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บทที่ ๑๐
จะนมัสการอยางไร

วตัถุประสงค
                     เม่ือจบบทนี้แลว คุณสามารถทํ าสิ่งตอไปน้ี

• เขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
• สรปุวาพระคัมภีรสอนอะไรเกี่ยวกับการนมัสการอยางไร
• อธบิายความสัมพันธระหวางไฟ พระสิริและการนมัสการ

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
                    “จงสรรเสริญพระองคดวยเสียงแตร จงสรรเสริญพระองคดวยพิณเขาคูและพิณใหญ” สดุดี ๑๕๐.๓

คํ านํ า
                      คณุไดเรียนรูแลววาคุณตองนมัสการดวยจิตวิญญาณและความจริง แตคุณควรนมัสการอยาง
ไรโดยเฉพาะเจาะจง ? การนมัสการแบบใดที่เปนที่ยอมรับใน “พลับพลาของดาวิด” ซ่ึงพระเจาทรงฟนฟูขึ้นนี้
                      การนมัสการในพระคัมภีรบางครั้งนาเกรงขามมาก ประชากรนอนควํ่ าหนา รํ าพึงภาวนาและ
เงียบสงบตอหนาพระเจา แตการนมัสการมีความยินดี เอะอะเสียงดังและราเริงบันเทิงใจดวย มีคํ ากลาวถึงอิสรา
เอลวา “การรองตะโกนถึงกษัตริยอยูทามกลางพวกเขา” เม่ือมีเสียงดังอยูในพลับพลา การทรงสถิตของพระเจาก็
อยูที่น่ัน เม่ือไมมีเสียงพระองคก็ไมไดสถิตอยู (หมายถึงเสียงของการสรรเสริญ)
                      บางคนโตแยงกับการนมัสการแบบรื่นเริงน้ี เขากลาววาเปนสิ่งที่ “ไมดีงามและไมมีระเบียบ
วนัิย” พระคัมภีรกลาวไววา “จงปฏิบัติทุกสิ่งตามระเบียบวินัยเถิด” (๑ โครินธ ๑๔.๔๐)
                     บางคนคิดวาการนมัสการแบบรื่นเริงมีชีวิตชีวานี้เปนสิ่งที่โงเขลาและไมจํ าเปน แตพระคัมภีร
เปดเผยใหเห็นความเกี่ยวพันระหวางสิ่งที่ดูโงเขลาในความคิดของเรากับฤทธิ์อํ านาจและพระพรของพระเจา จง
พิจารณาสิ่งที่ดู “โงเขลา” ตอไปน้ี
                     โมเสส   ยกไมเทาของเขาขึ้นเหนือทะเลแดงและนํ้ าก็แยกออก
                     อิสราเอล       ตะโกนรองและกํ าแพงแหงเยรีโคพังลง
                     กิเดโอน และ ๓๐๐ คนถือหมอ คบเพลิงและแตรเขาสัตวเอาชนะกองทัพใหญของชาวมีเดียน
                      คนตาบอด    ลางตัวในสระสิโออัมเพ่ือใหตามองเห็น
                     นาอามาน      ลางตัวในแมน้ํ าโคลนของจอรแดนเพื่อรักษาโรคเรื้อน
                       เปโตร           พบเงินคาภาษีในปากของปลา
                   ในบทเรียนนี้ คุณจะเรียนทั้งการนมัสการพระเจาดวยวิธีเคารพยํ าเกรงและวิธีร่ืนเริงยินดี การ
นมัสการเปนหลักการหนึ่งที่สํ าคัญที่สุดในพระคัมภีรเกี่ยวกับการระดมกํ าลังคน เพราะวาการนมัสการแทจะเปน
แรงจูงใจและระดมกํ าลังคนใหทํ างานเพื่อพระเจา



129

เราจะนมัสการพระเจาอยางไร ?
                    ตอไปน้ีเปนวิธีการทางพระคัมภีรในการนมัสการพระเจา
ปรนนิบัติ
                   งานรับใชที่ยิ่งใหญที่สุดของคุณในการปรนนิบัติคือการสรรเสริญและการนมัสการ แตคุณ
นมัสการพระองคดวยในขณะที่ปรนนิบัติพระองคโดยการทํ างานของพระเจาบนพื้นฐานแหงความจริงของพระ
องค ตัวอยางเชน วิธีหน่ึงของการปรนนิบัติพระเจาคือตอบสนองตอการทรงเรียกให “ออกไปและสอนชนทุก
ชาติ”
การให
                   เราเหน็ในบันทึกในพันธสัญญาเกาและใหม การใหทรัพยากรทางวัตถุเปนสวนของการนมัสการ
ปกติและถือวาเปนการนมัสการดวย
เงยีบสงบอยูตอหนาพระองค
                   ทาทีการเงียบดวยความเคารพยํ าเกรงประกอบดวยการรํ าพึงภาวนาถึงพระเจาและพระวจนะ
ของพระองค
                  “บรรดามนุษยเอย จงนิ่งสงบอยูตอพระเจา”         เศคาริยาห ๒.๑๓
การนมัสการดวยปากของคุณ
                   วทิยาศาสตรพิสูจนแลววา เชนเดียวกับลายมือ เสียงของมนุษยแตละคนมีสิ่งที่เรียกวา “รอยหรือ
รอง” “รองเสียง” ของคุณ ก็เหมือนกับลายนิ้วมือของคุณยอมแตกตางจากเสียงอ่ืนๆ ทั้งหมด พระเจาทรงรูจัก
เสียงของคุณและทรงรอคอยที่จะไดยินเสียงนั้นยกขึ้นในการสรรเสริญพระองคประจํ าวัน
                   ตอไปน้ีเปนบางวิธีที่คุณสามารถใชเสียงของคุณในการนมัสการพระเจา
กลาวคํ าสรรเสริญ
                   “ใหเราถวายเครื่องบูชาแหงคํ าสรรเสริญแกพระเจาตลอดไปคือผลของริมฝปากของเราถวายคํ าขอบ
พระ
คุณแกพระนามของพระองค”               ฮีบรู ๑๓.๑๕     (แปลตาม New King James Version)
                    “ผลของริมฝปากของเรา” คือการนมัสการพระเจา กลาวคํ าสรรเสริญ
เปนการปฏิบัติของคริสเตียนในยุคแรก
                   “เขาทั้งหลายอยูในพระวิหารทุกวัน สรรเสริญพระเจา”       ลูกา ๒๔.๕๓
                    เปนนํ้ าพระทัยของพระเจาสํ าหรับคริสเตียนทุกคน
                   “จงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเปนน้ํ าพระทัยของพระเจา ซ่ึงปรากฎอยูในพระเยซูคริสต
เพ่ือทานทั้งหลาย”         ๑ เธสะโลนิกา ๕.๑๘
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เปนเครือ่งพิสูจนถึงชีวิตที่เต็มลนดวยพระวิญญาณ
                  “จงประกอบดวยพระวิญญาณ จงขอบพระคุณพระเจาคือ พระบิดาสํ าหรับสิ่งสารพัดเสมอในพระนาม
ของพระเยซูคริสตเจาของเรา”        เอเฟซัส ๕.๑๘, ๒๐
เปนหนาที่สํ าคัญของปุโรหิตหลวง (ผูเชื่อ)
                   “แตทานทัง้หลายเปนชาติที่พระองคทรงเลือกไวแลว เปนพวกปุโรหิตหลวง เปนประชาชาติบริสุทธิ์
เปนชนชาติของพระเจาโดยเฉพาะ เพ่ือใหทานทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค ผูไดทรงเรียกทานทั้ง
หลายใหออกมาจากความมืด เขาไปสูความสวางอันมหัศจรรยของพระองค”         ๑ เปโตร ๒.๙
เปนหนทางไปสูการทรงสถิตของพระองค
                  “จงเขาประตูของพระองคดวยการโมทนาและเขาบริเวณพระนิเวศของพระองคดวยการสรรเสริญ
จงถวายโมทนาขอบพระคุณพระองค จงถวายสาธุการแดพระนามของพระองค”        สดุดี ๑๐๐.๔
สัง่ไวในขอความจากพระบัลลังก
                  “และมีเสียงออกมาจากพระที่น่ังวา ‘ทานทั้งหลายที่เปนผูรับใชของพระองคที่ยํ าเกรงพระองคทั้งผู
ใหญและผูนอยจงสรรเสริญพระเจาของเรา”          วิวรณ ๑๙.๕
เปนภาระผูกพันของคุณตราบเทาที่คุณมีลมหายใจ
                 “จงใหทุกสิ่งที่หายใจ สรรเสริญพระเจา จงสรรเสริญพระเจาเถิด”        สดุดี ๑๕๐.๖
เปนนิสัยที่ตองฝกฝนตลอดทั้งวัน
                “ตัง้แตที่ดวงอาทิตยขึ้นจนถึงที่ดวงอาทิตยตก พระนามของพระเจาเปนที่สรรเสริญ”     สดุดี ๑๑๓.๓
เปนการทดสอบของการเปนสาวก
               “พระบดิาของเราทรงไดรับเกียรติเพราะเหตุน้ีคือเม่ือทานทั้งหลายเกิดผลมาก ทานก็เปนสาวกของเรา”
                                                                                                                                                       ยอหน
๑๕.๘
สามารถทํ าไดแมกระทั่งธรรมิกชนที่สูงอายุ
                 “มันแกแลวก็ยังเกิดผล........”             สดุดี ๙๒.๑๔
ทํ าใหมีความพึงพอใจ
                  คนจะมีความพึงพอใจ (อ่ิมใจ) ในความดีดวยผลของถอยคํ าของเขา”          สุภาษิต ๑๒.๑๔
พูดภาษาลิ้น (ภาษาแปลกๆ)
                  จงอาน ๑ โครินธ ๑๔.๑๔-๑๘      ในพระคัมภีร คํ าสรรเสริญของคุณสมบูรณเม่ือคุณนมัสการ
ดวยภาษาสวรรค น่ีเปนเหตุที่เปาโลกลาววาเขาดีใจที่เขาพูดภาษาแปลกๆมากกวาผูอ่ืน
การโหรอง
                  การรองตะโกนใชในการสรรเสริญพระเจาตั้งแตเวลาเริ่มแรกของโลก

“ในเม่ือดาวรุงแซซองสรรเสริญและบรรดาบุตรพระเจาโหรองดวยความชื่นบาน”         โยบ ๓๘.๗
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สิ่งที่ทรงสรางโหรองและรองเพลง (สดุดี ๖๕.๑๓)
“โอ ฟาสวรรคเอย จงรองเพลงเพราะพระเจาทรงกระทํ าการนี้ โอ หวงลึกของแผนดินโลก เอย จงโห

รอง
โอ ภูเขาเอย จงรองเปนเพลงออกมา  โอ ปาไมเอย และตนไมทุกตนในนั้นดวย
เพราะวาพระเจาทรงไถยาโคบและจะทรงรับเกียรติในอิสราเอล”          อิสยาห ๔๔.๒๓

                      ตอไปน้ีเปนบางสิ่งที่พระคัมภีรสอนเกี่ยวกับการโหรอง
พระเจาเสด็จขึ้นดวยเสียงโหรอง สดุดี ๔๗.๕
พระเยซูจะเสด็จกลับมาดวยเสียงโหรอง ๑ เธสะโลนิกา ๔.๑๖     (ไมใชดวยพระดํ ารัสสั่งตามพระคัมภีรไทย)
เม่ือไมมีความปติและความยินดีก็ไมมีเสียงโหรอง        เยเรมีย ๔๘.๓๓
                     ในโลกธรรมชาติ เม่ือคุณดูกีฬาและไมเขาใจเกมนั้น คุณจะไมรูวาจะโหรองเม่ือใดสํ าหรับทีม
โปรดของคุณ  ในฝายวิญญาณก็เชนเดียวกัน ถาผูที่โหรองเขาใจวามีอะไรเกิดขึ้นในอาณาจักรฝายวิญญาณ เขา
ก็ยอมจะโหรอง พระเยซูไดทรงมีชัยตอศัตรูของเรา
                     เราไดรับความรอดจากความตายและมีชีวิตนิรันดร พระองคทรงเปนผูรักษาเราและจัดหาสิ่ง
ตางๆ แกเรา เราจะไมรูสึกอยากโหรองขึ้นมาภายในตัวเราไดอยางไร ?
                     ตอไปน้ีเปนบางโอกาสเมื่อมีการโหรองในพระคัมภีร
โหรองเพราะวาพระเจาทรงสถิตอยู
                    โลกสังเกตไดเม่ือมี “การโหรองแกกษัตริยทามกลางเขา”      (กันดารวิถี ๒๓.๒๑)
                     เม่ือหีบพระบัญญัติถูกนํ าขึ้นมา ชาวอิสราเอลทั้งหมดตางโหรอง ดวยเสียงของเขาสัตว
ทรัมเปต ดวยเสียงกลอง ทํ าเสียงดวยพิณและเครื่องสาย (๑ พงศาวดาร ๑๕.๒๘)
                   “หีบพันธสัญญาแหงพระเจาเขามาในคาย แลวคนอิสราเอลทั้งสิ้นก็โหรองเสียงดังจนแผนดินกองไป
ดวยเสียงนั้น และเม่ือคนฟลิสเตียไดยินเสียงโหรองดังเชนน้ัน เขาก็กลาววา ‘เสียงโหรองอึกทึกครึกโครมในคาย
ของคนฮีบรูน้ันหมายความวาอะไรกัน’ และเขาทราบวาหีบแหงพระเจาเขามาในคายแลว”

 ๑ ซามูเอล ๔.๕-๖
โหรองเม่ือรับการเปดเผยจากพระเจา
                   “เม่ือประชาชนทั้งหลายเห็นก็โหรองและซบหนาลง”         เลวีนิติ ๙.๒๔
โหรองในการยอมตนผูกพัน
                   “เขาทั้งหลายไดกระทํ าสัตยสาบานตอพระเจาดวยเสียงอันดังและดวยเสียงโหรองและดวยเสียงแตร
และเขาสัตว”           ๒ พงศาวดาร ๑๕.๑๔
โหรองเน่ืองจากพระราชกิจของพระเจา
                   “และเขารองเพลงตอบกัน สรรเสริญและโมทนาแดพระเจาวา ‘เพราะพระองคประเสริฐ เพราะความ
รักม่ันคงของพระองคดํ ารงเปนนิตยตออิสราเอล และประชาชนทั้งปวงก็โหรองดวยเสียงดังเม่ือเขาสรรเสริญพระ
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เจาเพราะวารากฐานของพระนิเวศแหงพระเจาวางเสร็จแลว แตปโุรหิตและคนเลวีและหัวหนาตระกูลเปนอันมาก
คอื คนแกผูไดเห็นพระวิหารหลังกอน เม่ือเขาเห็นรากฐานของพระวิหารหลังน้ีไดวางแลว ไดรองไหดวยเสียงดัง
คนเปนอันมากไดโหรองดวยความชื่นบาน ประชาชนจึงสังเกตไมไดวาไหนเปนเสียงโหรองดวยความชื่นบาน
และไหนเปนเสียงประชาชนรองไห เพราะประชาชนโหรองเสียงดังมากและเสียงนั้นก็ไดยินไปไกล”  เอสรา
๓.๑๑-๑๓
โหรองในการสงคราม

“กํ าแพงของเยรีโคพังลงมาเพราะเสียงโหรอง”                 โยชูวา ๖
“จงโหรองเพราะพระเจาทรงมอบเมืองแกทานแลว”        โยชูวา ๖.๑๖
“กษตัริยดาวิดมาถึงยังสนามรบและรองกราวศึก”           ๑ ซามูเอล ๑๗.๒๐
“กองทัพของพระเจาโหรองเม่ือเขาติดตามชาวฟลิสเตีย” ๑ ซามูเอล ๑๗.๕๒
“และเม่ือคนชั่วรายพินาศ ก็มีเสียงโหรองดวยความยินดี”        สุภาษิต ๑๑.๑๐
“แตใหคนทั้งปวงที่ลี้ภัยอยูในพระองคน้ันเปรมปรีด์ิ ใหเขารองเพลงดวยความชื่นชมยินดีอยูเสมอ

และขอทรงปองกันเขาไว เพ่ือคนที่รักพระนามของพระองคจะปรีดาปราโมทยอยูในพระองค”        สดุดี ๕.๑๑ 
                     “แลวคนของยูดาหก็ตะเบ็งเสียงรองทํ านองศึกและเม่ือคนยูดาหตะโกน พระเจาทรงใหเยโรโบอัม
และอิสราเอลทั้งปวงพายแพไปตออาบียาหและยูดาห”         ๒ พงศาวดาร ๑๓.๑๕
                   “โอ ภูเขาใหญ เจาเปนอะไรเลาตอหนาเศรุบบาเบล เจาจะเปนที่ราบและทานจะนํ าศิลากอนที่อยู
ยอดออกมาทามกลางการโหรองวา ‘งามจริง พระวิหาร งามจริง’”       เศคาริยาห ๔.๗
เรารับบัญชาใหโหรอง
                  “แตใหคนทั้งปวงที่ลี้ภัยอยูในพระองคน้ันเปรมปรีด์ิ ใหเขารองเพลงดวยความชื่นชมยินดีอยูเสมอและ
ขอทรงปองกันเขาไว เพ่ือคนที่รักพระนามของพระองคจะปรีดาปราโมทยอยูในพระองค”                     สดุดี
๕.๑๑
                   “ขอใหบรรดาผูที่เห็นชอบในชัยชนะของขาพระองค โหรองและยินดีและกลาวอยูเสมอวา พระเจานั้น
ใหญยิ่ง”         สดุดี ๓๕.๒๗
                  “ใหธรรมิกชนของพระองค โหรองดวยความชื่นบาน” สดุดี ๑๓๒.๙
                  “เราจะเอาความรอดหมปุโรหิตของเมืองนั้นและธรรมิกชนของเมืองนั้นจะโหรองดวยความชื่นบาน”
                                                                                                                                                               สดุ ดี  
๑๓๒.๑๖
                  “ชาวศิโยนเอย จงโหรองและรองเพลงดวยความชื่นบาน เพราะองคบริสุทธิ์แหงอิสราเอลนั้นก็ใหญยิ่ง
อยูในหมูพวกเจา”         อิสยาห ๑๒.๖
                  “โอ บุตรีแหงศิโยนเอย จงรองเพลงเสียงดัง โอ อิสราเอลเอยจงโหรองเถิด จงเปรมปรีด์ิและลิงโลด
ดวยความเต็มใจของเจา เถิดนะ บตุรแหงเยรูซาเล็ม”           เศฟนยาห ๓.๑๔
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                  “ธิดาแหงศิโยนเอย จงราเริงอยางยิ่งเถิด โอ บุตรีแหงเยรูซาเล็มเอย จงโหรอง ดูเถิด กษัตริยของเธอ
เสด็จมาหาเธอ ทรงความยุติธรรมและความรอด”              เศคาริยาห ๙.๙
                  “จงโหรองทามกลางประมุขของบรรดาประชาชาติ จงพิมพประกาศไป จงสรรเสริญ....”    เยเรมีย
๓๑.๗
ดวยเสียงหัวเราะ
                   การหัวเราะเปนวิธีหน่ึงของการแสดงการสรรเสริญพระเจาดวยคํ าพูด
                  “เม่ือพระเจาทรงใหศิโยนกลับสูสภาพดี เราก็เปนเหมือนคนที่ฝนไป  ปากของเราไดหัวเราะเต็มที่และ
ลิน้ของเราไดเปลงเสียงโหรองอยางชื่นบาน แลวเขาไดพูดกันทามกลางประชาชาติวา ‘พระเจาทรงกระทํ าการ
มโหฬารใหเขา’ พระเจาทรงกระทํ าการมโหฬารใหเรา เรามีความยินดี”         สดุดี ๑๒๖.๑–๓
การรองเพลง
                     ดนตรีในพิธีการนมัสการไมใชเปนการเตรียมใจที่มากอนเหตุการณสํ าคัญของการเทศนา แต
เปนสวนหนึ่งของเหตุการณสํ าคัญคือ การนมัสการ
                     คํ าวา “รองเพลง” มีคํ าแปล ๘ อยางในพันธสัญญาเดิม
                    ประการหนึ่งหมายถึง โหรองหรือรองเพลงเสียงดังดวยความยินดี อีกประการหนึ่งหมายถึง
เสยีงที่ตื่นเตน เสียงแหงความยินดีปรีดา อีกประการหนึ่งหมายถึงเสียงรองเพลงและชัยชนะ
                     การรองเพลงฝายวิญญาณทํ าใหเรามีคํ าศัพทที่เขียนไวแลวเพ่ือที่จะสรรเสริญพระเจาและทํ าให
มีความเปนนํ้ าหนึ่งใจเดียวกันในการตอบสนอง ขณะที่เราทุกคนรองเพลงดวย กษัตริยดาวิดมักจะหนุนใจใหผู
อ่ืนรวมกับพระองคในการรองเพลงนมัสการ ซาตานรูถึงฤทธิ์อํ านาจของดนตรีและการรองเพลง เหตุน้ีเองมันจึง
ใชดนตรีที่ชั่วรายเพื่อเผยแพรความเท็จของมัน
                    โคโลสี ๓.๑๖ และเอเฟซัส ๕.๑๙ ใหคํ าสอนเกี่ยวกับการรองเพลงในการนมัสการ เราตองใช

1. เพลงสดุดี จากหนังสือเพลงของอิสราเอลซึ่งเปนหนังสือสดุดีในพระคัมภีร
2. เพลงนมัสการ เพลงเกีย่วกับพระเจาและบุคลิกภาพของพระองคและเพลงที่กลาวถึงพระเจา
3. เพลงสรรเสริญจากวิญญาณ เพลงที่ออกมาจากใจ รองเพลง “ดวยวิญญาณและดวยความ

คิด”
การรองเพลงจากวิญญาณไมเหมือนการรองเพลงจากสติปญญา บางครั้งพระเจาทรงเคลื่อนไหวทามกลางเพลง
สรรเสริญบางเพลง เม่ือพระองคกระทํ าจงอยากลัวที่จะไหลลื่นไปกับเพลง อยาใหเหตุผลและสติปญญามากลาว
วา “คุณรองเพลงนี้หลายครั้งเกินไป”
                     เราถูกเตือนเก่ียวกับการรอง “เพลงที่ไรสาระ” ปราศจากความหมาย (อาโมส ๖.๕) เราควรรอง
เพลงแหงการปลดปลอย (๑ ซามูเอล ๖.๒๓) และเพลงสรรเสริญ (สดุดี ๖๘.๔)
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                     งานรับใชดานดนตรีเปนสิ่งสํ าคัญในการประชุมนมัสการ ดาวิดเลือกคนเลวี ๔,๐๐๐ คน เพ่ือ
งานรับใชดานดนตรี ๑ พงศาวดาร ๒๕.๖-๗ กลาวถึงคนเหลานั้นซ่ึง “ไดรับการฝกสอนในการรองเพลงถวาย
พระเจา”
                     เม่ือชนอิสราเอลเริ่มตนสรรเสริญพระเจาดวยดนตรีและการรองเพลง พระสิริของพระเจาก็เต็ม
พระวิหาร (๒ พงศาวดาร ๕.๑๒-๑๔)
                     พระเยซูตรัสวา
                    “เราจะประกาศพระนามของพระองคแกพ่ีนองของเราเราจะสรรเสริญพระองคในทามกลางคริสต
จักร”
                                                                                                                                                                  ฮี บ
รู ๒.๑๒
การสรรเสริญพระเจาดวยเครื่องดนตรี
                     ดาวิดมีชื่อเสียงในการทํ าเครื่องดนตรีหลายชนิดเพื่อการนมัสการ แมวาเราไมทราบแนนอนวา
พระองคประดิษฐเครื่องดนตรีชนิดใด (อาโมส ๖.๕)
                     มีเครื่องดนตรี ๓ ชนิด ที่กลาวไวในพระคัมภีร
๑.   เครื่องดนตรีชนิดดีเชน กลอง ฉิ่ง ฉาบ
ระฆัง :    อพยพ ๒๘.๓๓-๓๕ และเศคาริยาห ๑๔.๒๐ ทีช่ายเสื้อของปุโรหิต
ฉิ่งฉาบ  :   ๑ พงศาวดาร ๑๕.๑๖, ๑๙, ๒๘, ๒ พงศาวดาร ๕.๑๓, ๒๙:๒๕, เอสรา๓.๑๐, เนหะมีห ๑๒.๒๗
รํ ามะนา :   สดุดี ๘๑.๒, ๑๔๙.๓, ๑๕๐.๔, อพยพ ๑๕.๒๐
ฆอง :   ๑ โครินธ ๑๓.๑ ในสดุดี ๑๕๐ มีกลาวถึงฆอง สงเสียงดังและแหลม
๒.   เครื่องดนตรีประเภทสาย
พิณ :   ๑ ซามูเอล ๑๐.๕
เครื่องสาย, ซอฝร่ังและเครื่องดนตรีที่คลายพิณ เครื่องดนตรีคลายขิมมีรูปสามเหลี่ยม มี ๑๐ สาย สดุดี ๓๓.๒,
                 ๑๔๔.๙, ๙๒.๓
ดัลไซเมอร (เครื่องดนตรีโบราณคลายขิม) : ดาเนียล ๓.๕, ๗, ๑๐, ๑๕
พิณนํ้ าเตา :          เครื่องดนตรี ๓ สาย
พิณ Lyre เครื่องสาย  ปฐมกาล ๔.๒๑
๓.     เครื่องเปาลม
แคลริเนต : อิสยาห ๕.๑๒, ๓๐.๒๙, เยเรมีย ๔๘.๓๖ บางทีแปลวาไปป
ไปปและออรแกน :  ปฐมกาล ๔.๒๑, ๑ ซามูเอล ๑๐.๕
ใน ๑ พงศกษัตริย ๑.๔๐ มีกลาวถึงขลุยไมรวกซึ่งคลายกับโอโบในปจจุบัน
ขลุย : อิสยาห ๓๐.๒๙
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โชฟารและทรัมเปต :  โชฟารใชสลับกับทรัมเปต เครื่องดนตรีน้ีใชเพ่ือขูเข็ญศัตรู (ผูวินิจฉัย ๗.๑๙-๒๐) และ
เพ่ือใหสัญญาณ (โยชูวา ๖.๒, ผูวินิจฉัย ๗.๑๖-๒๒, เศคาริยาห ๙.๑๔, ๑๕) ยอหนไดยินเสียงทรัมเปตกอนที่เขา
จะมีนิมิตในหนังสือวิวรณ (ววิรณ ๑.๑๐) และทรัมเปตเปนสัญลักษณของการวินิจฉัย(๑โครินธ๑๕.๕๒, ๑ เธสะโล
นิกา ๔.๑๖, วิวรณ ๘.๓)  โชฟารยังคงใชในปจจุบันเพ่ือเรียกชาวยิวใหมานมัสการ
                    ตอไปน้ีเปนขอพระคัมภีรบางขอซ่ึงหนุนใจเราใหสรรเสริญพระเจาดวยเครื่องดนตรี
                   “จงสรรเสริญพระองคดวยเสียงแตร จงสรรเสริญพระองคดวยพิณเขาคูและพิณใหญ จงสรรเสริญ
พระองคดวยรํ ามะนาและการเตนรํ า จงสรรเสริญพระองคดวยเครื่องสายและป  จงสรรเสริญพระองคดวยเสียงฉิ่ง
จงสรรเสริญพระองคดวยเสียงฉาบ”           สดุดี ๑๕๐.๓-๕
                   “ขาแตพระเจา ขาพระองคจะรองเพลงบทใหมถวายแดพระองค ขาพระองคจะดีดพิณสิบสายถวาย
พระองค”           สดุดี ๑๔๔.๙
                   “จงรองเพลงโมทนาพระคุณถวายพระเจา จงดีดพิณเขาคูถวายพระเจาของเรา”         สดุดี ๑๔๗.๗
                  “จงสรรเสริญพระเจา ดวยพิณเขาคู จงถวายสดุดีแดพระองคดวยพิณสิบสาย”           สดุดี ๓๓.๒ 
นมัสการดวยรางกายของคุณ
                    มนุษยไมไดถูกสรางขึ้นมาใหเปนความคิดจิตใจ จิตวิญญาณรางกายซึ่งแยกกันอยูคนละสวน แต
มนุษยเปนสิ่งมีชีวิตที่มี ๓ สวนประกอบเขาดวยกัน คุณไมอาจที่จะนมัสการดวยจิตวิญญาณหรือดวยความคิด
ของคุณเทานั้น คุณตองนมัสการดวยรางกายของคุณดวย
                    บางครั้งเราตอตานการกระทํ าเชนน้ีเพราะวาเราไมตองการใหตัวเราเปนเปาสายตา เรากลัววา
เราจะเขาไป “อยูในเนื้อหนัง” แตเม่ือเราสามารถเอาชนะความเยอหยิ่งและการกบฎของเราได เราจะทะลุไปสู
การไหลเคลื่อนที่สวยงามของการสรรเสริญและการนมัสการ
                    ตอไปน้ีเปนเหตุผลบางประการที่เหตุใดเราจึงตอตานการนมัสการดวยรางกายของเรา

• ความเยอหยิ่ง
• เรารูสึกไมสบายใจเพราะเราไมเคยทํ ามากอน
• ประเพณีของมนุษยซ่ึงกลาววา “เราไมทํ าอยางนี้ที่น่ี”
• เราไมรูวาเปนคํ าสั่ง
• เรารูวาเปนคํ าสั่งแตเรากบฎและไมตองการที่จะทํ า

เม่ือเราเอาชนะขอโตแยงเหลานี้และเริ่มนมัสการดวยรางกายของเราเชนเดียวกับดวยวิญญาณและความคิดของ
เรา พระสิริของพระเจาจะเคลื่อนไหวทามกลางเรา ตอไปนี้เปนบางวิธีที่จะนมัสการดวยรางกายของคุณ
ยนือยูตอหนาการทรงสถิตของพระองค
                    ดู ๒ พงศาวดาร ๒๐.๑๙, เอเสเคียล ๔๔.๑๕, สดุดี ๑๓๕.๑-๒, ๑๓๐.๑ เพ่ือดูตัวอยางของคนซึ่ง
ยืนอยูเพ่ือนมัสการพระเจา
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ยกมือของทาน
                   คณุตองยกมือที่บริสุทธิ์เทานั้น พระเจาจะไมสนใจมือแบบอ่ืนเลย (อิสยาห ๑.๑๕)
                   การยกมือของคุณเปนวิธีตามพระคัมภีร ในการแสดงออกถึงการขอบคุณพระเจา
                  “เพราะวาความรักม่ันคงของพระองคดีกวาชีวิต ริมฝปากของขาพระองคจะสรรเสริญพระองค    เชน
น้ันแหละ ขาพระองคจะสรรเสริญพระองคตราบเทาชีวิตของขาพระองค ขาพระองคชูมือตอพระนามของพระ
องค”
                                                                                                                                                                สดุดี 
๖๓.๓-๔
                   เปนวิธีสัญลักษณในการแสดงออกถึงการขึ้นไปสูการนมัสการ
                 “ขอใหคํ าอธิษฐานของขาพระองคเปนดังเครื่องหอมตอพระพักตรพระองค และขาพระองคยกมือขึ้น
อธษิฐานเปนดังเครื่องสัตวบูชาเวลาเย็น”          สดุดี ๑๔๑.๒
                  คุณกํ าลังยกจิตใจของคุณขึ้นในการนมัสการเมื่อคุณยกมือของคุณขึ้น
                  “ใหเรายกจิตใจและมือของพวกเราขึ้นตอพระเจาในฟาสวรรค”            บทเพลงครํ่ าครวญ ๓.๔๑
                  การยกมือของคุณเปนวิธีการแสดงออกถึงความกระหายฝายวิญญาณ
                   “ขาพระองคเหยียดแขนออกไปสูพระองค จิตใจของขาพระองคกระหายหาพระองคอยางแผนดินที่
แหงผาก”         สดุดี ๑๔๓.๖
                   เม่ือคุณยกมือขึ้น คุณกํ าลังเปดตัวสูพระเจาและกลาววา “โปรดเสด็จมาและเติมขาพระองคให
เตม็ดวยการทรงสถิตของพระองค”
                    การยกมือยังใชกับการอวยพรดวย เชนการอวยพรผูอ่ืนและอวยพรพระเจา พระเยซูเสด็จกลับ
คนืสูพระบิดาดวยมือที่ยกขึ้น อธิษฐานเผื่อผูที่พระองคทรงรักและทรงอวยพรเขา (ลูกา ๒๔.๕๐-๕๑)
เปนการยืนยันพระวจนะของพระเจาอยางเงียบๆ
                   “มือของขาพเจาจะยกขึ้นตอพระบัญญัติของพระองคซ่ึงขาพระองครัก” สดุดี ๑๑๙.๔๘
พระคัมภีรหนุนใจใหยกมือ
                   “เหตฉุะนั้น ขาพเจาปรารถนาใหผูชายทั้งหลายอธิษฐานในที่ทุกแหง ยกมืออันบริสุทธิ์ขึ้น (ตรงนี้
พระคัมภีรภาษาไทยไมแปล) โดยปราศจากโทโสและความสงสัย”          ๑ ทิโมธี ๒.๘
พระคัมภีรสั่งเอาไวดวย
                  “จงยกมือของทานขึ้นตรงตอสถานนมัสการและถวายสาธุการแดพระเจา” สดุดี ๑๓๔.๒
การตบมือ
                  “ดูกอนชนชาติทั้งหลาย จงตบมือ จงโหรองถวายพระเจาดวยเสียงไชโย”           สดุดี ๔๗.๑
กมตวัลงและคุกเขา
                   “กมลง” อาจหมายถึงศีรษะหรือทั้งตัว
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                   จงอานขอพระคัมภีรตอไปน้ีเพ่ือดูตัวอยางของการกมตัวลงและคุกเขาในรูปแบบของการ
นมัสการ
ปฐมกาล ๒๔.๔๘, อพยพ ๔.๓๑, ๑๒.๒๗, ๑ พงศาวดาร ๒๙.๒๐, ๓๐, ๒ พงศาวดาร ๖.๑๓, ๑ พงศกษัตริย
๘.๕๔, เนหะมีย ๘.๖,ดาเนียล ๖.๑๐,มัทธิว ๑๗.๑๔,มาระโก๑.๔๐,๑๐.๑๗,ลูกา ๒๒.๔๑,กิจการ๗.๖๐ ๙.๔๐,
๒๐.๓๖, ๒๑.๕
เราถูกบัญชาใหกมตัวลงและนมัสการ
                  “มาเถิดใหเรานมัสการและกราบลง ใหเราคุกเขาลงตอพระเจาผูทรงสรางพวกเรา”         สดุดี ๙๕.๖
                   พระคัมภีรกลาววา “ทกุหัวเขาจะกมกราบ” ตอหนาพระพักตรพระเจา
                  “เราไดปฏิญาณโดยตัวเราเอง ดวยความชอบธรรม ถอยคํ าไดออกไปจากปากของเรา ซ่ึงจะไมกลับ
วา “ทกุเขาจะกราบลง ทุกลิ้นจะปฏิญาณตอเรา””          อิสยาห ๔๕.๒๓
                  “เพราะมีคํ าเขียนไวในพระคัมภีรวา องคพระผูเปนเจาไดตรัสวา ‘เรามีชีวิตอยูแนนอนฉันใด ทุกคนจะ
คกุเขากราบเรา และทุกลิ้นจะสรรเสริญพระเจา”     โรม ๑๔.๑๑
                   “เพ่ือเพราะพระนามนั้นทุกเขาในสวรรคที่แผนดินโลก ใตพ้ืนแผนดินโลก จะคุกลงกราบพระเยซู
และเพ่ือทกุลิ้นจะยอมรับวาพระเยซูคริสตทรงเปนองคพระผูเปนเจา อันเปนการถวายพระเกียรติแดพระบิดาเจา”
                                                                                                                                                            ฟลิปป 
๒.๑๐-๑๑
                       เม่ือเปาโลกลาวถึงความรูของเราในเรื่องพระกิตติคุณและฐานะของเราในคริสตจักรและพระ
เยซ ูเขากลาววานี่เองเปนเหตุผลที่เราควรกมตัวลง
                     “อยาทอถอยเพราะความยากลํ าบากของขาพเจา เพราะเห็นแกทานซึ่งเปนศักดิ์ศรีของทานเอง
เพราะเหตุน้ีขาพเจาจึงคุกเขาตอพระบิดา”         เอเฟซัส ๓.๑๓-๑๔
                      เพราะวาการกมตัวลงมีความสํ าคัญ พระคัมภีรจึงเตือนถึงผลของการกมตัวลงตอพระเท็จ ดังน้ี
อพยพ ๒๓.๒๔, เลวีนิติ ๒๖.๑, เฉลยธรรมบัญญัติ ๕.๙,  กันดารวิถี ๒๕.๖,โยชูวา ๒๓.๗, ผูวินิจฉัย ๒.๑๒, ๑๗,
๑๙,
๑ พงศกษัตริย ๑๙.๑๘, โรม ๑๑.๔, ๒ พงศกษัตริย ๑๗.๓๕, ๒ พงศาวดาร ๒๕.๑๔
การเดินและการกระโดด
                       การเดินและการกระโดดอาจรวมเขาดวยกันในการนมัสการพระเจา ดาวิดกระโดดตอหนาหีบ
พระบัญญัติ เม่ือหีบกลับคืนสูอิสราเอล (๒ ซามูเอล ๖.๑๖) คนงอยซึ่งไดรับการรักษาเดินไดและกระโดดและ
สรรเสริญพระเจา (กิจการ ๓.๘)
                      (ถาพระสิริของพระเจาและหมายสํ าคัญเชนการรักษาโรค เห็นไดชัดมากขึ้นในการประชุมของ
เรา เราอาจเห็นคนกระโดดมากขึ้นในการสรรเสริญและการนมัสการ !)
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การเตนรํ า
                       เราพบบันทึกประการแรกของการเตนรํ าตอหนาพระเจาในอพยพ
                      “ฝายมาเรียมหญิงผูเผยพระวจนะ พ่ีสาวของอาโรนก็ถือรํ ามะนาเดินตาม พรอมกับเตนรํ าไปดวย”

อพยพ ๑๕.๒๐
                       ทันใดนั้น ซาตานทํ าใหการเตนรํ าเปนมลทิน
                       “พอโมเสสเขามาใกลคาย ไดเห็นรูปโคหนุมและคนเตนรํ า โทสะของโมเสสก็เดือดพลุงขึ้น ทาน
โยนแผนศิลาทิ้งตกแตกเสียที่เชิงภูเขานั่นเอง”            อพยพ ๓๒.๑๙
                        เราอานใน ๑ ซามูเอล ๑๘.๑๖ วา เขารองเพลงและเตนรํ าเกี่ยวกับซาอูลและดาวิดผูไดฆาคน
เปนพันเปนหม่ืน เรายิ่งควรจะเตนรํ าเกี่ยวกับพระองคผูทรงทํ าใหศัตรูพายแพมากกวานั้น !
                       ดาวิดเตนรํ าตอหนาพระเจา
                      “และดาวิดก็ทรงรํ าถวายแดพระเจาดวยสุดกํ าลังของพระองค และดาวิดมีเอโฟดผาปานคาดอยูที่
พระองค”         ๒ ซามูเอล ๖.๑๔
                       มีคาลภรรยาของพระองควิจารณพระองคและเธอก็ถูกลงโทษใหเปนหมัน        (๒ ซามูเอล
๖.๑๖-๑๗, ๑ พงศาวดาร ๑๕.๒๙-๓๐) เธอกบฎมาตั้งแตเริ่มตน เพราะวาดาวิดทรงเรียกชาวอิสราเอลใหมา
ชมุนุมพรอมกันเพ่ือการรับหีบพระบัญญัติคืนมาและเธอไมไดเสด็จมา เธออยูในมุมเล็กๆของเธอเองและมองดู
อยางดื้อดึง หาเหตุผลและวิพากษวิจารณ
                       ตอไปน้ีเปนขอเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับมีคาล
                       1.  เธอเปนบุตรสาวของกษัตริย ๑ ซามูเอล ๑๔.๔๙, ๑๘.๒๐, ๒๗
                       2.  เธอเปนเจาสาวของกษัตริยดาวิด               ๑ ซามูเอล ๑๘.๒๗
                       3.  เธอเปนผูถูกซื้อมาดวยเลือด ๑ ซามูเอล ๑๘.๒๕-๒๗
                       4.  เธอรักสามีของเธอและเสี่ยงชีวิตของเธอเพื่อเขา  ๑ ซามูเอล ๑๘.๒๐
                       แมวาจะประกอบดวยสิ่งเหลานี้ แตเพราะวาเธอดูถูกการนมัสการที่มีรูปแบบราเริงบันเทิงใจ
ของดาวิด เธอจึงเปนหมัน มีคาลเปนแบบของคริสตจักรซึ่งเปนบุตรของกษัตริย เปนเจาสาวของพระคริสต คริ
สตจักรรักพระองคไดรับการซื้อ (ไถ) มาดวยพระโลหิต และผูซ่ึงจะกลับคืนสภาพเดิมมายังพระคริสต บางที
ความเปนหมันฝายวิญญาณของเราอาจเปนผลของทาทีที่ด้ือดึง หาเหตุผลและวิพากษวิจารณตอรูปแบบตางๆ
ของการนมัสการที่อธิบายไวในพระคัมภีรไดหรือไม ?
                       ในเร่ืองราวของบุตรนอยหลงหายในลูกา ๑๕ บุตรชายคนโตซึ่งมีความชอบธรรมของตนเอง
วิจารณการเลี้ยงรื่นเริงยินดีและการเตนรํ า อยางไรก็ตามพระคัมภีรกลาววาความยินดีปรีดาอยางเดียวกันนี้กํ าลัง
ดํ าเนินไปในสวรรค เม่ือคนบาปคนหนึ่งกลับใจ (ลูกา ๑๕.๒๐)
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                       การเตนรํ ามีความสัมพันธกับความรื่นเริงในองคพระผูเปนเจา พระเจาทรงตองการเปลี่ยนการ
ไวทุกขของคุณเปนการเตนรํ า
                     “สํ าหรับขาพระองค พระองคทรงเปลี่ยนการไวทุกขเปนการเตนรํ า พระองคทรงแกเสื้อผากระสอบ
ของขาพระองคออก และทรงคาดเอวขาพระองคดวยความยินดี”           สดุดี ๓๐.๑๑
                    “ใหพวกพรหมจารีจะเปรมปรีด์ิในการเตนรํ าและคนหนุมกับคนแกจะรื่นเริง เพราะเราจะกลับความ
โศกเศราของเขาใหเปนความชื่นบาน”            เยเรมีย ๓๑.๑๓
                      พระคัมภีรกลาววามีเวลาที่จะเตนรํ า (ปญญาจารย ๓.๔) และยังบัญชาเราใหเตนรํ าตอหนา
องคพระผูเปนเจา         “ใหเขาสรรเสริญพระนามของพระองคดวยเตนรํ า ถวายเพลงแดพระองคดวยรํ ามะนา
และพิณเขาคู”

สดุดี ๑๔๙.๓
                    “จงสรรเสริญพระองคดวยรํ ามะนาและการเตนรํ า จงสรรเสริญพระองคดวยเครื่องสายและป”

สดุดี ๑๕๐.๔
ไฟ พระสิริ และการนมัสการ
                      ในบทที่ ๓ ของหลักสูตรนี้ คณุไดเริ่มศึกษาถึงไฟ พระสิริและการนมัสการพระเจา พลังฝาย
วิญญาณที่มีอํ านาจในการระดมกํ าลังคนทั้ง ๓ ประการนี้สอดสัมพันธกันอยางซับซอน
                     เราหวังรอคอยใหพระเจาทรงเปดเผยพระสิริของพระองค แตเรายังไมไดมีประสบการณกับการ
ชํ าระจากไฟอันทรงฤทธิ์ของพระองค เรารอคอยที่จะนมัสการแตความพยายามของเราลมเหลวเพราะเปนสิ่งที่มี
แรงจูงใจจากตัวเองมากกวาที่จะลื่นไหลออกมาจากการเปดเผยของพระสิริของพระเจา
                     ไฟของพระเจาซึ่งมีอํ านาจในการกํ าจัดสิ่งสกปรกและชํ าระใหสะอาด เปนสิ่งที่จํ าเปนเพ่ือใหได
รับการเปดเผยจากพระสิริของพระเจา การเปดเผยพระสิริของพระเจาทํ าใหเรามีการนมัสการที่แทจริง ในขณะที่
เรานํ าเอาพลับพลาของดาวิดกลับคืนมาโดยการนมัสการในวิญญาณและความจริง
                     น่ีเปนรูปแบบที่คนในพันธสัญญาเดิมประสบคือ ไฟ พระสิริและการนมัสการ
                    “เม่ือซาโลมอนทรงจบคํ าอธิษฐานของพระองคแลว ไฟไดลงมาจากฟาสวรรคไหมเครื่องเผาบูชา
และเครือ่งสัตวบูชาเสีย และพระสิริของพระเจาก็เต็มพระนิเวศ ปุโรหิตเขาไปในพระนิเวศของพระเจาไมได
เพราะวาพระสิริของพระเจาเต็มพระนิเวศของพระเจา เม่ือบรรดาชนอิสราเอลไดเห็นไฟลงมาและพระสิริของพระ
เจาอยูบนพระนิเวศ เขาทัง้หลายก็กราบซบหนาลงถึงพ้ืนหิน และไดนมัสการกลาวโมทนาพระเจาวา ‘เพราะพระ
องคประเสริฐ เพราะความรักม่ันคงของพระองคดํ ารงอยูเปนนิตย”              ๒ พงศาวดาร ๗.๑-๓
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                     เม่ือคุณไดรับการแตะตองโดยไฟ และพระสิริของพระเจาทรงสํ าแดงแกคุณและเริ่มตนนมัสการ
ดวยจิตวญิญาณและความจริง ก็จะไมนานเกินไปที่คุณจะพบกับการฟนฟู บทเรียน ๓ บทตอไปจะกลาวถึงหัว
ขอของการฟนฟูซ่ึงเปนแรงจูงใจที่มีพลังอํ านาจอีกประการหนึ่งซ่ึงระดมกํ าลังคนของพระเจาใหรับใช

ชื่อ.................................................................                   วิชา ระบบวิธีการระดมกํ าลังคน

บททดสอบตนเอง บทที่ ๑๐

๑.     จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
................................

๒.    จงสรุปวาพระคัมภีรสอนอะไรเกี่ยวกับการนมัสการอยางไร ?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
................................

๓. จงอธิบายความสัมพันธระหวางไฟ พระสิริและการนมัสการ
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
................................
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.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

................................

                                         

ชื่อ...............................................................                                                        วชิา ระบบวิธีการ
ระดมกํ าลังคน

คํ าตอบบททดสอบตนเอง บทที่ ๑๐

๑.   “จงสรรเสริญพระองคดวยรํ ามะนาและการเตนรํ า จงสรรเสริญพระองคดวยเครื่องสายและป”
       สดุดี ๑๕๐.๔
๒.   จงดูคํ าอธิบายในหนา ๑๓๒ ทีเ่กี่ยวกับพระคัมภีรสอนวาควรนมัสการอยางไร
๓.   ไฟของพระเจา ซ่ึงมีอํ านาจในการกํ าจัดสิ่งสกปรกและชํ าระใหสะอาด เปนสิ่งที่จํ าเปนในการรับพระสิริของ
        พระเจา การเปดเผยพระสิริของพระเจาจะทํ าใหเกิดการนมัสการที่แทจริง        ขณะที่เรานํ าเอาพลับพลา
ของ
        ดาวิดกลับคืนมาโดยการนมัสการดวยจิตวิญญาณและความจริง หนา ๑๔๒
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เพื่อศึกษาตอไป
                     สดุดีเปนหนังสือแหงการนมัสการของพระคัมภีรและสอนไวมากในเรื่องนี้ ดาวิดกลาววา
                   “ขาแตพระเจา พระองคทรงเปนพระเจาของขาพระองค ขาพระองคแสวงพระองค จิตวิญญาณของ
ขาพระองคกระหายหาพระองค เน้ือหนังของขาพระองคกระเสือกกระสนหาพระองคในดินแดนที่แหงและออน
โหย ที่ที่ไมมีน้ํ า เชนน้ันแหละ ขาพระองคจึงเคยเห็นพระองคในสถานนมัสการ เห็นฤทธานุภาพและพระสิริของ
พระองค”

สดุดี ๖๓.๑-๒
                    ดาวิดไมเคยชินกับการไปที่วิหารเกาที่ตายแลวซ่ึงเขาเบื่อหนายและที่ซ่ึงไมมีการสํ าแดงของ
ฤทธิ์อํ านาจของพระเจา
                    ตัวอยางของการสอนของหนังสือสดุดีในเรื่องการสรรเสริญ จงศึกษาสดุดีตอไปน้ี
สดุดี ๘๑   คํ าสัญญาแหงการสรรเสริญ  พระเจาทรงกระทํ าพันธสัญญากับอิสราเอล พระองคตรัสวา ขอ ๘ :
                    ถาเจาจะ.... เราจะ....”  (ประชากรของเราเอย จงฟง เราจะตักเตือนเจา โอ อิสราเอลเอย ถาเจา
จะฟงเรา)
สวนของเรา (ขอ ๑-๗ )       ๔ วิธีของการสรรเสริญ ๑-๓

• รองเพลงดังๆ
• ทํ าเสียงชื่นบาน
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• เพลงสดุดี
• รํ ามะนา พิณเขาคู พิณใหญ ทรัมเปต (แตร)

 แรงจูงใจ ๕ ประการของการสรรเสริญ
• พระวจนะของพระเจาทรงบัญชาไว : ขอ ๔
• ประชากรผูสรรเสริญเปนคํ าพยานแดพระเจา : ขอ ๕
• เราเปนคํ าสรรเสริญถึงพระสิริของพระองค (เอเฟซัส ๑.๑๒)
• เน่ืองจากการปลดปลอยที่เราไดรับจากอดีต : ขอ ๖-๗
• เน่ืองจากคํ าอธิษฐานที่ไดรับคํ าตอบ : ขอ ๗
• เพ่ือการทดลองและการทดสอบ : ขอ ๗ 

สวนของพระเจา   (ขอ ๙-๑๐)
• เราจะหางจากการไหวรูปเคารพ : เบื้องหลังรูปเคารพทั้งมวลคืออํ านาจที่ชั่วของมาร (จงดูรูป

แบบในเฉลยธรรมบัญญัติ ๓๒ : อิสราเอลละทิ้ง ขอ ๕, ดูหม่ินขอ๑๕, ถวายบูชา ๑๗, ลืม
พระเจา ขอ ๑๘

• เราจะสามารถนมัสการดวยความบริสุทธิ์ “ทานจะไมนมัสการพระแปลกๆ อีกตอไป”
• ความสัมพันธกลับคืนมา “เราเปนพระเจาเจานายของเจา”
• เราจะเต็มดวยคํ าสรรเสริญ : ถาคุณไมสามารถมาหาพระเจาดวยสิ่งพระองคปรารถนา (คือการ

นมัสการ) จงเขามาหาพระองคเพ่ือสิ่งที่พระองคปรารถนา
บทสรุปที่นาเศรา     (ขอ ๑๑-๑๓)
                     ไมมีใครฟงพระสุรเสียงของพระเจาและปฏิเสธการสถิตของพระองค ดังน้ันพระเจาจึงทรงปลอย
ใหเขาทํ าตามใจของเขาเอง ผลประโยชนจากพันธสัญญาซึ่งนาจะเปนของอิสราเอลประกอบดวย

• ศตัรูยอมราบคาบ :๑๔-๑๕
• พระเจาทรงเลี้ยงดูพวกเขา ขอ ๑๖
• ไดรับความพึงพอใจ ขอ ๑๖

สดุดี ๑๔๙   บทเรียนเร่ืองการสรรเสริญ
                    จะทํ าอยางไร ?

• จงสรรเสริญองคจอมเจานาย (Lord) : คุณตองนํ าทางอารมณของคุณ มิฉะนั้นอารมณจะนํ าคุณ
• รองเพลง
• รวมในการสรรเสริญในที่ประชุม
• ปลดปลอยอารมณของคุณและใหใจปติยินดี
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• สรรเสริญพระเจาดวยรางกายของคุณ
• ถาคุณเลนเครื่องดนตรีไดก็จงเลนถวายพระองค

เหตุใดจึงทํ าเชนน้ี
• เพราะวาพระองคทรงเปนพระเจา: ขอ ๑
• เพราะพระราชกิจของพระองค : ๒
• เพราะวาพระองคยินดีในการสรรเสริญ : ๔
• เน่ืองจากสิ่งที่พระเจาทรงกระทํ าในชีวิตของคุณ : ๔
• เพราะวาคุณรวมเปนน้ํ าหนึ่งใจเดียวกับ “ทีป่ระชุมของธรรมิกชน” (ขอ ๑ และ ๖) ซ่ึงหมาย

ความวาคุณถูกผูกพันเปนหนึ่งกับคริสตจักรซึ่งอยูในสวรรคแลวเม่ือคุณนมัสการ ดู ฮีบรู
๑๒.๒๒-๒๔ ดวย

• เพราะวาการสรรเสริญเปนอาวุธ : ๗-๙
• ทีน้ี่ถงึคราวของคุณแลว จงอานหนังสือสดุดีใหหมดเลมแลวบันทึกวาคุณไดเรียนรูอะไรเกี่ยวกับ

การนมัสการในแตละบท
รูปแบบของการนมัสการ
                     การนมัสการไมไดเกิดขึ้นแรกเริ่มจากมนุษย แตกับพระเจา ถาเปนการนมัสการของมนุษย เรา
กอ็าจทบทวน เปลี่ยนแปลง วจิารณ ปฏิเสธบางสวนและพัฒนาขึ้นใหม ถาเราตองนมัสการใหเปนที่พอพระทัย
เราตองเรียนรูมากขึ้นเกี่ยวกับรูปแบบและแบบจํ าลองของการสรรเสริญ เราพบรูปแบบเม่ือเราเห็นการสรรเสริญ
ทีส่มบูรณในสวรรคจากการบันทึกในพระวจนะของพระเจา แบบจํ าลองของการสรรเสริญคือแบบที่เราเห็นในโลก
น้ี แบบจํ าลองของโลกซึ่งดอยกวาสิ่งที่เราเห็นในรูปแบบของพระวจนะของพระเจานั้นแสดงวาเปนสิ่งที่มนุษย
สรางขึ้น
รูปแบบในอิสยาห
                    อิสยาหบทที่๖ แสดงใหเห็นรูปแบบของการนมัสการในพระคัมภีร การนมัสการที่แทจริงเกิดขึ้น
เม่ือคุณ

• มองเห็นนิมิตของความบริสุทธิ์และฤทธิ์อํ านาจที่นาเกรงขามของพระเจา . ๑-๔
• นมัสการดวยสุดกํ าลังของคุณ พลังการสรรเสริญมีมากจนกระทั่งเสาของประตูสั่นสะเทือน . ขอ

๔
• รูสึกถึงสภาวะความบาปของคุณเอง . ขอ ๕ 

                    การนมัสการทํ าใหคุณเห็นตัวคุณตามที่เปนอยูจริงๆ กํ าจัดทาทีทํ าเปนเลนๆ ซ่ึงพวกเราหลาย
คนมี เม่ือเราเขามาอยูตอหนาการทรงสถิตของพระเจา
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อับราฮัม สารภาพวาเขาเปนเพียงเถาธุลีดิน (ปฐมกาล ๑๘.๒๗) โยบเกลียดชังตนเองและสํ านึกผิดใน
กองขี้เถา (โยบ ๔๒.๖) มาโนอาหพูดกับภรรยาวา “เราคงจะตายเปนแน เพราะเราไดเห็นพระเจา” (ผูวินิจฉัย
๑๓.๒๒)
ฮาบากุกกลาววา
                  “เจาจะอ่ิมไปดวยความอับอาย ไมใชอ่ิมดวยศักดิ์ศรี เจาดื่มเองซิ แลวก็มลทินไป”         ฮาบากุก
๒.๑๖
เอสรากลาววา
                 “และขาพเจาทูลวา ขาแตพระเจาของขาพระองค ขาพระองคละอายขวยเขินที่จะเงยหนาหาพระ
องค........ ดูเถดิขาพระองคอยูตอพระพักตรพระองค มีกรรมชั่วของขาพระองคอยูเพราะไมมีใครสักคนเดียวที่จะ
ยนืตอพระพักตรพระองคไดเหตุเรื่องนี้”      (เอสรา ๙.๖ และ ๑๕)

• คุณมีประสบการณกับการชํ าระใหบริสุทธิ์และการอภัยโทษ . ขอ ๖-๗
• คณุเปนผูสื่อสารดวยขอความของพระเจาซึ่งเผาไหมอยูบนริมฝปากของคุณ . ขอ ๘
• คุณยอมจํ านนตอพระเจา อิสยาหกลาววา “ขาพเจาอยูที่น่ี” กอนที่เขาจะรูวาเขากํ าลังจะไปที่

ไหน เม่ือใดและเหตุใด เน่ืองจากเขามีประสบการณกับการนมัสการพระเจา สิ่งเหลานี้ดูไมเปน
สาระเลย เม่ือคนๆ หน่ึงอุทิศสละตนแดพระเจาก็ไมจํ าเปนที่จะตองขอรายละเอียดจากพระองค

       คนงานของพระเจาซึ่งไมใชผูนมัสการพระเจา ตองการทราบรายละเอียดเพราะเขาไมไดวางใจพระ
องค
รูปแบบในวิวรณ
                    อานวิวรณบทที่ ๔-๕ ซ่ึงสอนวาในสวรรคน้ัน.....

• พระเจาทรงเปนจุดรวมของความสนใจ . ๔.๒-๖ และ ๕-๑๓
• การนมสัการเปนงานที่ศักดิ์สิทธิ์ เขาถวายพระสิริและพระเกียรติและขอบพระคุณอยางตอเน่ือง

ไปตลอดเวลา ๔.๘
• เขากมตัวลงและถอดมงกุฎของเขาตอหนาพระองค ทุกคนสรรเสริญดวยเสียงดังและดวยพิณ

๔.๑๐
• มีการรองเพลง ๕.๙-๑๐
• ทตูสวรรครวมในการนมัสการ ๕.๑๒
• การนมัสการมีเสียงดัง ๕.๑๒
• เขาลมตัวลงและนมัสการ ๕.๘ และ ๑๔
• มีความพึงพอใจโดยเฉพาะในการนมัสการ ๔.๘, ๑๑ และ ๕.๙-๑๐, ๑๒-๑๔
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เน้ือหาสาระมุงเนนที่
• ความบริสุทธิ์ของพระเจา ๔.๘
• พระกํ าลังฤทธาของพระองค ๔.๘
• บุคลิกนิรันดรของพระองค ๔.๘
• ความมีคาของพระเจา . พระสิริ พระเกียรติ ฤทธิ์เดช ๔.๑๑
• การทรงสราง ๔.๑๑
• ความรอดและการไถ ๕.๙
• การอวยพร ๕.๑๒-๑๓

                     จงอานวิวรณ ๑๙ ดวย ขอ ๑-๗ สะทอนใหเห็นรูปแบบที่คลายคลึงกันของการนมัสการ
ขอ ๖    ชี้ใหเห็นวาการนมัสการมีเสียงดังฟงดูคลายกลัย “เสียงฟารองสนั่น”
ขอ ๑, ๒, ๖-๘ และ ๑๐   แสดงใหเห็นจุดรวมของการนมัสการอยูที่พระเจาพระองคเดียว พระสิริ พระเกียรติ
ฤทธิ์เดช ความบรสิุทธิ์ การพิพากษาที่แทและชอบธรรมของพระองค เพราะวาพระองคทรงครอบครองอยางมี
ฤทธิ์เดชไมจํ ากัด
ขอ ๔     แสดงใหเห็นวาเขาลมลงกลาววา “อาเมน” และ “ฮาเลลูยา”
ขอ ๗     แสดงวามีความยินดีและชื่นชมเปนอันมาก
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