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คำนำ
พระวจนะของพระเจ้าได้ทรงสอนถึงน้ าพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตคริ สเตียนแต่ละคนไว้
อย่างชัดเจน พระเจ้ามิได้ทรงขอร้องให้เราทาสิ่ งที่ถูกต้องโดยมิได้ทรงบอกกล่าวแก่เราไว้ก่อน พระองค์
ทรงขอให้ให้เราปฏิบตั ิพระองค์ดว้ ยสุ ดจิตสุ ดใจ
และพระคาของพระองค์ก็บอกเราไว้วา่ เราควรทา
อย่างไร
หนังสื อนี้จะบอกคริ สเตียนว่า
เขาจะเรี ยนรู ้จกั น้ าพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเขาได้
อย่างไร และจะบอกด้วยว่า เขาควรทาอย่างไรเมื่อพระเจ้าทรงขอให้เขาทา หนทางเดียวที่เราจะถวาย
เกียรติยศแก่พระเจ้าได้คือ เชื่อฟังพระองค์อย่างจริ งใจตลอดชีวิตของเรา เมื่อเราทาเช่นนี้เราจะทราบว่า
น้ าพระทัยของพระองค์น้ นั ดีเยีย่ มน่าที่เราจะรับทาตาม และน้ าพระทัยของพระองค์น้ นั สมบูรณ์โดยแท้
โอ.เอ็ม.เอฟ.
กุมภำพันธ์ 1960
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บทที่ 1 พระเจ้ ำทรงกำหนดชะตำชีวติ แห่ งบุตรทั้งหลำยของพระองค์
เมื่อใครเข้ามาเป็ นคริ สเตียน สิ่ งแรกที่เขาควรสานึกไว้ให้มนั่ ก็คือ ชะตาชี วติ ของเขานั้นพระบิดา
เจ้าได้ทรงกาหนดไว้อย่างแน่นอนตามเป้ าพระประสงค์ของพระองค์แล้ว วิถีชีวติ ของคริ สเตียนไม่มี
ลักษณะดุจแกลบปลิวฟุ้ งไปในอากาศเพราะแรงลม
วิถีชีวติ คริ สเตียนมีจุดหมายปลายทางพิเศษซึ่ง
จะต้องมุ่งไปให้ถึง วิถีชีวติ ดังกล่าวแล้วนี้ได้กาหนดไว้แล้วอย่างชัดแจ้งโดยฝี พระหัตถ์ อันประณี ตของ
พระบิดาเจ้าผูท้ รงพระปรี ชาสามารถอันล้ าเลิศ และบริ บูรณ์ดว้ ยความรักแท้
เมื่อความจริ งข้อนี้ได้ซึมซาบเข้าในความคิดจิตใจของบุคคลผูน้ ้ นั เต็มที่แล้ว เรื่ องการดารงชีวติ
แบบคริ สเตียนก็มีความหมายใหม่สาหรับเขาทีเดียว หลายคนได้เปลี่ยนแปลงเป้ าหมายแห่งชีวติ ของเขา
โดยสิ้ นเชิง ในเมื่อได้ทราบความจริ งดังกล่าวแล้ว เขาตระหนักดีวา่ พระบิดาเจ้าได้ทรงจัดแผนชีวิตของ
เขาไว้พร้อมทุกอย่าง จึงสมควรที่จะแสวงหาช่องทางเพื่อทราบว่าแผนนั้นคืออะไร เมื่อความจริ งอันมีค่า
นี้ได้ประจักษ์แก่ใจของเขาเข้าแล้ว ในทันทีน้ นั เขาจะต้องร้อนรน แสวงหาช่องทางเพื่อจะได้ทราบถึงน้ า
พระทัยของพระเจ้าว่า ดีเลิศเพียงไร คือ “อะไรเป็ นยอดเยี่ยม” (โรม 12:2)
อันวิสัยของมนุษย์น้ นั ยากนักที่จะทาให้มีความกระตือรื อร้นสนใจค้นหาสิ่ งหนึ่งสิ่ งใด ซึ่ งเขา
ไม่แน่ใจว่ามีอยูจ่ ริ ง แต่เราเชื่ อได้อย่างสนิทในข้อเท็จจริ งนี้วา่ พระเจ้าทรงตราแผนชีวิตของคริ สเตียนแต่
ละคนไว้เรี ยบร้อยแล้ว จงเร่ งค้นหาอย่าหยุดยั้งจนกว่าท่านจะพบว่าแผนชีวิตของท่านซึ่ งพระเจ้าทรงจัด
ไว้น้ นั คืออะไรแน่
มีหลายทางที่จะพิสูจน์ให้เห็นประจักษ์วา่ พระเจ้าทรงมีเป้ าหมายประสงค์ และแผนการสาหรับ
ชีวติ สาวกแต่ละคนของพระองค์ไว้อย่างตายตัวแล้วจริ ง ๆ ธรรมชาติรอบตัวเราก็เป็ นพยานได้ดีเท่ากับ
พระคริ สตธรรมคัมภีร์เหมือนกัน จงพิจารณาดูเถิด สิ่ งธรรมชาติท้ งั ปวงที่พระองค์ทรงเนรมิตพระองค์ยงั
ทรงมีแผนการอันน่ามหัศจรรย์ไว้ถึงเพียงนั้น
ไฉนชี วติ มนุษย์ซ่ ึ งเป็ นสิ่ งประเสริ ฐที่สุดในบรรดาสิ่ ง
สารพัดที่พระองค์ทรงเนรมิตสร้างสรรค์ข้ ึน พระองค์จะไม่ทรงกาหนดแผนการที่วเิ ศษยิง่ ขึ้นไปอีกอย่าง
ไม่ตอ้ งสงสัย และโดยเฉพาะอย่างยิง่ สาหรับคนที่รักและอยูใ่ นโอวาทของพระองค์ เกี่ยวกับเรื่ องนี้ แล้ว
ขอท่านอ่านบทเพลงสรรเสริ ญบทที่ 8 บท 19:1-16 และหนังสื อโยบบทที่ 38,39 และพระธรรมอิสยาห์
40:12-15 และ 55:8-10 หลังจากที่ได้เห็นสง่าราศีอนั เรื องโรจน์ของจักรวาลซึ่งพระเจ้าทรงเมรมิตสร้าง
ขึ้นด้วยการออกแบบอย่างครบถ้วนบริ บูรณ์ตลอดจนแผนต่าง ๆ และลักษณะธรรมชาติอนั สลับซับซ้อน
ซึ่ งผูป้ ระพันธ์บทเพลงสรรเสริ ญได้อา้ งไว้วา่ เป็ นฝี พระหัตถ์ของพระเจ้า ดูบทเพลงสรรเสริ ญ 8:3 แล้ว
ไฉนยังมีคริ สเตียนคนใดสงสัยอยูอ่ ีกว่า พระเจ้าผูท้ รงเนรมิตสร้างสารพัดเหล่านี้ดว้ ยพระปั ญญาอันเลอ
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เลิศและทรงกระทาด้วยพระเจตนารมณ์อนั แรงกล้า จะไม่ทรงมีเป้ าหมายและทรงมีแผนการอันบริ สุทธิ์
สาหรับชีวติ คริ สเตียนด้วยหรื อ?
ในพระวจนะของพระเจ้า (พระคริ สตธรรมคัมภีร์) ปรากฏหลักฐานมากมายซึ่ งระบุวา่ พระเจ้า
ทรงมีเป้ าหมายและแผนการสาหรับชีวติ ทุกชีวิตที่ทรงไถ่ไว้แล้ว กษัตริ ยด์ าวิดได้อธิ ษฐานทูลพระเจ้าว่า
“ขอทรงโปรดฝึ กสอนข้าพเจ้าให้ประพฤติตามพระทัยของพระองค์
เพราะพระองค์เป็ นพระเจ้าของ
ข้าพเจ้า” บทเพลงสรรเสริ ญ 143:10 ในพระธรรมโรม 12:1,2 อาจารย์เปาโลได้แนะนาบรรดาคริ สเตียน
ทั้งหลายให้
“ถวายตัวแก่พระองค์เป็ นเครื่ องบูชาอันมีชีวติ อยู.่ ..เพื่อท่านทั้งหลายจะได้สังเกตรู ้จกั น้ า
พระทัยของพระเจ้าว่า อะไรดี อะไรเป็ นที่ชอบ และอะไรดียอดเยีย่ ม” ท่านผูน้ ้ ียงั ได้กล่าวไว้ในหนังสื อ
เอเฟซัส 5:17 ว่า “เหตุฉะนั้นอย่าเป็ นคนเขลา แต่จงเข้าใจว่า น้ าพระทัยขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้านั้นเป็ น
อย่างไร” และในโคโลสี 1:9 อัครสาวกผูเ้ ดียวกันนี้ได้ประกาศว่า “เพราะเหตุน้ ี พวกเรา....ให้ท่าน
ประกอบเต็มด้วยความรู้ถึงพระทัยของพระองค์” ในพระธรรมโคโลสี น้ ีเองเมื่อเราอ่าน 4:12 จะพบ
ข้อความว่า “หวังจะให้ท่านทั้งหลายยัง่ ยืนจนถึงที่สาเร็ จและบริ บูรณ์ในการซึ่ งชอบพระทัยพระเจ้าทุก
สิ่ ง” อัครสาวกเปโตรได้เขียนไว้ใน 1 เปโตร 3:17 ว่า “เพราะซึ่ งท่านจะต้องทนทุกข์เพราะประพฤติการ
ดีก็ดีกว่าจะต้องทนอยูเ่ พราะประพฤติการชัว่ ถ้าเป็ นที่ชอบพระทัยพระเจ้าอย่างนั้น” และในฮีบรู 10:36
ก็มีความว่า “ด้วยว่าท่านทั้งหลายต้องการความเพียรเพื่อว่าครั้นท่านกระทาให้น้ าพระทัยของพระเจ้า
สาเร็ จแล้วท่านจะได้รับ (รางวัล) ตามคาทรงสัญญา” เมื่อชาวคริ สเตียนที่เมืองกายซาไรอา ได้ทราบคา
ทานายของอะฆะโบว่า อาจารย์เปาโลจะถูกจับตัวไปจองจาที่กรุ งเยรู ซาเล็มก็เป็ นทุกข์ ตอนแรกจึงพากัน
ห้ามปรามอาจารย์เปาโลไม่ให้เดินทางไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม แต่ครั้นเห็นว่าอาจารย์เปาโลตั้งใจมัน่ คงแล้ว
ว่า ถึงอย่างไรก็จะไป เขาก็กล่าวว่า “ขอให้เป็ นไปตามพระทัยพระเจ้าเถิด” กิจการ 21:14 พระสัญญาอัน
ประเสริ ฐใน 1 ยอห์น 2:17 ทาให้เราไม่อาจมองข้ามไปเสี ยได้คือ “โลกนี้กบั ความใคร่ (อารมณ์
ปรารถนา) ของโลกกาลังผ่านพ้นไป แต่ผทู ้ ี่ประพฤติพระทัยของพระเจ้าคงจะตั้งอยูเ่ ป็ นนิตย์”
ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์
เราจะเห็นชี วติ ตัวอย่างของหลายคนซึ่ งพระเจ้าทรงเลือกสรรให้
ปฏิบตั ิกิจการพิเศษต่าง ๆ และชีวติ เหล่านั้นดารงอยูต่ ามพระทัยของพระเจ้าโดยแท้ พระคริ สตธรรม
คัมภีร์ใหม่กล่าวถึงชีวติ หนึ่งซึ่งเป็ นตัวอย่างสาคัญที่สุด นัน่ คือของพระเยซูคริ สต์เจ้าผูเ้ ป็ น “บุตรมนุษย์”
และเป็ น “ผูร้ ับใช้ของพระเยโฮวาห์” พระกาเนิดและพระชนม์ของพระองค์ท้ งั หมดดาเนินไปตามแผน
และเป้ าหมายอันแน่นอนของพระเจ้าอย่างแท้จริ ง ขอย้อนกล่าวถึงเมื่อก่อสร้างโลกคราวเมื่อพระคริ สต์
ถวายตัวจุติลงมาเพื่อไถ่บาปมนุษย์ชาติท้ งั มวล ครั้งนั้นพระองค์ได้อธิ ษฐานทูลพระบิดาเจ้าว่า “ดูเถิด
ข้าพเจ้ามาเพื่อจะให้น้ าพระทัยของพระองค์สาเร็ จ” ฮีบรู 10:9 น้ าพระทัยของพระเจ้าทรงปกครองพระ
เยซูคริ สต์ตลอดเวลาที่ทรงพระชนม์อยูใ่ นโลกนี้ ตลอดพระชนมายุของพระองค์ ไม่วา่ พระองค์จะตรัส
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ด้วยพระวาจา หรื อทรงกระทาสิ่ งใด ๆ ได้ทรงยึดเอาน้ าพระทัยของพระเจ้าเป็ นจุดหมายทุกประการ
ผูเ้ ขียนหนังสื อพระกิตติคุณมักจะกล่าวถึงคาตรัสและการกระทาของพระองค์วา่
“เพื่อพระคัมภีร์ซ่ ึง
เขียนไว้แล้ว (ถึงน้ าพระทัยของพระเจ้าและแผนการไถ่บาป) จะสาเร็ จ” ยอห์น 19:24 พระเยซูคริ สต์เอง
ได้ตรัสย้าว่า “เพราะว่าเราได้ลงมาจากสวรรค์มิใช่เพื่อจะทาตามความประสงค์ (ฝ่ ายเนื้อหนัง) ของเรา
เอง แต่เพื่อจะทาตามความประสงค์ของพระองค์ที่ทรงใช้เรามา” ยอห์น 6:38 “อาหารของเราคือ ที่จะทา
ตามพระทัยของพระองค์ผทู้ รงใช้เรามา” ยอห์น 4:34 ฯลฯ ในสวนเกทเสมนี พระเสโทของพระองค์เป็ น
เหมือนโลหิ ต ขณะที่ทรงอธิ ษฐานด้วยความทุกข์หนัก เพราะไม้กางเขนเริ่ มปรากฏขึ้นราง ๆ ใน
จิตสานึกของพระองค์ และพระองค์ได้ร้องขึ้นว่า “แต่ขออย่าให้เป็ นไปตามใจข้าพเจ้า ขอให้เป็ นไปตาม
พระทัยของพระองค์เถิด” ลูกา 22:42
แต่บางคนอาจไม่นาคติน้ ีมาใช้ปฏิบตั ิกบั ตนเอง และอาจแย้งว่า “เราเป็ นเพียงคนธรรมดาสามัญ
ผิดกับพระเยซูคริ สต์มากนัก พระองค์เป็ นราชบุตรของพระเจ้า และแน่นอนที่สุด พระองค์เสด็จลงมายัง
โลกนี้ตามแผนการจากเบื้องบนจะเอามาเปรี ยบเทียบกับเราหาได้ไม่” ถ้าเช่นนั้นขอให้เราดูชีวิตของ
มนุษย์ธรรมดาอย่างเดียวกับเราซึ่ งจะนามาเป็ นอุทาหรณ์จากพระคริ สตธรรมใหม่ ซึ่ งเราจะเห็นได้อย่าง
ชัดเจนว่า เขาดาเนิ นชีวติ ไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าจริ ง ๆ นัน่ คือชีวติ ของอัครสาวกเปาโล นับแต่
วินาทีแรกที่ท่านผูน้ ้ ีพบพระผูช้ ่วยให้รอด เปาโลได้กลับใจใหม่อย่างน่าพิศวง จิตวิญญาณของท่าน คร่ า
ครวญว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพเจ้าจะต้องทาประการใด?” กิจการ 22:10 วาระเดียวกันนั้นเองทางเมืองดา
เมเซ็ก พระเจ้ากาลังตรัสอยูก่ บั สานุศิษย์ผหู้ นึ่งชื่อ อะนาเนีย โดยมีพระประสงค์จะให้อะนาเนียเป็ น
เครื่ องมือให้นาพระประสงค์ของพระองค์ไปแจ้งแก่เซาโลชาวเมืองตาระโซ อะนาเนียทูลคัดค้านเพราะ
มีใจหวาดหวัน่ ต่ออานาจของเซาโล ผูเ้ ป็ นตัวการสาคัญขับเคี่ยวข่มเหงคริ สเตียน พระเจ้าทรงอธิ บาย
แก่อะนาเนียว่า “จงไปเถิด เพราะว่าคนนั้นเป็ นภาชนะที่เราได้เลือกสรรค์ไว้สาหรับจะนานามของเราไป
ยังคนต่างชาติ กษัตริ ย ์ และพวกอิสราเอล เพราะว่าเราจะสาแดงให้เขาเห็นว่า เขาจะต้องทนทุกข์ลาบาก
มากเท่าใดเพราะนามของเรา” กิจการ 9:15,16 ด้วยประการฉะนี้นบั แต่วาระแรกที่เซาโลบังเกิดใหม่ พระ
เจ้าก็ทรงเผยให้เขาเห็นภาพอนาคตของตนเองโดยถนัดชัดเจน ตั้งแต่น้ นั มาชีวิตของเขาก็ดาเนินไปตาม
แผนการที่พระเจ้าได้ทรงกาหนดไว้
เปาโลได้นาพระนามของพระเยซูคริ สต์ไปเผยแพร่ แก่ชาว
ต่างประเทศ จนได้ชื่อว่าเป็ นอัครสาวกคนสาคัญคนแรกที่ทาการอยูท่ ่ามกลางชาวต่างประเทศทั้งยังได้
กล่าวเป็ นพยานต่อพระพักตร์ “กษัตริ ย”์ และขุนนาง อาทิเช่น กษัตริ ยอ์ ะฆะริ ปา เฟลิกซ์ เฟสโต เซ
ระเฆียวเปาโล และบรรดาเจ้าผูค้ รองนครอื่น ๆ อีกหลายต่อหลายองค์ และที่สุดก็ได้ไปยืนอยูเ่ ฉพาะ
พระพักตร์กายซาเอง อัครสาวกเปาโลได้นาพระคริ สต์ไปประกาศแก่ชาวอิสราเอลทัว่ ทุกแห่งที่พวก
เหล่านั้นอาศัยอยู่ และเปาโลต้อง “ทนทุกข์ลาบากมากมายเพราะพระนามพระเยซูคริ สต์” ตามที่พระ
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คริ สตธรรมคัมภีร์ได้บรรยาย เรื่ องราวแห่งชีวิตของเปาโลไว้-ชีวติ ของเปาโลทั้งหมดดาเนินไปตรงตาม
เป้ าหมายและแผนการของพระเจ้าทุกประการ
น่าสนใจที่จะสังเกตว่างานประกาศพระนามพระเยซู
ท่ามกลางชาวต่างประเทศเริ่ มต้นอย่างไร เรื่ องนี้มีปรากฏอยูใ่ นหนังสื อกิจการบทที่ 13 เมื่ออ่านข้อ 2,3
จะพบเนื้อความดังต่อไปนี้ “เมื่อคนเหล่านั้นกาลังนมัสการพระเจ้าและถือศีลอดอาหาร พระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ได้ตรัสสั่งว่า “จงเลือกบาระนาบากับเซาโลตั้งไว้สาหรับซึ่ งเราจะเรี ยกให้เขาทานั้น” เมื่อถือศีล
อดอาหารและอธิ ษฐานแล้งจึงวางมือบนบาระนาบากับเซาโล แล้วก็ใช้ท่านไป “ชีวติ และการงานอัน
ยิง่ ใหญ่ของเปาโลจึงเริ่ มต้นด้วยการทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้าด้วยประการฉะนี้
ในพระคริ สตธรรมเดิม เราจะเห็นว่ามีหลายคนที่ชีวติ ของเขาดาเนิ นไปตามน้ าพระทัยของพระ
เจ้าอย่างแท้จริ งเช่นอับราฮัม
ผูท้ ี่พระเจ้าทรงเรี ยกให้เป็ นบิดาของชนชาติที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้
(ปฐมกาล 11,12) ดูโยเซฟผูพ้ ลัดถิ่น จงพิจารณาชีวประวัติอนั ผิดจากชีวิตมนุษย์ทวั่ ๆ ไป (ปฐมกาล 3750) และสังเกตดูถอ้ ยคาที่โยเซฟพูดกับบรรดาพี่ชายหลังจากที่ได้พลัดจากกันเวลานานปี แล้วว่า “พวก
ท่านได้คิดร้ายแก่เราจริ ง แต่ฝ่ายพระเจ้าทรงพระดาริ ให้เกิดผลดีอย่างที่บงั เกิดในวันนี้ แล้ว คือช่วยชีวติ
มนุษย์เป็ นอันมากให้รอด” ปฐมกาล 50:20 จงพิจารณาดูชีวติ โยเซฟตั้งแต่ตน้ จนปลาย โดยอาศัย
ข้อความที่กล่าวมาแล้วนี้เป็ นหลัก แล้วนาเอาสิ่ งที่ดีน้ นั ๆ เป็ นแนวทางสาหรับปฏิบตั ิในชีวติ ของท่าน
เอง โมเสสเป็ นอีกผูห้ นึ่งที่กล้ายืนหยัดถวายชีวติ ของตนแก่พระประสงค์ และแผนการอันใหญ่หลวงของ
พระเจ้าโดยเด็ดขาด โยชูวาผูร้ ับช่วงงานสาคัญจากโมเสสก็อยูใ่ นลักษณะเดียวกัน นอกจากนี้ก็มี ดาวิด
เอลียา อิสยาห์ ดาเนียล ยอห์นบัพติศโตและคนอื่น ๆ อีกมากมาย ฯลฯ
เมื่อพระเจ้าทรงสาแดงชีวติ ตัวอย่างของบุคคลสาคัญหลายต่อหลายรายให้ท่านเห็นประจักษ์แจ้ง
ว่า พระองค์ทรงมีพระประสงค์พิเศษสาหรับชีวติ ของสาธุ ชนแต่ละคน ฉะนั้นอย่าสงสัยเลย พระองค์
ทรงมีพระประสงค์
และแผนชีวติ สาหรับชีวติ ของท่านซึ่ งเป็ นสาวกของพระองค์ไว้เรี ยบร้อยแล้ว
เหมือนกัน พระเจ้าทรงกาหนดพระประสงค์ และแผนชีวติ ของคริ สเตียนแต่ละคนไว้อย่างแน่นอน
เรี ยบร้อยแล้ว มิใช่เฉพาะแต่คริ สเตียนกลุ่มน้อยเพียงไม่กี่คนที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้ให้มีอาชีพทาง
“สอนศาสนา” เท่านั้นแท้จริ งแล้วคริ สเตียนทุกคนควรทาการเป็ น “ผูส้ อนศาสนา” โดยถวายชีวติ
ทั้งหมดของตนให้เป็ นไปตามพระประสงค์ ของพระเจ้าด้วยใจภักดีนบั ตั้งแต่วนิ าทีแรกที่กลับใจใหม่
จวบจนถึงวาระสุ ดท้ายแห่งชี วติ
บุรุษท่านหนึ่งได้กล่าวไว้วา่
“อย่าคิดว่าแผนการของพระเจ้านั้นมุ่งเฉพาะบรรดาผูร้ ับใช้ของ
พระองค์ เช่นคนคริ สเตียนชั้นหัวหน้า หรื อบรรดาศาสนทูต หรื อครู สอนรวีวารศึกษา ฯลฯ เท่านั้น
แท้จริ งพระองค์ทรงเชิ ญชวนผูท้ ี่เป็ นคริ สเตียนทั้งหมด ตั้งแต่เล็กน้อยที่สุดจนถึงผูย้ งิ่ ใหญ่ที่สุด เพื่อให้
ร่ วมมือกับพระองค์ปฏิบตั ิภารกิจอันใหญ่หลวงนี้จนถึงสัมฤทธิ์ ผล (มัทธิ ว 28:18-20) พระเจ้าทรงมีพระ
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ประสงค์ความช่วยเหลือของท่าน ท่านอาจคิดเสี ยว่าพระเจ้าทรงใช้เฉพาะผูท้ ี่พระองค์ทรงเจาะจงเรี ยก
เท่านั้น แท้จริ งพระองค์ทรงเรี ยกเราทุก ๆ คน เพราะตามพระราชโองการของพระองค์วา่ “ท่านทั้งหลาย
จงออกไปทัว่ โลกประกาศกิตติคุณแก่มนุษย์ทุกคน” มาระโก 16:15 นั้น แท้ที่จริ งย่อมเล็งถึงคริ สเตียน
ทั้งหมด ทันทีที่ท่านเป็ นคริ สเตียนท่านก็เป็ นผูป้ ระกาศพระกิตติคุณของพระองค์ดว้ ยผูห้ นึ่งแล้ว
อย่างไรก็ดี โปรดอย่าเข้าใจผิด ข้าพเจ้ามิได้กล่าวว่า คริ สเตียนทุกคนควรพยายามจะเป็ นผูส้ อน
ศาสนาคริ สเตียน หรื อเป็ นศาสนทูตประจาต่างประเทศ หรื อให้ทาการเป็ นผูป้ ระกาศพระกิตติคุณของ
พระเจ้าเป็ นอาชีพ ถ้าพระเจ้าต้องพระประสงค์ที่จะให้ท่านรับใช้พระองค์อยูแ่ ต่ภายในบ้านก็ไม่เป็ นการ
เหมาะสมที่ท่านจะให้ท่านจะไปทาการประกาศพระกิตติคุณยังสถานที่อนั อยูห่ ่างไกล หรื อถ้าพระเจ้า
ทรงปรารถนาให้ท่านเป็ นนักธุ รกิจแบบคริ สเตียน ก็ไม่สมควรที่ท่านจะกระตือรื นร้นไปเป็ นนักเทศน์
สอนศาสนา พระเจ้าจาต้องมีบุคคลประเภทต่าง ๆ ทาการ เป็ นผูแ้ ทนของพระองค์ พระเจ้าทรงมีพระ
ประสงค์ใช้คริ สเตียนทุก ๆ คน ไม่วา่ จะเป็ นพ่อค้าพาณิ ช คนขายของ นักศึกษา แม้บา้ น หรื อกรรมกร
ขออย่าให้หลงผิดคิดแบ่งพรรคแบ่งพวก ระหว่างผูท้ ี่ทาการเป็ นนักเทศน์อาชีพ กับบรรดาผูท้ ี่ทาการใน
วงการธรรมดาสามัญอื่น ๆ เพราะพระเจ้าทรงใช้คนทุก ๆ คน ดังนั้นทุกคนจึงต่างมีความสาคัญด้วยกัน
ทั้งสิ้ น พระเจ้าตรัสเรี ยกนายแพทย์คริ สเตียน หรื อครู คริ สเตียนที่สอนอยูต่ ามโรงเรี ยนต่าง ๆ เท่า ๆ กับ
ทรงเรี ยกหมอสอนศาสนาเหมือนกัน
ท่านคิดหรื อว่ามีบิดาคนใดบ้างไม่เคยมีเป้ าหมายและแผนชีวติ สาหรับลูก ๆ ของตนอยูใ่ นสมอง
ของเขาเลย? และมารดาที่ดีคนใดที่ปราศจากเจตจานงและความใฝ่ ฝันสาหรับชีวิตของลูกหญิงของเขา?
ท่านลองวาดภาพบุรุษหนึ่งซึ่ งไม่มีแต่ความปรารถนาและแผนชีวติ สาหรับหญิงที่เขาเลือกมาเป็ นคู่ครอง
เลย? ถ้าหากว่ากษัตริ ยแ์ ละผูค้ รองประเทศไร้นโยบายและปราศจากความปรารถนาดี ทั้งไม่มีกฏเกณฑ์ที่
จะใช้ปกครองประชาชนพลเมืองเลย จะเป็ นผูค้ รองนครได้หรื อ? นายทหารจะควบคุมบรรดาทหารที่อยู่
ใต้บงั คับบัญชาโดยไร้แผนการได้หรื อ? นายจ้างไม่มีแผนการและแบบฉบับที่จะดูแลสัง่ งานแก่พวก
คนงานของตนมีหรื อ? ชาวนาที่ไม่มีจุดประสงค์หรื อไม่มีความมุ่งหมายใด ๆ เลยในผืนนาของตนเลย
ท่านเคยได้เห็นบ้างไหม? และเถาองุ่นซึ่ งไม่นาพาต่อกิ่งก้านของตนเลยมีบา้ งไหม? ถ้าเป็ นไปได้แล้ว
ไซร้ ท่านก็อาจคิดด้วยว่าพระเจ้าคงไม่ทรงมีแผนใด ๆ สาหรับชีวิตของท่านเหมือนกัน ตัวอย่างที่ยกมา
อ้างในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ก็เพื่อ เป็ นเครื่ องหมาย ใช้เปรี ยบเทียบให้เห็นถึงความสัมพันธ์ซ่ ึงบรรดาค
ริ สเตียนทั้งหลายพึงมีต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของตน
เหตุฉะนั้น คริ สเตียนทั้งหลายจงทราบไว้ดว้ ยเถิดว่าพระเจ้าได้ทรงกาหนดเป้ าหมายและแผน
ชีวติ ของท่านไว้เรี ยบร้อยแล้ว
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บทที่ 2 เรำอำจทำผิดพลำดพระประสงค์ ของพระเจ้ ำได้
เช้าวันหนึ่งขณะที่ขา้ พเจ้ากาลังเป็ นนักเรี ยนอยูใ่ นโรงเรี ยนพระคริ สตธรรม พวกเราต่างตื่นเต้น
กันมากเพราะอาจารย์ผหู ้ นึ่งซึ่ งเข้ามาสอนในชั้นได้กล่าวขึ้นว่า “เกือบตลอดชีวติ ของฉัน ๆ ได้
ปฏิบตั ิงานดีที่สุดในอันดับรองของพระเจ้า” ต่อจากนั้นอาจารย์เล่าเรื่ องราวในชีวติ ของท่านซึ่ งท่านรู ้สึก
ว่าพระเจ้าพอพระทัยที่จะให้ท่านเล่าสู่ พวกเราฟังสมัยเมื่ออาจารย์ยงั หนุ่มอยู่ พระเจ้าได้ทรงเรี ยกท่าน
อย่างชัดแจ้งเพื่อให้ไปเป็ นศาสนทูต แต่อาจารย์ไม่ปฏิบตั ิตาม ทั้งที่เชื่อว่าเป็ นพระประสงค์ของพระเจ้า
จริ ง ๆ แต่อาจารย์ไม่ปฏิบตั ิตาม กลับทาการสมรสเสี ย และเริ่ มงานเพื่อตนเอง (ไม่คานึ งถึงพระประสงค์
ของพระเจ้า) โดยเข้าไปเป็ นพนักงานบัญชีในธนาคารแห่งหนึ่ง ความประสงค์ส่วนใหญ่ในชีวิตของ
อาจารย์ขณะนั้นคือ พยายามทางานเพื่อเงิน และเพื่อมีบา้ นที่น่าอยูส่ ักหลังหนึ่ง แม้วา่ พระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ จะทรงเตือนใจท่านอยูต่ ลอดเวลาท่านก็ยงั ไม่ปฏิบตั ิตาม
เหตุการณ์เป็ นอยูเ่ ช่นนี้หลายปี
จนกระทัง่ วันหนึ่ง ขณะที่นงั่ ทางานอยูท่ ี่ธนาคารท่านได้รับโทรศัพท์แจ้งข่าวว่า บุตรคนเล็กได้ประสบ
อุบตั ิเหตุถึงแก่ความตายเสี ยแล้ว กว่าคริ สเตียนผูน้ ้ ี จะยอมจานนต่อพระประสงค์ของพระเจ้าก็ตอ้ งได้รับ
บทเรี ยนอันแสนจะขมขื่มก่อน หลังจากที่ได้ใช้เวลาเข้าเฝ้ าพระเจ้าตามลาพังอยูห่ นึ่งคืน โดยอธิษฐาน
ด้วยน้ าตาไหลและใจร้าวระทม ที่สุดอาจารย์ก็ยอมอ่อนน้อมและเชื่อฟังน้ าพระทัยของพระเจ้า แต่สาย
เกินไปเสี ยแล้วในการที่จะเดินทางไปทาการเป็ นศาสนทูตประจาอยูท่ ี่แอฟริ กา เพราะเหตุประตูดา้ นนี้ได้
ปิ ดตายเสี ยแล้วเนื่ องจากความดื้อดึงในวัยหนุ่มของท่านเอง แม้วา่ จะทราบดีวา่ พระเจ้าทรงเรี ยกตนแล้ว
ครั้งหนึ่งก็ตาม
ณ บัดนี้อาจารย์จะทาอย่างไรต่อไป? ยอมถวายตัวแก่พระเจ้าด้วยความอ่อนน้อมถ่อมใจและด้วย
ใจบอบช้ าและเศร้าโศก ท่านได้ทูลขอพระเจ้าให้ทรงโปรดทาลายเครื่ องพันธนาการชีวติ อันดื้อดึงเสี ย
แล้วจะทรงปั้ นให้เป็ นประการใดก็สุดแท้แต่พระองค์ พระเจ้าทรงสดับฟังคาอธิ ษฐานของอาจารย์จึงได้
ทรงประกอบภารกิจอันเป็ นคุณประโยชน์ และบังเกิดผลแน่นอนให้ท่านกระทาจนตลอดชีวติ ที่เหลืออยู่
อาจารย์จึงกลายเป็ นกาลังสาคัญในการสั่งสอนอบรมช่วยเหลือคนอื่น ๆ ที่จะเดินทางไปเป็ นศาสนทูตใน
ที่ต่าง ๆ ทัว่ โลก ระหว่างที่อาจารย์ได้เล่าถึงสาเหตุที่ท่านทาผิดพระประสงค์อนั ดีเยีย่ มของพระเจ้าใน
ครั้งแรกซึ่ งทรงเลือกสรรให้แก่ชีวติ ของท่าน ท่านได้เล่าพลางน้ าตาไหลไปพลาง บัดนี้อาจารย์ของ
ข้าพเจ้าผูน้ ้ ีคงใช้ชีวิตของท่านปฏิบตั ิงานดีที่สุดในอันดับสองของพระเจ้าอยู่
ต่อจากนั้น ข้าพเจ้าได้พบกับบุคคลอีกหลายคน ซึ่ งได้กล่าวเป็ นพยานคล้ายคลึงกัน โดยปกติคา
พยานเหล่านี้มกั มีน้ าตาแห่งความขมขื่นระคนอยูด่ ว้ ยเสมอ เพราะชีวติ ของบางคนมิได้เป็ นไปตามที่องค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงมุ่งหมายไว้แต่เดิม ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยงั มีหนทางปลายทางที่จะทรงใช้สอยมนุษย์
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แม้กระทัง่ บุคคลที่ประกอบกรรมทาผิดบาปและหลงเดินเลยประตูชยั อันเป็ นทางเดียวที่จะนาไปสู่ พระ
ประสงค์อนั ดีเลิศของพระเจ้า การที่ใครทาผิดพระประสงค์อนั ยอดเยีย่ มซึ่ งพระเจ้าทรงมีต่อชีวิตของเขา
นั้น ย่อมเป็ นเรื่ องเศร้าสลดใจยิง่ นัก เพื่อป้ องกันมิให้ตวั ท่านต้องทาผิดพลาดจากน้ าพระทัยดีเลิศใน
อันดับแรกของพระเจ้าเช่นนั้นด้วย จงอ่านข้อความและคาพยานเหล่านี้ให้ละเอียดถี่ถว้ น พระเจ้าอาจใช้
ชีวติ ของใครก็ได้ถา้ หากเจ้าของยินยอมถวายตัวไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าแต่โดยดี ไม่จากัดว่าจะเป็ น
ในระยะใดของชีวติ แต่ขอให้เราได้อยูใ่ นบรรดาคนที่จะทาตามพระประสงค์ของพระเจ้า จงมอบกาย
ถวายชีวติ แก่พระองค์ต้ งั แต่ตน้ ทางของชีวิต ณ บัดนี้เพื่อจะหลีกเลี่ยงเสี ยจากทางอ้อมซึ่งจะทาให้ชีวติ
ได้รับความปวดร้าวและความอับอายขายหน้าได้
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้กล่าวถึงบางกรณี ที่น่าเศร้าใจไว้ดว้ ย คือเรื่ องราวของบุคคลที่เหิ นห่าง
จากน้ าพระทัยของพระเจ้า เช่น ซาอูล กษัตรย์แรกของชาติยดู า ซึ่ งเป็ นตัวอย่างสาคัญและน่าสลดใจยิง่
นัก
ซาอูลเป็ นผูห้ นึ่งพระเจ้าทรงเลือกตั้งไว้เป็ นกษัตริ ยค์ รอบครองชาติอิสราเอลและเป็ นผูท้ ี่ชาว
อิสราเอลได้เห็นดีเห็นชอบเลือกขึ้นด้วย (1 ซามูเอล 9:15-20,10:1,6,10:17-24) ทุกสิ่ งทุกอย่างสนับสนุน
ให้ซาอูลได้เป็ นใหญ่เป็ นโต เมื่อพระเจ้าได้ทรงเรี ยกท่านแล้ว ท่านก็ได้รับการเจิมและสวมมงกุฎเป็ น
ผูน้ า เป็ นแม่ทพั และเป็ นกษัตริ ยแ์ ห่งชนชาติอิสราเอล พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระเจ้าเสด็จลงมาสวม
ทับท่าน เพื่อช่วยประคับประคองท่านให้ทรงทางานสาเร็ จด้วยดี แต่น่าอนาถภายหลังต่อมาด้วยอานาจ
ของความหยิง่ ยะโสและความริ ษยาอันร้อนแรง กษัตริ ยซ์ าอูลก็ได้ทรงหันพระพักตร์ไปเสี ยจากวิถีทางที่
พระเจ้าทรงกาหนดไว้และทรงอวยพระพรให้ (1 ซามูเอล 13:9-14;15:13-26,35;28:7-9;31:3-5) พระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ จึงเสด็จละทิ้งท่านไป พระเจ้าปฏิเสธท่านเสี ย ชีวติ บั้นปลายของท่านจึงประสบกับความ
หายนะ เสื่ อมศักดิ์เสี ยศรี และจบลงด้วยการปลงพระชนม์ของพระองค์เอง บุรุษอื่นก็ได้รับเลือกให้เข้า
ปฏิบตั ิภารกิจสื บต่อจากกษัตริ ยซ์ าอูลซึ่ งเป็ นผูท้ ี่พระเจ้าทางเลือกสรรไว้แต่แรก
กษัตริ ยซ์ าโลมอนอีกผูห้ นึ่งเป็ นตัวอย่างที่น่าสลดใจยิง่ นัก แม้วา่ ท่านจะเป็ นกษัตริ ยข์ องชนชาติ
อิสราเอลซึ่ งครองราชย์อยูเ่ ป็ นเวลาช้านานมาก ทรงมีความเฉลียวฉลาดปราดเปรื่ องที่สุดในโลก และ
ปฏิบตั ิตามน้ าพระทัยของพระเจ้าทุกประการ แต่ภายหลังท่านก็ยงั ยอมให้ความลุ่มหลงในอิสตรี และ
ทรงคล้อยตามความปรารถนาของเนื้ อหนัง ซึ่ งชักจูงท่านให้ดาเนิ นไปในทางผิด เพราะไม่ทรงเชื่ อฟัง
พระเจ้า ทรงกระทาการผิดพลาดต่าง ๆ พระเจ้าจึงตรัสแก่ท่านว่า เมื่อพระองค์ท่านสวรรคตไปแล้ว พระ
ราชอาณาจักรของพระองค์ท่านต้องถูกแบ่งแยกออกเป็ นสองประเทศ การแบ่งแยกนี้ควรจะได้กระทาใน
รัชสมัยของพระองค์ท่านเอง แต่เพราะพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้ต่อกษัตริ ยด์ าวิด พระราชบิดาของ
พระองค์ท่านว่า พระองค์จะทรงอวยพระพรให้แก่กษัตริ ยซ์ าโลมอน มีหลายคนที่มีสภาพเช่นเดียวกับ
กษัตริ ยซ์ าโลมอน แม้วา่ จะมีปัญญาฉลาดเฉลียวล้ าเลิศสักเพียงไรก็ยงั กระทาผิดน้ าพระทัยของพระเจ้า
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เพราะลุ่มหลงในสตรี บางคน ข้าพเจ้าจะขอกล่าวเฉพาะบางคนที่ไม่เอาใจใส่ ในน้ าพระทัยของพระเจ้าทั้ง
ๆ ที่ทราบดี พระองค์มีพระประสงค์จะให้ทาประการใด เช่นทาการสมรสกับหญิง หรื อชายซึ่ งไม่มีวนั
จะเดินไปตามทิศทางที่พระเจ้าทรงจัดสรรไว้ให้ บางคนยอมมอบสิ่ งสารพัดถวายแด่พระเจ้า แต่ก็ยงั ไม่
ประสงค์จะให้พระเจ้าทรงเลือกเฟ้ นหาคู่ครองร่ วมชี วติ ให้ตน เพราะเหตุน้ ี จึงทาให้ชีวติ ทั้งชีวติ ของตน
ต้องเสี ยหาย นอกจากนั้นยังมีตวั อย่างที่น่าเศร้าใจของบุรุษบางคน ซึ่ งปรากฏว่าสมัยหนึ่งได้มอบถวาย
ชีวติ ปฏิบตั ิตามพระประสงค์ของพระเจ้าด้วยความสัตย์ซื่อ และติดตามพระองค์ไป แต่แล้วก็กลับตกไป
อยูใ่ นความผิดบาป เช่น ทาการล่วงประเวณี เป็ นต้น ชี วติ อันประกอบด้วยความดีงามของตนก็ตอ้ งเสื่ อม
โทรมไป ตัวอย่างเช่น
เรื่ องกษัตริ ยอ์ ุซียา ในหนังสื อ 2 เธสะโลนิกา บทที่ 26 มีขอ้ ความดังต่อไปนี้ : เมื่ออุซียาขึ้นเสวย
ราชย์น้ นั อุซียามีพระชนมายุได้สิบหกพรรษา ท่านได้ครอบครองที่กรุ งเยรู ซาเล็ม 52 ปี ...ท่านได้
ประพฤติเป็ นการชอบต่อพระเนตรพระเยโฮวาห์....ท่านได้ต้ งั พระทัยแสวงหาพระเจ้า...ท่านได้แสวงหา
พระเยโฮวาห์นานเท่าไร พระเจ้าก็ทรงบันดาลให้ท่านมีความเจริ ญนานเท่านั้น...ท่านก็มีชื่อเสี ยงเลื่องไป
ด้วยพระเจ้าทรงอุดหนุ นให้ท่านเจริ ญขึ้นเป็ นอย่างน่าอศัจรรย์จนตั้งมัน่ คงได้ แต่เมื่อมีความเจริ ญเป็ น
ปึ กแผ่นแล้วท่านก็มีใจหยิง่ ทาการชัว่ ได้ล่วงละเมิดต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ และได้เสด็จ
ไปในพระวิหารของพระเยโฮวาห์ มีพระประสงค์จะเผาเครื่ องหอมถวายที่แท่นสาหรับเผาเครื่ องหอม
อิศริ ยาห์ ผูเ้ ป็ นปุโรหิตพระเยโฮวาห์....ได้ตามเสด็จเข้าไปด้วยและได้ทูลห้ามกษัตริ ยอ์ ุซียาว่า “มิใช่
หน้าที่ของพระองค์ท่านที่จะเผาเครื่ องหอมถวายแก่พระเยโฮวาห์ แต่เป็ นหน้าที่ของปุโรหิ ต ซึ่ งเป็ น
ตระกูลของอาโรน คือเป็ นคนเฉลิมตั้งไว้สาหรับเผาเครื่ องหอมถวายขอพระองค์ท่านจงเสด็จไปจากห้อง
บริ สุทธิ์ น้ ีเถิดด้วยพระองค์ได้ทาล่วงเกินแล้ว”...อุซียาก็กริ้ ว...และขณะที่ทรงกริ้ วโกรธพวกปุโรหิ ตอยู่
นั้น ในทันใดนั้นโรคเรื้ อนก็เกิดขึ้นที่พระพักตร์ ...ส่ วนอิศริ ยาห์ ปุโรหิ ตใหญ่ ได้ตรวจดูแล้วเห็นว่า
พระองค์ทรงเป็ นโรคเรื้ อนขึ้นที่พระพักตร์ แล้วจึงบังคับให้รีบเสด็จออกไปเสี ยที่นนั่ ...เหตุวา่ พระเยโฮ
วาห์ทรงลงโทษพระองค์แล้ว กษัตริ ยอ์ ุซียาทรงเป็ นโรคเรื้ อนตราบเท่าจนถึงวันสวรรคต และต้อง
ประทับอยูใ่ นโรงพยาบาลโรคเรื้ อน และต้องขาดจากพระวิหารของพระเยโฮวาห์ กษัตริ ยท์ ี่ดีองค์น้ ีเมื่อ
ทรงละทิ้งความดี โดยถอยห่ างจากพระประสงค์ของพระเจ้า ก็ตอ้ งทรงถูกลงโทษอย่างหนักแต่กระนั้นก็
ยังได้รับอนุญาตให้คงเป็ นกษัตริ ยอ์ ยูจ่ นกระทัง่ เสด็จสวรรคต
จงพิจารณาดูชีวติ ของอับราฮัมอีกผูห้ นึ่ง ซึ่ งพระเจ้าได้ทรงกาหนดพระประสงค์และแผนชีวติ
ของท่านไว้แล้ว โดยจะทรงตั้งให้ท่านเป็ นบิดาแห่งชนชาติที่พระเจ้าทรงเสื อกสรรไว้ แต่เพราะอับราฮัม
เกิดความสงสัยขึ้นในใจว่าตนกับนางซาราภรรยาหามีบุตรด้วยกันไม่ ไฉนพระประสงค์ของพระเจ้าจึง
จะเป็ นไปได้ ดังนั้น อับราฮัมจึงรับนางฮาฆารสาวใช้อียปิ ต์ไว้เป็ นอนุภรรยา และมีบุตรชายกับภรรยา
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ใหม่คนหนึ่ง ความผิดของอับราฮัมในการขัดขืนน้ าพระทัยของพระเจ้าครั้งนี้ เป็ นเหตุให้เกิดผลเสี ยหาย
แก่ครอบครัวของอับราฮัมอย่างมากมาย เริ่ มด้วยการทะเลาะเบาะแว้งของภรรยาทั้งสอง ต่อมาก็ระหว่าง
บุตรชายทั้งคู่
และต่อมาความเดือดร้อนอันร้ายแรงก็ยงั คงมีอยูใ่ นระหว่างพงศ์พนั ธุ์ของอิสราเอล
(อาหรับ) และพงศ์พนั ธุ์ของอิสราเอล (ยิว) ผูเ้ ป็ นลูกหลานของนางทั้งสอง ความยุง่ ยากที่เกิดขึ้นในปา
เลศไตน์ระหว่างพันปี ที่ล่วงมาแล้วจนกระทัง่ บัดนี้ ก็เป็ นเรื่ องระหว่างคนสองเผ่านี้ เอง ชาวอาหรับคือ
ลูกหลานสื บต่อมาจากนางฮาฆาร นัน่ คือพงศ์พนั ธุ์ของอิสราเอล ศาสนามะหะหมัดก็เกิดขึ้นจากชาว
อาหรับนี้แหละ ศาสนานี้ได้ขดั ขวางพระกิตติคุณของพระเยซูคริ สต์อย่างสาคัญในท้องถิ่นต่าง ๆ หลาย
แห่ง อับราฮัมได้กระทาผิดต่อน้ าพระทัยของพระเจ้าในสิ่ งที่นบั ว่าสาคัญมากข้อหนึ่ง ยังผลให้โลกทุก
วันนี้ตอ้ งพลอยรับกรรมอันน่าอนาถใจไปด้วย ถ้าในชีวติ ของท่าน (ผูอ้ ่าน) ท่านได้กระทาผิดพระ
ประสงค์ของพระเจ้าด้วยผูห้ นึ่ง อาจมีผลอันน่าเศร้าสลดใจอย่างใดบังเกิดขึ้นได้บา้ ง?
บุคคลเหล่านี้บางคนมิได้ประพฤติตามน้ าพระทัยของพระเจ้า เพราะขาดการเสี ยสละประโยชน์
สุ ขส่ วนตัว บางคนเป็ นเพราะความอ่อนแอตามสันดานของมนุษย์ บางคนเพราะจิตใจไม่เชื่อฟัง และบาง
คนก็เป็ นเพราะสงสัยและเคลิบเคลิ้มหลงใหล ดังเช่นกรณี ของอับราฮัม แต่ผลลัพธ์น้ นั ก็เหมือน ๆ กันแม้
จะเป็ นคนของพระเจ้าแต่ก็อาจการทาผิดพลาดจากพระประสงค์ของพระเจ้าได้
เพราะมูลเหตุอย่าง
เดียวกัน คือขาดการเสี ยสละและมีความอ่อนแอเยีย่ งมนุษย์ธรรมดาทัว่ ๆ ไป มีเจตนาไม่เชื่อฟัง หรื อ
มิฉะนั้นก็เป็ นเพราะความไม่เข้าใจ ขอให้เราทั้งหลายพึงสังวรณ์และระมัดระวังให้จงหนัก เพื่อจะมิตอ้ ง
ตกเข้าไปอยูใ่ นกลุ่มคนที่เต็มไปด้วยความเศร้าเสี ยใจเนื่ องจากเดินทางผิด การกระทาผิดน้ าพระทัยของ
พระเจ้านั้นเป็ นสิ่ งที่อาจเป็ นไปได้ ดังนั้นขอให้เราทั้งหลาย “จงระวังให้ดีในการประพฤติ อย่าให้เหมือน
คนอปั ญญา แต่ให้เหมือนคนมีปัญญา....แต่จงเข้าใจน้ าพระทัยขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้านั้นเป็ นอย่างไร”
เอเฟซัส 5:15 แล้วดาเนิ นมุ่งหน้าไปตามนั้นเถิด
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บทที่ 3 กำรไม่ ปฏิบัติตำมนำ้ พระทัยของพระเจ้ ำคือกำรพลำดชีวติ อัน
อุดมสมบูรณ์
พระเจ้าทรงมีพระประสงค์จะให้บรรดาบุตรทั้งหลายของพระองค์ ได้ชื่นชมในชีวิตอันอุดม
สมบูรณ์ พระเยซูคริ สต์ทรงตรัสไว้วา่ “เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้ชีวติ นั้นครบ
บริ บูรณ์” ยอห์น 10:10 และพระองค์ได้ทรงตรัสถึงสิ่ งอื่น ๆ ซึ่ งมีความหมายในทานองเดียวกันนี้ อีก
หลายประการ “เรามอบความสุ ขไว้แก่ท่านทั้งหลายความสุ ขของเรา ๆ ให้แก่ท่าน เราให้แก่ท่านไม่
เหมือนโลกให้ อย่าให้ใจของท่านเป็ นทุกข์ อย่ากลัวเลย” ยอห์น 14:27 “ผูใ้ ดที่เข้าสนิทอยูใ่ นเรา และเรา
เข้าสนิทอยูใ่ นเขา ผูน้ ้ นั จะเกิดผลมาก” ยอห์น 15:5 “ถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยูใ่ นเรา และถ้อยคาของ
เราฝังอยูใ่ นท่าน ๆ จะขอสิ่ งใดซึ่ งท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้น พระบิดาของเราได้รับเกียรติยศเพราะสิ่ ง
นี้ คือเมื่อท่านเกิดผลมาก” ยอห์น 15:7,8 “สิ่ งเหล่านั้นเราได้บอกท่านทั้งหลายแล้ว เพื่อความยินดีของเรา
ได้อยูใ่ นท่าน และความยินดีของท่านจะบริ บูรณ์” ยอห์น 15:11 “ผูใ้ ดจะกินน้ าซึ่ งเราจะให้น้ นั จะไม่
กระหายเป็ นนิ รันดร์ แต่....จะบังเกิดเป็ นบ่อน้ าในตัวเขาพลุ่งขึ้นถึงชีวติ เป็ นนิ ตย์” 4:13,14 “ผูท้ ี่วางใจใน
เรา-แม่น้ าประกอบด้วย ชีวิตจะไหลออกจากภายในผูน้ ้ นั ” ยอห์น 7:38 ในบทเพลงสรรเสริ ญที่ 23
กษัตริ ยด์ าวิดได้ทรงวาดภาพซึ่ งมีความหมายคล้ายคลึงกันคือ “ข้าพเจ้าจะไม่ขดั สน พระองค์ทรงโปรด
ให้ขา้ พเจ้านอนลงในที่มีหญ้าเขียวสด ทรงนาข้าพเจ้าไปริ มฝั่งแม่น้ าที่สงบเงียบ พระองค์ทรงโปรดให้
จิตใจข้าพเจ้าฟื้ นชื่นขึ้น...ข้าพเจ้าจะไม่กลัวอันตรายเลยเพราะพระองค์ทรงสถิตอยูด่ ว้ ยข้าพเจ้าไม้ทณั ฑ
กร และทานพระกรของพระองค์ทรงประเล้าประโลมข้าพเจ้า...จอกดื่มของข้าพเจ้าเต็มล้นอยู”่
ข้อพระธรรมเหล่านี้ และที่ปรากฏอยูใ่ นพระคริ สตธรรมคัมภีร์ตอนอื่น ๆ อีกมากมายมิใช่คามัน่
สัญญาที่บอกถึงชีวิตอันสมบูรณ์ซ่ ึ งพระเจ้าจะพระราชทานให้แก่คนของพระองค์ดอกหรื อ? จากข้อพระ
ธรรมเหล่านี้เราทั้งหลายจะแลเห็นชีวติ อันอุดมสมบูรณ์ ความสุ ขอันแท้จริ งและความจีรังยัง่ ยืนแห่งการ
บังเกิดผลมากมาย การสดุดีพระเจ้า ความร่ าเริ งยินดีอนั ถาวร และจิตวิญญาณที่อิ่มเอิบ จอกดื่มที่เต็มล้น
อยู่ ตามจินตนาภาพที่กษัตริ ยด์ าวิดได้วาดให้เราเห็นนั้นย่อมหมายถึงความสมบูรณ์ท้ งั ชีวติ นี้ และตลอด
ถึงชีวติ นิรันดร์ในอนาคตด้วย
ชีวติ เช่นที่กล่าวมาแล้ว นั้นเป็ นไปได้จริ ง ๆ สาหรับบุตรของพระเจ้าทุกคน และเป็ นสิ ทธิของ
พวกเขาอย่างแท้จริ งด้วย เพราะพระเจ้าได้ทรงจัดเตรี ยมไว้ให้แก่เขาเหล่านั้นตามที่ทรงสัญญาไว้แก่พวก
เขาแล้ว พระเจ้าทรงมีพระประสงค์จะให้บุตรทั้งหลายของพระองค์ได้รับชีวติ บริ บูรณ์ ถ้าเช่นนั้นเหตุใด
จึงมีคริ สเตียนน้อยคนนักที่ได้รับชีวิตบริ บูรณ์น้ ี? เหตุใดจึงมีคริ สเตียนน้อยเหลือเกินที่ได้รับความอิ่ม
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เอิบใจในพระคริ สต์? เหตุใดจึงมีผทู ้ ี่ติดสนิทกับพระเจ้าน้อยคนนัก? หรื อจะกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เหตุไฉน
สานุศิษย์ทุกคนจึงมิได้รับชีวิตสมบูรณ์ของพระเยซูเจ้า ซึ่ งพระคริ สตธรรมคัมภีร์มกั กล่าวถึงอยูเ่ สมอ
รวมทั้งในคาพยานของชาวคริ สเตียนด้วย? คาตอบก็คือ เขาเหล่านั้นมิได้ดารงชีวิตอยูใ่ นขอบเขตที่พระ
เจ้าพึงประสงค์ คือมิได้กระทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้านัน่ เองเขาจึงมิได้รับชีวิตสมบูรณ์
เมื่อคริ สเตียนคนใดเหิ นห่างจากน้ าพระทัยของพระเจ้า ไม่วา่ จะสื บเนื่องจากความอ่อนแอของ
มนุษย์ หรื อการไม่เชื่อฟังคาโดยเจตนา หรื อไม่ทราบถึงน้ าพระทัยของพระเจ้าก็ตาม เขาย่อมไม่มีโอกาส
ได้รู้รสความยินดีในชีวิตอันครบบริ บูรณ์น้ นั เลย
ภรรยาซึ่ งขาดความจงรักภักดีต่อความรักความ
ปรารถนาต่าง ๆ ของสามี ไฉนจึงจะมีโอกาสได้กลมเกลียวจนเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกับสามีผซู้ ่ ึงรัก และ
สัตย์ซื่อได้เล่า? บุตรชายหนึ่งไม่อยูใ่ นถ้อยคาของบิดา จะได้รับความปราณี และความสนิทสนมอย่าง
แท้จริ งจากบิดา ซึ่ งบุตรชายคอยแต่เจตนาขัดความประสงค์ของบิดาอยูเ่ สมอได้อย่างไร? นักธุ รกิจที่ไม่
สนใจว่าเพื่อนร่ วมงานของตนจะมีความประสงค์อย่างไร ซ้ ายังหมัน่ ละเมิดสิ ทธิ ของเพื่อนร่ วมงานอยู่
เสมอ ๆ จะได้รับมิตรภาพและความสัมพันธ์อนั ดีจาก เพื่อนร่ วมงานของตนได้หรื อ? คนเราจะรักษา
ไมตรี จิตมิตรภาพระหว่างเพื่อนฝูงให้ดารงอยูไ่ ด้อย่างไร ในเมื่อฝ่ ายหนึ่งไม่เอาใจใส่ ต่อความประสงค์
ของอีกฝ่ ายหนึ่งเลย หรื อชอบกระทาที่อีกฝ่ ายหนึ่งไม่พึงประสงค์ให้ตนกระทา? ฉันใดก็ดี คริ สเตียน
ทั้งหลายซึ่ งไม่เชื่อฟังและปฏิบตั ิตามน้ าพระทัยของพระเจ้าซึ่ งทรงกาหนดไว้สาหรับชีวิตของตน
แน่นอนที่สุดว่าเขาเหล่านั้นจะไม่มีโอกาสได้รับพระพรอันอุดมและความปิ ติยนิ ดีของชีวติ คริ สเตียน นี่
คือข้อเท็จจริ งซึ่งคริ สเตียนทุกคนควรสาเหนียกไว้ให้จงหนัก
เมื่อคริ สเตียนใด รับสิ ทธิ พิเศษต่าง ๆ ตามที่พระเจ้าทรงจัดเตรี ยมไว้ให้แก่เขา และทรงมีพระ
ประสงค์จะให้เขามีส่วนด้วย ชีวติ ของเขาจะต้องยึดมัน่ อยูใ่ นสิ่ งสาคัญสามสิ่ งเป็ นอย่างน้อย คือ 1. จะได้
สาเร็ จซึ่งความปรารถนาอันแรงกล้าภายในใจของตน (สาหรับตนเอง) บทเพลงสรรเสริ ญ 23:5;63:5,6;
107:9 ยอห์น 4:13,14; 7:37; 14:27,ฯลฯ 2. ถวายเกียรติยศแก่พระเจ้า (สาหรับพระเจ้า) ยอห์น 15:8
มัทธิว 5:16 ,1 โคริ นธ์ 6:20 เอเฟซัส 1:6 3. นาความรอดและพระพรของพระเจ้าไปสู่ ผอู ้ ื่น (สาหรับเพื่อน
มนุษย์) กิจการ 4:13; 9:15, 1 โคริ นธ์ 4:9, 2 โคริ นธ์ 4:10,11 กาลาเทีย 1:16, 6:10 ฟี ลิปปี 1:20 ลูกา
24:47,48 ฯลฯ ถ้าเราอ่อนน้อมยอมจานนทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้ามากเท่าใด และดาเนินชีวติ ของ
เราตามที่พระเจ้าทรงพระประสงค์มากแค่ไหน สิ่ งสาคัญทั้งสามประการในชีวติ ของเราก็จะบริ บูรณ์ข้ ึน
เท่านั้น แต่ถา้ เราเชื่ อและปฏิบตั ิตามน้ าพระทัยของพระเจ้าน้อยลงเพียงไรเรารู ้สึกว่าสิ่ งสาคัญทั้งสามสิ่ ง
อันมีอยูใ่ นชีวิตของเราได้ลดน้อยลงเพียงนั้น ทั้งนี้ เราพอจะสังเกตรู ้ได้โดยง่าย
1. พระกิตติคุณอันประเสริ ฐแห่งพระเยซูคริ สต์น้ นั พระเจ้าทรงฤทธิ์ ทรงตั้งพระทัยให้อานวย
ประโยชน์แก่มวลมนุษย์ชาติ เพื่อเป็ นเครื่ องสนองความต้องการภายในใจของเขาให้สมปรารถนา พระ
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เยซูคริ สต์ทรงตรัสไว้วา่ “บุคคลผูใ้ ดหิ วกระหายความชอบธรรมก็เป็ นสุ ข เพราะว่าเขาจะได้อิ่มบริ บูรณ์”
มัทธิว 5:6 ข้อความในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ต่าง ๆ ซึ่ งได้นามากล่าวไว้แล้ว ย่อมพิสูจน์ให้เห็นชัดถึง
ความบริ บูรณ์น้ ี พระเจ้าทรงสร้างจิตวิญญาณของมนุษย์ให้มีแต่ความดิ้นรนกระวนกระวาย ไม่มีความ
พอใจและไร้ความอิ่มใจในสิ่ งต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นวัตถุทางโลก หรื อฝ่ ายเนื้ อหนังแต่มีทางเดียวเท่านั้นที่จะทา
ให้จิตวิญญาณของมนุษย์ได้รับความสุ ขสงบและรับความพึงพอใจ นัน่ คือการหันเข้าหาพระเจ้าทางองค์
พระเยซูคริ สต์ และดารงชีวิตตามน้ าพระทัยอันยอดเยีย่ มของพระเจ้าซึ่งปรากฏในพระเยซูคริ สต์ (1 เธ
สะโลนิกา 5:18) อันผลที่เกิดจากการหันเข้าหาพระเจ้าคือ “ความยินดีในความรอด” และ “สันติสุขใน
พระเจ้า” แต่ก็ยงั มี “ความยินดีจนบอกไม่ถูก” และ “สันติสุขจากพระเจ้า” อันเกิดจากการที่เราดาเนิน
ชีวติ อยูเ่ ฉพาะพระพักตร์ พระเจ้าทุก ๆ วัน และปฏิบตั ิตามน้ าพระทัยอันบริ สุทธิ์ ของพระองค์ บุคคลที่
ได้รับความรอดพ้นบาปแล้ว แต่มิได้ดาเนินชี วติ ด้วยความเชื่อฟังตามพระประสงค์ของพระเจ้า ก็อาจมี
ความสงบในพระเจ้าได้ แต่หามี “ความสุ ขซึ่งประทานจากพระเจ้า” เข้ามาปกครองใจของตนไม่ หรื ออีก
นัยหนึ่งเขาไม่มีความยินดีในพระคริ สต์ท่วมท้นอยูใ่ นวิญญาณของผูน้ ้ นั
หากท่านต้องการให้สันติสุข
ของพระคริ สต์ครอบครองจิตใจของท่าน (โคโลสี 3:15) ท่านก็ตอ้ งให้น้ าพระทัยของพระเจ้าปกครอง
ชีวติ ของท่านด้วย
มีคริ สเตียนมากมายที่เกือบจะไม่เคยคิดถึงน้ าพระทัยของพระเจ้าซึ่ งมีต่อชีวติ ของตนเลย เพราะ
เหตุน้ ี เขาจึงมีความรู ้แต่เพียงนิดหน่อยหรื อบางทีก็ไม่รู้เรื่ องเอาเลย ว่าชีวติ ซึ่ งเต็มไปด้วยสันติสุขและมี
ความอิ่มใจอย่างลึกซึ้ งในพระเยซูเจ้านั้นหวานชื่นสักเพียงไร เมื่อพระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่าวถึงความ
สงบสุ ขซึ่ งมีไว้สาหรับพลไพร่ ของพระเจ้า (ฮีบรู 4:9) คนพวกนี้ไม่รู้เรื่ องเลย และเมื่อเขาดาเนินชี วติ ตาม
แนวของเขานี้ เขาก็ไม่เคยตั้งใจอยากรู ้สึกหนึ่งสิ่ งใดที่เกี่ยวเนื่องกับความสงบสุ ขของพระเจ้า ซึ่ งพระเจ้า
ทรงมีพระประสงค์ที่จะพระราชทานให้แก่คนของพระองค์
เมื่อชาวคริ สเตียนได้อ่านชี วประวัติของบุคคล เช่น ฮัดซัน เทเล่อร์ และยอร์ ช มูลเล่อร์ ต่างก็
รู ้สึกว่าการดารงชีวติ ตามแบบของท่านทั้งสองนั้น ออกจะเกินสติปัญญาของคนธรรมดานัก เหลือ
ความสามารถที่คนทั้งหลายจะเอาอย่างได้ แต่ที่แท้น้ นั อะไรเล่าคือเคล็ดลับในชีวิตของคนทั้งสองนั้น?
มิใช่เพราะ
เขาตระหนักถึงน้ าพระทัยพระเจ้าและปฏิบตั ิตามโดยไม่คานึงถึงมูลค่าของสิ่ งที่จะต้อง
สู ญเสี ยไปดอกหรื อ? ท่านเต็มใจเสี ยสละลงทุนชนิด “เท่าไหร่ ก็เท่ากัน” และท่านทั้งสองก็ได้เกี่ยวเก็บผล
คุม้ ค่ามิใช่หรื อ? ผลที่ได้รับนั้นสมควรกันไหมกับความเสี ยสละของท่าน? เราสมัยนี้ เสี ยใจและเวทนา
คนทั้งสองนั้นหรื อ? เราไม่นึกอิจฉาท่านทั้งสองนี้บา้ งหรื อ? ท่านทั้งสองค้นพบแล้วว่า ชีวติ อันบริ บูรณ์
ของคริ สเตียนนั้น จะแยกออกโดยไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั น้ าพระทัยพระเจ้าได้ไม่ และสิ่ งใดที่คนทั้ง
สองได้คน้ พบว่าเป็ นความจริ งสาหรับชีวติ ก็เป็ นความจริ งสาหรับคนทั้งหลายด้วย
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2. การที่จะถวายเกียรติยศต่อพระเจ้านั้น แท้จริ งไม่จาเป็ นจะต้องกล่าวว่า ไม่มีชีวิตของใครจะ
ถวายเกียรติยศแก่พระเจ้าได้ ถ้าชีวติ นั้นมิได้ดารงอยูต่ ามน้ าพระทัยอันยอดเยีย่ มของพระเจ้า บุตรที่มิได้
อยูใ่ นโอวาทของบิดาย่อมจะไม่เคารพยกย่องบิดาของตน
ฉันใดก็ดีบุตรของพระเจ้าก็คงไม่ถวาย
เกียรติยศต่อพระบิดาเจ้าในเมื่อเขาไม่เอาใจใส่ วา่ พระองค์จะพอพระทัยหรื อไม่ หรื อมักจงใจกระทาผิด
ต่อน้ าพระทัยของพระเจ้าอยูต่ ลอดเวลา อย่างไรก็ดี จุดประสงค์ใหญ่ที่พระเจ้าทรงไถ่บาปมนุษย์ซ่ ึ งได้
หลงกระทาผิดบาปและพากันเหิ นห่างจากน้ าพระทัยของพระเจ้า พระเจ้าก็ยงั มีพระราชประสงค์จะให้
มนุษย์ถวายเกียรติยศและเทอดสง่าราศีแก่พระองค์เหมือนเมื่อเดิม พระเจ้าทรงสร้างมนุ ษย์ตามแบบพระ
ฉายของพระองค์ เพื่อว่ามนุษย์จะได้เป็ นศรี สง่าและเป็ นมิ่งขวัญของสิ่ งสารพัดที่พระองค์ทรงเนรมิต
สร้างขึ้นไว้ ครั้นความผิดบาปปรากฏขึ้นทุกสิ่ งทุกอย่างก็ผนั แปรไปจนหมดสิ้ น แบบพระฉายาของพระ
เจ้าในร่ างมนุษย์ก็อบั เฉาเศร้าหมองไป พูดตามข้อเท็จจริ งแล้ว พระฉายานั้นก็เกือบจะลงเลือนหายไป
หมดเสี ยด้วยซ้ า มนุษยชาติกลายเป็ นสิ่ งที่น่าอัปยศที่สุดในบรรดาสิ่ งทั้งหมดที่พระเจ้าทรงเนรมิตสร้าง
ขึ้นไว้ นอกจากการไถ่บาปให้พน้ บาปแล้ว พญามารก็มีชยั ชนะเหนือมนุษยชาติท้ งั กลายจนบัดนี้ โดย
การไถ่บาปซึ่ งสาเร็ จบริ บูรณ์ในองค์พระเยซูคริ สต์ และโดยพระเยซูคริ สต์ มนุษย์ซ่ ึ งหนาแน่นด้วย
ความผิดบาปและด้วยความชัว่ ร้ายเลวทราม จึงได้กลับคืนเป็ นไมตรี กบั พระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง นี่ แหละคือ
เจตนารมณ์อนั สู งสุ ดในการที่พระเจ้าทรงพระราชทานความรอดให้แก่มนุษย์ เมื่อคริ สเตียนผูซ้ ่ ึ งบังเกิด
ใหม่ ได้รับการสร้างใหม่โดยการไถ่ดว้ ยพระโลหิ ตวิเศษของพระคริ สต์แล้วเกิดการไม่เชื่อฟัง และไม่
กระทาตามแผนและพระประสงค์ของพระเจ้าซึ่ งทรงจัดวางไว้สาหรับเรา พระเจ้าก็จะต้องทรงโทมนัส
อย่างหนัก และพระนามอันบริ สุทธิ์ ของพระองค์ก็ได้รับความอับอาย หรื ออย่างน้อยเกียรติยศและสง่า
ราศีซ่ ึงชีวติ ของบุคคลเหล่านั้นควรจะได้นามาถวายแก่พระองค์ก็ขาดตกบกพร่ องไป นี่เป็ นสิ่ งสาคัญที่
ท่านทั้งหลายควรจะได้ตรึ งตรองดูให้จงดี คือชีวิตของท่านเองเป็ นบ่อเกิดแห่งการถวายสรรเสริ ญและ
ความชื่นชมยินดีในพระเจ้าหรื อไม่? หรื อว่าเป็ นต้นเหตุอนั นาความเศร้าหมองและความน่าละอายมาสู่
พระองค์? ชีวิตของท่านเป็ นเครื่ องมือแพร่ พระกรุ ณาธิ คุณของพระเจ้าหรื อเปล่า? หรื อเป็ นที่ทาให้พระ
นามของพระองค์ตอ้ งได้รับความเสื่ อมเสี ย? ท่านได้กระทาให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซึ่ งสถิตอยูใ่ นท่าน
พอพระทัยหรื อเศร้าโศก? ท่านได้ถวายพระเกียรติยศแก่พระนามอันประเสริ ฐแห่ งพระเยซูคริ สต์องค์
พระผูช้ ่วยให้รอดของท่าน หรื อว่าท่านทาลายพระเกียรติของพระองค์? สิ่ งที่ชีวติ คริ สเตียนแต่ละคนอาจ
นาความเศร้าสลดและความเสื่ อมพระเกียรติอย่างใหญ่หลวงมาสู่ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้านั้น ได้แก่การไม่
นาพาและไม่กงั วลต่อน้ าพระทัยของพระองค์นนั่ เอง คนเราเมื่อมีความรักอยูใ่ นใจย่อมปรารถนาที่จะทา
ให้ถูกใจผูท้ ี่ตนรัก ถ้าเรารักพระเจ้าอย่างแท้จริ งเราย่อมอยากจะทาให้เป็ นที่ชอบพระทัยของพระองค์
และเหนือสิ่ งอื่นใดทั้งสิ้ น เราต้องค้นหาหนทางเพื่อได้ทราบถึงน้ าพระทัยพระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา “เพื่อท่าน
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ทั้งหลายจะได้ประพฤติอย่างที่สมควรแก่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ตามบรรดาความชอบให้เกิดผลในการดีทุก
อย่าง” โคโลสี 1:10 อาจารย์เปาโลก็ได้กล่าวไว้ใน 1 เธสะโลนิกา 4:1 ว่า “ประพฤติ...เป็ นที่ชอบพระทัย
พระเจ้า”
3. ทุกคนคงต้องเห็นพ้องกันอย่างแน่นอนว่าชีวิตของคริ สเตียนที่มิได้ดาเนินตามน้ าพระทัยของ
พระเจ้านั้น ย่อมไม่อาจที่จะนาพระพรอันอุดมและประโยชน์สุขอันสมบูรณ์ของพระเจ้ามาสู่ มนุษยชาติ
ทั้งมวลได้ อาทิเช่น ถ้าพระเจ้าทรงสั่งให้ท่านไปเป็ นศาสนทูตประจาอยู่ ณ อเมริ กาใต้แต่ท่านไม่ยอมไป
ดังนั้นย่อมนับว่าท่านมิได้เป็ นเครื่ องมือที่จะนาความรอดไปสู่ มนุษยชาติคือประชาชนพลเมืองที่นนั่
หรื อถ้าท่านดารงชี วติ อยูอ่ ย่างประมาท ไม่เชื่อฟังถ้อยคาของพระเจ้า มิได้คิดหวังที่จะเป็ นเครื่ องมือนา
ความรอดและพระพรของพระเจ้าไปสู่ จิตวิญญาณที่หลงหายซึ่ งอยูร่ อบบ้านของท่านขณะนี้ก็น่าเสี ยดาย
นัก อาจารย์เปาโลได้กล่าวกับชาวยูดาในสมัยของท่านด้วยความเศร้าใจว่า “ด้วยว่าต่างคนต่างประเทศ
พูดหยาบคายต่อพระนามของพระเจ้าก็เพราะท่าน” โรม 2:24 ความจริ งอันร้ายกาจนี้ยงั คงเป็ นความจริ ง
สาหรับคริ สเตียนบางคนในสมัยนี้ดว้ ยเหมือนกัน นัน่ คือคริ สเตียนผูเ้ ดินทางผิด ถึงกระนั้น อาจารย์
เปาโลก็ยงั สามารถกล่าวกับคริ สเตียนชาวเมืองเธสะโลนิกาว่า “เพราะเหตุน้ นั ท่านทั้งหลายจึงเลยเป็ น
แบบอย่างแก่คนทั้งปวงที่เชื่อแล้ว ในมณฑลมากะโดเนีย และมณฑลอะฆายะ เพราะว่าคาขององค์พระผู ้
เป็ นเจ้าได้เลื่องลือก้องออกไปจากท่านทั้งหลาย ไม่ใช่แต่เข้าในมณฑลมากะโดเนียและในมณฑลอะฆา
ยะเท่านั้น แต่วา่ ความเชื่ อของท่านในพระเจ้าได้เลื่องลือไปทุกแห่งทุกตาบล จนเราไม่จาเป็ นต้องพูด
อะไรอีก 1 เธสะโลนิกา 1:7,8
ขอให้เราทั้งหลายระลึกถึงการที่โลกมนุษย์ ได้รับพระพรของพระเจ้าอย่าเหลือล้นก็เพราะชีวติ
ของอาจารย์เปาโลแต่เพียงชีวติ เดียว ให้เราระลึกถึงการที่ประชาชนชาวจีนหลายร้อยล้านคนและมนุษย์
ทั้งหลายทัว่ สากลโลกได้รับพระพรอันใหญ่หลวงของพระเจ้าโดยชีวิตของฮันซัน
เทเล่อร์ มีร่างกาย
อ่อนแอบอบบาง ขอระลึกถึงผลดีซ่ ึ งเกิดแก่มวลมนุษยชาติโดยชีวิตของวิลเลียม คาเรย์ ช่างทารองเท้า
ชาวอังกฤษ ซึ่งภายหลังไปเป็ นศาสนทูตพวกแรกที่อินเดีย หรื อถ้าจะดูให้ใกล้ยคุ ของเราเข้ามาอีก ก็จง
พิจารณาดูชีวติ ของ นาย ดี.แอล.มูด้ ี ท่านผูน้ ้ ี เมื่อเยาว์อยูไ่ ด้ยนิ บางคนพูดว่า มนุษย์ในโลกเรานี้คอยเฝ้ าดู
ว่าพระเจ้าจะทรงใช้ให้บุคคลที่ยอมมอบกายถวายชีวติ แก่พระองค์อย่างแท้จริ งกระทาสิ่ งใดบ้าง ฉับพลัน
นั้นเอง นายมูด้ ีก็อยากเป็ นบุคคลนั้นทันทีควรมีพวกเราอีกหลายคนที่อยากจะได้เป็ น “บุคคลผูน้ ้ นั ” บ้าง
ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า โลกยังตั้งตาคอยดูอยูเ่ ป็ นนิ จว่าพระเจ้าจะทรงกระทาประการใดบ้าง ถ้าจะมีชายหญิง
จานวนมากมายยอมมอบกายถวายชีวติ ทั้งหมดของเขาเพื่อปฏิบตั ิตามน้ าพระทัยของพระองค์ ท่านคิดว่า
นี้มิใช่คาเชิญชวนให้เข้าเป็ นผูห้ นึ่งในกลุ่มคนเหล่านั้นดอกหรื อ? ขณะที่ผเู ้ ขียนได้เขียนข้อความเหล่านี้ก็
รู ้สึกเฉลียวขึ้นมาทันทีวา่ ตนเองก็ได้รับคาเชิญชวนด้วยเหมือนกัน
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เมื่อสรุ ปแล้ว ถ้าเราไม่ปฏิบตั ิตามแผนชีวิตซึ่ งพระเจ้าได้ทรงกาหนดไว้ให้เรา ก็เท่ากับเราพลาด
ชีวติ สุ ขสมบูรณ์เป็ นนิจอันน่าอิ่มใจ ชีวิตซึ่ งจะถวายเกียรติยศและความชื่นชมยินดีแก่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
อย่างแท้จริ ง ชี วติ ซึ่ งเป็ นพระพรอันอุดมแก่มนุษย์ท้ งั หลาย ดังนั้นย่อมจะลงเอยด้วยบทเรี ยนที่ไม่พึงใจ
เลยสาหรับชาวคริ สเตียน เป็ นการทาให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระเจ้าต้องได้รับความเศร้าโศกทาให้
พระนามของพระเยซูคริ สต์เจ้ามัวหมอง และทาให้มิตรสหายซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกไม่ได้รับพระพรของ
พระเจ้าทั้งอาจเป็ นชนวนให้คริ สเตียนอื่น ๆ ต้องสะดุดกระดากล้มลง อันทาให้ชีวิตและการปรนนิบตั ิ
รับใช้พระเจ้าของเขาล้มเหลวไป
การดารงชี วติ ตามน้ าพระทัยของพระเจ้า คือ การรู้จกั ชีวติ ที่ได้ชยั ชนะแล้ว ผูท้ ี่รับใช้พระเยซู
คริ สต์ยอ่ มจะได้รับผลสนอง แต่ผทู ้ ี่มิได้กระทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้า ชีวติ ของเขาย่อมไร้ประโยชน์
เหตุใดเราจึงปล่อยชีวติ ของเราให้ดารงอยูผ่ ดิ พระประสงค์ของพระเจ้าเยีย่ งนั้นเล่า?
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บทที่ 4 พระเจ้ ำทรงปรำรถนำทีจ่ ะสำแดงนำ้ พระทัยให้ ปรำกฏแก่ บุตร
ของพระองค์
มีคนเป็ นอันมากคิดว่าพระเจ้า คอยอยูน่ านกว่าจะเปิ ดเผยน้ าพระทัยของพระองค์ให้มนุษย์ทราบ
และเข้าใจว่าพระเจ้าจะทรงรอไว้จนเนิ่นนานกว่าจะทรงสาแดงให้มนุษย์เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง จนมนุษย์
ต้องทูลขอร้องหรื อบังคับให้พระองค์ทรงเปิ ดเผย คือให้เขาได้ทราบแผนชีวติ ของเขาซึ่งพระองค์ได้ทรง
ตราไว้แล้ว ข้าพเจ้าเองก็ตอ้ งรับสารภาพโดยสุ จริ ตใจว่า เมื่อก่อนข้าพเจ้าก็มีความคิดเช่นนั้นอยูห่ ลาย
คราวเหมือนกัน แต่โมทนาพระคุณพระเจ้าที่บดั นี้ขา้ พเจ้ามิได้รู้สึกเช่นนั้นแล้ว
หากยั้งคิดพิจารณาปั ญหานี้ โดยตลอด เราจะรู ้สึกทันทีวา่ พระเจ้ามิได้ทรงเจตนาที่จะปกปิ ดมิให้
บรรดาบุตรของพระองค์ได้ทราบน้ าพระทัยของพระองค์เลย สิ่ งเช่นนั้นเป็ นไปไม่ได้จริ ง ๆ ขอให้ท่าน
ใคร่ ครวญดู
ถ้าพระประสงค์ของพระเจ้าเป็ นการถวายพระเกียรติยศและเป็ นหลักสาคัญสาหรับใช้
ปฏิบตั ิในการดารงชีวติ คริ สเตียนแล้วไซร้
แน่นอนพระองค์จะไม่ทรงปิ ดบังน้ าพระทัยของพระองค์
สาหรับชีวติ ของเราแต่ละคนเลยจนนิดเดียว ทั้งจะไม่ทรงทอดเวลาที่จะสาแดงน้ าพระทัยให้ปรากฏแก่
เราทั้งหลายออกไปให้เป็ นการเนิ่ นช้าด้วย อนึ่ง การที่เราไม่ทราบน้ าพระทัยของพระเจ้า และการไม่ได้
ปฏิบตั ิตามพระประสงค์ของพระองค์เป็ นการทาลายการเป็ นพยานของเรา และเป็ นการทาให้พระเจ้า
ทรงเศร้าพระทัยด้วยแล้ว เราก็จะยิง่ เชื่ อได้มนั่ คงขึ้นไปอีกว่า พระองค์ทรงปรารถนาที่จะให้เราได้
ซาบซึ้ งในน้ าพระทัยของพระองค์วา่ เป็ นอย่างไร เพื่อเราจะได้ดาเนิ นชีวติ ตามพระประสงค์ของพระองค์
ผูร้ ับใช้ของพระเจ้าคนหนึ่งกล่าวว่า “ก่อนอื่น ท่านควรจะระลึกไว้วา่ ท่านไม่จาต้องทูลขอให้
พระเจ้าทรงนาท่านเลย เพราะพระองค์มีพระประสงค์ที่จะนาท่านอยูแ่ ล้ว พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้บอก
เราครั้งแล้วครั้งเล่า มิใช่แต่เพียงว่า พระเจ้าทรงมุ่งหมายที่จะให้เราไว้วางพระทัยพระองค์เท่านั้น หากได้
ทรงชี้แจงถึงพระประสงค์ของพระองค์ ซึ่ งเราพึงปฏิบตั ิตามด้วย ฉะนั้นการที่คิดว่า เราจาต้องเซ้าซี้ ให้
พระเจ้าทรงนาเรา จึงเป็ นความคิดที่ไม่ถูกต้อง” พระเจ้าทรงมีพระเจตนาที่จะนาทางชีวติ ของเราอยูแ่ ล้ว
เราต้องเชื่ อความจริ งข้อนี้ อย่างมัน่ คงทีเดียว ทัศนะอื่นใดนอกจากนี้ยอ่ มไร้สาระทั้งสิ้ น พระเจ้าของเราก็
มิใช่พระเจ้าที่ก่อให้เกิดความสับสนยุง่ ยาก
แต่ทว่า เพราะเหตุใดเล่า ในเมื่อพระเจ้าทรงปรารถนาที่จะให้น้ าพระทัยของพระองค์ประจักษ์
ชัดแก่ใจเราทั้งหลายนั้นเอง แต่ก็ยงั ดูเหมือนว่าเป็ นการยากเย็นเหลือหลาย กว่าเราจะได้ทราบว่าพระ
ประสงค์ของพระองค์สาหรับชีวติ ของเรานั้นเป็ นได้อย่างไร? เหตุใดจึงเป็ นเช่นนั้น? จะตอบปั ญหานี้ได้
อย่างไร? คาไขของปั ญหาที่รู้สึกกันอยูน่ ้ ีคืออะไร? อะไรคือความยุง่ ยาก? เราจะตอบปั ญหานี้ โดยยกเอา
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ถ้อยคาของท่านผูห้ นึ่งมาแสดงไว้ ณ ที่น้ ี นนั่ คือ “ถ้ามนุษย์เราขาดเรี ยนรู ้เพื่อทราบว่าพระประสงค์ของ
พระเจ้าต่อชีวิตของเราเป็ นอย่างไร หรื อมิได้ปฏิบตั ิตามพระประสงค์น้ นั ย่อมนับว่าเป็ นความผิดพลาด
ของมนุษย์เราเอง มิใช่พระเจ้าทรงเป็ นผูผ้ ดิ ”
เราจาต้องขบปั ญหานี้ให้ลุล่วงไป อันความยากลาบากในการที่ได้ทราบน้ าพระทัยของพระเจ้า
และแผนชีวติ ของเรานั้นหาได้อยูท่ ี่พระเจ้าไม่ แต่อยูท่ ี่ตวั ของเราเองต่างหากการพูดเช่นนี้ อาจเป็ นการ
หนักใจเราสักหน่อย และคล้ายกับว่าไม่เห็นอกเห็นใจกันบ้างเลย โดยเฉพาะบรรดาผูท้ ี่คิดว่าตนก็ได้
พยายามแสวงหาน้ าพระทัยพระเจ้า อย่างสัตย์ซื่ออยูแ่ ล้ว แต่ผทู ้ ี่เข้าใจความจริ งฝ่ ายวิญญาณจิตดี จะมี
ความเห็นเป็ นอย่างอื่นได้อย่างไร นอกจากเห็นว่าตนเองเป็ นผูผ้ ดิ เท่านั้นท่านผูอ้ ่าน ถ้าท่านอดทนอ่าน
หนังสื อเล่มนี้ จนจบ ท่านคงจะเห็นว่าข้อความที่กล่าวมาแล้วนี้เป็ นความจริ ง อย่ายอมให้พญามารลวง
ท่านให้หลงคิดว่าท่านมีใจร้อนรนที่จะทราบน้ าพระทัยพระเจ้ามากยิง่ กว่าพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะ
สาแดงน้ าพระทัยของพระองค์ให้ท่านทราบ และนัน่ มิใช่ความจริ งเลย ถ้าเราจะมองดูสิ่งต่าง ๆ ตาม
ภาวะอันแท้จริ งของมันแล้ว เราเชื่ อแน่วา่ เราจะสานึกได้ดีวา่ แท้จริ งพระเจ้าทรงมีพระเจตนาที่จะสาแดง
น้ าพระทัยของพระองค์ให้ปรากฏแก่เรายิง่ กว่าที่เราอยากจะได้รับและอยากปฏิบตั ิตามเสี ยอีก
ในบทต่อไปเราจะอภิปรายกันถึงเรื่ องนี้ให้กว้างขวางยิง่ ขึ้น แต่เราขอเรี ยนให้ทราบไว้ ณ ที่น้ ี
ด้วยว่าหน้าที่สาคัญประการหนึ่งของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงสถิตอยูใ่ นตัวคริ สเตียน คือการนาเราให้
ทราบถึงน้ าพระทัยของพระเจ้าและปฏิบตั ิตามพระประสงค์ของพระองค์ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงสถิต
อยูใ่ นคริ สเตียนทุกคน และประทับอยูภ่ ายในจิตใจของผูท้ ี่ได้รับความรอดแล้วทุกดวง ถูกแล้วร่ างกาย
ของคนเหล่านั้นแต่ละคน คือวิหารพระวิญญาณบริ สุทธิ์ อัครสาวกเปาโลได้ถามบรรดาสานุศิษย์วา่
“ท่านทั้งหลายไม่รู้หรื อว่า ร่ างกายของท่านเป็ นวิหารของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซ่ ึ งสถิตอยูใ่ นท่าน และซึ่ ง
ท่านได้รับจากพระเจ้า? ท่านทั้งหลายไม่ใช่เจ้าของกาย........ฉะนั้นท่านทั้งหลายจงถวายเกียรติยศแก่พระ
เจ้าด้วยร่ างกายของท่าน” 1 โคริ นธ์ 6:19,20 ท่านอัครสาวกผูน้ ้ ียงั ได้กล่าวไว้ในพระธรรมโรม 8:9 ว่า
“ถ้าผูห้ นึ่งผูใ้ ดไม่มีพระวิญญาณของพระคริ สต์ ผูน้ ้ นั มิได้อยูฝ่ ่ ายพระคริ สต์” เมื่อพระเยซูคริ สต์ได้ทรง
สัญญาเป็ นครั้งแรกว่า พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะเสด็จลงมาประทับอยูก่ บั พวกสานุศิษย์น้ นั พระองค์ตรัส
สอนว่า “แต่เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริ งมาแล้ว พระองค์จะนาท่านทั้งหลายไปสู่ ความจริ งทุกอย่าง
.........และจะแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู ้สิ่งเหล่านั้นซึ่ งจะเกิดขึ้น (หมายถึงแนวทางแห่งภารกิจอันอยูเ่ ฉพาะ
หน้าเขาเหล่านั้น
ซึ่ งเขาจะต้องปฏิบตั ิหลังจากที่ได้รับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในวันเพนเทคศเตแล้ว)
พระองค์จะให้เรามีเกียรติยศ (คือพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะกระทาตามเจตนารมณ์ของพระเยซูคริ สต์ทุก
ประการ) เพราะพระองค์จะเอาเรื่ องของเราสาแดงแก่ท่าน” ยอห์น 16:13,14 เห็นได้ชดั ว่า งานสาคัญยิง่
ประการหนึ่งของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซ่ ึ งสถิตอยูใ่ นจิตใจของผูท้ ี่เป็ นคริ สเตียนนั้น คือการที่จะกระทา
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ให้สิ่งต่าง ๆ อันพระคริ สต์ทรงปรารถนาให้คริ สเตียนพึงเป็ น พึงปฏิบตั ิได้ประจักษ์แก่ใจของเขา พระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ คือมิตรสหายที่สนิทของคริ สเตียน ซึ่งรักและเป็ นเพื่อนของคริ สเตียนอยูต่ ลอดกาล และ
เป็ นมัคคุเทศก์ที่จะนาทางโดยไม่ผดิ พลาดเลย ถ้าเรายอมให้พระวิญญาณทรงมีโอกาสที่จะกระทาสิ่ ง
เหล่านี้แก่เรา พระองค์จะทรงกระทาทันที และจะทรงกระทาหน้าที่น้ ีต่อไปจนถึงที่สุด คือจนเราได้ไป
ยืนต่อเบื้องพระพักตร์ พระเจ้า
จะต้องมีการเตรี ยมชีวติ ให้พร้อมไว้ ก่อนที่จะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าซึ่ งทรงกาหนด
ไว้สาหรับชีวติ นั้น ๆ โดยเฉพาะ พระเจ้าจะไม่ทรงเปิ ดเผยน้ าพระทัยของพระองค์แก่ผทู ้ ี่มิได้เตรี ยมตัวที่
จะเชื่อฟังเลย พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะทรงนาทางชีวิตที่มิได้ถวายชีวติ แก่พระเจ้าหาได้ไม่พระองค์จะทรง
ครอบครองหัวใจของท่านได้อย่างไร ถ้าท่านไม่ปรารถนาจะให้พระองค์ทรงกระทาเช่นนั้น? พระองค์
จะทรงรอคอยจนกว่าท่านจะเต็มใจให้พระองค์เสด็จเข้ามาประทับในจิตใจของท่าน แล้วต่อแต่น้ นั ไปก็
จะทรงนาทางชีวิตของท่านเรื่ อยไปจนกว่าจะถึงวันบรมสุ ข
ชีวติ ที่ได้ถวายไว้แก่พระเจ้าแล้วย่อมมี
ความสุ ขที่สุด
บางครั้งเราจะขัดขืนอยูช่ า้ นานมิให้พระวิญญาณเจ้ามาครองชีวติ เราได้เต็มที่ บางรายต้องใช้
เวลาเตรี ยมพร้อมนานมาก แล้วแทนที่จะสารวจดูในใจตน อันเป็ นแหล่งของความยุง่ ยากทั้งมวล เรา
กลับไปนึกเบื่อและลงโทษว่าเป็ นความผิดของพระเจ้า น่าอายนัก! ถ้าเราประสงค์ที่จะปฏิบตั ิตามน้ า
พระทัยพระเจ้า ให้มากเท่าที่เราปรารถนาจะได้ทราบน้ าพระทัยของพระองค์ แล้วเราจะทราบได้แน่นอน
ทีเดียว
มนุษย์เราใช้เวลา 12-18 ปี เข้าเรี ยนในสถานศึกษาเพื่อเตรี ยมตัวทางานสาหรับชีวติ ในโลกนี้
เพื่องานอาชีพจะเป็ นหลักฐานมัน่ คง เช่น เป็ นแพทย์ หรื อนักวิทยาศาสตร์ เป็ นต้น แต่ครั้นพระบิดา
เจ้าของเราทรงใช้เวลาเตรี ยมเราด้วยพระปรี ชาญาณอันล้ าเลิศและพระมหากรุ ณาธิ คุณอันอุดม เพื่อให้
ปฏิบตั ิตามซึ่ งพระองค์ทรงจัดสรรไว้ให้เรากระทา เราก็กลับมีใจร้อนและด่วนราคาญเสี ยแล้ว ใจของเรา
ช่างไม่คงเส้นคงวาเอาเสี ยเลย มาตรแม้นผลมะม่วงที่ห้อยย้อยอยูบ่ นต้นจะพูดได้ มันอาจพูดออกมาเป็ น
วาจาต่อไปนี้ “แหม! ฉันอยากให้เจ้าของสวนมาเก็บฉันไปเสี ยเดี๋ยวนี้จริ ง ๆ แล้วจะเอาฉันไปที่แห่งใดก็
ได้ เพราะฉันอยากทาหน้าที่ของฉันในโลกนี้โดยไม่ตอ้ งเสี ยเวลาเลย ไม่วา่ จะเป็ นการไปบรรจุอยูใ่ น
กระเพาะอาหารอันว่างเปล่าหิ วโหยของเด็ก ๆ หรื อว่าถูกนาไปวางไว้บนโต๊ะอาหารซึ่ งจัดเลี้ยงกันอย่าง
เอิกเกริ ก หรื อถูกส่ งลงเรื อข้ามน้ าทะเล เพื่อไปเป็ นอาหารของคนที่โน่น ฉันอยากจะทราบเสี ยในเวลานี้
แล้วจะได้เป็ นไปตามวิถีทางของฉัน” ขณะนั้นเจ้าของสวนซึ่ งกาลังยืนอยูใ่ ต้ตน้ มะม่วงต้นนั้น และ
เพ่งมองดูมะม่วงลูกนั้นพลางพูดว่า “ทาไมมะม่วงจึงสุ กช้านักฉันอยากจะกินเสี ยในวันนี้จริ ง ๆ แต่ถา้ มัน
ยังไม่สุกดี รสมันก็เปรี้ ยวเหลือเกิน ยังไม่พร้อมที่จะกินได้ ฉันอยากให้มนั สุ กเสี ยเร็ ว ๆ” แต่ท่านเข้าใจคา
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อุปมาง่าย ๆ นี้แล้วมิใช่หรื อ? ตัวท่านเปรี ยบเหมือนมะม่วง พระเจ้าเปรี ยบเหมือนเจ้าของสวน การที่ได้
ทราบน้ าพระทัยพระเจ้า และแผนชีวติ ของท่านเองเนิ่นช้าหาได้เป็ นความผิดหรื อการเพิกเฉยของพระเจ้า
ไม่ แต่เป็ นเพราะตัวท่านเองยังไม่พร้อมต่างหาก
การที่เราจะอยู่ ณ จุดศูนย์กลางน้ าพระทัยของพระเจ้าโดยมิได้มอบตัวของเราให้แก่พระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ น้ นั ย่อมเป็ นไปมิได้ สาหรับบางคนเรื่ องนี้เป็ นเรื่ องธรรมดาที่เกิดขึ้นเองโดยง่าย ในเมื่อ
เขาสานึกตัวและกลับใจใหม่แล้ว เราเชื่อแน่วา่ ควรจะเป็ นเช่นนั้น แต่สาหรับคริ สเตียนส่ วนมากดูเหมือน
จะไม่เป็ นเช่นนั้น ชีวิตของคนโดยมากนั้นกว่าจะยอมถวายตัวโดยสมบูรณ์ต่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ก็ดู
เหมือนว่าต้องเป็ นยามวิกฤติการณ์
และบางทีการยอมถวายตัวให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ครองใจนี้ก็
เป็ นไปเช่นเดียวกับครั้งแรกเมื่อเรารับพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด แต่อย่างไรก็ดีภาวะนี้จะต้อง
เกิดขึ้นอย่างแน่นอน จะเป็ นเวลาใดหรื อในพฤติการณ์เช่นไรก็ตาม น้ าพระทัยซึ่ งเต็มไปด้วยความรักของ
พระเจ้านั้นปรารถนาที่จะให้พระประสงค์ของพระองค์ได้เป็ นที่ประจักษ์แจ้งแก่เราทั้งหลาย เพื่อจะได้
ใช้เป็ นแนวทางประพฤติสาหรับชีวติ เรา พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระเจ้าซึ่ งประทับอยูภ่ ายในจิตใจซึ่ ง
ได้รับการไถ่โทษแล้วของเราก็ร่ าร้องต้องการในสิ่ งเดียวกันนี้ ฉะนั้นควรที่เราจะตั้งอกตั้งใจปล่อยให้
พระเจ้าครองชีวิตเราโดยเต็มที่ เมื่อพระเจ้าทรงครองชีวิตเราเต็มที่แล้ว เราก็แน่ใจได้ร้อยเปอร์ เซ็นต์วา่
การที่จะได้ทราบน้ าพระทัยของพระเจ้านั้นหาเป็ นปั ญหายุง่ ยากต่อไปไม่ และความสงสัย ความสับสน
ความไม่แน่นอนก็จะสู ญหายไปหมดสิ้ น
ขอให้ท่านลองนึกดูถึงบิดาผูป้ รารถนาจะให้บุตรชายของตนได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีที่สุด และ
ต้องการให้ลูกได้ทางานสาคัญยิง่ ในชีวติ
แต่บิดาผูน้ ้ นั ยังมิได้สั่งสอนลูกชายหรื อไม่เต็มใจสั่งสอนลูก
ของเขา ขอนึกวาดภาพในใจถึงผูบ้ ริ หารงานสาคัญชิ้นหนึ่ ง ซึ่ งมีงานพิเศษให้คนงานแต่ละคนของเขาทา
แต่มิได้อธิ บายให้บุคคลเหล่านั้นทราบว่างานที่จะต้องทาเหล่านั้นคืออะไร
ลองนึกถึงรัฐบาลหรื อ
ผูป้ กครองบ้านเมืองซึ่งประสงค์จะให้ราษฎรเคารพกฎหมายและเชื่อฟังคาสัง่ ต่าง ๆ ซึ่งตนประกาศ
ออกไป แต่มิได้ทาให้คนทั้งหลายทราบว่ากฎหมายและคาสั่งต่าง ๆ นั้นมีอะไรบ้าง เราคงเห็นแล้วว่า
สภาพที่ขดั กันโดยไม่สมควรเพียงเท่าที่กล่าวมานั้น แสดงถึงความเขลาสักเพียงไรแล้วจะยิง่ เขลากว่านั้น
อีก ถ้าบุตรของพระเจ้าจะคิดว่าพระบิดาไม่ทรงพระประสงค์ที่จะสาแดงน้ าพระทัยและแผนชีวติ ของเรา
ที่พระองค์กาหนดไว้ให้เราได้ทราบ
ถ้าเราคิดเช่นนั้นก็เท่ากับว่าเราหมิ่นประมาทต่อพระปรี ชาญาณ
หมิ่นประมาทความรัก และความบริ สุทธิ์ ของพระบิดาเจ้าของเรา จงทิง้ ความคิดผิด ๆ เช่นนั้นเสี ยเถิด
อัครสาวกเปาโลได้อธิษฐานเพื่อชาวคริ สเตียนเมืองโคโลสี เพื่อเขาเหล่านั้นจะได้ “ประกอบเต็ม
ด้วยความรู้ถึงพระทัยของพระองค์ในสรรพปั ญญา และความเข้าใจฝ่ ายวิญญาณ” ซึ่งเป็ นผลให้พวกเขา
“ประพฤติอย่างที่สมควรแก่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ตามบรรดาความชอบ ให้เกิดผลในการดีทุกอย่างและ
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จาเริ ญในความรู้ถึงพระเจ้า” โคโลสี 1:9,10 ในทานองเดียวกันนี้พระเยซูคริ สต์ก็ได้อธิ ษฐานเพื่อชาวเรา
อยู่ ณ เบื้องขวาพระหัตถ์ขององค์พระบิดาเจ้าบนสรวงสวรรค์เช่นกัน
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บทที่ 5 หลักสำคัญอันเป็ นมูลฐำนของชีวติ คริสเตียน
อะไรคือหลักของชีวติ คริ สเตียน? และคริ สเตียนแท้น้ นั คืออะไรแน่? เพื่อเราจะมีน้ าใจและ
ปฏิบตั ิตนให้สอดคล้องกับน้ าพระทัยพระเจ้า เราจะต้องมีความเข้าใจดีในหลักสาคัญอันเป็ นรากฐาน
ของชีวติ คริ สเตียน และเข้าใจการดารงชีวติ แบบคริ สเตียน เหตุที่คริ สเตียนจานวนมากมีความเป็ นอยูต่ ่า
กว่าระดับสิ ทธิ พิเศษของตน
และมักขัดขืนน้ าพระทัยพระเจ้าก็เนื่องจากไม่เข้าใจอย่างแท้จริ งว่า
สัมพันธภาพระหว่างเขากับพระเจ้านั้นควรจะเป็ นอย่างไร พูดตามหลักแล้ว ชีวติ คริ สเตียนก็คือชีวิตที่
ต้องเกี่ยวพันสนิทสนมอยูก่ บั พระเจ้าตลอดเวลานัน่ เอง การที่จะเป็ นคริ สเตียนนั้น สิ่ งแรกคือการมี
สัมพันธภาพกับพระเจ้าโดยถูกต้องหาใช่เป็ นเรื่ องของการปรับปรุ งชีวิตเก่า หรื อไม่ใช่การเปลี่ยนชีวติ
เก่า แทนที่จะเป็ นดังนั้นก็กลายเป็ นการรับและเข้าสู่ ชีวติ ใหม่ มีสภาวะชีวติ ใหม่ เมื่อคนใดได้รับ” ความ
รอด” แล้ว จะมีหลายสิ่ งหลายอย่างบังเกิดขึ้นแก่ชีวิตของเขาใหม่ เขาจะ “บังเกิดใหม่” (ยอห์น 3:3)
ได้รับ “ชีวติ ใหม่” (โรม 6:4) เขา “ถูกสร้างใหม่” (2 โคริ นธ์ 5:17) เขา “พ้นจากความตายเข้าในชีวติ ”
(ยอห์น 5:24) เขาเป็ น “วิหารของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” (1 โคริ นธ์ 6:19) เขาได้รับการ “ไถ่” พ้นบาป
แล้ว (กาลาเทีย 3:13) เขาได้ถูก “ไถ่แล้วตามราคา” (1โคริ นธ์ 6:20) เขาได้เป็ น “บุตรของพระเจ้า”
(ยอห์น 1:12) เขาได้เป็ น “สิ ทธชน” (กิจการ 9:13 เป็ น “ทาสของพระเจ้า” (ทิตสั 1:1) เป็ น “ราชทูตของ
พระคริ สต์” (2 โคริ นธ์ 5:20) เป็ น “คนทาการด้วยกันกับพระจ้า” (2 โคริ นธ์ 6:1) สภาวะใหม่ ๆ เหล่านี้
ได้เกิดขึ้นแก่ตวั เขาโดยพระมหากรุ ณาธิ คุณและฤธานุภาพของพระองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
หาใช่ดว้ ยบุญ
บารมีส่วนตัวของเขาเองไม่ สิ่ งเหล่านี้ยงั ผลให้เขาตกเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของพระเจ้า และชีวติ ต่อไปของเขา
จึงควรมีวตั ถุประสงค์ประการเดียว คือ นมัสการพระเจ้า รักพระเจ้าถวายเกียรติยศแก่พระเจ้า และ
ปรนนิบตั ิพระเจ้า
เราอยากจะคัดเลือกข้อพระคริ สตธรรมใหม่ขอ้ หนึ่งมาอ้างไว้ในที่น้ ี ซึ่ งสาแดงถึงหลักสาคัญ
ของชีวติ คริ สเตียนและสาแดงน้ าใจอันคริ สเตียนควรมี ข้อความนี้มีปรากฏอยูใ่ นพระคริ สตธรรมใหม่
หลายแห่งด้วย อัครสาวกเปาโลชอบข้อพระธรรมนี้มากที่สุด ได้ใช้เรี ยกตัวของท่านเองไว้ในจดหมาย
เกือบทุกฉบับที่เขียนถึงบรรดาสานุศินย์ นัน่ คือ “ทาสของพระเยซูคริ สต์” (โรม 1:1) แต่บางแห่งถ้อยคาก็
แตกต่างกันไปบ้าง เช่น ในทิตสั 1:1 เรี ยกว่า “ทาสของพระเจ้า” ในพระธรรมข้อนี้มีความจริ งอยูป่ ระการ
หนึ่งซึ่งคริ สเตียนทุก ๆ คนคนจาต้องสานึกไว้ก่อนที่เขาจะเข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้ามากยิง่ ขึ้น
คาว่า “ทาส” หมายความว่ากระไร? ทาสมิใช่คนงานซึ่ งจ้างมาทางานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะตาม
ราคาค่าจ้างที่ตกลงกันไว้ ผูท้ ี่ทางานในฐานะเช่นนี้เรี ยกกันว่า ลูกจ้างเขาจะทางานเท่าที่มีอยูใ่ นสัญญา
จ้าง เขาไม่ได้ใช้เวลาทั้งหมดทางาน และนัน่ หาใช่ความหมายของคาว่า “ทาส” ในพระคริ สตธรรมใหม่
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ไม่แน่นอนทีเดียว เรายังไม่อาจที่จะ “ต่อรองเอารัดเอาเปรี ยบ” กับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราโดยยกเวลา
และความสามารถ พร้อมทั้งทรัพย์สินของเราแต่เพียงบางส่ วนถวายแก่พระองค์ เพื่อแลกกับรางวัลมีค่า
ในเมื่อชีวิตของเราสิ้ นสุ ดลง ความคิดและเจตนารมณ์เช่นนั้นควรจะขจัดเสี ยให้พน้ จากใจของเรา
พระคริ สตธรรมใหม่น้ นั เดิมเขียนเป็ นภาษากรี กและถ้อยคาตอนที่เรายกมากล่าวนั้น ภาษากรี ก
ก็แปลว่า “ทาส” ตรงเผง ไม่มีความหมายอย่างอื่นอีกเลย ขออ่านดูขอ้ ความบางตอนในพระคริ สตธรรม
ใหม่ต่อไปอีก เช่นในพระธรรมโรม 1:1 “เปาโล ทาสของพระเยซูคริ สต์” โรม 6:17-18,22 “แต่จง
ขอบพระคุณของพระเจ้า เพราะว่าเมื่อก่อนท่านทั้งหลายเป็ นทาสบาป......เมื่อท่านทั้งหลายพ้นจากบาป
แล้ว ท่านก็ได้เป็ นทาสของความชอบธรรม.......แต่เดี๋ยวนี้ทรงโปรดให้ท่านทั้งหลายพ้นจากเป็ นทาส
แห่งความบาป และให้เป็ นทาสของพระเจ้าแล้ว ท่านทั้งหลายจึงมีความบริ สุทธิ์ เป็ นผล” ยากอบ 1:1 ยาก
อบทาสของพระเจ้า” 1 โคริ นธ์ 7:22 “แต่ถึงอย่างไรก็ดี ถ้าพระเจ้าทรงเรี ยกผูใ้ ดให้มาเป็ นคริ สเตียนเมื่อ
ยังเป็ นทาสอยู่ ผูน้ ้ นั ไม่ได้เป็ นทาสเฉพาะพระพักตร์ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ฝ่ ายคนที่ทรงเรี ยกให้มาเป็ น คริ ส
เตียน เมื่อไม่ได้เป็ นทาส คนนั้นเป็ นทาสของพระคริ สต์” ฯลฯ
มีลกั ษณะพิเศษอยูส่ องประการซึ่ งบอกให้ทราบถึงความเป็ นทาสนัน่ คือ ทาสได้ถูกซื้ อมาด้วย
เงินจานวนหนึ่งทาสเป็ นตัวของตัวเองไม่ได้ หรื อจะเป็ นของผูท้ ี่เขารักก็ไม่ได้ ทาสต้องเป็ นของนายของ
เขาแต่ผเู้ ดียวโดยสิ้ นเชิง สัมพันธภาพเช่นนี้แหละที่คริ สเตียนพึงมีต่อพระคริ สต์ ซึ่ งตรงกันกับถ้อยคา
ของอาจารย์เปาโลที่กล่าวไว้ใน 1 โคริ นธ์ 6:19-20 “ท่านทั้งหลายไม่รู้หรื อว่า.......ท่านทั้งหลายไม่ใช่
เจ้าของกาย ด้วยว่าได้ทรงไถ่ท่านทั้งหลายไว้แล้วตามราคา เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงถวายเกียรติยศแก่
พระเจ้าด้วยร่ างกายของท่าน” ขอสังเกตดูขอ้ ความซึ่ งคล้ายคลึงกันในบทที่ 7 ข้อ 23 ของพระธรรมเล่ม
เดียวกันนี้ “ท่านทั้งหลายถูกไถ่ตวั ไว้แล้วตามราคา อย่าเป็ นทาสของมนุษย์เลย” ใน 1 เปโตร 1:18-19 เรา
พบข้อความว่า “โดยรู ้วา่ ไม่ได้ทรงไถ่ท่านทั้งหลาย.......ด้วยสิ่ งของที่จะเปื่ อยเน่าไปคือเงินและทอง แต่
ทรงไถ่ดว้ ยโลหิ ตอันมีราคามากคือ พระโลหิ ตของพระคริ สต์ เหมือนเลือดของลูกแกะที่ปราศจากพิการ
และด่างพร้อย” 2 เปโตร 2:1 กล่าวว่า “แต่วา่ ได้มีผพู ้ ยากรณ์เท็จเกิดขึ้นท่ามกลางพวกพลไพร่ น้ นั เช่นกับ
จะมีผสู ้ อนผิดในท่ามกลางท่านทั้งหลาย ที่จะแอบอ้างเอามิจฉาลัทธิ อนั จะให้ถึงความพินาศเข้ามาเลี้ยง
สอน และจะปฏิเสธองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าผูไ้ ด้ทรงไถ่เขาไว้” ฮีบรู 9:12 มีขอ้ ความว่า “แต่ทรงนาพระโลหิ ต
ของพระองค์เอง.......และทรงได้ความรอดนิ รันดร์ ไว้ (ให้เราทั้งหลาย)”
จิตวิญญาณผูท้ ี่ได้ถูกไถ่ตวั ซึ่ งขึ้นไปอยูบ่ นสวรรค์แล้ว พากันร้องเพลงว่า “พระองค์.......โดย
พระโลหิตของพระองค์ได้ทรงไถ่เราทั้งหลายออกจากทุกตระกูลและทุกภาษาและทุกชาติ และประเทศ
ถวายแด่พระเจ้า” พระธรรมวิวรณ์ 5:9
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ฉะนั้นโดยที่เราเป็ นคริ สเตียน เราจึงหาได้เป็ นตัวของเราเองไม่ เรามิได้เป็ นตัวของตัวเอง มิได้
เป็ นสมบัติของคนทั้งหลาย และแม้แต่คนที่รักเรา ๆ ก็มิได้เป็ นของเขา ทั้งนี้ยอ่ มตรงกันข้ามกับความ
เป็ นไปตามปกติวสิ ัย และตรงกันข้ามกับความนึกคิดของคริ สเตียนธรรมดาในสมัยนี้ แต่ถึงอย่างไรก็คง
เป็ นความจริ งอยูน่ นั่ เอง.......เป็ นความจริ งที่แน่นอนมัน่ คงอย่างเลี่ยงไม่พน้ เราจะใช้ความสามารถของ
เรากระทาตามความพอใจของเราหรื อของใคร ๆ หาได้ไม่เวลาของเราก็เช่นเดียวกัน จะใช้ทาอะไร
ตามใจของเราหรื อของผูอ้ ื่นมิได้ ทุกสิ่ งของเราเป็ นของพระเจ้าทั้งสิ้ น ชีวิตจิตใจและร่ างกายของเราเป็ น
ของพระองค์ สติปัญญาและความสามารถของเราก็เป็ นของพระองค์ ทรัพย์สมบัติของเรา ลูกเต้าของเรา
ก็เป็ นของพระองค์ ทุกสิ่ งที่เราเป็ น ทุกสิ่ งที่เรามี ทุกสิ่ งที่เรารัก ล้วนเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของพระเจ้าทั้งสิ้ น
และเป็ นสมบัติของพระองค์แต่ผเู ้ ดียว เราทั้งหลายเป็ นผูท้ ี่พระองค์ได้ซ้ื อมาด้วยพระโลหิ ตของพระองค์
เอง คริ สตจักรคือชุมนุมชนที่ได้รับการซื้ อมาด้วยพระโลหิ ตแห่งองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา
สิ่ งที่พระคริ สต์ได้ทรงกระทา คือ ทรงชาระเพื่อไถ่ตวั เราทั้งหลายนั้นมีมูลค่าแพงนัก-แพง
เหลือเกิน การที่พระองค์ได้ทรงสละพระชนม์ชีพและพระโลหิ ตของพระองค์เองทาการไถ่ค่าตัวของ
ข้าพเจ้านั้น แน่นอนว่ามิใช่เป็ นการซื้ อที่พระองค์มีผลกาไรอะไรเลย ทั้งเมื่อผลสุ ดท้ายที่พระองค์ได้ตวั
ข้าพเจ้าไว้เป็ นกรรมสิ ทธิ์ แล้ว
(คือเมื่อข้าพเจ้าได้รับพระองค์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของข้าพเจ้าแล้ว)
พระองค์ก็ตอ้ งเสี ยเปรี ยบด้วยซ้ า แต่โมทนาพระคุณพระเจ้า เพราะทั้งนี้มิใช่เป็ นการแลกเปลี่ยนในเชิง
การค้า-หากเป็ นการแลกเปลี่ยนด้วยความรัก-ความรัก อันเหลือจะประมาณได้ของพระองค์เอง และ
ความรักของพระองค์น้ นั หาคานึงถึงชั้นวรรณะไม่ เราจะอ่านพบพระวจนะของพระเจ้าในหนังสื อ
กาลาเทีย 2:20 ว่า “พระบุตรของพระเจ้า ผูไ้ ด้ทรงรักข้าพเจ้า และได้ประทานพระองค์เองเพื่อ
ข้าพเจ้า” ที่เป็ นเช่นนั้นหาใช่เพราะตัวเราเองมีราคาค่างวดอย่างใดไม่ แต่มีราคามากเพราะความรักอัน
ประมาณมิได้ของพระองค์ต่างหากจึงเป็ นเหตุให้พระองค์ตอ้ งหลัง่ พระโลหิ ตเพื่อไถ่ตวั เราออกจากความ
บาป
เมื่อความเป็ นจริ งยังคงปรากฏอยูว่ า่
“พระองค์ซ้ื อเราไว้และเราเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของพระองค์”
เช่นนี้แล้วเรายังจะกล้าปฏิเสธไม่ยอมถวายตัวแก่พระองค์ผซู ้ ้ื อเราไว้และเป็ นผูม้ ีกรรมสิ ทธิ์ ในตัวเราโดย
แท้จริ งหรื อ? เมื่อคริ สเตียนคนใดยอม “อุทิศ” ชีวติ ของเขาถวายแก่พระเจ้านั้น พฤติกรรมของเขาหา
นับว่าเป็ นสิ่ งผิดปรกติ หรื อเป็ นความองอาจกล้าหาญอย่างใดไม่ เพราะเหตุวา่ แท้จริ งนั้นเขาเป็ นสมบัติ
ของพระองค์อยูต่ ลอดเวลาแล้ว ทั้งร่ างกาย จิตวิญญาณเวลาและความสามารถทุกประการ เพียงแต่เขาจะ
นาสิ่ งซึ่ งแท้จริ งเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของพระเจ้าอยูแ่ ล้วตลอดเวลา กลับมาถวายแก่พระเจ้าด้วยความสมัครใจ
ของเขาเองเท่านั้น นี่มิใช่สิ่งซึ่ งสมควรจะปฏิบตั ิดอกหรื อ? ในกรณี เช่นนี้ การปฏิบตั ิเช่นนั้นมิใช่เป็ น
เพียงการประพฤติชอบตามธรรมดาสามัญเท่านั้นดอกหรื อ? การปฏิบตั ิเยีย่ งนี้มิใช่พฤติการณ์สามัญซึ่ ง
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บรรดาบุตรของพระเจ้าทุก ๆ คนควรจะได้กระทาหรื อไฉน? หรื อเราจะเรี ยกว่าเป็ นการกระทาความดี
ความชอบต่อพระบิดาเจ้าในการที่เราได้ “ถวาย” ตัวของเราซึ่ งแท้จริ งเป็ นสมบัติของพระองค์อยูแ่ ล้ว
เพราะพระองค์ได้ทรงสร้างเราขึ้นมาและได้ทรงไถ่ค่าตัวเราจากความผิดบาป?
พระองค์ผทู ้ ี่ซ้ื อเรามาย่อมมีสิทธิ อนั ชอบธรรมที่จะบังคับบัญชาชีวติ ของเรา เมื่อพระองค์ได้ทรง
ซื้ อเรามาเช่นนี้ เราจึงหาได้เป็ นตัวของตัวเองไม่ แต่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของพระองค์ผเู ้ ดียว พระเจ้าตรัสว่า
“ท่านทั้งหลายไม่ใช่เจ้าของร่ างกาย........ฉะนั้นท่านทั้งหลายจงถวายเกียรติยศแก่พระเจ้าด้วยร่ างกายของ
ท่าน” 1 โคริ นธ์ 6:19-20 เพราะเหตุน้ ี การกระทาอันสัตย์ซื่อที่สุดซึ่ งเราควรปฏิบตั ิก็มีอยูแ่ ต่ประการเดียว
คือเต็มใจถวายชีวติ ของเราทั้งหมดไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์
เพื่อปฏิบตั ิตามพระประสงค์ของ
พระองค์ทุกประการ

2
สิ่ งสาคัญสาหรับทาสอีกอย่างหนึ่งก็คือ ทาสมีความพอใจสาหรับตนเองมิได้ มีได้แต่ความ
พอใจสาหรับนายของตนเท่านั้น เขาไม่มีสิทธิ ที่จะเลือกกระทาอย่างโน้นอย่างนี้ เพราะมิได้เป็ นผูบ้ งการ
ชีวติ ของตนเอง เขามิอาจเลือกทางานประเภทนั้นประเภทนี้ ต้องสุ ดแต่นายจะเป็ นผูเ้ ลือกงานให้เขาทา
เอง เขาจะเลือกที่อาศัยก็ไม่ได้ นายให้อยูท่ ี่ไหนก็ตอ้ งไปอยูท่ ี่นนั่ อยากจะตื่นนอนเวลาใดก็ทาไม่ได้ดงั
ใจแต่จะต้องลุกขึ้นตามเวลาที่นายสัง่ กลางคืนรู ้สึกอยากจะเข้านอนก็ไม่อาจทาได้ ต้องรอให้นายอนุญาต
เสี ยก่อน เพราะเขามิใช่อิสรชน หากเป็ นทาสซึ่ งชีวติ ทั้งชีวติ จาต้องดาเนินไปตามความพอใจและความ
ปรารถนาของมูลนาย ไม่วา่ จะเป็ นชีวติ ของเขา เวลาของเขาหรื อความสามารถของเขาก็ตาม หาใช่เป็ น
กรรมสิ ทธิ์ ของตนไม่ เขาจะทาสิ่ งใดตามความพอใจตนไม่ได้ หากจะต้องมอบไว้สาหรับใช้ปรนนิบตั ิ
เจ้านายของตนเท่านั้น การอุทิศตัวมอบถวายแก่พระเจ้าย่อมคลุมไปถึงการถวายชีวติ จิตใจร่ างกาย บ้าน
ช่อง สิ่ งแวดล้อม ตลอดจนทรัพย์สมบัติของเราทั้งหมดด้วยคือทุก ๆ สิ่ งที่บุคคลเรานับว่าเป็ นของตน
แล้วจะต้องมอบให้อยูใ่ ต้การคุม้ ครองของพระเจ้าผูท้ รงประคับประคองห้อมล้อมเราไว้ท้ งั สิ้ น
คริ สเตียนทั้งหลาย นี่คือสัมพันธภาพอันถูกต้องซึ่ งท่านจะพึงมีต่อองค์พระเยซูคริ สต์เจ้า ท่านคิด
ได้เช่นนี้ แล้วหรื อ? ท่านได้ปฏิบตั ิตามหลักนี้แล้วหรื อ? ท่านดารงชีวติ อยูโ่ ดยมีน้ าใจเช่นนี้หรื อเปล่า?
ถ้าคริ สเตียนชายหญิงทั้งหลายจะปฏิบตั ิตามหลักสาคัญสาหรับชีวิตคริ สเตียนดังกล่าวแล้วอย่างมัน่ คง
เท่านั้น กิจการขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าย่อมจะไม่ขาดคนงานของพระเจ้าอย่างแน่นอน เงินทองที่จะใช้ใน
กิจการของพระองค์ก็ยอ่ มจะไม่ขาดแคลนเช่นเดียวกัน ท่ามกลางคริ สเตียนด้วยกันก็จะไม่มีการอิจฉา
ริ ษยา และการทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้น เมื่อถึงเวลาประชุมนมัสการ ย่อมจะมีคริ สเตียนเป็ นจานวน
มากมายพากันมาร่ วมสามัคคีธรรมกับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของตน และในสมองของเราก็จะไม่คิดวุน่ วาย
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สงสัยว่า พระประสงค์ของพระเจ้าต่อชีวิตของเรานั้นจะเป็ นประการใด ถ้าใครได้ยอมถวายตัวพระ
คริ สต์อย่างเต็มที่จริ ง ๆ แล้ว เขาจะได้ทราบพระประสงค์และน้ าพระทัยของพระเจ้าเอง
แต่ท่านอาจคิดว่าภาพพจน์สาหรับชีวิตคริ สเตียนดังกล่าว มาแล้วนั้นช่างไม่งดงามน่าดูน่าสนใจ
เอาเสี ยเลย บางท่านก็อาจแย้งว่า ชีวติ ในสภาพเช่นนั้นควรจะเรี ยกว่าชีวติ ที่อยูใ่ ต้พนั ธกรรม จริ งของท่าน
แต่เป็ นพันธะแห่งความรัก ตัวข้าพเจ้าเองมีชีวติ อยูใ่ นพันธะของสังคมมาแล้วเป็ นเวลาถึง 19 ปี เพราะ
เหตุวา่ เมื่อ 19 ปี มาแล้ว ข้าพเจ้าได้ยนื อยูต่ ่อหน้าศาสนาจารย์ท่านหนึ่ง รวมทั้งผูเ้ ป็ นพยานอื่น ๆ อีกและ
เฉพาะพระพักตร์ พระเจ้าผูย้ งิ่ ใหญ่ดว้ ย เคียงข้างข้าพเจ้าคือ สตรี สาวผูห้ นึ่ง ข้าพเจ้าได้ให้คามัน่ สัญญาว่า
ข้าพเจ้าจะละทิง้ ผูอ้ ื่นทั้งสิ้ นในโลกนี้ และปลีกตัวมาอยูก่ บั เธอแต่ผเู ้ ดียวจนกว่าความตายจะพรากเราเสี ย
จากกัน มีอะไรที่จะผูกมัดกันได้สนิทแน่นยิง่ กว่านี้ อีกเล่า? คนเราจะสามารถหาความผูกพันที่ร้ายยิง่ กว่า
นี้ได้ที่ไหน? ข้าพเจ้าพูดว่าพันธะ “ร้าย” หรื อ? หามิได้ ข้าพเจ้าควรจะถามว่า “มีพนั ธะที่น่าชื่นใจยิง่ กว่า
นี้อีกหรื อ?” แทน เพราะท่านคงเห็นแล้วว่ามันเป็ นพันธะแห่งความรักต่างหาก และถ้าข้าพเจ้าจะต้อง
กระทาซ้ า ๆ เช่นนั้นอีก ข้าพเจ้าก็คงจะต้องเสาะหาสุ ขภาพสตรี ที่น่ารักคนเดียวกันนั้น ถามเธอด้วย
คาถามเดิม แล้วก็คอยฟังคาตอบที่เคยฟังมาแล้ว และกล่าวคาสัญญาผูกพันกันดังเช่นครั้งก่อนอีก
เมื่อประสบการณ์ประจาวัน ปลุกให้เราสานึกดีวา่ พันธะของเราต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าผูช้ ่วยให้
รอดคือพันธะแห่งความรัก สันพันธภาพระหว่างเรากับพระองค์จึงกลายเป็ นของมีค่าเหลือที่จะบอกได้
แอกของพระองค์น้ นั พอเหมาะ และภาระของพระองค์ก็เบา พระองค์มิใช่เจ้านายที่โหดร้ายทารุ ณเยีย่ ง
มาร แต่เป็ นนายผูเ้ ต็มไปด้วยความรัก พระประสงค์ของพระองค์ซ่ ึ งจะทรงมอบให้ผทู ้ าสปฏิบตั ิน้ นั ก็มี
แต่วา่ ในที่สุดจะกลายเป็ นความชื่นชมแก่ตวั ทาสเองเป็ นการถวายเกียรติยศและสง่าราศีแก่พระองค์ และ
อานวยผลดีแก่คนทั้งปวงด้วย ขั้นแรก-ขอให้เราระลึกไว้เสมอถึงสัมพันธภาพระหว่างเรากับพระเจ้าของ
เราเช่นที่ปรากฏอยูใ่ นพระคริ สตธรรมคัมภีร์แล้ว ต่อไปขอให้เราปฏิบตั ิตามอุดมการณ์น้ นั ทุก ๆ วัน
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บทที่ 6 เรำรู้จักนำ้ พระทัยพระเจ้ ำได้ อย่ ำงไร คำแนะนำเบือ้ งต้ น
บัดนี้ก็มาถึงปั ญหาที่สาคัญที่สุด-เราจะทราบได้อย่างไร ว่าน้ าพระทัยของพระเจ้าที่เกี่ยวกับชีวติ
ของเราโดยเฉพาะนั้นคืออะไร? สิ่ งที่เราได้กล่าวมาแล้วนั้นย่อมจะทาให้เราเชื่ อได้แน่นอนว่า มีทางที่เรา
จะทราบน้ าพระทัยดีเลิศของพระเจ้าได้จริ ง ๆ ความจริ งข้อนี้จะเป็ นอย่างอื่นไปก็ไม่ได้ แต่ปัญหาใหญ่
นั้นอยูท่ ี่เราจะทราบได้อย่างไรว่า พระประสงค์ของพระเจ้าสาหรับชีวติ ของเราคืออะไร?
พระเจ้าจะตรัสบอกให้เราทราบถึงพระประสงค์ของพระองค์ต่อชีวิตของเราโดยอภินิหาร อัน
มหัศจรรย์หรื อโดยวิธีเหนือธรรมชาติกระนั้นหรื อ?
คนเป็ นอันมากต่างพิศวงสงสัยในข้อนี้อยูม่ าก
เพราะเขาอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์ พบการที่พระเจ้าทรงสาแดงพระองค์ต่อมนุษย์โดยการอัศจรรย์ต่าง
ๆ กัน และได้ทรงโปรดให้คนเหล่านั้นได้ยนิ พระสุ รเสี ยงที่พระองค์ตรัสด้วย แล้วเขาก็เชื่อว่าพระเจ้า
จะต้องสาแดง พระองค์แก่พวกเราโดยวิธีกนั นั้นบ้าง ในพระธรรมปฐมกาล บทที่ 17 พระเจ้าทรงปรากฏ
แก่อบั ราฮัมให้ทราบว่าพระองค์มีพระประสงค์ให้ชีวติ ของอับราฮัมดาเนินไปเช่นไร พระเจ้าทรงปรากฏ
แก่โมเสสในพุม่ ไม้ซ่ ึ งไฟกาลังลุกโชนอยู่ แต่พมุ่ ไม้น้ นั มิได้ไหม้ และได้ตรัสบอกให้โมเสสทราบพระ
ประสงค์อนั แท้จริ งของพระองค์ อพยพ 3:2 พระเจ้าได้ทรงใช้ทูตสวรรค์นาพระบัญชาของพระองค์ลง
มายังฆิดโอน ผูว้ ินิฉยั 6:11-23 พระเจ้าตรัสเรี ยกชื่อของซามูเอล ในเวลาค่าคืนด้วยเสี ยงมนุษย์ธรรมดา
แล้วทรงเผยให้ซามูเอลทราบว่าท่านจะต้องกระทาอะไรบ้าง 1 ซามูเอล 3:3-14 ทรงปรากฏแก่เปาโลด้วย
แสงสว่างซึ่ งรุ่ งโรจน์ยงิ่ กว่าแสงอาทิตย์เวลาเที่ยง แล้วตรัสแก่เปาโลเป็ นการเฉพาะด้วย กิจการ 9:3-6
ต่อมาก็ได้ตรัสแก่เปาโลทางมินิตอีก โดยทรงใช้ให้เดินทางไปยังเมืองมากะโดเนีย กิจการ 16:9 มีบุคคล
ชั้นผูน้ า และผูพ้ ยากรณ์จานวนมากซึ่ งปรากฏอยูใ่ นพระคริ สตธรรมเดิม ที่พระเจ้าทรงสาแดงพระองค์ให้
เห็นทางนิมิต และทางเปิ ดเผยน้ าพระทัยให้เขาทราบโดยวิธีน้ ีดว้ ย
ก่อนที่เราจะทราบน้ าพระทัยของพระเจ้าได้ถูกต้องนั้น เราหวังว่าเราจะได้ประสบเหตุการณ์
ทานองนั้นบ้าง คือจะต้องได้เห็นปรากฏการณ์อนั ผิดหรื อเหนือธรรมชาติเช่นนั้นบ้างหรื อมิใช่? ถ้าเรา
ฝักใฝ่ ในพระเจ้า และมีความปรารถนาอันแท้จริ งที่จะให้พระเจ้าบงการชีวิตของเราแล้วปรากฏการณ์
เช่นนั้นจะอุบตั ิข้ ึนให้เราเห็นประจักษ์ หรื อไม่? คริ สเตียนที่รักพระเจ้าด้วยใจสัตย์ซื่อบางคนก็คิดอยู่
เช่นนั้นเหมือนกัน เขาเชื่ อว่าผูท้ ี่มิได้ประสบเหตุการณ์หรื อปรากฏการณ์ทานองนั้นด้วยตัวเอง ย่อมไม่
อาจเชื่ อมัน่ ว่าเป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้าจริ ง ๆ
ข้อความตอนแรกของจดหมายซึ่งเปาโลอัครสาวก ได้เขียนถึงคริ สตจักรฮีบรู น้ นั น่าสนใจมาก
และประทับใจเราเป็ นพิเศษ ข้อความนั้นมีวา่ “เมื่อคราวก่อนพระเจ้าได้ตรัสทางพวกผูพ้ ยากรณ์ทีละเล็ก
ละน้อย ด้วยอาการหลายวิธีแก่บรรพบุรุษ แต่ในคราวที่สุดนี้ได้ตรัสแก่เราทางพระบุตร” (พระคัมภีร์
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ภาษากรี กใช้คาว่า ในพระบุตร) พระคัมภีร์ตอนนี้บอกความหมายชัดแจ้ง (แม้จะมิได้กล่าวเช่นนั้นตรง
ๆ) ว่า ในสมัยโบราณ แม้พระเจ้าจะได้ตรัสกับบรรพบุรุษของเรา แต่เดี๋ยวนี้พระองค์ได้ทรงตรัสในพระ
คริ สต์และส่ วนมากก็หยุดใช้วธิ ี ต่าง ๆ ที่เคยใช้มาแต่โบร่ าโบราณพระเจ้าได้เคยใช้วธิ ี ที่อยูเ่ หนือ
ธรรมชาติในการประสิ ทธิ์ ประสาทพระวจนะของพระองค์อนั ได้แก่พระคริ สตธรรมคัมภีร์ให้แก่โลก
มนุษย์มาแล้ว แน่นอนที่สุดว่าพระคัมภีร์น้ นั ได้ ปรากฏขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์และอยูน่ อกเหนื อธรรมชาติ
จริ ง ๆ ทุก ๆ ถ้อยทุก ๆ คาผูเ้ ขียนในตอนนั้น ๆ ได้รับการดลใจจากพระเจ้าผูท้ รงฤทธิ์ โดยตรงทีเดียว
ครั้นการเขียนพระคัมภีร์ได้สาเร็ จสมบูรณ์แล้ว เมื่อพระเจ้าทรงมีพระประสงค์จะตรัสกับมนุษย์ พระองค์
ก็หยุดใช้วธิ ี ที่เคยใช้น้ นั เสี ยเป็ นส่ วนมาก ตั้งแต่น้ นั มาคริ สเตียนทั้งหลายก็มีพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ซึ่ ง
พระเจ้าทรงพระราชทานให้เขาได้ทราบถึงน้ าพระทัยของพระองค์
ทั้งยังมีวญ
ิ ญาณบริ สุทธิ์ เสด็จมา
ประทับอยูภ่ ายในจิตใจของเขาเหล่านั้นอีกด้วย และ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ทรงสั่งสอนเขาให้เข้าใจน้ า
พระทัยของพระเจ้าโดยอาศัยพระคริ สตธรรมคัมภีร์ และการดลใจในขณะที่เราอ่าน พระคริ สตธรรม
คัมภีร์ และน้อมจิตใจให้ดาเนินไปด้วยกันกับพระเจ้า
ทั้ง ๆ ที่พระเจ้าทรงใช้วธิ ี การเหนือธรรมชาติในบางโอกาสเพื่อสาแดงน้ าพระทัยของพระองค์
ให้ปรากฏแก่บุคคลบางคน แต่พระองค์ก็มิได้ทรงกระทา เช่น นั้นเป็ นนิ จสิ นและก็มิได้หมายความว่า
บุคคลที่พระองค์ทรงสาแดงพระองค์ให้เห็นอย่างน่าอัศจรรย์น้ นั จะต้องมีจิตใจฝักใฝ่ ในพระเจ้าหรื อรู ้จกั
พระเจ้าดียงิ่ กว่าผูอ้ ื่น ทั้งแน่นอนว่าบุคคลที่พระเจ้าทรงตีให้ลม้ ลง หรื อทรงทาให้ตาบอดมืดมัวไปเช่นที่
ทรงกระทาแก่เปาโลอัครสาวก หรื อผูท้ ี่ทรงทาให้เคลิบเคลิ้มไปเช่นเปโตร หรื ออนุ ญาตให้ผนู ้ ้ นั ผ่าน
ความเจ็บป่ วยอย่างหนักจวนเจียนจะถึงวาระสุ ดท้าย ฯลฯ เพื่อทรงสาแดงน้ าพระทัยของพระองค์ให้เขา
ทราบ หาควรที่จะยกย่องสรรเสริ ญเป็ นพิเศษแต่อย่างใดไม่ มันอาจจะเป็ นสัญญาว่าบุคคลผูน้ ้ นั ดื้อรั้น
และคิดคดทรยศต่อพระองค์ จนมีแต่วธิ ี รุนแรงอย่างเดียวเท่านั้นที่จะทาให้เขายอมฟั งพระสุ รเสี ยงของ
พระเจ้าได้ ดังที่ได้ปรากฏมาแล้วกับอาจารย์เปาโลบนถนนที่จะไปยังเมืองดาเมเซ็ก (กิจการ 9:3) ใน
หนังสื อกิจการไม่มีคนอื่นที่กลับใจใหม่ได้รับประสบการณ์ ดังเช่นอาจารย์เปาโลได้รับเลย ทั้งนี้เป็ น
เพราะเปาโลทาการขัดขวางอย่างสาคัญต่อองค์พระผูช้ ่วยให้รอด พระองค์จึงต้องเผชิ ญกับเปาโลแบบนี้
ตามข้อเท็จจริ งที่ปรากฏนั้นดูเหมือนจะไม่มีคนอื่น
ที่กระทาการต่อต้านรุ นแรงถึงขนาดที่เปาโลได้
กระทา ส่ วนอาจารย์เปโตรนั้น พระเจ้าทรงโปรดให้เคลิบเคลิ้มหลับไป และทรงสาแดงนิมิตเป็ นผ้าผืน
ใหญ่ลอยลงมาจากท้องฟ้ า เพื่อให้อาจารย์เปโตรเต็มใจที่จะนาข่าวประเสริ ฐไปยังบ้านของโกระเนเลียว
ทั้งนี้เป็ นด้วยเปโตรมีฉนั ทาคติกบั คนต่างชาติรุนแรงนัน่ เอง กิจการ 10:9-16 จึงไม่น่าที่จะให้พระ
ประสงค์ของพระองค์ลุล่วงไปด้วยดี พระเจ้าทรงใช้วธิ ี ธรรมดาถ้าทรงเห็นว่าใช้ได้ผล แต่ถา้ ทรงเห็นว่า
วิธีธรรมดาใช้ไม่ได้ผล ก็จะทรงใช้วธิ ี พิเศษหรื ออภินิหารอันมหัศจรรย์บางคนคิดว่า เพราะเหตุที่พระเจ้า
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ทรงใช้วธิ ี การอัศจรรย์ในบางครั้ง ฉะนั้นพระองค์จะทรงใช้วธิ ี น้ นั เสมอ ๆ แต่ไม่เป็ นดังนั้นพระองค์จะ
ทรงนาเราด้วยวิธีธรรมดาซึ่ งทรงกาหนดขึ้นในเมื่อคริ สเตียนคนนั้นมีความเข้าใจเพียงพอ
การที่จะเรี ยนรู ้น้ าพระทัยของพระเจ้านั้น สิ่ งสาคัญอย่างหนึ่งคือ เวลา บางครั้งเราเคยร้องเพลง
“จงยกเวลาไว้สาหรับความบริ สุทธิ์ ” แต่เราก็มิได้ต้ งั ใจที่จะปฏิบตั ิตามเนื้ อเพลงนั้น เป็ นความจริ งทีเดียว
ว่าการที่จะมีความบริ สุทธิ์ น้ นั ต้องใช้เวลา และพระเจ้าจะทรงสาแดงน้ าพระทัยของพระองค์ให้ทราบก็
แต่เฉพาะผูท้ ี่บริ สุทธิ์ เท่านั้น ผูท้ ี่ไม่บริ สุทธิ์ ไม่อยูใ่ นฐานะที่จะได้ทราบน้ าพระทัย ของพระเจ้าเลยข้อนี้
เป็ นธรรมดา เพราะบุคคลประเภทหลังนี้ไม่พร้อมที่จะรับทราบและปฏิบตั ิตามน้ าพระทัยของพระเจ้า
นายเจมส์ แม็คคองกี้ ได้กล่าวไว้วา่ คาแนะนาสาหรับคริ สเตียนนั้นได้ช้ ีแจงสั่งสอนกันอยูใ่ นโรงเรี ยน
ของพระเจ้าเท่านั้น ซึ่ งเป็ นที่เดียวที่จะให้ความรู ้ จึงจาเป็ นอยูเ่ องที่เราจะต้องตั้งอกตั้งใจเรี ยนตั้งแต่ช้ นั ต้น
เพื่อเรี ยนให้รู้ทุกสิ่ งทุกอย่างโดยแท้จริ ง เพราะเป็ นวิธีพิสูจน์อย่างสาคัญที่สุดประการหนึ่ง เพื่อจะได้
ทราบถึงการดาเนินชีวิตของคริ สเตียนว่า ควรใกล้ชิดติดตามพระเจ้าเพียงไร คาแนะนาเหล่านั้นเกี่ยวข้อง
กับชีวติ ของคริ สเตียนทุกแง่ทุกมุม อาทิเช่นการอธิ ษฐาน การเรี ยนรู ้พระคัมภีร์ นิสัยใจคอความใจร้อน
คอยอะไรหน่อยก็ราคาญยอมปฏิบตั ิตามน้ าพระทัยพระเจ้าทุกกรณี สิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ และอื่น ๆ อีก
มากมาย คือสิ่ งสาคัญในการค้นคว้าหาคาแนะนาสาหรับชีวติ คริ สเตียนทั้งเป็ นสิ่ งซึ่ งจะพิสูจน์ศรัทธาของ
ตนเองว่าได้ดาเนินไปใกล้ชิดกับพระเจ้าเพียงไร
“เมื่อท่านตักน้ าจากแม่น้ า น้ านั้นขุ่นไม่ใส ท่านจะทาให้ใสได้อย่างไร? ท่านจะต้องวางแก้วน้ า
ไว้บนโต๊ะเมื่อเวลาผ่านไป ๆ โคลนตม ฯลฯ ที่อยูใ่ นน้ าก็จะค่อย ๆ ตกตะกอนอยูก่ น้ แก้ว น้ าจึงค่อย ๆ ใส
ขึ้น ๆ เราจะเห็นได้วา่ เรื่ องนี้สาเร็ จได้ก็เพราะการรอคอย เมื่อเราปรารถนาคาแนะนาสาหรับชีวติ คริ ส
เตียนของเรา เราก็ตอ้ งใช้หลักการอันเดียวกันนี้แหละ วิธีการอันใหญ่ยงิ่ ของพระเจ้าก็สาคัญที่การรอคอย
เหมือนกัน เหมือนที่เราเฝ้ าคอยให้สิ่งต่าง ๆ ในน้ าขุ่นของเราตกตะกอนนอนก้นเชื่องช้านั้นแหละ เมื่อถึง
เวลาแล้วเราก็จะเข้าใจความไม่สาคัญของสิ่ งที่ไม่สาคัญมาก และเราก็จะเข้าใจความสาคัญของสิ่ งสาคัญ
ได้อย่างถนัดชัดเจน การรอคอยเป็ นสิ่ งจาเป็ นยิง่ นัก ความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงของเรานั้น ส่ วนใหญ่
เกิดจากที่เราไม่ยอมใช้เวลารอคอยนี่ เอง” เราจะกล่าวถึงสิ่ งสาคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับเรื่ องนี้ ต่อไปอีกในบทที่
9 ตอนนี้ขอยุติดว้ ยการคัดข้อพระคริ สตธรรมในหนังสื อบทเพลงสรรเสริ ญบางตอนมาลงไว้ “ผูห้ นึ่งผูใ้ ด
ที่พ่ งึ พระองค์ไม่ตอ้ งละอาย” สดุดี 25:3 “จงคอยท่านพระเยโฮวาห์” สดุดี 27:14 “จงคอยท่านพระเยโฮ
วาห์ และรักษาทางของพระองค์ไว้ (คือดาเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้า) แล้วพระองค์จะทรง
โปรดให้ท่านเลื่อนขึ้นได้มรดกที่แผ่นดินนั้น” (คือนาท่านไปสู่ สถานทางใจที่พระองค์ทรงสัญญาว่าจะ
จัดแจงไว้ให้) สดุดี 37:34 “ดูเถิด ตาของทาสี เหลียวดูนายผูห้ ญิงของตน (เพื่อขอคาแนะนาเช่นเดียวกับ
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ขอเครื่ องใช้ต่าง ๆ ที่ตอ้ งการ) และตาของทาสี ชาเลืองดูนายผูห้ ญิงของตนฉันใด ตาของพวกข้าพเจ้าก็
ชาเลืองดูพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าฉันนั้น” สดุดี 123:2
พระคริ สตธรรมตอนที่มีความสาคัญยิง่ และเกี่ยวเนื่อง โดยเฉพาะกับปั ญหาเรื่ องทาอย่างไรจึงจะ
ได้ทราบน้ าพระทัยของพระเจ้านั้นได้แก่พระธรรมโรม 12:1,2 “เหตุฉะนั้น ดูก่อนพี่นอ้ งทั้งหลาย โดย
เห็นแก่ความเมตตากรุ ณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวแก่พระองค์เป็ นเครื่ อง
บูชาอันมีชีวิตอยู่ อันบริ สุทธิ์ และเป็ นที่ชอบพระทัยพระเจ้า ซึ่ งเป็ นการปฏิบตั ิสมกับฝ่ ายวิญญาณจิตของ
ท่านทั้งหลาย อย่าประพฤติตามอย่างชาวโลกนี้ แต่วา่ จงเปลี่ยนนิสัยใหม่ เพื่อท่านทั้งหลายจะได้สังเกต
รู ้จกั น้ าพระทัยพระเจ้าว่าอะไรดี อะไรเป็ นที่ชอบ และอะไรดียอดเยีย่ ม” ขอให้สังเกตว่าอาจารย์เปาโลจบ
คาสัง่ ด้วยคาว่า “เพื่อท่านทั้งหลายจะได้สังเกตรู ้จกั น้ าพระทัยพระเจ้าว่าอะไรดี อะไรเป็ นที่ชอบ และ
อะไรดียอดเยีย่ ม” คาว่า “สังเกต” แปลว่าการพิจารณาดูให้เข้าใจอย่างชัดเจน คาภาษากรี กเดิมแปลว่า
“พิสูจน์และค้นคว้า” “รู ้แน่โดยการชันสู ตร” ทั้งนี้รวมถึงความคิดที่ใคร่ จะทราบน้ าพระทัยพระเจ้าด้วย
การสารวจค้นคว้า ด้วยการได้ประสบพบเห็นเหตุการณ์ดว้ ยตนเอง มิใช่โดยการใช้ปัญญาของตนคิดหา
เหตุผลเอาเอง แต่จะต้องทราบโดยประสบการณ์ซ่ ึ งเกี่ยวกับจิตวิญญาณอย่างลึกซึ้ ง ถ้าเราปรารถนาที่จะ
เชื่อมัน่ ในน้ าพระทัยของพระเจ้าซึ่ งจะทรงโปรดต่อชีวติ เรา-ถ้าเราตั้งใจที่จะเชื่ อเรื่ องนี้ อย่างแน่วแน่-โดย
ปราศจากความเคลือบแคลงสงสัยใด ๆ เลย เราก็จะต้องศึกษาถ้อยคาของอาจารย์เปาโลในข้อพระคริ สต
ธรรมที่กล่าวมาแล้วนั้น และปฏิบตั ิตามคาสัง่ สอนนั้น ๆ ทุกประการ ถ้าเราไม่มีน้ าใจสัตย์ซื่อพอที่จะเชื่ อ
คาแนะนาสั่งสอนเหล่านี้ เราก็ยอ่ มจะไม่มีความตั้งใจแท้จริ งที่จะใคร่ ทราบน้ าพระทัยพระเจ้า ฉะนั้นให้
เราพยายามพินิจพิเคราะห์ดูในพระธรรมโรมบทที่ 12 ข้อ 1 และ 2 ให้จงดีเถิด
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บทที่ 7 เรำรู้จักนำ้ พระทัยของพระเจ้ ำได้ อย่ ำงไร (ต่ อ) ขั้นเตรียมตัวกำรถวำยตัว
การศึกษาพิจารณาพระกิตติคุณโรม 12:1,2 อย่างถี่ถว้ น ทาให้เราเห็นว่า อาจารย์เปาโลได้
กาหนดการเตรี ยมตัวไว้ 3 ขั้น ซึ่ งเราจะต้องปฏิบตั ิในการที่สังเกตว่า “..........อะไรดี อะไรเป็ นที่ชอบและ
อะไรยอดเยีย่ ม”
ขั้นที่ 1. ปรากฏชัดเจนอยูใ่ นข้อพระธรรม “ถวายตัวแก่พระองค์เป็ นเครื่ องบูชาอันมีชีวิตอยู”่ ซึ่ง
หมายความว่าเราจะต้องมอบกายถวายชีวติ แก่พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราโดยสิ้ นเชิง ไม่มีการแบ่งชีวิตของเรา
ส่ วนใดส่ วนหนึ่งไว้สาหรับตัวของเราเองเลย ตามถ้อยคาของอาจารย์เปาโลนั้น ถ้าแม้นเราปรารถนาที่จะ
ได้ทราบน้ าพระทัยพระเจ้าแล้วไซร้ จงถวายตัวทั้งหมดเป็ นเครื่ องบูชาอันมีชีวิตอยูไ่ ว้บนแท่นบูชาของ
พระองค์นนั่ แล้ว คือสิ่ งแรกที่เรี ยกร้องจากเรา อาจารย์เปาโลได้ใช้คาพูดธรรมดาฟังเข้าใจชัดเจนว่า “ให้
ถวายตัวแก่พระองค์เป็ นเครื่ องบูชาอันมีชีวิตอยู.่ .......เพื่อท่านทั้งหลายจะได้สังเกตรู ้จกั น้ าพระทัยพระเจ้า
ว่าอะไรดี อะไรยอดเยีย่ ม” นี่คือข่าวจากพระเจ้าซึ่งทรงสัง่ มาถึงเราโดยผ่านทางอาจารย์เปาโล นี่คือพระ
วจนะของพระเจ้า และเพราะเหตุที่เป็ นพระวจนะของพระเจ้านัน่ เอง เราจะทาเมินไม่รู้ไม่ช้ ีเสี ยมิได้ ถ้า
เราแกล้งทาไม่รู้ไม่ใส่ ใจหรื อหลีกเลี่ยงเสี ยแล้ว ก็เท่ากับเราได้ปิดประตูซ่ ึงพระเจ้าทรงเปิ ดไว้จะให้เรา
ผ่านเข้าไป เพื่อพระองค์จะได้สั่งสอนให้เราทราบถึงน้ าพระทัยของพระองค์ ถ้าเรามิได้ผา่ นเข้าไปใน
ประตูน้ ีแล้ว เราก็จะหลงทางอย่างแน่นอน
สองสามปี ที่แล้วมานี้ ข้าพเจ้าได้รับการขอร้องให้แสดงปาฐกถาในกลุ่มเยาชนกลุ่มหนึ่ง ถึงเรื่ อง
การที่จะทราบน้ าพระทัยพระเจ้าซึ่ งกาหนดไว้สาหรับชีวติ ของพวกเขา ข้าพเจ้ารู ้สึกว่าตนเองต้องการที่
จะได้รับบางสิ่ งบางอย่างชัดเจน จากพระวจนะของพระเจ้าโดยตรง แล้วข้าพเจ้าก็ได้ต้ งั ใจอธิ ษฐาน
ขอให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงโปรดให้ขา้ พเจ้า ได้พบข้อพระธรรมคัมภีร์ที่จะช่วยเหลือข้าพเจ้าในกรณี
นี้และข้าพเจ้ามัน่ ใจว่าพระเจ้าได้ทรงชี้บอกให้ขา้ พเจ้าดูในพระธรรมตอนสาคัญนี้ (โรม 12:1,2) ซึ่งเป็ น
การช่วยเหลือข้าพเจ้ามากในครั้งนั้น และนับแต่น้ นั เป็ นต้นมา พระคริ สตธรรมตอนสาคัญนี้ก็ได้ช่วย
ข้าพเจ้าอย่างสาคัญ และจากพระคริ สตธรรมตอนนี้ขา้ พเจ้าก็ได้ใช้เป็ นเครื่ องมือช่วยเหลือคนอื่น ๆ ด้วย
เป็ นเครื่ องชันสู ตรน้ าใจ และการดลใจของเราทุก ๆ ครั้งที่ได้ใช้ขอ้ พระคริ สตธรรมตอนนี้ดว้ ยความ
จริ งใจ และก็ได้รับผลดียงิ่ และจะไม่บงั เกิดผลดีอย่างไรเล่า? ในเมื่อเป็ นพระโอวาทของพระเจ้าเองแท้ ๆ
เพื่อให้เราได้ทราบน้ าพระทัยของพระองค์ ต่อไปนี้ขอให้เราพิจารณาดูการเตรี ยมตัวขั้นที่หนึ่ง และ
ไตร่ ตรองดูให้ถี่ถว้ นรอบคอบ
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ในสมัยโบราณ ชาวอิสราเอลถวายเครื่ องบูชาแก่พระเจ้าบนแท่นบูชาทองเหลือง เครื่ องบูชาอาจ
ใช้สัตว์จาพวกแพะ แกะ ลูกวัว เป็ นต้น ซึ่ งจะนาไปส่ งให้แก่ปุโรหิ ตผูท้ าการอยูใ่ นโบสถ์วหิ ารเป็ น
ตัวแทนของพระผูเ้ ป็ นเจ้า ปุโรหิ ตอาจใช้เครื่ องบูชานั้น ๆ เป็ นอาหารของตน หรื ออาจเผาบูชาแผ่นบูชาก็
ได้ บางครั้งปุโรหิ ตก็จะแบ่งรับประทานเป็ นบางส่ วน ส่ วนอื่น ๆ ก็เผาบูชาถวายพระเจ้า ซึ่ งเป็ นการ
ปฏิบตั ิตามราชโองการของพระองค์ แต่ส่วนผูท้ ี่นาเครื่ องบูชามาถวายนั้น จะขอรับส่ วนหนึ่งส่ วนใด
กลับคืนไปบ้านหาได้ไม่
เมื่อนามาถึงพระวิหารและส่ งให้ปุโรหิ ตแล้วก็เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของพระเจ้า
ทั้งสิ้ น ผูน้ ามาถวายไม่มีสิทธิ จะบอกว่าให้ทาอย่างนั้นอย่างนี้กบั ของที่ตนนามาถวาย อีกประการหนึ่ง
ปุโรหิ ตก็ไม่อาจปฏิบตั ิการอย่างไรกับเครื่ องบูชาจนกว่าผูท้ ี่มานมัสการจะได้ส่งถึงมือปุโรหิ ตเอง
โดยทานองเดียวกัน เราจะต้องถวายตัว-ถวายชีวติ ของเราแก่พระเจ้า ถ้าเราปรารถนาให้พระองค์
สาแดงน้ าพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นประจักษ์ และให้บงั เกิดผลแก่ชีวติ ของเรา เราจะต้องถวายตัว
แก่พระเจ้าโดยสิ้ นเชิงจะต้องถวายทุกสิ่ งที่เราเป็ น ทุกสิ่ งที่เรามี ทุกสิ่ งที่เราปรารถนา แผนการของเรา
ความรักของเรา สิ่ งที่เราชอบและไม่ชอบทุกประการ เราจะต้องมอบถวายแก่พระองค์ก่อนที่เราจะได้
ทราบน้ าพระทัยของพระเจ้าต่อเราคืออะไรแน่และพระองค์ตอ้ งพระประสงค์และทรงเรี ยกร้องสิ่ งใดจาก
ชีวติ ของเราบ้าง
ที่จะพูดว่า ถวายตัวแก่พระเจ้านั้นก็ง่ายดายเหลือเกินแต่การปฏิบตั ิตามที่พดู นั้นไม่ง่ายเลย อัน
ตัวตนและจิตใจของมนุษย์เรานี้ประหลาดนัก ช่างมีอุปเท่ห์เล่ห์กลและเจ้ามารยาเสี ยเหลือเกิน ฝ่ ายมาร
เล่าก็มีกลโกงอย่างน่าอัศจรรย์การถวายตังโดยสิ้ นเชิงของคนเรา คือการถวายชีวติ ทั้งชี วติ แก่พระเจ้า ทั้ง
ร่ างกายและชีวติ จิตใจ ทั้งเวลาและความสามารถซึ่ งเป็ นเรื่ องระหว่างมนุษย์กบั พระเจ้าโดยเฉพาะเป็ น
การยกความเห็นแก่ตนเองถวายพระเจ้าจนหมดสิ้ น เป็ นผลให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เสด็จมาประทับอยู่
ภายในจิตใจของเรา และกระทาการอยูภ่ ายในตัวเรา เรื่ องนี้ เป็ นเรื่ องระหว่างท่านกับพระเจ้าของท่าน
โดยเฉพาะ ใครอื่นหาอาจมีส่วนด้วยไม่ เป็ นเรื่ องที่ท่านยกความปรารถนาของท่านทั้งมวลถวายให้
เป็ นไปตามน้ าพระทัยของพระเจ้า เป็ นการยกชีวติ จิตใจของท่านทั้งหมดถวายให้แก่พระประสงค์และ
พระราชกิจของพระองค์ ถ้าท่านปรารถนาที่จะดาเนินอยูเ่ ฉพาะพระพักตร์ พระเจ้า และปฏิบตั ิตนตาม
ทางที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้สาหรับท่าน ก็ไม่มีหนทางที่ท่านจะหลบหลีกหรื อทาลายแท่นบูชาเสี ยได้
ฉะนั้น จึงขอเตือนว่า จงน้อมกายลงเฉพาะพระพักตร์ ขององค์พระเยซูคริ สต์เจ้า และขอให้พระหัตถ์ซ่ ึ งมี
รอยตาปูตรึ งของพระองค์ทรงจัดระบบชีวิตของท่านให้ดาเนินไปอย่างเรี ยบร้อย ปรับปรุ งวิญญาณของ
ท่านให้อยูใ่ นแนวทางอันชอบธรรม จงมอบชีวิตของท่านไว้ในพระหัตถ์ของพระเยซูเจ้าเถิด พระองค์ได้
ทรงวายชนม์เพื่อท่านมาแล้ว บัดนี้ถึงคราวที่ท่านควรจะดารงชีวติ อยูเ่ พื่อพระองค์ แล้วท่านเองก็จะ
ดาเนินชี วติ ไปกับพระเจ้าด้วยความสันติสุขอย่างเต็มที่และบังเกิดผลงดงาม ใจของท่านก็มีความโสมนัส
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ยินดี อย่างแท้จริ งเมื่อชีวติ อันประเสริ ฐของพระคริ สต์ได้หลัง่ ไหลอาบ อิ่ม ทัว่ ตัวของท่าน โดยปราศจาก
อุปสรรคขัดขวาง ดังนั้น “จงอ่อนน้อมต่อพระเยโฮวาห์ เข้าไปในโบสถ์วหิ ารของพระองค์ที่ได้ทรงตั้ง
เฉลิมไว้เป็ นนิตย์ จงปฏิบตั ิพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน เพื่อความพิโรธอันเดือดดาลของพระองค์จะ
เลื่อนไปจากพวกท่าน” 2 พงศาวดาร 30:8
ชายผูห้ นึ่งได้กล่าวว่า “ถ้าผมเป็ นคริ สเตียนแต่ยงั ไม่เข้าใจว่าพระเจ้าจะต้องการให้ขา้ พเจ้าทาดัง
ในโรม 12:1,2 และยังมิได้ถวายตัวถวายชีวติ แก่พระเจ้าแล้วไซร้ ผมก็ยงั คงจะกระทาต่อไปนี้คือ หลังจาก
ที่ได้คิดทบทวนดูลึกซึ้ งถี่ถว้ น ถึงคาเชิญชวนของพระเจ้าที่ปรากฏอยูใ่ นพระคริ สตธรรมคัมภีร์ (โคโลสี
3:1-4) และพิจารณาดูจิตใจของผมเองอย่างระมัดระวังว่าตัวของผมมีความสุ จริ ตใจแน่แล้วหรื อเมื่อเห็น
ว่าแน่แล้ว ผมก็คงทูลต่อพระบิดาเจ้าผูส้ ถิตอยูใ่ นมหาสวรรค์วา่
ผมประสงค์ที่จะให้พระองค์ทรง
ครอบครองชี วติ ของผมอย่างเต็มที่ต้ งั แต่น้ ีเป็ นต้นไป และผมคงจะทูลต่อพระองค์อีกด้วยว่า เมื่อได้
คานึงถึงความรักและความเป็ นสัพพัญญูของพระองค์แล้ว ผมก็จะเต็มใจที่จะไปทุกหนทุกแห่งตามที่
พระองค์พอพระทัยใช้ให้ผมไป และเป็ นทุกสิ่ งทุกอย่างที่พระองค์ทรงปรารถนาให้ผมเป็ น ซึ่งบางทีอาจ
เป็ นในแผ่นกระดาษเปล่าในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ก็ได้ แต่ก็ยงั ไม่หมดเพียงเท่านี้ รุ่ งขึ้นเช้าหลังจากที่
ผมถวายตัวที่แล้ว ผมจะทูลต่อพระเจ้าเช่นเดียวกันนี้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อยืนยันกับพระเจ้าว่า ผมยังคงมี
เจตจานงอย่างแท้จริ งเช่นที่ได้ทูลพระองค์เมื่อวานนี้ แล้วโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในวันต่อไปผม
ก็จะปฏิบตั ิเช่นเดิมอีก และวันต่อ ๆ ไปก็เช่นเดียวกัน เหตุใดผมจึงกระทาดังนี้? พระเจ้าจะทรงลืมเรื่ อง
ของผมเสี ยหรื อ? หามิได้ พระเจ้าไม่เคยทรงลืมสิ่ งใดเลย แต่ตวั ของผมเองนี้แหละอาจลืมเสี ยได้ ดังนั้น
การปฏิบตั ิเช่นนี้ทุก ๆ วันจึงเป็ นวิธีเตือนตัวเองที่วิเศษนัก เพื่อให้เรายังคงถวายตัวปฏิบตั ิตามน้ าพระทัย
พระเจ้าจริ ง ๆ” นี่เป็ นคาแนะนาในการปฏิบตั ิที่จะเป็ นประโยชน์แก่จิตใจอย่างดียงิ่
บางคนอาจเห็นว่า การที่ใครสักคนหนึ่งจะถวายชีวติ และความเป็ นอยูข่ องเขาทั้งหมด รวมทั้ง
ทุกสิ่ งทุกอย่างอันเป็ นที่รักและมีค่าสาหรับเขาตลอดจนแผนการและความหวังอันสู งส่ ง
พร้อมด้วย
ความปรารถนาในใจทุกประการ ไว้แทบแท่นบูชาของพระเจ้า เป็ นสิ่ งที่มีราคาแพงเกินไป การกระทา
เช่นนั้น เขาก็ถือกันว่า เป็ นสิ่ งที่ไม่น่าสนใจอะไรหรื อไม่ก็เป็ นเรื่ องที่ไม่สมเหตุสมผลเอาเสี ยเลย เรื่ องนี้
อาจารย์เปาโลอัครสาวกก็คาดหมายว่าจะมีคนคิดเช่นนั้นอยูเ่ หมือนกัน
ฉะนั้นท่านจึงกล่าวเพิ่มเติม
ต่อท้ายคาขอร้องวิงวอนของท่านว่า “ซึ่ งเป็ นการปฏิบตั ิสมกับฝ่ ายวิญญาณของท่านทั้งหลาย” โดยเห็น
แก่ความเมตตากรุ ณาอันใหญ่หลวงของพระเจ้าต่อเราทั้งหลายในพระคริ สต์ ซึ่ งได้ประทานพระบุตร
ของพระองค์ลงมาเป็ นเครื่ องบูชาและไถ่ความบาป
เพื่อให้เราทุกคนได้รับความรอดของพระองค์
อาจารย์เปาโลได้แสดงเหตุผลให้เห็นว่า การที่เราทั้งหลายควรจะได้ถวายตัวของเราคืนแก่พระเจ้าเพื่อให้
พระองค์พอพระทัยนั้นเป็ นการปฏิบตั ิที่ชอบที่ควรอย่างแท้จริ ง ขอให้ท่านพิจารณาและใคร่ ครวญดูบท
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เพลงดังต่อไปนี้ซ่ ึ งประพันธ์โดย แฟรงซี ส ริ ดเล่ย ์ ฮาวาแกล ให้บทเพลงที่ 222 หนังสื อเพลงคริ สเตียน
และบทที่ 112 เพลงไทยนมัสการ
เราสู ้วายชนม์เพื่อท่าน
โลหิตวิเศษเราไหล
ล้างจิตชาระวิญญาณ
ไถ่โทษให้เกิดใจใหม่
เราสู ้วายชนม์ไม่คิดเสี ยดาย
ท่านมีสิ่งใดถวาย
เราสู ้วายชนม์ไม่คิดเสี ยดาย
ท่านมีสิ่งใดถวาย
ปราสาทแห่งพระบิดา
บัลลังก์รุ่งเรื องของเรา
สู้ ทิ้งมาสู่ โลกา
รับทุกข์ลาบากเปลี่ยวเปล่า
เราทิง้ ยศศักดิ์ท้ งั หมดเมืองแมน
ท่านทิง้ อะไรตอบแทน
เราทิ้งยศศักดิ์ท้ งั หมดเมืองแมน
ท่านทิ้งอะไรตอบแทน
เราสู้ทนทุกข์แรงร้าย
เหลือที่จะพรรณนา
ทนความราวีจนตาย
ให้ท่านพ้นขุมทุกขา
เพื่อท่านเราทนความอายเหลือเล่า
ท่านทนอะไรเพื่อเรา
เพื่อท่านเราทนความอายเหลือเล่า
ท่านทนอะไรเพื่อเรา
เฉพาะถ้อยคาที่อาจารย์เปาโลได้ใช้ในตอนขึ้นต้นคาวิงวอนของท่านนั้น แสดงว่าทั้งอาจารย์
เปาโลและพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงทราบดีวา่ คนส่ วนมากจะปฏิบตั ิตามขั้นปฏิบตั ิที่สาคัญจริ ง ๆ ย่อม
เป็ นการลาบากยิง่ อาจารย์เปาโลกล่าวว่า “เหตุฉะนั้น ดูก่อนพี่นอ้ งทั้งหลาย โดยเห็นแก่ความเมตากรุ ณา
ของพระเจ้า ข้างพเจ้าวิงวอนท่าน” ข้อความตอนนี้ช่างเป็ นถ้อยคาที่มีอานาจจับใจอะไรเช่นนั้น การอ้อน
วอนขอความกรุ ณา – แปลว่า การขอร้องวิงวอนรบเร้าคะยั้นคะยอ ติดตามอ้อนวอนจนสุ ดความสามารถ
ถ้าคนของพระเจ้าจะแลเห็นและเข้าใจในขั้นแห่งการเตรี ยมตัวอันสาคัญยิง่ นี้
และรับไปปฏิบตั ิอย่าง
แท้จริ งแล้ว ปั ญหาต่าง ๆ แทบทั้งหมดของเขาเกี่ยวกับเรื่ องการเรี ยนรู ้น้ าพระทัยพระเจ้าก็คงจะสิ้ นสุ ดลง
ถ้าพระคัมภีร์เป็ นสัจธรรมแน่แล้ว เรื่ องนี้ จะเป็ นอย่างอื่นไปได้อย่างไรกัน? ท่านคิดว่าจะเป็ นอย่างไหน
แน่ ปั ญหาการรู ้จกั น้ าพระทัยพระเจ้านั้นเป็ นปั ญหาของหัวใจมากกว่าเป็ นปั ญหาทางสมอง ถ้าใจเรา
สุ จริ ตชอบธรรมการถวายตัวของเราต่อพระเจ้าเป็ นไปโดยสมควร และสัมพันธภาพระหว่างเรากับพระ
เจ้าเป็ นไปอย่างถูกต้องสมองของเราก็ควรจะเข้าใจการทรงนาของพระเจ้าได้ง่ายกว่าปกติมาก ขอให้
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นเหตุให้จิตวิญญาณของเราทั้งหลายรับฟังและเอาใจใส่ ในพระธรรมคาสอน
และประกาศิตของพระผูเ้ ป็ นเจ้าตามที่ปรากฏอยูใ่ นพระธรรมโรม 12:1,2 สมควรที่คริ สเตียนทั้งหลายจะ
ได้รับเอาการเตรี ยมตัวขั้นสาคัญขั้นแรกไปปฏิบตั ิอย่างดีที่สุด นั้นคือ การถวายตัวต่อพระเจ้าทั้งหมดโดย
เด็ดขาด
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มีคนหนึ่งกล่าวว่า “ไม่มีผลอันใดอีก ในการที่จะไม่ยอมถวายตัวของเราให้แก่องค์พระเยซูเต็ม
ทั้งร้อยเปอร์ เซ็นต์ การถวายตัวตลอดชีวติ ทั้งจิตใจและถวายโดยสิ้ นเชิงจะก่อให้เกิดอะไร ๆ แก่เราได้
มากมายหลายประการ อาทิเช่น เป็ นเครื่ องนาชีวติ ของเราไปสู่ ความสงบสุ ขโดยสมบูรณ์และก่อให้เกิด
ชีวติ ใหม่แก่เรา ทาให้เรามีความจงรักภักดีต่อพระเจ้าแม้จะตกอยูใ่ นระหว่างความทุกข์ลาบาก เปลี่ยน
รสชาติของเราจากเปรี้ ยวให้กลายเป็ นความหวาน การยอมตามพระคริ สต์อย่างแท้จริ งจะนาความปิ ติ
ยินดีมาสู่ เราทั้งในชีวิตปั จจุบนั นี้และในอนาคต”
ดังนั้นเราย่อมเห็นแล้วว่า เราจะต้องมอบถวายชีวติ ให้แก่พระประสงค์ของพระเจ้าก่อนที่เราจะ
ทราบว่าพระประสงค์ของพระองค์น้ นั คืออะไร หรื อจะทรงเรี ยกร้องอันใดจากเราบ้าง นี่คือโองการอัน
เฉี ยบขาดและเปิ ดเผยของพระเจ้าซึ่ งจะกลับกลอกหาได้ไม่ เราจะทาเมินเฉยคล้าย ๆ ไม่รู้เรื่ องเสี ยก็ไม่ได้
นี่คือวิธีของพระผูเ้ ป็ นเจ้า ซึ่งถ้าเราปรารถนาจะทราบว่าพระประสงค์ของพระองค์น้ นั คืออะไร เราก็
จะต้องปฏิบตั ิตามแบบแผนวิธีการของพระองค์
เมื่อข้าพเจ้ายังเป็ นเด็กอยู่ เคยถามพี่ชายของข้าพเจ้าว่า “พี่จะทาอะไรให้ผมได้ไหมครับ?” แต่
พี่ชายตอบทันควันว่า “ก็จะให้พี่ทาอะไรล่ะ?” ถ้าจะพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ พี่ชายของผมมิได้เสี ยสละให้แก่
ผมผูเ้ ป็ นน้องอย่างเพียงพอ หรื อมิฉะนั้นก็ไม่มีความไว้วางใจผมพอที่จะรับทาตามประสงค์ของผมได้
จนกว่าจะได้ทราบเสี ยก่อนว่าความประสงค์ของผมนั้นคืออะไร ที่แท้น้ นั พี่ชายไม่ยอมเสี ยสละความ
ต้องการของเขาทั้งสิ้ นให้แก่ความประสงค์ของผมนัน่ เอง เพียงแต่เต็มใจจะทาตามความปรารถนาของ
ผม ถ้าแม้วา่ สิ่ งนั้นไม่ขดั แย้งกับความพอใจของพี่ชายของผมนัน่ เอง นัน่ มิใช่การอุทิศตัวทั้งหมดจริ ง ๆ
เลย
คริ สเตียนหลายคนก็เป็ นเช่นนั้นเหมือนกัน พระเจ้าทรงขอร้องให้เขาปฏิบตั ิตามน้ าพระทัยของ
พระองค์ แต่หลายคนก็กลับย้อนถามว่า “พระองค์เจ้าข้า พระประสงค์ของพระองค์คืออะไรเล่า? ขอทรง
ชี้แจงให้ขา้ พเจ้าทราบก่อน เพื่อข้าพเจ้าจะได้คิดดูวา่ จะรับทาดีหรื อไม่?” คนเหล่านั้นก็จะไม่ตกปากรับ
สัญญาว่าจะกระทาตามพระประสงค์ของพระเจ้า
จนกว่าพระองค์จะทรงสาแดงพระประสงค์ของ
พระองค์ให้เขารู ้เสี ยก่อน เขาต้องการพิจารณาดูพระประสงค์ของพระองค์ให้แน่ชดั แล้วจึงตัดสิ นใจรับ
หรื อปฏิเสธ วิธีน้ ีตรงกันข้ามกับวิธีปฏิบตั ิของพระผูเ้ ป็ นเจ้า และนับเป็ นการไม่ถวายตัวทั้งหมดแก่
พระองค์ พระเจ้าจะไม่ทรงเปิ ดเผยน้ าพระทัยของพระองค์ให้ปรากฏแก่บุคคลชนิดนี้เลย พระองค์ทรงมี
พระประสงค์ให้เราตั้งใจเด็ดขาดที่จะปฏิบตั ิตามพระประสงค์ของพระองค์ แม้วา่ จะไม่ทราบก่อนว่าพระ
ประสงค์น้ นั ๆ คืออะไร แต่ก็เต็มใจที่จะปฏิบตั ิตามไม่วา่ จะเป็ นอย่างไรแน่ เป็ นความตั้งใจเชื่ อฟังพระ
เจ้าทั้ง ๆ ที่ยงั ไม่ทราบพระประสงค์ของพระองค์วา่ คืออะไร นี่แหละคือขั้นแรกในการที่จะแสวงหาให้
ทราบว่าพระประสงค์น้ นั คืออะไร ถ้าเราไม่ยอมก้าวไปตามบันไดขั้นแรกนี้ น่ากลัวว่าพระเจ้าจะไม่ทรง
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สาแดงน้ าพระทัยให้ประจักษ์แก่เราในขั้นต่อไปเป็ นแน่พระองค์จะไม่ทรงเปิ ดเผยน้ าพระทัย
อัน
ประเสริ ฐของพระองค์ต่อคนที่เห็นแก่ตวั และเฝ้ าหมกมุ่นอยูก่ บั โลกียแ์ ละไม่ถวายตัวแก่พระองค์อย่าง
แท้จริ ง
เราขออ้างถ้อยคาของนาย แม็คคองกี้ อีกครั้งหนึ่ง “จงกาหนดใจที่จะใช้ชีวติ ปรนนิ บตั ิ พระ
ประสงค์ของพระเจ้ายิง่ กว่าทาตามความประสงค์ของตนเอง อย่าปล่อยตนให้ล่องลอยไปในทะเลแห่ง
ชีวติ โดยมุ่งไปยังเมืองท่าที่ท่านเองพอใจ และใช้แผนที่ ๆ ท่านวาด ขึ้นเองเป็ นเครื่ องนาทางแล้วแล่นไป
โดยอานาจแห่งความพอใจตามความต้องการชนิดเห็นแก่ตวั ของท่านเอง จงมาหาพระเจ้าเถิด จงมอบ
ชีวติ ของท่านถวายไว้ในพระองค์ ด้วยความไว้วางใจอย่างเต็มที่เสี ยครั้งเดียวโดยไม่เปลี่ยนแปลงเป็ นอื่น
โดยวิธีน้ ี ท่านก็จะค่อย ๆ เรี ยนรู ้และเข้าใจในน้ าพระทัยของพระเจ้าซึ่ งมีต่อชีวิตของท่าน เมื่อเราเริ่ ม
เลือกเอาน้ าพระทัยของพระเจ้าเป็ นหลักสาหรับชี วติ เราแล้ว มิชา้ เราก็เริ่ มรู ้จกั น้ าพระทัยของพระองค์ไป
เอง”
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บทที่ 8 เรำรู้จักนำ้ พระทัยของพระเจ้ ำได้ อย่ ำงไร (ต่ อ) ขั้นเตรียมตัว –
แยกจำกโลก
ก่อนที่จะรู ้จกั น้ าพระทัยของพระเจ้า เราจะต้องมีการเตรี ยมตัวขั้นที่สองอันเป็ นขั้นจาเป็ นและ
เป็ นสิ่ งสาคัญยิง่ มีช้ ีแจงไว้ชดั เจนเช่นเดียวกันในพระธรรมโรม 12:1,2 คาสั่งข้อที่สอง คือ “อย่า
ประพฤติตามอย่างชาวโลกนี้ ” แน่ละจุดมุ่งหมายของคาสั่งข้อนี้ก็คือ “เพื่อท่านทั้งหลายจะได้สังเกตรู ้จกั
น้ าพระทัยของพระเจ้าว่าอะไรดี อะไรเป็ นที่ชอบและอะไรดียอดเยีย่ ม” การเตรี ยมตัวขั้นที่สองนี้บ่งชัด
แน่นอนว่า “ต้องแยกตัวเองเสี ยจากโลกียวิสัยทั้งมวล”
ทุกวันนี้ ยังมีสิ่งสาคัญบางประการ ซึ่ งคนหนุ่มสาวผูม้ ีเจตนาดีเป็ นจานวนพัน ๆ และคริ สเตียน
อีกมากมายได้พากันมองข้ามไปเสี ย นัน่ คือโลกียวิสัยทั้งมวล เช่นการคล้อยตามทางโลก ความ
ทะเยอทะยานในทางโลก การดารงชีวติ ตามทางโลก การยึดถื อโลกเป็ นมาตรฐานและจุดหมายมีความ
ประพฤติแบบชาวโลก นิยมแต่งกายและแสวงหาความอภิรมย์ชมชื่นตามโลกีย ์ สิ่ งเหล่านี้คริ สเตียนไม่
ควรปฏิบตั ิ
จาเป็ นที่จะต้องกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า พระเจ้าจะไม่ทรงเปิ ดเผยพระประสงค์ของพระองค์
ต่อคริ สเตียนคนใดถ้าเขาหมกมุ่นอยูใ่ นทางของโลกนี้ เขาเหล่านั้นหาสมควรที่จะได้ทราบพระประสงค์
ของพระเจ้าไม่ เพราะเหตุวา่ เขามิได้เตรี ยมตัวพร้อมอยู่ มีบ่อยครั้งเหลือเกินที่ความงงงันและความ
โศกเศร้าประดังมาท่วมจิตใจของข้าพเจ้า เมื่อมีบุคคลที่เฝ้ ามัวเมาอยูใ่ นทางโลก อย่างแท้จริ งได้มาหา
ข้าพเจ้าและขอให้ขา้ พเจ้าอธิ ษฐาน ขอให้พระเจ้าทรงเปิ ดเผยน้ าพระทัยของพระองค์ที่เกี่ยวกับบางอย่าง
ในชีวติ ของเขา ซึ่ งบางทีอาจเป็ นสิ่ งที่เกี่ยวกับอาชีพของเขาก็ได้ ข้าพเจ้ารู ้สึกเศร้าใจยิง่ นัก เพราะเขา
เหล่านั้นมิได้เตรี ยมจิตใจที่จะได้รู้จกั น้ าพระทัยของพระเจ้าไว้ก่อนเลย ทางซึ่ งจะรู ้จกั น้ าพระทัยของพระ
เจ้านั้นได้ถูกปิ ดกั้นไว้เสี ยแล้วด้วยความรักและความหลงของเขาเองต่อโลกซึ่ งไม่ยดึ ถือพระเจ้า เป็ นการ
ไร้ประโยชน์อย่างแท้จริ งสาหรับบุคคลที่รักใคร่ ผกู พันอยูก่ บั สิ่ งต่าง ๆ ของโลกนี้ และครองชีวติ ตาม
มาตรฐานทางโลกและดาเนินตามหลักเกณฑ์ของโลก จะมาอธิษฐานทูลขอเพื่อได้ทราบน้ าพระทัยของ
พระเจ้า การอธิ ษฐานเช่นนั้นมีแต่จะไร้ผลสาหรับคนเหล่านั้น ข้าพเจ้าคิดว่าจะเป็ นการดีกว่า ถ้าจะขอให้
พระเจ้าโปรดเปิ ดตาของเขาให้มองเห็นความดื้อดึง ไม่เชื่ อฟังพระวจนะของพระองค์ซ่ ึ งฝังอยูใ่ นใจของ
เขาเอง และให้พระเจ้าทรงโปรดประทานพระเมตตากรุ ณาแก่เขา ให้เขาละทิ้งทางโลกและแยกตนเอง
ออกมาเสี ยจากโลกียวิสัย เป็ นของธรรมดาที่พระเจ้าจะไม่ทรงสาแดงน้ าพระทัยให้ประจักษ์แก่บุคคล
เช่นนั้นอย่างแน่นอน
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แบบฉบับที่พระเจ้าทรงใช้ตลอดมาในการประทานแสงสว่างทางใจ คือการรู ้จกั น้ าพระทัยของ
พระองค์แก่ประชากรของพระองค์น้ นั ได้มีช้ ีแจงอยูแ่ ล้ว ในข้อพระคริ สตธรรมตอนสาคัญที่เรากาลัง
พิจารณาอยู่ ความตอนหนึ่งนั้นเป็ นที่ทราบกันดีอยูแ่ ล้ว แต่กระนั้นในขณะเดียวกันมนุษย์เราก็ยงั รู ้นอ้ ย
เต็มทีขอ้ พระธรรมอันสาคัญยิง่ นั้นคือ “อย่าประพฤติอย่างชาวโลกนี้...เพื่อท่านทั้งหลายจะได้สังเกตรู ้จกั
น้ าพระทัยพระเจ้า” เหตุใดพระเจ้าจึงทรงชี้แจงและยึดถือตามหลักเกณฑ์เช่นนั้น? เหตุใดคริ สเตียนจึง
ต้องถูกปฏิเสธไม่ได้รับสิ ทธิ พิเศษ ในอันที่จะทราบน้ าพระทัยอันดีเลิศของพระเจ้า ซึ่งได้จดั ไว้สาหรับ
ชีวติ ของตน เพราะเพียงแต่วา่ เขามีใจรักและโอนอ่อนไปกับสิ่ งต่าง ๆ ตามแนวทางของโลกเท่านั้นหรื อ?
คาตอบข้อนี้มีอยูช่ ดั เจนแล้ว นั้นคือเขามิได้เตรี ยมตัวที่จะได้ทราบน้ าพระทัยของพระเจ้าซึ่ งมีต่อชีวติ
ของเขาโดยเฉพาะ โดยข้อเท็จจริ งได้แสดงให้ทราบอยูแ่ ล้วว่าเขามิได้มีความสมัครใจที่จะปฏิบตั ิตามน้ า
พระทัยของพระเจ้า ซึ่ งกล่าวอย่างกว้าง ๆ ไว้ในพระธรรมคัมภีร์สาหรับคริ สเตียนทั้งหลายจะพึงยึดถือ
และกระทาตาม พระคัมภีร์กล่าวย้าบ่อย ๆ คัดค้านคนของพระเจ้าที่รักใคร่ ติดตามไปในแนวทางของ
โลกีย ์ เช่น “อย่ารักโลกหรื อสิ่ งของในโลก ถ้าคนใดรักโลก ความรักต่อพระบิดาไม่ได้อยูใ่ นคนนั้นเลย”
1 ยอห์น 2:15 “ท่านไม่รู้หรื อว่า การที่เป็ นมิตรกับโลกก็เป็ นศัตรู ต่อพระเจ้า? เหตุฉะนั้นถ้าผูใ้ ดใคร่ เป็ น
มิตรกับโลก ผูน้ ้ นั ก็ต้ งั ตัวเป็ นศัตรู ต่อพระเจ้า” ยากอบ 4:4 “เราทั้งหลายรู ้วา่ เราบังเกิดจากพระเจ้า และ
มนุษย์โลกทั้งสิ้ นทอดตัวจมอยูใ่ นมารร้าย” 1 ยอห์น 5:19 “พระเยซูน้ นั ได้ทรงประทานพระองค์เอง...
เพื่อจะช่วยเราให้พน้ จากโลกปั จจุบนั อันชัว่ ร้ายนี้ ตามชอบพระทัยพระเจ้าพระบิดาของเรา” กาลาเทีย
1:4 “ดูก่อนพวกพี่นอ้ งทั้งหลาย ถ้าโลกนี้เกลียดชังท่าน อย่าประหลาดใจ” 1 ยอห์น 3:13 “ถ้าโลกนี้ชงั
ท่านทั้งหลาย ๆ ก็รู้วา่ เขาได้ชงั เราก่อน ถ้าท่านทั้งหลายได้อยูฝ่ ่ ายโลก ๆ ก็จะรักซึ่งเป็ นของ ๆ โลกเอง
แต่วา่ เพราะท่านมิได้อยูฝ่ ่ ายโลกแต่เราได้เลือกท่านออกจากโลก เหตุฉะนั้นโลกจึงชังท่าน” ยอห์น
15:18,19 “ข้าพเจ้ามิได้ขอพระองค์ให้เอาเขาไปจากโลก แต่ให้ป้องกันรักษาเขาไว้ให้พน้ ความชัว่ เขาไม่
อยูฝ่ ่ ายโลกเหมือนข้าพเจ้าไม่อยูฝ่ ่ ายโลก ยอห์น 17:15,16 จากข้อพระธรรมเหล่านี้และข้อพระธรรมอื่น
ๆ อีกมากมายที่ปรากฏอยูใ่ นพระคัมภีร์ได้ช้ ีชดั ว่า คนของพระเจ้านั้นจะรักโลกไม่ได้ จะดารงชีวติ ตาม
หรื อเอาเยีย่ งอย่างชาวโลกก็ไม่ได้ และจะผูกพันอยูก่ บั โลกก็ไม่ได้ ถ้าคริ สเตียนทาไม่รู้ไม่ช้ ีกบั คาแนะนา
นี้ และขัดคาสั่งซึ่ งเข้าใจง่าย ๆ ของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ก็เป็ นของแน่นอนว่า เขาไม่อยูใ่ นฐานะที่จะ
ได้รับแสงสว่างยิง่ ขึ้นอีกได้ เขามิได้กาลังเดินอยูใ่ นความสว่างซึ่ งตนมีอยูแ่ ล้วนั้นเลย ไม่มีใครที่จะหวัง
ได้รับแสงสว่างส่ องทางชีวติ ของเขาให้มากมายยิง่ ขึ้น เว้นแต่เขาจะติดตามความสว่างที่เขาได้รับไว้แล้ว
เหตุฉะนั้น อย่าลวงตัวเองเลย เพราะพระเจ้าไม่สาแดงน้ าพระทัยและแผนการของพระองค์ให้
ท่านได้ทราบตราบใดที่ท่านยังผูกพันแน่นแฟ้ นอยูก่ บั โลก
เราจะต้องฝังจิตใจอยูก่ บั สิ่ งที่อยูเ่ บื้องบน
(โคโลสี 3:1-3) และได้รับการอบรมให้ดารงชีวติ อยูแ่ ยกจากโลกเสี ยก่อน แล้วเราจึงจาอยูใ่ นสภาพที่จะ
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ได้ทราบน้ าพระทัยของพระเจ้าอย่างแท้จริ ง
นี่ เป็ นการปฏิบตั ิข้ นั สองอันสาคัญและจาเป็ นยิง่ นักจะ
หลีกเลี่ยงเสี ยมิได้ ตามที่พระคริ สต์คมั ภีร์ได้สอนว่า “อย่าประพฤติตามอย่างชาวโลกนี้ ” นั้น ความหมาย
ที่แท้จริ งคืออะไร? อย่างน้อยที่สุดมีความหมายแน่นอนอยู่ 3 ประการคือ
ประการที่หนึ่ง เราจะต้องไม่ปฏิบตั ิตามแบบแผนและกฏเกณฑ์ของชาวโลก แบบแผนของการ
ดารงชีวิตอยูเ่ ยีย่ งชาวโลกคือ การเห็นแก่ตวั เต็มไปด้วยความผิดบาปพึงพอใจในความต้องการของเนื้อ
หนัง หลักเกณฑ์ของชีวติ ที่หมกมุ่นอยูใ่ นทางโลกียน์ ้ นั เกี่ยวกับวัตถุความโลภหลงและตัณหาราคะ
ทั้งสิ้ น ขอยกตัวอย่างเช่น เมื่อชายหนุ่มผูห้ นึ่งเดินทางไปอเมริ กาใต้เนื่องจากกิจธุ ระของบริ ษทั การค้าซึ่ ง
ให้เงินเดือนแก่เขาอย่างสู ง ใคร ๆ ก็จะพากันยกย่องสรรเสริ ญ ต่างชมว่ามีความทะเยอทะยานที่จะ
ก้าวหน้าอย่างแท้จริ ง เขาฉวยโอกาสใช้ความสามารถของเขาให้เป็ นประโยชน์ ฯลฯ เขากาลังทาตัวของ
เขาให้เป็ นคนใหญ่คนโตอย่างแท้จริ ง แต่ถา้ ชายหนุ่มผูน้ ้ ีไป ณ ที่แห่งเดียวกันในฐานะทูตของพระคริ สต์
ไปทาการเพื่อดวงวิญญาณทั้งหลายโดยคานึงถึงคุณค่าและความสาคัญของชีวิตจาเริ ญเป็ นนิตย์ชาวโลก
ทั้งหลายไม่อาจเข้าใจวัตถุประสงค์ของเขาได้ ต่างพากันคิดว่าชายหนุ่มผูน้ ้ ีทาให้ชีวติ ของตนเสี ยไปเปล่า
ๆ และต่างก็พดู ว่า เขาช่างโง่เขลาเหลือเกิน
เราจะเห็นความแตกต่างระหว่างหลักสาคัญ ระหว่างแบบแผนของคนที่อยูฝ่ ่ ายโลก กับผูท้ ี่เป็ น
คริ สเตียนแท้ได้อย่างชัดเจน น่าเสี ยใจมากที่คริ สเตียนหลายคนพากันประพฤติตามกฏเกณฑ์อนั เดียวกับ
ชาวโลก บทเพลงสรรเสริ ญบทที่ 1 กล่าวว่า “ความสุ ขย่อมมีแก่ผทู ้ ี่ไม่ดาเนินตามคาชักชวนของคนชัว่ ”
นัน่ หมายความว่าเขามิได้คิดที่จะมีชีวติ อยูต่ ามคาแนะนาและมาตรฐานของชาวโลก ส่ วนผูซ้ ่ ึ งประพฤติ
ตนตามโลกียวิสัยย่อม สนใจที่จะครองชีวติ อยูเ่ พื่อสิ่ งซึ่ งเป็ นเพียงวัตถุ ตาของเขาจึงมือมัวไม่เข้าใจใน
จุดประสงค์และความจริ งทางฝ่ ายวิญญาณจิต ดังนั้นจึงไม่อาจเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้า อันเป็ นสิ่ ง
สาคัญทางใจสิ่ งแรกที่สุดพระประสงค์ของพระเจ้านั้นสาคัญยิง่ นัก ถ้าเราคานึกถึงชีวติ ชัว่ นิรันดร์
เป็ นธรรมเนียมของโลกที่ยอมรับสิ่ งซึ่ งมีความสาคัญสาหรับโลกนี้เท่านั้น เพราะเหตุน้ ีพระ
ประสงค์ของพระเจ้าจึงตรงกันข้ามกับวิถีทางของโลก
และแสดงให้เราเห็นว่าทางโลกียน์ ้ นั มี
ความสาคัญน้อยเหลือเกิน ขอยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นได้ชดั ไม่มีผใู ้ ดที่ประพฤติตามแนวทางของโลกนี้
เช่นที่กล่าวมาแล้วนั้น จะได้เตรี ยมตัวที่จะรับปฏิบตั ิภารกิจตามคาเรี ยงร้องของพระเจ้า ชีวติ ของเขา
ทั้งหมดดารงอยูต่ รงกันข้ามกับความมุ่งหมายนี้
เขามีชีวติ อยูเ่ พื่อสิ่ งซึ่ งขัดกับน้ าพระทัยของพระเจ้า
ดังนั้นผูท้ ี่มีชีวิตของเขาดาเนิ นไปตามแนวทางของโลก ผูท้ ี่มีความรัก ความปรารถนา และความใฝ่ ใจ จด
จ่ออยูก่ บั สิ่ งต่าง ๆ ในโลกนี้ จึงหาได้อยูใ่ นฐานะที่จะได้ทราบน้ าพระทัยของพระเจ้าไม่ นี่เป็ นความจริ ง
อันชอบด้วยเหตุผลโดยแท้ ศิษยาภิบาลผูเ้ ฒ่าท่านหนึ่งได้กล่าวไว้วา่ “เราจะต้องไม่ใยดีกบั สิ่ งต่าง ๆ อัน
เป็ นของ ๆ โลกนี้” คนมากมายนักที่ยงั เอาใจใส่ กบั สิ่ งต่าง ๆ อันเป็ นของ ๆ โลกนี้มากจนเกินไป
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การส้องเสพกามคุณด้วยราคะตัณหาของเนื้ อหนังก็เช่นเดียวกัน แน่นอนเราไม่จาเป็ นต้องพูดว่า
คริ สเตียนจะต้องตัดขาดจากสิ่ งเหล่านี้ท้ งั หมด ขอให้จาข้อความใน 1 ยอห์น 5:19 อันเป็ นความจริ งซึ่ง
เห็นประจักษ์อยูร่ อบข้างในสมัยเรานี้
ประการที่ 2 เราจะต้องไม่แสวงหาหรื อเสพความรื่ นรมย์จากความรื่ นรมย์ของโลก ทุกวันนี้
ความรื่ นรมย์ทุกประการที่ข้ ึนหน้าขึ้นตาอยูใ่ นโลกเกือบทั้งหมด มีมลทินและเลวร้าย เพราะความผิด
บาปเกี่ยวแก่เรื่ องเพศ และความโลนลามกบางอย่าง อาจเป็ นได้วา่ สถานมหรสพที่ใหญ่ยงิ่ ที่สุดในโลกก็
คือ โรงหนังโรงละคร ตามความเป็ นจริ งที่ทราบกันดีอยูแ่ ล้วนั้น สิ่ งเหล่านี้เต็มไปด้วยเรื่ องที่เกี่ยวกับ
อาชญากรรมน่าสยดสยอง และเรื่ องรักระหว่างเพศเป็ นสิ่ งที่ส่งเสริ มให้เกิดเรื่ องรักที่ผดิ ศีลธรรมและ
ประเพณี เร้าราคะตัณหาและก่อให้เกิดความชัว่ ช้าลามกทุกประการ ในโรงมหรสพทุกแห่งไม่มีที่ใดที่จะ
ให้ความบันเทิงใจอย่างบริ สุทธิ์ อย่างสะอาดได้ ไม่มีที่ใดที่สมควรแก่คริ สเตียนผูบ้ ริ สุทธิ์ ของพระเจ้าจะ
ย่างเท้าเข้าไป ขออย่าคิดว่าบุคคลที่ไปเที่ยวหาความเพลิดเพลินในสถานที่เช่นนั้นจะรู ้จกั และปฏิบตั ิตาม
น้ าพระทัยของพระเจ้าซึ่ งทรงกาหนดไว้สาหรับตัวเขา เขาได้เหยียบย่าพระประสงค์ของพระเจ้าไว้ใต้ฝ่า
เท้าของเขาเสี ยแล้ว แล้วเขาจะหวังเห็นความสว่างยิง่ กว่านี้ ได้อย่างไร?
ประการที่ 3 เราจะต้องไม่รักและหลงใหลในสิ่ งต่าง ๆ อันเป็ นสมบัติของโลกนี้ บางครั้งคริ ส
เตียนที่มีอาวุโสและได้รับการอบรมมาเป็ นอันดี มักติเตียนพวกคริ สเตียนหนุ่มสาวอย่างหนัก พวก
เหล่านี้ได้รับการสัง่ สอนแต่นอ้ ยเพราะมัวแต่หมกมุ่นอยูก่ บั ความเริ งรมย์ของโลก แต่ก็มีอยูบ่ ่อย ๆ ที่พระ
เจ้าทรงเห็นว่า พวกมีอายุเหล่านั้นก็มีความผิดอยูเ่ ช่นเดียวกัน เพราะเขาก็พะวงหลงใหลอยูก่ บั สิ่ งต่าง ๆ
อันเป็ นสมบัติของโลก ฝ่ ายหนึ่งรักความสนุกสนานชื่นบานทางโลกีย ์ อีกฝ่ ายหนึ่ งรักในสิ่ งอันเป็ น
สมบัติของโลกีย ์ ซึ่ งทั้งสองสิ่ งนี้ต่างเต็มไปด้วยความผิดบาป และเป็ นโลกียวิสัยด้วยกันสมจริ งตามพระ
วจนะของพระเจ้า มีคริ สเตียนมากมายได้ประพฤติตนผิดทานองคลองธรรมของพระเจ้า เพราะเขามีใจ
หลงรักสิ่ งต่าง ๆ อันเป็ นวัตถุฝ่ายโลก หลาย ๆ คนจึงไม่รู้วา่ การปรนนิบตั ิพระเจ้านั้นเป็ นสิ่ งสาคัญ
เพราะตาของเขาถูก “สิ่ งต่าง ๆ ของโลกปิ ดบังทาให้มืดมน” ตามธรรมดาข้อความที่กล่าวไว้ใน 1 ยอห์น
2:15 ว่า “อย่ารักโลก” นั้นย่อมหมายถึง “สิ่ งต่าง ๆ” ในโลกซึ่ งรวมทั้งทรัพย์สมบัติอนั เป็ นวัตถุ ข้าวของ
และเงินทองทุกประการ ฯลฯ
ชายหนุ่มผูม้ งั่ คัง่ ผูห้ นึ่งไม่ได้ติดตามพระเยซูไปเพราะเหตุวา่ เขาคิดว่าทรัพย์สิ่งของอันมากมาย
ที่เขามีอยูส่ าคัญกว่าการปฏิบตั ิตามน้ าพระทัยของพระเจ้า ดูมาระโก 10:17-22 ในคาอุปมาเรื่ องการหว่าน
พืชนั้น พืชส่ วนหนึ่งเปรี ยบได้กบั “ผูท้ ี่ได้ยนิ พระวจนะแล้วความปรารภปรารมภ์ดว้ ยโลกนี้ และการ
ล่อลวงแห่งทรัพย์สมบัติก็ปกคลุมพระวจนะนั้นไว้จึงไม่เกิดผล” (มัทธิว 13:22) “ท่านทั้งหลายจะปฏิบตั ิ
พระเจ้าและจะปฏิบตั ิเงินทองด้วยก็ไม่ได้” (ลูกา 16:13) มีคริ สเตียนเป็ นอันมากได้พลาดจากพระ
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ประสงค์ของพระเจ้า เพราะเขาถูกผูกพันไว้กบั ทรัพย์สิ่งของ ๆ โลกนี้ ความละโมบโลภหลงได้
ครอบคลุมใจเขาไว้เสี ยแล้ว บุคคลเช่นนั้นหาสมควรที่จะได้รู้จกั น้ าพระทัยของพระเจ้าให้กว้างขวาง
ยิง่ ขึ้นอีกไม่ เพราะเขาได้หนั หนีไม่เชื่อฟังพระประสงค์ของพระเจ้าเสี ยแล้ว
ทุกวันนี้คริ สเตียนมากเหลือเกินที่เดินตามทางโลก 3 ประการที่กล่าวมาแล้วนั้น เพราะเขามิได้
ทราบว่าสิ่ งเหล่านั้นเป็ นที่กีดขวางกั้นมิให้เขาทั้งหลายได้ทราบถึงน้ าพระทัยของพระเจ้า ก้อนหิ นซึ่ งคน
เดินทางมองไม่เห็นคือสิ่ งซึ่ งทาให้เขาสะดุดล้มลงอย่างแน่นอน เรื่ องของทางโลก และการติดตามโลกก็
เป็ นเช่นเดียวกันนั้นแหละ
คริ สเตียนจานวนมากก็เดินอยูใ่ นโลกียวิสัยทางใดทางหนึ่งในสามทางนี้
ส่ วนมากก็เดินไปทั้งสามทางเลยทีเดียว ถึงกระนั้นเขาก็ยงั ไม่รู้เอาเสี ยเลยในสิ่ งที่เกี่ยวกับความผิดหรื อ
ความพลาดพลั้งใด ๆ ในชีวติ ของเขา แล้วก็ยงั สงสัยว่าเหตุใดการทรงนาของพระเจ้าจึงไม่กระจ่างชัด
บางทีอาจมิได้เป็ นเพราะเขาแกล้งทาไม่รู้เดียงสาเสี ยหมด แต่อาจเป็ นเพราะแท้จริ งเขาไม่ชอบที่จะรับฟัง
เกี่ยวกับ เรื่ องนี้อนั เป็ นเรื่ องที่ขดั ขวางมิให้พระเจ้าทรงสาแดงน้ าพระทัยให้ปรากฏแก่เขา คริ สเตียนบาง
คนนั้น ตามข้อเท็จจริ งปรากฏว่า ถ้านักเทศน์คนใดเทศนาถึงเรื่ องสาคัญนี้แล้ว เขาเป็ นต้องเดือดดาล
ทีเดียว แต่บางคนก็เพียงแต่รู้สึกขบขันในคาเทศนานั้นเท่านั้น และไม่คิดที่จะตั้งอกตั้งใจฟังอย่างจริ งจัง
เลย ยังมีบางคนอีกน่ะแหละที่เกิดความประหลาดใจเมื่อได้ฟังคาเตือนสติวา่ คริ สเตียนไม่บงั ควรที่จะ
ย่างเท้าเข้าไปในโรงมหรสพ สถานที่เต้นราวงไพ่ ร่ วมความสนุกสาราญในวันอาทิตย์ หรื อใช้สีแต่งหน้า
และเครื่ องสาอางต่าง ๆ อันสี แต่งหน้าหรื อเครื่ องสาอางนั้น ครั้งหนึ่งได้ใช้กนั แต่ในหมู่คนป่ าคนเถื่อน
เท่านั้น และได้นามาใช้ในประเทศที่เจริ ญแล้วเป็ นครั้งแรกโดยหญิงแพศยาและชาวโลกีย ์ แต่แล้วก็ยงั มี
คนอื่น ๆ ที่ไม่สู่สนใจในคาเทศนาเช่นนั้นอยูอ่ ีก ถึงกระนั้นอาจารย์เปาโลก็ยงั ได้อธิ บายให้เข้าใจชัดเจน
ว่า เราทุคคน “อย่าประพฤติตนอย่างชาวโลกนี้ ” ถ้าเราปรารถนาที่จะแสวงหาให้ได้รู้จกั น้ าพระทัยของ
พระเจ้าซึ่งมีต่อชีวติ ของเรา คริ สเตียนสมัยโบราณได้รับการเยาะเย้ยจากคริ สเตียนสมัยใหม่ แต่ทุกคนก็
จะต้องยอมรับว่า คริ สเตียนในสมัยโบราณได้พบบางสิ่ งบางอย่างในความรอดและในพระคริ สต์ซ่ ึ งคริ ส
เตียนแทบทั้งหมดในสมัยนี้ดูเหมือนจะพลาดโอกาสไปสิ้ น ทั้งนี้เพราะเราจะเห็นได้ง่าย เมื่อเรานา
ข้อเขียนต่าง ๆ ของเขามาเปรี ยบเทียบกันดู รวมทั้งดูจากสิ่ งซึ่ งเราจะเห็นได้ในชีวติ ของคริ สเตียนทัว่ ไป
ในทุกวันนี้ พวกคริ สเตียนในสมัยโบราณได้ผลิตผลดีถวายแก่พระเจ้า คริ สตจักรที่เขาสถาปนาขึ้นนั้นดู
มีชีวติ ชีวาและคึกคักเข้มแข็ง มีอิทธิ พลอยูใ่ นชุมนุมชนแห่งท้องถิ่นนั้น ๆ และได้รับการคารวะยกย่อง
จากโลกส่ วนใหญ่ ในสมัยโบราณก็มีผคู ้ นกลับใจใหม่มากด้วย การ “ฟื้ นฟูวญ
ิ ญาณจิต” ซึ่ งเกิดขึ้นใน
สมัยโบราณเป็ นเงินทองเลย ไม่ตอ้ งใช้วธิ ี จิตวิทยาต่าง ๆ หรื อวิงวอนกันอย่างยึดยาด เพื่อให้ผคู้ นเข้ามา
เชื่อพึ่งในพระเจ้า แต่จิตวิญญาณก็ได้รับการนาเข้ามายังแผ่นดินของพระเจ้าอยูเ่ รื่ อย ๆ เขาทากันอย่างไร
งานของเขาจึงเกิดผลดี? อะไรคือเคล็ดลับของเขา? มีสิ่งที่แน่นอนอยูป่ ระการหนึ่ งละ นัน่ คือเขา
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ดารงชีวิตอยูโ่ ดยไม่พวั พันกันทางโลกีย ์ การแยกตนเองไม่พวั พันกับทางโลก และดาเนินอยูใ่ นความ
สว่างทั้งปฏิบตั ิตามน้ าพระทัยของพระเจ้าแล้ว พระเจ้าทรงนาให้เขานาผูอ้ ื่นมาถึงพระองค์ดว้ ย ถ้าเรา
ต้องการมีฤทธิ์ เช่นเดียวกับเขา เราก็จะต้องปฏิบตั ิเช่นเดียวกันนั้น นี่แหละคือเคล็ดลับของคริ สเตียนใน
สมัยโบราณ
ท่านมีความเห็นอย่างไรเรื่ องนี้? ท่านพร้อมแล้วหรื อยัง? ท่างตีราคาน้ าพระทัยของพระเจ้าและ
การรู ้จกั น้ าพระทัยของพระเจ้าไว้สูงพอที่ท่านจะ “ไม่ประพฤติตามแบบอย่างของชาวโลก” หรื อเปล่า?
นี่คือการเตรี ยมตัวขั้นที่สองที่จะได้ทราบถึงน้ าพระทัยอันดีเลิศของพระเจ้า ซึ่ งเราไม่เห็นมีทางใดที่จะ
หลีกเลี่ยงให้พน้ ไปเสี ยได้ ท่านไม่อาจจะ “สังเกตรู ้น้ าพระทัยพระเจ้าว่าอะไรดี อะไรเป็ นที่ชอบและ
อะไรยอดเยีย่ ม” จนกว่าท่านจะตั้งใจ “ไม่ประพฤติตามแบบอย่างของชาวโลกนี้” จงอย่าพยายามปฏิบตั ิ
ตนคล้อยตามแบบแผนทางโลก การกระทาเช่นนั้นจะทาให้ท่านไม่สมหวังและยุง่ ยากใจ มิตรสหาย
ชาวคริ สเตียนทั้งหลายโปรดใคร่ ครวญเรื่ องนี้ให้จงดี

45

บทที่ 9 เรำรู้จักนำ้ พระทัยของพระเจ้ ำได้ อย่ ำงไร (ต่ อ) ขั้นเตรียมตัว
กำรมีใจมัน่ อยู่ในฝ่ ำยวิญญำณ
การเตรี ยมตัวขั้นที่สาม เพื่อจะได้รู้จกั น้ าพระทัยของพระเจ้าดังที่อคั รสาวกเปาโลได้ระบุไว้ใน
พระธรรมโรม 12:1 และ 2 นัน่ คือ “จงเปลี่ยนนิสัยเสี ยใหม่” ทั้งนี้หมายความว่ากระไร? การเปลี่ยนแปลง
นิสัยเสี ยใหม่ คือ การเปลี่ยนชีวติ ของคริ สเตียน จากชีวิตเก่ามาสู่ ชีวติ ใหม่ เพื่อเขาจะได้ทราบน้ าพระทัย
ของพระเจ้าว่าเป็ นอย่างไร เพื่อเขาจะได้ทราบน้ าพระทัยของพระเจ้าเป็ นเช่นไร ดังนั้นจึงจาเป็ นที่เรา
จะต้องทราบความหมายอันแท้จริ งของ “การเปลี่ยนนิสัยเสี ยใหม่”
ประสบการณ์ของนักเรี ยนผูห้ นึ่งจะเป็ นอุทาหรณ์อนั ดีซ่ ึ งช่วยให้เราเกิดความเข้าใจลึกซึ้ งยิง่ ขึ้น
นักเรี ยนผูน้ ้ นั ได้ผา่ นการเรี ยนไปเทอมหนึ่งโดยใช้วธิ ี ตามสบาย ไม่ต้ งั อกตั้งใจตามที่ควร แต่เมื่อถึงเทอม
ปลายซึ่ งจะต้องสอบไล่นกั เรี ยนผูน้ ้ นั จะทาอย่างไรเพื่อจะได้มีความรู ้ในวิชาต่าง ๆ ตามที่เขาเก็งว่า
ข้อสอบจะออก เขาเตรี ยมตัวอย่างไรบ้าง? ทุกคนย่อมตอบได้ถูกแน่นอน เขานัง่ คร่ าเคร่ งท่องตารับตารา
จนดึกจนดื่น พยายามจดจาปาฐกถาที่อาจารย์สอนมาแล้ว การอ่านตาราและคิดใคร่ ครวญต่าง ๆ เท่ากับ
ฟื้ นสมองให้สดใสเสี ยใหม่ เขาพยายามนึกถึงเวลาที่นงั่ เรี ยนอยูใ่ นชั้นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้สิ่งต่าง ๆ ที่เคย
ได้ยนิ ได้ฟังในห้องเรี ยนกลับคืนมาสู่ ความทรงจาของเขาใหม่
นี่แหละคือความหมายแท้จริ งของข้อความที่อาจารย์เปาโลได้กล่าวไว้ ความคิดของเรา ใจของ
เรา วิญญาณของเรา ตลอดจนชีวติ ซึ่ งดารงอยูฝ่ ่ ายพระเจ้าทั้งหมดจะต้องฟื้ นชื่นใหม่อยูเ่ สมอ โดยอาศัย
อยูใ่ นพระคริ สต์ และหล่อเลี้ยงจิตใจด้วยพระวจนะของพระเจ้า ถ้าเรามิได้ปฏิบตั ิเช่นนี้ แล้ว ก็ไม่สามารถ
มองเห็นพระทัยของพระเจ้าได้ โดยการที่เรามีสัมพันธภาพใกล้ชิดสนิทกับพระเจ้า พระวิญญาณบริ สุทธิ์
จึงทรงกระทาใจของเราให้ได้รู้ถึงน้ าพระทัยของพระเจ้า คริ สเตียนที่จิตใจมัวเมาอยูใ่ นทางโลกียน์ ้ นั
พระเจ้าหาทรงโปรดให้ได้รู้จกั น้ าพระทัยของพระองค์ไม่ จะทรงเปิ ดเผยให้ประจักษ์ก็แต่เฉพาะผูท้ ี่มี
จิตใจอันชอบธรรมและชีวิตของเขาก็ได้เปลี่ยนแปลงใหม่
โดยยึดมัน่ อยูก่ บั สิ่ งซึ่ งเป็ นฝ่ ายวิญญาณ
เพื่อที่จะมีความเข้าใจอันดีในเรื่ องที่เกี่ยวกับพระเจ้า เราจะต้องมีความคิดจิตใจสมกับฝ่ ายวิญญาณ วิถี
ชีวติ ของเราทั้งสิ้ นจะต้องดาเนินไปในทางวิญญาณ เราจะต้องดาเนินไปกับพระเจ้าอย่างมัน่ คงทุก ๆ วัน
โดยการอธิษฐานและศึกษาพระวจนะของพระองค์ โดยวิธีน้ ีแต่วธิ ี เดียวเท่านั้น ชีวติ ของเราจึงจะ
เปลี่ยนแปลงใหม่ และฟื้ นชื่นขึ้นมาใหม่ และเรายังเตรี ยมตัวคอยรับความรู ้เกี่ยวกับน้ าพระทัยของพระ
เจ้าอีกด้วย ถ้าจะพูดอีกนัยหนึ่ งก็คือ ขั้นแห่งการเตรี ยมตัวเพื่อจะได้รู้จกั น้ าพระทัยของพระเจ้า ตามที่อคั ร
สาวกเปาโลได้บอกไว้น้ นั คือ การมีใจมัน่ อยูใ่ นฝ่ ายวิญญาณนัน่ เอง การถวายตัวไม่พวั พันกับทางโลก มี
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ใจมัน่ อยูใ่ นฝ่ ายวิญญาณนัน่ แหละคือการเตรี ยมตัวสามขั้นอันสาคัญยิง่ ของผูท้ ี่มีความประสงค์จะรู ้จกั น้ า
พระทัยของพระเจ้า
ส่ วนผูท้ ี่ไม่คิดว่าน้ าพระทัยของพระเจ้ามีค่าสู ง สมควรที่ตนจะได้เฝ้ าอธิษฐานทูลขอให้ทรง
โปรดเปิ ดเผยให้ตนได้ประจักษ์ไว้ ผูน้ ้ นั ก็หาสมควรที่จะได้รับทราบไม่ ก่อนที่ใครจะทราบน้ าพระทัย
ของพระเจ้า เขาจาต้องตีราคาสิ่ งที่เขาต้องการทราบนั้นให้ถูกต้องเหมาะสม มีผหู ้ นึ่งกล่าวว่า “เมื่อใดที่
ท่านมีโอกาสได้อยูต่ ามลาพังกับพระเจ้าโดยไม่มีผใู ้ ดรบกวน จงคิดถึงรายการประจาวันของท่านแล้วจง
ตัดสิ นใจว่าจะเข้าเฝ้ าพระองค์ในเวลาเดียวกันนั้นทุก ๆ วัน ส่ วนการที่จะกาหนดเวลาสนทนากับพระเจ้า
ให้ชา้ นานสักเท่าใดนั้นก็ตอ้ งสุ ดแท้แต่กิจธุ ระอื่น ๆ ของท่านเอง ถ้านานไม่ได้สักครึ่ งชัว่ โมงทุก ๆ วันก็
ยังดี ดีกว่าวันนี้ใช้เวลาหนึ่งชัว่ โมงพรุ่ งนี้งดเพราะไม่มีเวลาว่าง เมื่อได้กาหนดเวลาที่ท่านจะทาตามวิธีได้
ได้โดยสะดวกแล้ว วันต่อ ๆ ไปก็เข้าเฝ้ าพระเจ้าเวลาเดียวกันนั้นทุก ๆ วัน การรักษาเวลาที่กาหนดไว้น้ ี
อย่างสัตย์ซื่อ จะเป็ นการเตรี ยมตัวให้ได้รับการดลใจจากพระเจ้าและทาให้เรารู ้สึกว่าตนมีการเกี่ยวข้อง
กับพระเจ้าอย่างมัน่ คงจงสงบใจอยูก่ บั พระเจ้าในที่สงัดเงียบ (มัทธิ ว 6:6) แล้วเขาก็อาจหวังว่าพระองค์
จะทรงนาเราอย่างนั้นบ้าง เพื่อว่าคนทั้งหลายจะได้รู้วา่ เรารู ้จกั พระองค์และมีความเข้าใจในทัศนะของ
พระองค์ดี”
เป็ นประสบการณ์และความเชื่อมัน่ ของผูเ้ ขียนมาเป็ นเวลาหลายปี แล้วว่า พระเจ้าอาจแจ้งพระ
ประสงค์ของพระองค์ให้เราทราบ ถ้าเพียงแต่เราจะมีสัมพันธภาพกับพระองค์อย่างใกล้ชิดมัน่ คง โดย
การอธิ ษฐานและศึกษาวจนะของพระองค์ดว้ ยประการฉะนี้ เราจึงจะต้องลงความเห็นว่า การรู ้จกั น้ า
พระทัยของพระเจ้ามิใช่ปัญหาแห่งมันสมองเราเอง แต่เป็ นปั ญหาของหัวใจและชีวติ เมื่อเรามีชยั ต่อสิ่ ง
ทั้งหลายซึ่ งเหนี่ยวรั้งเราไว้มิให้ได้สนิทสัมพันธ์กบั พระองค์พระผูช้ ่วยให้รอดของเราแล้ว เป็ นธรรมดาที่
เราย่อมจะรู ้จกั น้ าพระทัยพระเจ้าได้เองไม่มากก็นอ้ ย
สมมุติวา่ เมื่อพนักงานของบริ ษทั ห้างร้านแห่งหนึ่งออกไปปฏิบตั ิงานภายนอก ณ ตาบลที่อยู่
ห่างไกลจากบริ ษทั ที่เขาทางานอยู่ และเกิดต้องการคาและนาจากนายห้างของเขาขึ้นมา เขาจะทา
อย่างไร? เขาต้องหาทางติดต่อกับนายห้างของเราทันที เช่นติดต่อทางโทรศัพท์ เขาก็จะต้องไปยังที่ ๆ มี
เครื่ องโทรศัพท์ติดต่อเรี ยกไป ซึ่ งจะเป็ นผลให้เขาสามารถได้ฟังคาแนะนาอย่างชัดเจนตามความต้องการ
แต่ถา้ เขามิได้ยกโทรศัพท์ข้ ึนแนบหู หรื อมัวแต่เอาใจใส่ ในสิ่ งอื่นเสี ยหรื อนอนหลับไป หรื อมิได้คอยรับ
ฟังอยู่ เขาย่อมจะไม่ทราบความประสงค์ของนายห้างในเรื่ องที่ตอ้ งการทราบ คริ สเตียนเราก็เช่นเดียวกัน
นี้ เราจะต้องมีสัมพันธภาพอย่างใกล้ชิดกับพระเจ้า เพื่อพระองค์จะได้ทรงเปิ ดเผยน้ าพระทัยของ
พระองค์ให้เราได้ทราบโดยง่าย การติดต่อเช่นนั้นจาต้องให้ดาเนินอยูเ่ รื่ อยไป โดยการอธิ ษฐานและ
สนิทสัมพันธ์กบั พระเจ้าอย่างแน่นแฟ้ น
47

นายออร์ ได้กล่าวว่า “การอธิษฐานเท่ากับเป็ นทางให้ท้ งั สองฝ่ ายได้ติดต่อกัน คือระหว่างคริ ส
เตียนผูป้ รารถนาจะได้รู้จกั น้ าพระทัยของพระเจ้า และพระเจ้าผูท้ รงมีพระประสงค์จะนาบุตรทั้งหลาย
ของพระองค์ได้ทราบน้ าพระทัยและรับไปปฏิบตั ิให้บรรลุผลสาเร็ จ นี่ เป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างยิง่ อย่างหนึ่งใน
การที่จะหาทางให้ได้ทราบแผนการและจุดประสงค์ของพระเจ้าซึ่งทรงกาหนดไว้สาหรับชีวติ ของเราแต่
ละคน เราจะต้องฝึ กหัดอธิษฐานอย่างไม่หยุดยั้ง วันแล้ววันเล่าชัว่ โมงแล้วชัว่ โมงเล่า ครู่ แล้วครู่ เล่า คริ ส
เตียนควรจะเปิ ดทางติดต่อของตนเองไว้เสมอ คือเฝ้ าอธิ ษฐานอย่าหยุดยั้ง การอธิ ษฐานเป็ นสิ่ งที่ควรจะ
ได้กระทาอยูเ่ สมอตลอดวัน พระเจ้าหาได้ทรงมีภารกิจมากมายจนไม่มีเวลาจะสนทนากับท่านเรื่ อย ๆ
คริ สเตียนผูม้ ีใจปรารถนาจะรู ้จกั น้ าพระทัยของพระเจ้า ควรศึกษาหาความชานาญในการอธิ ษฐานโดย
ไม่หยุดชะงัก”
จากประสบการณ์ในชีวิตของข้าพเจ้าเอง ตลอดเวลา 24 ปี ที่คริ สเตียนมาแสดงให้ขา้ พเจ้าเห็นว่า
การแสวงหาน้ าพระทัยของพระเจ้านั้นหามีหนทางลัดใด ๆ ไม่ หลังจากที่ขา้ พเจ้าได้รู้จกั องค์พระเยซูผู ้
เป็ นเจ้าของข้าพเจ้ามาแล้ว เป็ นเวลาเศษหนึ่งส่ วนสี่ ของศตวรรษ ข้าพเจ้าก็ยงั มีประสบการณ์เหมือนเมื่อ
ข้าพเจ้าเริ่ มต้นชี วติ ใหม่ ครั้งใดที่ขา้ พเจ้าปล่อยให้ไมตรี ระหว่างข้าพเจ้ากับพระเจ้าเริ่ มเยือกเย็นลง แต่
เมื่อข้าพเจ้าอยากทราบน้ าพระทัยของพระเจ้าเพื่อการตัดสิ นใจอย่างสาคัญ ข้าพเจ้าก็ตอ้ งสิ้ นหวังและ
ได้รับความยากลาบาก ครั้นข้าพเจ้ามีความสัมพันธ์กบั พระเจ้าอย่างแน่นแฟ้ นก็รู้สึกเหมือนว่าข้าพเจ้า
ทราบน้ าพระทัยพระเจ้าดี ว่าจะทรงโปรดให้ขา้ พเจ้าทาประการใดบ้าง แต่ก็ตอ้ งใช้เวลาคอยบ้าง ข้อนี้
โปรดอย่าลืมเสี ย การดาเนินกับพระเจ้าหาใช่เรื่ องของการปฏิบตั ิภายในเวลาสองสามชัว่ นาฬิกาหรื อสอง
สามวันไม่ แต่จะต้องเป็ นเดือน ๆ และปี ๆ ใน พระคริ สตธรรมคัมภีร์ก็แนะนาไว้หลายแห่งหลาย
ประการให้เรา “คอยท่า” พระเจ้า เพื่อรับพระพรและการทรงนาของพระองค์ ถ้าการทรงนาของพระเจ้า
จะมีคุณค่าอันใดบ้างแก่เรา ก็สมควรแล้วที่เราจะต้องเฝ้ าคอยอยู่ การคอยท่าพระเจ้านั้นย่อมหลายถึงว่า
จะต้องเฝ้ าอธิษฐาน เจริ ญสัมพันธไมตรี และติดต่อกับพระองค์อยูต่ ลอดเวลามิใช่นงั่ รออยูโ่ ดยไม่เอาใจ
ใส่ เกี่ยวกับกรณี น้ ีเลย เพราะว่าโดยการเฝ้ าอธิ ษฐานคอยท่าพระเจ้านี่ แหละ จิตใจของเราจึงพร้อมที่จะรับ
สนองน้ าพระทัยของพระองค์ ดังนั้นเมื่อน้ าพระทัยของพระเจ้าประจักษ์แจ้งแก่ใจเรา เราก็จะปฏิบตั ิตาม
ได้ทนั ที
แท้จริ งสิ่ งทั้งหมดนี้ตรงกันข้ามกับสิ่ งซึ่ งคริ สเตียนหลายคนปฏิบตั ิอยูใ่ นปั จจุบนั เขาเหล่านั้นได้
ปล่อยให้ตนเองพัวพันอยูก่ บั กิจธุ ระต่าง ๆ และสิ่ งอื่น ๆ นานาประการ จนมีเวลาเหลืออยูน่ อ้ ย หรื อหาได้
มีความปรารถนาในอันที่จะได้นงั่ อยูแ่ ทบพระบาทของพระเยซูคริ สต์เจ้า และเรี ยนจากพระองค์ แต่ครั้น
แล้วพอมีเหตุการณ์ฉุกเฉิ นเกิดขึ้นแก่ชีวติ ของเขา เขาก็เกิดความปรารถนาที่จะโถมเข้ามาหมอบอยูแ่ ทบ
พระบาทของพระเจ้าและการอธิ ษฐานทานองนี้ (ถ้าจะทาการวิจยั คาอธิ ษฐานของเขาออกอย่างแท้จริ ง)
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“ข้าแต่พระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีกิจธุ ระมากมายเหลือเกินจนไม่มีเวลามาก
พอที่จะสนทนาวิสาสะกับพระองค์ได้ ขอทรงโปรดยกโทษให้ขา้ พเจ้าด้วย แต่พระองค์เจ้าข้า ขณะที่
ข้าพเจ้ากาลังตกอยูใ่ นความยุง่ ยากข้าพเจ้าจะต้องการทราบว่าพระองค์จะมีพระดาริ อย่างไรในปั ญหาอัน
สาคัญยิง่ พรุ่ งนี้เวลา 10 โมงเช้าขอได้โปรดเถิดพระองค์เจ้าข้า โปรดสาแดงให้ขา้ พเจ้าได้ทราบเร็ ว ๆ อา
เมน” วิธีน้ ีไม่เกิดผลแน่นอน น้ าพระทัยของพระเจ้าจะไม่ปรากฏแก่คนทั้งหลายโดยวิธีน้ ี และจะไม่
ปรากฏแก่บุคคลซึ่ งมีชีวติ เยีย่ งนั้นอย่างแน่นอน ถ้าเราจะมีชีวติ อยูเ่ ฉพาะพระพักตร์ พระเจ้าทุก ๆ วัน
และดาเนินอยูใ่ นสัมพันธไมตรี ของพระองค์เรื่ อย ๆ ไป เมื่อสถานการณ์ฉุกเฉิ นเกิดขึ้น เราก็จะอาศัย
ความชัดเจนของผูพ้ ยากรณ์ท่านหนึ่งเป็ นเครื่ องแนะนา นัน่ คือ “เมื่อเจ้าสงสัยว่าจะเลี้ยวซ้ายหรื อเลี้ยว
ขวา หูของเจ้าก็จะได้ยนิ เสี ยงแนะมาข้างหลังของเจ้าว่า ทางนี้แหละเดินไปเถิด” (ปฐมกาล 30:21)
เมื่อสามีภรรยาคู่หนึ่งอยูร่ ่ วมกันด้วยความรักใคร่ อย่างดีตลอดมาเป็ นเวลาหลายปี ต่างคนต่างรู ้
น้ าใจ และความปรารถนาของกันและกัน ภรรยามีความประสงค์อย่างไร ก็ไม่จาเป็ นจะต้องสาธยายให้
สามีฟังอย่างเยิน่ เย้อ เพียงแต่เอ่ยปากคาเดียวหรื อใช้สายตามองดู หรื อแสดงกิริยาเท่านั้นก็พอที่จะเข้าใจ
กันดี เพราะต่างก็เข้าใจซึ่ งกันและกันดีเสมอ สภาพระหว่างมารดากับบุตรก็อยูใ่ นลักษณะนี้ดุจกันบุตร
มักรู ้ใจและความประสงค์ของมารดาได้โดยรวดเร็ วเพราะอยูก่ บั มารดาทุก ๆ วัน วิง่ เต้นช่วยเหลือรับใช้
มารดามาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้ว เมื่อบุคคลสองคนมีความรักซึ่ งกันและกัน และอยูด่ ว้ ยกันอย่างใกล้ชิด
สนิทสนม การที่จะหยัง่ รู ้น้ าใจและความพึงพอใจของอีกฝ่ ายหนึ่งจึงเป็ นสิ่ งที่ไม่ยากเย็นอะไรเลย ผล
ของการเกี่ยวข้องระหว่างเรากับพระเจ้าก็มีสภาวะเช่นนี้ โดยแท้ แต่ตรงกันข้าม เมื่อการแตกแยกเกิดขึ้น
ระหว่างสามีภรรยาไม่วา่ จะเป็ นโดยพฤตินยั หรื อนิตินยั จะแยกกันแล้วจริ ง ๆ หรื อว่าจะแยกกันเพียงใน
ใจ หรื อแยกในวิญญาณเท่านั้นก็ตามที ความเข้าใจซึ่ งกันและกันก็อบั เฉาลงเรื่ อยไป ถ้าปล่อยให้
เหตุการณ์คงอยูใ่ นลักษณะนั้นเรื่ อยไปเป็ นเวลาหลายเดือนหรื อเป็ นปี ๆ ความที่เคยเข้าใจน้ าจิตน้ าใจกัน
โดยง่าย ก็กลับเป็ นของยากเย็นเหมือนกับพยายามที่จะเข้าใจน้ าใจของคนแปลกหน้า ถ้าหากพระคริ สต์
เป็ นเพียงพระผูช้ ่วยให้จิตวิญญาณของท่านได้รับความรอดเท่านั้น แต่ตลอดเวลาท่านยอมให้พระองค์
เกี่ยวข้องกับชีวติ ประจาวันของท่านเสมือน “คนแปลกหน้า” เท่านั้นเอง ก็เป็ นธรรมดาที่ท่านจะเรี ยนรู ้
น้ าพระทัยของพระองค์ซ่ ึ งทรงกาหนดไว้สาหรับชี วติ ของท่านได้อย่างลาบากยากเย็นเต็มที
ในต่างกาลและต่างวาระ พระเจ้าอาจทรงใช้สิ่งต่าง ๆ กันในการที่จะช่วยให้ท่านได้รู้จกั น้ า
พระทัยของพระองค์ สิ่ งเหล่านั้นคือ โอกาส สภาพแวดล้อม ความผาสุ ก ความประสงค์ของบิดามารดา
คาแนะนาของมิตรสหาย การประมาณความสามารถของตนเอง ความปรารถนาส่ วนบุคคล ความ
ต้องการของชีวิตประจาวัน และสติสัมปชัญญะ แต่สิ่งเหล่านี้จะเป็ นเครื่ องนาทางที่ไว้ใจได้แน่นอน
เสมอไปก็หามิได้ การอธิ ษฐานเพื่อค้นคว้าอย่างลึกซึ้ งเท่านั้น ที่ทาให้เราเห็นทางทราบน้ าพระทัยของ
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พระเจ้าทุกประการอันเป็ นหลักในการประพฤติและการอาชีพของเรา ขณะที่เรากาลังอธิ ษฐานอยูน่ ้ นั
พระเจ้าจะทรงโปรดให้เราเกิดความรู ้และความเข้าใจอันดี พร้อมทั้งความตั้งใจเด็ดเดี่ยวและความรู ้สึก
อันลึกซึ้ งซึ่ งจะเป็ นเครื่ องช่วยเราให้สามารถปฏิบตั ิภารกิจของพระองค์ได้ดี พระเยซูคริ สต์ได้ตรัสบอก
อัครสาวกของพระองค์วา่ “การที่เราจะไปนั้นจะเป็ นประโยชน์แก่ท่าน” เมื่อวันนั้นจะได้มาถึงคือ เมื่อ
ลูกนกอินทรี ยจ์ ะต้องถูกผลักออกจากรัง (เพื่อให้หดั บิน) เมื่อทารกจะต้องเผชิญชีวติ ตามลาพัง เมื่อลูก
ศิษย์จะผละจากร้านของครู ไปประกอบอาชีพของตนเองเวลานั้นได้มาถึงในเทศกาลเพนเทคศเต ซึ่ งเป็ น
เวลาที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ทรงโปรด “ให้” คริ สตจักรมอบฤทธิ์ อานาจให้แก่บรรดาสาวก เพื่อปฏิบตั ิ
ภารกิจของพระเยซูคริ สต์และชี้ทางชีวติ ให้แก่เขาเหล่านั้นด้วย
คาอวยพรให้พระคริ สตธรรมคัมภีร์ใหม่ ซึ่ งเป็ นที่ทราบกันอย่างดีน้ นั มีขอ้ ความตอนหนึ่งว่า
“ความสนิทสนมกับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” 2 โคริ นทร์ 13:14 ทั้งนี้หมายความว่ากระไร? ข้อความนี้มี
บางสิ่ งที่สาคัญจนต้องยกไว้ในระดับเดียวกับ “พระคุณของพระเยซูคริ สต์เจ้าและความรักแห่งพระเจ้า”
ในคาอวยพรประเสริ ฐข้อนี้ เราจะมาเผชิญกับความจริ งสามประการอันสาคัญแห่งพระกิตติคุณซึ่ งมี
1. ความรักของพระเจ้าซึ่ งเป็ นแหล่งกาเนิดแห่งความรอดของเราทั้งหลาย 2. พระคุณของพระ
เยซูคริ สต์เจ้าซึ่ งเป็ นทางที่มาของความรอด และ 3. ความสนิทสนมกับพระวิญญาณบริ สุทธ์ อันเป็ นผล
ของสิ่ งทั้งปวง คือ ชีวิตและประสบการณ์ของผูท้ ี่เป็ นสาวก พี่นอ้ งทั้งหลาย ขอให้คานึงถึงสิ่ งนี้ให้จง
หนัก
โดยความสนิทสนมกับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จึงเป็ นเหตุให้บุตรของพระเจ้าทั้งหลายได้รู้จกั น้ า
พระทัยของพระบิดาเจ้า
ดูเหมือนมีคริ สเตียนน้อยคนที่รู้ดีถึงเรื่ องชีวิตและการปฏิบตั ิงานของนาย บลูมฮาร์ต ผูร้ ักพระ
เจ้าอย่างแท้จริ งซึ่ งได้ถึงแก่กรรมไปอยูก่ บั พระเจ้านานแล้ว
ท่านผูน้ ้ ีดูเหมือนได้ทาการอธิ ษฐานเป็ น
พิเศษเพื่อผูป้ ่ วยเจ็บและพระเจ้าก็ทรงตอบคาอธิ ษฐานของท่าน อย่างไรก็ดีก่อนที่ท่านจะได้อธิ ษฐานเพื่อ
คนป่ วยสักคนหนึ่ง เป็ นธรรมเนียมที่ท่านจะต้องปลีกตัวอยูแ่ ต่ลาพังผูเ้ ดียว เฝ้ าคอยท่าพระเจ้าเพื่อเรี ยนรู ้
น้ าพระทัยของพระองค์ในเรื่ องที่จะรักษาคนป่ วยนั้น ซึ่ งบางทีท่านก็ตอ้ งใช้เวลาอยูน่ านหลายชัว่ โมงกว่า
จะแน่ใจในน้ าพระทัยของพระเจ้า นายบลูมฮาร์ ตเรี ยนรู ้น้ าพระทัยของพระเจ้าเกี่ยวกับปั ญหาของการ
รักษาโรคโดยอาศัยความเจนจัดในการอธิษฐานของท่านนัน่ เอง เรื่ องนี้น่าจะเป็ นบทเรี ยนที่ดียงิ่ สาหรับ
เราซึ่ งแสดงให้เราเห็นว่า การทรงนาของพระเจ้านั้นจะเรี ยนรู ้ได้จากทางเดียวคือ โดยการดาเนินอย่าง
ใกล้ชิดสนิทสนมเรื่ อยไปกับพระเจ้า แท้จริ งการดาเนินไปกับพระเจ้าเช่นนั้นคือ ที่มาอันแท้จริ งของ
ความปิ ติยนิ ดีประจาวันของคริ สเตียนผูน้ ้ นั เองด้วย การดาเนินในทางอื่น ๆ ของคริ สเตียนนั้นย่อมมีแต่
อันตรายใหญ่หลวง ดังนั้นขออย่าให้บุตรของพระเจ้าลืมเสี ยว่า ในโลกนี้มีวญ
ิ ญาณร้ายสิ งสู่ อยูท่ วั่ ไป
และวิญญาณร้ายเหล่านั้นพยายามอยูม่ ิได้ขาดที่จะล่อลวงคริ สเตียนให้หลงเดินตามไปสู่ ทางผิด การที่เรา
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จะรอดพ้นจากถูกชักนาไปในทางผิดโดยเล่ยห์ ลอกลวงของวิญญาณร้ายนั้น มีแต่ทางเดียวคือ รู ้จกั น้ า
พระทัยของพระเจ้าและดาเนิ นไปกับพระผูช้ ่วยให้รอดของเราด้วยการอธิ ษฐานอย่างเต็มกาลัง ขอให้
ศึกษาเรื่ องนี้ จาก 1 ยอห์น 4:1
นายเจมส์ แม๊คคองกี้ ได้เขียนไว้ในหนังสื อเล่มเล็ก ๆ ของเขาให้ชื่อว่า “ชีวติ ซึ่งพระเจ้าลิขิตไว้
แล้ว” กล่าวถึง ดร.เฮนรี ฟอสเตอร์ ผูม้ ีความสามารถอยูใ่ นวงการของพระเจ้าทั้งเป็ นคนที่น่าพิศวงยิง่ นัก
สามารถเล็งเห็นวิถีทางและน้ าพระทัยของพระเจ้าเกี่ยวกับการทรงนาของพระองค์ในเรื่ องชีวติ ภายหลัง
มรณกรรมของท่านแล้ว ผูค้ นมักชอบถามว่า อะไรคือเคล็ดลับในชีวติ ของท่าน? แล้วเพื่อนเก่าของนาย
ฟอสเตอร์ ก็ได้พาผูท้ ี่มาเยีย่ มเยียนไปที่หอ้ งทางานของนายฟอสเตอร์ และชี้ให้ดูรอยขาดสองแห่งบนพรม
ปูพ้นื อันเป็ นที่ ๆ คอยรองรับเข่าทั้งสองของนายฟอสเตอร์ ในยามที่ท่านอธิ ษฐานแล้วกล่าวว่า “นัน่
แหละคุณ คือเคล็ดลับที่ทาจะให้คุณเฮนรี ฟอสเตอร์ มีฤทธิ์ อานาจและสติปัญญาจัดการกับสิ่ งต่าง ๆ ทั้ง
ที่เกี่ยวกับพระเจ้าและเกี่ยวกับมนุษย์” แล้วนายแม๊คคองกี้ก็ฝากความคิดเห็นของเขาว่า “เพื่อนรัก ถ้าท่าน
พรมของท่านขาดเพราะเหตุเดียวกันนี้แล้ว อย่ากลัวเลยท่านจะไม่ผดิ หวังในเรื่ องแผนชีวติ ซึ่งพระเจ้า
ทรงกาหนดไว้แล้วนั้นดอก เพราะเหตุวา่ นัน่ แหละคือเคล็ดลับซึ่งจะทาให้ชีวติ ของมนุษย์ทุกรู ปทุกนาม
ได้รับสติปัญญาและการทรงนาจากพระเจ้าละ........แต่วา่ ถ้าผูใ้ ดในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ให้คนนั้น
ขอแต่พระเจ้า” ยากอบ 1:5 “ท่านเป็ นผูห้ นึ่งในกระบวนผูข้ าดสติปัญญาเกี่ยวกับแผนชี วติ ของตนอันพระ
เจ้าได้ทรงขิลิตไว้เช่นนั้นหรื อ? ถ้าเช่นนั้นจงทูลขอต่อพระเจ้าเถิด จงอธิ ษฐาน! อธิษฐานด้วยความ
ไว้วางใจเต็มที่อธิษฐานเรื่ อยไป อธิษฐานด้วยความหวังใจ และพระเจ้าจะทรงนาท่านไปสู่ ที่สุขสาราญ
อย่างแน่นอน ที่นนั่ ท่านจะวางใจได้วา่ ตนเองได้เดินอยูใ่ นวิถีทางซึ่ งพระเจ้าทรงเลือกสรรไว้ให้แล้ว” สิ่ ง
ที่นายแม๊คคองกี้ได้กล่าวถึงนั้น แน่ทีเดียวคือสิ่ งซึ่ งอาจารย์เปาโลได้เล็งถึงเมื่อท่านกล่าวว่า “จงเปลี่ยน
นิสัยเสี ยใหม่” ผลลัพธ์ประการหนึ่งซึ่ งเกิดจากการดาเนิ นกับพระเจ้าเรื่ อยไป และการฟื้ นฟูจิตวิญญาณ
ของตนใหม่เสมอดังที่กล่าวมาแล้ว คือการเปลี่ยนชีวติ ของตนใหม่ท้ งั หมดนัน่ เอง ในพระธรรมลูกา 9:39
ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงพระวรกายของพระเยซูคริ สต์เจ้าบนภูเขาไว้ดงั นี้
“เมื่อพระองค์กาลัง
อธิ ษฐานอยู่ วรรณพระพักตร์ ของพระองค์ก็เปลี่ยนไป” เรื่ องเช่นนี้ เกิดขึ้นจริ ง ๆ กับพวกสานุศิษย์ของ
พระองค์ในครั้งกระโน้นอยูเ่ สมอ และจะต้องปรากฏขึ้นจริ ง ๆ กับพวกสานุศิษย์ของพระองค์ในสมัยนี้
ด้วยดุจกัน
ดร. ฮาโรลด์ อาร์ . คุก ได้เขียนรายการต่อไปนี้ไว้โดยถือว่าเป็ นหลักสาคัญทัว่ ๆ ไปในการทรง
นาของพระเจ้า “การสานึกตนว่าตนปรารถนาการทรงนาของพระผูเ้ ป็ นเจ้าความเต็มใจที่จะให้พระเจ้า
ทรงนาตน การเลิกความสนใจในตนเองทั้งหมด และการดาเนินกับพระเจ้าอย่างใกล้ชิดซึ่ งจะทาให้เรา
ได้เรี ยนรู ้น้ าพระทัยของพระเจ้าโดยง่าย
เช่นเดียวกับการใช้พระวจนะของพระเจ้าอยูเ่ สมอในการ
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อธิ ษฐานด้วยความตั้งใจจริ ง” ประโยคซึ่งใช้ตวั หนังสื อเอนนั้นเป็ นประโยคที่สาคัญที่สุดของรายการนี้
ผูท้ ี่มีความตั้งใจว่าจะดาเนิ นกับพระเจ้าอย่างแท้จริ ง ย่อมจะได้รับสมบัติอนั มีค่ามหาศาล คือความรู ้แจ้ง
เห็นจริ งในน้ าพระทัยของพระเจ้าซึ่ งมีต่อชีวิตของเขาเอง ท่านผูอ้ ่านที่รัก บางทีบทนี้จะเป็ นบทสาคัญ
ที่สุดในหนังสื อเล่มเล็ก ๆ ของเรา โปรดศึกษาดูให้จงดีขอพิจารณาดูให้ตลอดและปฏิบตั ิตามสัจธรรมซึ่ง
ปรากฏอยูใ่ นนี้ดว้ ย จงระลึกว่าพระคริ สต์อยูก่ บั ท่านเสมอ
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บทที่ 10 บ่ อเกิดของกำรดลใจ พระวจนะของพระเจ้ ำ
ความรู ้เกี่ยวกับพระราชประสงค์ของพระเจ้า เป็ นเครื่ องแสดงให้เห็นว่าเรามีชีวิตจิตใจอยูบ่ น
ระดับสู งสุ ด การขาดความรู ้หรื อขาดความแน่ใจในเรื่ องพระราชประสงค์ของพระเจ้านั้นหมายความว่า
เรายังมีชีวติ จิตใจอยูใ่ นระดับต่ามาก ข้อเท็จจริ งสองประการนี้เรารู ้เห็นได้ง่าย แต่ปัญหามีอยูว่ า่ คนนั้น ๆ
จะหลุดออกจากระดับแห่งความไม่แน่นอนใจนั้นได้อย่างไร?
และจะไปสู่ ระดับสู งขึ้นไปคือความ
แน่นอนในนั้นได้อย่างไร? ตามธรรมดาบ้านสองชั้นหรื อหลายชั้น เราจะขึ้นไปสู่ ช้ นั บนได้เราก็ตอ้ ง
สร้างทางขึ้นอาจเป็ นบันไดหรื อลิฟก็ได้ ทางขึ้นจะต้องมีบนั ไดขึ้นไปเป็ นขั้น ๆ ซึ่ งจะนาให้ไปสู่ ช้ นั สู ง ๆ
ได้ ถ้าเราไปเยีย่ มบ้านใครบังเอิญเรามีความจาเป็ นที่จะใช้หอ้ งน้ า เราก็ถามเจ้าของบ้านว่าห้องน้ าอยูท่ ี่
ไหน เจ้าของบ้านจะชี้บอกว่าอยูช่ ้ นั บนห้องด้าวขวามือ นัน่ แปลว่าเจ้าของบ้านหวังว่าเราคงจะแรง
พอที่จะขึ้นไปถึงห้องน้ าชั้นบนได้ทางบันได ถ้าเราปฏิเสธไม่ยอมขึ้นทางบันไดและพยายามหาทางอื่น
ขึ้นไปชั้นบนแล้วไซร้ เจ้าของบ้านคงนึกแปลกใจว่าคน ๆ นี้ถา้ จะชอบกลเสี ยกระมัง? ถ้าเราจะบอก
เจ้าของบ้านว่าเราไม่อยากขึ้นไปบนทางบันได เพราะมันลาบากเกินไป เจ้าของบ้านก็คงบอกว่านัน่ เป็ น
ทางง่ายและสะดวกดีที่สุดที่จะขึ้นไปชั้นบน เพราะทุกคนในบ้านใช้กนั อยูท่ ุก ๆ วันเป็ นประจา
ทานองเดียวกัน ในชีวติ ของเรามีทางเดียวที่จะหลุดพ้นจากความสงสัยความไม่แน่ใจเกี่ยวกับ
การรู ้จกั พระประสงค์ของพระเจ้าและขึ้นไปสู่ ระดับจิตใจที่สูงกว่าคือไปถึงความแน่ใจ เราจะต้องใช้
บันไดถึงสามขั้นตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ในบทก่อน ๆ สามบทที่ผา่ นมา มีบางคนจะแย้งว่าบันไดสามขั้น
นั้นยากเกินไปเดินขึ้นไม่ไหว เราก็มีความเสี ยใจที่จะเรี ยนให้ทราบว่าไม่มีหนทางอื่นที่จะเรี ยนรู ้หรื อ
ทราบถึงพระราชประสงค์ของพระเจ้าได้ หลายคนอยากจะหาวิธีที่ง่ายกว่านั้นซึ่ งจะยกจิตใจของเขาให้
สู งขึ้นโดยทันทีทนั ใดและสู งขึ้นโดยเขาไม่ตอ้ งลงทุนหรื อออกแรงทางานแต่ประการใดเลย แต่เราก็
ได้รับการสอนว่าไม่มีวธิ ี การเช่นนั้นเลย ท่านจะรู ้จกั น้ าพระทัยของพระเจ้าโดยไม่ทาตามขั้นสามขั้นใน
โรม 12:1,2 ไม่ได้เลย อุปมาเหมือนจะขึ้นไปชั้นที่สองของบ้านที่คนอยูท่ วั่ ๆ ไปนั้น ตามปกติก็ตอ้ งขึ้น
ไปทางบันได ซึ่ งสร้างขึ้นไว้สาหรับเป็ นทางขึ้น ถ้าปฏิเสธไม่ยอมขึ้นทางบันไดก็หมายว่า ตนยังคงอยูใ่ น
ระดับเดิมต่อไป
แต่ถา้ หากว่าใครยอมทาตามข้อแนะนาของอัครสาวกเปาโลแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไป? คือ
จาก ณ ที่น้ นั เราจะได้รับความรู ้เกี่ยวกับน้ าพระทัยของพระเจ้าง่ายขึ้น ถ้าท่านได้ปฏิบตั ิตามขั้นเหล่านั้น
ด้วยเจตนาอันบริ สุทธิ์ ใจจริ ง ๆ แล้วไซร้ และมีชีวติ สัมพันธ์สนิทสนมกับพระเจ้าจริ ง ๆ อย่างขั้นที่สาม
ได้บอกไว้ ผูน้ ้ นั จะได้รับแหล่งกาเนิดหรื อบ่อเกิดของการดลใจสามประการซึ่ งเป็ นความรู ้ที่ไม่มีวนั
ผิดพลาดและจะผลิตแสงสว่างของชีวติ และสิ่ งที่เราต้องการสาหรับนาทางเราให้ไปสู่ จุดศูนย์กลางแห่ง
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พระประสงค์ของพระเจ้า แหล่งที่เป็ นต้นกาเนิดสิ่ งเหล่านี้ประการแรกมาจากพระวจนะของพระเจ้า
ดังต่อไปนี้
ประการที่หนึ่ง การรู ้จกั วิธีใช้พระวจนะของพระเจ้าเป็ นแหล่งกาเนิดของการดลใจในชี วติ ของ
ท่าน ท่านจาเป็ นจะต้อง “แช่อิ่ม” ตัวของท่านด้วยพระวจนะของพระเจ้า พระเจ้าทรงสาแดงน้ าพระทัย
และพระราชประสงค์ของพระองค์ให้บรรดาบุตรของพระองค์ทราบอย่างกว้างขวาง และอยูใ่ นระดับ
ต่าง ๆ กันดังปรากฏในพระธรรมโอวาท ของพระองค์ซ่ ึ งจารึ กไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์แล้วอย่าง
ชัดเจนขณะที่มนุษย์อ่านพระวจนะของพระเจ้า และค้นหาพระธรรมคัมภีร์ของพระองค์ คนที่อ่านนั้นจะ
พบหลักการดลใจหลายประการ และจะได้รับแสงสว่างอย่างมากมายสาหรับชีวติ ของตนเอง ไม่มีมนุษย์
คนใดในโลกที่สามารถเรี ยนรู้จกั พระประสงค์ของพระเจ้า
ได้หมดทุกข้อทุกประการโดยปราศจาก
ความรู้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ พระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นหนังสื อที่ไม่นาไปผิด ๆ และเป็ นธรรม
โอวาทของพระเจ้าชนิดที่ใช้การได้ตลอดไปเป็ นนิรันดร์ พระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นการสาแดงออกให้
เราเห็นพระปั ญญาและเห็นน้ าพระทัยของพระเจ้า และให้เรามองเห็นพระราชประสงค์ทวั่ ๆ ไปของ
พระเจ้าที่มีต่อบุตรของพระองค์ทวั่ โลก ดังนั้นคนที่ตอ้ งการและตั้งใจจะรู ้จกั น้ าพระทัยของพระเจ้าจริ ง
ๆ จาเป็ นต้อง “ค้นดูในพระคัมภีร์” (ยอห์น 5:39) จงทาให้หวั ใจและสมองของท่านถึงจุดอิ่มตัวด้วยพระ
ธรรมโอวาทของพระเจ้า จงราพึงและภาวนาพระธรรมของพระองค์ท้ งั กลางวันและกลางคืน แล้วท่าน
จะเป็ นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ าซึ่ งจะผลิดอกออกผลตามฤดูกาล และใบของต้นไม้น้ นั จะไม่รู้
เหี่ยวแห้ง หรื อพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ ท่านจะได้รับความรู ้ทวั่ ๆ ไปเกี่ยวกับน้ าพระทัยของพระเจ้าจากพระ
คริ สตธรรมคัมภีร์ ซึ่งเป็ นวิชาที่จาเป็ นสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการคาแนะนาจากพระเจ้า และต้องการเป็ นคริ ส
เตียนชนิ ดที่เกิดผล
มีบางคนเข้าใจผิดว่า พระคริ สตธรรมคัมภีร์ตอนนี้มีความสาคัญมากหรื อน้อยกว่าพระคัมภีร์
ตอนนั้น และบางตอนก็ใช้ให้เป็ นประโยชน์แก่ชีวิตคริ สเตียนสมัยปั จจุบนั ไม่ได้เลย ความคิดชนิดนั้น
เป็ นความคิดที่ผดิ ถนัด คริ สเตียนที่เคร่ งครัดและสุ จริ ตทุกคนที่พยายามแสวงหาพระราชประสงค์ของ
พระเจ้าจาเป็ นจริ ง ๆ ที่ตอ้ งอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์ท้ งั หมดโดยตลอด คือให้อ่านจากปกหน้าจนถึง
ปกหลังอย่างน้อยให้จบปี ละหนึ่งครั้ง เป็ นการเหลือวิสัยที่จะเน้นอธิ บายให้เกิดความจริ งข้อนี้ไปอีก ใน
ชีวติ ของข้าพเจ้าเอง (คือผูแ้ ต่งหนังสื อเล่มนี้) ข้าพเจ้าได้ประสบมาด้วยตนเองดังนี้ ข้าพเจ้ายิง่ อ่านยิง่
เรี ยนและยิง่ ค้นในพระคริ สตธรรมคัมภีร์มากเท่าใด ข้าพเจ้าก็ลดความวุน่ วายในใจเรื่ องน้ าพระทัยของ
พระเจ้าลงมากเท่านั้น และข้อนี้เป็ นความจริ งผูร้ ับใช้ของพระเจ้าจะเป็ นพยานยืนยันได้ทุกคน มีคนหนึ่ง
อ้างไว้วา่ ดังนี้ “หากใครก็ตามที่รู้จกั และคุน้ เคยกับความจริ งในพระคริ สตธรรมคัมภีร์จริ ง ๆ แล้วไซร้ ดู
เหมือนผูน้ ้ นั จะเข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้าได้โดยธรรมชาติไม่มากก็นอ้ ย” จากประสบการณ์ในชีวติ
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ของเราเองเราคงจะยืนยันความจริ งในข้อนี้ได้อย่างเดียวกัน พระธรรมโอวาทของพระเจ้าควรจะฝังลึก
อยูใ่ นจิตใจของเรา และพระวจนะของพระองค์จะอยูท่ ี่ริมฝี ปากของเรา เราควรจะมีชีวิตอยูก่ บั พระธรรม
โอวาทรักพระคริ สต์ธรรมคัมภีร์ ท่องจา ภาวนา และเลี้ยงจิตใจของเราด้วยพระวจนะของพระองค์
ถ้ามีเวลาว่างเมื่อใดเราควรจะใช้เวลาอ่านพระธรรมโอวาทของพระเจ้า และใช้เวลาศึกษาดูขอ้
ลึกลับเหล่านั้น ท่านประธานธิ บดี อับราฮัม ลิงคอล์น ยืนยันว่าได้รับประโยชน์จากคุณค่าของการอ่าน
พระคริ สตธรรมคัมภีร์มาก ท่านใช้เป็ นเครื่ องนาการตัดสิ นใจเรื่ องแนวความคิดเพื่อบริ หารประเทศทั้ง
ได้รับแสงสว่างจากพระคริ สตธรรมคัมภีร์ดว้ ย และไม่ตอ้ งสงสัยว่า อับราฮัม ลิงคอล์นจะไม่สนิทสนม
กับการอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์
และการอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์ดว้ ยความละเอียดละออพินิจ
พิเคราะห์นนั่ เอง จึงทาให้ท่านประธานาธิ บดีผนู ้ ้ ีได้รับปั ญญาและการทรงนาในยามสาคัญที่เต็มไปด้วย
การเสี่ ยงอันตราย ซึ่ งอยูใ่ นฐานะที่เป็ นประธานาธิ บดีของประเทศสหรัฐอเมริ กาในยามบ้านเมืองอยูใ่ น
ขั้นอันตราย แต่เพราะสมองของชายคนหนึ่งในทาเนียบขาวซึ่งได้รับการนาความคิดโดยมีพระวจนะ
ของพระเจ้าเป็ นเครื่ องนาการตัดสิ นใจ ฉะนั้นประวัติศาสตร์ ของชนชาติอเมริ กนั และชนชาติอื่น ๆ อีก
หลายประเทศได้ถูกเปลี่ยนไปและถูกสร้างขึ้นตามแนวของเสรี ประชาธิ ปไตยอันแท้จริ ง ถ้าหากว่าเวลา
นั้นประเทศสหรัฐอเมริ กามีประธานาธิ บดีที่ไม่เชื่อพระเจ้าและไม่สนใจต่อพระวจนะของพระเจ้า
ประวัติศาสตร์ของอเมริ กาจะเป็ นอย่างไร? เหตุการณ์หลายอย่างคงจะแตกต่างจากที่เป็ นมาแล้วและ
กาลังเป็ นอยูม่ าก ๆ! เมื่อคนที่อ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์ดว้ ยลักษณะอิ่มตัวไปด้วยพระวจนะของพระเจ้า
คนนั้นจะมีพระธรรมโอวาทของพระเจ้าเป็ นโคมส่ องเท้าของเขาในการดาเนินชีวิต (อ่านสดุดี 119:105)
ในหนังสื อฮีบรู 4:12 สอนเราว่าพระดารัสของพระเจ้าเป็ นผู ้ “วินิจฉัย ความคิดและความมุ่งหมายในใจ”
พระคริ สตธรรมโอวาทของพระเจ้าช่วยชาระและตรวจค้นจิตใจของเราให้สะอาด
เพื่อแผนการ
จุดประสงค์และเจตนาของเราจะได้ดาเนินไปด้วยความเที่ยงตรง ดังนั้นถ้าเราต้องการจะรู ้จกั น้ าพระทัย
ของพระเจ้าจริ ง ๆ แล้วไซร้จงให้พระวจนะของพระเจ้าเป็ นเพื่อนสนิทของเราอยูต่ ลอดเวลา จงเรี ยนรู ้จกั
พระคริ สตธรรมคัมภีร์จนช่ าชองให้มาก กว่าท่านรู ้สิ่งใด ๆ ในโลก
ประการที่สอง วิธีจะใช้พระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นแหล่งกาเนิดการดลใจของท่าน ท่าน
จาเป็ นต้องใช้พระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นเครื่ องสารวจความหวัง และโครงการของท่านโดยใช้พระคริ สต
ธรรมคัมภีร์เป็ นแสงสว่างนาทาง ปั ญหาประการแรกจงทูลขอการทรงนาจากพระเจ้าโดยใช้พระคริ สต
ธรรมคัมภีร์เป็ นแสงสว่างตรวจค้นดูแผนการที่ท่านจะทา หรื อกาลังคิดว่าจะทา ว่าสิ่ งนั้น ๆ จะถูกต้อง
กับน้ าพระทัยของพระเจ้าหรื อไม่? สิ่ งที่ท่านจะทาไปนั้นประสานกลมเกลียวไปแนวเดียวกับพระวจนะ
ของพระเจ้าหรื อเปล่า?
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บางครั้งมีเยาวชนมาหาข้าพเจ้า
พร้อมกับปั ญหาสาคัญยุง่ ยากใจซึ่ งจะทราบได้จากสี หน้าที่
หมองคล้ า แสดงความวุน่ วายใจของเขา ข้าพเจ้าจึงร่ วมใจกับเด็กหนุ่มคนนั้นอธิ ษฐานทูลขอการทรงนา
เพื่อรู ้จกั น้ าพระทัยของพระเจ้า บางครั้งข้าพเจ้าพบว่า หนุ่มสาวบางคนมีปัญหาเรื่ องรักและเรื่ องการหมั้น
กับคู่รักที่ยงั ไม่รอดพ้นบาป และต้องการให้ขา้ พเจ้าอธิ ษฐานต่อพระเจ้าเพื่อทูลขอให้พระเจ้าทรงสาแดง
น้ าพระทัยว่าเขาควรจะแต่งงานกับคนรักของเขาหรื อไม่? ในรายเช่นนี้เราไม่มีอะไรจะอธิ ษฐานเลย!
เพราะว่าเป็ นการขัดแย้งกับพระวจนะของพระเจ้าอยูแ่ ล้ว ที่คริ สเตียนจะไปสมรสกับคนที่ไม่เป็ นคริ ส
เตียน เราได้รับการเตือนอยูแ่ ล้วว่า “อย่าเข้าเทียมแอกด้วยกันกับคนที่ไม่เชื่อ” (2 โคริ นทร์ 6:14) จากแสง
สว่างแห่งพระวจนะของพระเจ้าในข้อนี้ก็แสดงให้เราเห็นแล้วว่า พระเจ้าไม่มีพระประสงค์ให้คริ สเตียน
คนใดนาตนเข้าไปผูกมัดอยูก่ บั ความสัมพันธ์ของคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า แม้จะเข้าหุ ้นส่ วนค้าขายกับคนที่
ไม่เชื่อพระเจ้าก็ไม่บงั ควรทา เป็ นการไร้ประโยชน์และเป็ นการผิดมากที่เราจะทูลขอพระเจ้าให้ทรงดล
ใจเราในเมื่อปั ญหานั้น ๆ พระคริ สตธรรมคัมภีร์ ได้สอนอยูแ่ ล้วอย่างชัดเจน ว่าเป็ นการผิดและไม่
สมควรประพฤติเช่นนั้น ฉะนั้นจึงไม่มีอะไรที่เราจะไปอธิ ษฐานเผื่อเพราะปั ญหาเช่นนั้น พระคริ สต
ธรรมคัมภีร์ได้สอนไว้แจ่มแจ้งแล้ว และปั ญหาทั้งหมดที่พระเจ้าตรัสสั่งไว้วา่ ควรจะทาอย่างไรนั้นพระ
คัมภีร์บอกไว้เรี ยบร้อยแล้ว คริ สเตียนควรเข้าใจเรื่ องทั้งหมดโดยไม่ตอ้ งศึกษาอะไรเป็ นพิเศษ (เพราะ
ข้อความในพระคัมภีร์ได้บอกไว้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนโดยไม่ตอ้ งการอธิ บายอีก)
โดยการใช้พระคัมภีร์เช่นนี้ จึงช่วยให้เราค่อย ๆ สามารถขจัดปั ญหาต่าง ๆ ได้ทีละอย่างสอง
อย่าง แล้วคริ สเตียนจึงเรี ยนรู ้จกั น้ าพระทัยของพระเจ้าได้ ฉะนั้นเราจึงอาจเรี ยกได้วา่ พระคัมภีร์เป็ น
แหล่งกาเนิดแห่งการดลใจที่สูงสุ ดสาหรับเรา เมื่อพระคริ สตธรรมคัมภีร์บอกเราอย่างตรง ๆ และแจ่ม
แจ้งแล้ว เราไม่จาเป็ นจะต้องถามปั ญหานั้นอีกต่อไป เพราะอานาจสิ ทธิ์ ขาดหมดเพียงเท่านี้ไม่มีต่อไปอีก
ถูกแล้ว พระคริ สตธรรมคัมภีร์จะบอกเราถึงข้อปลีกย่อยในทุก ๆ กรณี สาหรับชีวิตของคริ ส
เตียนทุก ๆ คนเป็ นการส่ วนตัวนั้นย่อมไม่ได้ ดังนั้นเมื่อพระคริ สตธรรมคัมภีร์มิได้บอกข้อปลีกย่อยไว้
เช่นนั้น เราจะจัดการอย่างไรกับปั ญหาเหล่านั้น? เช่นในพระคริ สตธรรมคัมภีร์มิได้บอกว่าข้าพเจ้าควร
เป็ นศาสนทูต หรื อเป็ นศิษยาภิบาล เป็ นครู โรงเรี ยน เป็ นพยาบาล เป็ นพ่อค้า หรื อเป็ นชาวนา แล้วข้าพเจ้า
จะทาประการใดในเมื่อพระธรรมโอวาทของพระเจ้ามิได้บอกเกี่ยวกับปั ญหาชีวิตของข้าพเจ้า? ข้าพเจ้า
คิดว่าเมื่อท่านต้องเผชิ ญกับปั ญหาที่พระคริ สตธรรมคัมภีร์มิได้บอกให้ละเอียดแล้วไซร้ก็เป็ นการสมควร
ที่ท่านจะทูลอธิษฐานของการดลใจจากพระเจ้าโดยตรง
เราเห็นแล้วว่าพระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ น
แหล่งกาเนิดของการทรงดลใจอย่างหนึ่งในหลายอย่าง ซึ่งเราจะได้อธิ บายต่อไปภายหลังสาหรับปั ญหา
ที่วา่ เราควรเป็ นศาสนทูตหรื อไม่น้ นั ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้บอกเราอย่างครบถ้วนถึงหลักการเรื่ อง
การเป็ นศาสนทูต พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้บอกถึงโครงการสาคัญที่พระเจ้าทรงมีแผนการที่จะช่วยคน
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บาปให้หลุดพ้นบาป พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้บอกถึงเรื่ องการช่วยให้พน้ บาปจากปกหน้าถึงปกหลัง
ทีเดียว การที่เทศนาข่าวประเสริ ฐของพระเยซูและการนาประชาชนให้วางใจในองค์พระเยซูน้ นั มีบอก
ไว้ในคัมภีร์เท่า ๆ กับเรื่ องพระเยซูถูกปลงพระชนม์และทรงฟื้ นคืนพระชนม์ ฉะนั้นท่านไม่จาเป็ นต้อง
สงสัยว่าที่ท่านอยากเป็ นศาสนทูตนั้นไม่เป็ นการประสานกับแนวความคิดในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ไม่
มีเรื่ องใดจะประสานตามแนวทฤษฎีของพระคริ สตธรรมคัมภีร์เท่ากับเรื่ องการนาวิญญาณให้รอดพ้น
บาป ถึงแม้วา่ พระคัมภีร์จะบอกและสอนอย่างแจ่มแจ้งถึงการงานของการเป็ นศาสนทูต แต่พระคัมภีร์ก็
ไม่มีบอกให้ชดั เจนเกี่ยวกับคริ สเตียนจะประกอบการอาชี พในโลกนี้
บางครั้งคนหนุ่มสาวมักกลัวไม่กล้าเป็ นศาสนทูต เพราะเกรงว่าจะเป็ นการขัดกับน้ าพระทัยของ
พระเจ้า ครั้นแล้วเขาก็หนั ไปคว้างานอาชีพตามที่เขาเลือกเอาเองตามชอบใจ โดยไม่ได้คานึกเลยแม้แต่
น้อยว่าอาชีพนั้น ๆ จะเป็ นสิ่ งที่พระเจ้าทรงพอพระทัยในอาชีพชนิดนั้นหรื อไม่ เป็ นการถูกต้องและ
เหมาะสมแล้วหรื อที่กระทากับพระเจ้าเช่นนั้น? และเป็ นการยุติธรรมแก่ตวั เองหรื อที่จะปฏิบตั ิเช่นนั้น?
การประกอบอาชีพสาหรับช่วยจิตวิญญาณของคนอื่นให้รอดพ้นบาปก็ยงั มีอนั ตรายน้อยกว่าการหันหลัง
ให้พระเจ้า โดยเรากระโดดเข้าประกอบอาชีพแห่งโลกนี้ ตามอาเภอใจตนเองโดยไม่ปรึ กษาหารื อกับพระ
เจ้า เพราะว่าพระคริ สตธรรมคัมภีร์ไม่เพียงแต่ให้อานาจแก่คริ สเตียนให้ออกไปทาการเผยแผ่พระกิตติ
คุณเท่านั้น แต่ยงั มีบญั ชาให้ออกไปโฆษณาแก่ชาวโลกให้ทราบถึงข่าวประเสริ ฐนี้ ดว้ ย โครงการที่จะ
ช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นบาปซึ่ งเปิ ดเผยออกให้ทราบในพระคัมภีร์มิได้นาออกปฏิบตั ิท้ งั หมด และจะไม่นา
ออกปฏิบตั ิการทั้งหมดจนกว่าพระกิตติคุณจะได้รับการนาไปบอกแก่คนทัว่ โลกที่ยงั ไม่เคยได้ยนิ ได้ฟัง
พระกิตติคุณเลยให้ทราบทัว่ กัน
สรุ ปแล้วถ้าท่านถูกนาให้กระทาการใด ๆ เป็ นการขัดแย้งกับพระคริ สตธรรมคัมภีร์แล้ว ท่านก็
พึงแน่ใจเถิดว่าการนาชนิ ดนั้นมิได้มาจากพระเจ้า ถ้าหากว่าท่านได้รับการดลใจให้ออกไปเป็ นศาสนทูต
ท่านก็พึงเข้าใจว่า การนาชนิ ดนั้นเดินไปแนวเดียวกับพระดารัสของพระเจ้าถูกต้องแล้ว ถ้าท่านรู ้สึกว่า
ได้รับการดลใจนาให้ไปทางาน ซึ่ งพระคัมภีร์มิได้พดู ไว้วา่ อะไร ก็เป็ นการปลอดภัยไว้ก่อนที่จะ
สันนิษฐานเอาว่า นัน่ เป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้าสาหรับท่าน
ประการที่สาม อีกประการหนึ่งที่เราจะใช้พระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นแหล่งกาเนิ ดของการดลใจ
คือ ทูลถามและยอมให้องค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงนาท่านให้ไปพบข้อพระคัมภีร์หรื อข้อความตอน
หนึ่งตอนใดในพระคริ สตธรรมคัมภีร์เพื่อให้ช่วยดลใจในเรื่ องนี้ โดยตรง
ข้อนี้แหละนาให้เกิดปั ญหาหลายอย่างขึ้น เป็ นการปลอดภัยหรื อที่จะเดินตามคาแนะนาตามข้อ
พระคัมภีร์ซ่ ึ งเปิ ดโดยไม่ได้เลือกไว้ก่อนเลย และยอมปั กใจเชื่อข้อพระคัมภีร์หรื อข้อความในประโยค
นั้น ๆ คล้ายกับเชื่อในเซี ยมซี หรื อ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าคาตอบปั ญหานี้ข้ ึนอยูก่ บั ชีวติ ด้านจิตวิญญาณของผูเ้ ชื่ อ
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พระคัมภีร์น้ นั ๆ ด้วย คือหากว่าคริ สเตียนคนนั้นดาเนินชีวิตติดสนิทกับพระเจ้าเหมือนกับที่เราพูด
มาแล้วในบทที่ 9 ข้าพเจ้าเชื่อเหลือเกินว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงสามารถนาชีวติ ของคน ๆ นั้นด้วย แต่
ตรงกันข้ามถ้าหากกว่าคนนั้น เยือกเย็นเฉื่ อยชากับพระเจ้า และมีชีวติ อยูโ่ ดยปราศจากการระมัดระวัง
เรื่ องความประพฤติ เขาก็ไม่อาจใช้วธิ ี ที่เพียงแต่เปิ ดพระคัมภีร์ข้ ึนแล้วเอาเข็มหมุดชี้ โดนตรงไหนก็เอา
ความหมายตรงนั้นแหละ ซึ่ งจิตใจของเขาไม่รู้สึกถึงความเร่ งร้อนถึงเรื่ องการดลใจจากพระเจ้าเลย และ
ไม่เคยนึกฝันมาก่อนเลยว่าข้อพระคัมภีร์น้ นั จะเป็ นการทรงนาของพระเจ้า (ถ้าเช่นนั้นการทาดังกล่าว
แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่ผนู ้ ้ นั เลย) เมื่อชีวิตจิตใจของนั้นอยูใ่ กล้ชิดกับพระเจ้าจริ ง ๆ และเมื่อคน
นั้นทูลอธิ ษฐานขอจากพระเจ้าเพื่อการทรงดลใจจากพระองค์เช่นนั้นก็ยอ่ มทาได้ในเมื่อคนนั้นเปิ ดพระ
คัมภีร์ออกด้วยจิตคารวะต่อพระเจ้าจริ ง ๆ เราก็เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงดลใจผูน้ ้ นั โดยวิธีน้ ีเหมือน ๆ กับวิธี
อื่น ๆ ด้วยโดยทานองเดียวกันพระวิญญาณของพระเจ้าจะทรงพระราชทานให้หวั ใจของคริ สเตียนเกิด
ความมัน่ ใจในพระสัญญาของพระเจ้า บังเกิดความแน่ใจและได้รับการเล้าโลมใจจากพระเจ้าในระยะที่
จาเป็ นต้องการการทรงนาจากพระเจ้าจริ ง ๆ โดยได้รับการดลใจผ่านทางข้อพระคริ สตธรรมคัมภีร์บาง
ข้อ แต่เราเชื่อว่า ไม่ถูกต้องเลยที่คริ สเตียนจะใช้วธิ ี น้ นั เปิ ดข้อพระคัมภีร์ ออกเสี่ ยงทายสาหรับการทรง
ดลใจในกรณี ที่ใหญ่ยงิ่ ในชีวิต วิธีเช่นนี้เป็ นวิธีที่ผดิ ธรรมดาและเป็ นวิธีของเด็กชั้นประถม เป็ นวิธีของ
“เด็กทารกในพระคริ สต์” มากกว่าเป็ นวิธีของผูท้ ี่โตเป็ นผูใ้ หญ่แล้วในพระคริ สต์
เพื่อกล่าวสรุ ปข้อความในบทนี้ เราขอยกเอาคาพูดของนักเพลงสดุดีที่บอกว่า “จงเข้าไปทาง
พระดารัสของพระเจ้าแล้วท่านจะได้รับแสงสว่าง” ในที่น้ ี นกั เพลงสดุดีคงหมายความว่า - ใครก็ตามที่
ดาเนินตามทางแห่งพระวจนะของพระเจ้า พระธรรมโอวาทของพระเจ้าจะทาให้เกิดความสว่างขึ้นใน
จิตใจของผูน้ ้ นั
และแสงสว่างนั้นจะส่ องวิถีชีวติ ให้เดินทางโดยปลอดภัยจากสิ่ งชัว่ ร้ายมารบกวนจิต
วิญญาณ เราเชื่ อแน่วา่ คนของพระเจ้าทุกยุคทุกสมัยคงจะยืนยันความจริ งข้อนี้วา่ - พระวจนะของพระเจ้า
เป็ นอุปกรณ์ดีเลิศที่จะดลใจสาวกของพระเยซูให้เดินอยูใ่ นทางของพระองค์
ไม่มีการทรงนาชนิดใดที่จะเป็ นการขัดแย้งกับพระวจนะของพระเจ้า น้อยครั้งเหลือเกินที่พระ
เจ้าจะทรงนาชีวติ ของเรานอกเหนือไปจากพระคริ สตธรรมคัมภีร์ แต่การทรงดลใจของพระเจ้าจะต้อง
ผ่านหรื อต้องประสานกับพระดารัสของพระเจ้าที่จารึ กไว้แล้วในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ถ้าการดลใจเดิน
ผิดหลักพระคริ สตธรรมคัมภีร์แล้วการดลใจนั้นก็มิได้มาจากพระเจ้า
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บทที่ 11 บ่ อเกิดของกำรดลใจ (ต่ อ) คำยืนยันของพระวิญญำณ
บริสุทธิ์
เรามักได้ยนิ คนอื่นอ้างและเราเองก็อา้ ง โรม 8:16 บ่อย ๆ ว่า “พระวิญญาณนั้นเป็ นพยานรวม
กับจิตใจของเราทั้งหลายว่า เราทั้งหลายเป็ นบุตรของพระเจ้า” แต่เรามักมองข้ามข้อ 14 ไปเสี ยที่วา่ “ด้วย
ว่าพระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงนาพาคนหนึ่งคนใด คนเหล่านั้นจึงเป็ นบุตรของพระเจ้า” พระคัมภีร์
ข้อนี้แสดงให้เห็นว่า พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงนาผูห้ นึ่งผูใ้ ดแล้ว ผูน้ ้ นั จึงจะเป็ นบุตรของพระเจ้า ฉะนั้น
เราจึงรวมความได้วา่ คนไหนจะเป็ นบุตรของพระเจ้าอย่างแท้จริ ง คน ๆ นั้นจะต้องได้รับการทรงดลใจ
จากพระเจ้าอย่างแน่นอน ถ้าเราเองข้อ 14 แล้วข้อ 16 มารวมเข้าด้วยกัน เราก็จะพบว่าพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ทรงใช้ 2 วิธีพิสูจน์วา่ คนหนึ่งคนใดเป็ นคริ สเตียน – ประการแรก พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะทรง
นาชีวติ ของเขา ประการที่สอง จะเป็ นพยานในใจของคนนั้นให้บงั เกิดความแน่ใจ
ในทานองเดียวกันพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะเป็ นพยานยืนยันว่าเราเป็ นบุตรของพระเจ้า
พระ
วิญญาณบริ สุทธิ์จะบอกเราด้วยว่าเมื่อไรเราจะเดินอยูใ่ นน้ าพระทัยของพระเจ้าพระประสงค์อนั หนึ่งใน
หลายประการคือ – พระวิญญาณจะประทับอยูภ่ ายในชีวิตคริ สเตียน เพื่อพระองค์จะทรงสามารถนาทาง
ชีวติ ของเราได้ พระธรรมโอวาทของพระเจ้าทรงสอนความจริ งแก่เราในข้อนี้ เมื่อเราศึกษาดูผลงานแห่ง
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในใจของผูเ้ ชื่อพระเจ้าตามที่ปรากฏเรื่ องราวในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เราพบความ
จริ งสามประการที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงกระทาราชกิจพิเศษของพระองค์ซ่ ึ งทรงทางานในใจของเรา
คือ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงชาระใจเราให้สะอาดบริ สุทธิ์ ทรงเป็ นฤทธิ์ อานาจในตัวของเรา และทรง
เป็ นแสงสว่างแก่จิตใจของเรา เมื่อพระเยซูทรงสัญญาว่าองค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะเสด็จลงมา พระเยซู
ตรัสแก่สาวกของพระองค์วา่ – “เราจะไม่ละทิ้งท่านทั้งหลายไว้เป็ นลูกกาพร้า” (ยอห์น 14:18) เด็ก
กาพร้าคือเด็กที่ถูกทอดทิ้งไว้โดยไม่มีพอ่ และแม่และไม่มีใครอุปถัมภ์เลี้ยงดู และไม่มีใครสั่งสอนในสิ่ ง
ที่ควรประพฤติ และควรปฏิบตั ิ เด็กกาพร้าถูกทอดทิ้งไว้โดยปราศจากผูเ้ ลี้ยงดู และไม่มีผแู ้ นะนาสั่งสอน
พระเยซูทรงสัญญากับสาวกว่าจะไม่เสด็จไปโดยไม่มีผแู ้ นะนา
หรื อจะไม่ทอดทิง้ เขาไว้เหมือนเด็ก
กาพร้า แต่พระองค์จะทรงพระราชทานพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เสด็จมาเป็ นพระพี่เลี้ยง และทรงทาหน้าที่
เหมือนบิดาดูแลบุตรของตน
ในหนังสื อกิจการ เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่า พระหัตถ์ขององค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงนา
สาวกของพระองค์ในคริ สตจักรยุคแรก ๆ อย่างไรบ้าง ให้เราศึกษาดูอย่างคร่ าว ๆ ว่า พระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ทรงกระทาอะไรและทรงทาอย่างไรบ้าง ในกิจการบทแปดเราอ่านพบว่า “ทูตองค์หนึ่งของพระ
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เจ้าได้สั่งฟิ ลิปว่า จงลุกขึ้นไปทางทิศใต้ตามทางที่ลงไปจากกรุ งเยรู ซาเล็ม ถึงเมื่องฆาซาซึ่งเป็ นทางป่ า
ทราย (ทะเลทราย)......ฝ่ ายพระวิญญาณได้ตรัสสั่งฟิ ลิปว่า จงเข้าไปให้ชิดกับรถนั้นเถิด” (กิจการ
8:26,29) นี่เป็ นตัวอย่างให้เราเห็นถึงการทรงนาขององค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซึ่งเราเห็นได้ชดั เจนและ
เป็ นคาสอนบอกเราตรง ๆ พระวิญญาณทรงนาชัดเจนและทรงนาอย่างระมัดระวังเป็ นพิเศษให้ฟิลิปเข้า
ไปใกล้ชิด กับรถคันที่ขนุ นางชาวอิธิโอเปี ยกาลังอ่านหนังสื อและทรงนาให้ขนุ นางผูน้ ้ นั รู ้จกั กับองค์พระ
เยซูคริ สต์
ในกิจการบท 11:12 เป็ นบทเรี ยนให้เราเห็นการทรงนาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
ณ ที่น้ ี เปโตรกาลังบอกให้คริ สตจักรทราบถึงประสบการณ์ที่ได้พบในบ้านของโกระเนเลียว และเปโต
รบอกว่า “พระวิญญาณจึงสั่งข้าพเจ้าให้ไปกับเขาโดยไม่ลงั เลใจเลย” ในที่น้ ีเปโตรต้องอธิ บายว่าเหตุไร
เขาซึ่งเป็ นชาวยูดาจะเข้าไปในบ้านของคนที่ยงั ไม่รับพิธีเข้าสุ หนัต (ซึ่งชาวยูดาถือว่าเป็ นคนไม่บริ สุทธิ์
สะอาด) และจะไปปะปนกับคนที่ไม่นบั ถือศาสนายูดาไม่ได้ และนอกจากนั้นเปโตรยังเทศนาสั่งสอน
พระกิตติคุณแก่คนเหล่านั้น โดยเปโตรบอกแก่คริ สตจักรตรง ๆ ว่า เปโตรได้รับการทรงดลใจจากพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์นาให้ไปยังบ้านของนายร้อยโกระเนเลียว
ในกิจการ 10:19 เราอ่านความว่าดังนี้ “เมื่อเปโตรยังนึกถึงนิมิตนั้น พระวิญญาณก็ตรัสแก่เปโตร
ว่า นี่แน่ะมีสามคนมาหาท่าน จงลุกขึ้นลงไปข้างล่างและไปกับเขาเถิดอย่าสงสัยเลย เพราะว่าเราได้ใช้
เขามา”
แต่เรื่ องที่พระวิญญาณทรงดลใจในหนังสื อกิจการที่เร้าใจของข้าพเจ้ามากที่สุดก็คือกิจการบทที่
13 ข้อ 2 ว่าดังนี้ “เมื่อคนเหล่านั้นกาลังนมัสการพระเจ้า และถือศีลอดอาหาร พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้
ตรัสสั่งว่า จงเลือกบาระนาบากับเซาโล ตั้งไว้สาหรับการซึ่ งเราจะเรี ยกให้เขาทานั้น”
ณ ที่น้ ีเราจะเห็นว่างานเผยแผ่พระศาสนาแก่คนต่างประเทศเริ่ มต้นจากคริ สตจักรนี้ จิตใจของ
เราชื่นชมยินดีเพราะเราทราบว่า พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงดลใจคริ สตจักรให้เลือกบาระนาบากับเซาโล
ออกไปเผยแผ่พระกิตติคุณโดยตรง องค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงเป็ นผูน้ าคริ สตจักรอันติโอเกีย และ
ทรงดลใจผูร้ ับใช้ของพระองค์ท้ งั สองคนให้ออกไปทางานของพระองค์โดยเฉพาะ และเป็ นงานครั้งแรก
ของคริ สตจักรยุคแรกที่ออกไปเป็ นศาสนทูต องค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงเป็ นพระเจ้าของการเกี่ยวเก็บ
ผลทางจิตวิญญาณ พระประสงค์อนั ใหญ่หลวงที่สุดในโลกที่พระเจ้าทรงมีคือจะทรงพิทกั ษ์รักษาคน
ของพระองค์ไว้ให้ทาการโฆษณาให้ชาวโลกรู ้จกั ทางรอดพ้นบาป ตามที่พระเยซูทรงมีบญั ชาแก่สาวก
ไว้ทุกประการ ถ้าสมัยนี้คริ สเตียนดาเนินชีวิตติดสนิท กับพระเจ้าเหมือนกับสาวกในสมัยโบราณ และถ้า
เขายอมมอบถวายตัวกับพระเจ้าเหมือนสาวกสมัยโบราณแล้วไซร้ เราคงจะได้ยนิ เรื่ องราวของบรรดา
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สาวกในปั จจุบนั นี้วา่ พวกเขาได้รับการทรงนาจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ให้กระทาการใหญ่ยงิ่ ในลักษณะ
ต่าง ๆ กัน และออกไปทางานในประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก โดยทาหน้าที่แขนงต่าง ๆ กัน
อุทาหรณ์เรื่ องนี้พอจะเป็ นบทเรี ยนแก่เรา ได้ในที่น้ ีคือมารดาของเด็กคนหนึ่งบอกลูกสาวไว้
หลังจากรับประทานอาหารค่าว่า อย่าออกไปพ้นเขตสนามบ้านของตน คุณแม่ของเด็กนั้นต้องการให้ลูก
สาวอยูบ่ า้ นเพื่อจะได้ช่วยเหลือแม่ทางานเวลาเย็น พอถึงเวลาทางานคุณแม่เรี ยกลูกสาว เขาเรี ยกหาทั้ง
ทางหน้าบ้านและหลังบ้าน แต่ไม่มีเสี ยงขานตอบ สักครู่ หนึ่งต่อมาเด็กคนนั้นกลับบ้านและถูกคุณแม่ดุ
เพราะเรี ยกให้มาทางานแต่ไม่มา เด็กหญิงคนนั้นจึงตอบคุณแม่วา่ “ก็หนูไม่ได้ยนิ คุณแม่เรี ยกนี่คะ” คุณ
แม่ก็ตอบว่า “ถ้าหนูทาตามแม่สั่งคือ อย่าออกไปให้พน้ สนามบ้านของเรา หนูคงได้ยินเสี ยงเรี ยกของแม่
บ้างซิ ” ข้าพเจ้าสงสัยว่าคริ สเตียนหลายคนคงเป็ นเช่นนั้นกระมัง? คืออยูห่ ่างไกลจากพระเจ้าจนไม่ได้ยนิ
พระสุ รเสี ยงที่พระเจ้าตรัสเรี ยกเขา เขามีชีวิตอยูใ่ กล้พระเจ้าไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถได้ยนิ เสี ยงตรัส
ของพระองค์ในเมื่อพระเจ้าทรงพระประสงค์ จะให้เรารู ้จกั น้ าพระทัยของพระองค์แล้วเขาจึงไม่อาจ
ทราบโครงการชีวิตของเขาจากพระเจ้าได้
ปั ญหาจึงเกิดขึ้นว่า พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระเจ้าจะพูดกับเราได้อย่างไร พระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ทรงทาให้น้ าพระทัยของพระเจ้าเป็ นที่รู้จกั แก่คริ สเตียนได้อย่างไร? พระองค์ไม่ทรงจาเป็ นต้อง
ตรัสเป็ นพระสุ รเสี ยงให้หูแห่ งร่ างกายของเราได้ยนิ เสมอไป และตามปกติพระองค์ก็มิได้ทรงทาเช่นนั้น
เราจะได้ยนิ พระสุ รเสี ยงของพระเจ้าด้วยหูทิพย์ทางใจของเรา เช่นเดียวกับเราได้ยนิ ทางหูแห่งร่ างกาย
เหมือนกัน และนอกจากนั้นเรายังมีตาทิพย์มองเห็นได้ดว้ ยตาแห่งจิตวิญญาณเช่นเดียวกับตาของร่ างกาย
ซึ่งเป็ นตาฝ่ ายเนื้ อหนัง บางครั้งเราอธิ บายสิ่ งง่าย ๆ ให้คนอื่นฟังเสร็ จแล้วเราก็ยอ้ นถามว่า “คุณเห็น
ไหม?” ที่วา่ “เห็น” ในที่น้ ีไม่หมายความว่าเห็นด้วยลูกตาของร่ างกาย แต่เป็ นการเห็นด้วยมันสมอง
ฉะนั้นทานองเดียวกัน จิตใจของเราก็มีหูทิพย์ที่จะฟังพระเจ้าด้วยหูของจิตวิญญาณ พระวิญญาณบริ สุทธิ์
ทรงเปิ ดเผยน้ าพระทัยของพระเจ้าให้เราเห็น โดยทรงเน้นในสมองและในใจของเราพระเจ้าทรงมีพระ
ราชประสงค์ ให้เราทาสิ่ งนั้นหรื อสิ่ งนี้ ซึ่ งเราจะสังเกตรู ้ได้ดว้ ยสมองของเราเองว่าพระเจ้าทรงมีพระ
ประสงค์จะให้เราทาอะไรโดยเฉพาะ ถ้าเรามีชีวิตอยูใ่ กล้ชิดพระเจ้าทุก ๆ วัน และเรารู ้สึกอ่อนไหวต่อ
การทรงเตือนของพระเจ้า
และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงสามารถทาให้เรารู ้และเข้าใจได้ชดั เจนว่า
พระองค์ทรงมีพระประสงค์อะไรสาหรับเรา
แต่มีปัญหาอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้น คือเราจะทราบได้อย่างไร ไหนเป็ นความรู ้สึกนึกคิดของเราเอง
หรื อว่าเป็ นสิ่ งที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงดลใจเรา? เราจะสังเกตได้อย่างไรว่าไหนเป็ นความรู ้สึกของเรา
เอง หรื ออันไหนเป็ นพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงยืนยัน? ข้อนี้เรายอมรับและเห็นใจว่าเป็ นปั ญหาสาคัญ
จริ ง ๆ แต่เราเชื่ อว่ามีวธิ ี ที่จะช่วยเหลือในข้อนี้ แต่เราเชื่ อว่าจะต้องสังเกตรู ้วา่ อันไหนเป็ นอันไหน
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ความรู ้สึกนึกคิดหรื อการตื่นเต้นสะเทือนใจ (อาเวค) เป็ นการตื่นตัวทางสมองซึ่ งเกิดขึ้นชัว่ ขณะหนึ่ง
แล้วก็หายไป หรื อเป็ นเพียงอารมณ์ร้อนเกิดขึ้นชัว่ แล่นเท่านั้น ความคิดชนิดนี้ เกิดขึ้นแล้วก็ผา่ นไป เป็ น
การดีอยูบ่ า้ งเหมือนกันที่เราจะมีความรู ้สึกเช่นนั้น ความคิดเช่นนั้นเป็ นการผ่อนหย่อนอารมณ์ และทา
ให้ชีวติ เกิดความน่าทึ่ง ชีวิตจะไม่น่าสนใจเลย ถ้าเราไม่มีอารมณ์ขนั ๆ และน่าหัวเราะอยูบ่ า้ ง ชีวติ จะไม่
มีความหมายสาหรับเรา ถ้าหากว่าไม่มีความสะเทือนใจจนร้องไห้ มีบางคนเรี ยกความรักว่าอารมณ์ และ
คนที่มีความคิดเช่นนั้นเป็ นคนที่ค่อนข้างจะ “ตื้น” อยูส่ ักหน่อย ชีวติ จะเป็ นอย่างไรและเหมือนกับอะไร
ถ้าหากว่าชีวติ นั้นจะไม่เคยผ่านความรักมาเสี ยเลย? แต่ความรู ้สึกคิดถึง (อารมณ์) และประสบการณ์ชีวติ
ของเราเปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ สิ่ งเหล่านั้นไม่อยูใ่ นตัวเราเสมอไปและเป็ นสิ่ งที่ไม่ยงั่ ยืน ก็ดีอยูเ่ หมือนกันที่
เราจะหัวเราะอยูช่ วั่ ขณะหนึ่ง แต่ใครบ้างที่จะชอบหัวเราะและคิกคักอยูต่ ลอดเวลา? การร้องไห้บา้ งก็ดี
เหมือนกัน แต่ใครบ้างล่ะที่ชอบอยูก่ บั คนร้องไห้และบ่นอุบอิบอยูต่ ลอดเวลา? เป็ นการสมควรอยูท่ ี่
คนเราจะมีโอกาสตื่นเต้นชื่นชมยินดีในบางโอกาส
แต่ใครบ้างที่จะชอบอยูก่ บั คนตื่นเต้นรื่ นเริ งอยู่
ตลอดเวลา หรื ออยูก่ บั คนที่ร้องไห้โศกเศร้า หรื ออยูใ่ นเหวแห่งความทุกข์ทอ้ ถอยตลอดเวลา?
ที่ตรงนี้ แหละที่เราจะสังเกตได้วา่ อะไรเป็ นอารมณ์ของเราเอง และอะไรเป็ นการเน้นหรื อเป็ น
การดลใจจากองค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ สิ่งใดที่มาจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะคงอยูต่ ่อไป และผลของ
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะอยูท่ ี่นนั่ วันนี้พรุ่ งนี้ และวันต่อ ๆ ไป เป็ นสัปดาห์ เป็ นเดือน และเป็ นปี
เหมือนกันตลอดเวลา การดลใจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ไม่ใช่มาแล้วก็หายลับไป เมื่อพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ทรงลงมือดลใจให้ผนู ้ ้ นั ทาอะไรและที่ไหนก็ตาม ไม่วา่ อะไรจะเกิดขึ้น สิ่ งที่พระเจ้าทรงดลใจ
ให้แก่คนนั้น ๆ ยังประทับติดตาตรึ งใจอยูต่ ลอดเวลาไม่รู้จกั เสื่ อมคลาย เสี ยงที่บอกแก่เรายังก้องกังวาน
อยูก่ บั เราไม่วา่ เราจะไปไหนหรื อทาอะไร การเน้นหรื อการดลใจชนิดนั้นเราก็บอกได้วา่ เป็ นพระสุ รเสี ยง
ขององค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ตรัสแก่เราแน่ ๆ ตามปกติเมื่อคริ สเตียนเตรี ยมพร้อมและเหมาะสมที่จะรับ
ใช้งานของพระประสงค์ให้ทางานอะไรและที่ไหนแน่แล้วไซร้ พระเจ้าจะทรงตรึ งตราและเน้นให้ผนู ้ ้ นั
เกิดความแน่นอนในใจจนคนนั้นจะบ่ายเบี่ยงหรื อหลีกเลี่ยงไปจากสิ่ งนั้นไม่ได้เลย นัน่ แหละเป็ นวิธีที่
พระเจ้าตรัสแก่มนุษย์
พระวิญญาณของพระเจ้าไม่เพียงแต่นาวิถีชีวติ และทรงควบคุมชีวติ ทุกด้านของคริ สเตียนไว้
เท่านั้น แต่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ยงั ทรงเป็ นผูน้ าทางเหมือนพี่เลี้ยงประจาตัวของเราทีเดียว ไม่วา่ งาน
ประจาวันของเราจะเป็ นงานปลีกย่อยหรื องานพิเศษใด ๆ น้ าพระทัยของพระเจ้าจะปรากฏตลอดวิถีชีวติ
ของเรา ประสบการณ์ของศาสนทูตในป่ าทวีปอเมริ กาใต้เป็ นตัวอย่างให้เราเห็นชัดเจนในเรื่ องนี้ เช้าวัน
หนึ่งศาสนทูตผูน้ ้ ีรู้สึกว่าพระเจ้าทรงดลใจอย่างชัดเจนว่า วันนั้นให้เขาเดินทางไปทางานพิเศษในตาบล
หนึ่งซึ่ งอยูห่ ่างไกลกัน ตามปกติถา้ หากศาสนทูตผูน้ ้ ีจะเดินทางไปตาบลอื่น ๆ เขาจะต้องเตรี ยมตัว
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ล่วงหน้าหลายวัน ฉะนั้นในวันนั้นศาสนทูตผูน้ ้ ี จึงทาเฉยต่อการทรงนาของพระเจ้า โดยนึกว่านัน่ เป็ น
ความคิดนึกของตนเอง แต่เวลายิง่ ล่วงไปเท่าไร เขาก็ลืมความกดดันความคิดที่จะให้ไปยังตาบลอื่นใน
เช้าวันนั้นไม่ได้ เขาจาเป็ นต้องไปวันนั้นโดยไม่ชกั ช้า เขารี บจัดหี บห่อเดินทางโดยเร็ ว เรี ยกลูกหาบชาว
พื้นเมืองสองคนแบกสัมภาระแล้วออกเดินทางทันที หลังจากที่ตอ้ งบุกป่ าฝ่ าดงทึบมาด้วยความเหนื่อย
ยากลาบาก ก็พากันมาค่ากลางทาง และพักนอนในกระท่อมของชาวพื้นเมืองแห่งหนึ่ง ภายในกระท่อม
ทาด้วยไม่ไผ่น้ นั เอง มีชายชราชาวพื้นเมืองคนหนึ่งซึ่ งป่ วยและกาลังนอนรอความตายอยู่ และน่าแปลก
ประหลาดมากที่ชายชราคนนี้ ดูเหมือนจะเตรี ยมตัวไว้ตอ้ นรับการมาของศาสนทูตผูน้ ้ ี และทันทีที่ศาสน
ทูตมาถึง ชายนั้นก็ถามหาพระคริ สธรรมคัมภีร์ จากถ้อยคาที่ชายชราใกล้จะตายคนนั้นตอบคาถามของ
ศาสนทูตนี้ เขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนที่แล้วมานี้ หลังจากที่เขาอธิ ษฐานต่อพระเจ้า เขาฝันไปว่ามีผสู ้ ื่ อข่าว
คนหนึ่งจากสวรรค์นาเอาหนังสื อเล่มหนึ่งมาให้ เขาได้รับการบอกเล่าให้ชื่อถ้อยคาและฟังคาสั่งมาให้
หนังสื อเล่มนั้น แล้วจะได้รับความรอดพ้นบาป แต่ฝันนั้นสั้นนิดเดียวก็จบ ชายชราคนนั้นก็ยงั คงนอน
เจ็บอยูใ่ นกระท่อมท่ามกลางความมืดของดวงจิต บัดนี้คนผิวขาวเดินทางมาหาเขาพร้อมกับ “หนังสื อ”
ของพระเจ้า เขาจึงอยากเชื่ อและได้รอดพ้นบาป ชายชราชาวพื้นเมืองคนนั้นวางใจในองค์พระคริ สต์
และไม่นานนักเขาก็ “นอนหลับ” ไปพักอยูอ่ งค์พระเยซูคริ สต์เป็ นนิ จนิรันดร์ ในสวรรค์
ในประสบการณ์เช่นนี้เราจึงเห็นได้วา่ พระวิญญาณของพระเจ้าทรงนาให้ศาสนทูตผูน้ ้ ีทางาน
พิเศษ และพระองค์ได้ทรงนาเป็ นพิเศษจริ ง ๆ ด้วย คือพระวิญญาณของพระเจ้า ตรัสสัง่ แก่ศาสนทูตให้
ไปหาชายชราคนนั้น
และทรงนาเขาไปถึงกระท่อมของชายที่ทรงกระทาให้เขาเตรี ยมตัวพร้อมด้วย
ความฝัน โดยชายคนนั้นยังไม่ได้เคยได้ยนิ พระกิตติคุณเลย พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ตรัสแก่ชายชราผูน้ ้ นั ซึ่ ง
ยังไม่เชื่อพระเจ้า แต่เป็ นคนค้นหาความจริ งด้วยความสุ จริ ตใจ และเขาเตรี ยมตัวพร้อมที่จะฟังข่าว
ประเสริ ฐซึ่งจะมีผนู้ ามาให้เขาคริ สเตียนคนใดก็ตามที่เชื่ อฟังพระสุ รเสี ยง ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ตรัส
เรี ยกให้เขาเรี ยนรู ้จกั น้ าพระทัยของพระเจ้าในชี วติ ของเขา ผูน้ ้ นั คงหวังได้วา่ เขาจะได้พบประสบการณ์
ชนิดดังกล่าวมาแล้วเหมือนกัน ชีวติ ซึ่ งติดตามการทรงดลใจจากพระเจ้าสาหรับกิจการทัว่ ๆ ไปแล้วไซร้
เขาก็อาจหวังว่าพระเจ้าจะทรงดลใจให้เขาเห็นน้ าพระทัยของพระเจ้าโดยเฉพาะ? พระวิญญาณบริ สุทธิ์
มิได้ทรงเป็ นพยานยืนยันในตัวของท่านดอก
หรื อว่าพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้ท่านทาอะไร
บางอย่างสาหรับพระองค์โดยเฉพาะ? ตามที่ท่านคอยสังเกตดูการดลใจจากพระเจ้า และกาลังอธิ ษฐาน
สาหรับเรื่ องนี้ อยู่ การทรงดลใจชนิดนั้นไม่บงั เกิดความเข้มแข็งและลึกซึ้ งเข้าไปในจิตใจของท่านมาก
ขึ้นดอกหรื อ? ในขณะที่ท่านยอมฟังการดลใจจากพระเจ้าแล้วการดลใจชนิดนั้นมิได้เข้ามาสู่ ดวงใจของ
ท่านอย่างสงบสุ ขลึกซึ้ ง และทาให้ดวงจิตของท่านบังเกิดความสันติสุขดอกหรื อ? ถ้าเป็ นจริ งเช่นนั้นการ
ดลใจอย่างว่าจะต้องเป็ นการดลใจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แน่นอน ถึงอย่างไรก็ตามความจริ งข้อนี้ได้
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นาให้เรามาถึงปั ญหาข้อแรกที่เราถามว่าท่านได้ยอมถวายชีวติ ของท่าน ต่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ท้ งั หมด
หรื อเปล่า? ท่านทราบใจของท่านเองว่า ท่านได้มอบถวายตัวเองโดยยอมจานนต่อพระเจ้าโดยปราศจาก
ข้อแม้หรื อเปล่า? มีสักคราวหนึ่งหรื อไม่ในชีวิตของท่านที่ยอมมอบถวายทุก ๆ สิ่ ง ทุก ๆ อย่างแก่พระ
ประสงค์และการงานของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ชายคนหนึ่งบอกว่า “การถวายตัวเช่นนั้นไม่ใช่ของง่าย
เลย และเรามักถวายตัวของเราแก่พระเจ้าไม่หมดเหมือนกับที่เราคิดว่าเราได้ถวายไปแล้วจะเป็ นการ
ถูกต้องไหมที่ จะหวังให้พระเจ้าทรงนาชี วติ ของท่านไปสู่ พระประสงค์ของพระองค์ซ่ ึ ง พระองค์ทรง
เลือกสิ่ งนั้น ๆ ไว้สาหรับเรา ถ้าท่านได้เลือกตัดสิ นใจไว้แล้วว่าท่านอยากจะไปทางาน ณ ที่ใด ถ้าท่าน
อยากจะฟังการดลใจจากพระเจ้าหรื อคาแนะนาจากพระองค์ ท่านจะต้องมอบตัวของท่านเองไว้ในพระ
หัตถ์อนั ทรงฤทธิ์ ของพระเจ้าทั้งหมดและท่านยินดีเดินตามวิถีทางของพระองค์ไม่วา่ ทางนั้น ๆ จะนา
ทางไปสู่ ทิศใด ท่านยอมให้ความทะเยอทะยานอย่างเห็นแก่ตวั เองเข้าครอบงาจิตใจของท่านหรื อเปล่า?
ท่านควรจะคิดอยูเ่ สมอว่าเป็ นการฉลาดกว่า และดีกว่าที่จะทาให้พระเจ้าทรงพอพระทัยดีกว่าที่จะทาให้
มนุษย์ชอบใจในตัวของท่าน”
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บทที่ 12 บ่ อเกิดของกำรดลใจ (ต่ อ) งำนทีพ่ ระเจ้ ำทรงจัดเตรียม
ยอร์ ช มูลเล่อร์ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ใคร ๆ พากันยกย่องว่าเป็ นคนที่มีความเชื่ อพระเจ้ามากได้กล่าวไว้
เกี่ยวกับการทรงดลใจของพระเจ้าว่า “ข้าพเจ้ายอมรับและมอบตัวของข้าพเจ้าให้อยูใ่ นการจัดหาของ
พระเจ้า การทาเช่นนี้มีบ่อยครั้งที่ช้ ีแจงให้ขา้ พเจ้าทราบแน่นอนว่านัน่ เป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้าซึ่ งเกี่ยว
โยงกับพระวจนะของพระเจ้า และกับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ”
คนรับใช้ของพระเจ้าหลายคนเป็ นพยานยืนยันว่าพระเจ้าได้ทรงนาเขาไปตามพระประสงค์ของ
พระองค์ โดยเฝ้ าดูเหตุการณ์แวดล้อมในชีวิตของเขาเป็ นเป้ าหมาย มีคนรับใช้ของพระเยซูคริ สต์คนหนึ่ง
บอกไว้วา่ ดังนี้ “พระเจ้าทรงดลใจหรื อหนุนพลังใจภายในด้วยเหตุการณ์แวดล้อมภายนอก พระองค์ทรง
ดลใจเหมือนกับลูกโซ่เส้นหนึ่งที่ผกู ติดต่อกันด้วยเหตุการณ์หลายข้อต่อ จนกระทัง่ ผูท้ ี่ได้รับการดลใจ
นั้นจะได้รับการนาไปให้ถึงความสาเร็ จ และสังเกตเห็นได้จนแจ่มแจ้ง”
ลูกโซ่แห่งแผนการของพระเจ้าสาหรับชีวิตของท่านและของข้าพเจ้าได้รับการสร้างขึ้นด้วยข้อ
ต่อหลายอันซึ่ งเรายึดไว้ทีละข้อ ตามวิถีทางแห่งชีวติ ประจาวันของเรา ภายหลังจากที่เรารวบรวมข้อต่อมี
จานวนเพียงพอแล้วโซ่เส้นนั้นก็จะปรากฏขึ้นให้เราเห็น - คือจะเห็นน้ าพระทัยของพระเจ้าคนที่รู้จกั เก็บ
เอาสิ่ งแวดล้อมและเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวติ ประจาวันด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ตและด้วยการอธิษฐานแล้ว
ไซร้คน ๆ นั้นไม่ตอ้ งเกรงว่าเขาจะผิดพลาดไปจากแผนการแห่งโซ่ทองคาของพระเจ้า (ซึ่ งพระองค์ทรง
ประทานแก่เรา)
เราอยากจะยกอุทาหรณ์จากตัวอย่างที่ได้รับการทรงดลใจจากพระเจ้าด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
หนังสื อพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคเดิม และหนังสื อพระคริ สตธรรมภาคใหม่ ตัวอย่างอันดับแรกให้เราดู
จากหนังสื อพระคริ สตธรรมปฐมกาลบทที่ 45 พูดถึงชีวประวัติของโยเซฟ พระเจ้าทรงใช้สถานการณ์
หลายอย่างเพื่อนาโยเซฟคนของพระองค์ เหตุการณ์แวดล้อมที่นาชีวติ ของโยเซฟบางครั้งก็ออกมาจาก
จิตใจของคนชัว่ และจากมืออันสกปรกของศัตรู แต่ถึงกระนั้นพระเยโฮวาห์ ก็ทรงปกครองอยูเ่ หนื อ
เหตุการณ์เหล่านั้นที่เกิดขึ้นแก่ชีวติ ของโยเซฟ
และจากเหตุการณ์เหล่านั้นที่พระเจ้าทรงนาวิถีชีวติ ผู ้
เลือกสรรของพระองค์ จงอ่านหนังสื อ ปฐมกาล 45:5-15 พึงสังเกตดูถอ้ ยคาของโยเซฟที่พดู ไว้ในข้อ 4
ว่าดังนี้ “แต่บดั นี้อย่าเป็ นทุกข์ใจไปเลย อย่าขึ้งโกรธแก่ตวั เองเพราะการขายเรามาที่นี่ ด้วยพระเจ้าได้ทรง
ใช้เราให้มาข้างหน้าพวกท่าน เพื่อจะได้ช่วยชนทั้งหลายให้รอดชี วติ (ข้อ 7) พระเจ้าทรงบันดาลให้เรามา
ก่อนท่านทั้งหลาย เพื่อจะได้อุปถัมภ์วงศ์ตระกูลไว้ในแผ่นดิน และช่วยให้รอดชีวติ ด้วยความอุปการะ
อันใหญ่หลวง มิใช่ท่านทั้งหลายเป็ นผูใ้ ห้เรามา แต่พระเจ้าทรงบันดาลให้มา พระองค์ทรงโปรดให้เรา
เป็ นเหมือนบิดาแห่งกษัตริ ยฟ์ าโร
และเป็ นใหญ่ในราชวังให้ครอบครองทัว่ แผ่นดินอายคุปต์”
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นอกจากนั้นโยเซฟยังต้องผ่านชีวติ ที่ขมขื่นอีกหลายประการล้วนเป็ นสิ่ งแวดล้อมที่ยากแก่การอ่านว่านี่
เป็ นสิ่ งที่อยูใ่ นแผนการของพระเจ้าทั้งสิ้ นสาหรับชีวติ ของโยเซฟหรื อเปล่า? แต่บดั นี้ในเมื่อโยเซฟมอง
ย้อนหลังเขาจะเห็นโครงการใหญ่โตของพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดี และด้วยการไว้วางใจพระเจ้าใน
สิ่ งที่พระเจ้าทรงนามาแล้วทั้งหมด หรื อบางทีเราไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าโยเซฟมีชีวติ อยูอ่ ย่างใกล้ชิดสนิท
สนมกับพระเจ้า และโยเซฟมีความรู ้สึกอยูต่ ลอดเวลาในเหตุการณ์และสิ่ งแวดล้อมเหล่านั้น แต่พระหัตถ์
ของพระเจ้ากาลังทรงนาอยูเ่ สมอไม่วา่ โยเซฟจะรู ้สึกตัวหรื อไม่ก็ตาม
ยังมีเหตุการณ์แวดล้อมอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่ งเราเห็นตัวอย่างได้ชดั เจน เรื่ องนี้ปรากฏในหนังสื อ
กิจการ 16:7 ดังนี้ “เมื่อลงไปยังเมืองมุเซี ยแล้ว ก็พยายามจะไปยังเมืองบิตเนีย แต่พระวิญญาณบริ สุทธิ์
ของพระเยซูไม่โปรดให้ไป” ณ ที่น้ ีเปาโลผูเ้ ป็ นมหาบุรุษของบรรดาศาสนทูตทัว่ โลก พร้อมกับเพื่อน ๆ
ผูร้ ่ วมทางซึ่ งกาลังเดินทางเข้าไปเผยแผ่ข่าวประเสริ ฐในดินแดนซึ่ งพระเจ้ายังไม่มีพระประสงค์จะให้เข้า
ไป “พระวิญญาณของพระเยซูไม่โปรดให้ไป” เราไม่ทราบเพราะไม่ได้บอกไว้วา่ พระวิญญาณบริ สุทธิ์
ทรงห้ามด้วยวิธีใดเพื่อมิให้เข้าไปยังเมืองมุเซี ย แต่เราเข้าใจกันโดยทัว่ ๆ ไปว่าประตู (โอกาส) ที่คน
เหล่านั้นจะเข้าไปเมืองมุเซี ยเช่นนั้นปิ ด ดังกิจการ 16:6 ว่าดังนี้ “ครั้นท่านเหล่านั้นได้ไปทัว่ เมืองฟรู เกีย
กับเมืองกะลาเทียแล้ว พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงห้ามมิให้กล่าวคาของพระเจ้าในมณฑลอาเซีย........”
ประจักษ์พยานข้อนี้ อยูใ่ นภาวะอย่างเดียวกันในกรณี แวดล้อมอย่างเดียวกัน คือพระเจ้าทรงห้ามมิให้
เปาโลและพรรคพวกเข้าไปในอาเซีย ห้ามมิให้เทศนาพระวจนะของพระเจ้าที่นนั่ พึงสังเกตดูวา่ พวกนั้น
ได้พยายามไปทางซ้ายมือแล้วพยายามไปทางด้านขวามือ แต่ท้ งั สองครั้งถูกห้ามมิให้เข้าไปทั้งสองครั้ง
แต่ถึงกระนั้นก็ยงั เป็ นพระหัตถ์ของพระเจ้าที่ทรงนาทางในกรณี แวดล้อมที่ขดั ขวางเช่นนั้น พระเจ้ากาลัง
ทรงนาคนพวกนั้นไปยังเมืองฟี ลิปปี ต่อมาเมื่อคนเหล่านั้นเดินทางมายังเมืองโตรอาแล้ว เปาโลก็
ได้รับศุภนิมิตเห็นชาวมากะโดเนียคนหนึ่งมายืนอ้อนวอนว่า “ขอโปรดมาช่วยพวกข้าพเจ้าในเมืองมากะ
โดเนียเถิด” ดังนั้นเมื่อกรณี แวดล้อมก็บอกชัดเจน และพระสุ รเสี ยงเรี ยกของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
โดยตรงก็ทรงนาโดยชัดเจน ฉะนั้นจึงรู ้แน่นอนว่าพระเจ้าทรงดลใจนา คือทรงนาโดยสิ่ งแวดล้อมตาม
ธรรมชาติประการหนึ่ง และโดยเสี ยงเรี ยกที่สูงกว่าธรรมชาติอีกประการหนึ่ง ประตู (โอกาส) ปิ ดทั้ง
ด้านซ้านและด้านขวา ดังนั้น ศาสนทูตคณะนั้นจึงเดินทางไปเมืองโตรอา และที่เมืองโตรอานี้แหละที่
ได้รับห่วงสายโซ่แห่งการดลใจได้รับพระสุ รเสี ยงแห่งพระวิญญาณของพระเจ้าตรัสดลใจพวกเขา
แม้วา่ เปาโลซึ่ งเป็ นมหาสาวกจะทราบแน่นอนว่า
การติดตามพระเยซูคริ สต์หมายความว่า
อย่างไรก็ตาม เขาก็อาจเดินทางผิดไปถึงสองครั้งถ้าหากว่าเหตุการณ์แวดล้อมไปห้ามเปาโลไว้ อย่าให้
เราลืมว่าเบื้องหลังสิ่ งแวดล้อมของชีวติ คริ สเตียนมีมหาอานาจที่มองไม่เห็นตัว และเป็ นอานาจที่ชาญ
ฉลาดขององค์พระบิดาเจ้าในสวรรค์ทรงทางานอยูต่ ลอดเวลา และพระหัตถ์อนั ทรงฤทธิ์ ของพระเจ้า
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แหละที่ทรงปั้ นและทรงตะล่อมสิ่ งแวดล้อมชีวิตของเราไว้ เพื่อชีวติ ของเราจะได้รับการดัดแปลงให้
กลมกลืนกับน้ าพระทัยของพระเจ้า
เป็ นการยากที่คนของพระเจ้าจะเข้าใจว่า
บางครั้งพระเจ้าหยุดยั้งเราไม่ให้กระทากิจการ
บางอย่าง และเมื่อเราได้รับการขัดขวางมิให้เดินต่อไปข้างหน้า เราก็มกั คิดว่าพระเจ้าไม่ทรงนาเราแล้ว
อันที่จริ งพระเจ้าไม่ได้ทรงดลใจให้กา้ วไปข้างหน้า แต่พระเจ้าอาจทรงบัญชาให้เราคอยสักประเดี๋ยวก็ได้
จงคอยขณะที่พระเจ้าตรัสสั่งให้เราคอย ข้อนี้เป็ นการดลใจเท่า ๆ กับการทรงบัญชาให้เดินไปข้างหน้า
เหมือนกัน (ดูอพยพ 40:34-38) เป็ นการปลอดภัยที่เราจะคอยไปกับพระเจ้า มากกว่าที่เราจะดันทุรังรุ ด
ไปข้างหน้าด้วยเจตนาของมนุษย์ตามลาพัง มีบ่อยครั้งที่พระเจ้าทรงนาโดยการปิ ดประตู (ให้หมด
โอกาสหรื อไม่มีโอกาสทาต่อไป)
บางครั้งการดลใจของพระเจ้าเป็ นแผนการและเป็ นสิ่ งที่สังเกตได้ง่าย โดยผ่านสิ่ งแวดล้อมต่าง
ๆ แต่บางครั้งก็ไม่ง่ายนักที่จะสังเกตให้เห็นและเข้าใจได้เสมอไป เราต้องจาไว้ในสมองเสมอว่า เราต้อง
อาศัยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ให้คอยแปลความหมายของสิ่ งแวดล้อมนั้นเสมอทุกครั้ง ตัวอย่างเช่นพระเจ้า
คงไม่ทรงใช้ให้คนตาบอด คนไร้ความสามารถ หรื อคนพิการ (ง่อยเปลี้ยเสี ยขา) ออกไปเป็ นศาสนทูตยัง
ต่างประเทศเป็ นแน่ สิ่ งแวดล้อมของชีวติ ของเขาทาหน้าที่เป็ นเสมือนการดลใจของพระเจ้าว่า การงาน
ของพระเจ้าในดินแดนต่างประเทศนั้นไม่ใช่ตาแหน่งของเขา หรื อถ้าหากว่าตัวท่านเป็ นบุตรคนเดียวที่
ต้องมีหน้าที่ดูแลบิดามารดาที่ไร้เรี่ ยวแรงที่จะช่วยตัวเองทางบ้าน
นัน่ ก็แปลว่าพระเจ้าไม่ทรงมีพระ
ประสงค์ที่จะให้ท่านทิ้งบิดามารดาไว้ตามลาพังและไปต่างประเทศเป็ นแน่ (1 ทิโมธี 5:8) หรื อหากว่า
ท่านมีสมรรถภาพในทางการค้ามาแต่กาเนิ ด และท่านไม่มีสมรรถภาพในการพูดในที่ประชุมหรื อไม่
สามารถพูดในที่สาธารณะได้ นัน่ ก็คงแสดงให้เห็นชัดว่า พระเจ้ามิได้เรี ยกให้ท่านทางานเป็ นศิษยาภิ
บาลหรื อเป็ นครู สอนศาสนา หรื อพระเจ้ามิได้ทรงนาคนซึ่ งไร้การศึกษาให้ทาหน้าที่แปลตารับตาราต่าง
ๆ ในทางศาสนศาสตร์ เพราะนัน่ ต้องใช้คนที่มีความรู ้ในวิชานั้น ๆ จึงจะทาได้ จงให้เราใช้เชาว์และ
สังเกตดูวา่ อะไรใช้การได้ อะไรใช้การไม่ได้ ถ้าท่านได้รับการเน้นในใจว่านั้นเป็ นผลการยืนยันขององค์
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในใจของท่าน และกาลังทรงทาหน้าที่นาท่านแล้วท่านก็ควรเดินไปในแนวนั้น ๆ
ถ้าหากว่าท่านเลือกเดินทางผิด พระเจ้าก็จะทรงเป็ นผูป้ ิ ดประตูให้ท่านเอง พระเจ้าทรงสามารถนา
สิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ ชนิดใด ๆ ก็ได้ให้มาปิ ดประตูชีวิตของท่านได้ง่ายนิดเดียว และพระเจ้าจะทรงทาแก่
ชีวติ ของคริ สเตียนทุกคนที่สานึกตัวอยูเ่ สมอว่า เขาจะทาทุกอย่างให้พระเจ้าพอพระทัย และจะดาเนิน
ชีวติ ตามพระราชประสงค์ของพระองค์ทุกประการ
มีศาสนทูตคนสาคัญของโลก ได้รับการทรงนาออกไปสอนศาสนาในท้องถิ่นที่พระเจ้าเตรี ยม
ตามสิ่ งแวดล้อม เช่น เดวิด ลิฟวิงสโตน หลังจากที่เขากลับใจเชื่อพระเยซูไม่นานเดวิดก็เกิดมีความสนใจ
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ในการเทศนา สั่งสอนพระกิตติคุณแก่ประเทศที่ยงั ไม่มีใครเคยไปเลย ทั้งเป็ นประเทศที่ยงั ไม่ใคร่ มีใคร
รู้จกั ลิฟวิงสโตน บอกว่า “ความรอดพ้นบาปของมนุษย์ควรเป็ นยอดปรารถนาและเป็ นความประสงค์
ของคริ สเตียนทุก ๆ คน” แต่วา่ การตัดสิ นใจที่เดวิด ลิฟวิงสโตนไปเป็ นศาสนทูตนั้นก็เนื่องมาจากผล
ของการอ่านหนังสื อของดร. คาร์ ล กั้ทสล๊าฟ ซึ่งเคยเป็ นศาสนทูตมาเมืองไทยแล้วเลยไปเมืองจีนใน
ระยะต่อมา ลิฟวิงสโตนขอเสนอตัวไปทางานสอนศาสนาในประเทศจีนโดยสมัครเรี ยนแพทย์เพื่องาน
สาคัญในประเทศนั้น แต่เมื่อถึงเวลาที่เขาพร้อมที่จะออกเดินทาง ประตู (โอกาส) ทางประเทศจีนก็ปิด
ไปไม่ได้ ในที่สุดเมื่อเดวิดได้ติดต่อกับ โรเบิร์ต มัฟเฟท ซึ่งเป็ นศาสนทูตคนแรกในแอฟริ กาใต้ เดวิด
ลิฟวิงสโตน จึงหันความสนใจมาสู่ ทวีปแอฟริ กา ผูท้ ี่อ่านชีวประวัติของลิฟวิงสโตนในสมัยนั้นจะไม่มี
ใครสงสัยในการทรงดลใจของพระเจ้าต่อชี วติ ของลิฟวิงสโตนเป็ นแน่
อโดไนแรม จัด๊ ซัน ซึ่ งเป็ นศาสนทูตรุ่ นแรกที่เดินทางมาประเทศตะวันออกไกล ก็ได้รับการดล
ใจโดยสิ่ งแวดล้อมเหมือนกัน เมื่ออายุได้ยสี่ ิ บเอ็ดปี จัด๊ ซันได้อ่านคาเทศนาที่ตีพิมพ์เป็ นเล่มของคล
อดิอสั บุค๊ คะแนนคนอังกฤษซึ่งเคยทาหน้าที่เป็ นครู สอนศาสนาคริ สต์ประจาบริ ษทั อินเดียตะวันออก
ของอังกฤษอยูเ่ ป็ นเวลาหลายปี
หนังสื อคาเทศนาเล่มนั้นบอกให้ทราบถึงฤทธิ์ อานาจของพระเจ้าซึ่ง
ปรากฏให้เห็นในประเทศอินเดีย โดยเฉพาะพระเจ้าได้ทรงใช้ศาสนทูตชาวเยอรมันคนหนึ่งชื่อ เฟรดเด
อริ ค สว้อทซ์ ให้ทางานเกิดผลมากมาย บางคนบอกว่า “คาเทศนานั้นเป็ นเสมือนเสก็ดเพลิงที่ปลิวตกลง
ไปในจิตใจของจัด๊ ซัน” อีกหกเดือนต่อมาจัด๊ ซันก็ตกลงใจเป็ นศาสนทูต เขาเริ่ มเดินทางมาประเทศ
อินเดีย แต่เมื่อจัด๊ ซันมาถึงประเทศอินเดียเขาไม่ได้รับอนุ ญาตให้ข้ ึนบก ดังนั้นจัด๊ ซันจึงต้องไปขึ้นบกที่
ท่าเรื ออีกแห่งหนึ่ง คือท่าเรื อย่างกุง้ ประเทศพม่า ในประเทศพม่านัน่ เองที่จดั๊ ซันได้ใช้ชีวติ รับใช้พระเจ้า
ตลอดอายุของเขา และเราก็ไม่สงสัยเลยว่า พระเจ้ามิได้ทรงเรี ยกจัด๊ ซันไปประจาเทศนาสั่งสอนข่าว
ประเสริ ฐที่ประเทศพม่าสถานการณ์ครั้งนั้นก็เกิดขึ้นโดยสิ่ งแวดล้อมแท้ ๆ
จอห์น จี. แพ็ทตั้น เป็ นศาสนทูตผูก้ ล้าหาญไปยังหมู่เกาะแถบทะเลใต้ของมหาสมุทรแปซิ ฟิค
ชายคนนี้ได้เริ่ มทางานเป็ นศาสนทูตในประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง ในประเทศสก๊อตแลนด์
โดยเริ่ มสั่งสอนในเมือง ๆ หนึ่ง “ข้าพเจ้ารู้สึกพอใจในหน้าที่การงานของข้าพเจ้า” นี่เป็ นข้อเขียนตอน
หนึ่งที่เขาได้บนั ทึกไว้ในสมุดบันทึกประจาวันของเขา “แต่ถึงแม้ขา้ พเจ้าจะได้รับผลดีในการงานอย่าง
มากมายสักเท่าใดก็ตาม ข้าพเจ้าก็ยงั ได้ยนิ เสี ยงเรี ยกตลอดเวลา.......เสี ยงนั้นเป็ นเสี ยงร้องของมนุษย์ที่ยงั
ไม่ได้ยนิ ได้ฟังพระกิตติคุณเลยในชีวติ และคนเหล่านั้นอยูท่ างเกาะทะเลใต้ และข้าพเจ้ารู ้สึกว่ามีคริ ส
เตียนน้อยคนที่สนใจกับคนพวกนั้น ข้าพเจ้ารู ้ดีวา่ ถ้าข้าพเจ้าเลิกงานซึ่ งข้าพเจ้ากาลังทาอยูเ่ ดี๋ยวนี้ คนอื่น
คงรับหน้าที่แทนข้าพเจ้าถมไป
และเขาอาจทาหน้าที่แทนข้าพเจ้าได้ดีกว่าข้าพเจ้าเสี ยอีกและงานจะ
ดาเนินไปได้ดีกว่านั้น” คริ สจักรเพรสไบทีเรี ยซึ่ งเขาเป็ นสมาชิกอยูใ่ นขณะนั้นได้พยายามหาคนเป็ นศา
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สนทูตไปทางานร่ วมกับ จอห์น อิงกลิช ในหมูเ่ กาะนิวเฮอร์ ไบร้ดม์ าสองปี แล้ว แต่ไม่มีใครสมัคร แม้
จอห์น แพ้ทตั้น พร้อมที่จะเสนอตัวแต่โอกาสก็ยงั ไม่เปิ ด เขาอยากจะตะโกนและร้องบอกในที่ประชุมว่า
“ผมอยูน่ ี่ และก็พร้อมแล้วด้วย ใช้ผมไปเถอะ” แต่เขาก็ยงั ลังเลไม่กล้าเสนอตัวเอง เพราะเกรงว่าจะทา
ผิดพลาด โดยตัวเองอยากไปแต่พระวิญญาณสุ ทธิ์ ไม่ได้สงั่ ให้ไป เขาจึงภาวนาอธิ ษฐานต่อไป แต่ก็ยงิ่
รู ้สึกแน่ใจว่า พระเจ้าทรงเรี ยกให้เขาไปเป็ นศาสนทูตในต่างประเทศ เขามองเห็นความต้องการของชาว
เกาะเหล่านั้นที่ยงั ไม่รู้จกั พระเจ้า และเขาก็ยงิ่ เห็นถนัดมากขึ้นว่าตัวของเขาไม่จาเป็ นที่จะต้องทางานใน
ประเทศสก๊อตแลนด์ต่อไป ในที่สุดเขาอดรนทนไม่ได้เขาจึงพูดว่า “จากข้อเท็จจริ งทุก ๆ ด้าน ที่ขา้ พเจ้า
มองดูจิตใจของข้าพเจ้าเองแล้วดูประหนึ่งเสี ยงนั้นเป็ นเสี ยงเรี ยกจากพระเจ้า” จากความสานึกในตัวเอง
และจากการทรงนาของพระเจ้า เขาจึงลงมือทาตามนั้นทันที ใครบ้างจะสงสัยอีกว่า เขาไม่ได้พบน้ า
พระทัยของพระเจ้า? ใครจะสงสัยในการที่เขาทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้า?
มีอีกเรื่ องหนึ่งที่ควรจะเป็ นบทเรี ยนสาหรับเราคือเรื่ องของ จอห์น สกัด๊ เดอร์ ซึ่งเป็ นนายแพทย์
และเป็ นศาสนทูตคนแรก ที่พระเจ้าได้ทรงเรี ยกให้ไปประจางานในประเทศอินเดีย เพราะคุณพ่อ
ของสกัด๊ เดอร์ ๆ จึงถูกส่ งตัวเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนแพทย์ และเมื่อได้ปริ ญญาทางแพทย์แล้วก็เปิ ดการ
รักษาพยาบาลในประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของเขาเอง และได้รับผลเป็ นที่น่าพอใจ แต่ในใจของเขา ๆ
อยากจะเป็ นผูส้ อนศาสนา ขณะที่เขาออกไปเยีย่ มคนป่ วยคริ สเตียนผูห้ นึ่ง เขาได้อ่านใบประกาศพระ
กิตติคุณ ชื่ อ “ความต้องการของคนหกร้อยล้านคน” นี่เป็ นหนังสื อซึ่ งเขาขอยืมมาอ่าน หลังจากที่เขาอ่าน
แล้วอ่านอีกหลายจบ เขาจึงคุกเข่าลงอธิ ษฐานต่อพระเจ้า และทูลถามว่า “โอ้พระเจ้าข้า พระองค์ทรงมี
พระประสงค์จะให้ขา้ พเจ้าทาสิ่ งไร?” ทันใดนั้นดูเหมือนมีเสี ยงค่อย ๆ ดังมาตามสายลมอย่างชัดเจนว่า
“จงออกไปเทศนาสั่งสอนพระกิตติคุณแก่คนที่ยงั ไม่รู้จกั พระเจ้า” สกัด๊ เดอร์ พร้อมแล้ว เขาทูลกับพระ
เจ้าทันทีวา่ จะทาตามพระบัญชา แต่วา่ ภรรยาของเขาล่ะพร้อมใจด้วยหรื อเปล่า? เขาจะเดินทางไป
ต่างประเทศโดยไม่พาภรรยาไปด้วยนั้นย่อมทาไม่ได้ หรื อจะพานางไปโดยขืนใจนางให้ไปนั้นย่อมทา
ไม่ได้ ดังนั้น เขาจึงตกลงใจอธิ ษฐานว่า “ขอให้พระเจ้าทรงดลใจนางเช่นเดียวกับที่ทรงดลใจข้าพเจ้า ถ้า
นางปฏิเสธไม่ยอมไปด้วยก็เป็ นอันว่าหมดเรื่ องกันที”
แต่น่าอัศจรรย์ใจที่นางสกัด๊ เดอร์ ก็พร้อมที่จะ
เดินทางไปต่างประเทศกับเขา หลังจากนั้นไม่นานนักเมื่อทางสานักงานอเมริ กนั บอร์ ด ได้เสนออยากรับ
นายแพทย์ไปเป็ นศาสนทูตยังประเทศอินเดีย ทั้งสองผัวเมียก็รับข้อเสนอนั้นทันที คนที่ได้อ่านเรื่ อง
ชีวประวัติของสกัด๊ เดอร์ แล้วก็ปฏิเสธไม่ได้วา่ นัน่ ไม่ใช่เป็ นการทรงดลใจของพระเจ้า
ถูกแล้ว พระเจ้าทรงดลใจและกาลังทรงดลใจนาคนของพระองค์อยูเ่ สมอ ๆ โดยใช้สิ่งแวดล้อม
ประจาวันที่เห็น ๆ กันอยูท่ ุกวันนี้แหละทรงนาคนของพระองค์ แต่เราจะต้องมัน่ ใจเสมอว่า เราจะต้องมี
จิตใจสนิทสนมกับพระวิญญาณของพระเจ้า และสามารถอ่านความหมายของสิ่ งแวดล้อมนั้นออก และ
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สามารถมองเห็นและเข้าใจถึงพระราชประสงค์ของพระเจ้าในสิ่ งแวดล้อมนั้น ๆ ได้อย่างชัดเจน
เพราะว่าสิ่ งแวดล้อมนั้น ๆ ไม่ใช่วา่ จะนาเราได้ถูกต้องเสมอไป ฟิ ลิปซึ่ งเป็ นผูป้ ระกาศพระกิตติคุณคน
หนึ่งของพระเยซู พระเจ้าได้ทรงเรี ยกให้ทิ้งการฟื้ นฟูใหญ่ในเมืองสะมาเรี ยออกไปติดตามวิญญาณดวง
เดียวในทะเลทราย (กิจการ 8:5,26) และนัน่ เป็ นสิ่ งตรงกันข้ามกับเหตุการณ์แวดล้อม พระเจ้าทรงเรี ยก
ดไว้ท แอล.มูด้ ี ซึ่งเป็ นคนไร้การศึกษาและมีสมองที่ไม่ได้รับการขัดเกลาอะไรที่มากน้อย ให้ออกมาจาก
ร้านขายรองเท้า และให้เป็ นนักประกาศพระกิตติคุณบทเวทีแสดงธรรมเทศนาอย่างเร้าใจสองฟากสมุทร
แอตแลนติคและกลายเป็ นคนนาวิญญาณให้รอดพ้นบาปได้เป็ นจานวนพัน ๆ หมื่น ๆ
เอฟ.บี.มายเย่อร์ ได้รับคาถามว่า เราจะสังเกตโดยไม่ผดิ พลาดได้อย่างไรว่า อะไรเป็ นน้ าพระทัย
ของพระเจ้า คาตอบของเขามีวา่ ดังนี้ “ปั ญหานี้จะตอบได้ดงั ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าโดยสานเรื อใหญ่ลาหนึ่ ง
คืนนั้นเป็ นคืนที่มืดมิด เรื อของเรากาลังจะเข้าเทียบท่า ข้าพเจ้าถามกัปตันเรื อลานั้นว่าเราจะเข้าเทียบท่า
ซึ่งมีทางเข้าแคบ ๆ ได้อย่างไรในเวลาค่าคืนเช่นนี้? กัปตันเรื อก็ตอบว่า “คุณเห็นแสงสว่างเล็ก ๆ สาม
ดวงนั้นหรื อเปล่า? เมื่อแสงสว่างสามดวงนี้อยูใ่ นแนวเส้นตรงอันเดียวกัน ผมก็รู้วา่ เรื อของผมเดินถูกทาง
แล้ว” ทานองเดียวกันกับเรื่ องสังเกตน้ าพระทัยของพระเจ้า เมื่อพระวจนะของพระเจ้า และเมื่อคาเตือน
หรื อเร่ งเร้าของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ปรากฏขึ้นในดวงจิต และเมื่อสิ่ งแวดล้อมภายนอกประสานกันหรื อ
ไปทานองเดียวกันแล้ว ข้าพเจ้าก็รู้ได้ทนั ทีวา่ ข้าพเจ้ากาลังทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้า”
เรื่ องเกี่ยวกับการที่เราทูลขอให้พระเจ้าทรงจัดเตรี ยมอนาคตของเรา ๆ จะเห็น “เครื่ องหมาย”
ความแน่ใจแห่งน้ าพระทัยของพระเจ้าได้อย่างฆิดโอนเห็นเครื่ องหมายได้หรื อไม่? (อ่านผูว้ นิ ิจฉัย บท
6:36-40) นี่เป็ นวิธีดีที่สุดและแจ่มแจ้งที่สุดหรื อที่เราจะรู ้จกั น้ าพระทัยของพระเจ้า? คือรู้จกั การดลใจ
หรื อการทรงนาของพระเจ้า
ดูเหมือนจะเป็ นวิธีที่ปลอดภัยที่สุด ที่คริ สเตียนสามารภใช้เพื่อจะค้นหาน้ าพระทัยของพระเจ้า
และเป็ นวิธีเดียวที่เราจะรู ้จกั ใช้กนั อย่างแพร่ หลาย อย่างไรก็ตามในกรณี ของฆิดโอนเราก็ควรเข้าใจด้วย
ว่า พระเจ้าทรงปรากฏแก่ฆิดโอนให้เห็นอย่างชัดเจนแล้ว และพระเจ้าทรงบอกฆิดโอนด้วยว่าให้ทา
อะไรและทาอย่างไร ที่ตอ้ งมีการพิสูจน์หรื อต้องทดลองกันนี้ก็เนื่ องจากฆิดโอนยังสงสัย ใจยังหวัน่ เกรง
อยู่ แต่เนื่องจากฆิดโอนเป็ นคนสุ จริ ต และทาทุกอย่างด้วยความจริ งใจ ฉะนั้นจึงต้องใช้เวลาพิสูจน์และ
ทดลองถึงสองอย่าง
บางที “เครื่ องหมาย” ที่คริ สเตียนสมัยปั จจุบนั จะใช้ตรวจดูความแน่ใจว่า น้ าพระทัยของพระเจ้า
เป็ นอย่างไรนั้นได้คลายความศักดิ์สิทธิ์ หรื อหมดความเข้มแข็งลงไปก็ เพราะคริ สเตียนสมัยใหม่ไม่ได้
ถวายตัวกับพระเจ้าจริ ง ๆ ชี วติ ไม่ได้ถูกเจิมด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จนเต็มล้นจริ ง ๆ จึงไม่ได้พยายาม
หาวิธีใช้ “เครื่ องหมาย” เป็ นเครื่ องพิสูจน์หาน้ าพระทัยของพระเจ้า ตามที่เราได้กล่าวมาแล้วในตอนต้น
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ๆ เกี่ยวกับการดลใจของพระเจ้าจากข้อพระคริ สตธรรม คัมภีร์บางข้อก็นามาใช้ได้ในที่น้ ีดว้ ย คริ สเตียน
ที่ประพฤติตามอย่างชาวโลกนี้ ก็ไม่สามารถจะไว้ใจในการทรงดลใจชนิดนี้ได้แท้ที่จริ งข้าพเจ้าก็เคย
เรี ยนให้ทราบแล้วว่า คริ สเตียนที่ประพฤติหรื อดาเนิ นชี วติ อย่างชาวโลก ไม่สามารถค้นหาน้ าพระทัย
ของพระเจ้าได้ดว้ ยวิธีใด ๆ เลย
แต่คริ สเตียนที่สุจริ ตเคร่ งครัดที่ถวายตัวกับพระเจ้าแล้ว และเป็ นคริ สเตียนที่ได้รับการเจิมด้วย
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จนเต็มล้น ก็ยอ่ มทูลขอจากพระเจ้าให้ทรงพระกรุ ณาโปรดสาแดงเครื่ องหมายแห่ง
น้ าพระทัยของพระองค์ โดยเนรมิตสร้างหรื อทรงเปลี่ยนแปลงกรณี แวดล้อมได้ แต่เพื่อให้แน่ใจในเมื่อ
ท่านอธิ ษฐานขอ “เครื่ องหมาย” อย่างนี้ ท่านจะต้องเป็ นคนสุ จริ ตต่อพระเจ้าอย่างจริ งใจ คือต้องซื่ อสัตย์
ต่อพระเจ้าและซื่ อสัตย์ต่อตนเอง และเจตนาหรื อความต้องการตามใจตัวของท่านเองนั้น จะมีเหลืออยู่
ไม่ได้เลยอย่าทูลขอพระเจ้าให้สาแดงเครื่ องหมายวิตถาร หรื อเครื่ องหมายโง่ ๆ ออกมาอย่างที่เรานึก
อยากได้โดยพิสดาร เพื่อจะให้ทราบแน่วา่ พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้ท่านทาสิ่ งนั้นหรื อสิ่ งนี้ แต่ในใจ
ของท่าน ๆ ยังไม่พร้อม และไม่เต็มใจที่จะกระทาตามสิ่ งนั้น ๆ และหวังไว้วา่ สิ่ งแวดล้อมพิเศษตามที่ทูล
ขอไว้น้ นั จะไม่เกิดขึ้นแก่ตวั ท่าน เพราะเหตุวา่ เราไม่สุจริ ตต่อพระเจ้า เมื่อท่านอธิ ษฐานขอเครื่ องหมาย
จากพระเจ้าแล้วใจของท่านจะต้องไม่ลาเอียงเข้าข้างตัวเองเหมือนอย่างฆิดโอนได้กระทา เพราะฆิดโอน
ทูลขอพระเจ้าให้กระทาบางอย่างให้เกิดขึ้นเป็ นกรณี พิเศษ และพอรุ่ งเช้าก็อธิ ษฐานกลับกันขอให้เป็ น
อย่างตรงกันข้าม ซึ่ งพระเจ้าได้ทรงกระทาตามที่ขอทุกประการ แต่การกระทาครั้งนั้น ฆิดโอนทูลขอ
ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตใจ และนัน่ เป็ นเหตุผลที่พระเจ้าทรงตอบคาของฆิดโอน พระเจ้าจะตอบคา
อธิ ษฐานของท่านเหมือนกับเมื่อพระองค์ทรงเห็นว่าท่านยอมถวายตัวของท่านแก่พระองค์ดว้ ยความ
สุ จริ ตใจเหมือนกับฆิดโอน
จงพิสูจน์ ทดลอง พยายามค้นหาน้ าพระทัยของพระเจ้าด้วยวิธีง่าย ๆ และเป็ นวิธีที่ใช้การ
ได้ผลดีสาหรับชีวิตของท่านเอง โดยถามคาถามสาคัญ ๆ แก่ตวั เองหกข้อ ทั้งตั้งรากฐานความเชื่ ออยูบ่ น
สิ่ งนี้ และบนข้อความที่กล่าวมาแล้วในหนังสื อเล่มนี้ หา้ บทก่อนบทนี้ดว้ ย
1. ข้าพเจ้าได้ยอมมอบถวายชีวติ และเจตนาทั้งหมดของข้าพเจ้าแก่พระเจ้า และมีชีวติ อยูเ่ หมือน
เครื่ องบูชาที่มีชีวติ และหัวใจของข้าพเจ้า ได้ยอมถวายทุก ๆ สิ่ งแก่พระเจ้าด้วยวิธีน้ ีหรื อเปล่า?
2. ข้าพเจ้าปฏิเสธความเป็ นอยูอ่ ย่างชาวโลกหรื อเปล่า? ชีวติ ของข้าพเจ้าแยกจากโลกทั้งหมด
หรื อเปล่า?
3. ข้าพเจ้าดาเนินชีวิตสนิทสนมและเป็ นมิตรกับพระเจ้าอย่างแท้จริ งหรื อเปล่า? และดวงใจของ
ข้าพเจ้าในปั จจุบนั ยังมีความสัมพันธ์สนิทสนมอยูก่ บั พระเจ้าหรื อเปล่า?
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4. สิ่ งที่ขา้ พเจ้ากาลังพิจารณาดูอยูเ่ ดี๋ยวนี้ ตรงกับแนวคาสอนแห่งพระวจนะของพระเจ้าหรื อ
เปล่า? ทั้งเหมาะสมหรื อไม่?
5. การค้นหาน้ าพระทัยของพระเจ้าแทรกซึมเข้าไปในใจของข้าพเจ้าลึกซึ้ งมากขึ้นทุกที และยิง่
นานวันเข้าก็ยงิ่ เข้าในใจลึกซึ้ งขึ้นเรื่ อย ๆ หรื อเปล่า?
6. เหตุการณ์แวดล้อมซึ่ งอยูร่ อบ ๆ ชีวติ ของข้าพเจ้าชี้ไปทิศเดียวกับเจตนารมย์แห่งการถวายตัว
ของข้าพเจ้าหรื อเปล่า?
ถ้าท่านตอบคาถามข้างบนทั้งหกข้อได้อย่างจริ งใจและด้วยความสุ จริ ตใจว่า “ถูกต้องดีแล้ว”
ท่านก็จะทราบถึงน้ าพระทัยของพระเจ้าได้อย่างแน่นอน
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บทที่ 13 วิธีของมูลเล่ อร์
ท่านยอร์ ช มูลเล่อร์ แห่งเมืองบริ สตอล ประเทศอังกฤษ-ซึ่งเป็ นคนสถาปนาและเป็ นผูจ้ ดั การโรง
เลี้ยงเด็กใหญ่หนึ่ง และกิจการเลี้ยงเด็กแห่งนั้นก็ดาเนินไปด้วยความเชื่อชนิดง่าย ๆ อย่างความเชื่อของ
เด็กได้ทาให้ชาวโลกพากันประหลาดใจยิง่ นัก และเป็ นเสมือนภูเขาแห่งจิตวิญญาณที่ยนื ตระหง่านสู ง
ใหญ่ให้คนเห็นความศรัทธา ตลอดชีวิตของยอร์ ชมูลเล่อร์ มีผมู ้ อบเงินให้ - บริ จาคเป็ นทานสาหรับช่วย
เด็กกาพร้าเป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 150 ล้านบาท ซึ่ งเงินจานวนนี้ที่ได้มาก็ได้ใช้จ่ายไปสาหรับช่วยเด็ก
อนาถาเป็ นจานวนพัน ๆ หมื่น ๆ คน ทั้งเงินจานวนนี้ ที่ได้มาก็เนื่องจากผลการตอบคาอธิ ษฐานโดย
ไม่ได้ร้องขอหรื อเรี่ ยไรจากมนุษย์คนใดเลย ปั จจุบนั การงานเลี้ยงเด็กกาพร้าถ้าจะคานวณเป็ นตัวเลยสมัย
ปั จจุบนั ราคาสิ่ งของ และทรัพย์สินมีราคาไม่ต่ากว่า 500 ล้านบาท
ชีวประวัติของท่านมูลเล่อร์ ซ่ ึ งแสดงถึงความศรัทธา และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับคาตอบ
แห่งการอธิ ษฐานของมูลเล่อร์ เป็ นเรื่ องโลดโผนเกี่ยวกับจิตวิญญาณทั้งสิ้ น มูลเล่อร์ กลายเป็ นมหาบุรุษ
ตัวอย่างที่ชาวคริ สเตียนพึงจะเดินตามแบบอย่างในความศรัทธา และองค์การเลี้ยงเด็กกาพร้ากลายเป็ น
อนุสาวรี ยแ์ ห่งผลงานของความศรัทธา เงินทั้งหมดที่เข้ามาถึงมือของมูลเล่อร์ ก็ดี และความมหัศจรรย์
และข้อปลีกย่อยที่พระเจ้าทรงดลใจก็ดี ล้วนแต่เป็ นสิ่ งที่ได้รับมาจากพระเจ้าซึ่ งเป็ นผลของความเชื่ อ
แห่งคาอธิ ษฐานที่เร่ งร้อน และมีความเชื่อชนิ ดง่าย ๆ เหมือนกับความเชื่อของเด็ก ๆ
ต่อไปนี้ เป็ นวิธีง่าย ๆ ที่มูลเล่อร์ ใช้สังเกตให้รู้จกั น้ าพระทัยของพระเจ้า ซึ่ งเป็ นคาบอกเล่าของ
มูลเล่อร์ เองดังนี้

ข้ ำพเจ้ ำแน่ ใจได้ อย่ ำงไรว่ ำอะไรเป็ นนำ้ พระทัยของพระเจ้ ำ?
1. ข้าพเจ้าค้นหาตั้งแต่เริ่ มต้น โดยสารวจดูจิตใจของข้าพเจ้าเองว่า ข้าพเจ้าไม่มีความอยากจะทา
การนี้ดว้ ยใจอยากได้ของตนเอง ความเดือดร้อนของเราเก้าในสิ บต้องยุง่ ยากเพราะเหตุน้ ี และเราเอาชนะ
ความยุง่ ยากได้ถึงเก้าสิ บต่อเมื่อดวงใจของเราพร้อมที่จะปฏิบตั ิตามน้ าพระทัยของพระเจ้าไม่วา่ สิ่ งนั้น ๆ
จะเป็ นอะไรก็ตาม เมื่อจิตใจของใครอยูใ่ นสภาพเช่นนี้ จริ ง ๆ เขาก็ไม่เสี ยเวลานานเลยที่จะค้นคว้าให้
ทราบว่าอะไรเป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้า
2. เมื่อทาใจได้อย่างข้อที่หนึ่ งแล้ว ข้าพเจ้าไม่ได้ตดั สิ นตามความรู ้สึกของข้าพเจ้าแต่อย่างเดียว
เท่านั้น เพราะถ้าหากทาเช่นนั้นก็จะเป็ นการหลอกตัวเองเท่านั้น
3. ข้าพเจ้าเสาะค้นหาน้ าพระทัยของพระเจ้า โดยการติดต่อเกี่ยวข้องกับพระธรรมโอวาทของ
พระเจ้าเสมอ ๆ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ กบั พระดารัสของพระเจ้าจะต้องประสานรวมคู่กนั ไป ถ้าข้าพเจ้า
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มองดูพระวิญญาณบริ สุทธิ์ โดยปราศจากพระธรรมโอวาทของพระเจ้า ข้าพเจ้าก็เปิ ดโอกาสให้ตวั เอง
หลอกตัวเองมากขึ้น ถ้าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงนาเราจริ ง ๆ แล้วไซร้ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะทรงนา
สิ่ งที่ตรงกับพระวจนะของพระเจ้าเสมอทุกทีไป และไม่เคยดลใจให้ขดั แย้งกับพระคริ สตธรรมคัมภีร์เลย
จนครั้งเดียว
4. ขั้นต่อไป ข้าพเจ้าคอยท่าสิ่ งแวดล้อมที่พระเจ้าจะทรงจัดหาและเป็ นพระธุ รกิจของพระองค์
เองที่จะจัดหาสิ่ งเหล่านั้นให้ครบบริ บูรณ์ สิ่ งเหล่านี้จะเป็ นเครื่ องชี้เองว่า นัน่ เป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้า
ซึ่ งเกี่ยวข้องกับพระวจนะของพระองค์ และเกี่ยวข้องกับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ดว้ ย
5. ข้าพเจ้าทูลขอพระเจ้าในคาอธิ ษฐานให้ทรงสาแดงน้ าพระทัยของพระองค์แก่ขา้ พเจ้า
6.โดยผ่านการอธิ ษฐาน ผ่านการศึกษาพระธรรมโอวาทของพระองค์ และผ่านการภาวนา หรื อ
คิดทบทวนเรื่ องนี้จริ ง ๆ เมื่อข้าพเจ้ามาถึงขั้นนี้แล้ว ข้าพเจ้าก็ทาการตัดสิ นใจได้อย่างสุ ขมุ ให้เหมาะสม
กับความสามารถและความรู ้ของข้าพเจ้าให้ดีที่สุด และถ้าสมองของข้าพเจ้าอยูใ่ นสภาพที่สงบสันติ และ
หากมีคาขอร้องที่จะทูลอธิ ษฐานขอต่อพระเจ้าอีกสองหรื อสามข้อ ข้าพเจ้าก็ตามที่ขา้ พเจ้าได้ตดั สิ นไว้
แล้ว การตัดสิ นใจชนิดนี้ไม่วา่ จะเป็ นงานสาคัญหรื อไม่สาคัญ ข้าพเจ้าพบว่าเป็ นวิธีที่ได้รับผลดีที่สุด
มีบางคนเขียนย่อวิธีของท่านมูลเล่อร์ ลงไว้ดงั นี้
1. มอบถวายความตั้งใจของท่านทั้งหมดกับพระเจ้า
2. สื บเสาะค้นหาน้ าพระทัยของพระวิญญาณโดยใช้พระธรรมโอวาทของพระเจ้าเป็ นเครื่ องมือ
3. จงสังเกตสิ่ งแวดล้อมที่พระเจ้าทรงจัดเตรี ยม
4. จงอธิษฐานขอการทรงดลใจจากพระเจ้า
5. จงคอยท่าคาตอบจากพระเจ้า
แม้วา่ ท่านมูลเล่อร์ ได้อธิ บายไว้ส้ นั ๆ เป็ นตัวอักษรแล้วว่า เขาได้คน้ พบวิธีที่จะทราบน้ าพระทัย
ของพระเจ้าในเรื่ องสาคัญ ๆ หลายเรื่ องให้เราทราบอย่างไรแล้วก็ตาม แต่มูลเล่อร์ ได้ปฏิบตั ิหรื อลงมือ
กระทามากกว่าที่ได้เขียนไว้บนกระดาษอีกมากมาย เพราะในสมุดบันทึกเหตุการณ์ประจาวันของท่าน ๆ
ได้เขียนไว้วา่ เมื่อท่านต้องเผชิญกับปั ญหาสาคัญ ๆ ของชีวติ หลายครั้ง ท่านต้องเข้าห้องปิ ดประตูขงั
ตัวเองเป็ นเวลานานเพื่อเข้าเฝ้ าพระเจ้า และสารวจดูใจของตนเองต่อพระพักตร์ พระเจ้า ทูลขอสติปัญญา
และขอความรู้จากองค์พระบิดาเจ้าบนสวรรค์ ภายหลังที่ได้ใช้เวลามากพอสมควรเพื่อสารวจดูจิตใจ
และอธิษฐานเสร็ จแล้ว มูลเล่อร์ จะค่อย ๆ เอากระดาษเปล่าแผ่นหนึ่งขึ้นมาเขียนอย่างจงใจลากเส้นตรง
แบ่งกระดาษออกเป็ นสองส่ วนเท่า ๆ กัน ด้านขวามือมูลเล่อร์ จะเขียนข้อเท็จจริ งเท่าที่นึกออกว่า มีอะไร
ดีบา้ งเกี่ยวกับปั ญหาซึ่ งเขากาลังเผชิญอยู่ ทางด้านซ้ายมือของกระดาษจะเขียนข้อความซึ่งเป็ นข้อค้าน
กับเหตุผลทางด้านขวามือ กระดาษนี้มูลเล่อร์ เรี ยกว่า “บัญชีงบดุลย์” ข้อความบนบัญชี “งบดุลย์” นี่
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แหละมูลเล่อร์ จะอธิ ษฐานและภาวนาอยูเ่ ป็ นเวลาหลาย ๆ วัน เขาจะเปลี่ยนรายการที่มีอยูใ่ นกระดาษนั้น
ทุก ๆ วัน ในเมื่อเห็นว่าจาเป็ น ทั้งจะเขียนข้อเท็จจริ งเพิ่มเติมอีกในเมื่อเห็นว่าจาเป็ นและสมควร ในที่สุด
จะมีสิ่งหนึ่งซึ่ งกดดันดวงใจของมูลเล่อร์ จนเกิดความรู ้สึกแน่ใจเกี่ยวกับปั ญหาเรื่ องนั้นโดยเฉพาะว่าจะ
ทาประการใดอีกต่อไป ถ้าความรู ้สึกนึกคิดนี้ยงั คงเน้นความคิดอยูเ่ รื่ อย ๆ และถ้ายิง่ ทวีความกดดันมาก
ขึ้นในเมื่อทูลเสนอต่อพระเจ้าให้ทรงทราบเรื่ องนี้ท้ งั หมดแล้ว
มูลเล่อร์ จึงรู ้สึกว่านัน่ เป็ นพระราช
ประสงค์ของพระเจ้าอย่างแน่นอนในเรื่ องนั้น ๆ
มีคริ สเตียนบางคนทดลองใช้ “บัญชีงบดุลย์” เป็ นวิธีคน้ หาน้ าพระทัยของพระเจ้า แต่เราขอ
เตือนว่าผูท้ ี่ใช้วธิ ี น้ ีจะต้องมีวิธีอยูด่ ว้ ยการอธิ ษฐานและต้องใช้อุปกรณ์อนั นี้ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต และ
ดาเนินชี วติ อยูใ่ กล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้าจริ ง ๆ จึงจะใช้วธิ ี น้ ีเกิดผลดีได้ ถ้าคริ สเตียนชนิดที่เดินตาม
โลกและไม่เคยขึ้นมาถึงระดับโรม 12:1,2 เลยนั้น หากว่าจะพยายามใช้วธิ ี น้ ีแล้ว ผลที่ได้จะเป็ นการ
ตัดสิ นใจด้วยมันสมองของมนุษย์ และเป็ นความคิดเห็นของคน ๆ นั้นเอง และคนนั้นก็จะเกิดความไม่
แน่ใจว่าเขาได้พบน้ าพระทัยของพระเจ้าแล้วหรื อยัง อุปกรณ์การค้นคว้าหาน้ าพระทัยของพระเจ้าวิธีน้ ี
จะต้องใช้กบั ผูท้ ี่ได้ยอมจานนถวายตัวกับพระเจ้าทั้งหมด เขาจะต้องเป็ นผูท้ ี่พระเจ้าทรงชาระให้สะอาด
แล้ว และเป็ นผูท้ ี่ดาเนิ นชีวติ อยูก่ บั องค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เท่านั้นยังไม่พอ คนนั้นจะต้องเป็ นคนสัตย์
ซื่ อต่อตัวเองและต่อพระเจ้า ความคิดของเขากับความคิดของพระเจ้าจะต้องเป็ นแนวเดียวกัน ตามที่ท่าน
มูลเล่อร์ ปฏิบตั ิใช้วธิ ี “บัญชีดุลย์” ก็ยงั ไม่มีใครเลยที่พบว่ามูลเล่อร์ ได้รับการตัดสิ นใจผิดพลาด ถ้าหากว่า
เรามีชีวิตอยูใ่ กล้ชิดกับพระเจ้าและดาเนินชีวิตอยูก่ บั พระเจ้าจริ ง ๆ แล้ว พระเจ้าก็จะทรงทางานในชีวิต
ของเราอย่างเดียวกับยอร์ ช มูลเล่อร์ มาแล้วเหมือนกัน
ความสาคัญอีกอย่างหนึ่งที่ควรทราบก็คือ คริ สตสมาชิกสามัญซึ่ งไม่ใช่ครู สอนศาสนา หรื อ
ไม่ใช่ศาสนทูตก็สามารถเรี ยนรู ้น้ าพระทัยของพระเจ้าได้เหมือนกัน พระเจ้าทรงเรี ยกใช้คริ สตสมาชิก
สามัญเท่า ๆ กับทรงเรี ยกใช้นกั เทศน์หรื อศาสนทูตเหมือนกัน
มีบ่อยครั้งที่เราพูดถึงน้ าพระทัยของพระเจ้า พูดถึงการอุทิศการถวายตัวสาหรับงานของพระเจ้า
คริ สเตียนทั้งหญิงชายพากันเข้าใจผิดว่า เขาจะต้องเลิกอาชีพปั จจุบนั และลงมือเทศนาข่าวประเสริ ฐของ
พระเยซูแต่อย่างเดียวเท่านั้น ถูกแล้วถ้าใครเต็มใจอุทิศกายถวายชีวติ ทั้งหมดทาการเผยแผ่พระกิตติคุณ
ของพระเจ้าเต็มเวลาแล้วก็นบั ว่าเป็ นสิ่ งที่สาคัญมาก แต่พระเจ้ามิได้มีพระประสงค์จะให้ทุก ๆ คนทา
เช่นนั้น ในสวนองุ่นของพระเจ้ามีที่สาหรับทางานอยูห่ ลายแปลง และแต่ละแปลงเป็ นเรื่ องของพระเจ้า
จะทรงกาหนดว่าใครควรทางานที่ตรงไหน? ทาอย่างไร? และทาเมื่อไร? หรื อกาหนดให้ทาเวลามาก
น้อยเท่าใด พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ใช้คนทางาน และทรงต้องการใช้พอ่ ค้าประชาชน ให้มีอาชีพเพื่อ
สนับสนุนคนงานของพระองค์ดว้ ยเงินและสิ่ งจาเป็ นสาหรับครองชีวิต ทรงใช้นกั เทศน์และศาสนทูตซึ่ง
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ต้องทางานเต็มเวลา แต่คนงานที่ทางานไม่เต็มเวลาหรื อคนงานของพระเจ้าที่สนับสนุ นงานของพระองค์
ด้วยทรัพย์ก็เป็ นสิ่ งที่พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ดว้ ยเหมือนกัน
เราทุกคนจะอุทิศเวลาทั้งหมดออกเทศนาสั่งสอนพระกิตติคุณเหมือนกันทุกคนหาได้ไม่ หรื อ
จะเรี ยกคริ สเตียนทุกคนให้เป็ นพ่อค้า หรื อเป็ นนักอุตสาหกรรมหมดทุกคนย่อมทาไม่ได้เหมือนกัน แต่
พระองค์ทรงมอบหมายหน้าที่การงานให้แต่ละคนทาคนละอย่าง ซึ่ งทุกคนอยูใ่ นความอานวยการของ
พระเจ้าทั้งสิ้ น ทุกคนจะต้องทางานตามน้ าพระทัยของพระเจ้าเหมือนกันหมดคือสุ ดแต่พระเจ้าจะสั่งใคร
ให้ทางานอะไรนัน่ เป็ นเรื่ องของคนแต่ละคนจะต้องฟังคาสั่งจากพระเจ้า การอุทิศถวายชีวติ ต่อพระเจ้า
นัน่ หมายความว่าเราจะต้องพร้อมที่จะทาหน้าที่ของเราเหมือนกับคนอื่นเขาทา ท่านผูอ้ ่านที่รัก นี่เป็ น
ความรู ้สึกของท่านเดี๋ยวนี้ หรื อเปล่า? โปรดจาไว้ดว้ ยว่าการทรงนาของพระเจ้าเป็ นสิ่ งสาคัญในทิศทางที่
แต่ละคนจะต้องหันไปตามพระประสงค์ของพระองค์
มีบ่อยครั้งที่คนของพระเจ้านึ กเอาโดยไม่รู้สึกตัวว่าถ้าจะต้องเข้าอยูใ่ นแผนการของพระเจ้าแล้ว
จะต้องออกไปทางาน ณ ที่อื่น ข้อนี้ไม่จาเป็ นเสมอไป ซึ่ งแท้ที่จริ งอาจจะผิดอย่างมหันต์ก็ได้ การมอบ
อุทิศถวายตัวแก่พระเจ้าหมายความว่า เราจาเป็ นจะต้องออกจากที่น้ ีไปรับใช้พระเจ้า ณ ที่โน้นเสมอไป
(แต่ถา้ พระเจ้าสัง่ ให้ไปก็ไป ถ้าพระเจ้ายังไม่สงั่ ให้ไป ๆ ทาไม?) มีบ่อยครั้งที่พระเจ้าทรงมีพระประสงค์
จะให้เราเป็ นคนใหม่ในสถานที่เก่า ไม่ใช่คนเก่าในสถานที่ใหม่ บางทีพระเจ้าไม่ทรงมีพระประสงค์จะ
ให้เราเปลี่ยนสถานที่ใหม่เลย แต่พระองค์ทรงมีพระประสงค์จะให้เราเปลี่ยนนิสัยและเปลี่ยนลักษณะ
อุปนิสัย และเปลี่ยนทางเดินของชีวติ ท่านจะยอมจานนต่อพระเจ้าทั้งหมดหรื อจะสนิ ทสนมกับพระเจ้า
จริ ง ๆ ไม่ได้ เว้นแต่ท่านจะยอมเต็มใจทางานของพระเจ้าเต็มเวลาตลอดชีวิต หรื อไม่ก็เต็มใจจะอยูบ่ า้ น
หาเงินเพื่อจะช่วยส่ งคนอื่นออกไปแทนตัวท่านทั้งนี้สุดแต่พระเจ้าจะบัญชาให้ท่านทาอย่างหนึ่งอย่างใด
คนของพระเจ้าก็พร้อมอยูเ่ สมอที่จะทาทุกสิ่ งในเมื่อพระเจ้าทรงมีบญั ชา แต่ใครจะมีหน้าที่ทาอะไรเป็ น
หน้าที่ของพระเจ้าจะทรงเป็ นผูแ้ บ่งงาน และคาสัง่ การแบ่งงานนั้นมาจากพระบัญชาของพระเจ้าโดยตรง
คนอื่นจะสั่งแทนกันไม่ได้
บางครั้งความวุน่ วายใจของเรามีมากเหลือเกินจนดูเหมือนว่าการทรงดลใจ จากพระเจ้าคงจะไม่
มาถึงเราแน่ละกระมัง? ในยามวุน่ วายใจเช่นนั้นจงอ่านพระธรรมโอวาทในบทสดุดี 130:6 นับว่าเหมาะ
ที่สุด “จิตใจของข้าพเจ้าได้คอยท่าพระเจ้ายิง่ กว่าคนยามคอยท่าเวลารุ่ งเช้า” คนที่คอยท่าเวลากลางคืน
เพื่อรอความสว่างตอนเช้าคอยเฝ้ าอย่างไร? คาตอบมีอยูส่ ี่ ประการ
1. เขาคอยอยูใ่ นความมืด
2. เขาคอยสิ่ งที่กาลังคืบคลานมาช้า ๆ
3. เขาคอยอยูด่ ว้ ยความมัน่ ใจว่าเวลาเช้าจะมีมาแน่ ๆ
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4. เขาคอยท่าว่าเวลาเช้าจะนาแสงสว่างมา
ดังนั้นทานองเดียวกัน เราจะต้องเฝ้ าคอยอยูเ่ พื่อการดลใจของพระเจ้า มีบ่อยครั้งที่ความวุน่ วาย
ใจของเราดูเหมือนร้ายกาจหรื อรุ นแรงมาก ซึ่ งทาให้เรารู ้สึกว่าดูเหมือนเรากาลังคอยท่าอยูใ่ นความมืด
สนิท มีบ่อยครั้งขณะที่เราคอยอยูน่ ้ นั ดูเหมือนแสงสว่างช่างคลานเข้ามาช้าเหลือเกินแล้วก็เป็ นความจริ ง
ด้วยว่า ไม่เคยมีกลางคืนไหนที่เราไม่แน่ใจว่าจะไม่สว่างในเวลารุ่ งเช้า ดังนั้นกลางคืนแห่งความไม่
แน่นอนใจของเราจะถึงรุ่ งอรุ ณที่คืบคลานช้า ๆ นั้น เมื่อถึงเวลาจริ ง ๆ จะนามาซึ่ งแสงสว่างและนาพระ
พรมาให้จนนับไม่ถว้ น ดังนั้นเมื่อพระเจ้าทรงดลใจเราในประการสุ ดท้ายแล้ว จะทาให้จิตวิญญาณของ
เราที่คอยท่านั้นบังเกิดความชื่ นชมยินดี และจะส่ องสว่างให้ทางมืดที่มีเมฆของเรานั้นกระจ่างแจ้ง จนเรา
ลืมระยะเวลาอันยาวนานที่คอยอยูม่ ืด ๆ มาตลอดคืน
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บทที่ 14 ทรงเรียกให้ ทำงำนรับใช้ พระเจ้ ำ
ให้เราพิจารณาเรื่ องการที่พระเจ้าทรงเรี ยกให้บางคนทางานเป็ นผูส้ อนข่าวประเสริ ฐ
ให้เรา
ศึกษาเรื่ องนี้ ดูหลาย ๆ แง่ หลาย ๆ มุม เพื่อเราจะได้เรี ยนรู ้จกั น้ าพระทัยของพระเจ้าสาหรับตัวเราเองแต่
ละคนว่า พระองค์ทรงมีพระประสงค์ต่อเราอย่างไรแน่

1
เรี ยกให้ออกไปทาการยังตาบลเหล่านั้นที่อยูพ่ น้ พวกท่านไป (2 โคริ นทร์ 10:16) คือออก
ประกาศข่าวประเสริ ฐแก่คนที่ยงั ไม่เคยได้ยนิ ได้ฟังพระกิตติคุณเลย เสี ยงเรี ยกเช่นนี้ ดงั ก้องอยูใ่ นหูของ
มหาสาวกคนหนึ่งชื่อเปาโล ซึ่ งเสี ยงเรี ยกดังอยูท่ ้ งั วันทั้งปี ตลอดชีวิตของเปาโล และเสี ยงเรี ยกได้
ผลักดันให้เปาโลรุ ดหน้าออกไปทางานสอนข่าวประเสริ ฐของพระเจ้าตลอดชีวติ เสี ยงเรี ยกนี้เปาโลได้
ยินและเชื่อฟังและชีวติ ของเปาโลได้รับการเจิมด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จนเต็มล้น
ตลอดชี วติ ของ
เปาโลประกอบไปด้วยการเชื่ อฟังพระเจ้า และไม่วา่ จะอยูใ่ นสภาพหรื อสถานการณ์ใด ๆ เปาโลจะ
แยกตัวโดยงดเว้นการประกาศข่าวประเสริ ฐเสี ยไม่ได้เลย
การที่พระเจ้าทรงเรี ยกตัวเช่นนี้หมายความว่าอะไร?
ลักษณะของการเรี ยกนั้นมีอะไรเป็ น
เครื่ องหมาย การเรี ยกครั้งนั้นจะเป็ นการเรี ยกเช่นเดียวกับเมื่อพระเยซูทรงเรี ยกสาวกของพระองค์ให้
ออกไปทางานอย่างในยอห์น 4:35 หรื อเปล่า? การเรี ยกครั้งนั้นมีความว่าดังนี้ “อีกสี่ เดือน ฤดูเกี่ยวข้าว
จะถึงมิใช่หรื อ? นี้แน่ะเราบอกท่านทั้งหลายว่า จงลืมตามองดูนาเถิด เพราะว่าทุ่งนาเหลืองถึงฤดูเกี่ยว
แล้ว” เสี ยงเรี ยกจากแดนไกลนี้หมายความว่าเป็ นเสี ยงเรี ยกของทุ่งนา ทุ่งนาที่ขา้ วสุ กเหลืองอร่ ามแล้ว
แม้จะไม่มีปากเรี ยกร้องเสี ยงดังออกมาให้เราได้ยินกับหูวา่ ทุ่งนากาลังต้องการคนเกี่ยวเก็บเสี ยงเรี ยกนี้ก็
มีอยูม่ ิใช่หรื อ? แม้รวงข้าวที่กาลังสุ กและเมล็ดกาลังร่ วง รวงข้าวจะเป็ นใบ้ไม่ออกเสี ยงเลย ไม่มีภาษา
คาพูดแต่ก็ยงั เรี ยกร้องมิใช่หรื อ?
คนที่ยนื มองดูทุ่งนาที่รวงข้าวกาลังสุ กเหลืองอร่ ามจะไม่ได้ยนิ การ
เรี ยกร้องของรวงข้าวบ้างเลยทีเดียวหรื อว่า “ฉันกาลังจะร่ วงหล่นอยูแ่ ล้วมาช่วยเกี่ยวฉันทีเถอะ” เสี ยง
เรี ยกของรวงข้าวกาลังร้องเรี ยกคนเกี่ยวมิใช่หรื อ? คนที่มองดูทอ้ งทุ่งจะไม่ได้ยนิ เสี ยงเรี ยกเลยกระนั้น
หรื อ?
ในท้องถิ่นของคนที่ยงั ไม่เคยได้ยนิ ได้ฟังพระกิตติคุณเลย มีคนกาลังจะร่ วงตาย คนกาลังจะตก
นรก เขากาลังต้องการคนเกี่ยวจิตใจให้ช่วยเขาให้พน้ จากไฟนรกเสี ยงเรี ยกไม่ใช่เสี ยงเรี ยกให้คริ สเตียน
ทั้งหลายลงมือทางานของพระเจ้าดอกหรื อ? บางทีไม่มีประวัติศาสตร์ ครั้งใดของการเก็บเกี่ยวจะแสดง
ให้เห็นว่า ทุ่งนากาลังเปิ ดโอกาสกว้างขวางยิง่ กว่าในปั จจุบนั นี่ไม่ใช่เสี ยงเรี ยกดอกหรื อ? ทุ่งนาแห่ง
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มนุษยชาติที่กาลังสุ กเหลืองอร่ ามอยูน่ ้ ี จะไม่ส่งเสี ยงดังเรี ยกร้องให้คริ สเตียนทุกคนเร่ งทาการเกี่ยวดอก
หรื อ? คนหนุ่มสาวที่เป็ นคริ สเตียนไม่ได้ยนิ เสี ยงเรี ยกของประชากรชาวโลกที่กาลังจะตกนรกดอกหรื อ?
การเรี ยกร้องนี้ ร้องเรี ยกคริ สเตียนทุก ๆ คนมิใช่หรื อ?
เสี ยงเรี ยกของคนที่ยงั ไม่ได้รับความรอดดังมาจากถิ่นที่เขายังไม่เคยได้ฟังพระกิตติคุณนั้น ท่าน
ไม่ได้ยนิ บ้างเลยหรื อ? ถ้าท่านมองดูทุ่งนาและมองเห็นความจาเป็ น ท่านก็ยอมรับแล้วว่า ท่านได้ยนิ
เสี ยงเรี ยกนั้นแล้ว ฉะนั้นจึงเป็ นการไม่สมควรเลยที่ท่านจะบอกว่าท่านไม่เคยได้ยนิ เสี ยงเรี ยก แน่นอน
ทุกคนได้ยนิ เสี ยงเรี ยกแล้วและเสี ยงเรี ยกนั้นยังคงดังสนัน่ ต่อไปอีก – นี่แหละเป็ นเสี ยงเรี ยกจากฝั่งข้าง
โน้น

2
เสี ยงเรี ยกนั้นดังมาจากเบื้องบน
แน่ละ นี่เป็ นเสี ยงเรี ยกจากสวรรค์ คือจากสถานที่องค์พระเยซูคริ สต์ประทับอยูเ่ บื้องขวาพระ
หัตถ์ของพระเจ้าองค์พระเยซู คริ สต์พระผูเ้ ปลื้องบาปของเราซึ่ งทรงฟื้ นคืนพระชนม์ ทรงเป็ นพระเจ้าที่
เราควรจะเทิดทูนและยกย่องพระองค์ทรงเป็ นประมุข (เป็ นศีรษะ) ของคริ สตจักรพระเยซูองค์น้ ีแหละที่
กาลังทรงเรี ยกคนงานของพระองค์ให้ออกไปยังแดนไกล ซึ่ งคนยังไม่ได้ยนิ ได้ฟังพระกิตติคุณเลย พระ
บัญชาครั้งสุ ดท้ายของพระเยซูที่ตรัสสัง่ สาวกของพระองค์ก่อนที่ พระองค์ถูกรับขึ้นไปและมีเมฆคลุม
บังตาเขาไว้ “ท่านทั้งหลายจะเป็ นพยานฝ่ ายเรา.....จนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก” (กิจการ 1:8) ใน มาระ
โก 16:15 ซึ่งเป็ นพระบัญชาอันเดียวกันนั้น พระเยซูตรัสสั่งสาวกเป็ นคาสั่งที่เข้าใจได้ง่ายซึ่ งทุกคนก็
เข้าใจหมายความที่วา่ “ท่านทั้งหลายจงออกไปทัว่ โลก ประกาศกิตติคุณ (ข่าวประเสริ ฐ) แก่มนุษย์ทุก
คน” คาสั่งของพระเยซูขอ้ นี้ เลิกล้มหรื อถอนคาสั่งเสี ยแล้วหรื อ? คาสั่งนี้ เปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่นหรื อ?
หน้าที่การงานที่สั่งไว้น้ นั สาเร็ จเรี ยบร้อยดีแล้วหรื อ? หรื อยังไม่สาเร็ จเรี ยบร้อย? บัดนี้ถา้ หากว่า เสี ยง
เรี ยกนี้ทรงเรี ยกคริ สตจักรของพระองค์ และเป็ นคาสั่งที่ยงั มิได้ถอนคาสั่ง และการงานที่สั่งก็ยงั ไม่เคยได้
ปฏิบตั ิจนครบถ้วน ฉะนั้นคาสัง่ นั้นยังคงสัง่ อยูจ่ นถึงปั จจุบนั ถ้าพระเยซูทรงมีพระบัญชาขณะที่พระองค์
เสด็จกลับไปสู่ สวรรค์หรื อยังแดนที่ทรงพระเกียรติอย่างสมบูรณ์ แน่นอนพระองค์ยงั ทรงมีพระบัญชา
นั้น ๆ จากพระราชบัลลังก์เบื้องบน
องค์พระเยซูคริ สต์ซ่ ึ งทรงเป็ นผูอ้ อกคาสั่งนี้กาลังประทับอยูบ่ นพระราชบัลลังก์เบื้องบน และ
กาลังทอดพระเนตรดูหญิงชายคริ สเตียนทัว่ โลก ที่จะรับหน้าที่ออกไปประกาศข่าวประเสริ ฐแก่คนทัว่
โลก และจะบอกคนทั้งโลกให้รู้จกั องค์พระเยซูคริ สต์วา่ พระองค์ทรงเป็ นผูเ้ ปลื้องบาปของชาวโลก พระ
เยซูตรัสลงมาเหมือนกับครั้งที่ทรงถามอิสยาห์วา่ “เราจะใช้ผใู้ ดไป?” “ผูใ้ ดจะไปแทนตัวเรา?” ครั้นแล้ว
อิสยาห์ ก็ทูลพระเจ้าว่า “ข้าพเจ้าอยูท่ ี่นี่ทรงใช้ขา้ พระองค์เถิด” ทันใดนั้นพระองค์ตรัสว่า ไปเถิด (อิส
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ยาห์ 6:8,9) เสี ยงจากสวรรค์เบื้องบน จากพระหัตถ์เบื้องขวาของพระเจ้า พระเยซูกาลังตรัสเรี ยกเราอยู่
และกาลังทรงมีพระบัญชา ทรงตรัสว่า “จงออกไปเถิด” “จงออกไปทัว่ โลก ประกาศกิตติคุณแก่มนุษย์
ทุกคน” (มาระโก 16:15) ท่านจะแก้ตวั ว่าท่านไม่เคยได้ยินเสี ยงเรี ยกของพระเจ้าเลยนั้นไม่ได้ ท่านเคย
ได้ยนิ แล้ว ชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งหลายพระเจ้ากาลังทรงเรี ยกตัวท่านเป็ นรายบุคคลเดี๋ยวนี้จงมองดู –
จงเผชิญกับข้อเท็จจริ งดังที่พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้บอกไว้ทุกประการ ขออย่าทาเพิกเฉยเสี ย จงฟังเสี ยง
เรี ยกนี้ให้ลึกลงถึงขั้วหัวใจของท่าน และทูลแก่พระองค์เจ้าว่า ท่านจะทาอะไรต่อไป
พระเยซูคริ สต์ทรงพลีพระชนม์เพื่อมนุษย์ทุกคนทัว่ โลก (1 ยอห์น 2:2) พระเยซูทรงทนทุกข์
ทรมานพระกายของพระองค์เพื่อเราทุกคน (อิสยาห์ 53:6) พระองค์ทรงแบกความผิดบาปของประชากร
ทั้งโลกบนไม้กางเขนของพระองค์ (ยอห์น 1:29) พระเยซูทรงรักคนทั้งหลายทุกคน พระเยซูทรงคอยที่
จะให้คนทั้งหลายกลับใจบังเกิดใหม่ (2 เปโตร 3:9) พระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้คนทุกคนรู ้จกั ข่าว
ประเสริ ฐนี้ ดังนั้น ถ้าใครมีความประสงค์จะรอดพ้นบาปแล้วเขาจะรอดได้ พระเยซูทรงวางภาระนี้ไว้
บนบ่าของเราในฐานะที่เราเป็ นคนของพระองค์ เดี๋ยวนี้พระองค์ยงั ทรงเรี ยกและทรงขอร้องเราให้รีบไป
บอกคนทั้งหลายเพื่อคนเหล่านั้นจะได้หลุดรอดพ้นบาป
สักวันหนึ่งเรา จะยืนอยูต่ ่อพระพักตร์ พระองค์และถวายรายงานประจาตัวของเราแก่พระองค์ (2
โคริ นธ์ 5:10) แน่นอน เราจะต้องรายงานกิจการงานของเราบางประการเกี่ยวข้องกับพระบัญชาของ
พระองค์ที่วา่ “จงออกไปทัว่ โลกประกาศกิตติคุณแก่มนุษย์ทุกคน” เราได้ทาอะไรเกี่ยวกับคาสัง่ นั้นบ้าง
ทาไมอัครสาวกยอห์นจึงพูดว่า สาวกของพระเยซูบางคนจะต้องอายในเมื่อพระเยซูจะเสด็จกลับมา? (21
ยอห์น 2:28)
เราจะแก้ตวั ว่าเราไม่เคยได้ยินเสี ยงเรี ยกนั้น ไม่ได้ท่านได้ยนิ คาสั่งนี้จากพระโอษฐ์ของพระเยซู
คริ สต์เองครั้งแล้วครั้งเล่า เสี ยงเรี ยกนี้ดงั มาจากยอดภูเขามะกอกเทศซึ่ งเปล่งจากประโอษฐ์ของพระเยซู
และยังคงตรัสเรี ยกจากสวรรค์อยูจ่ นถึงเดี๋ยวนี้ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็ นประมุขของคริ สตจักร

3
มีเสี ยงเรี ยกจากแดนเบื้องล่าง
เสี ยงเรี ยกนี้ดงั และชัดเจน อันเป็ นเสี ยงร้องทุกข์ซ่ ึ งคริ สเตียนหญิงชาย ทั้งหนุ่มและสาวพึงแบก
ไว้เป็ นภาระประจาใจ แต่ถึงกระนั้น ยังมีนอ้ ยคนที่ได้ยนิ เสี ยง ๆ นี้ เสี ยงเรี ยกนี้ บางทีอาจเป็ นเสี ยง
“ร้องไห้” ซึ่ งแสดงถึงความเจ็บปวดอย่างจริ งใจ เป็ นเสี ยงที่ดงั สะท้อนมาจากเมืองผี-ดังที่ปรากฏใน
หนังสื อลูกาบทที่สิบหกกว่าดังนี้ “อยูม่ าขอทานนั้นตาย และเหล่าทูตสววรค์ได้นาเขาไปไว้ที่นาเขาไป
ไว้ที่อกของอับราฮัม ฝ่ ายเศรษฐีน้ นั ก็ตายด้วยเขาก็ฝังศพไว้ แล้วเมื่ออยูใ่ นเมืองผีเป็ นทุกข์เวทนายิง่ นัก
เศรษฐีน้ นั จึงแหงนตาดูเห็นอับราฮัมอยูไ่ กล และลาซะโรอยูท่ ี่อกของท่าน เศรษฐีจึงร้องว่า อับราฮัมบิดา
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เจ้าข้า ขอเอ็นดูขา้ พเจ้าเถิด.......(และ) เศรษฐีน้ นั จึงว่าบิดาเจ้าข้า – ถ้าอย่างนั้น ขอท่านใช้ลาซะโรไปยัง
บ้านบิดาของข้าพเจ้า เพราะว่าข้าพเจ้ามีพี่นอ้ งห้าคนให้ลาซะโรเป็ นพยานแก่เขา เพื่อมิให้เขาเข้ามาถึงที่
ทรมานนี้” (ข้อ 22-28)
ณ ที่น้ ีเป็ นที่อยูข่ องจิตวิญญาณที่ไม่ยอมเห็นและไม่ยอมเชื่อพระเจ้า เราเรี ยกว่าเมืองผี (ไม่ใช่
นรก) ซึ่ งเป็ นแดนที่อยูข่ องวิญญาณมนุษย์ (ซึ่ งถูกแยกจากพระเจ้าและรอการพิพากษา) แดนนี้เป็ นแดน
เบื้องล่างของมนุษย์โลกเป็ นเสี ยงเรี ยกของคนที่ตายแล้วบอกแก่คนที่ยงั มีชีวติ อยูใ่ นโลกให้ไปเป็ นพยาน
และบอกให้เขาทราบทางที่จะรอดพ้นบาป เพื่อพวกของเขาจะไม่ตอ้ งไปทนทุกข์ทรมานอยูใ่ นที่หมด
หวังเช่นนั้น เสี ยงเรี ยกเช่นนั้นไม่ใช่เสี ยงที่ระคนด้วยความเศร้าและร้องอุทธรณ์ดอกหรื อ? “เพื่อมิให้เขา
มาถึงที่ทรมานนี้!” (ข้อ 22-28) นี่ไม่ใช่เสี ยงเรี ยกร้องให้คนเป็ นศาสนทูตดอกหรื อ? เสี ยงชนิดนี้ควรดัง
ก้องอยูใ่ นใจของเราตลอดเวลาโดยไม่หยุดเลย เป็ นเสี ยงเรี ยก เสี ยงร้องไห้ เสี ยงขอความช่วยเหลือและ
เสี ยงอุทธรณ์ร้องทุกข์ดงั ก้องอะไรเช่นนั้น!
คนที่อ่านลูกาบท 16 แล้วจะบอกได้วา่ เขาไม่ได้ยนิ เสี ยงอุทธรณ์ร้องทุกข์ของคนในเมืองผีที่ร้อง
ครวญครางขอความช่วยเหลือกระนั้นหรื อ? เขาบอกให้เรารี บไปบอกแก่จิตวิญญาณของคนที่ยงั ไม่ตาย
ซึ่ งยังไม่พบทางรอดมิใช่หรื อ? หูทิพย์แห่งดวงจิตของเราจะอื้อจนไม่ได้ยนิ เสี ยงร้องดังก้องมาจากเมืองผี
บ้างเชียวหรื อ? และเสี ยงร้องก้องของคนพวกนั้นก็ยงั ได้ยนิ มายังชาวโลกซึ่ งปรากฏอยูใ่ นหน้ากระดาษ
แห่งพระวจนะของพระเจ้า เราหญิงชายคริ สเตียนไม่ได้ยนิ เสี ยงจากเมืองผีของคนเหล่านั้นบ้างหรื อ? ถ้า
วิญญาณหนึ่งดวงซึ่ งพระเยซูทรงอธิ บายไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้เปล่งเสี ยงเรี ยกแทนในนามญาติ
พี่นอ้ งของเขา และประชากรร่ วมชาติของเขา เสี ยงของคนที่ตายไปแล้วเป็ นจานวนนับไม่ถว้ นที่ไปอยู่
ในเมืองผีและกาลังรอคาพิพากษามิได้สะท้อนดังก้องมาถึงพวกเราบ้างดอกหรื อ? แน่นอน วิญญาณของ
คนจานวนล้าน ๆ ซึ่ งกาลังอยูใ่ นเมืองผีกาลังหมดหวังและไร้การช่วยเหลือ เขาเหล่านั้นกาลังร้องเรี ยกให้
เราคริ สเตียนส่ งผูส้ ื่ อข่าวแห่งการรอดพ้นบาปไปหาญาติพี่นอ้ งที่รักของเขา - ให้ไปบอกญาติของเขาเพื่อ
จะได้ไม่ตอ้ งไปทนทุกข์ทรมานอยูใ่ นเมืองกึ่งนรกเยีย่ งพวกเขา เสี ยงของเขาร้องอยูท่ ้ งั กลางคืนกลางวัน
ไม่ขาดระยะเลย คนเหล่านั้นที่กาลังอยูใ่ นเมืองผีรู้วา่ การสู ญเสี ยวิญญาณนั้นหมายความว่ากระไร เขารู ้จกั
ว่าการที่จะถูกพิพากษาลงโทษนั้นหมายความว่าอะไร และการที่ถูกแยกตัวจากพระเจ้านั้นมีความทารุ ณ
ร้ายกาจอย่างไรและเพียงไร และการที่ถูกลงโทษเพราะความบาปของตนเองนั้นมันทรมานสักเพียงไร
แม้คนเหล่านั้นจะแก้ไขหรื อช่วยเหลืออะไรไม่ได้ แต่เขาก็ออ้ นวอนร้องขอแทนญาติพี่นอ้ งและเพื่อน ๆ
ของเขา
ท่านอาจย้อนถามว่า “คุณหมายความว่าคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า (คนที่ไม่เป็ นคริ สเตียน) จะไป
สวรรค์ได้ไหม?” สหายที่รักท่านเข้าใจหรื อว่าคนเหล่านั้นรอดพ้นบาป? ท่านคิดเช่นนั้นจริ ง ๆ หรื อว่า
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วิญญาณที่ไร้พระเยซูคริ สต์จะหลุดพ้นบาป ในเมื่อพระเยซูเองตรัสว่า “เราเป็ นทางนั้น เป็ นความจริ ง
และเป็ นชีวติ ไม่มีผใู ้ ดมาถึงพระบิดาเว้นไว้ทางเราเท่านั้น?” ท่านเชื่ อหรื อว่ามนุษย์ที่ติดตามศาสนาอื่น
ซึ่งสอนว่า มนุษย์จะหลุดพ้นบาปได้โดยวางใจในบุคคลอื่นนอกจากองค์พระเยซูคริ สต์จะสามารถเข้าใน
สวรรค์ได้โดยทางนั้น? แม้พระดารัสของพระเจ้าจะตรัสสอนว่า “ในผูอ้ ื่นความรอด (หลุดพ้นบาป) ไม่มี
เลย ด้วยว่านามอื่นซึ่ งเป็ นที่รอดแก่เราทั้งหลายไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทวั่ ใต้ฟ้า” (กิจการ
4:12) “และนี่แหละเป็ นคาพยานคือว่า พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้เราทั้งหลายมีชีวติ นิ รันดร์ และ
ชีวติ นี้มีอยูใ่ นพระบุตรของพระองค์ ผูท้ ี่มีพระบุตรนั้นก็มีชีวติ ผูท้ ี่ไม่มีพระบุตรของพระเจ้าก็ไม่มีชีวติ ”
(1 ยอห์น 5:11-12) “ถ้าผูใ้ ดไม่บงั เกิดใหม่แล้ว จะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้” (ยอห์น 3:3) และ “จง
ระลึกว่าครั้งนั้นท่านเป็ นคนอยูห่ ่างจากพระคริ สต์......ไม่มีที่หวังและอยูใ่ นโลกปราศจากพระเจ้า” (เอเฟ
ซัส 2:12)
มีใบปลิวชนิดหนึ่งชื่อ “คนไม่เคยได้ยนิ เรื่ องพระเจ้าจะไปสวรรค์ได้หรื อ” ท่านจะพบคาถามว่า
“ท่านเชื่อหรื อว่าคนไม่เชื่อพระเจ้าจะหลุดพ้นบาป และสักวันหนึ่งเขาจะเข้าไปสวรรค์ได้โดยไม่มีพระ
เยซูคริ สต์?” แน่นอนว่าเขาจะหลุดพ้นบาปไม่ได้เลย! นอกจากเขาจะรู ้จกั เชื่ อองค์พระเยซูคริ สต์เท่านั้น
เขาจึงจะได้รับความชอบธรรมจากพระองค์ เพราะพระองค์ทรงมอบให้เฉพาะคนที่วางใจในพระองค์
เท่านั้น คนเหล่านั้นจะรับความชอบธรรมไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับฤทธิ์ อานาจจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ด้วยการบังเกิดใหม่เท่านั้น และจะบังเกิดใหม่ได้ดว้ ยความเชื่อพระองค์พระเยซูคริ สต์เท่านั้นเหมือนกัน
โรม 10:14 บอกว่า “แต่คนที่ยงั ไม่ได้เชื่อในพระองค์ เขาจะร้องขอพระองค์อย่างไรได้? และคนที่ยงั
ไม่ได้ยนิ ถึงพระองค์ เขาจะเชื่อในพระองค์อย่างไรได้? และเมื่อไม่มีใครประกาศให้เขาฟัง เขาจะได้ยนิ
ถึงพระองค์อย่างไรได้?” ถ้าคนไร้พระเจ้าได้รับความรอดโดยไม่ตอ้ งอาศัยพระกิตติคุณ ทาไมเราจะต้อง
เสี ยเวลาเสี ยเงิน และเสี ยชีวติ ในการนาพระกิตติคุณไปให้เขา?
คนที่ทาบาป ย่อมจะทราบว่าเขาจะต้องถูกลงโทษเพราะบาปนั้น คนที่ทาบาปทัว่ โลกย่อมจะ
กลัวและรังเกียจความตาย แม้ชีวติ แห่งร่ างกายของเขาก็มีแต่ความทุกข์เป็ นประจา ต้องทนทุกข์ทรมาน
และพบความวิบตั ิ เหตุที่เขากลัวความตายก็เพราะเขาเห็นแล้วว่า เขาอยูโ่ ดยปราศจากความหวังใน
อนาคต เขารู ้ตวั ว่าหลังจากตายแล้วเขาจะถูกลงโทษไม่ได้ไปสวรรค์ ถ้าจะสังเกตคนเหล่านี้อย่างใกล้ชิด
ในชัว่ ระยะหนึ่งก็จะทราบได้ดีวา่ เขารู ้สึกอย่างไรในข้อนี้
มีวญ
ิ ญาณของคนจานวนไม่นอ้ ยในโลกที่น่าอ่อนอกอ่อนใจนี้จะต้องไปทนทุกข์ทรมานอยูใ่ น
เมืองผี และคนเหล่านั้นมาจากดินแดนของคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า และคนพวกนี้แหละที่กาลังร้องครวญ
ครางอยูใ่ นเมืองผี ขอเชิญชวนให้ใครสักคนหนึ่งนาพระกิตติคุณไปบอกแก่ญาติมิตรของเขามิใช่หรื อ?
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ใครบ้างที่คุน้ เคยกับความจริ งในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ดีจะปฏิเสธความจริ งข้อนี้ได้? แล้วท่านที่เป็ น
คริ สเตียนหนุ่มสาวจะแก้ตวั ได้หรื อว่า ไม่ได้ยนิ เสี ยงร้องเรี ยกให้ไปบอกทางรอดทางเดียวแก่เขา?
อย่าให้เรามองข้ามข้อเท็จจริ งที่น่าตื่นเต้นนี้เสี ย เสี ยงเรี ยกของผูต้ ายนั้น คนเป็ น ๆ (ที่ยงั ไม่ตาย)
เท่านั้นที่จะจัดการได้ตามที่เขาขอร้อง คนตายแล้วเช่นลาซะโร หรื อใคร ๆ ก็ตามไม่สามารถกลับมาบอก
ข่าวดีหรื อข่าวร้ายของเศรษฐีหรื อของใคร ๆ ให้แก่มนุษย์เป็ น ๆ นั้น เขาไม่ได้รับอนุ ญาตให้กลับมา แต่
โชคยังดีที่ญาติมิตรของผูต้ ายมีพระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นผูบ้ อกทางรอด - ซึ่งมีมนุษย์อีกหลายแสนคน
ไม่มี ข้าพเจ้าเชื่อเหลือเกินว่า มีวญ
ิ ญาณของคนที่ตายแล้วอยากจะกลับมาบอกญาติมิตรของเขาในโลกนี้
ให้ทราบถึงข่าวประเสริ ฐแห่ งพระกิตติคุณของพระองค์ เพื่อคนที่จมมืดอยูใ่ นความบาปจะได้เห็นแสง
สว่างของพระเจ้าแต่ก็ไม่อยูใ่ นอานาจที่คนตายแล้วเหล่านั้นจะกลับมาทาได้แต่เราคริ สเตียนที่ยงั ไม่
สิ้ นลมหายใจจากโลกนี้เท่านั้นที่ตอ้ งทาหน้าที่สาคัญนี้ให้จงได้ เราจะต้องเป็ นผูส้ ื่ อข่าวนาเอาพระกิตติ
คุณของพระเจ้าและความรอดด้วยพระมหากรุ ณาธิ คุณไปยืนยันให้คนที่ยงั ไม่ทราบได้รู้ได้เห็น และ
บังเกิดความเชื่ อ นี่เป็ นความรับผิดชอบที่สาคัญไม่ใช่เล็กน้อยเพราะเกี่ยวกับความพินาศหรื อพระพร
สาหรับจิตวิญญาณ และนับว่าเป็ นโอกาสที่ดีเลิศที่สุด เราจะเหลวไหลและไม่ทาหน้าที่ตามคาเรี ยกร้อง
ของคนที่กาลังจะพินาศอยูห่ รื อ? เสี ยงเรี ยกให้ช่วยวิญญาณของคนที่กาลังพินาศดังมาจากทั้งคนเป็ นและ
คนตาย โอกาสที่จะทาเดี๋ยวนี้ ก็คือ เรานาเอาพระราชโองการของพระคริ สต์ไปบอกคนที่ยงั ไม่ตายให้เชื่อ
พระเยซู แล้วเราก็คงสามารถกระตุกวิญญาณของคนที่กาลังพินาศเหล่านั้นให้หลุดออกมาจากความบาป
ได้

4
แล้วมีเสี ยงเรี ยกที่มีอยูแ่ น่นอน “ดังออกมาจากแดนภายในดวงใจ”
ในที่น้ ีหมายความว่า พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงเรี ยกร้องเราเป็ นการส่ วนตัวเป็ นพิเศษเฉพาะตัว
พระวิญญาณทรงสาแดงน้ าพระทัยของพระเจ้าให้เราให้โครงการ และแบบแผนการของพระองค์อย่าง
ชัดเจน โดยเราสานึกได้จากภายในดวงวิญญาณของเราเอง นี่แหละเป็ นสิ่ งหนึ่งที่คริ สเตียนหนุ่มสาวผู ้
เคร่ งครัดในพระเจ้าจะต้องเอาใจใส่ และเราได้อธิ บายมาแล้วในบทที่สิบเอ็ด ฉะนั้นเราจะไม่กล่าวซ้ าอีก
ภายหลังเราจะยกอุทาหรณ์หลาย ๆ อย่างมาให้เราเห็นเป็ นประโยชน์แก่เรา ถ้าหากว่าใครได้ลง
มือปฏิบตั ิตามบันไดขั้นแรกซึ่ งกล่าวไว้ในโรม 12:1,2 แล้ว ด้วยความสุ จริ ตใจและปฏิบตั ิอย่างจริ งใจ
ด้วยความซื่ อสัตย์ต่อพระเจ้าและต่อตัวเองจริ ง ๆ แล้วไซร้ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะทรงสาแดงแผนการ
ของพระองค์ให้เราเห็นเป็ นส่ วนตัว ซึ่ งปรากฏในหนังสื อโรม บทที่ 7, 8, และบทที่ 9 การที่เราจะคิด
หรื อแนะนาเป็ นอย่างอื่นก็เท่ากับเราหมิ่นประมาทต่อองค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ โดยตรง เพราะงานที่
สาคัญชิ้นหนึ่งในหลายชิ้นที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะทรงกระทาก็คือ
จะแนะนาสั่งสอนและดลใจ
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บรรดาคริ สเตียนและการที่จะทาหน้าที่น้ นั ได้ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะต้องประทับอยูภ่ ายในตัวคริ ส
เตียน
แต่นี่เป็ นความจริ งที่สาคัญซึ่ งเราจะต้องจาไว้คือเสี ยงเรี ยกภายในจิตนั้นจะไม่มีใครได้ยิน เว้นไว้
แต่คนนั้นจะหยุดและยอมฟังเสี ยงเรี ยกจากภายนอกเสี ยก่อน ส่ วนมากท่านจะไม่ได้ยนิ พระสุ รเสี ยงของ
พระวิญญาณที่ตรัสแก่ท่านซึ่ งดังมาตามสายลมเงียบว่า “ทางนี้แหละ” (อิสยาห์ 30:21) จนกว่าท่านจะ
คอยท่าด้วยการอธิ ษฐานและคอยฟังเสี ยงเรี ยกของพระเยซูตามที่ปรากฏในพระคริ สตธรรมคัมภีร์วา่ มี
หลายแห่งที่ตอ้ งการรอดพ้นบาป และเสี ยงร้องเรี ยกของจิตวิญญาณของคนที่กาลังอยูใ่ นนรก พี่นอ้ งคริ ส
เตียนทั้งหลายขออย่าทาผิดในข้อนี้ ถ้าท่านทาหูทวนลม ไม่ได้ยนิ เสี ยงเรี ยกของสามเสี ยงดังกล่าวมาแล้ว
องค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะไม่ตรัสเป็ นครั้งที่สี่ซ่ ึ งเป็ นการตรัสครั้งสุ ดท้ายแก่จิตใจของท่าน แต่ถา้ หาก
ว่าท่านได้ยนิ เสี ยงด้วยการอธิ ษฐานและด้วยจริ งใจ – และยอมเชื่อฟัง ปฏิบตั ิตาม และพิจารณาเสี ยงเรี ยก
ของเสี ยงภายนอกทั้งสามกรณี แล้วไซร้
เมื่อถึงเวลาท่านก็จะได้ยนิ เสี ยงเรี ยกภายในจิตใจเรี ยกท่าน
โดยเฉพาะเป็ นแน่
เมื่อเร็ ว ๆ นี้เกิดเพลิงไหม้ใหญ่ข้ ึนในเมืองหนึ่ง มีอาคารเก่าแก่หลังหนึ่งสร้างเป็ นหอพัก มีหลาย
ครอบครัวอยูใ่ นอาคารนั้น ภายในเวลาไม่กี่นาที อาคารหลังนั้นก็ไหม้เป็ นเถ้าถ่าน และมีคนถูกไฟครอก
ตายถึงเจ็ดศพ รถดับเพลิงมาจากทุกทิศ คนงานดังเพลิงทางานรวดเร็ วและมีระเบียบ เจ้าพนักงาน
ดับเพลิงได้แสดงความสามารถกล้าหาญและเข้มแข็ง ลงมือช่วยชีวติ มนุษย์ไว้ได้หลายคน แต่เราสังเกต
ได้วา่ งานทุกอย่างที่เจ้าพนักงานดับเพลิงทุกคนได้ปฏิบตั ิงานไป
เขาทาตามคาสั่งของหัวหน้าหน่วย
ดับเพลิงทั้งสิ้ น เจ้าหน้าที่ดบั เพลิงแต่ละคนมีหน้าที่เฉพาะคนละอย่างบางคนจับหัวสู บ บางคนช่วยกันยก
บันไดพาดตึกช่วยคนหนีไฟลงมาทางหน้าต่าง พาคนปี นบันไดขึ้นไปนาคนที่ตกใจจนไม่รู้วา่ จะทาอะไร
ดี พากันลงมาทางบันได บางคนพังประตูและพังฝาเพื่อให้น้ าฉี ดเข้าไปได้สะดวก บางคนทาการปฐม
พยาบาลให้แก่คนที่บาดเจ็บเพราะไฟลวก บางคนเฝ้ าอยูก่ บั รถคอยดูเครื่ องยนต์สูบน้ าให้ตามปกติ และ
คอยสู บน้ าจ่ายน้ าให้แก่คนถือสู บจนเพียงพอ คาสั่งขอหัวหน้าหน่วยเด็ดขาดและชัดเจนไม่มีใครสงสัย
ในหน้าที่ปลีกย่อยของตนและไม่มีใครที่ไม่มีหน้าที่และต้องยืนอยูเ่ ฉย ๆ แต่ทุกคนเคลื่อนไหวและ
ทางานตามคาบัญชาของหัวหน้าหน่วยทุกประการและทาทุกคน
งานนั้นก็สาเร็ จลุล่วงไปได้ราวกับ
ปาฏิหาริ ย ์
ในทานองเดียวกัน พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงเป็ นหัวหน้างานของเรา พระองค์ทรงทาหน้าที่บง
การที่จะช่วยคนให้พน้ อันตราย และพระองค์ทรงเป็ นผูจ้ ่ายงานให้แก่คนงานของพระองค์ให้เหมาะสม
กับหน้าที่ของคน ๆ นั้น พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงเป็ นห่วงวิญญาณของมนุษย์จะลงไปในไฟนรกเท่า ๆ
กับหัวหน้าหน่วยดับเพลิงที่ร้อนใจช่วยคนให้พน้ จากไฟ และทาหน้าที่ดบั ไฟไห้สงบ นี่เป็ นสิ่ งสาคัญที่
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เราพึงจะต้องจดจาคือ การที่เจ้าหน้าที่ดบั เพลิงได้รับคาสั่งและการอบรมจากหัวหน้าหน่วยดับเพลิงได้
พนักงานดับเพลิงนั้นจะต้องฟังเสี ยงที่เขาประกาศรับสมัครคนดับเพลิงก่อนจึงจะได้รับการอบรม และ
บอกถึงวิธีดบั เพลิงอย่างมีประสิ ทธิ ภาพได้
เทศบาลท้องถิ่นจะต้องออกประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่
ดับเพลิง เชิญชวนคนอาสาสมัครทาหน้าที่น้ ีเพราะมีความจาเป็ นจะต้องช่วยกันดับเพลิงเมื่อเวลาเกิด
เพลิงไหม้ทางการประกาศรับสมัครและคนที่เข้าไปสมัครก็ตอ้ งเต็มใจสมัครรับงาน เมื่อรับสมัครแล้วก็
ต้องเปิ ดการอบรมวิธีดบั เพลิงให้ได้ผลดี และรู ้จกั วิธีที่จะช่วยคน เมื่อถึงเวลาก็ใช้การได้ทนั ที และคน
เหล่านั้นพร้อมที่จะปฏิบตั ิงาน เตรี ยมตัว และรับการอบรมจากหัวหน้าหน่วย เพราะคนเหล่านั้นเชื่อฟัง
และทาตามเสี ยงเรี ยกคือเสี ยงเปิ ดรับสมัคร ดังนั้นคริ สเตียนทุกคนก็ตอ้ งฟังเสี ยงเรี ยกของพระเจ้าด้วย
เหมือนกัน ถ้าหากว่าใครไม่สนใจต่อการเรี ยกร้องภายนอกแล้วเขาจะไม่ได้รับเสี ยงเรี ยกที่เจาะจงมาให้
ทางานเฉพาะที่หนึ่งที่ใดเป็ นแน่
มีผนู ้ าคริ สเตียนคนหนึ่งบอกว่า “การเรี ยกให้คริ สเตียนเข้าประจางานของพระเจ้ามีบอกมาเป็ น
หลายแบบด้วยกัน” ท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนคนทุกประเทศ.......(มัทธิว 28:19) “ท่านทั้งหลายจง
ออกไปทัว่ โลกและประกาศพระกิตติคุณ” (มาระโก 16:15) “พระบิดาได้ทรงใช้เรามาฉันใด เราใช้ท่าน
ทั้งหลายไปฉันนั้น” (ยอห์น 20:21) “ท่านทั้งหลายเป็ นพยานฝ่ ายเรา......จนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก”
(กิจการ 1:4) ข้อพระคริ สตธรรมมีหลายแห่งหลายตอน แต่เป็ นพระบัญชาที่มีความหมายอย่างเดียวกัน
ทั้งนี้เป็ นเสี ยงเรี ยกของพระคริ สต์แก่คนที่ติดตามพระองค์ออกไปและเป็ นพยานสาหรับพระองค์ทุกแห่ง
“การเรี ยกนี้ เป็ นการเรี ยกคริ สเตียนทุกคน
ที่ควรจะนาเอาข่าวแห่งความรอดไปบอกแก่
ประชาชน นาไปบอกแก่ทุกคนที่ยงั ไม่เชื่อพระเจ้า และเป็ นผูท้ ี่เขาควรจะได้ยนิ ได้ฟังข่าวประเสริ ฐนี้
อย่างยิง่ การเรี ยนนี้เป็ นการเชิ ญชวนให้คนสมัครเข้าเป็ นอัครราชทูตขององค์พระเยซูคริ สต์ให้ไปบอก
แก่คนบาปที่กาลังพินาศโดยไม่คานึงเลยว่าคนบาปนั้นจะอยูแ่ ห่งหนตาบลใด
“เหมือนกับเสี ยงเรี ยกให้มารับการหลุดพ้นบาปแก่คนบาปทัว่ ๆ ไป เมื่อใครได้ยนิ แล้วเขาก็รับ
ไว้วา่ นัน่ เป็ นเสี ยงเรี ยกเขาโดยเฉพาะ ดังนั้นคริ สเตียนทัว่ ๆ ไปได้ยนิ เสี ยงชวนเชิญให้สมัครออกไปบอก
ข่าวทางรอดพ้นบาป เมื่อคนที่เชื่อพระเจ้าได้ยนิ เสี ยงชวนเชิญของพระเยซูเจ้า เขาก็รู้วา่ นัน่ เป็ นพระสุ
รเสี ยงชวนเชิ ญของพระเยซูแก่ตวั เขาโดยตรงเหมือนกัน แต่การที่จะทาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพจริ ง ๆ และ
ให้สัมฤทธิ์ ผลจริ ง ๆ คริ สเตียนทั้งหลายจะต้องทูลแก่พระเจ้าว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์อยูท่ ี่นี่ ขอ
ทรงใช้ขา้ พระองค์เถิด!” เมื่อพระเจ้าทรงเรี ยก และมนุษย์ขานรับตอบแล้ว นัน่ แหละการทรงเรี ยกของ
พระเจ้าจึงจะสาเร็ จสมบูรณ์ ”
เมื่อพระเยซูทรงเรี ยกให้คริ สเตียนเข้าไปประจางาน ณ ท้องที่ตาบลใด หรื อเสี ยงเรี ยกของ
วิญญาณที่กาลังพินาศได้ร้องเสี ยงดังก้องอยูใ่ นวิญญาณของท่าน จนท่านจะทาเพิกเฉยหรื อไม่มีความ
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แน่ใจอีกต่อไปไม่ได้วา่ พระเจ้าจะให้ทางานที่ไหน หรื อให้ทางานแผนกใด ท่านก็จงทาอย่างเจ้า
พนักงานดับเพลิงพวกนั้นก็แล้วกัน จงเข้าร่ วมในกองอาสาสมัครแห่งหนึ่งแห่งใดก็ได้ จงศึกษาดูพระ
ธรรมโอวาทของพระเจ้า และจงเตรี ยมตัวของท่านให้พร้อมเมื่อเวลามาถึงคือเมื่อท่านจะทางานจริ ง ๆ
แล้ว พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะเป็ นผูท้ รงเปิ ดเผยเองว่า ท่านควรอยูท่ ี่ไหนและอยูใ่ นตาแหน่งใด ไม่วา่ ท่าน
จะทางานของพระเจ้าแผนกใด ท่านจาเป็ นต้องรู ้จกั พระธรรมโอวาทของพระเจ้า
การที่จะรู ้จกั พระธรรมโอวาทของพระเจ้า ท่านจาเป็ นต้องศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์อย่างมี
ระเบียบ ถ้าหากว่าเสี ยงเรี ยกให้ประจาหน้าที่ของคริ สเตียนชนิดหนึ่งชนิดใดเข้ามากระทบจิตใจของท่าน
จงเตรี ยมตัวของท่านให้พร้อมในเมื่อพระเจ้าจะตรัสแก่ท่านโดยตรง
ท่านจะพร้อมที่จะทางานไม่วา่
ภายในประเทศหรื อต่างประเทศ หรื อที่ไหนก็ได้อาจเป็ นสาธารณะทัว่ ๆ ไป หรื องานส่ วนตัวก็ได้ ท่าน
เองก็พอใจ จุใจ และมีความสุ ขในการงาน และได้รับพรจากงานที่กาลังทาตามพระประสงค์ของ
พระองค์
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บทที่ 15 เรำต้ องนับว่ ำเรำถูกตรึงตำยกับพระคริสต์ แล้ ว
“ข้าพเจ้าถูกตรึ งไว้กบั พระคริ สต์แล้ว” (กาลาเทีย 2:20) “เขาทั้งหลายที่อยูฝ่ ่ ายพระคริ สต์ได้เอา
เนื้อหนังกับความปรารถนาและราคะตัณหาของเนื้ อหนังตรึ งไว้กบั การเขนเสี ยแล้ว” (กาลาเทีย 5:24)
“เราทั้งหลายรู ้แล้วว่ามนุษย์เก่าของเรานั้นได้ตรึ งไว้กบั พระองค์แล้ว เพื่อตัวบาปจะสู ญสิ้ นไป เพื่อเราจะ
ไม่เป็ นทาสของบาปนั้นต่อไป” (โรม6:6) “ท่านทั้งหลายจงถือว่า ท่านได้ตายแก่ความบาปแต่ยงั มีชีวติ อยู่
เพื่อพระเจ้า โดยพระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา” (โรม 6:11)
เราได้พดู มาอย่างแจ่มแจ้งและมากพอแล้วว่า เราจะต้องชาระตัวให้บริ สุทธิ์ สะอาด เมื่อคิดดูถึง
บุคคลที่พระเจ้าจะทรงชาระให้สะอาดบริ สุทธิ์ จริ ง ๆ แล้ว บุคคลผูน้ ้ นั จะต้องนับว่า เป็ นคนถูกตรึ งตาย
กับองค์พระคริ สต์ มนุษย์ปกติสามัญทัว่ ๆ ไปเป็ นมนุษย์ที่มีธรรมชาติเป็ นมนุษย์ที่มีสภาวะเป็ นตัวตน
ของตนเอง แต่สภาพของมนุ ษย์คนเดิม (คนเก่า) นี้เป็ นมนุษย์ที่มีบาป จนตัวเองเสื่ อมทราม พระเจ้าทรง
ใช้การอะไรอีกก็ไม่ได้ และมนุษย์ตวั เก่านี้ไม่สามารถจะมีสภาพหรื อสภาวะที่จะเป็ นมนุษย์แห่งวิญญาณ
จิตได้เลย และจะไม่มีวนั ที่จะถีบตัวให้สูงถึงขั้นบริ สุทธิ์ ได้ มนุษย์จะถูกดัดแปลง หรื อถูกอบรมสั่งสอน
ให้เป็ นมนุษย์ฝ่ายวิญญาณจิตก็ไม่ได้ (ที่เป็ นกายก็เป็ นกาย ที่เป็ นวิญญาณก็เป็ นวิญญาณไม่ปะปนกัน)
พระเจ้าไม่ทรงสามารถติดต่อหรื อฟังเสี ยงของมนุษย์ที่มีใจบาปและเสื่ อมทรามนี้ได้เลย พระเจ้าต้องมี
พระประสงค์ให้มนุษย์คนเก่านั้นตายเสี ยก่อน คือธรรมชาติเก่าของมนุษย์คนเดิมจะต้องตาย และบาปเก่า
ๆ ในตัวของคนนั้นจาเป็ นต้องตายจนหมดสิ้ น เมื่อคนใดยอมรับเชื่ อองค์พระเยซูคริ สต์เป็ นผูเ้ ปลื้องบาป
และเทิดพระองค์เป็ นพระเจ้าของเขาแล้ว ก็หมายความว่ามนุษย์เก่า หรื อชีวติ ธรรมชาติเก่าของคนบาป
คนเดิมนั้นได้นบั ว่าได้ถูกตายพร้อมกับพระคริ สต์แล้ว และตัวเก่าจะไม่มีอานาจปกครองชีวติ เดิมของเรา
ได้อีกต่อไป
“ตัวอาตมะ” หรื อ “ตัวเอง” นี้แหละ เป็ นสิ่ งที่ความบาปได้ถูกสร้างขึ้น มีคนหนึ่งได้อธิ บายเรื่ อง
ความบาปไว้วา่ ดังนี้
ความบาป
1. เป็ นสภาพวะหรื อ สภาพ
2. เป็ นสภาพของเจตจานง (และเป็ นความจงใจ)
สภาพของอาตมะเป็ นสภาพของการจงใจเห็นแก่ตวั เอง
ถ้าเราศึกษาและไตร่ ตรองดูคา กาหนดความทั้งสามประการข้างบนนี้เราจะเห็นความจริ งว่ามี
ความหมายกว้างขวางสักเพียงใด พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนว่า ความบาปคือ การเลือกทาอะไร ๆ ตาม
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อาเภอใจตนเอง โดยไม่คานึงว่าจะมีอะไรเสี ยหาย และตัวของฉันต้องเป็ นใหญ่เสมอ เมื่อจะเอาอะไรต้อง
เอาให้ได้เป็ นความรักตนเอง และเป็ นผลงานสาหรับตัวเองเท่านั้น
ความบาปคือการจงใจทาหรื อเสนอเจตนาสาหรับตนเองเป็ นประมาณ
และทาสิ่ งที่ตวั เอง
ต้องการเท่านั้น จึงเป็ นการขัดขวางและขัดแย้งกับพระราชประสงค์อนั บริ สุทธิ์ ของพระเจ้า เป็ นการจงใจ
ทาเพื่อความอยากได้ของตนเอง แทนที่จะทาเพื่อสนองพระประสงค์ของพระเจ้า การที่เราเอาใจใส่ ใน
ความสุ ขชื่นบานในชีวติ ของตนเองแทนที่จะนึกถึงพระเจ้านัน่ เป็ นความบาป
ความบาปคือการยกตัวเองขึ้นแทนที่พระเจ้า ซึ่ งมีลกั ษณะอยูส่ ี่ ประการที่เราพอจะเห็นได้คือ
1. อาศัยความสามารถของตนเอง เชื่ อว่าตนเองมีสมรรถภาพทาอะไร ๆ ได้ทุกอย่าง โดยไม่ตอ้ ง
พึงพาอาศัยพระเจ้า
2. ทาอะไร ๆ ก็เจตนาตามใจตัวเองชอบ แทนที่จะมอบความไว้วางใจทั้งหมดแก่พระเจ้า แทนที่
จะยอมถ่อมตัวเราเอาน้ าพระทัยของพระเจ้ามาเป็ นหลักดาเนินงานชีวติ
3. เพื่อเกียรติตวั เอง แทนที่จะถวายพระเกียรติแก่พระเจ้า
4. สัจธรรมหรื อความชอบธรรมของตนเอง นึกว่าตนเองนั้นปฏิบตั ิชอบและคิดชอบแล้ว แทนที่
จะสานึกว่าตนเป็ นคนบาป และยอมถ่อมตัวเฉพาะพระพักตร์ พระเจ้า
รากฐานของ ความบาปทั้งหมดจะเห็นได้วา่ มีมูลฐานมาจากการเห็นแก่ตนเองเป็ นประมาณ ซึ่ง
แสดงออกมาในรู ปลักษณะต่าง ๆ กัน การอยากบริ โภคอาหารอันโอชะและเพลิดเพลินอยูก่ บั กามารมณ์
ฝ่ ายเดียว นับว่าเป็ นรู ปหนึ่งของการเห็นแก่ตนเอง ซึ่ งออกมาในรู ปของความต้องการอย่างรุ นแรง
เหลือเกิน ความละโมบ ความทะเยอทะยาน และความทะนงตน (จองหอง) เป็ นรู ปลักษณะของการเห็น
แก่ตนเองที่ยกย่องตนเอง ถือว่าตนเองเป็ นคนที่อยูใ่ นอันดับสู งการเทียมเท็จและที่มุ่งร้ายต่อผูอ้ ื่นเป็ นอีก
รู ปหนึ่งของการเห็นแก่ตนเอง คือแสดงออกมาให้เห็นลักษณะของการถือว่าตนสะอาดบริ สุทธิ์ แล้ว และ
เป็ นการแก้แค้นให้หายเจ็บใจแทนที่จะเทิดให้พระเจ้าทรงเป็ นจุดศูนย์กลางของชีวิต และยอมมอบกาย
ถวายตนแต่พระเจ้าโดยปราศจากเงื่อนไข แต่ความบาปได้เปลี่ยนจิตใจของมนุษย์ให้ต่อสู ้กบั พระเจ้า
และก่อความสนใจให้แก่ตนเองเท่านั้น
ก่อให้ตวั เองเป็ นหลักใหญ่ใช้สาหรับปกครองชีวิตและเป็ น
แรงผลักดันวิถีชีวิตของตน
บัดนี้ให้เรามาพิจารณาถึงลักษณะสาคัญและถึงความเข้มแข็งของการถูกตรึ งตาย
ถ้าเราจะ
พิจารณาให้ถูกต้องเราจะต้องพิจารณาดูถึงการตรึ งบนไม้กางเขน นี่เป็ นวิธีประหารที่ทรมานแบบหนึ่ง
จนกว่าจะตาย เราเชื่อว่าการถูกตรึ งจะต้องมีความหมายกว้างขวาง ซึ่ งในข้อเท็จจริ ง ความตายในที่น้ ีเล็ง
ถึงความตายของตัวเองดังที่พระธรรมโอวาทของพระเจ้าได้อธิ บายไว้วา่ มีลกั ษณะที่น่ากลัวหรื อร้ายกาจ
เพียงไร
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1
การถูกตรึ งตายเป็ นความตายผิดปกติชนิดหนึ่ง
ไม่อาจเน้นให้หนักเกินไปว่าเนื้ อหนังคือ
ธรรมชาติของความบาปดั้งเดิม – จะไม่รู้จกั ตายอย่างปกติตามธรรมชาติ ความบาปเก่า ๆ จะไม่ตาย
เพราะร่ างกายชราแต่ยงิ่ ชรา มีอายุมากขึ้นความบาปดูเหมือนจะยิง่ เข้มแข็งมากขึ้น ดังจะเห็นได้วา่ จิตใจ
ของคนชราที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ไม่ได้สถิตอยูใ่ นจิตใจ มักจะยืดถือและปั กหลักความเชื่อของตนเอง
มัน่ คงในคติด้ งั เดิมของตนเอง ไม่ยอมเลิกนับถือหรื อเลิกยึดถือมัน่ ได้ง่าย ๆ ไม่เหมือนกับคนหนุ่ม ๆ
สาว ๆ ที่ยงั อยูใ่ นวัยเริ่ มต้น ข้อเท็จจริ งนี้เราจะเห็นได้จากคนส่ วนมากที่ได้รับความรอดพ้นบาปมานับ
ถือองค์พระเยซูคริ สต์ จะมาเชื่อเมื่ออายุยงั อยูใ่ นวัยรุ่ น ๆ แทบทั้งสิ้ น
ไม่เพียงเป็ นแต่ความจริ งเท่านั้นที่วา่ ความเห็นแก่ตวั ของตนจะไม่ตายเอง แต่ยงั ต่อสู ้กบั ความ
ตายด้วยคือตัดสิ นใจว่าจะไม่ยอมตาย ข้อนี้มีหลักฐานเห็นได้ชดั เจนคือเจตจานงของตัวเองไม่ตายเอง แต่
จะต้องฆ่าให้ตาย การนี้จะต้องใช้ความรุ นแรงและใช้กาลังบังคับเช่นการจับตอกตาปูตรึ งขึงไว้จนตาย
บนไม้กางเขน พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระเจ้าต้องออกแรงอย่างเข้มแข็งและมีพลังอานาจสักเพียงไรที่
จะต้องจัดการกับตัวเก่าของเซาโล ขณะที่เซาโลกาลังเดินทางจะไปยังเมืองดาเมเซ็ก และพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ตอ้ งจับตัวเก่าของเซาโลตรึ งตายที่ไม้กางเขนของพระเยซู ! ตัวเก่าของเราจะไม่ยอมแก่ตายตาม
อายุ นอกจากเราต้องถูกจับฆ่าให้ตวั เก่าของเราตายเช่นอย่างประสบการณ์ที่เปาโลได้พบ และตัวเก่าคือ
ตัวเดิมของเซาโล “ได้ถูกตรึ งตายกับพระคริ สต์แล้ว”

2
เราอย่าลืมว่า การถูกตรึ งตายเป็ นการประหารชี วติ แก่อาชญากร เป็ นความตายบนความอับอาย
ขายหน้า และต้องถูกพิพากษาประหารชีวิต การฆ่าให้ตายครั้งนี้ไม่ใช่การฆ่าคนไร้ความผิดหรื อฆ่าคนที่
ประพฤติตายตัวบทกฎหมายการประหารชีวติ ทาขึ้นไม่ใช่เพื่อประหารคนชอบธรรม แต่ประหารคน
อธรรม ประหารคนชัว่ และคนนอกกฎหมาย เดี๋ยวนี้เราก็เห็นแล้วว่ามนุษย์เก่า (หรื อคนเก่า) ของเรานั้น
ชัว่ ร้ายยิง่ กว่านักโทษประหารสักเพียงไร มนุษย์เก่าเป็ นคนประพฤตินอกกฎหมายทุกอย่าง เขาหักล้าง
กฎหมายและทาลายกฎหมายที่ยตุ ิธรรมและกฎหมายที่บริ สุทธิ์ ของพระเจ้า พระบัญญัติของพระเจ้าที่
เปิ ดเผยให้เขาทราบเขาไม่ยอมเชื่อฟังเลยทุกกรณี เขาเป็ นอาชญากรมีความผิด เขามีนิสัยเป็ นขบถ และมี
แผนการที่ขบถอยูเ่ สมอ โดยเหตุน้ ีเองพระเจ้าจึงต้องให้มีบทลงโทษประหารคือ “ตรึ งตัวเองให้ตาย
พร้อมกับองค์พระเยซูคริ สต์”
ขอพระเจ้าทรงโปรดประทานพระมหากรุ ณาธิคุณ ให้เราร้องคัดค้านเนื้อหนังของตัวเราเอง
เหมือนกับครั้งหนึ่งที่คนชัว่ ร้องคัดค้านต่อสู ้องค์พระผูไ้ ถ่บาปของเราว่า “ตรึ งเขาเสี ย ๆ” อย่าให้เรา
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สงสารหรื อแสดงความเมตตาอารี ต่อคนบาปตัวเก่าดั้งเดิมของเราคือตัวเราเอง เราจะต้องตะโกนร้องด้วย
เสี ยงดังว่า “ตรึ งเขาเสี ยๆ!” ความยุติธรรมบอกเราว่า เราจะต้องตายจึงจะยุติธรรม ชีวิตที่รู้จกั น้ าพระทัย
ของพระเจ้าต้องชดใช้ดว้ ยความตาย การสงสารตัวเองเป็ นการฟังเสี ยงของผีซาตาน จงจาไว้วา่ ในตัวเรา
เองไม่มีความดีประการใดเลย มีแต่ความบาปและความผิด และเมื่อเราจาได้เช่นนี้จงนับว่าเราถูกมัดผูก
ติดตรึ งกับไม้กางเขน ซึ่ งเป็ นไม้กางเขนอันที่พระบุตรของพระเจ้า ถูกตรึ งและพระเจ้าทรงถือว่านัน่ เป็ น
ความเพราะเห็นแก่เรา

3
การตรึ งตายเป็ นความตายที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดการประหารชีวิตให้ตายด้วยการตรึ งบน
กางเขนเป็ นวิธีประหารที่ทารุ ณโหดร้ายที่สุดที่มนุษย์ประดิษฐ์ข้ ึน การทนทุกข์ทรมานบนไม้กางเขนจะ
อธิบาย หรื อนึกวาดภาพให้หมดสิ้ นความหมายนั้นอธิบายเป็ นคาพูดไม่ได้ เว้นไว้แต่จะได้ลองชิมรสเอง
ด้วยการกระทาจริ ง ๆ ว่าจะต้องทรมานสักเพียงใด
การตรึ งตัวเองให้ตายก็เจ็บปวดมาก! มนุษย์เก่าแก่ด้ งั เดิมคนนี้ “ตายยาก” (คือดื้อด้านและต่อสู ้
กับความตาย – มนุษย์เดิมคนนี้หนังเหนียวไม่ตายง่าย) ตัวเก่าของเรามักไม่อยากตายด้วยความทุกข์
ทรมาน แต่อย่าให้เราหลีกเลี่ยงหรื อต่อสู่ กบั ความตายนี้เลย เพราะไม่มีการตรึ งที่ไหนที่ไม่มีความ
เจ็บปวด ดังนั้นการตรึ งเนื้อหนังให้ตายจากความรักเสน่หา ความโลภ จะต้องประสบกับความเจ็บปวด
แน่ ๆ ถ้าดวงใจของตนไม่มีความเจ็บปวดก็เป็ นเครื่ องหมายว่า ตัวเก่าของเราเองนั้นยังไม่ได้ข้ ึนไปอยูบ่ น
ไม้กางเขนเลย ความเจริ ญทางจิตวิญญาณย่อมไม่มี แต่เมื่อความเจ็บปวดมีมากและพุง่ ตรงมายังตัวเรา เรา
จะต้องระมัดระวัง เราอย่าใจอ่อนยอมอนุญาตให้ “ตัวเก่าของเรา” เข้ามาอ้อนวอนขอความเมตตา เรา
จะต้องเดินตามทางของเปาโล และของคนอื่น ๆ ที่ได้ล่วงหน้าเราไปแล้ว เช่น โยฮัน บันยัน จัด๊ ซัน คา
เร่ ย ์ ฮัดซันเทเล่อร์ ฯลฯ
ถ้าคนที่ถูกจับตรึ งยิง่ ขัดขึ้นและดิ้นรนหนีความตายที่เขาเองหลีกเลี่ยงไม่พน้ เขาก็ยงิ่ จะต้องพบ
กับความเจ็บปวดและถูกทรมานมากขึ้น ยิง่ กระดุกกระดิก ยิง่ ขยับเขยื้อนยิง่ ออกแรง เพื่อให้หลุดพ้นจาก
ความทุกข์ทรมานเขาก็ยงิ่ ได้รับความทรมานเพิ่มมากขึ้น สิ่ งที่ดีที่สุดที่ผรู้ ับเคราะห์ควรปฏิบตั ิคือ ยอมรับ
การตรึ งด้วยความสงบเงียบไม่ดิ้นรน ยอมต้อนรับความตายซึ่ งหลีกเลี่ยงไม่พน้ นั้นด้วยอาการดุษฎีและ
ใจสงบนิ่ง ๆ เท่าที่จะทาได้ จงให้มนุษย์เก่าของเราเผชิ ญกับความตายโดยไม่ต่อสู ้ดิ้นรน ดังนั้นความ
เจ็บปวด และทนทุกข์ทรมานทางจิตจะลดน้อยในเมื่อเราไม่ต่อสู ้และดิ้นรน มีสักกี่ครั้งที่เราอาจงดเว้น
ไม่ตอ้ งร้องไห้เพราะเสี ยใจในความบาปของตัวเองต่อพระพักตร์ พระเจ้า
แต่มีสักกี่ครั้งที่ใจเราไม่
จาเป็ นต้องสู ้ศึกขัดขืนใจตนเอง หากเราจะยอมเผชิญกับสิ่ งนั้น ๆ ด้วยความสงบเงียบ แต่อย่างไรก็ตาม –
จะปวดมากน้อยสักเพียงใดเราจะต้องอยูบ่ นไม้กางเขนจนตัวเก่าตายและจะต้องให้ตายสนิท
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4
ประการสุ ดท้ายการตรึ งเป็ นการที่ตายช้า ๆ ความจริ งข้อนี้แหละที่เป็ นเคล็ดลับที่สาคัญแห่ง
ประสบการณ์ของผูเ้ ลือกสรรของพระเจ้า เปาโลได้ประกาศไว้ในโรม 6:6 ว่า พวกเราได้ถูกตรึ งไว้กบั
พระคริ สต์แล้ว ต่อมาในบทเดียวกันในข้อ 11 เปาโลบอกว่า “ทานองเดียวกันท่านจงนับเอาว่าตัวของ
ท่านได้ตายแล้ว” นี่เป็ นความจริ งที่มีอยูใ่ นพระคริ สตธรรมคัมภีร์ซ่ ึ งบรรจุอยูเ่ พียงไม่กี่คา ตัวมนุษย์เก่า
ของเราได้ถูกตรึ งไว้บนไม้กางเขนแล้ว แต่ยงั ไม่สิ้นลม
คนอาจจะถูกแขวนแกร่ วทรมานอยูบ่ นไม้กางเขนตั้งสามวันสามคืน แต่ไม่ตาย ตลอดเวลานั้น
เขาสามารถพูดพูดหยาบคายหรื อสบถสาบาน แสดงความเกรี้ ยวกราด ทาหน้าย่นอยู่ ร้องขอ หรื อสั่งให้
ใครทาอะไร “มนุษย์เก่า” อาจแสดงอาการอย่างเดียวกันในตัวของผูเ้ ชื่ อพระเจ้า แม้วา่ ตัวเขาจะถูกตรึ งไว้
แล้วกับพระคริ สต์ก็ดี แต่ตวั เก่าของเรามิได้ตายในทันทีทนั ใด แต่ยงั มีลมหายใจอยูต่ ่อไป ยังพูดได้ยงั พูด
อาละวาดได้ ขอร้องได้ และยังเรี ยกร้องสิ่ งที่ตอ้ งการได้ และจะทาอยูเ่ ช่นนั้นเรื่ อย ๆ จนกว่าจะถึงเวลาที่
พระเจ้าจะทรงเห็นสมควรที่จะเรี ยกตัวเราออกไปจากโลกนี้ตามวิธีการของพระองค์
เมื่อใครถูกตรึ งไว้บนกางเขนตามกฎหมายแล้วความตายของเขาก็เป็ นสิ่ งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เขา
จะต้องถึงความตายแน่นอนไม่ชา้ ก็เร็ ว เขามีสภาพไม่ผดิ คนตาย – คือมีสภาพเหมือนคนตาย และรู้ตวั
ด้วยว่าเขาจะต้องตาย – แม้ในขณะนั้นเขาจะมีลมหายใจอยู่ และกาลังทนทุกข์ทรมานอยูบ่ นไม้กางเขน
อีกเป็ นเวลาหลายวัน คนเช่นนั้น อาจพูดได้วา่ เขายังมีชีวิตอยูแ่ ต่วา่ กาลังจะตายอยูแ่ ล้ว เมื่อชาวโรมันถูก
ตัดสิ นประหารชีวิตให้ตรึ งบนไม้กางเขน เขาจะต้องถูกบันทึกรายงานไว้ใน ณ ที่เขาถูกตอกตาปูตรึ งที่
ไม้กางเขนว่าเป็ นคนตาย เขานับวันตายตั้งแต่ถูกตอกตาปูมิใช่วนั ที่เขาสิ้ นใจ ท่านก็เห็นแล้วว่าคน ๆ นั้น
ถูกนับว่าเป็ นคนตายแล้ว
ถ้าบางคนพูดว่า คาสอนที่วา่ นิสัยเก่าของคนเก่ายังอยูใ่ นตัวของผูเ้ ชื่ อพระเจ้าเช่นนั้น ก็เป็ นภาระ
ผูกพัน
หรื อมัดตัวผูเ้ ชื่ อ
การที่พดู เช่นนั้นก็เพราะเขายังไม่เข้าใจคาสอนนี้ให้ถูกต้องเท่านั้นเอง
ตัวอย่างเช่น – ถ้ามีคนกลุ่มหนึ่งถูกปกครองโดยผูป้ กครองประเทศที่โหดร้าย และเกิดการปฏิวตั ิจน
ผูป้ กครองประเทศถูกจับกุมและถูกประหารชีวติ โดยตรึ งให้ตายบนไม้กางเขน
เมื่อเป็ นเช่นนั้นแล้ว
ราษฎรยังจะเชื่ อฟังคาสั่งของเจ้านายที่กาลังถูกตรึ งและกาลังจะตายอยูอ่ ีกหรื อ? ราษฎรจะถือว่าอดีต
ผูป้ กครองประเทศคนนั้นเป็ นคนที่ถูกจับกุม ถูกประหาร และกาลังรอความตายอยู่ (เขาหมดอานาจแล้ว)
เขาเสมือนหนึ่งผูต้ ายแล้ว ทานองเดียวกับที่คริ สเตียนแม้จะมีชีวติ อยูแ่ ละยังรู ้สึกว่ามีชีวิตเก่าแห่งเนื้อหนัง
คือธรรมชาติเก่าของมนุษย์คนเดิมยังอยูภ่ ายในตัวของเขาก็ตาม แต่ก็เสมอคนกาลังจะสิ้ นใจ มนุษย์เก่า
นั้นอยูใ่ นสภาพเสมือนคนที่ตายแล้ว และคริ สเตียนผูน้ ้ นั ก็รู้สึกชื่นชมยินดีกบั ชัยชนะและอิสราภาพแห่ง
จิตใจของเขา
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“นายเก่าผูโ้ หดร้าย” อาจยังไม่สิ้นลมหายใจก็จริ งแต่ก็ไม่มีสิทธิ์ ที่จะปกครองบุตรของพระเจ้าได้
อีกต่อไปพวกเราไม่มีใครจาเป็ นต้องเชื่อฟังคาสั่ง “นายเก่า” อีกต่อไปในฐานะที่เราติดต่อกับพระคริ สต์
เราจึงนับตัวเราเองว่าเราได้ตายแก่ความบาปแล้ว แต่มีชีวิตอยูเ่ พื่อพระเจ้า เราไม่จาเป็ นที่ตอ้ งยอมให้
อวัยวะของเราเป็ นเครื่ องมือของความบาปอีกต่อไป เพราะเราไม่ยอมที่จะอยูใ่ ต้อานาจของความอยากได้
ของตัวเองอีกต่อไป แต่เราเรี ยนรู ้จกั น้ าพระทัยของพระเจ้า และมอบตัวของเราเองให้อยูใ่ นความบังคับ
บัญชาของพระเจ้า นี่ แหละเป็ นทางแห่งชัยชนะและความยินดีของชีวิต

พิมพ์ที่กรุ งเทพโฆษณาและการพิมพ์
โทร:31235
501-503 ถนนมหาพฤฒาราม พระนคร
นางสุ พตั ร์ สระแสง ผูพ้ ิมพ์และผูโ้ ฆษณา
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กำรเป็ นคริสเตียนแท้
จี. คริสเตียน ไว้ซ
หนังสื อนี้ เขียนโดยผูเ้ ขียนคนเดียวกับผูเ้ ขียนน้ าพระทัยดีเลิศของพระเจ้า
จัดขึ้น
โดยเฉพาะสาหรับผูท้ ี่เพิ่งเข้าเป็ นคริ สเตียน หนังสื อนี้กล่าวถึงหัวข้อต่อไปนี้
จะทราบได้อย่างไรว่าท่านรอดพ้นบาปแล้ว
จะศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้อย่างไร
การเป็ นพยานต่อผูอ้ ื่น
ความรับผิดชอบของท่าน
การเกี่ยวข้องกับโลก
ผูช้ ่วยภายในของท่าน
เลขที่ 527/1
หนา 191 หน้า
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