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บทที่ ๕
จุดประสงคของพระสิริของพระเจา

วัตถุประสงค
                     เมื่อจบบทนี้แลว คุณสามารถที่จะทํ าสิ่งตอไปนี้

• เขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
• สรุปจุดประสงคของพระสิริของพระเจา

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
                    “และจะเผยพระสิริของพระเจาและมนุษยทั้งสิ้นจะไดเห็นดวยกันเพราะพระโอษฐของพระเจาตรัสไว
แลว”             อิสยาห ๔๐.๕

คํ านํ า
                     ในบทสุดทายคุณไดเรียนถึงขอมลูพืน้ฐานเกี่ยวกับพระสิริของพระเจาคือ พระสิริ คืออะไร พระองคทรง
สํ าแดงพระสิริของพระองคที่ใดและพระเจาประทานพระสิริเปนของประทานแกคุณ
                      ของประทานอันอัศจรรยของพระสิริมีจุดประสงคหลายประการในชีวิตของคุณ ซึง่จดุประสงคทั้งหมด
ชวยเตรยีมคุณและระดมกํ าลังคุณใหทํ าสวนพิเศษของคุณในแผนการของคุณใหสํ าเร็จ
จดุประสงคของพระสิริของพระเจา
                       ในพระคัมภีร พระเจาตรสัยํ ้าแลวยํ้ าอีกวาพระองคทรงสํ าแดงพระสิริของพระองคเพื่อที่ชาติทั้งหลาย
จะเขามารูจักพระองค
                      “ชนชาติของเจาจะชอบธรรมทั้งสิ้น เขาจะไดที่ดินนั้นเปนกรรมสิทธิ์เปนนิตย หนอที่เราปลูกและ
ผลงานแหงมือของเรานั้น เพือ่เราจะสํ าแดงพระสิริ”               อิสยาห ๖๐.๒๑
                        แตวายังมีจุดประสงคอ่ืนๆ อีกส ําหรับพระสิริของพระเจา ซึง่สวนใหญสัมพันธกับคุณแตละคน พระ
เจาประทานพระสิริไวเพื่อ
เปนการจัดหาสิ่งที่ตองการให
                        เมือ่คุณถกูระดมกํ าลังใหทํ างานเพื่อพระเจา คุณจะมคีวามตองการทั้งทางฝายธรรมชาติและฝาย
วิญญาณ พระสริิของพระเจาจัดหาสิ่งที่คุณตองการฝายธรรมชาติ
                       “แตพระเจาของขาพเจาจะจัดหาสิ่งสารพัดที่คุณตองการตามความมั่งคั่งแหงพระสิริโดยพระเยซู
คริสต”          (ฟลิปป ๔.๑๙ - แปลใหม)
ใหกํ าลัง
                        พระสริิของพระเจาประทานกํ าลังแกคุณในงานรับใช
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                     “เพราะพระองคทรงเปนพระสิริแหงกํ าลังของเขาทั้งหลาย”           สดุดี ๘๙.๑๗
                     “ขอใหทานมกีํ าลังมากขึ้นทุกอยางโดยฤทธิ์เดชแหงพระสิริของพระองค”                       โคโลสี ๑.๑๑
ใหมีความชื่นชมยินดี
                      พระสริิของพระเจาประทานความชื่นชมยินดีในขณะที่คุณรับใช
                     “ใหธรรมิกชนลิงโลดในชัยเกียรติ ใหเขารองเพลงดวยความชื่นบานบนที่นอนของเขา”

สดุดี ๑๔๙.๕
                      “ขอพระเจาทรงรับเกียรติเพื่อเราจะไดเห็นความชื่นบานของเจาแตเขาเหลานั้น(ศัตรู)จะตองไดรับ
ความอาย”                 อิสยาห ๖๖.๕
                      “พระองคผูที่ทานทั้งหลายยังไมไดเห็น แตทานยงัรักพระองคอยูแมวาขณะนี้ทานไมเห็นพระองค แต
ทานยังเชื่อและชื่นชม ดวยความปติยินดีเปนลนพนเหลือที่จะกลาวและเต็มดวยพระสิริ”                  ๑ เปโตร ๑.๘
                      “จงอวดพระนามบริสุทธิ์ของพระองค ใหจิตใจของบรรดาผูแสวงหาพระเจาเปรมปรีด์ิ”
                                                                                                                                                  ๑ พงศาวดาร ๑๖.๑๐
ใหอิสรภาพ
                       พระสริิของพระเจารับผิดชอบในการปลดปลอยคุณจากการผูกมัดเขามาสูอิสรภาพ พระสิริของพระ
องคท ําเชนเดียวกันกับคนที่คุณรับใชเขา
                      “จงลุกขึ้น ฉายแสง เพราะวาความสวางของเจามาแลวและพระสิริของพระเจาขึ้นมาเหนือเจา”

อิสยาห ๖๐.๑
                      “ดวยมีความหวังใจวาสรรพสิ่งเหลานั้นจะไดรอดจากอํ านาจแหงความเสื่อมสลายและจะเขาในเสรี
ภาพและศักดิ์ศรีแหงบุตรทั้งหลายของพระเจา”              โรม ๘.๒๑
การพักผอน
                       ขณะทีคุ่ณทํ างานและเริ่มเหนื่อยลา พระเจาประทานการพักผอนที่เต็มดวยพระสิริแกคุณ
                      “ในวนันัน้รากแหงเจสซีซึ่งตั้งขึ้นเปนเครื่องหมายแกชนชาติทั้งหลาย จะเปนที่แสวงหาของบรรดาประ
ชาตแิละสถานที่พักผอนของพระองคจะเต็มดวยสงาราศี”             อิสยาห ๑๑.๑๐ (แปลจาก New King James)
การชํ าระใหบริสุทธิ์
                       พระสริิช ําระคุณใหบริสุทธิ์และทํ าใหคุณเปนภาชนะที่สะอาดพรอมที่จะใหพระเจาทรงใช
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                      “ทีน่ัน่เราจะพบชนชาติอิสราเอลและพลับพลานั้นจะรับการชํ าระใหบริสุทธิ์ดวยพระสิริของเรา”

อพยพ ๒๙.๔๓
                       (เหตผุลทีเ่ราเห็นบาปมากมายในคริสตจักรก็เพราะพระสิริไมไดอยูที่นั่น !)
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
                     พระสริิของพระเจานํ ามาซึ่งความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึง่เปนสิ่งที่สํ าคัญ ในขณะที่คริสตจักรรับการ
ระดมก ําลงัในฐานะเปนพระกายเดียวกันเพื่อใหสํ าเร็จตามพระมหาบัญชา
                    “เกยีรติซึ่งพระองคไดประทานแกขาพระองค ขาพระองคไดมอบใหแกเขา เพือ่เขาจะไดเปนอันหนึ่งอัน
เดยีวกนัดงัทีพ่ระองคกับขาพระองคเปนอันหนึ่งอันเดียวกันนั้น”            ยอหน ๑๗.๒๒
การทรงนํ า
                    พระเจาทรงนํ าคุณโดยพระสิริของพระองค
                   “ผูใหพระกรอันรุงโรจนของพระองคไปกับมือขวาของโมเสส ผูแยกนํ ้าออกตอหนาเขาทั้งหลายเพื่อสราง
พระนามนิรันดรใหพระองคเอง”            อิสยาห๖๓.๑๒
                   “ฉะนัน้พระองคจงึทรงนํ าชนชาติของพระองคเพื่อจะสรางพระนามอันรุงโรจนแดพระองคเอง”

อิสยาห ๖๓.๑๔
 สติปญญา
                    สติปญญาซึง่คุณตองการเพื่องานรับใชที่มีประสิทธิภาพมาจากพระสิริของพระเจา
                   “ขาพเจาอธิษฐานวาขอพระเจาแหงพระเยซูคริสตเจาของเรา คือ พระบิดาผูทรงพระสิริทรงโปรด
ประทานใหทานทั้งหลายมีจิตใจอันประกอบดวยสติปญญาและความประจักษแจงในเรื่องความรูถึงพระองค และ
ขอใหตาใจของทานสวางขึ้น เพือ่ทานจะไดรูวา ในการที่พระองคทรงเรียกทานนั้น พระองคไดประทานความหวัง
อะไรแกทานและรูวามรดกของพระองคสํ าหรับธรรมิกชนมีสงาราศีอันอุดมบริบูรณเพียงไร”

เอเฟซัส ๑.๑๗-๑๘
การเปดเผย (การสํ าแดง)
                    พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงถวายเกียรติพระเจาในขณะที่พระองคทรงสํ าแดงสิ่งตางๆ ของพระเจาแกคุณ
                   “พระองคจะทรงใหเราไดรับเกียรติเพราะวาพระองคจะทรงเอาสิ่งที่เปนของเรามาสํ าแดงแกทานทั้ง
หลาย”            ยอหน ๑๖.๑๔
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ถวายเกียรติแดพระวจนะของพระองค
                     การส ําแดงมักจะถวายเกียรติแกพระวจนะของพระเจา เมือ่มกีารเปดเผยความรอดนั้นมีสํ าหรับคนตาง
ชาติดวย
                    “ฝายคนตางชาติ เมือ่ไดยนิอยางนั้นก็มีความยินดีและไดสรรเสริญพระวจนะของพระเจา”

กิจการ ๑๓.๔๘
                     พระวจนะของพระเจาไดรับเกียรติเมื่อคุณอนุญาตใหพระวจนะทํ างานในชีวิตของคุณ
                     “พีน่องทั้งหลาย ในทีสุ่ดจงอธิษฐานเผื่อเรา เพือ่วากิตติคุณขององคพระผูเปนเจาจะไดแผไปและมีชัย
เหมอืนอยางที่ไดเปนไปในหมูพวกทานแลว”               ๒ เธสะโลนิกา ๓.๑
การเปนขึ้นจากความตาย
                      คุณจะไดรับ “การชุบข้ึนมาจากความตาย” โดยพระสิริของพระผูเปนเจา พระเจาทรงอยูในขบวนการ
ของการเปลี่ยนแปลงรางกายที่เสื่อมโทรมเขาสูรางกายที่มีศักดิ์ศรี (ฟลิปป ๓.๒๑) เมือ่พระคริสตปรากฏ คุณก็จะ
ปรากฏพรอมกับพระองค “ในพระสิริ (สงาราศี)” (โคโลสี ๓.๔ ดู ๑ โครินธ ๑๕.๒๓ ดวย)
การสงคราม
                      ศัตรูตองการที่จะขโมยศักดิ์ศรีของคุณ
                     “และทรงมอบประชาอันเปนฤทธานุภาพของพระองคแกการเปนเชลยและชนอันเปนพระสิริของพระ
องคแกมือของคูอริ”                สดุดี ๗๘.๖๑
                      เหตุผลที่ศัตรูตองการขโมยศักดิ์ศรีของคุณก็ คือ เขารูถึงจุดประสงคสํ าคัญของพระสิริในการระดม
ก ําลังคุณเพื่องานของพระเจา เขารูดวยวาพระสิริของพระเจาเปนอาวุธที่มีประสิทธิภาพของสงครามฝายวิญญาณ
                     “.....’ขอพระเจาทรงรับเกียรติเพื่อเราจะไดเห็นความชื่นบานของเจา’ แตเขาเหลานั้นแหละจะตองไดรับ
ความอาย”             อิสยาห ๖๖.๕
                     “ความชวยกูและเกียรติของขาพเจาอยูที่พระเจา  ศิลาอนัทรงมหิทธิฤทธิ์และที่ล้ีภัยของขาพเจา คือ
พระเจา”            สดุดี ๖๒.๗

        “ขาแตพระเจา พระองคทรงเปนโลลอมรอบตัวขาพระองค      ปองกันศักดิ์ศรีของขาพระองคและทรง
เปนผูชูศีรษะของพระองคไว”           สดุดี ๓.๓
                      “แลวความสวางจะพุงออกมาแกเจาอยางอรุณ และแผลของเจาจะเรียกเนื้อข้ึนมาอยางรวดเร็วความ
ชอบธรรมของเจาจะเดินนํ าหนาเจา และพระสิริของพระเจาจะระวังหลังเจา”             อิสยาห ๕๘.๘
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                     “และพระเจาจะทรงสรางเมฆเพื่อกลางวัน ควนัและแสงแหงเปลวเพลิงเพื่อกลางคืน เหนอืสถานทั้งสิ้น
ของภูเขาศโิยนและเหนือประชุมชนเมืองนั้นเพราะจะมีหลังคาและกระโจมเหนือพระสิริทั่วสิ้น”           อิสยาห ๔.๕
                    “ขาแตพระเจา พระหตัถขวาของพระองคทรงพระสิริในอานุภาพ ขาแตพระเจา พระหัตถขวาของพระ
องคทรงทํ าลายศัตรูใหพินาศไป.....จงรองเพลงถวายพระเจาเถิด เพราะพระองคทรงไดชัยชนะอยางมีศักดิ์ศรี พระ
องคทรงกวาดมาและพลมาใหตกลงไปในทะเล”               อพยพ ๑๕.๖, ๒๑
                     “เพราะวาเราจะเปนเหมือนกํ าแพงเพลิงลอมเธอไว พระเจาตรัสวาและเราจะเปนศักดิ์ศรีในเมืองนั้น”
                                                                                                                                                             เศคาริยาห ๒.๕
                     “เขาจงึจะย ําเกรงพระนามพระเจาจากตะวันตก และพระสิริของพระองคจากที่ตะวันขึ้น เพราะพระ
องคจะเสด็จมาอยางแมนํ้ าเชี่ยว ซึง่พระวาตะของพระเจาขับสง”           อิสยาห ๕๙.๑๙ 
                     “เมือ่พระสิริใชเราใหไปยังประชาชาติที่ปลนเจา (เพราะวาผูใดไดแตะตองเจา กไ็ดแตะตองแกวพระ
เนตรของพระองค)”              เศคาริยาห ๒.๘
                     พระสิริของพระเจาเปนสวนหนึ่งของอาวุธที่ใชปองกันตัวของคุณและมีวงจรที่เกิดขึ้นเมื่อคุณใชพระสิริ
นีใ้นการสงคราม พระสริิของพระองคเปนเครื่องปองกันตัวของคุณและเมื่อคุณไดรับการปลดปลอยจากศัตรูแลว
คุณตองถวายเกียรติ (ศักดิ์ศรี) แดพระเจา ขณะที่คุณถวายเกียรติ คุณจะไดรับเกียรติ (ศักดิ์ศรี) มากขึ้น
                    “และทานจงกลาววา ‘ขาแตพระเจาแหงความรอดของขาพระองคทั้งหลาย ขอจงชวยขาพระองคทั้ง
หลายใหรอด และขอทรงรวบรวมขาพระองคทั้งหลายและทรงชวยขาพระองคทั้งปวงจากประชาชาติทั้งหลาย เพื่อ
ขาพระองคทัง้หลายจะโมทนาขอบพระคุณพระนามบริสุทธิ์ของพระองคและลิงโลดในการสรรเสริญพระองค”
                                                                                                                                                   ๑ พงศาวดาร ๑๖.๓๕
                   “และจงรองทูลเราในวันทุกขยากลํ าบาก เราจะชวยกูเจาและเจาจะถวายพระสิริแกเรา”    สดุดี ๕๐.๑๕
                   “และจะเผยพระสิริของพระเจาและมนุษยทั้งสิ้นจะไดเห็นดวยกัน เพราะพระโอษฐของพระเจาตรัสไว
แลว”               อิสยาห ๔๐.๕
                    ที่นี้เมื่อคุณเขาใจจุดประสงคที่สํ าคัญของพระสิริของพระเจาในการระดมกํ าลังคุณเพื่องานรับใชแลว
คุณตองรูวาจะมีประสบการณกับพระสิริของพระเจาไดอยางไร ซึง่เปนสิ่งที่คุณจะไดเรียนในบทตอไป
  
 
ชื่อ                                                                                 วิชา ระบบวิธีการระดมกํ าลังคน
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บททดสอบตนเอง บทที่ ๕

๑. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                        

๒. จงสรปุวาคุณไดเรียนรูอะไรในบทเรียนนี้เกี่ยวกับจุดประสงคของพระสิริของพระเจา
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วิชา ระบบวิธีการระดมกํ าลังคน
คํ าตอบบททดสอบ บทที่ ๕

๑. “และจะเผยพระสิริของพระเจาและมนุษยทั้งสิ้นจะไดเห็นดวยกันเพราะพระโอษฐของพระองคตรัสไว
             แลว” อิสยาห ๔๐.๕
๒. จงทบทวนคํ าอธิบายในหนา 57-61
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เพื่อศึกษาตอไป
๑. การส ําแดงพระสิริของพระเจาไมไดข้ึนอยูกับผูรับวามีคุณคาพอหรือไม จงศึกษาเกี่ยวกบัคนตอไปนี้ซึ่งพระ.
 เจาทรงสํ าแดงพระสิริของพระองค

อับราฮัม คนซึ่งโกหก (เร่ืองภรรยาวาเปนนองสาว)
การส ําแดงของพระสิริทํ าใหเขาละทิ้งทุกอยางไวเบื้องหลังตามพระบัญชาของพระเจา (ปฐมกาล ๑๒.๑-๔)
พระคัมภีรกลาววา “ทานมคีวามเชื่อมั่นคง จงึถวายเกียรติแดพระเจา” (โรม ๔.๒๐)
โมเสส คนเลี้ยงแกะซึ่งพูดติดอาง
เขาน ําชนชาติหนึ่งออกจากการเปนทาสเพราะการสํ าแดงของพระสิริ (ดู อพยพ ๓๔.๒๙)
ยาโคบ คนหลอกลวงซึ่งหลบหนีไป
.....อยางไรกต็ามพระเจาทรงสํ าแดงพระสิริของพระองคในนิมิตและทํ าใหยาโคบเปนผูยิ่งใหญ (ปฐมกาล
๒๘.๑๐-๑๕)
อิสยาห ชายหนุมผูมีริมฝปากไมบริสุทธิ์
นมิติของอิสยาหถึงพระสิริของพระเจา ท ําใหมผีลตองานรับใชอันยิ่งใหญในการเผยพระวจนะ
เซาโล (เปาโล) เดมิเปนผูขมเหงและผูฆาประชากรของพระเจา
การส ําแดงของพระสิริของพระเจาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขา (กจิการ ๙)
พระเจาไมใชผูที่เลือกยกยองบุคคล ถาพระองคทรงเปดเผยพระสิริของพระองคแกคนที่ดูเหมือนไมมีคาควร

เหลานี้ พระองคก็จะทรงสํ าแดงพระสิริของพระองคแกคุณ
“สํ าหรบัคนที่พากเพียรทํ าความดี แสวงหาศักดิ์ศรี เกยีรติและความเปนอมตะนั้น พระองคจะประทานชีวิต

นิรันดรให ...แตศักดิ์ศรี เกยีรติและสันติสุขจะเกิดมีแกทุกคนที่ประพฤติดี แกพวกยิวกอนและแกพวกตางชาติดวย
เพราะวาพระเจาไมไดทรงเห็นแกหนาผูใดเลย”          โรม ๒.๗, ๑๐-๑๑
๒. อางถึงยอหนบทที่ ๑๗ ขณะทีคุ่ณศึกษาจุดประสงคของพระสิริของพระเจาในชีวิตของพระเยซู

เมื่อพระเยซูตรัสวา “พระเกยีรติที่พระเจาประทานแกพระองค พระองคประทานแกเรา” พระสิริ (พระ
เกียรติ) นีป้ระกอบดวยอะไรบาง (สังเกตดู ขอ ๑ -๒๒)

พระเกยีรติของพระเจาประทานแกพระเยซูใหมีส่ิงตอไปนี้
• ฤทธานภุาพทีจ่ะนํ าผูอ่ืนใหมีความรูถึงพระเจาเที่ยงแท : ขอ ๓
• ความสามารถทีจ่ะทํ างานของพระเจาใหสํ าเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ขอ ๔
• ใหคนมารวมกันในงานรับใช ๖, ๙, ๑๑, ๑๒
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• พระวจนะแหงความจริง๘,๑๔   พนัธกิจของพระองค ๘, ๑๘, ๒๓, ๒๕
• คริสตจักร (ผูซึง่พระองคประทานแกขาพระองค) ๒, ๒๔
• พระบิดาพระองคเอง ๒๓
• ความรัก ๒๓, ๒๔, ๒๖
• ความเปนนํ้ าหนึ่งใจเดียว ๒๑-๒๒
• ความชื่นชมยินดี ๑๓

๓. คุณไดเรียนแลววาไฟของพระเจามีความสัมพันธกับการพิพากษาของพระองคอยางไร พระสิริของ
พระเจาทรงสํ าแดงในการพิพากษาดวย

จงอานกันดารวิถีบทที่ ๑๖ เมือ่โคราหและกลุมผูกบฎของเขามารวมกันหนาพลับพลา “พระสิริของพระเจา
ปรากฎ” ในการพิพากษา พระเจาตรัสวา

“และเราจะตั้งพระสิริของเราไวในหมูประชาชาติทั้งหลาย และประชาชาติทั้งสิ้นจะเห็นการพิพากษาลง
โทษของเราซึง่เราไดกระทํ าและเห็นมือของเราซึ่งเราวางไวบนเขาทั้งหลาย”          เอเสเคียล ๓๙.๒๑

จงอานโรม ๒.๕-๑๐ บํ าเหนจ็อันยิ่งใหญของพระเจาก็คือการมอบพระสิรินิรันดรของพระองคแกเรา การ
พพิากษาสุดทายที่รุนแรงที่สุดก็คือ การถูกแยกออกจากพระสิรินี้

“คนเหลานั้นจะไดรับโทษ อันเปนความพนิาศนิรันดรและพรากจากพระพักตรพระเปนเจาและจากพระสิริ
แหงอานุภาพของพระองคในวันนั้น”           ๒ เธสะโลนิกา ๑.๙
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