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บทที่ ๖
จะถวายพระสิริ (พระเกียรติ) แดพระเจาอยางไร ?

วัตถุประสงค
                     เมื่อจบบทนี้แลว คุณสามารถที่จะทํ าสิ่งตอไปนี้

• เขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
• อธบิายวาจะถวายเกียรติแดพระเจาอยางไร
• อธบิายถึงวงจรตอเนื่องของการใหและการรับพระสิริ

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
                   “พระเยซูตรัสกับเธอวา ‘เราบอกเจาแลวมิใชหรือวา ถาเจาเชื่อเจาก็จะไดเห็นพระสิริของพระเจา ?’”
  ยอหน ๑๑.๔๐ (พระคัมภีรไทยแปลวา “ความยิ่งใหญของพระเจา”)

คํ านํ า
                     ใน ๒ บทสุดทาย คุณไดศึกษาเกี่ยวกับพระสิริของพระเจาและจุดประสงคของพระสิริ คุณไดเรียนรูวา
คุณถกูสรางใหถวายเกียรติแดพระองคและมีพระสิริของพระองคซึ่งสะทอนออกมาในชีวิตและงานรับใชของคุณ
                     ถาคณุตองการมีประสบการณกับพระสิริของพระเจาและนํ าผูอ่ืนใหมีประสบการณดวย คุณตองรูวา
จะถวายเกียรติแดพระองคอยางไร ในขณะที่คุณถวายเกียรติแดพระเจา พระองคก็ทรงสํ าแดงพระสิริของพระองค
แกคุณมากขึ้น โมเสสมปีระสบการณกับพระสิริของพระเจาและนํ าผูอ่ืนใหประสบดวย
                     “โมเสสกลาววา         ‘นีเ่ปนสิง่ซึง่พระเจาทรงบัญชาใหทานทั้งหลายกระทํ าและพระสิริของพระเจา
จะปรากฎแกทานทั้งหลาย.........โมเสสกบัอาโรนจึงเขาไปในเตนทนัดพบ เมือ่เขาทั้งสองออกมา เขาก็อวยพรประชา
ชนและพระสิริของพระเจาก็ปรากฎแกประชาชนทั้งมวล”             เลวีนิติ ๙.๖, ๒๓
                      โมเสสน ําผูอ่ืนใหประสบกับพระสิริของพระเจาและคุณสามารถทํ าเชนเดียวกัน บทเรยีนนี้เสนอหลัก
การพระคมัภีรซึ่งอธิบายวาจะถวายเกียรติแดพระเจาไดอยางไร

จะถวายเกียรติแดพระเจาอยางไร ?
                       ตามพระคัมภีร คุณสามารถถวายเกียรติพระเจาดวยวิธีตอไปนี้
ดวยความเชื่อ
                      “เราบอกเจาแลวมิใชหรือวาถาเจาเชื่อจะไดเห็นพระสิริของพระเจา”              ยอหน ๑๑.๔๐
                       พระคัมภีรกลาวถึงอับราฮัมวา
                      “ทานมไิดหวั่นไหวแคลงใจในพระสัญญาของพระเจา แตทานมีความเชื่อมั่นคงยิ่งขึ้น”     โรม ๔.๒๐
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โดยการทรงไถ
                   พระเจาทรงไดรับเกียรติโดยการทรงไถคุณจากบาป การถวายเกียรติในตัวมันเองเรียกวา ความรอดและ
การทํ าใหสมบูรณ
                  “และบรรดาผูที่พระองคไดต้ังไวนั้น พระองคไดทรงเรียกมาดวยและผูที่พระองคไดทรงเรียกมานั้น พระ
องคทรงโปรดใหเปนผูชอบธรรม และผูที่พระองคทรงโปรดใหเปนผูชอบธรรม พระองคก็ทรงโปรดใหมีศักดิ์ศรีดวย”
โรม ๘.๓๐
โดยการสํ านึกผิด
                   พระเจาทรงไดรับเกียรติโดยการสํ านึกผิดจากบาปและการกลับใจในครั้งแรกของคุณและโดยการสํ านึก
ผิดที่ตอเนื่อง เมือ่ใดก็ตามที่คุณทํ าบาป
                  “ฝายโยชูวาจึงกลาวแกอาคานวา ‘ลูกเอย จงถวายพระสิริแดพระเยโฮวาหพระเจาของอิสราเอลและ
ถวายสรรเสริญแดพระองค จงบอกขามาวาเจาไดกระทํ าอะไรไป อยาปดบังไวจากขาเลย’”             โยชูวา ๗.๑๙
                   การส ํานกึผดิประกอบดวยการชํ าระตนเองใหสะอาดจากทาทีและการกระทํ าที่เปนบาป ส่ิงนีเ้ปนการ
ถวายเกียรติแดพระเจา
                  “ใหคนชอบธรรมเปรมปรีด์ิในพระเจาและลี้ภัยอยูในพระองค ใหคนที่เที่ยงธรรมในจิตใจอวดอางพระ
องค”          สดุดี ๖๔.๑๐
                  “เพือ่พระองคจะไดมีคริสตจักรที่มีสงาราศี ไมมตํี าหนิร้ิวรอยหรือมลทินใดๆ เลย แตบริสุทธิ์ปราศจาก
ตํ าหนิ”        เอเฟซัส ๕.๒๗
โดยการยอมรับ
                    พระเจาทรงไดรับเกียรติโดยการยอมรับของคุณวาพระเยซูทรงเปนองคพระผูเปนเจา
                   “และเพือ่ทกุลิ้นจะยอมรับวาพระเยซูคริสตทรงเปนองคพระผูเปนเจา อันเปนการถวายพระเกียรติแด
พระบิดาเจา”           ฟลิปป ๒.๑๑
โดยการถอมตัวของคุณเอง
                    พระเจาทรงไดรับเกียรติเมื่อคุณถอมใจของคุณลง
                   “แลวโมเสสและอาโรนออกจากที่ประชุมไปที่ประตูเต็นทนัดพบและซบหนาลงและพระสิริของพระเจาป
รากฎแกเขา”            กนัดารวิถี ๒๐.๖
                    การถอมตัวของคุณเองประกอบดวยการถืออดและการอธิษฐาน
                    “แลวความสวางจะพุงออกมาแกเจาอยางอรุณ และแผลของเจาจะเรียกเนื้อข้ึนมาอยางรวดเร็ว ความ
ชอบธรรมของเจาจะเดินนํ าหนาเจาและพระสิริของพระเจาจะระวังหลังเจา”          อิสยาห ๕๘.๘
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                     ขณะที่คุณถอมตัวคุณเองและอธิษฐาน พระเจาทรงตอบคํ าอธิษฐานของคุณซึ่งนํ าพระเกียรติมาสูพระ
เจามากขึ้น
                   “ส่ิงใดทีท่านทัง้หลายจะขอในนามของเราเราจะกระทํ าสิ่งนั้น เพือ่วาพระบิดาจะทรงไดรับเกียรติอันยิ่ง
ใหญทางพระบุตร”         ยอหน ๑๔.๑๓
                     การถอมตน หมายถงึวาคุณเสนอตัวคุณเองเปนเครื่องถวายบูชาที่มีชีวิต
                   “พระเจาไดทรงซื้อทานไวแลวดวยราคาสูง เหตฉุะนัน้ทานจงถวายพระเกียรติแดพระเจาดวยรางกาย
ของทานเถิด”            ๑ โครินธ ๖.๒๐
โดยการดํ ารงอยูในการทรงสถิตของพระองค
                     คุณถวายพระเกียรติแกพระเจา เมื่อคุณดํ ารงอยู (มชีวีติอยางตอเนื่อง) ในการทรงสถิตของพระองค
                    “เกยีรติและความโออาตระการมีอยูตอพระพักตรพระองค ก ําลงัและความชื่นบานอยูในสถานที่
ประทับของพระองค”          ๑ พงศาวดาร ๑๖.๒๗
                     คุณด ํารงอยูในการทรงสถิตของพระเจาโดยการยอมใหพระคริสตอยูในคุณ
                    “ทุกสิ่งซึ่งเปนของขาพระองคก็เปนของพระองคและทุกสิ่งซึ่งเปนของพระองคก็เปนของขาพระองค
และขาพระองคมีเกียรติในสิ่งเหลานั้น”              ยอหน ๑๗.๑๐
                     คุณด ํารงอยูในการทรงสถิตของพระองคโดยการยอมใหพระเจาเขามาและทํ างานผานตัวคุณ
                   “ในวันนั้น พระเจาจอมโยธาจะเปนมงกุฎแหงศักดิ์ศรีและเปนมงกฎุแหงความงามแกคนที่เหลืออยูแหง
ชนชาติของพระองค”              อิสยาห ๒๘.๕
ในการทนทุกข
                      เมื่อคุณประสบกับปญหา การทดลองและการทนทุกขในชีวิต พระเจาทรงไดรับเกียรติเมื่อคุณตอบ
สนองอยางเหมาะสม
                     “และถาเราทั้งหลายเปนบุตรแลว เรากเ็ปนทายาทคือเปนทายาทของพระเจา และเปนทายาทรวมกับ
พระคริสต เมือ่เราทัง้หลายทนทุกขทรมานดวยกันกับพระองคนั้น กเ็พือ่เราทั้งหลายจะไดศักดิ์ศรีดวยกันกับพระองค
ดวย เพราะขาพเจาเห็นวาความทุกขลํ าบากแหงสมัยปจจุบัน ไมสมควรที่จะเอาไปเปรียบกับศักดิ์ศรีซึ่งจะเผยใหแก
เราทั้งหลาย”            โรม ๘.๑๗-๑๘
                    “จ ําเปนซึ่งพระคริสตจะตองทนทุกขทรมานอยางนั้น แลวเขาในพระสิริของพระองคมิใชหรือ”
                                                                                                                                                                  ลูกา ๒๔.๒๖
                    “เราไดรับเกียรติในความทุกขยากของเรา โดยรูวาความทุกขยากนั้นทํ าใหเกิดความพากเพียร และ
ความพากเพียรทํ าใหเรามีความเขมแข็งของบุคลิกภาพ และความเขมแข็งของบุคลิกภาพทํ าใหมีความหวังใจ และ
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ความหวังใจไมใหเราเกิดความละอายเพราะวาความรักของพระเจาหลั่งเขามาสูจิตใจของเราโดยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ซึ่งประทานใหแกเราแลว”             โรม ๕.๓-๖ (แปลใหม)
                   “เพราะวาสิ่งสารพัดเปนไปเพื่อประโยชนของทาน   เพือ่วาพระคุณอนัเหลอืลนจะทํ าใหมีการขอบพระ
คุณ ซึง่เพิม่การถวายพระเกียรติแดพระเจามากยิ่งๆ ข้ึน เปนการถวายพระเกียรติแดพระเจา เหตฉุะนั้นเราจึงไมยอ
ทอ ถงึแมวากายภายนอกของเรากํ าลังทรุดโทรม แตจติใจภายในนั้นก็ยังคงจํ าเริญขึ้นใหมทุกวัน   เพราะวาการทุกข
ยากเล็กๆ นอยๆ ของเรา ซึง่เรารบัอยูประเดี๋ยวเดียวนั้นจะทํ าใหเรามีศักดิ์ศรีถาวรมากหาที่เปรียบมิได”
                                                                                                                                                     ๒ โครินธ ๔.๑๕-๑๗
                   “ถาขาพเจาจํ าเปนตองอวด ขาพเจากจ็ะอวดสิ่งที่แสดงวาขาพเจาเปนคนออนกํ าลัง”    ๒ โครินธ
๑๑.๓๐
                   “.......แตสํ าหรับตัวขาพเจาเอง ขาพเจาจะไมอวดเลย นอกจากเรื่องความออนแอของขาพเจา”
                                                                                                                                                            ๒ โครินธ ๑๒.๕
                  “แตพระองคตรัสกับขาพเจาวา ‘การทีม่ีคุณของเราก็พอแกเจาแลว เพราะความออนแอมีที่ไหนเดชของ
เรากม็ีฤทธิ์ข้ึนเต็มขนาดที่นั่น’ เหตฉุะนัน้ขาพเจาจึงภูมิใจในบรรดาความออนแอของขาพเจาเพื่อฤทธิ์เดชของพระ
คริสตจะไดอยูในขาพเจา”            ๒ โครินธ ๑๒.๙
                  “อยาทอถอยเพราะความยากลํ าบากของขาพเจาเพราะเห็นแกทานซึ่งเปนศักดิ์ศรีของทานเอง”
                                                                                                                                                               เอเฟซัส ๓.๑๓
                  “เพือ่การลองดูความเชื่อของทานอันประเสริฐยิ่งกวาทองคํ า ซึง่แมเสียไปไดก็ยังถูกลองดวยไฟ จะไดเปน
เหตุใหเกิดความสรรเสริญเกิดศักดิ์ศรีและเกียรติ ในเวลาที่พระเยซูคริสตจะเสด็จมาปรากฎ”                 ๑ เปโตร
๑.๗
                  “เพราะจะเปนเกียรติไดอยางไร เมือ่คุณถกูเฆี่ยนเพราะทํ าความผิดคุณตองทนเอา แตถาเมื่อทํ าความดี
และทนทุกขเพราะความดี คุณตองรับดวยความอดทน ทานกจ็ะเปนที่พอพระทัยพระเจา”     ๒ เปโตร ๒.๒๐ (แปล
ใหม)
                  “แตวาทานทัง้หลายจงชื่นชมยินดีในการที่ทานไดมีสวนรวมในความทุกขยากของพระคริสต เพื่อวาเมื่อ
พระสิริของพระเจาปรากฎขึ้น ทานทัง้หลายก็จะไดชื่นชมยินดีเปนอันมากดวย ถาทานถกูดาวาเพราะพระนามของ
พระคริสต ทานก็เปนสุข ดวยวาพระวิญญาณแหงพระสิริและของพระเจาทรงสถิตอยูกับทาน แตวาอยาใหมีผูใดใน
พวกทานไดรับโทษฐานเปนผูฆาคนหรือเปนขโมยหรือเปนคนทํ ารายหรือเปนคนที่เที่ยวยุงกับธุระของคนอื่น แตถาผู
ใดถกูการรายเพราะมีชื่อวาเปนคริสตชน กอ็ยา ใหผูนั้นมีความละอายเลย แตใหถวายพระเกียรติแดพระเจาเพราะ
ชื่อนั้น”                  ๑ เปโตร ๔.๑๓-๑๖
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                    ๑ เปโตร ๕.๑ และ ๔ ชีใ้หเหน็วาขณะที่คุณมีสวนในการทนทุกขของพระองค คุณก็จะมีสวนในศักดิ์ศรี
(พระสิริ) ของพระองคดวย
                     แมแตความเจ็บปวยก็อาจใชเปนการถวายพระเกียรติแดพระเจาไดเมื่อเกิดการหายโรค
                    “แตเมื่อพระเยซูทรงไดยินแลวก็ตรัสวา ‘โรคนัน้จะไมถึงตายแตเกิดขึ้นเพื่อเชิดชูพระเกียรติของพระเจา
เพือ่ใหพระบุตรของพระเจาทรงไดรับเกียรติเพราะโรคนั้น’”             ยอหน ๑๑.๔
                    การจ ําแลงพระกายของพระเยซูเกิดขึ้นเพราะพระองคตองเผชิญการทนทุกข การเห็นพระสิริยอม
เปลี่ยนแปลงการทดลองได
โดยการทํ างานรับใชของคุณใหสํ าเร็จ
                       พระเจาทรงไดรับเกียรติเมื่อคุณทํ างานรับใชัที่คุณไดรับการทรงเรียกสํ าเร็จลง
                      “ถาผูหนึ่งผูใดจะพูด กใ็หกลาวเหมือนหนึ่งกลาวพระภาษิตของพระเจา ถาคนใดกระทํ าบริการก็จงให
บริการตามกํ าลังซึ่งพระเจาทรงโปรดประทาน เพือ่วาพระเจาจะทรงไดเกียรติในการทั้งปวงโดยทางพระเยซูคริสต
พระสิริและไอศวรรยานุภาพจงมีแดพระองคตลอดไปเปนนิตย อาเมน”            ๑ เปโตร ๔.๑๑
                      “เหตุฉะนั้น เราจงึอธษิฐานเพื่อทานทั้งหลายเสมอ ขอใหพระเจาของเราทรงโปรดใหทานเปนผูที่สม
ควรแกการที่พระองคไดทรงเรียกนั้นและทรงบันดาลดวยฤทธิ์เดชของพระองคใหความตั้งใจดีทุกประการและกิจ
การแหงความเชื่อทุกอยางสํ าเร็จ เพือ่พระนามของพระเยซูเจาของเราจะไดเกียรติเพราะทานทั้งหลาย และทานจะ
ไดรับเกียรติเพราะพระองค ตามพระคุณแหงพระเจาของเราและแหงพระเยซูคริสตเจา”

 ๒ เธสะโลนิกา ๑.๑๑-๑๒
                     งานรบัใชของคุณประกอบดวยงานดีที่กระทํ าและพระเจาทรงไดรับเกียรติเมื่อคุณทํ างานเหลานี้
                     “แตศักดิ์ศรี เกยีรติและสันติสุขจะเกิดมีแกทุกคนที่ประพฤติดี”             โรม ๒.๑๐
                     “ทานทัง้หลายก็เหมือนกับตะเกียง จงสองสวางแกคนทั้งปวงเพื่อวาเมื่อเขาไดเห็นความดีที่ทานทํ าเขา
จะไดสรรเสริญพระบิดาของทานผูทรงอยูในสวรรค”                 มัทธิว ๕.๑๖
                      งานทีดี่ประกอบดวยความประพฤติและคํ าพูดสนทนาของคุณ ๒ เปโตร ๒.๑๒ ชีใ้หเหน็วาพระเจาจะ
ทรงไดรับเกียรติถาความประพฤติและการสนทนาของคุณเหมาะสม (ไมเกเร ไมหยาบคาย)
                      งานของพระเจาประกอบดวยการเกิดผลฝายวิญญาณซึ่งนํ าพระเกียรติมาสูพระเจา
                     “พระบดิาของเราทรงไดรับเกียรติเพราะเหตุนี้คือเมื่อทานทั้งหลายเกิดผลมาก ทานกเ็ปนสาวกของเรา”
                                                                                                                                                               ยอหน ๑๕.๘
                       ผลของความชอบธรรมนํ าพระเกียรติมาสูพระเจา
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                     “จะไดเปนผูที่บริบูรณดวยผลของความชอบธรรมซึ่งเกิดขึ้นโดยพระเยซูคริสต เพือ่ถวายพระเกียรติ
และความสรรเสริญแดพระเจา”          ฟลิปป ๑.๑๑
                       งานของพระเจาประกอบดวยการแบงปนขาวประเสริฐซึ่งสํ าแดงพระสิริแกชาติตางๆ
                      “จงลุกขึ้น ฉายแสงเพราะวาความสวางของเจามาแลวและพระสิริของพระเจาขึ้นมาเหนือเจา เพราะ
วาดูเถิด ความมืดจะคลุมแผนดินโลก และความมืดทึบคลุมชนชาติทั้งหลาย แตพระเจาจะทรงขึ้นมาเหนือเจาและ
เขาจะเห็นพระสิริของพระองคเหนือเจา”            อิสยาห ๖๐.๑-๒
                        สดุดี ๙๖.๓ บอกให “ประกาศพระสิริของพระองคทามกลางชนชาติทั้งหลาย”      อิสยาห ๖๖.๑
                        เราตองพดูถึงพระสิริของพระองคและกลาวถึงฤทธานุภาพของพระองค ขอความที่เราเทศนาเรียกวา
“ขาวประเสริฐอันทรงพระสิริ ทรงสงาราศี”      ดู ๑ ทโิมธี ๑.๑๑, ๒ โครินธ ๓.๗ ถึง ๔.๖ และ โคโลสี ๑.๒๗
                     เมือ่มีการเทศนาขาวประเสริฐและมีผูเชื่อ กม็วีถิแีหงสงาราศี (๒ เธสะโลนิกา ๓.๑) เมือ่คนรับขาว
ประเสริฐ พระเจาก็ทรงไดรับเกียรติ (๒ เธสะโลนิกา ๑.๑๒) ผูทีไ่ดยนิและเชื่อก็ถวายเกียรติแดพระเจา (กิจการ
๑๓.๔๘) ผูทีเ่ดนิทางและเทศนาขาวประเสริฐก็กระทํ าเพื่อถวายเกียรติแดพระเจา (๒ โครินธ ๘.๙) แมแตความมั่ง
ค่ังแหงสงาราศีก็เปนของคุณโดยทางขาวประเสริฐ (เอเฟซัส ๑.๑๖, โคโลสี ๑.๑๑)
                      ในขณะที่คุณรับใช พระเจากท็รงสํ าแดงฤทธิ์อํ านาจของพระองคและคนก็ถวายเกียรติแดพระองค
                      “.......เหตวุาคนทั้งหลายไดสรรเสริญพระเจา”             กิจการ ๔.๒๑
                       (จงอานวาพระเจาทรงไดรับเกียรติอยางไรโดยทางการสํ าแดงของฤทธานุภาพ : มัทธิว ๙.๘, ๑๕.๓๑,
มาระโก ๒.๑๒, ลูกา ๒.๒๐, ๕.๒๕-๒๖, ๗.๑๖, ๑๓.๑๓, ๑๗.๑๕, ๑๘.๔๓, ๑๙.๓๘, ๒๓.๔๗)
                       คุณถวายเกยีรติแดพระเจาโดยการทํ างานที่คุณไดรับการทรงเรียกใหสํ าเร็จ
                      “ขาพระองคไดถวายเกียรติแดพระองคในโลก เพราะขาพระองคไดกระทํ ากิจที่พระองคทรงใหขาพระ
องคกระทํ านั้นสํ าเร็จแลว”             ยอหน ๑๗.๔
                       คุณสามารถถวายเกียรติพระเจาในทุกสิ่งที่คุณกระทํ า
                      “เหตฉุะนั้นเมื่อทานจะรับประทาน จะดืม่หรือจะทํ าอะไรก็ตาม จงกระท ําเพื่อเปนการถวายพระเกียรติ
แดพระเจา”              ๑ โครินธ ๑๐.๓๑
                      “ถาผูหนึง่ผูใดจะพูดก็ใหกลาวเหมือนหนึ่งกลาวพระภาษิตของพระเจา ถาคนใดกระทํ าบริการก็จงให
บริการตามกํ าลังซึ่งพระเจาทรงโปรดประทาน เพือ่วาพระเจาจะทรงไดเกียรติในการทั้งปวงโดยทางพระเยซูคริสต
พระสิริและไอศวรรยานุภาพจงมีแดพระองคตลอดไปเปนนิตย อาเมน”       ๑ เปโตร ๔.๑๑
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                       จ ํานวนและชนิดของงานที่คุณทํ าบางครั้งอาจดูธรรมดา แตงานนัน้กลายเปนสิ่งพิเศษเมื่อคุณทํ าเพื่อ
ถวายเกียรติแดพระเจา
โดยการดํ ารงอยูในพระวจนะของพระเจา
                        พระสริิของพระเจาสํ าแดงในพระวจนะของพระองค
                       “แตเราทัง้หลายไมมีผาคลุมหนาแลวจึงแลดูพระสิริขององคพระผูเปนเจา และตัวเราก็เปลี่ยนไปเปน
เหมอืนพระฉายขององคพระผูเปนเจาคือ มศัีกดิศ์รีเปนลํ าดับข้ึนไปเชนอยางศักดิ์ศรีที่มาจากองคพระผูเปนเจาซึ่ง
เปนพระวิญญาณ”           ๒ โครินธ ๓.๑๘
                       “การคลีค่ลายพระวจนะของพระองคใหความสวาง” สดุดี ๑๑๙.๓๐
                        จ ําไววา “ความสวาง” นัน้มคีวามสัมพันธกับพระสิริ
                        เมือ่โมเสสทํ าพระวจนะที่เขียนไวบนแผนศิลาแตกหักลง ใบหนาของเขาก็สูญเสียพระสิริไป พระเจา
ประทานพระสิริแกคนที่รับและรักษาพระวจนะของพระองค เราไมไดยกยองพระวจนะมากเกินไปเมื่อพูดถึงความ
สัมพนัธกับพระสิริของพระเจา เพราะวาพระเยซูทรงเปนพระวจนะนั้น (พระวจนะ)
โดยทางการสรรเสริญและการนมัสการ
                        มนษุยเมื่อไดรับผลจากพระสิริของพระเจาก็ถวายเกียรติกลับคืนและสรรเสริญพระองค
                        “บุคคลทีน่ ําการโมทนาพระคุณมาเปนเครื่องบูชาก็ใหเกียรติแกเรา”            สดุดี ๕๐.๒๓
                     จดุสงูสดุของการนมัสการในพระคัมภีรเกิดขึ้นเมื่อผูถูกสรางถวายเกียรติแดพระเจา พระสิริตอง

1. ถวายแดพระเจา : ๑ ซามูเอล ๖.๕; ๑ พงศาวดาร ๑๖.๒๙
2. มอบแกพระเจา : สดุดี ๒๙.๑-๑๑, มทัธวิ ๖.๑๓ กลาววา “พระสิริเปนของพระองคสืบๆ ไปเปน

นิตย”
3. มอบแดพระเจา : มาลาคี ๒.๒
4. สามารถทํ าไดโดยพระสิริที่อยูในเรา : สดุดี ๕๗.๘, ๑๐๘.๑, ๓๐.๑๒
5. กระทํ าดวยการพรอมใจกัน : โรม ๑๕.๖

                     การถวายเกียรติแดพระเจาไมไดทํ าอยางวางเปลา(ท ําไปอยางนั้นเอง)  คุณตองถวายเกียรติแดพระเจา
เพราะ
๑.   เปนคํ าบัญชา
                   “เพราะพระทั้งปวงของชนชาติทั้งหลายเปนรูปเคารพ แตพระเจาทรงสรางฟาสวรรค”
                                                                                                                                                   ๑ พงศาวดาร ๑๖.๒๖
                  “จงใหเขาถวายพระสิริแดพระเจาและถวายสรรเสริญพระองคในแผนดินทะเลทราย”     อิสยาห ๔๒.๑๒
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                  “จงเลาถึงพระสิริของพระองคทามกลางบรรดาประชาชาติ ถงึการอัศจรรยของพระองคทามกลางบรรดา
ชนชาติทั้งหลาย”            สดุดี ๙๖.๓
                  “และในพระวิหารของพระองค ทกุคนรองวา “พระสิริ”             สดุดี ๒๙.๙
                   (ขอความตอไปนี้ลวนแตเกี่ยวกับการถวายเกียรติแดพระเจา :           เนหะมีห ๙.๕,       ๑ ซามูเอล ๖.๕,
๑ พงศาวดาร ๑๖.๑๐, ๒๘-๒๙, ๓๕, ๒๙.๑๑, ๑๓, เยเรมีย ๑๓.๑๖, วิวรณ ๑.๖, ๔.๙, ๔.๑๑, ๕.๑๒-๑๓, ๗-๑๒,
๑๔.๗, ๑๙.๑, สดุดี ๒๒.๒๓, ๒๙.๑-๒, ๖๑.๒, ๙๖.๗-๘)
๒.    เปนเพราะพระองค
                  “จงถวายพระสิริซึ่งควรแกพระนามของพระองคแดพระเจา จงประดบักายดวยเครื่องบริสุทธิ์นมัสการ
พระเจา”            สดุดี ๒๙.๒

๓.    เพราะธรรมชาติของพระองค
                   “ขาแตองคพระผูเปนเจา มผูีใดบางที่จะไมยํ าเกรงพระองค และไมถวายพระเกียรติแดพระนามของพระ
องค เพราะวาพระองคผูเดียวทรงเปนผูบริสุทธิ์”              วิวรณ ๑๕.๔
                   “และเพือ่ใหคนตางชาติไดถวายพระเกียรติแดพระเจาเพราะพระเมตตาของพระองค”           โรม ๑๕.๙
๔.    เพราะพระนามของพระองค
                   “ขาแตพระเจาของขาพระองค ขาพระองคโมทนาพระคุณพระองคดวยสิ้นสุดใจ และขาพระองคจะเทิด
ทนูพระนามของพระองคเปนนิตย”           สดุดี ๘๖.๑๒
                   “....แตขอถวายพระสิริแดพระนามของพระองค....”           สดุดี ๑๑๕.๑
                 “ใหทัง้หลายเหลานี้สรรเสริญพระนามพระเจา เพราะพระนามของพระองคเทานั้นที่ควรเยินยอ พระสิริ
ของพระองคอยูเหนือแผนดินโลกและฟาสวรรค”        สดุดี ๑๔๘.๑๓
๕.     พระองคทรงสรางสรรพสิ่ง
                 “องคพระผูเปนเจาของขาพระองคทั้งหลาย พระองคทรงสมควรที่จะไดรับคํ าสรรเสริญ พระเกียรติและ
ฤทธิ์เดช เพราะวาพระองคไดทรงสรางสรรพสิ่งทั้งปวง และสรรพสิง่ทั้งปวงนั้นก็ทรงสรางขึ้นแลวและดํ ารงอยูตาม
ชอบพระทัยของพระองค”            วิวรณ ๔.๑๑ (ดู ววิรณ ๑๔.๗ ดวย)
๖.     พระองคทรงผดุงสรรพสิ่งไว
                “เพราะสิ่งสารพัดมาจากพระองคโดยพระองค และเพื่อพระองค ของพระสิริจงมีแดพระองคสืบๆ ไปเปน
นิตย อาเมน”        โรม ๑๑.๓๖
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๗.     เนือ่งจากการทรงไถ
                 “คร้ันคนทัง้หลายไดยินคํ าเหลานั้นก็นิ่งอยู แลวไดสรรเสริญพระเจาวา ‘พระเจาไดทรงโปรดแกคนตาง
ชาติใหกลับใจใหมจนไดชีวิตรอดดวย”            กจิการ ๑๑.๑๘
                   เพราะวาเราไดรับการทรงเรียก ทรงท ําใหเปนผูชอบธรรมและทรงโปรดใหมีศักดิ์ศรี (โรม ๘.๓๐)
                  “เพือ่จะใหเปนที่สรรเสริญพระคุณอันยิ่งใหญของพระองค ซึง่ทรงโปรดประทานแกเราในพระเยซูคริสตผู
ทรงเปนที่รักของพระองค”              เอเฟซัส ๑.๖
๘.    เพราะการพิพากษาของพระองค
                   “จงย ําเกรงพระเจาและถวายเกียรติแดพระองคเพราะจะถึงเวลาที่พระองคจะทรงพิพากษาแลว”
วิวรณ ๑๔.๗     (ดู วิวรณ ๑๕.๔ ดวย)
๙.     เนือ่งจากการที่คุณไดรับมรดกในพระองค
                  “เพือ่ขาพระองคจะเห็นความเจริญรุงเรืองของบรรดาผูเลือกสรรของพระองค เพือ่ขาพระองคจะเปรม
ปรีด์ิในความยินดีแหงประชาชาติของพระองค เพือ่ขาพระองคจะอวดไดรวมกับมรดกของพระองค”     สดุดี ๑๐๖.๕
                   คุณจะเรยีนตอไปเกี่ยวกับการจะถวายเกียรติแดพระเจาอยางไรในบทที่ ๘ และ ๙ ซึง่เกีย่วกับหัวขอของ
การนมัสการ
วงจรตอเนื่อง
                   ในบทเรยีนนี้คุณจะไดศึกษาวาจะถวายเกียรติแดพระเจา ขณะทีคุ่ณถวายเกียรติแดพระองคโดยทํ า
ตามแนวทางเหลานี้ พระเจาทรงสํ าแดงพระสิริของพระองคมากขึ้นในตัวคุณและผานตัวคุณ ขณะที่คุณให (ถวาย)
พระสิริในสิ่งที่พระองคไดกระทํ า คุณไดรับพระสิริเพื่อระดมกํ าลังคุณมากขึ้นเพื่องานรับใช วงจรตอเนื่องนี้ไมมีส้ิน
สุด เปนพลังที่ขับเคลื่อน กระตุน เตรยีมคณุใหพรอมสํ าหรับการทํ าสิ่งที่พระเจาทรงเรียกคุณใหทํ าสํ าเร็จลงได
 

 ชื่อ………………………………….                    วิชา ระบบวิธีการระดมกํ าลังคน
บททดสอบตนเอง บทที่ ๖
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๑.    จงเขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า

                 

๒.   อธบิายวาจะถวายเกียรติแดพระเจาไดอยางไร ?
        
                 

                 

  

                 

๓.    อธบิายวงจรตอเนื่องของการให (ถวาย) และการรับเกียรติ (พระสิริ)
         
                 

                 

                 

          วิชา ระบบวิธีการระดมกํ าลังคน
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คํ าตอบบททดสอบ บทที่ ๖

๑. “พระเยซูตรัสกับเธอวา ‘เราบอกเจาแลวมิใชหรือวา ถาเจาเชื่อเจาก็จะไดเห็นพระสิริของพระเจา’”
             ยอหน ๑๑.๔๐ (พระคัมภีรไทยแปลวา “ความยิ่งใหญของพระเจา”)
๒. เปรียบเทียบคํ าตอบของคุณกับคํ าอธิบายในหนา 66-72
๓. ในขณะที่คุณถวายเกียรติแดพระเจา พระองคทรงสํ าแดงพระสิริของพระมากขึ้นในและผานตัวคุณ ขณะที่
             คุณถวายพระสิริในสิ่งที่พระองคกระทํ า คุณก็ไดรับเกียรติเพื่อระดม ก ําลังคุณตอไปในงานรับใช
              หนา 74
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อศึกษาตอไป
๑. จงอานอิสยาหบทที่ ๖๐ ขอพระคัมภีรที่หนึ่งทาทายเรา
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“จงลกุขึน้จากการหดหูใจและการทอดเหยียดยาวซึ่งเกิดจากสถานการณ จงลุกขึ้นสูชีวิตใหม จงสองสวาง
จงฉายแสงดวยพระสิริของพระเจา เพราะความสวางของคุณมาถึงแลวและพระสิริของพระเจาทรงลุกขึ้นอยูเหนือ
คุณ”            อิสยาห ๖๐.๑ (ฉบับ Amplified)
              สวนทีเ่หลือของบทนี้เปดเผยผลเมื่อพระสิริอยูเหนือคุณดังนี้
ขอ ๒ แมวาเมื่อความมืดปกคลุมโลก พระเจาและพระสิริของพระองคจะอยูบนคุณ คุณไมตองรับผลกระทบจาก
สถานการณรอบๆ ตัวคุณ
ขอ ๓ ชาติตางๆ จะมาสูความสวางแหงพระสิริของพระองค แมแตผูนํ าทางการเมือง
ขอ ๔ “บุตรชายและหญิง” จากที่ไกล หมายความวาไมเพียงแตครอบครัวของคุณแตหมายถึง บุตรชาย
และหญิงฝายวิญญาณ
ขอ ๕-๑๒ แหลงทรัพยากรของศัตรูจะนํ ามาสูราชอาณาจักร ในขอ ๑๑ “กํ าลัง” หมายถึง ความมั่งคั่ง)
ขอ ๑๓  จะมคีวามหมายเปนหนึ่งเดียวกันแมแตทามกลางเหลาคนที่ดูเหมือนแตกตางกันตามธรรมชาติ
ขอ ๑๔-๑๙ พระเจาจะทรงไถผูซึ่งศัตรูขโมยไป
ขอ ๑๔  ผูซึง่ท ําใหคุณทุกขยากจะเขามาอยูใตบังคับของคุณ
ขอ ๑๖    พระผูไถไดรับชัยชนะ
ขอ ๑๗    การหันกลับอยางสมบูรณ
ขอ ๑๘    การสงครามหยุดลง
ขอ ๑๙     “พระเจาของเจา” จะกลายเปน “ศักดิ์ศรีของเจา”
ขอ ๒๐    การเศราโศกสิ้นสุดลง
ขอ ๒๑    คนชอบธรรมจะไดดินแดนเปนมรดก
ขอ ๒๒    คนเลก็นอยจะเปนคนยิ่งใหญและพระเจาจะทรงกระทํ างานที่รวดเร็ว
                คํ าอธบิายนี้ซึ่งกลาวถึงผลของพระสิริของพระเจา ยงัคงตอเนื่องไปในอิสยาหบทที่ ๖๑
ขอ ๑-๓    การเจิมจะอยูเหนือคุณ
ขอ ๔-๑๑  สถานที่ปรักหักพงัจะถูกสรางขึ้นใหม
๒. ทีนี้ใหศึกษาอิสยาห ๔๓ สังเกตดูขอ ๗ “แมแตทุกคนที่เขาเรียกตามชื่อของเราคือผูที่ เราไดสรางเพื่อพระ
สิริของเรา”

คํ าวา “แมแตทุกคน” นีใ้ชกบัส่ิงที่กลาวมาแลว สวนตอไปใชกับผูที่พระสิริของพระเจาอยูเหนือพวกเขา
              •    การทรงไถ  ขอ ๑
              •    การปลดปลอย  ขอ ๒
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              •    การเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ ขอ ๔-๖
๓.   จงอานสดุดี ๒๔ ซึง่อธบิายวาพระราชาแหงพระสิริเสด็จเขามา พระองคทรงมาอยูเหนือผูซึ่ง

• มีมือสะอาด ขอ ๔
• มีใจบริสุทธิ์ ขอ ๔
• ผูที่มิไดยกตัวขึ้นโออวด ขอ ๔ (แปลใหม)
• ผูมไิดสาบานอยางหลอกลวง ขอ ๔
• ผูทีไ่ดเปดร้ัวและประตูฝายวิญญาณของเขาเพื่อใหพระองคเสด็จเขามา ขอ ๗ และ ๙

๔.   สังเกตดูวาเมื่อคุณไมไดถวายเกียรติแดพระเจา จะมีอะไรเกิดขึ้น
“พระเจาจอมโยธาตรัสวา ถาเจาไมฟงและถาเจาไมจํ าใสไวในใจที่จะถวายศักดิ์ศรีแกนามของเรา เราจะสง

คํ าแชงมาเหนือเจาและเราจะสาปแชงผลพระพรซึ่งมาถึงเจา เราไดสาปแชงคํ าอวยพรของเจาแลวนะ เพราะเจามิได
จํ าใสใจไว”            มาลาคี ๒.๒ 
               ขอความที่พระเจาสงมายังเบลซัสซารก็คลายคลึงกัน
              “แตทรงยกพระองคฝาพระบาทขึ้นสูกับองคพระผูเปนเจาแหงสวรรค.......แตฝาพระบาทมิไดถวายพระ
เกยีรตแิดพระเจาซึ่งลมปราณของฝาพระบาทอยูในพระหัตถของพระองค และทางทัง้สิ้นของฝาพระบาทก็ข้ึนอยูกับ
พระองค”             ดาเนียล ๕.๒๓
                กษตัริยเฮโรดไดเรียนรูบทเรียนที่ยากเกี่ยวกับการถวายเกียรติแดพระเจา
               “ในทนัใดนัน้ทูตองคหนึ่งของพระเจาใหทานเกิดโรคราย เพราะทานมิไดถวายเกียรติแดพระเจา แลวก็มีตัว
หนอนเกดิกนิรางกายของทานจนถึงแกพิราลัย”                กจิการ ๑๒.๒๓
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