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บทที่ ๔
พระสิริของพระเจา

วัตถุประสงค
                     เมื่อจบบทนี้แลว คุณสามารถที่จะทํ าสิ่งตอไปนี้

• เขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
• ใหคํ านิยามคํ าวา “พระสิริ”
• แยกแยะแหลงที่มาของพระสิริ
• สรุปลักษณะพิเศษของพระสิริของพระเจา
• อธบิายวาพระเจาทรงเปดเผยพระสิริของพระองคที่ไหนบาง
• รับ “พระสิริ” เปนของประทานจากพระเจา

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
                    “จงลุกขึ้น ฉายแสง เพราะวาความสวางของเจามาแลวและพระสิริของพระเจาขึ้นมาเหนือเจา เพราะ
วาดูเถิด ความมืดจะคลุมแผนดินโลก และความมืดทึบคลุมชนชาติทั้งหลาย แตพระเจาทรงขึ้นมาเหนือเจาและเขา
จะเหน็พระสิริของพระองคเหนือเจา”                 อิสยาห ๖๐.๑-๙

คํ านํ า
                      ในตอนเริ่มตนของบทเรียนชุดนี้ เราอธิบายวาไฟของพระเจา พระสริิของพระองคและการนมัสการที่
แทจริงเปนพลังฝายวิญญาณซึ่งระดมกํ าลังและเตรียมคนของพระเจาไวสํ าหรับการปฏิบัติงาน(๒ พงศาวดาร ๗.๑-
๘)
                      ในบทสุดทายคุณไดศึกษาเกี่ยวกับไฟของพระเจาและความสํ าคัญของไฟในการระดมกํ าลังคุณเพื่อ
งานรบัใชโดยการสํ าแดงการทรงสถิตของพระเจา ท ําใหงานรับใชของคุณมีอํ านาจและการยอมรับ การนํ าทาง การ
ทดสอบการชํ าระใหสะอาด การทํ าใหบริสุทธิ์ การแยกสิง่ตางๆออกจากกันและแสดงใหเห็นฤทธิ์อํ านาจของพระเจา
คุณไดเรียนถึงคุณคาของไฟในฐานะอาวุธฝายวิญญาณเพื่อเอาไปใชตอสูกับศัตรูของคุณคือ ซาตาน
                      บทนี้เปนบทแรกของ ๔ บททีว่าดวยพระสิริของพระเจา บทเรยีนนีแ้นะนํ าความจริงพื้นฐานเกี่ยวกับ
พระสิริของพระองค ในบทที่ ๕ คุณจะศึกษาถึง “จดุประสงคของพระสิริของพระเจา และในบทที่ ๖ คุณจะเรียนรูวา
“จะถวายพระสิริ (พระเกียรติ) แดพระเจาอยางไร” ในบทที่ ๗ และ ๘ คุณจะเรียนรูวาจะรื้อฟนนํ าพระสิริของพระเจา
กลบัมาไดอยางไรเมื่อพระสิริจางหายไป  คุณอาจทอใจและหมดหวังและรูสึกเยือกเย็นและขาดชีวิตชีวาฝาย
วิญญาณ แตพระวจนะของพระเจาที่มีตอคุณคือ
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                      “จงลกุขึน้จากความหดหูใจและพายแพจากสถานการณที่จับคุณไว จงลกุขึ้นสูชีวิตใหม      จงฉาย
แสง สองสวางดวยพระสิริของพระเจา เพราะวาแสงสวางของคุณมาถึงแลวและพระสิริของพระเจาทรงฉายอยูเหนือ
คุณ”
                                                                                                                      อิสยาห ๖๐.๑-๒ The Amplified Version
                    ขอพระคมัภีรเหลานี้เปนสวนหนึ่งของคํ าพยากรณเกี่ยวกับอิสราเอลชาติซึ่งเปนแบบของคริสตจักร คุณ
เปนสวนหนึ่งคริสตจักร ดังนัน้ขอพระคัมภีรนี้ชี้ใหเห็นวาพระสิริของพระเจาตองอยูบนทาน (เอกพจน) เชนเดียวกับ
บนทานทั้งหลาย (พหพูจนคือ คริสตจักรนั่นเอง)
                    พระเจายังทรงสัญญาวา “และจะเผยพระสิริของพระเจาและมนุษยทั้งสิ้นจะไดเห็นดวยกัน เพราะพระ
โอษฐของพระเจาตรัสไวแลว”           อิสยาห ๔๐.๕
                    ถาคุณตองเห็นพระสิริและพระสิริตองเปดเผยในตัวคุณแลว คุณตองเขาใจวาพระสิริคืออะไร จุด
ประสงคของพระสิริและจงถวายพระสิริแดพระเจาไดอยางไร
คํ านิยามของคํ าวาพระสิริ
                    “พระสิริ” เปนค ําทีม่คีวามหมายมากที่สุดคํ าหนึ่งในภาษาอังกฤษ ไมมีคํ าเดี่ยวๆ คํ าใดที่ใชเปนคํ า
เหมือนคํ านี้ไดดี แตมบีางคํ าที่อธิบายคํ าวา “พระสิริ” ไดดังตอไปนี้
                     ใหเกียรติ สรรเสริญ สงางาม เปนประกาย อํ านาจ ยกชู มคุีณคาควร ความเหมือน ความงดงาม ชื่อ
เสียง ตํ าแหนง
                     เมื่อคํ าวา “พระสิริ” ถกูน ํามาใชกบัพระเจาก็เปนสํ านวนที่กลาวถึงสาระสํ าคัญแหงสวรรคของพระองค
พระสริิของพระเจาคือความเยี่ยมยอดประเสริฐสุดของพระองคที่แสดงออกมา ความงดงาม ความยิ่งใหญ อํ านาจ
และความบรบูิรณในสภาวะทั้งหมดของพระองคและจํ าไววาพระสิริที่มหัศจรรยนี้ทรงฉายอยูเหนือคุณ
แหลงที่มาของพระสิริ
                     พระเจาทรงเปนแหลงที่มาของพระสิริเรากลาวถึง พระองคถูกเรียกวา      “พระเจาผูกอปรดวยพระสิริ” กิจการ ๗.๒
พระเจาทรงเปนผูที่ประทานพระสิริแกมนุษย ผูพยากรณดาเนียลกลาวแกกษัตริย
                     “ซึง่พระเจาแหงฟาสวรรคไดทรงประทานราชอาณาจักร อานุภาพ ฤทธิ์เดชและศักดิ์ศรี (พระสิริ)”

                            ดาเนียล ๒.๓๗
ลักษณะพิเศษของพระสิริของพระเจา

                     ตอไปนี้เปนขอมูลที่สํ าคัญบางประการเกี่ยวกับพระสิริของพระเจา
เปนนิรันดร
                   “ขอพระสิริของพระเจาดํ ารงอยูเปนนิตย” สดุดี ๑๐๔.๓๑
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                   “พระเกยีรติและพระสิริจงมีแดพระมหากษัตริยผูทรงพระเจริญอยูนิรันดร ผูทรงเปนองคอมตะ ซึ่งมิไดมี
ผูใดมองเห็น ผูทรงเปนพระเจาที่สติปญญาเฉลียวฉลาดแตพระองคเดียว สืบๆ ไปเปนนิตย อาเมน”     ๑ ทิโมธี
๑.๑๗
                   “ขอพระเกียรติและการครอบครองมีแดพระองคตลอดไปเปนนิตย”         ๑ เปโตร ๕.๑๑
                    (ดู ๒ ทโิมธี ๒.๑๐, ๑ เปโตร ๕.๑๐, กาลาเทีย ๑.๕ และ ฮีบรู ๑๓.๒๑ ดวย)
มคีวามสัมพันธกับความยิ่งใหญของพระองค
                    “ขาพระองคจะภาวนาถึงสงาราศีอันรุงโรจนของความสูงสงของพระองค และถึงพระราชกิจอัศจรรย
ของพระองค”              สดุดี ๑๔๕.๕
                     (“ความรุงโรจนแหงความสูงสงของพระองค” มกีลาวไวในอิสยาห ๒.๑๐, ๑๙ และ ๒๑)
มคีวามสมัพันธกับพระสุรเสียงของพระองค
                    “และพระเจาจะทรงกระทํ าใหพระสุรเสียงอันทรงพระสิริเปนที่ไดยิน”          อิสยาห ๓๐.๓๐
มคีวามสัมพันธกับพระเนตรของพระองค
                      อิสยาหพูดถึง     “พระเนตรอันรุงโรจน (เต็มไปดวยพระสิริ)”          อิสยาห ๓.๘
                      (พระคัมภีรไทยแปลตีความวา พระพักตร ทีถ่กูตองเปน “พระเนตร”)
มคีวามพิเศษไมเหมือนผูใด
พระสิริของพระเจาไมใชมีไวใหแกผูอ่ืน
                   “เราคือเยโฮวาห นัน่เปนนามของเรา พระสิริของเรา เรามิไดใหแกผูอ่ืนหรือใหคํ าที่สรรเสริญเราแกรูป
แกะสลัก”              อิสยาห ๔๒.๘
                    “พระสิริของเรา เราจะไมใหใครอื่น” อิสยาห ๔๘.๑๑
มคีวามสมัพันธกับความบริสุทธิ์ของพระองค
                   “ขาแตพระเจา ในบรรดาพระทั้งปวงองคไหนจะเปนเหมือนพระองคเลา องคไหนจะเหมือนพระองคผู
ทรงประกอบดวยความบริสุทธิ์และนาเกรงขามเนื่องดวยพระราชกิจอันรุงเรืองและอัศจรรยที่พระองคทรงกระทํ า”

อพยพ ๑๕.๑๑
                  “ฟาสวรรคปาวรองความชอบธรรมของพระองค และชนชาติทั้งหลายเห็นพระสิริของพระองค”

สดุดี ๙๗.๖
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ความสมัพันธกับพระนามของพระองค
                    “ขาแตพระบิดา ขอใหพระนามของพระองคจงไดรับเกียรติ แลวกม็พีระสุรเสียงดังมาจากฟาวา ‘เราได
ใหรับเกียรติแลวและเราจะใหรับเกียรติอีก’”       ยอหน ๑๒.๒๘
                     เราไดรับการเตือนให “เกรงกลวัพระนามที่ทรงพระสิริและที่นาสะพึงกลัวคือ พระนามพระเยโฮวาห
พระเจาของทาน”         เฉลยธรรมบัญญัติ ๒๘.๕๘
หมายเหตุ ผูแปล:  พระคัมภีรภาษาไทยมักใชคํ าวา “ย ําเกรง” แตคิดวา fear  ควรแปลวา “เกรงกลัว”  จะไดความที่
ถกูตองกวา

อยูเหนือฟาสวรรค
                “ขาแตองคพระผูเปนเจาของบรรดาขาพระองค        พระนามของพระองคสูงสงยิ่งนักทั่วแผนดินโลก
พระองคผูซึ่งพระสิริของพระองคอยูเหนือฟาสวรรค”             สดุดี ๘.๑
                “พระเจาประทับอยูสูงเหนือประชาชาติทั้งปวง และพระสิริของพระองคสูงเหนือฟาสวรรค”

สดุดี ๑๑๓.๔
อยูเหนือแผนดินโลก
              “ขาแตพระเจา ขอทรงเปนที่เชิดชูเหนือฟาสวรรค ขอพระสิริของพระองคอยูทั่วแผนดินโลก” สดุดี ๑๐๘.๕
             “ขาแตพระเจา ขอทรงเปนที่ยกยองเหนือฟาสวรรค ขอพระสิริของพระองคอยูทั่วแผนดินโลก” สดุดี ๕๗.๕
มคีวามสมัพันธกับพระบัลลังกของพระองค
                พระบัลลังกของพระองคเรียกวา “พระบลัลังกแหงสงาราศี” (๑ ซามูเอล ๒.๘ ; ตรงนี้พระคัมภีรไทยใชคํ า
วา “ทีน่ัง่อันมีเกียรติ” ซึง่ไมชัดเจน ; เยเรมีย ๑๔.๒๑, ๑๗.๑๒)
มคีวามสมัพันธกับพระราชกิจของพระองค
               “พระราชกิจของพระองคมีเกียรติและสงาราศี”         สดุดี ๑๑๑.๓
มคีวามสัมพันธกับฤทธิ์อํ านาจของพระองค
                “........พระสิริแหงอานุภาพของพระองค” ๒ เธสะโลนิกา ๑.๙
ยิ่งใหญ
“และทานเหลานั้นจะรองเพลงถึงพระมรรคาของพระเจา เพราะพระสิริของพระเจานั้นใหญหลวง”
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                                                                                                                                                                  สดุดี ๑๓๘.๕
                ขอความเหลานี้ ชีใ้หเหน็วาพระเจาทรงมีสงาราศีเปนเครื่องหมาย ทรงเปนตัวแทนของสงาราศีและทรง
แวดลอมดวยสงาราศี สงาราศหีรือพระสิริเปนเครื่องหมายของลักษณะธรรมชาติของพระองค การที่จะรูจักพระเจา
อยางถูกตองก็คือ ตองรูจักพระองคในพระสิริของพระองค

ทีซ่ึ่งพระองคทรงสํ าแดงพระสิริของพระองค
                 นอกเหนอืจากการอธิบายความจริงพื้นฐานเกี่ยวกับพระสิริของพระเจา พระคมัภีรยังบอกถึงวาพระเจา
ทรงสํ าแดงพระสิริของพระองคที่ใด
ในการทรงสราง
                 วธิแีรกทีพ่ระเจาทรงสํ าแดงพระสิริของพระองคแกมนุษย  คือในการทรงสรางฟาสวรรคและแผนดินโลก
                “ฟาสวรรคประกาศพระสิริของพระเจาและภาคพื้นฟาสํ าแดงพระหัตถกิจของพระองค”         สดุดี ๑๙.๑
                 ในหนงัสอืโยบมหีลายบทที่กลาวอยางละเอียดถึงการที่พระเจาทรงสํ าแดงพระองคเองในการทรงสราง
 (ดู โยบ ๓๘.๔๑) แมแตในสิ่งธรรมดาๆเชน ฟารองและพื้นนํ้ า พระสริิของพระเจาก็ทรงสํ าแดงออกมา (สดุดี ๒๙.๓)
                   ซาตานตอสูความจริงเรื่องการทรงสรางของพระเจาอยางหนักดวยเรื่องเท็จเชน ทฤษฎวีวิัฒนาการ
เพราะมนัรูวาพระเจาทรงสํ าแดงพระองคในการทรงสราง
                  “ต้ังแตเร่ิมสรางโลกมาแลว สภาพทีม่องไมเห็นของพระเจาก็ปรากฎชัด เปนที่เขาใจโดยสรรพสิ่งที่พระ
องคทรงสราง แมแตฤทธิอํ์ านาจอันเปนนิรันดรและสภาพความเปนพระเจาของพระองค ดังนัน้เขาทั้งหลายจึงไมมี
ขอแกตัวใดใดเลย”          โรม ๑.๒๐
ในสวรรคและบนแผนดินโลก
                      พระสริิของพระเจาทรงสํ าแดงทั้งในสวรรคและบนแผนดินโลก ในขณะที่ผูเชื่อสํ าแดงพระองคโดยการ
สรรเสริญ การนมัสการและการแบงปนขาวประเสริฐแกผูอ่ืน
                   “ขาแตพระเจา ขอทรงเปนที่เชิดชูเหนือฟาสวรรค ขอพระสิริของพระองคอยูทั่วแผนดินโลก”
                                                                                                                                                                  สดุดี๕๗.๑๑
                   “สาธกุารแดพระนามรุงโรจนของพระองคเปนนิตย ขอพระสิริของพระองคเต็มโลก อาเมนและอาเมน”
                                                                                                                                                                  สดุดี ๗๒.๑๙
                   “สงาราศี(พระสิริ ของพระองคคลุมทั่วฟาสวรรคและโลกก็เต็มดวยคํ าสรรเสริญพระองค” ฮาบากุก ๓.๓
                  “เพราะวาพิภพจะเต็มไปดวยความรูในเรื่องพระสิริของพระเจา ดังนํ ้าที่เต็มทะเล”            ฮาบากุก ๒.๑๔
                  “เขาจะถวายพระเกียรติ (พระสิริ) ของเราตอหนาประชาชนทั้งปวง”          เลวีนิติ ๑๐.๓
                  “เรามีชีวิตอยูแนฉันใด ทัว่โลกจะเต็มดวยพระสิริของพระเจาฉันนั้น”           กันดารวิถี ๑๖.๒๔
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                  “ตางก็รองตอกันและกันวา ‘บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ พระเจาจอมโยธา แผนดนิโลกทั้งสิ้นเต็มดวยพระสิริ
ของพระองค’”             อิสยาห ๖.๓
                  “ฝายสเทเฟนประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ไดเขมนดูสวรรคเห็นพระสิริของพระเจา” กิจการ ๗.๕๕
โดยพระราชกิจของพระองค
                  “ขาแตพระเจา พระราชกจิทัง้สิน้ของพระองคจะถวายโมทนาขอบพระคุณพระองคและธรรมิกชนทั้งสิ้น
ของพระองคจะถวายสาธุการแดพระองค เขาทัง้หลายจะพูดถึงพระสิริแหงราชอาณาจักรของพระองคและเลาถึง
ฤทธานุภาพของพระองค”                สดุดี ๑๔๕.๑๐-๑๑
ในพระเยซู
                    พระสริิพระเจาสะทอนใหเห็นในองคพระเยซู   ผูทรงเปนเจาของพระสิริของพระเจาตั้งแตกอนปฐมกาล
                   “บัดนี้ พระบิดาเจาขา ขอทรงโปรดใหขาพระองคไดรับเกียรติตอพระพักตรของพระองคคือ เกียรติซึ่งขา
พระองคไดมีรวมกับพระองคกอนที่โลกนี้มีมา”           ยอหน ๑๗.๕
พระเจาทรงเปนแหลงของพระสิริของพระองค
                    พระเยซูไมไดแสวงหาเกียรติของพระองคเอง พระองคถวายเกียรติแดพระเจา (ยอหน ๘.๕๐)
                    พระเยซูไมไดถวายเกียรติแดพระองคเอง พระเจาทรงมอบเกียรติแดพระองค (ฮีบรู ๕.๕)
                   “เมือ่เขาออกไปแลวพระเยซูจึงตรัสวา ‘บัดนี้บุตรมนุษยไดรับเกียรติแลว และพระเจาทรงไดรับเกียรติ
เพราะบุตรมนุษย   ถาพระเจาไดรับเกียรติเพราะพระองคทาน พระเจากจ็ะทรงประทานใหพระองคทานมีเกียรติใน
พระองคทานเอง และพระเจาจะทรงใหมีเกียรติเดี๋ยวนี้   ลูกเอย เรายงัจะอยูกับเจาทั้งหลายอีกขณะหนึ่ง เจาจะเสาะ
หาเรา และดงัที่เราไดพูดกับพวกยิวแลว บัดนี้เราจะพูดกับเจาคือ ทีเ่ราไปนั้นเจาทั้งหลายไปไมได” ยอหน ๑๓.๓๑-
๓๓ (ดู ยอหน ๑๗.๑)
                  “เพราะวาคราวเมื่อพระองคไดทรงรับเกียรติและสงาราศีจากพระบิดา และพระสุรเสียงของพระสิริอันยิ่ง
ใหญไดมาถึงพระองค ตรัสแกพระองควา ‘ทานผูนี้เปนบุตรที่รักของเรา เราชอบใจทานผูนี้มาก’”    ๒ เปโตร ๑.๑๗
                    ตอไปนีคื้อขอพระคัมภีรซึ่งสอนเกี่ยวกับพระสิริของพระเจาตามที่ทรงสํ าแดงในพระเยซู

• สาวกตรัสถึงพระเยซูวา “เราเห็นพระสิริของพระองค” (ยอหน ๑.๑๔)
• กจิการของพระเยซูทรงสํ าแดงพระสิริของพระองค (ยอหน ๒.๑๑)
• พระองคทรงฟนจากความตายดวยพระสิริ (๑ เปโตร ๑.๒๑, ๑ เปโตร ๑.๑๑)
• พระองคทรงรับพระสิริ (๑ ทโิมธี ๓.๑๖)
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• พระองคจะเสด็จมาดวยพระสิริ (มทัธิว ๑๖.๒๗, ๒๔.๓๐, ๒๕.๓๑, มาระโก ๘.๓๘, ๑๓.๒๖, ลูกา
๙.๒๖, ๒๑.๒๗, ติตัส ๒.๑๓

• พระองคจะนั่งบนบัลลังกแหงสงาราศี มทัธิว ๑๙.๒๘, ๒๕.๓๑, มาระโก ๑๐.๓๔
• พระองคจะทรงสวมมงกุฎดวยพระสิริ ฮีบรู ๒.๙
• เขาเรียกพระองควา “องคพระผูเปนเจาแหงพระสิริ” ยากอบ ๒.๑
• พระสิริจะตองถูกมอบแกพระองค (พระเยซู) เชนเดียวกับแกพระเจา เปโตรกลาววา “พระเกียรติจง

มแีดพระองคทั้งในปจจุบันนี้และตลอดไปเปนนิตย” ๒ เปโตร ๓.๑๘
• โดยการทนทุกข พระเยซูทรงนํ าเขาสูพระสิริ ฮีบรู ๒.๑๐
• โดยการสิ้นพระชนมและการคืนพระชนม พระเยซทูรงเขาสูสถานภาพแหงพระสิริ (ทรงไดรับ

เกียรติ) คร้ังสุดทาย : ยอหน ๑๒.๒๓, ลูกา ๒๔.๒๖, ยอหน ๗.๓๙,  ๑๒.๑๖
• พระเจาทรงสํ าแดงพระสัญญาและพระสิริของพระองคในพระเยซู : ๒ โครินธ ๑.๒๐
• เราถวายเกียรติแดพระเจาโดยทางพระเยซู : เอเฟซัส ๓.๒๑, โรม ๑๖.๒๗

ในความรอด
                     พระเจาทรงสํ าแดงพระสิริของพระองคในแผนการแหงความรอด
                    “พระสิริของพระองคทรงยิ่งใหญ ในความรอดของพระองค”        สดุดี ๒๑.๕
สถานที่เฉพาะ
                     พระเจาทรงสํ าแดงพระสิริของพระองคในสถานที่เฉพาะบางแหง ในอดตีที่ผาน พระองคทรงสํ าแดง
พระสริิในสถานที่เฉพาะทางภูมิศาสตร พระองคทรงสํ าแดงพระสิริของพระองคในพลับพลาและพระวิหาร ในสมัย
พระคัมภีรเดิม พระเจาทรงสํ าแดงพระสิริของพระองคในอิสราเอลและปจจุบันนี้พระองคทรงสํ าแดงในคริสตจักรซึ่ง
ประชุมกันและในผูเชื่อแตละคน
๑.  ทีต้ั่งทางภูมิศาสตร
                     พระเจาทรงบอกเอเสเคียลใหไปที่นั่น (ไปยังที่ราบ) และพระองคจะสํ าแดงพระสิริเชนเดียวกับที่ทรง
สํ าแดงมาแลวริมแมนํ้ าเชบาร
                    “ดังนั้น ขาพเจาจึงลุกขึ้นออกไปยังที่ราบ และนี่แนะ พระสริิของพระเจาก็อยูที่นั่น อยางเดียวกับพระสิริ
ซึง่ขาพเจาไดเห็นที่ริมแมนํ้ าเคบารและขาพเจาก็ซบหนาลงถึงดิน”            เอเสเคียล 3.23
                   “ดูเถิด พระสิริของพระเจาของอิสราเอลก็อยูที่นั่น เหมอืนอยางนิมิตที่ขาพเจาไดเห็นในที่ราบ”
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                                                                                                                                                                เ อ เ ส เ คี ย ล
๘.๔
                     พระเจาบอกโมเสสใหยืนบนหินและพระเจาจะทรงสํ าแดงพระสิริของพระองคที่นั่น (อพยพ ๓๓.๒๒)
๒.  ในพลับพลา
                     พระเจาทรงสํ าแดงพระสิริของพระองคในพลับพลาแหงพันธสัญญาเดิม
                    “ทีน่ัน่เราจะพบกับชนชาติอิสราเอล และพลบัพลานั้นจะรับการชํ าระใหบริสุทธิ์ดวยพระสิริของเรา”
                                                                                                                                                             อพยพ ๒๙.๔๓
                    “ในขณะนัน้มเีมฆมาปกคลุมเต็นทนัดพบไวและพระสิริของพระเจาก็ปรากฎอยูเต็มพลับพลานั้น”
                                                                                                                                                             อพยพ ๔๐.๓๔
                    “โมเสสเขาไปในเต็นทนัดพบไมไดเพราะเมฆปกคลุมอยูและสิริของพระเจาก็อยูเต็มพลับพลานั้น”
                                                                                                                                                             อพยพ ๔๐.๓๕
                    “.......ขณะนัน้พระสิริของพระเจาปรากฎที่เต็นทนัดพบตอหนาคนอิสราเอล”           กันดารวิถี ๑๔.๑๐
๓.  พระวิหาร
                     พระเจาทรงส ําแดงพระสิริของพระองคในพระวิหารในระหวางสมัยพันธสัญญาเดิม
                    “พระวิญญาณก็ยกขาพเจาขึ้น และน ําขาพเจามาที่ลานชั้นในและดูเถิด พระสิริของพระเจาก็เต็มพระ
วหิาร”          เอเสเคียล ๔๓.๕
                   “แลวทานก็นํ าขาพเจามาตามทางของประตูเหนือมาที่ขางหนาพระวิหารและขาพเจามองดูและดูเถิด
พระสริิของพระเจาก็เต็มพระวิหารของพระเจา และขาพเจาก็ซบหนาลงถึงดิน”          เอเสเคียล ๔๔.๔
                    “พระเจาตรัสวา จงขึน้ไปทีเ่นินเขาและนํ าไมมาสรางพระนิเวศ เราจะมคีวามพอใจในพระนิเวศนั้น และ
เราจะไดรับเกียรติ”            ฮกักัย ๑.๘
                    “.......เราจะใหพระนิเวศนี้เต็มดวยสงาราศี”             ฮักกัย ๒.๗
                    “ปุโรหติจึงยืนปรนนิบัติอยูไมไดเพราะเมฆนั้น เพราะพระสิริของพระเจาเต็มพระนิเวศของพระเจา”
                                                                                                                                                       ๑ พงศกษัตริย
๘.๑๑
                     “เมือ่ซาโลมอนทรงจบคํ าอธิษฐานของพระองคแลว ไฟไดลงมาจากฟาสวรรคไหมเครื่องเผาบูชาและ
เครื่องสัตวบูชาเสีย และพระสิริของพระเจาก็เต็มพระนิเวศ ปุโรหติเขาไปในพระนิเวศของพระเจาไมได เพราะวาพระ
สิริของพระเจาเต็มพระนิเวศของพระเจา  เมือ่บรรดาชนอิสราเอลไดเห็นไฟลงมาและพระสิริของพระเจาอยูบนพระ
นิเวศ เขาทัง้หลายก็กราบซบหนาลงถึงพื้นหิน และไดนมสัการกลาวโมทนาพระเจาวา ‘เพราะพระองคประเสริฐ
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เพราะความรักมั่นคงของพระองคดํ ารงอยูเปนนิตย’”      ๒ พงศาวดาร ๗.๑-๓  (ดู อพยพ ๔๐.๓๔, ๑๔.๔:๑๗,
๑๖.๑๐ เอเสเคียล ๑.๒๘, ๘.๔, ๑๐.๓๐-๓๔, ๑๑.๒๒-๒๓, ๒ พงศาวดาร ๕.๑๓-๑๔, ๗.๑-๔ ดวย)
๔.  ในอิสราเอล
                     อิสราเอลถูกเลือกเพื่อที่เขาจะได
                    “.......เปนประชากร มชีือ่เสยีงและเปนที่สรรเสริญและเปนสงาราศีแตเขาไมฟง” เยเรมีย ๑๓.๑๑
                     กลาวกันวาพระเจาทรงเปน    “สงาราศีของชนชาติของพระเจาคืออิสราเอล”           ลูกา ๒.๓๒
                     พระเจาตรัสแกอิสราเอล
                    “เจาเปนผูรับใชของเรา โอ อิสราเอลซึ่งเราจะไดรับเกียรติในเจา”         อิสยาห ๔๙.๓
                    “เพราะวาพระเจาทรงไถยาโคบและจะทรงเกียรติในอิสราเอล”           อิสยาห ๔๔.๒๓
                     แตอิสราเอลลมเหลวที่จะใหพระสิริของพระเจาทรงสํ าแดงในเขาอยางบริบูรณ
                    “มปีระชาชาติใดเคยไดเปลี่ยนพระของตน ถงึแมวาพระเหลานั้นไมเปนพระ แตประชากรของเราไดเอา
ศักดิ์ศรีของเขา แลกกบัส่ิงที่ไมเปนประโยชนอยางใด”        เยเรมีย ๒.๑๑
๕.   ในคริสตจักร
                     ในสมัยพันธสัญญาใหม พระเจาทรงเริ่มตนสํ าแดงพระสิริของพระองคในและโดยทางกลุมคนกลุม
ใหมซึ่งรูจักกันในนามคริสตจักร
                   “พวกเขาเปนคนอิสราเอลไดรับการทรงใหเปนบุตรของพระเจาและพระสิริของพระเจาปรากฎแกเขา
และเขาไดรับบรรดาพันธสัญญาและการทรงประทานธรรมบัญญัติและพิธีนมัสการพระเจาและพระสัญญา”
                                                                                                                                                                       โรม ๙.๔
                    “เหตฉุะนัน้ทานจึงไมใชคนตางดาวตางแดนอีกตอไป แตวาเปนพลเมืองเดียวกันกับธรรมิกชน และเปน
ครอบครัวของพระเจา ทานไดถกูประดิษฐานขึ้นบนรากแหงพวกอัครทูตและพวกผูเผยพระวจนะ พระเยซูคริสตทรง
เปนศิลามุมเอก ในพระองคนัน้ทกุสวนของโครงรางตอกันสนิทและเจริญขึ้นเปนวิหารอันบริสุทธิ์ในองคพระผูเปน
เจาและในพระองคนั้น ทานกก็ ําลงัจะถูกกอข้ึนใหเปนที่สถิตของพระเจาในฝายวิญญาณดวย”     เอเฟซัส ๒.๑๙-
๒๒
                     พระเจาทรงปรารถนาที่จะใหมีคริสตจักรที่มีสงาราศี ซึง่เต็มไปดวยพระสิริของพระเจา
                    “เพือ่พระองคจะไดมีคริสตจักรที่มีสงาราศี ไมมตํี าหนิร้ิวรอยหรือมลทินใดๆ เลย แตบริสุทธิ์ปราศจาก
ตํ าหนิ”               เอเฟซัส ๕.๒๗
๖.  ในผูเชื่อแตละคน



47

                     คริสตจักรประกอบดวยผูเชื่อแตละคน เพือ่ทีจ่ะใหพระสิริของพระเจาทรงสํ าแดงในคริสตจักรเปนสวน
รวมนั้น ตองใหพระสิริสํ าแดงในผูเชื่อแตละคน
                    “ทานไมรูหรือวา รางกายของทานเปนวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตอยูในทาน ซึง่ทานไดรับ
จากพระเจา ทานไมใชเจาของตัวทานเอง”            ๑ โครินธ ๖.๑๙-๒๐
                     จงหยดุศึกษาสักครูแลวอานฮักกัย ๒.๓-๙ ใน “พระนเิวศครั้งหลัง” นี่เอง (คือรางกายของเขาเปนพระ
วหิาร) ทีส่งาราศีที่ยิ่งใหญที่สุดของพระเจาจะทรงสํ าแดง
                    “แตวาเรามีของมีคานี้อยูในภาชนะดิน เพื่อใหเหน็วาฤทธิเ์ดชอนัเลิศนั้นเปนของพระเจา ไมไดมาจาก
ตัวเราเอง                ๒ โครินธ ๔.๗
                     พระสิริ (ส่ิงมีคา) อยูในภาชนะดิน ถาอยูในภาชนะทองคนจะถกูดงึดูดใหสนใจภาชนะแทนที่จะเปนสิ่ง
ที่บรรจุในนั้น
                   “แตเราทั้งหลายไมมีผาคลุมหนาแลว จงึแลดูพระสิริขององคพระผูเปนเจา และตัวเราก็เปลี่ยนไปเปน
เหมอืนพระฉายขององคพระผูเปนเจาคือ มศัีกดิศ์รีเปนลํ าดับข้ึนไปเชนอยางศักดิ์ศรีที่มาจากองคพระผูเปนเจาซึ่ง
เปนพระวิญญาณ”              ๒ โครินธ ๓.๑๘
                   “เรารูวา พระเจาทรงชวยคนที่รักพระองคใหเกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือ คนทัง้ปวงที่พระองคไดทรงเรียก
ตามพระประสงคของพระองค เพราะวาผูหนึ่งผูใดที่พระองคไดทรงทราบอยูแลว ผูนัน้พระองคไดทรงตั้งไวใหเปน
ตามลกัษณะพระฉายแหงพระบุตรของพระองค เพือ่พระบตุรนัน้จะไดเปนบุตรหัวปทามกลางพวกพี่นองเปนอันมาก
และบรรดาผูที่พระองคไดทรงตั้งไวนั้น พระองคไดทรงเรียกมาดวย และผูที่พระองคไดทรงเรียกมานั้น พระองคทรง
โปรดใหเปนผูชอบธรรม และผูที่พระองคทรงโปรดใหเปนผูชอบธรรม พระองคก็ทรงโปรดใหมีศักดิ์ศรีดวย”
                                                                                                                                                             โรม ๘.๒๘-๓๐

พระสิริของพระคริสต
                     คุณไดเรียนแลววาพระสิริของพระเจาทรงสํ าแดงในพระเยซูอยางไร แตคุณรูไหมวาคุณตองเปนพระสิริ
(ศักดิ์ศรี) ของพระคริสตดวย ?
                    จงศึกษาขอพระคัมภีรตอไปนี้
                    “เพราะพระเจาทรงใหเจาไดรับเกียรติ” อิสยาห ๕๕.๕
                   “คือทกุคนที่เขาเรียกตามชื่อของเราคือ ผูที่เราไดสรางเพื่อพระสิริของเรา ผูทีเ่ราไดปนและไดกระทํ าไว”
                                                                                                                                                                อิสยาห ๔๓.๗
             “เพือ่ใหทานประพฤติอยางสมควรตอพระเจา ผูทรงเรยีกทานใหเขามาในแผนดินและพระสิริของพระองค”
                                                                                                                                                     ๑ เธสะโลนิกา ๒.๑๒
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             “และเมือ่ทานทั้งหลายไดทนทุกขอยูชั่วขณะหนึ่งแลว พระเจาผูทรงพระคุณลํ้ าเลิศ ผูไดทรงเรียกใหทานทั้ง
หลายเขาในศักดิ์ศรีนิรันดรในพระคริสต พระองคเองก็จะทรงโปรดปรับปรุงทานใหมั่นคง และมีกํ าลังขึ้น”
                                                                                                                                                               ๑ เปโตร ๕.๑๐
            “ดวยเหน็แลววาฤทธิ์เดชของพระองคไดใหส่ิงสารพัดแกเราที่จะใหมีชีวิตและมีธรรม โดยรูจักพระองคผูได
ทรงเรยีกเราดวยพระสิริและความลํ้ าเลิศของพระองค”               ๒ เปโตร ๑.๓
             “แตเรากลาวถึงเรื่องพระปญญาของพระเจาซึ่งเปนขอลับลึก คือพระปญญาซึ่งทรงซอนไวนั้นและซึ่งพระ
เจาไดทรงกํ าหนดไวกอนปฐมกาลเพื่อใหเราถือศักดิ์ศรีของเรา”        ๑ โครินธ ๒.๗ 
             “เพือ่พระนามของพระเยซูเจาของเราจะไดเกียรติในทานทั้งหลาย.....”           ๒ เธสะโลนิกา ๑.๑๒
              “พระองคไดทรงเรียกทานทั้งหลายใหมาถึงที่รอดนั้นโดยทางขาวประเสริฐของเรา เพื่อจะไดรับศักดิ์ศรีของ
พระเยซูคริสตเจาของเรา”              ๒ เธสะโลนิกา ๒.๑๔
               “เราทัง้หลายผูไดหวังใจในพระคริสตกอน ไดรับก ําหนดและรับการแตงตั้งใหเปนที่ถวายสรรเสริญแดพระ
สิริของพระองค”                เอเฟซัส ๑.๑๒
               “และเราจะตั้งพระสิริไวในดินแดนของผูมีชีวิต”            เอเสเคียล ๒๖.๒๐ (พระคัมภีรภาษาไทยแปลไม
เหมือนกัน)
               “พระเจาปรารถนาใหเรารูถึงความมั่งคั่งของพระสิริ”            โคโลสี ๑.๒๗
                เราตองเปนอัครทูตแหงพระสิริ : ผูเชื่อในยุคแรกถูกเรียกวา “อัครทูตของคริสตจักรและของพระสิริของพระ
คริสต”        ๒ โครินธ ๑๖.๒๔
                   “ประกาศพระสิริของพระองคทามกลางชาวโลก กจิการอนัมหศัจรรยของพระองคทามกลางชนชาติทั้ง
หลาย”               ๑ พงศาวดาร ๑๖.๒๔
                    ทีนี้ คุณกค็งเขาใจแลววาคุณตองสะทอนพระสิริของพระเจา แตคุณอาจถามวา “ขาพเจาจะรับพระสิริ
ไดที่ไหนและอยางไร ?”

ของประทานแหงพระสิริ
                    พระเจาทรงเก็บรักษาพระสิริอันมหัศจรรยของพระองคไวใหเปนของประทานแดคุณ พระเยซูตรัสวา
                   “เกยีรติซึ่งพระองคไดประทานแกขาพระองค ขาพเจาไดมอบแกเขา” ยอหน ๑๗.๒๒
                    พระเจาทรงปรารถนาที่จะใหคุณไดรับพระสิริอยางเดียวกับที่พระองคทรงไดรับเกียรติจากพระบิดา
เปนของประทาน ส่ิงที่คุณตองทํ าก็คือ อางสิทธิในพระสิรินั้น
                   “เพราะวาพระเจาทรงเปนดวงอาทิตยและเปนโล พระองคทรงประทานพระคุณและพระสิริ ไมมีส่ิงดีใดๆ
เลยทีพ่ระองคทรงหวงไวจากบุคคลผูเดินอยางเที่ยงธรรม”              สดุดี ๘๔.๑๑
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                    ในขณะที่คุณเปลี่ยนแปลงไปดวยพระวจนะของพระเจา การอธิษฐานและประสบการณของชีวิตซึ่งคุณ
เผชิญ คุณอยูในขบวนการของการรับพระสิรินี้
                   “แตเราทั้งหลายไมมีผาคลุมหนาแลว จงึแลดูพระสิริขององคพระผูเปนเจา และตัวเราก็เปลี่ยนไปเปน
เหมอืนพระฉายขององคพระผูเปนเจาคือ มศัีกดิศ์รีเปนลํ าดับข้ึนไปเชนอยางศักดิ์ศรีที่มาจากองคพระผูเปนเจาซึ่ง
เปนพระวิญญาณ”               ๒ โครินธ ๓.๑๘
                    พระสริิสะทอนออกมาจากกระจกเงา (พระวจนะ) มาสูชีวิตของคุณ พระเจาทรงประสงคที่จะเอาสิ่งที่
ปราศจากพระสิริออกไปและเปลี่ยนสิ่งนี้เขาสูการเปนอุปกรณซึ่งจะสํ าแดงพระสิริของพระองค
                    คุณตองกาวจาก “ศักดิ์ศรี (พระสิริ) ไปสูศักดิ์ศรี” (มีศักดิ์ศรี (พระสิริ) ข้ึนไปเรื่อยๆ) ไมใชจากความพาย
แพไปสูความพายแพ ? พระสริิของพระเจาตองเปนอํ านาจเหนือตัวคุณในการระดมกํ าลังคน คนตางกํ าลังกลาวใน
ปจจบัุนอยางที่ไมเคยพูดมากอนวา “เราจะเห็นพระเยซู” พระเจาอนุญาตใหเปนดังนี้
                   “แตพระเจาจะทรงเปนความสวางเปนนิตยของพระเจาและพระเจาของเจาจะเปนศักดิ์ศรี(พระสิริ)ของ
เจา”            อิสยาห ๖๐.๑๙
                  “เพราะวาพระเจาองคนั้นผูไดตรัสส่ังใหความสวางออกมาจากความมืดไดทรงสองสวางเขามาในจิตใจ
ของเรา เพือ่ใหเรามคีวามสวางแหงความรูถึงพระสิริของพระเจาปรากฎในพระพักตรของพระคริสต”๒ โครินธ ๔.๖
                   ขอใหเสียงรองของคุณเปนเหมือนเสียงรองของโมเสสที่รองวา “ขอทรงโปรดสํ าแดงพระสิริของพระองค
แกพระองคเถิด”          อพยพ ๓๓.๑๘
                   และขอใหเปนเชนเสียงรองของดาวิดผูซึ่งรอคอย          “ทีจ่ะเหน็ฤทธานุภาพและพระสิริของพระองค
เหมอืนเชนที่เคยเห็นพระองคในสถานนมัสการ”       สดุดี ๖๓.๒
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 ชื่อ                                                                                                  วิชา ระบบวิธีการระดมกํ าลังคน

บททดสอบตนเอง บทที่ ๔

๑. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          

๒. จงใชคํ านิยามของคํ าวา “พระสิริ”
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          

๓. ใครเปนแหลงที่มาของพระสิริ ?
                                                                                                                                                          

๔. จงสรุปคุณลักษณะของพระสิริของพระเจา ?
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๕. พระเจาทรงสํ าแดงพระสิริของพระองคที่ใด ?
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          

๖. ขอความนี้จริงหรือไมจริง : คุณตองทํ างานที่ดีๆ เพือ่รับพระสิริจากพระเจา ไม ใชเปนของประทาน
ขอความนี้                                                     

วิชา ระบบการระดมกํ าลังคน
คํ าตอบบททดสอบบทที่ ๔

๑.    “จงลกุขึน้ฉายแสงเพราะวาความสวางของเจามาแลวและพระสิริของพระเจาขึ้นมาเหนือเจา เพราะวาดูเถิด
ความ
       มดืจะคลมุแผนดนิโลกและความมืดทึบคลุมชนชาติทั้งหลายแตพระเจาทรงขึ้นมาเหนือเจาและเขาจะเห็นพระ
       สิริของพระองคเหนือเจา”          อิสยาห ๖๐.๑-๒
๒.   “พระสิริ” เปนค ําทีม่คีวามหมายมากที่สุดคํ าหนึ่งในภาษาอังกฤษ ไมมคํี าเดี่ยวๆคํ าใดที่ใชเปนคํ าเหมือนคํ านี้ได
ดี
       แตมีบางคํ าที่อธิบายคํ าวา  “พระสิริ” ไดดังตอไปนี้      ใหเกียรติ  สรรเสริญ  สงางาม  เปนประกาย  อํ านาจ  ยก
ชู
       มีคุณคาควร ความเหมือน ความงดงาม ชือ่เสียง ตํ าแหนง
       เมื่อคํ าวา “พระสิริ”   ถกูน ํามาใชกบัพระเจาก็เปนสํ านวนที่กลาวถึงสาระสํ าคัญแหงสวรรคของพระองค พระสิริ
       ของพระเจาคือความเยี่ยมยอดประเสริฐสุดของพระองคที่แสดงออกมา ความงดงาม ความยิ่งใหญ อํ านาจและ
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       ความบริบูรณในสภาวะทั้งหมดของพระองค               หนา 39
๓.   พระเจาทรงเปนแหลงที่มาของพระสิริ        หนา 39
๔.   เปรียบเทียบคํ าตอบของคุณกับคํ าอธิบายในหนา  39-43
๕.   เปรียบเทียบคํ าตอบของคุณกับคํ าอธิบายในหนา  42
๖.   ขอความนี้ไมจริง พระสริิเปนของประทานจากพระเจา         หนา 48
 
 
 
 
 
 

เพื่อศึกษาตอไป
๑.      ในบทนีคุ้ณไดเรียนรูเกี่ยวกับพระสิริของพระเจา พระคัมภีรอธิบายถึงสิริ (เกียรติ) อีกชนดิหนึ่งเรียกวา “การโอ
อวด ภาคภูมิใจในตนเองมากเกินไป คุยโว  เกยีรติชนิดนี้ คือส่ิงตอไปนี้
เกียรติของมนุษย
                    มนษุยทกุคนแสวงหาเกียรติไมอยางใดก็อยางหนึ่ง ถาหากไมใชพระเกียรติของมนุษยมากกวาพระ
เกียรติ (พระสิริ) ของพระเจา
                  “เหตุฉะนั้น เมือ่ทานท ําทานอยาเปาแตรขางหนาทาน เหมอืนคนหนาซื่อใจคดกระทํ าในธรรมศาลาและ
ตามถนน เพือ่ใหคนสรรเสริญ เราบอกความจริงแกทานวา เขาไดรับบํ าเหน็จของเขาแลว”           มัทธิว ๖.๒
                   ส่ิงใดกต็ามที่คุณทํ าเพื่อรับเกียรติจากมนุษย การชมเชยของเขาก็คือรางวัลของคุณ เปาโลกลาวถึงสิ่ง
เหลานี้วาเปนการ “อวดสิ่งที่ปรากฎ” แตไมไดอยูในจิตใจ (๒ โครินธ ๕.๑๒) เกยีรติของมนุษยไมคงตลอดไป
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                   “เพราะวาบรรดาเนื้อหนังก็เปนเสมือนตนหญาและบรรดาศักดิ์ศรีของเขาก็เปนเสมือนดอกหญา ตน
หญาเหี่ยวแหงไปและดอกก็รวงโรยไป แตพระวจนะของพระเจายั่งยืนอยูเปนนิตย พระวจนะนั้นคือขาวประเสริฐที่
ไดประกาศใหทานทั้งหลายทราบแลว”            ๑ เปโตร ๑.๒๔-๒๕
                   คุณไมควรปรารถนาเกียรติของมนุษย
                 “เพราะถงึแมวาขาพเจาอยากจะอวด ขาพเจาก็ไมใชคนเขลา เพราะขาพเจาพูดตามความจริง แต
ขาพเจาระงบัไวกเ็พราะเกรงวาบางคนจะยกขาพเจาเกินกวาที่เขาไดรูจากการเห็นและฟงขาพเจา”             ๒ โครินธ
๑๒.๖
                 “ขาพเจาเปนคนเขลาไปแลวในการอวด ....เพราะวาขาพเจาไมดอยกวาอัครทูตชั้นผูใหญเหลานั้นแต
ประการใดเลย ถงึแมขาพเจาจะไมวิเศษอะไรเลยก็จริง”              ๒ โครินธ ๑๒.๑๑
                 “เหตุฉะนั้น อยาใหผูใดยกมนุษยข้ึนอวด ดวยวาสิง่สารพัดเปนของทานทั้งหลาย”           ๑ โครินธ ๓.๒๑
                  เปาโลกลาววา         “เราไมแสวงหาศักดิ์ศรีจากมนุษย.......” ๑ เธสะโลนิกา ๒.๖ 
                  เกยีรติใดใดที่คุณไดรับควรถวายตอไปยังพระเจา เปาโลกลาววา
                 “พวกเราไดถวายพระเกียรติแดพระเจาผูทรงอยูในขาพเจา” กาลาเทีย ๑.๒๔
ยกยองตนเอง
                   คุณอาจรูสึกผิดในเรื่องการมีความเยอหยิ่ง โดยการยกยองตนเอง
                  “การกินนํ้ าผึ้งมากไปก็ไมดี ดังนัน้การทีค่นจะแสวงหาเกียรติของตนเองก็ไมใชศักดิ์ศรี (เกียรติ)”
                                                                                                                                                         สุภาษิต ๒๕.๒๗
                “ผูใดเลากระทํ าใหทานวิเศษกวาคนอื่น ทานมีอะไรที่ทานมิไดรับมา กเ็มือ่ทานไดรับมาเหตุไฉนทานจึงโอ
อวดเหมือนกับวาทานมิไดรับเลย”                 ๑ โครินธ ๔.๗
                  “การทีท่านอวดอางนั้นไมสมควรเลย ทานไมรูหรือวาเชื้อขนมเพียงนิดเดียวยอมทํ าใหแปงดิบฟูทั้งกอน”
                                                                                                                                                                ๑ โครินธ ๕.๖
                 “ผูใดที่พูดตามใจชอบของตนเอง ผูนัน้ยอมแสวงเกียรติสํ าหรับตนเอง แตผูที่แสวงเกียรติใหพระองคผูทรง
ใชตนมา ผูนัน้แหละเปนคนจริงไมมีอธรรมเลย”                 ยอหน ๗.๑๘
                  คนหลายคนยกยองเนื้อหนัง  (๒ โครินธ ๑๒.๖) มคีนเหลานั้นที่  “อวดอางความนาละอาย”  หรือบาป
(ฟลิปป ๓.๑๙) เขากลาววาปลายทางของเขาคือหายนะ ยากอบ ๓.๑๔ กลาววา ถาเรามีความขมขื่น อิจฉาหรือมัก
ใหญใฝสูง เราตองไมโออวดและไมทรยศตอความจริง
                “เพราะการที่ขาพเจาประกาศขาวประเสริฐนั้น ขาพเจาไมมีเหตุที่จะอวดได เพราะจํ าเปนที่ขาพเจาจะตอง
ประกาศขาวประเสริฐ ถาขาพเจาไมประกาศ วบัิติจะเกิดแกขาพเจา”                      ๑ โครินธ ๙.๑๖
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               “ฝายทานทัง้หลายเปนกายของพระคริสตและตางก็เปนอวัยวะของพระกายนั้น และพระเจาไดทรงโปรด
ต้ังบางคนไวในคริสตจักรคือ หนึง่อัครทูต สองผูเผยพระวจนะ สามครูบาอาจารย แลวตอจากนั้นก็มีผูกระทํ าการอัน
เปนอิทธิฤทธิ์ ผูรักษาโรค ผูอุปการะ ผูครอบครองและผูรูภาษาแปลกๆเพื่อมิใหมนุษยสักคนหนึ่งอวดตอพระเจาได”
                                                                                                                                                   ๑ โครินธ ๑: ๒๗-๒๙
                เหมอืนดาวิดเสียงรองของคุณควรเปนดังนี้
               “ขาแตพระเจา มใิชแกเหลาขาพระองค มใิชแกเหลาขาพระองค พระเจาขา แตขอถวายพระสิริแดพระนาม
ของพระองคเพราะเห็นแกความรักมั่นคงของพระองค และความสัตยสุจริตของพระองค”           สดุดี ๑๑๕.๑
                “ชวีิตที่มีเกียรติ” คือชีวิตที่ไมเห็นแกตัว
               “เรามิไดแสวงหาเกียรติของเราเอง พระบิดาเปนผูใหเกียรติแกเรา” ยอหน ๘.๕๐
                  การมอบเกียรติใดใดที่คุณทํ าไมควรเปนการมอบเกียรติแกตนเองแตมอบแกพระเจา
                “เพือ่ใหเปนไปตามพระคัมภีรที่เขียนวา ใหผูโออวด อวดพระองคพระผูเปนเจา”            ๑ โครินธ ๑.๓๑
                “ถาผูใดจะอวด กจ็งอวดองคพระผูเปนเจาเถิด”                  ๒ โครินธ ๑๐.๑๗
                  คุณสามารถถวายเกียรติ (อวด) ในสิง่ที่เกี่ยวกับพระเจา
                “เหตฉุะนัน้ในพระเยซูคริสตขาพเจาจึงมีส่ิงที่จะอวดไดฝายพระราชกิจของพระเจา”           โรม ๑๕.๑๗
                 คุณสามารถอวดในไมกางเขนและทุกสิ่งที่ไมกางเขนสํ าแดงถึง
                “แตขาพเจาไมตองการอวด นอกจากเรื่องกางเขนของพระเยซูคริสตเจาของเรา ซึง่โดยกางเขนนั้นโลกตรึง
ไวแลวจากขาพเจาและขาพเจาก็ตรึงไวแลวจากโลก”                 กาลาเทีย ๖.๑๔
เกยีรตขิองโลกและอาณาจักรของโลก
                   อีกชนิดหนึ่งของ “การโออวดที่ไรคา” เปนเกียรติของโลกนี้และราชอาณาจักร
                “อีกครัง้หนึง่มารไดนํ าพระองคข้ึนไปบนภูเขาอันสูงยิ่งนัก และไดแสดงบรรดาราชอาณาจักรในโลกทั้ง
ความรุงเรืองของราชอาณาจักรเหลานั้นใหพระองคทอดพระเนตร”                   มัทธิว ๔.๘ (ดู ลูกา ๔.๖)
                 “ทานอยากลัว เมือ่ผูหนึ่งมั่งมีข้ึน เมือ่ศักดิศ์รีของบานของเขาเพิ่มข้ึนเพราะเมื่อเขาตาย เขาจะไมเอาอะไร
ไปเลย ศักดิ์ศรีของเขาจะไมลงไปตามเขา”            สดุดี ๔๙.๑๖-๑๗
                   ราชาและราชินีและชาติตางๆ สูญเสีย “มงกฎุแหงเกียรติยศของเขา” (อิสยาห ๘.๗, เยเรมีห ๑๓.๑๘,
๔๘.๑๘, เนบูคัดเนสซาร ดาเนียล ๔.๓-๖, ๕.๑๘-๒๐)
คํ าเตือนเกี่ยวกับการโออวด
                “พระเจาตรัสดังนี้วา ‘อยาใหผูมีปญญาอวดในสติปญญาของตน อยาใหชายฉกรรจอวดในความเขมแข็ง
ของตน อยาใหคนมั่งมีอวดในความมั่งคั่งของตน แตใหผูอวดอวดในสิ่งนี้คือ ในการที่เขาเขาใจและรูจักเราวาเราคือ
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พระเจา ทรงสํ าแดงความรักมั่นคง ความยุติธรรมและความชอบธรรมในโลก เพราะวาเราพอใจในสิ่งเหลานี้ พระ
เจาตรัสดังนี้แหละ”            เยเรมีย ๙.๒๓-๒๔
               “ใหเราอยาปรารถนาที่จะโออวด ยัว่โทสะกันและอยาอิจฉากันเลย”             กาลาเทีย ๕.๒๖
               “อยาทํ าสิ่งใดโดยการถือดีหรือโออวด แตจะมีใจถอมถือวาคนอื่นดีกวาตัว”              ฟลิปป ๒.๓
ผลของการโออวด
                 ผลปจจุบันของการโออวด
               “พระเจาจอมโยธาทรงมุงหมายไวเพื่อจะหลูความเยอหยิงของศักดิศรีทั้งสิ้น เพือ่หลูเกียรติของผูมีเกียรติ
ทัง้สิน้ในแผนดินโลก”              อิสยาห ๒๓.๙
                 เกยีรติของโลกเปนเหมือน “ดอกไมที่รวงโรยและผลมะเดื่อที่สุกกอนฤดูรอน”           อิสยาห ๒๘.๑, ๔
                 ผลในอนาคตของการโออวด
                “เพราะฉะนั้นแดนคนตายก็ขยายคอของมันออกและอาปากเสียเกินขนาดและพวกเจานายของเยรูซาเล็ม
และมวลชนของเมืองนั้นก็ลงไป ทัง้คนของเมืองนั้นและเขาผูลิงโลดอยูในนั้น”               อิสยาห ๕.๑๔
                 ในวาระสุดทาย เกยีรตทิัง้หมดของชาติตางๆจะกลายเปนของพระองค
                “และบรรดาประชาชาติซึ่งไดรับความรอดจะเดินไปในทามกลางแสงสวางของนครนั้นและบรรดากษัตริย
ในแผนดินโลกจะนํ าศักดิศรีของตนเขามาในนครนั้น ......และคนทัง้หลายจะนํ าศักดิ์ศรีและเกียรติของบรรดาประชา
ชาติเขามาในนครนั้น”                ววิรณ ๒๑.๒๒-๒๔
๒.     ตอไปนี้เปนขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระสิริของพระเจา จงศกึษาตอไปโดยการเรียนรูเกี่ยวกับ.......
                  การปรากฎคร้ังแรกของพระสิริของพระเจา
                  พระสิริของพระเจาปรากฎแกอับราฮัม : กจิการ ๗.๒ เมือ่เขาอยูในเมโสโปเตเมีย
                  นาสนใจวาการปรากฎนี้เพื่อตอบสนองตอคํ าบนพึมพํ าของชาวอิสราเอล
ครัง้แรกที่มอบถวายพระสิริแดพระเจา
                  คร้ังแรกที่มอบถวายพระสิริแดพระเจาคือในเพลงของโมเสส หลงัจากที่อิสราเอลขามทะเลแดงจากอี
ยิปต
               “ใครจะเหมือนพระองค โอพระเจาทามกลางพระทั้งหลาย ใครจะเหมือนพระองคผูทรงพระสิริในความ
บริสุทธิ์ นาเกรงขามในคํ าสรรเสริญ ทรงกระทํ าการอัศจรรย พระองคมีชัยชนะอยางสงางาม”        อพยพ ๑๕.๑-๒๑
พระสริขิองพระเจาปรากฎอยางไรจากการสํ าแดงในอดีต
                  พระคมัภีรบันทึกวาพระสิริของพระเจาทรงปรากฎอยางไรเมื่อสํ าแดงใหเห็นชัดในอดีต พระสิรินั้นเปนดัง
นี้
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คลายกับรุงกินนํ้ า
                 “ลักษณะความสุกใสที่อยูรอบนั้นเหมือนกับสัณฐานรุงที่ปรากฎในเมฆเมื่อฝนตก ลักษณะทรวดทรงแหง
พระสิริของพระเจาเปนดังนี้แหละ และเมื่อขาพเจาเห็นแลว ขาพเจากซ็บหนาลงถึงดินและขาพเจาไดยินเสียงทานผู
หนึ่งตรัส”                เอเสเคียล ๑.๒๘
                 “ดังนัน้ขาพเจาจึงลุกขึ้นออกไปยังที่ราบและนี่แนะ พระสริิของพระเจาก็อยูที่นั่น อยางเดียวกับพระสิริซึ่ง
ขาพเจาไดเห็นที่ริมแมนํ้ าเคบารและขาพเจาก็ซบหนาลงถึงดิน”             เอเสเคียล ๓.๒๓
ฉายแสงเจิดจาดวยเสียงอันทรงฤทธิ์อํ านาจ
                “และดูเถิดพระสิริของพระเจาแหงอิสราเอลมาจากทิศตะวันออกและพระสุรเสียงของพระองคก็เหมือน
เสยีงนํ ้ามากหลายและพิภพก็รุงโรจนดวยพระสิริของพระองค”               เอเสเคียล ๔๓.๒
เหมือนดังแสงสวางจา
                  เปาโลอางถึง “ความสงางไสวของพระสิริของพระองค” ฮีบรู ๑.๓ พระเยซูตรัสวา “เราเปนความสวาง
ของโลก” เปาโลกลาววา “ขาพเจาเห็นอะไรไมไดเนื่องจากแสงแรงกลา” กิจการ ๒๒.๑๑ มคํี าอธบิายถึงกรุงเยรูซา
เลม็ใหมวามีพระสิริของพระเจาเปนแสงสวาง
                 “นครนัน้ไมตองการแสงของดวงอาทิตยและดวงจันทร เพราะวาพระสิริของพระเจาเปนแสงสวางของนคร
นั้น และพระเมษโปดกทรงเปนดวงประทีปของนครนั้น”                  วิวรณ ๒๑.๒๓
                  และชาติตางๆซึ่งไดรับความรอดจะเดินในแสงสวางนั้นและกษัตริยตางๆจะนํ าศักดิ์ศรีของคนเขามาใน
นครนั้น และคนทัง้หลายจะนํ าศักดิ์ศรีและเกียรติของบรรดาประชาชาติเขาในนครนั้น (วิวรณ ๒๑.๒๒, ๒๔, ๒๖)
                  พระเจาทรงสถิตในความสวางที่ซึ่งไมมีคนใดจะเขาไปถึง (๑ ทิโมธี ๖.๑๕-๑๖)
ควันไฟ
                 “และพระวหิารก็เต็มไปดวยควันซึ่งมาจากพระสิริของพระเจา และจากฤทธานุภาพของพระองค และไมมี
ผูใดสามารถเขาไปในพระวิหารนั้นได จนกวาภยัพิบัติทั้งเจ็ดของทูตสวรรคเจ็ดองคนั้นจะไดส้ินสุดลง”วิวรณ ๑๕.๘
                  และที่ใดมีควันที่นั่นก็มีไฟ.......
  ไฟซ่ึงไมสามารถดับได
                   “พระสริิของพระเจาปรากฎแกตาชนชาติอิสราเอลเหมือนเปลวไฟไหมอยูบนยอดภูเขา” อพยพ ๒๔.๑๗
“เมือ่บรรดาชนอิสราเอลไดเห็นไฟลงมาและพระสิริของพระเจาอยูบนพระนิเวศ เขาทัง้หลายก็กราบซบหนาลงถึงพื้น
หนิและไดนมัสการกลาวโมทนาพระเจาวา ‘เพราะพระองคประเสริฐ เพราะความรักมั่นคงของพระองคดํ ารงอยูเปน
นิตย’”                 ๒ พงศาวดาร ๗.๓
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                   “และทานทั้งหลายกลาววา ‘ดูเถิด พระเยโฮวาหพระเจาของเราไดทรงสํ าแดงพระสิริและความใหญยิ่ง
ของพระองค และเราไดยินพระสุรเสียงของพระองคจากทามกลางเพลิง ในวนันีเ้ราไดเห็นพระเจาตรัสกับมนุษยและ
มนษุยก็ยังคงชีวิตอยูได”               เฉลยธรรมบัญญัติ ๕.๒๔
ในเมฆและเปนเหมือนเมฆ
                  “ขณะทีอ่าโรนกลาวแกชุมนุมชนอิสราเอลอยูนั้น เขาทัง้หลายมองไปทางถิ่นทุรกันดาร กเ็หน็พระสิริของ
พระเจาปรากฎอยูในเมฆ”           อพยพ ๑๖.๑๐
                  “พระสริิของพระเจามาอยูบนภูเขาซีนาย เมฆนัน้ปกคลุมภูเขาอยูหกวัน”               อพยพ ๒๔.๑๖
                  “โมเสสกับอาโรนและบุตรชายของทาน ลางมอืและเทาที่ขันนั้น  เวลาเขาทัง้หลายจะเขาไปในเต็นทนัด
พบ หรือเขาไปใกลแทนนั้นเมื่อไร เขาก็จะชํ าระลางเสียกอน ตามทีพ่ระเจาทรงบัญชาแกโมเสส ทานกั้นบริเวณลาน
รอบพลับพลา และแทนนั้น แลวกัน้มานบังตาที่ตรงประตูลาน      โมเสสก็จัดการนั้นใหเสร็จเสร็จส้ินไปทุกประการ
ในขณะนั้นมีเมฆมาปกคลุมเต็นทนัดพบไว และพระสิริของพระเจาก็ปรากฎอยูเต็มพลับพลานั้น โมเสสเขาไปใน
เตน็ทนัดพบไมไดเพราะเมฆปกคลุมอยู และพระสิริของพระเจาก็อยูเต็มพลับพลานั้น”                อพยพ ๔๐.๓๑-๓๕
                   “และเมือ่ชุมนุมชนมาประชุมประจัญหนาโมเสสและอาโรน เขาหนัหนามาสูเต็นทนัดพบ และดูเถิด เมฆ
มาคลุมเต็นทนั้น และพระสิริของพระเจาก็ปรากฎ”                    กนัดารวิถี ๑๖.๔๒
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