึกษำสดุดีบทท่ี 95 ท่องจ ำขอ้ 1-7 ท่ำนจะสังเกตควำมแตกต่ำงระหว่ำงค ำว่ำกำรขอบพระคุณ 
กำรสรรเสริญและกำรนมสักำรไดอ้ยำ่งไร 
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บทที ่2 ท ำไมเรำต้องนมสักำร 

1. ท ำพระรำชกจิเพือ่พระเจ้ำ 

-กำรนมสักำรเป็นกำรยกยอ่ง      
1.1 พระเจำ้ทรงแสวงหำ     ยอห์น 4:23  
       ผูน้มสักำรดว้ยควำมจริง      
1.2 พระเจำ้แด่องคเ์ดียวเท่ำนั้นท่ีสมควร   มทัธิว 4:10 
      กรำบไหวน้มสักำร     
1.3 พระเจำ้ทรงช่ืนชมยนิดีในกำรสรรเสริญ  สดุดี 149:3-5 
      ของประชำกร ของพระองค ์    
1.4 พระเจำ้ทรงปรำรถนำใหข้่ำวประเสริฐ   สดุดี 145 
      ของพระองคไ์ดรั้บกำรประกำศออกไป 

2. ท ำพระรำชกจิเพือ่คนอืน่ ๆ 

- กำรนมสักำรเป็นกำรอบรมสั่งสอนในคริสตจกัร 
2.1 เพื่อบรรลุควำมตอ้งกำรอยำ่งลึกซ้ึง   เอเฟซสั 3:14-19 
2.2 เพื่อควำมอ่ิมใจในกำรกระหำยพระเจำ้   สดุดี 42 
2.3 เพือ่รับกำรเปล่ียนแปลงชีวติใหม่   2 โครินธ์ 3:18 
2.4 เพื่ออบรมสั่งสอนคริสตจกัร    โคโลสี 3:16 
2.5 เพื่อควำมช่ืนชมยนิดีในกำรเป็นน ้ำหน่ึงใจเดียวกนั สดุดี 133:1 

3. ท ำพระรำชกจิเพือ่โลกนี้ 

- กำรนมสักำรเป็นกำรประกำศแผน่ดินของพระเจำ้ 
3.1 กำรนมสักำรเป็นกำรปลดปล่อย   2 พงศำวดำร 20:18-28 
      ดว้ยฤทธ์ิอ ำนำจของพระเจำ้    กิจกำร 16:25-34 
3.2 กำรนมสักำรเป็นกำรถวำย    สดุดี 145:1 
      บูชำแด่พระเจำ้     22:3, 97:1 
3.3 กำรนมสักำรเป็นกำรขบัไล่ผมีำรซำตำน  มทัธิว 4:10 



 7 

บ้ำน 

ควำมหมำยของชีวติมนุษย ์คือกำรถวำยเกียรติแด่พระเจำ้ และเป็นควำมช่ืนชมยินดีในพระองค์
ตลอดกำล (1 โครินธ์ 10:31, สดุดี 73-25-26) ถ้ำกำรนมสักำรเป็นควำมหมำยของชีวิตมนุษย ์ท่ำนจะ
แสดงเร่ืองน้ีใหเ้ห็นในชีวติประจ ำวนัของท่ำนไดอ้ยำ่งไร 



 8 

บทที ่3 จะเกดิอะไรขึน้เมือ่เรำนมสักำรพระเจ้ำ 

กำรนมสักำรจะเกิดข้ึนท่ีไหน เม่ือไร และอยูภ่ำยใตส้ถำนกำรณ์ใดก็ตำม เน่ืองจำกกำรนมสักำร
เป็นพลงัอ ำนำจเคล่ือนไหวในจิตใจและเกิดข้ึนในควำมสัมพนัธ์ และ ในประสบกำรณ์ต่ำง ๆ กบัพระเจำ้ 
อำจจะมีหลำยอยำ่งท่ีเกิดข้ึน เช่น 

1. กำรส ำแดงพระสิริพระเจ้ำ 

1.1 เน่ืองในโอกำส :  
      โซโลมอนถวำยพระวหิำรแด่พระเจำ้   1 พงศก์ษตัริย ์8 
1.2 เหตุกำรณ์: 
      พระสิริของพระเจำ้เติมพระนิเวศน์ของพระองค ์ 1 พงศก์ษตัริย ์8:10 
1.3 ผลลพัธ์: 
     ปุโรหิตจึงยนืนมสักำรอยูไ่ม่ได ้   1 พงศก์ษตัริย ์8:11 
1.4 ก่อใหเ้กิดผล: 
      คือกำรกม้กรำบ นมสักำรเงียบ ๆ    ววิรณ์ 1:17 
      ดว้ยควำมรู้สึกย  ำเกรงอยำ่งลึกซ้ึง   1 พงศก์ษตัริย ์ 19:13 

2. กำรมชัียชนะเหนือศัตรู 

2.1 เน่ืองในโอกำส : 
      กำรท ำสงครำมระหวำ่งเยโธซำฟัท   2 พงศำวดำร 20:1-30 
     กบัคนโมอบั และคนอมัโมน 
2.2 เหตุกำรณ์: 
     พระเจำ้ทรงร่วมอยูแ่ละซุ่มคอยต่อสู้ศตัรู   2 พงศำวดำร 20:22 
2.3 ผลลพัธ์: 
      มีชยัชนะเหนือศตัรูท่ีน่ำสะพรึงกลวั   2 พงศำวดำร 20:2,27 
2.4 ก่อใหเ้กิดผล: 
        คือควำมมัน่ใจในชยัชนะ    สดุดี 68 
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3. หมำยส ำคญั และกำรอศัจรรย์ต่ำง ๆ 

3.1 เน่ืองในโอกำส : 
      กำรถูกจ ำจองในคุกของอำจำรยเ์ปำโล และ ซีลำต กิจกำร 16:22-34 
3.2 เหตุกำรณ์: 
     เกิดแผน่ดินไหวใหญ่จนรำก    กิจกำร 16:26 
     คุกสะเทือนสะทำ้น และ ประตูคุก 
     เปิดออกทุกบำน เคร่ืองจ ำจองหลุดจำกเขำส้ินทุกคน 
3.3 ผลลพัธ์: 
      นำยคุกและครอบครัวของเขำ ไดรั้บกำรช่วยกูใ้หร้อด กิจกำร 16:30-34  
3.4 ก่อใหเ้กิดผล: 
      กำรประกำศดว้ยฤทธ์ิอ ำนำจของพระเจำ้ 

4. บรรดำคริสเตียนได้รับกำรอบรมส่ังสอน 

4.1 เน่ืองในโอกำส : 
       กำรนมสักำรในคริสตจกัร    กิจกำร 13:1-3 
4.2 เหตุกำรณ์: 
      เกิดกำรอธิษฐำนและกำรอดอำหำร   กิจกำร 13:2 
4.4 ผลลพัธ์: 
      สมำชิกไดรั้บกำรช้ีน ำ เตือนสอนและรับก ำลงัใจ กิจกำร 13:3 
4.5 ก่อใหเ้กิดผล: 
      คือบงัเกิดกำรเผยแพร่แบบใหม่ 

กำรบ้ำน 

1. จะมีอะไรเกิดข้ึนกบัท่ำนเม่ือท่ำนนมสักำรพระเจำ้ 
2. จดบนัทึกลงไปวำ่จะเกิดอะไรข้ึนในกำรนมสักำรคร้ังต่อไป 
    - ในกำรนมสักำรในคริสตจกัร 
    - ในท่ีประชุมกำรสรรเสริญ และ กำรอธิษฐำน 
    - ในกำรจดัประชุมกลุ่มเซลลต์ำมบำ้น 
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บทที ่4 จะเป็นผู้น ำนมสักำรได้อย่ำงไร 

1. เข้ำใจบทบำทของตนเอง 

1.1 ประสำนงำนกบัคณะนกัร้องในคริสตจกัร ผูเ้ล่นดนตรี และบรรดำนกัร้องต่ำง ๆ  
1.2 น ำท่ีประชุมทั้งหมดต่อพระพกัตร์พระเจำ้ 
1.3 เตรียมท่ีประชุมรับพระค ำพระเจำ้ รับพระรำชกิจของพระเจำ้ รับพระคริสต ์

2. เตรียมตัวตนเอง 

2.1 มีพื้นฐำนเก่ียวกบัพระค ำพระเจำ้   สดุดี 119:1-8 
2.2 เปิดใจรับกำรเคล่ือนไหวของพระวญิญำณบริสุทธ์ิ 2 โครินธ์ 3:17 
2.3 ยอมจ ำนนต่อควำมเป็นพระเจำ้ของพระเยซูคริสต ์ 2 โครินธ์ 4:5 
2.4 เป็นผูรั้บใชค้นอ่ืน ๆ      กำลำเทีย 5:13 

3. เตรียมตัวเพือ่กำรนมสักำร 

3.1 จงพิเครำะห์ไตร่ตรองจิตใจของท่ำนเอง  สดุดี 51:2 
3.2 จงรอคอยองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้  
3.3 เขำ้ใจจุดประสงคข์องกำรนมสักำร 
3.4 คดัเลือกเพลงต่ำง ๆ ดว้ยควำมระมดัระวงั 
      - เน้ือเพลงและดนตรี 
3.5 ฝึกร้องเพลงกบัผูเ้ล่นดนตรีคลอ ถำ้จ ำเป็นตอ้งท ำ 
3.6 สร้ำงควำมเคยชินกบักำรใช้อุปกรณ์ เช่น เคร่ืองฉำยภำพ หนังสือเพลง ท่ีนัง่ ระบบเสียง 

และ อ่ืน ๆ 

4. ให้ควำมชัดเจนขณะเป็นผู้น ำ 

4.1 เป็นกนัเองกบัผูน้มสักำรโดยน ำเป็นตวัอยำ่ง 
4.2 พดูอยำ่งชดัเจน – จดัเตรียมกำรน ำดนตรี 
4.3 จงไวต่อกำรเคล่ือนไหว และเวลำท่ีเหมำะสมของพระวญิญำณบริสุทธ์ิ 
4.4 ใชค้ณะนกัร้อง หรือบรรดำนกัร้องเพื่อสนบัสนุนกำรนมสักำร 
4.5 เปิดโอกำสส ำหรับกำรเปล่ียนแปลงตำมกำลเทศะ 
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กำรบ้ำน 

จงล ำดบัรำยช่ือท่ีท่ำนตอ้งท ำ และปรับปรุงแกไ้ขตวัท่ำนเองในฐำนะท่ีเป็นผูน้ ำวำ่มีอะไรบำ้ง 
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บทที ่5 จะใช้ดนตรีในกำรนมสักำรได้อย่ำงไร 

1. จงส ำนึกถึงควำมส ำคญัของดนตรี 

1.1 ดนตรีท่ีพระเจำ้ทรงเปรมปรีด์ิ    2 พงศำวดำร 7:6 
1.2 ดนตรีท่ีพระเจำ้ทรงเกลียดชงั    อำโมส 6:4-5 

2. เรียนรู้ในกำรใช้ดนตรีทุกรูปแบบ 

2.1 ใชเ้สียงต่ำง ๆ คณะนกัร้อง นกัร้องเด่ียว และบรรดำนกัร้องอ่ืน ๆ  
2.2 ใชเ้คร่ืองดนตรี - เปียโน กีตำร์ กลองและอ่ืน ๆ 
2.3 ช ำระตวัใหบ้ริสุทธ์ิและถวำยตวัเป็นเคร่ืองรับใช ้ 2 พงศำวดำร 5:11-14 

3. เลอืกใช้เพลงอย่ำงระมดัระวงั 

3.1 ท่วงท ำนองเพลง 
       คลำ้ยคลึงกนัหรือไม่ (ถำ้ไม่ ท่ำนมีเวลำสอนไหม) 
3.2 ควำมกลมกลืน 
      อำรมณ์ท่ีแสดงออกและบรรยำกำศเหมำะสมหรือไม่ 
3.3 จงัหวะดนตรี 
      ถูกตอ้งหรือไม่ 
3.4 เน้ือเพลง 
      เหมำะสมกบัเน้ือเร่ืองหรือไม่ 
      ถอ้ยค ำเก่ียวกบัพระคมัภีร์ไหม 

4. กำรเลอืกเคร่ืองดนตรีทีเ่หมำะสม 

4.1 ใชเ้คร่ืองดนตรีเพื่อสรรเสริญ บรรดำนกัร้องคลอ 
       เสียงดนตรีน ำในกำรสงครำมชยัชนะ และ อ่ืน ๆ 
4.2 ไม่ใช่น ำควำมสนใจไปยงัเคร่ืองดนตรีแต่น ำไปถึงพระเจำ้ 
4.3 ระวงักลไกทำงดำ้นดนตรีท่ีไม่เสริมสร้ำงกำรนมสักำร 
4.4 ควำมสมดุลในกำรใชเ้คร่ืองดนตรีท่ีแตกต่ำงกนั เช่น คียบ์อร์ด เคร่ืองสำย เคร่ืองเป่ำ และ

เคร่ืองดนตรีท่ีเคำะ หรือ ตี เช่น ระนำด ฉ่ิง กลอง เปียโน และอ่ืน ๆ 
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5. ระวงัควำมผดิทัว่ ๆ ไป 

5.1 จงระวงัท่ีจะไม่ไดใ้ชด้นตรีเพียงเพื่อฆ่ำเวลำเท่ำนั้น 
5.2 จงระวงัท่ีจะไม่ใชด้นตรีเพื่อควำมสนุกสนำน 
5.3 หลีกเล่ียงควำมซ ้ ำซำกจนเลยติด 

6. จุดศูนย์รวมอยู่ทีพ่ระเจ้ำ 

6.1 อยำ่งไรก็ตำม ดนตรีเป็นเพียงภำชนะท่ีสวยงำม ไม่ใช่เป้ำหมำยในกำรนมสักำร 
6.2 ดนตรีจะตอ้งถูกใชเ้พื่อสะทอ้นพระเกียรติและพระสิริของพระเจำ้ 
6.3 ถอ้ยค ำในพระคมัภีร์ เม่ือไดร้้องออกมำแลว้จะเต็มดว้ยฤทธ์ิอ ำนำจ เช่นเดียวกบักำร

เทศนำพระค ำของพระเจำ้ 

กำรบ้ำน 

จงสังเกตกำรนมสักำรสักสอง หรือ สำมแห่งท่ีใช้เคร่ืองดนตรีแตกต่ำงกนั สรุปกำรใช้เคร่ือง
ดนตรีวำ่เสริมสร้ำงหรือ ท ำลำยกำรนมสักำรอยำ่งไร 



 14 

บทที ่6 จะรู้คุณค่ำกำรแสดงออกหลำย ๆ อย่ำงของกำรนมสักำรได้

อย่ำงไร 

1. กำรแสดงออกส่วนบุคคล 

ในพระคมัภีร์ไดก้ล่ำววำ่ เรำไดรั้บกำรทรงสร้ำงเพื่อให้สรรเสริญและนมสักำรพระเจำ้มีหลำย
วธีิท่ีเรำสำมำรถสรรเสริญพระเจำ้ไดแ้ละแสดงออกในขณะท่ีนมสักำรพระองค์ 

สดุดี 102:18 
1.1 ทำงปำก       สดุดี 34:1 
- ชอบกำรพดู       สดุดี 70 :4 
- กำรร้องเพลง / เพลงบทใหม่     สดุดี 100:2 
- กำรโห่ร้องดว้ยเสียงดงั      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 
- กำรกม้ลงกรำบ หรือ คุกเข่ำ     สดุดี 95:6 
- กำรยนื        สดุดี 134 :2 
- กำรเตน้ร ำ       สดุดี 149:3 
- กำรซบหนำ้ลง       กนัดำรวถีิ 20:6 

2. กำรแสดงออกซ่ึงประกอบด้วยบุคคลหลำยฝ่ำย 

     .........ขำ้พระองคจ์ะสรรเสริญพระองคท์่ำมกลำงชุมนุมชน  สดุดี 22:22 
     กำรนมสักำรประกอบดว้ย บุคคลหลำยฝ่ำย อำจจะเป็น “รูปแบบ 
    ท่ีเป็นทำงกำร” หรือ “แบบอิสระ” แต่จะร่วมอยูใ่นควำมส ำคญัเดียวกนั 
2.1 ควำมหลำกหลำย 
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- แบบมีระเบียบ โดยปกติข้ึนอยูก่บัระเบียบกำรนมสักำร 
- แบบไม่เป็นทำงกำร โดยปกติแลว้ไม่มีรูปแบบตำยตวั 
บ่อยคร้ังจะใชเ้คร่ืองดนตรีตำมประเพณีทอ้งถ่ิน เช่น กีตำร์ และ กลอง ให้โอกำสเพื่อค ำเผยพระ

วจนะเป็นพยำน        1 โครินธ์ 14:40 
2.2 ปัจจยัอ่ืน ๆ 
- พระธรรมสดุดี เพลงสรรเสริญ และเพลงสั้น 
- กำรสำรภำพบำป และกำรอธิษฐำน 
- พระรำชกิจเก่ียวกบัพระค ำ กำรอ่ำน กำรเผยพระวจนะ และกำรเทศนำ 
- พิธีศกัด์ิสิทธ์ิ (ตำมควำมเหมำะสม) 
- กำรอธิษฐำนเผือ่ : กำรอธิษฐำนเผือ่คนเจบ็ป่วย และ ควำมตอ้งกำรพิเศษอ่ืน ๆ 

กำรบ้ำน 

ควำมตึงเครียดบำงอยำ่งระหวำ่งศำสนพิธี กบักำรนมสักำรนอกรูปธรรมเป็นประสบกำรณ์โดย
ทัว่ ๆ ไป ถำ้ท่ำนไดรั้บประสบกำรณ์เช่นน้ี ท่ำนจะเอำชนะควำมตึงเครียดน้ีไดอ้ยำ่งไร 
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บทที ่7 จะน ำนมสักำรตำมแบบมรีะเบยีบได้อย่ำงไร 

ระเบียบนมสักำรเป็นกำรนมสักำรท่ีใช้รูปแบบนมสักำรโดยมีผูน้ ำจ  ำเพำะพระพกัตร์พระเจำ้
เป็นกำรรวบรวมพระรำชกิจถวำยแด่พระเจำ้ต่อคนอ่ืน ๆ และต่อโลกน้ี 

1. ท ำใหก้ำรนมสักำรนั้นเตม็ไปดว้ยควำมหมำยรูปแบบของมนัจะตอ้งมีควำมหมำยอยำ่งลึกซ้ึง 
และยดืหยุน่ได ้เช่น นมสักำรท่ีมีพิธีมหำสนิทอนัศกัด์ิสิทธ์ิ 
 

โครงร่ำง ระเบียบนมสักำร ควำมแตกต่ำงกนั 
1. กำรเตรียม ก ำ ร ส ำ ร ว ม เ พื่ อ ค ว ำ ม

บริสุทธ์ิกำรสำรภำพบำป 
สงบใจ 

2.กำรสรรเสริญ ถวำยเกียรติ  
บทเพลงสรรเสริญ 

ใชเ้พลงหลำยเพลงก็ได ้

3. พระค ำ กำรอ่ำน, ค ำเทศนำ กำรเผยพระวจนะ 
กำรเป็นพยำน 

4. กำรอธิษฐำน กำรอธิษฐำนเผือ่ 
กำรอธิษฐำนตำมท่ีพระเยซู

ตรัสสอน 

ก ำ ร อ ธิ ษ ฐ ำ น เ ผื่ อ
เหตุกำรณ์เฉพำะหนำ้ 

5.  พิธีศกัด์ิสิทธ์ิ พิธีมหำสนิท 
 

กำรประกอบพิธีต่ำง ๆ  

6. บทสรุป กำรอวยพระพร ก ำ ร ว ำ ง มื อ , ก ำ ร
อธิษฐำนเผือ่คนเจบ็ 

2. น ำเอำพลงัอ ำนำจของกำรนมสักำรออกมำใช้ 

2.1 กำรอธิษฐำนพร้อมกนัผูกพนัสมำชิกให้อยู่ร่วมในพระวิญญำณบริสุทธ์ิ เช่น กำรอธิษฐำน
ตำมแบบท่ีพระเยซูคริสตต์รัสสอน 

2.2 กล่ำวยนืยนัสัจธรรมแทจ้ริงอยำ่งมีควำมหมำย เช่น หลกัขอ้เช่ือ 

3. เตรียมรำยละเอยีดเกีย่วกบักำรปฏบิัติ 

3.1 ท ำตวัท่ำนใหเ้คยชินกบัระเบียบนมสักำร 
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3.2 เอำใจใส่ต่อรำยละเอียดท่ีส ำคญั หนงัสือเก่ียวกบักำรนมสักำร บทเพลงและกำรประกำศ 
3.3 ใหเ้วลำกบักำรอธิษฐำนก่อนนมสักำรแต่ละคร้ังอยำ่งนอ้ย 15 นำที 

4. ร่วมมอืสนับสนุนซ่ึงกนัและกนั 

4.1 มัน่ใจในกำรส่ือสำรท่ีชดัเจน 
      ระบบเสียง ฟังไดช้ดัเจน วอ่งไง เลือกใชถ้อ้ยค ำและท่ำทำง 
4.2 สร้ำงบรรยำกำศท่ีมีควำมเห็นอกเห็นใจ 
      กำรสัมผสัดว้ยตำ ตอ้นรับดว้ยควำมอบอุ่น 
     ใชก้ำรแนะน ำหรือกำรประกำศใหเ้ป็นประโยชน์และเขำ้เร่ืองเดียวกนั 
4.3 เชิญสมำชิกมำร่วมรับใช ้
      บรรดำผูรั้บใช ้กลุ่มนกัร้อง ผูอ่้ำนพระคมัภีร์ ผูท่ี้อธิษฐำนเผือ่ 

กำรบ้ำน 

ใหเ้วลำกบักำรใชเ้ทป วดีีโอ เพื่อทบทวนหนำ้ท่ีของท่ำนตรวจสอบ 
- ท่ำทำงท่ีท ำจนติดนิสัย 
- กำรออกเสียง 
- กำรเลือกใชค้  ำพดู 
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บทที ่8 จะน ำประชุมอธิษฐำนได้อย่ำงไร 

กำรประชุมอธิษฐำน และกำรสรรเสริญ ขณะท่ีมีควำมอิสระและควำมยดืหยุน่ เป็นกำรรวบรวม
พระรำชกิจถวำยแด่พระเจำ้ต่อคนอ่ืน ๆ และต่อโลกน้ี 

1. ปรนนิบัติพระเจ้ำ        สดุดี 145 

1.1 เลือกเพลงต่ำง ๆ เพื่อสรรเสริญเยินยอพระเจำ้ ควำมยิ่งใหญ่ของพระองค์ พระสติปัญญำ      
ควำมรัก และอ่ืน ๆ 

1.2 กำรเนน้ค ำสรรเสริญ (พระเจำ้ทรงเป็นผูใ้ด) 
      และกำรขอบพระคุณ (พระเจำ้ทรงกระท ำอะไร) 
1.3 เร้ำใจอยูใ่นระดบัลึกกวำ่กำรนมสักำร 
      ควำมช่ืนชมยนิดี 
- สนบัสนุนสมำชิก สรรเสริญพระเจำ้ดว้ยรูปแบบหลำยวิธี เช่น กำรร้องเพลง กำรตบมือ และ

กำรเตน้ร ำ 
กำรไตร่ตรอง 
- ใหเ้วลำท่ีจะสงบใจและใคร่ครวญถึงบทเพลง ในควำมเงียบเรียนรู้ท่ีจะฟังวำ่พระเจำ้ก ำลงัตรัส

อะไร 
กำรตอบสนอง 
- คำดหวงัวำ่จะไดรั้บกำรตอบสนอง เช่น กำรร้องเพลงบทเพลงใหม่ ร้องเพลงดว้ยภำษำแปลก 

ๆ ก้มศีรษะ คุกเข่ำ หรือยืนนมสักำร กำรส ำนึกผิด หรือ กำรมอบถวำย กำรตอบสนองอำจจะเป็น
ประสบกำรณ์ภำยในเพียงเล็กนอ้ย หรือไม่มีกำรแสดงออกภำยนอกเลย 

2. กำรรับใช้คนอืน่ ๆ       เอเฟซสั 4:16 1 โครินธ์ 14:26 

2.1 โดยกำรเทศนำ 
- สนบัสนุนกำรอ่ำนและกำรสอนพระค ำของพระเจำ้เช่นเดียวกบักำรเป็นพยำน 
เก่ียวกบัฤทธำนุภำพแห่งพระค ำของพระเจำ้ 
2.2 โดยกำรเผยพระวจนะ 
- มีควำมหวงัวำ่ พระค ำนั้นมำจำกพระเจำ้เพื่ออบรมสั่งสอนคนทั้งหลำยและผ่ำนทำงพระค ำท่ี

ประกอบดว้ยควำมรู้ สติปัญญำ นิมิต หรือผำ่นทำงภำษำแปลก ๆ และกำรแปลภำษำนั้น 
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3. กำรรับใช้โลกนี้      มทัธิว 28:19-20 มทัธิว 10:7-8 

3.1 ประชำชนมีควำมตอ้งกำรเสมอ 
       ทูลขอพระเจำ้เพื่อจะสำมำรถมองเห็นได ้
3.2 ใหโ้อกำสในกำรนมสักำรทุกคร้ัง เพื่อน ำคนมำรับพระคริสต ์ หรือเพื่ออธิษฐำนเพื่อกำร     

รักษำ หรือรับกำรปลดปล่อย 
3.3 เตรียมทีมกำรรับใชเ้พื่อสนองควำมตอ้งกำร และ ติดตำมผล 
3.4 จงเตรียมรับใชเ้พื่อโลกท่ีกวำ้งใหญ่ไพศำล 

4. ควรหลกีเลีย่งควำมผดิต่ำง ๆ ดงันี้ 

4.1 หำ้ม “เทศนำ” ก่อนกำรร้องเพลง หรือ ก่อนกำรอธิษฐำนทุกคร้ัง 
4.2 อยำ่พดูยำวเกินไป 
- ในกรณีน้ีท ำใหจิ้ตใจอ่อนเพลีย และบ่อยคร้ังท ำใหพ้ลำดจุดส ำคญัในกำรนมสักำร 
4.3 อยำ่กลวัเม่ือเผชิญกบัปัญหำ เช่น กำรเป็นพยำนดว้ยค ำพูดเยิ่นเยอ้ ค  ำเผยพระวจนะท่ีน่ำ

หวัเรำะ ควำมประพฤติท่ีน่ำร ำคำญ พดูควำมจริงดว้ยควำมรัก 

กำรบ้ำน 

เขียนโครงร่ำงประชุมอธิษฐำน เพื่อแสดงให้เห็นถึงก ำหนดเวลำอย่ำงคร่ำว ๆ ส ำหรับกำ
นมสักำรประมำณชัว่โมงคร่ึง 
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บทที ่9 จะน ำนมสักำรพเิศษได้อย่ำงไร 

ข้อสังเกต 

จงจินตนำกำรวำ่ ท่ำนไดถู้กเรียกให้เป็นผูน้ ำนมสักำรโดยทนัที เช่น ฟ้ืนฟูกำรประกำศ ท่ำนจะ
ก ำหนดกำรน ำไดอ้ยำ่งไร? 

1. เป้ำหมำย 

1.1 ยกยอ่งพระคริสต ์ผำ่นทำงเพลง, ข่ำวประเสริฐ และกำรทูลออ้นวอน 
1.2 ท ำใหแ้ต่ละคน มุ่งหนำ้ไปสู่พระเยซู 
1.3 ยอมใหพ้ระวญิญำณบริสุทธ์ิน ำคนทั้งหลำย ส ำนึกผดิ และมอบถวำยตนแด่พระเจำ้ 
1.4 จงเส่ียงภยั เปิดรับ ยดืหยุน่และมีกำรสังเกตถึงสถำนกำรณ์ตลอดเวลำ 

2. รวบรวม 

2.1 ขั้นตอนหรือล ำดบัเพลงต่ำง ๆ เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้สึกในควำมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
2.2 ค ำอธิษฐำนทูลขอฤทธ์ิอ ำนำจจำกพระเจำ้ และพระพรจำกพระวิญญำณบริสุทธ์ิสถิตเหนือ

กำรนมสักำร 
2.3 กำรเป็นพยำนจำกสมำชิกคริสตจกัร (เตรียมและรักษำเวลำล่วงหนำ้ ถำ้เป็นไปได)้ 
2.4 ศิษยำภิบำล หรือผูพ้ดูท่ีไดรั้บเชิญส ำหรับข่ำวประเสริฐ 
2.5 ช่วงเวลำแห่งกำรเรียกมำรับเช่ือ และกำรตดัสินใจ 
2.6 เวลำต่อไปก็เพื่อกำรปรึกษำ พระรำชกิจแห่งกำรอธิษฐำนและอ่ืน ๆ  
2.7 โอกำสท่ีเป็นไปได ้ก็คือกำรถวำยตวัชำ้อีกคร้ังหน่ึง โดยกำรมอบทุกส่ิงท่ีมีอยูท่ ั้งหมด 

3. ข้อท่องจ ำ 

3.1 เตรียมตรวจสอบรำยช่ือส่ิงต่ำง ๆ ท่ีได้ฝึกท ำล่วงหน้ำแล้ว เช่น หนังสือเพลงและบตัร
ตดัสินใจ (ถำ้ใช)้ 
3.2 รวบรวมนกัดนตรีใหม้ำพร้อมกนัเพื่อกำรอธิษฐำนไวล่้วงหนำ้ 
3.3 ลองซอ้มดูท่ีจุดส ำคญัในบทเรียน 1-8 โดยกำรประยกุตใ์ชด้ว้ยตวัท่ำนเอง 
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4. ข้อหลกีเลีย่ง 

4.1 กำรอธิษฐำนซ ้ ำซำก และไม่มีควำมหมำย ถำ้ท่ำนรู้สึกยงัอ่อนในกำรอธิษฐำนดว้ยปำกเปล่ำ 
ขอร้องใครสักคนช่วยท่ำนพดูออกมำ 
4.2 กำรร้องเพลงซ ้ ำ ๆ เม่ือบรรยำกำศเร่ิมเสียแลว้ 
4.3 ส่ิงใดก็ตำมท่ีท ำใหร้ ำคำญ หรือท ำลำยควำมสำมคัคีในกำรนมสักำร 

กำรบ้ำน 

เขียนรำยช่ือจุดต่ำง ๆ ท่ีตอ้งแก้ไขในกำรนมสักำรพิเศษท่ีท่ำนเขำ้ร่วมด้วยเม่ือเร็ว ๆ น้ี และ
อภิปรำยกบักลุ่มของท่ำน 
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บทที ่10 จะน ำประชำชนมำหำพระคริสต์โดยผ่ำนกำรนมสักำรได้

อย่ำงไร 

1. เตรียม 

1.1 อธิษฐำนเผือ่กำรเคล่ือนไหวของพระวญิญำณบริสุทธ์ิ 
      กำรส ำนึกบำป เผือ่บุคคลอ่ืนท่ีเจำะจง (โดยระบุช่ือ) 
      กำรต่อสู้ศตัรู 
1.2 ควำมคำดหวงั 
     กำรหนักลบั 
    หมำยส ำคญัและกำรอศัจรรย ์
    กำรรักษำและกำรปลดปล่อย 
1.4 จดัรูปองคก์ำร 
    ท่ีปรึกษำ 
    ผูร่้วมงำน 
    นกัดนตรี 
    ผูอุ้ทิศตนอธิษฐำนเผือ่ 
    ช่ำงเทคนิคต่ำง ๆ  

2. ประกำศ 

2.1 แผน่ดินสวรรค ์     มำระโก 1:15 
2.2 ควำมรักของพระคริสต ์    ยอห์น 3:16 
2.3 กำรอภยัโทษบำปโดยพระองค ์   1 ยอห์น  1:9 
2.4 กำรทำ้ทำยใหส้ ำนึกผดิ และ รับควำมรอด  กิจกำร 2:38-41; 4:12 
2.5 กำรรักษำดว้ยฤทธ์ิอ ำนำจของพระเยซู  มำระโก 16 :17-18 

3. จัดเตรียม 

3.1 พนัธกิจ 
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      - กำรใหค้  ำปรึกษำ 
      - กำรอธิษฐำนเพื่อกำรรักษำ และกำรปลดปล่อย 
3.2 กำรสำมคัคีธรรม 

- ช่วงเวลำแห่งกำรสำมคัคีธรรม เช่น มีอำหำรวำ่งทำนเพื่อสร้ำงมิตรภำพท่ำมกลำงพี่นอ้งใน   
พระคริสตแ์ละคนอ่ืน ๆ สังเกตพิเศษเผือ่กำรติดตำมผล 

3.3 กำรติดตำมผล 
     - ติดต่ออยำ่งสม ่ำเสมอ เชิญเขำเขำ้ร่วมกลุ่มเซลลต์ำมบำ้น หรือศึกษำตวัต่อตวั 

กำรบ้ำน 

แบ่งปันตวัอยำ่งท่ีคนเหล่ำนั้นมำหำพระคริสตผ์ำ่นกำรนมสักำร ซ่ึงท่ำนไดเ้ขำ้ร่วมดว้ย อภิปรำย
บทบำทของบุคคลท่ีมีส่วนร่วมในแต่ละคน 


