การวางใจพระเจ้ า
โดย เบญจมาส ถิระสาโรช
(ในการดูแลของ ศจ.ดร.มาโนช แจ้ งมุข)
โครงร่ างคาเทศนาแบบ Topical Sermon
ข้ อพระธรรม เยเรมีย ์ 17:7
เรื่อง การวางใจพระเจ้า
หัวข้ อเรื่อง การวางใจพระเจ้านาไปสู่ พระพร
ประโยคสรุ ป ในฐานะที่เราเป็ นคริ สเตียน เราต้องวางใจพระเจ้าในการดาเนินชีวิต แต่ละวันด้วย
และเมื่อเราวางใจพระเจ้า เราจะได้รับพระพร
คาถาม เราจะรับพระพรจากการวางใจพระเจ้าได้อย่างไร?
ประโยคเชื่อม มีความจริ งอยู่ 2 ประการที่เราต้องเรี ยนรู ้
คาไข ความจริ ง
โครงเรื่อง
1. เราต้ องรู้ จักเอาชนะอุปสรรคทีข่ ัดขวางการวางใจพระเจ้ า มีอยู่ 3 ส. ด้ วยกัน คือ
1.1 ความสามารถของตนเอง (กันดารวิถี 14: 39-45)
1.2 สติปัญญาของตนเอง (2 พงศาวดาร 26: 9-15)
1.3 สมบัติของตนเอง (อิสยาห์ 39: 1-6)
2. เราต้ องรู้ จักวิธีแห่ งการไว้ วางใจพระเจ้ าทีจ่ ะนาไปสู่ พระพร มีอยู่ 3 ช. ด้ วยกัน คือ
2.1 เชื่อมัน่ ในพระสัญญาของพระเจ้า (โยชูวา 1: 1-3, 5-6, 9)
2.2 ชื่นชมในพระลักษณะของพระเจ้า (นางรู ธ 1-4)
2.3 ชมเชยในพระพรของพระเจ้า (เลวีนิติ 23: 9-21, 33-36, 39-43)

คานา
เฉลยธรรมบัญญัติ 34:10-12 บอกว่า “ตั้งแต่วนั นั้นมาก็ไม่มีผเู ้ ผยพระวจนะคนใดเกิดขึ้นใน
อิสราเอล โมเสสผูซ้ ่ ึงพระเจ้าทรงรู ้จกั หน้าต่อหน้า ไม่มีผใู ้ ดเสมอเหมือนท่านในเรื่ องหมายสาคัญและ
การอัศจรรย์ ซึ่ งพระเจ้าทรงใช้ท่านให้กระทาในแผ่นดินอียปิ ต์ ต่อฟาโรห์และต่อบรรดาข้าราชบริ พาร
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ของฟาโรห์และต่อแผ่นดินของท่านทั้งสิ้ นและในเรื่ องอานาจยิง่ ใหญ่ และกิจการอันน่าเกรงกลัวและ
ใหญ่โตซึ่ งโมเสสกระทาในสายตาของคนอิสราเอลทั้งปวง” พี่นอ้ งคะเราต่างก็ยอมรับว่าโมเสสเป็ นผูร้ ับ
ใช้พระเจ้าที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุด พระคัมภีร์ยนื ยันว่าไม่มีผเู ้ ผยพระวจนะคนไหนเสมอเหมือนโมเสส อพยพ 3-4
บันทึกเหตุการณ์ที่พระเจ้าปรากฏแก่โมเสส ทรงตรัสกับเขาว่าพระองค์เห็นความทุกข์ของพวกอิสราเอล
ในอียปิ ต์แล้ว ทรงได้ยนิ เสี ยงร้องของเขาเพราะการกดขี่ของพวกนายงานพระองค์มีแผนการที่จะปลด
แอกของชาวอียปิ ต์ออกจากประชากรของพระองค์ แต่โมเสสจะต้องมีส่วนในแผนการนี้ดว้ ย พระองค์
จะใช้เขาไปเฝ้ าฟาโรห์เพื่อพาอิสราเอลออกจากอียปิ ต์ แล้วพระองค์ก็เล่าแผนการของพระองค์ให้โมเสส
ฟัง เมื่อโมเสสทราบดังนั้นเขาปฏิเสธการทรงเรี ยกของพระเจ้า เมื่อเขามองดูตวั เองเขาขาดความมัน่ ใจ
แม้วา่ เขาจะเคยเป็ นถึงเจ้าชายแห่งอียปิ ต์มาก่อน แต่เวลาก็ผา่ นมาเนิ่ นนานแล้ว บัดนี้เขาเป็ นเพียงคนเลี้ยง
ฝูงแพะแกะและอาศัยอยูใ่ นบ้านของภรรยาชาวมีเดียน เขาไม่มีอะไรดีพอที่จะไปเข้าเฝ้ าฟาโรห์ได้ แต่
พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า “เราจะอยูก่ บั เจ้า” นี่เป็ นคามัน่ สัญญาจากองค์ผทู ้ รงมหิ ธิฤทธิ์ พระเจ้าแห่งฟ้ า
สวรรค์ ผูท้ รงสร้างสรรพสิ่ งทั้งปวงและรวมถึงชีวติ ของเขาด้วย โมเสสเชื่อมัน่ ในพระเจ้าองค์น้ ี เขา
วางใจว่าพระเจ้าจะทรงสถิตอยูก่ บั เขา เป็ นพระเจ้าของเขา ด้วยความวางใจนี้ เอง เป็ นเหตุให้โมเสส
สามารถทาการอัศจรรย์ถึงสิ บประการในอียปิ ต์ ทะเลแดงแหวกออก มีน้ าไหลออกมาจากหิน เขานา
ประชากรนับล้านเดินในถิ่นทุรกันดารตลอดเวลาสี่ สิบปี ทุกสิ่ งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะคาคาเดียว “วางใจ
พระเจ้า” ประโยคสรุ ป
ในฐานะที่เราเป็ นคริ สเตียน เราต้องวางใจพระเจ้าในการดาเนินชี วติ แต่ละวันด้วย และเมื่อเรา
วางใจพระเจ้า เราจะได้รับพระพร
คาถาม
เราจะรับพระพรจากการวางใจพระเจ้าได้อย่างไร?
ประโยคเชื่อม
มีความจริ งอยู่ 2 ประการที่เราต้องเรี ยนรู ้
เนื้อหา

ความจริงประการที่ 1 คือ
เราต้ องรู้ จักเอาชนะอุปสรรคทีข่ ดั ขวางการวางใจพระเจ้ า มีอยู่ 3 ส. ด้ วยกัน
ส. ที่หนึ่งคือ ความสามารถของตนเอง เราไม่วางใจพระเจ้าหรื อวางใจพระเจ้าได้นอ้ ยเพราะ เรา
วางใจในความสามารถของตัวเอง กันดารวิถี 14:40-45 (อ่านสลับกัน) เมื่ออิสราเอลออกจากอียปิ ต์ กาลัง
เตรี ยมตัวเข้าแผ่นดินคานาอัน โมเสสได้ส่งผูส้ อดแนมสิ บสองคนเข้าไปดูแผ่นดินนั้น ผูส้ อดแนมสิ บคน
2

กลับมารายงานว่า “อย่าเข้าไปเลย ที่นนั่ มีคนตัวใหญ่มากอาศัยอยู่ พวกเราอย่าไปสู ้กบั เขาเลย เข้าไปก็
เท่ากับไปให้มนั ฆ่าเท่านั้นเอง อยูท่ ี่นี่ก็ดีแล้วเชื่อเราสิ อย่าเข้าไปเลย มันอันตรายเมื่อประชาชนได้ยนิ
ดังนั้นก็ไม่ยอมเข้าไปยึดแผ่นดิน แถมยังบ่นต่อว่าโมเสสอีกด้วย พระเจ้าก็เลยบอกว่า งั้นก็ไม่ตอ้ งเข้า
กลับไปเดินในถิ่นทุรกันดารอีกสี่ สิบปี ละกัน จนกว่าคนรุ่ นนี้ที่กบฏต่อเราจะตายหมด เมื่อได้ยนิ ดังนั้น
คนอิสราเอลกลุ่มหนึ่งก็เลยบอกว่า “ไม่เอา ไม่เอา ถ้าอย่างนั้นเราจะเข้าไปยึดแผ่นดินคานาอันละ เรื่ อง
อะไรจะไปเดินในถิ่นทุรกันดารตั้งสี่ สิบปี สนุกที่ไหนกันล่ะ” แต่พระเจ้าบอกว่าอย่าไปนะ เพราะเราจะ
ไม่ไปกับพวกเจ้า พวกเขาก็ไม่เชื่อ คิดว่าเขาต้องชนะแน่ ๆ ถ้าเขาคิดว่าจะแพ้ก็คงไม่ไป สุ ดท้ายก็แพ้
กระจุยกลับมา แล้วก็มาร้องห่ มร้องไห้กบั พระเจ้าพระเจ้าก็บอกว่า ก็บอกแล้วไงว่าอย่าไป ก็ยงั ขืนไปอีก
ตัวอย่าง พี่นอ้ งคะ บางทีเราก็คิดว่า เรานี่ก็เก่งไม่ใช่ยอ่ ยนะ ถ้าเราใช้ความสามารถของเรา เราจะ
จัดการทุกอย่างให้เรี ยบร้อยได้ เรื่ องแค่เนี้ยจี๊บ ๆ ภาษาวัยรุ่ นเค้าว่า Child Child พระเจ้านี่ก็เกรงใจ
พระองค์อยูห่ รอก พระองค์ก็อยูเ่ ฉย ๆ สักแป๊ บนึงก่อนนะ เดี๋ยวข้าพระองค์จะจัดการเอง แต่แป๊ บนี่ก็นาน
เป็ นเดือน ๆ แล้ว เราคิดว่าถ้าเราใช้ความสามารถของเรามากขึ้นเราจะประสบความสาเร็ จมากขึ้น ดิฉนั
ชอบเว็บไซท์หนึ่งมาก ชื่อ donghaeng.net เว็ปไซท์น้ ีมีภาพการ์ตูนเคลื่อนไหวเรื่ องหนึ่งชื่อ Priority เป็ น
ภาพของชายคนหนึ่งอยูใ่ นห้องทางาน บนโต๊ะทางานของเขามีเอกสารวางอยูเ่ ต็มไปหมด คงเป็ นงานที่
เขาต้องจัดการให้เรี ยบร้อยข้าง ๆ โต๊ะก็ยงั มีเอกสารกองใหญ่วางอยูอ่ ีกหลายกองด้วยกัน ขณะที่กาลัง
ทางานอยูเ่ ขาก็นึกขึ้นมาได้วา่ วันนี้ยงั ไม่ได้อธิ ษฐานเลย จึงบอกกับพระเยซูวา่ “พระเยซูครับ ตอนนี้ผม
กาลังยุง่ มาก เอาไว้ผมจะอธิ ษฐานทีหลังก็แล้วกันนะ” แล้วเขาก็ทางานต่อไป นัง่ ทางานอยูเ่ ดี๋ยวก็มารื้ อ ๆ
ดูที่กองเอกสารข้างโต๊ะทางาน แล้วก็กลับมาเปิ ดดูเอกสารที่อยูบ่ นโต๊ะ เดี๋ยวก็เดินไปที่ตเู ้ ก็บเอกสารเพื่อ
หาอะไรบางอย่าง แล้วก็เดินวนไปวนมาอยูอ่ ย่างนั้นดูแล้วก็รู้สึกว่าน่าเวียนหัวจริ ง ๆ แล้วเขาก็ได้ยนิ เสี ยง
พระเยซูตรัสว่า “คุณอยากฟังเรื่ องของเราไหม?” ชายคนนี้ ตอบว่า “โธ่พระเยซูครับ มันไม่ใช่เวลาที่จะมา
ฟังอะไรตอนนี้ ผมกาลังยุง่ มากนะครับ เอาไว้ผมเคลียร์งานพวกนี้ เสร็ จเมื่อไร ผมจะอ่านเรื่ องของ
พระองค์จากพระคัมภีร์เอาเองก็แล้วกันนะครับ” เงียบไม่มีเสี ยงตอบจากพระเยซู แต่กลายเป็ นเสี ยงทูต
สวรรค์องค์หนึ่งร้องเรี ยกพระเยซูมาจากทางด้านหลังว่า “พระเยซูครับ กรุ ณาหันมาดูเอกสารพวกนี้
หน่อยได้ไหมครับ? ทูตสวรรค์องค์น้ ีกาลังหอบเอกสารกองหนึ่งเอาไว้ในมือด้านหลังของทูตสวรรค์ยงั
มีเอกสารอีกกองใหญ่ที่รอให้พระเยซูสั่งการ แล้วทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งก็เข้ามากระซิ บบอกว่า “ชูว.์ ..
คุณต้องรอนะ เพราะว่าสิ่ งสาคัญอันดับแรกของพระเยซูก็คือการใช้เวลากับชายหนุ่มคนนั้น” น่าเสี ยดาย
ที่คาสนทนานี้ไม่ได้ยนิ ไปถึงหูของชายคนนั้นเขายังคงยุง่ อยูก่ บั การทางานต่อไป และปล่อยให้พระเยซู
นัง่ รอเขาอยูอ่ ย่างนั้นเอง
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การนามาใช้
พี่นอ้ งคะบางทีเราก็เป็ นแบบนี้นะคะ ปกติเคยตื่นขึ้นมาเฝ้ าเดี่ยวตอน 6 โมงเช้า แต่ถา้ วันไหนมี
สอบก็คิดว่าเองดเอาไว้ก่อนก็ได้ม้ งั สู ้เอาเวลาไปอ่านหนังสื อเตรี ยมสอบไม่ดีกว่าเหรอ ก็คือวางใจ
ความสามารถของตัวเอง หรื อบางทีเราก็ยงุ่ กับงานที่วงิ่ เข้ามาหาเราจนบางทีก็ลน้ มือ อาจจะเป็ นงานรับ
ใช้ที่คริ สตจักรก็ได้ จนเราคิดว่า “ถ้าเราไม่ทาแล้วมันจะเสร็ จได้ยงั ไงล่ะหา?” หรื อ “ถ้าเราไม่ทาแล้วใคร
จะทาล่ะหา?” ดิฉนั ไม่ได้บอกว่าการรับใช้มาก ๆ หรื อการใช้ความสามารถของเราอย่างเต็มที่เป็ นสิ่ งที่
ผิด แต่อยากจะถามว่าข้างในใจน่ะ มันวางใจอะไร วางใจในความสามารถของตนเอง หรื อวางใจพระเจ้า
ผูท้ รงประทานความสามารถนั้นให้กบั เรา การวางใจพระเจ้าหมายถึงการให้เวลากับพระเจ้าด้วยนะคะ
ส. แรกที่เป็ นอุปสรรคของการวางใจพระเจ้าก็คือวางใจในความสามารถของตนเอง เชื่อมือตัวเองคิดว่า
ตัวเองเจ๋ ง
ส. ที่สองที่เป็ นอุปสรรคก็คือ สิ ตปั ญญาของตนเอง วางใจในสติปัญหาของตนเองมากเกินไป 2
พงศาวดาร 26:9-15 (อ่านสลับกัน) กษัตริ ยอ์ ุสซี ยาห์แห่งยูดาห์ครองราชย์นาน 52 ปี อุสซี ยาห์เป็ นนัก
วางแผนนักพัฒนา พระองค์ทรงสร้างป้ อมไว้ในเยรู ซาเล็มที่ประตูมุม ประตูหุบเขา และในถิ่นทุรกันดาร
ปั องกันไว้อย่างแข็งแรง ทรงสกัดหิ นทาที่ขงั น้ าหลายแห่งเพื่อใช้ในการชลประทาน ทรงสนับสนุนการ
เพาะปลูกทรงวางแผนพัฒนาการเกษตรกรรมในยูดาห์ให้เจริ ญ พระองค์มีฝงู สัตว์ใหญ่โต มีชาวนาและ
คนแต่งต้นองุ่นมากมายเรื อกสวนไร่ นาในยูดาห์ก็ผลิดอกออกผลอุดมสมบูรณ์ อุสซี ยาห์มนั่ ใจว่ายูดาห์
ไม่มีวนั ต้องประสบกับการกันดารอาหารแม้ในยามที่ขา้ ศึกมาปิ ดล้อมเมือง อุสซี ยาห์มีทแกล้วทหารสอง
พันหกร้อยคน มีทหารทั้งหมดสามแสนเจ็ดพันห้าร้อยคน พระองค์ได้เตรี ยมโล่ หอกหมวก เสื้ อเกราะ
ธนูและก้อนหิ นสาหรับสลิงไว้มากมาย ทรงทากลไกไว้บนป้ อมในกรุ งเยรู ซาเล็ม เพื่อยิงลูกธนูและโยน
ก้อนหิ นใหญ่ ๆ อุสซี ยาห์ศึกษายุทธศาสตร์ ทางการทหารจนช่ าชองและได้เตรี ยมทุกอย่างไว้พร้อม
สาหรับการศึกสงคราม อุสซี ยาห์มนั่ ใจว่าเยรู ซาเล็มเป็ นเมืองป้ อมที่เข้มแข็งที่สุด ไม่มีวนั ที่จะถูกข้าศึก
โจมตีเข้ามาได้ เนื่ องจากได้วางแผนไว้อย่างดี แต่วา่ เมื่อเวลาผ่านไปเพียงร้อยกว่าปี ในรัชกาลของเศเดคี
ยาห์ เมืองป้ อมแข็งแรงนี้ก็ถูกทาลายลงย่อยยับด้วยน้ ามือของกองทัพบาบิโลน ศัตรู ได้เผาพระนิ เวศของ
พระเจ้า พังกาแพงกรุ งเยรู ซาเล็มลง และเอาไฟเผาพระราชวังสิ่ งที่คงเหลือไว้มีเพียงกองซากปรักหักพัง
และประชาชนที่ยากจนที่สุดของแผ่นดินเท่านั้นเอง บทเรี ยนจากประวัติศาสตร์ ได้สอนให้เรารู ้วา่ อย่า
วางใจในสติปัญญาของตนเอง
ตัวอย่างทีห่ นึ่ง มีคนหนึ่งทาดอกเตอร์ อยู่ เขาทาได้ดีมากเลยนะคะ ใครที่ได้อ่านวิทยานิพนธ์
ของเขาต่างก็ชมว่าโอ้โหยอดเยีย่ มมาก ยังไงก็จบตอนนั้นเขาเป็ นผูเ้ ชื่ อใหม่ เขาบอกว่าถ้าพระเจ้าไม่ช่วย

4

ก็ไม่มีปัญหาอะไรจบแน่ แต่ปรากฏว่าเมื่อส่ งไปกรรมการตีกลับ ไม่จบค่ะ เขาผิดหวังมาก ทาไมล่ะ แต่
สุ ดท้ายก็กลับใจใหม่ ขอเชื่อพึ่งวางใจพระเจ้า แล้วก็แก้นิด ๆ หน่อย ๆ แค่น้ นั เองแล้วก็จบ
ตัวอย่างทีส่ อง ไม่เพียงแต่ในด้านการเรี ยนเท่านั้น การรับใช้ก็เช่นเดียวกัน ดิฉนั เคยร่ วมรับใช้
กับคริ สตจักรแห่งหนึ่ง เป็ นคริ สตจักรที่มีการเซทระบบวางแผนจัดการทุกอย่างไว้ดียอดเยีย่ ม ผูน้ า
คริ สตจักรจบดอกเตอร์ ทางด้านการบริ หารองค์กรมาจากต่างประเทศเขาเป็ นผูน้ าที่มีวสิ ัยทัศน์
มี
เป้ าหมายชัดเจน มีการวางแผนทั้งระยะสั้น ระยะยาวภายใน 10 ปี นี้ อยากเห็นอะไรก็เขียนลงไปแล้วก็มา
ซอยย่อยเป็ นแผน 5 ปี 3 ปี 1 ปี 1 ไตรมาส และภายใน 1 เดือนนี้อยากเห็นอะไร สติปัญญามีอยูเ่ ท่าไหร่ ก็
บีบคั้นมันออกมา ใช้ระบบการบริ หารจัดการที่คิดว่าเจ๋ งที่สุด เตรี ยมไว้พร้อมหมดทั้งแผนเอ แผนบี ถ้า
แผนเอไม่สาเร็ จก็ใช้แผนบีแทนได้วางแผนไว้ยอดเยีย่ มมาก ไม่มีรอยโหว่หรื อรู รั่วเลยนะ แต่ผลที่ออกมา
ก็ไม่ใช่อย่างที่คาดการณ์เอาไว้

การนามาใช้
พี่นอ้ งคะ อย่าวางใจในสติปัญญาของตนเองเราทาตามที่วางแผนเอาไว้ได้แต่อย่าคิดว่ามันจะให้
คาตอบสุ ดท้ายที่น่าพึงพอใจกับเรา ทาไมล่ะ ก็เพราะว่าในระบบความคิดของมนุษย์ 1+1=2 แต่สาหรับ
พระเจ้ามันไม่ใช่ ในพระเจ้า 1+1 ไม่ใช่ 2 แต่เป็ นอะไรก็ได้ที่พระเจ้าทรงมีน้ าพระทัย เพราะฉะนั้นเผื่อใจ
เอาไว้บา้ งถ้าพระเจ้าจะแทรกแซงแผนงานแห่งดวงความคิดของเรา
ส.ที่สามที่เป็ นอุปสรรคก็คือ สมบัติของเรา บางทีเราไม่วางใจพระเจ้าเพราะพระเจ้ามองไม่เห็น
วางใจในเงินสิ อิสยาห์ 39:1-6 (อ่านสลับกัน) เมื่อกษัตริ ยเ์ ฮเซคียาห์ทรงประชวรใกล้จะสิ้ นพระชนม์ เขา
ได้ร้องไห้ต่อพระพักตร์ พระเจ้า ขอให้พระองค์ระลึกว่าเขาได้แสวงหาพระเจ้าอย่างสุ ดจิตสุ ดใจเพียงใด
พระเจ้าทรงฟังเสี ยงคร่ าครวญของเขา ทรงเพิ่มชีวิตให้เขาอีกสิ บห้าปี แล้วให้อิสยาห์เข้าไปถวายการ
รักษาแก่เฮเซคียาห์ พระราชาก็หายประชวร คล้อยหลังจากนั้นมาไม่เท่าไร เมโรดัคบาลาดันราชโอรส
แห่งบาบิโลน ซึ่ งขณะนั้นยังเป็ นเพียงเมืองเล็ก ๆ และเป็ นเมืองขึ้นของยูดาห์ได้มาถวายเครื่ องราช
บรรณาการ และเมื่อได้ยนิ ข่าวว่าเฮเซคียาห์เพิง่ หายจากอาการประชวรก็อยากจะเข้าเฝ้ าเพื่อถวายความ
จงรักภักดี เฮเซคียาห์ทราบดังนั้นก็นึกอยากอวดสมบัติ ความมัง่ คัง่ และพระบารมีของพระองค์ จึงพาเม
โรดัคบาลาดันและข้าราชการที่ตามเสด็จมาด้วยไปชมสมบัติในท้องพระคลังของพระองค์ พระวจนะ
ของพระเจ้าจึงมาถึงเฮเซคียาห์ผา่ นทางอิสยาห์วา่
“ทุกสิ่ งที่บรรพบุรุษของพระองค์ได้สะสมไว้จนถึง
วันนี้จะต้องถูกขนเอาไปยังบาบิโลนไม่เหลือไว้แม้สักสิ่ งเดียว เพราะพระองค์มิได้วางใจในพระเยโฮ
วาห์ พระเจ้าผูท้ รงประทานสมบัติเหล่านี้แก่พระองค์” เพียง 98 ปี ต่อมา ในปี 586 กคศ.กองทัพคนเคล
เดียก็บุกเข้ามายึดยูดาห์ และกวาดต้อนผูค้ นไปเป็ นเชลยยังกรุ งบาบิโลน นี่คือตัวอย่างของคนที่วางใจใน
สมบัติของตนเอง
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ตัวอย่างทีห่ นึ่ง มีคนหนึ่งสมัยเป็ นนักศึกษาก็กินข้าวแกง ทางานได้เงินเดือนห้าหกพันก็กินข้าว
แกงจนได้เลื่อนขึ้นเป็ นผูบ้ ริ หารมีเงินเดือนเป็ นหมื่นก็ยงั กินข้าวแกง บางทีมีเงินเยอะขึ้นก็ไม่ได้ทาให้มี
อะไรเพิ่มขึ้นนะคะ มีคนอื่นมาช่วยใช้ตลอด
ตัวอย่างทีส่ อง คุณหมอคนหนึ่งทางานเก็บเงิน ๆ ๆ เขาซื้ อที่ดินสะสมเอาไว้เยอะมาก ต่อมาเขา
ป่ วงเป็ นมะเร็ ง เงินที่สะสมไว้ก็ตอ้ งเอามาใช้รักษาตัว ก็ให้เขาไป ให้เขาไป ที่ดินที่สะสมเอาไว้ก็ตอ้ งขาย
ไปในราคาที่เรี ยกว่าขาดทุนแบบเห็น ๆ เลยนะ เพราะว่ารอไม่ได้ เงินนี่ ตอ้ งใช้แล้ว ถ้าขืนรอจนขายได้
กาไรก็อาจไม่ทนั การณ์ จนคุณหมอคนนี้พดู ว่าทางานหาเงินเลี้ยงหมอจริ ง ๆ เลย คือ เลี้ยงหมออีกคน
หนึ่ง

การนามาใช้
อย่าวางใจในสมบัติที่มีอยูเ่ พราะว่ามันมีได้มนั ก็มีหมดได้ พี่นอ้ งคะ สมมุติวา่ มีคริ สตจักรสอง
แห่งติดต่อขอเชิ ญเราไปเป็ นศิษยาภิบาล คริ สตจักรแรกเสนอเงินเดือนมาให้เลย 20,000 บาท มี
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร มีบา้ นพักให้ มีรถประจาตาแหน่งให้ขบั แถมยัง
จะเปิ ดบัญชีประกันชีวิตให้ดว้ ย เพื่อเป็ นหลักประกันความมัน่ คงให้กบั ครอบครัว กับอีกคริ สตจักรหนึ่ง
สมาชิกส่ วนใหญ่เป็ นนักศึกษากับคนทางานหาเช้ากินค่า คริ สตจักรไม่ได้ยนื่ ข้อเสนอใด ๆ นอกจากบอก
ว่าพวกเขาต้องการผูเ้ ลี้ยงดูฝ่ายจิตวิญญาณ และได้ทูลขอต่อพระเจ้าในเรื่ องนี้มาระยะหนึ่งแล้ว หลังจาก
ที่ศิษยาภิบาลคนเก่าขอลาออกไปเนื่องจากไม่ได้รับเงินเดือนติดต่อกันเป็ นเวลาสามเดือน เราจะตัดสิ นใจ
อย่างไรถ้าหลังจากที่ได้อธิ ษฐานขอการทรงนาแล้วและพระเจ้าบอกให้ไปคริ สตจักรที่สอง เรายังจะ
มัน่ ใจในการเลี้ยงดูของพระเจ้าอยูห่ รื อไม่ พระเจ้าตรัสว่าพระองค์ทรงเลี้ยงดูนกในอากาศ ถ้าเราจะต้อง
อดนกมันอดก่อน

ตัวอย่ างสรุปประการที่ 1
มีชายคนหนึ่งเป็ นนักปี นเขาที่มีชื่อเสี ยงมาก วันหนึ่งเขาได้ขา่ วว่า นักปี นเขารุ่ นน้องคนหนึ่ง
กาลังวางแผนพิชิตยอดเขาแห่ งหนึ่งซึ่ งยังไม่เคยมีใครไปพิชิตมันมาก่อน ดังนั้นเขาจึงตั้งใจว่าจะต้องไป
พิชิตยอดเขานั้นตัดหน้านักปี นเขารุ่ นน้องคนนั้นให้ได้ แต่วา่ ในขณะนั้นสภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออานวย
ต่อการปี นเขาสักเท่าไร อีกทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศเตือนว่าจะมีพายุหิมะพัดผ่านในบริ เวณนั้น แต่
ชายคนนี้ไม่สนใจต่อคาเตือนขณะที่เขากาลังปี นเขาขึ้นไปสู งขึ้นเรื่ อย ๆ สู งขึ้นเรื่ อย ๆ ลมก็เริ่ มพันแรง
ขึ้น แรงขึ้น แล้วหิ มะก็เริ่ มโปรยปรายลงมา แต่เขาก็ยงั คงปี นต่อไป ปี นต่อไป ประมาณครึ่ งชัว่ โมงต่อมา
ก็ได้รับสัญญาณเตือนภัยจากหน่วยกูภ้ ยั ในบริ เวณนั้นว่าให้รีบหาที่หลบเพราะว่าอีกไม่นานหิ มะจะตก
หนักขึ้นและอาจรุ นแรงจนกลายเป็ นพายุหิมะได้ แต่เนื่องจากชายคนนี้เห็นว่าอีกไม่เท่าไรก็จะถึงยอดเขา
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อยูแ่ ล้ว จึงตั้งหน้าตั้งตาปี นต่อไป ปี นต่อไป รอบ ๆ ตัวเขาก็เริ่ มมืดลงทุกที หิ มะก็ตกหนักมากขึ้น ขณะที่
กาลังปี นเขาอยูน่ ้ นั เอง หมุดเหล็กตัวหนึ่งก็หลุดตกลงไปข้างล่างเป็ นเหตุให้ร่างของเขาร่ วงหล่นลงไป
ด้วย ในเสี้ ยววินาทีน้ นั เอง เขาร้องเรี ยกหาพระเจ้า เนื่ องจากมีตะขอเหล็กอันหนึ่งที่ปักยึดไว้บนยอดเขา
ซึ่ งร้อยเชือกผูกไว้กบั ร่ างของชายคนนี้ เมื่อร่ างของเขาหล่นลงมาจนสุ ดความยาวของเชื อกจึงห้อยแกว่ง
อยูท่ ่ามกลางความมืดมิดและหิ มะที่ตกลงมาอย่างหนัก แล้วก็มีเสี ยงหนึ่งผุดขึ้นในใจของเขาว่า “ตัดเชือก
สิ ” (ปกตินกั ปี นเขาจะมีมีดพกไว้กบั ตัวเสมอ) แต่ชายคนนี้กลับยิง่ กาเชือกในมือให้แน่นมากขึ้นกว่าเดิม
เช้าวันรุ่ งขึ้นพวกหน่วยกูภ้ ยั ก็ได้พบศพชายคนหนึ่งห้อยอยูบ่ นเชือกห่างจากพื้นดินขึ้นไปประมาณ 2 ฟุต
เขาเสี ยชีวติ โดยที่มือยังกาเชื อกเส้นนั้นไว้แน่นทีเดียว
พี่นอ้ งคะ วันนี้มือของเรากาลังกาเชือกเส้นนั้นอยูห่ รื อเปล่า เราหวังว่ามันจะช่วยเราได้ หวังว่า
มันจะเป็ นคาตอบให้กบั เราได้ แต่สุดท้ายกลับมีแต่ความว่างเปล่า ถ้าเราเป็ นเช่นนั้น ปล่อยมือจากเชื อก
แล้วหันมาวางใจพระเจ้าเถอะค่ะ พระคัมภีร์สัญญาว่า “คนทีว่ างใจในพระเจ้ าย่อมได้ รับพระพร”

ทบทวน
ดิฉนั ได้พดู แล้วว่าเราจะรับพระพร จากการวางใจพระเจ้าได้โดย เรี ยนรู ้ความจริ ง 2 ประการ
ประการแรก คือ เราต้องรู้จกั เอาชนะอุปสรรคที่ขดั ขวางการวางใจพระเจ้า ซึ่ งมีอยู่ 3 ส.ด้วยกัน ส.แรก
คือ วางใจในความสามารถของตนเอง ส.ที่สองคือ วางใจในสติปัญญาของตนเอง และส.ที่สามคือ
วางใจในสมบัติของตนเอง

ความจริงประการทีส่ องคือ
เราต้ องรู้ จักวิธีแห่ งการวางใจพระเจ้ าทีจ่ ะนาไปสู่ พระพร มีท้งั หมด 3 ช.ด้ วยกัน
วันนี้มี 3 ส. กับ 3 ช.ฟังดี ๆ นะคะ 3 ช.นี่มีอะไรบ้าง
ช.ทีห่ นึ่งคือ เชื่ อมัน่ ในพระสัญญาของพระเจ้า โยชูวา 1:1-3, 5-6, 9 (อ่านสลับกัน) นี่ เป็ น
เหตุการณ์ภายหลังการตายของโมเสส เป็ นช่วงถ่ายโอนการเป็ นผูน้ าจากโมเสสมาเป็ นโยชูวา อพยพ 17
โยชูวาเป็ นแม่ทพั ของอิสราเอลนาประชาชนออกไปสู ้รบกับคนอามาเลขจนได้รับชัยชนะ อพยพ 33 โยชู
วายืนเฝ้ าอยูห่ น้าเต้นท์นดั พบรอโมเสสตอนที่โมเสสขึ้นไปเฝ้ าพระเจ้าบนภูเขาซี นายเพื่อรับพระบัญญัติ
ขณะที่ประชาชนกาลังนมัสการรู ปโคทองคา โยชูวาเป็ นชายที่แข็งแกร่ งและในขณะเดียวกันเขาก็เป็ น
คนฝ่ ายวิญญาณ หลังจากการไว้ทุกข์ถึงโมเสสเป็ นเวลาสามสิ บวันสิ้ นสุ ดลง พระเจ้าทรงปรากฏกับโยชู
วา และทรงหนุ นใจเขาถึงสามครั้งว่า “จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อย่าตกใจหรื อคร้ามกลัวเลย เพราะว่า
เจ้าไปในถิ่นฐานใด พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทรงสถิตกับเจ้า” โยชูวาต้องล กขึ้นมาเป็ นผูน้ าหลัก
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ต่อจากโมเสส นับตั้งแต่น้ ีไปเขาจะต้องยืนหยัดด้วยตนเอง ไม่มีโมเสสแล้ว เขาจะต้องติดตามพระเจ้า
โดยตรง ไม่มีมนุษย์คนไหนอยูร่ ะหว่างกลาง เมื่อ 2nd man ต้องลุกขึ้นมาเป็ น 1st man พระเจ้าทรงสัญญา
ว่าจะไม่มีผใู ้ ดยืนหยัดต่อสู ้เขาได้ตลอดชีวิตของเขา พระเจ้าอยูก่ บั โมเสสมาแล้วอย่างไร ก็จะอยูก่ บั เขา
ด้วยอย่างนั้น พระองค์จะทรงประทานความสาเร็ จให้แก่เขาในการนาอิสราเอลเข้าไปยึดครองแผ่นดิน
และโยชูวาก็เชื่อมัน่ ในพระสัญญาของพระเจ้าที่ทรงประทานให้แก่เขา โดยการเชื่อมัน่ นี้เองที่แสดงให้
เราเห็นว่าโยชูวาไว้วางใจพระเจ้า เมื่อเราอ่านหนังสื อโยชูวาเราจะพบว่าเมื่อโยชูวานาอิสราเอลออกไป
ทาสงครามกับเมืองใดเขาก็ได้รับชัยชนะทุกครั้งไป และวิธีการรบของเขาก็แปลกประหลาดเกินกว่าที่
มนุษย์คนใดจะคิดได้ โยชูวา 6 พระเจ้าบอกโยชูวาให้ไปยึดเมืองเยรี โค แผนยุทธศาสตร์ ของพระเจ้าก็คือ
ให้จดั ทัพเป็ นสามกอง กองหน้าเป็ นทหารถืออาวุธพร้อมรบ กองกลางให้ปุโรหิ ตเจ็ดคนถือเขาแกะเจ็ด
คันเดินนาหน้าหี บพันธสัญญา ส่ วนกองหลังเป็ นทหารถืออาวุธเดินตามไป เมื่อปุโรหิ ตเป่ าเขาแกะก็ให้
เริ่ มออกเดิน ให้เดินรอบกาแพงเมืองเยรี โคอย่างนี้วนั ละหนึ่งรอบเป็ นเวลาหกวัน อย่าให้มีเสี ยงเล็ดลอด
ออกมาจากปากของคนใดเลยและในวันที่เจ็ดให้เดินรอบกาแพงเจ็ดรอบ ในรอบที่เจ็ดเมื่อปุโรหิ ตเป่ า
เขาแกะก็ให้ประชาชนโห่ร้องแล้วกาแพงเมืองเยรี โคจะพังลงมา แล้วเจ้าจงนาพวกเขาเข้าไปยึดแผ่นดิน
นั้น โหอะไรกันนี่พระเจ้า บอกอะไรแบบนี้หา? นี่มนั เป็ นแผนยุทธศาสตร์ เล่มไหนเนี่ ยบอกให้ทหารถือ
อาวุธนาหน้าหี บพันธสัญญาเดินรอบกาแพงเมืองศัตรู วนั ละหนึ่งรอบ ห้ามพูดแม้แต่คาเดียว ให้เดินอย่าง
นี้หกวัน พอถึงวันที่เจ็ดให้โห่ร้องแล้วกาแพงเมืองจะพังลงมา ล้อเล่นรึ เปล่าพระเจ้า ผมไม่ตลกด้วยนา
พระองค์ดูสิ กาแพงเมืองมันไม่ได้กระจอกเลยนะครับ พระองค์เห็นมั้ยว่าเขาสร้างบ้านอยูบ่ นกาแพง
เมืองด้วยนะ แล้วมาบอกว่าแค่โห่ ร้องแล้วกาแพงจะพังลงมา อย่าพูดถึงวันที่เจ็ดเลยแค่วนั แรกที่ไปเดิน
พวกศัตรู เห็นเข้าก็คงจะหัวเราะเยาะพวกเราแล้ว โยชูวาพูดแบบนี้หรื อเปล่าคะ เปล่าเลย เขาเชื่อมัน่ ใน
พระสัญญาของพระเจ้าว่า เมื่อทาตามอย่างนี้แล้วพระเจ้าจะทาให้พวกเขาจะได้รับชัยชนะ เมื่อเขาวางใจ
พระเจ้า พระองค์ทรงประทานความสาเร็ จให้แก่เขา

การนามาใช้
พี่นอ้ งคะ บางคนในห้องนี้เป็ น 2nd man บางคนก็เป็ น 1st man แต่ก่อนหน้านี้ท่านก็คงเคยเป็ น
2nd man มาก่อนจริ งไหมคะ เมื่อพระเจ้าบอกให้ท่านก้าวขึ้นมาเป็ น 1st man นั้นท่านรู ้สึกอย่างไรหรื อคน
ที่เป็ น 2nd man อยูใ่ นเวลานี้ ถ้าพระเจ้าเรี ยกให้ท่านก้าวขึ้นไปเป็ น 1st man ท่านจะรู ้สึกอย่างไร พระเจ้า
ไม่เคยใช้ผใู ้ ดโดยปล่อยให้เขาฉายเดี่ยวอยูค่ นเดียว แต่พระองค์สัญญาว่าจะสถิตอยูด่ ว้ ยและจะนาไป
จนกระทัง่ งานนั้นสาเร็ จตามพระประสงค์ของพระองค์ โรม 8:28 บอกว่า “เรารู ้วา่ พระเจ้าทรงช่วยคนที่
รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ ง คือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรี ยกตามพระประสงค์ของพระองค์”
เกิดผลอันดีในทุกสิ่ ง เราเชื่ อมัน่ ในพระสัญญาข้อนี้ไหมคะ ถ้าเชื่อให้เราวางใจพระเจ้า ไม่วา่ เรากาลังรับ
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ใช้พระองค์อยูใ่ นพันธกิจใด ไม่วา่ เราจะได้รับการสนับสนุนร่ วมมือจากทีมงานดีหรื อไม่อย่างไร ขอให้
เราวางใจพระเจ้าเพราะว่าพระองค์จะทรงกระทาให้สาเร็ จ ช.แรกที่เป็ นวิธีแห่งการวางใจพระเจ้าที่จะนา
เราไปสู่ พระพรก็คือ ช.เชื่ อมัน่ ในพระสัญญาของพระเจ้า
ช.ทีส่ องคือ ชื่นชมในพระลักษณะของพระเจ้า ประวัตินางรู ธ.1-4 (ไม่ตอ้ งอ่านแต่สรุ ปให้ฟัง)
หนังสื อนางรู ธเป็ นเรื่ องราวของหญิงชาวโมอับคนหนึ่งชื่อรู ธ เธอเป็ นภรรยาของมาห์โลน ชาวยิวที่
อพยพไปยังโมอับพร้อมกับครอบครัวเพื่อหนีการกันดารอาหารในอิสราเอล
ขณะที่รูธอาศัยอยูใ่ น
แผ่นดินโมอับนั้นเธอได้ยนิ คาล่าลือเกี่ยวกับพระเยโฮวาห์ ว่าทรงเป็ นพระเจ้าที่ทรงฤทธิ์ อานาจสู งสุ ด
เหนื อบรรดาพระทั้งปวงทัว่ ใต้ฟ้า พระองค์ทรงครอบครองสู งสุ ด ทรงสู ้รบเพื่ออิสราเอลประชากรของ
พระองค์ ทรงแหวกทะเลแดงออกอย่างอัศจรรย์เพื่อให้ชาวอิสราเอลเดินไปบนดินแห้งหนีจากการไล่
ตามของกองทัพฟาโรห์ทรงนาอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารด้วยเสาเมฆและเสาไฟ ทรงกระทาให้น้ าใจ
จอร์ แดนคัง่ เป็ นทางเดินเพื่อให้ชาวอิสราเอลยกเข้ามาในคานาอันได้อย่างง่ายดาย ทรงทาให้กาแพงเมือง
เยรี โคถล่มด้วยวิธีการพิสดารที่สุดเท่าที่เคยมีมา แล้วยังมีอีกหลายเหตุการณ์ที่ช้ ีให้เห็นถึงความน่าเกรง
ขาม พระหัตถ์ที่เหยียดออก และความรักมัน่ คงที่พระเจ้าทรงมีต่อประชากรของพระองค์ ไม่แปลกเลยที่
รู ธจะรู ้สึกชื่นชมในพระเจ้าองค์น้ ี ดังนั้นเธอปรารถนาจะเป็ นส่ วนหนึ่งในประชากรของพระองค์ และ
เมื่อเธอได้แต่งงานกับมาห์โลน เธอก็รับเอาพระเยโฮวาห์มาเป็ นพระเจ้าของเธอด้วย รู ธใช้ชีวติ ร่ วมกับ
มาห์โลนได้ประมาณสิ บปี มาห์โลนก็เสี ยชีวติ รู ธจึงอยูภ่ ายใต้การปกครองของแม่สามีชื่อนาโอมี เมื่อนา
โอมีได้ข่าวว่าการกันดารอาการที่แผ่นดินอิสราเอลสิ้ นสุ ดลงแล้ว นาโอมีจึงตัดสิ นใจเดินทางกลับบ้านที่
เมืองเบธเลเฮม รู ธขอตามนาโอมีไปที่เบธเลเฮมด้วย เพราะเธอได้เชื่อวางใจในพระเยโฮวาห์พระเจ้าที่
ชาวอิสราเอลนมัสการด้วยเช่นกัน เมื่อรู ธมาถึงเบธเลเฮม เธอไม่ได้นิ่งดูดายด้วยความเกียจคร้าน แต่เธอ
ขออนุญาตนาโอมีออกไปเก็บรวงข้าวตกในทุ่งนาเพื่อจะมีอาการกิน เธอวางใจในความรักมัน่ คงของ
พระเจ้า วางใจในความรอดที่มาจากพระหัตถ์ของพระองค์ วางใจว่าพระองค์ทรงเป็ นป้ อมปราการมัน่ คง
ให้กบั เธอ วางใจพระเจ้าทรงจัดเตรี ยมการเลี้ยงดูสาหรับเธอ เมื่อก่อนรู ธรู ้สึกชื่นชมในพระลักษณะของ
พระเจ้าเพราะเธอได้ยนิ คาล่าลือถึงพระองค์ดว้ ยหู แต่บดั นี้ เธอกาลังจะได้เห็นพระองค์ดว้ ยตาของเธอเอง
การที่เธอออกไปเก็บข้าวตกในนา เป็ นการกระทาแห่งความไว้วางใจ เพราะการเป็ นคนแปลก
หน้า เธอไม่อาจรู ้ได้วา่ ใครเป็ นเจ้าของนา มีหลักเขตสาหรับนาแต่ละผืน แต่ไม่มีร้ ัวหรื อเครื่ องหมายระบุ
ชื่อตระกูลให้เห็น ยิง่ กว่านั้นในฐานะที่เป็ นผูห้ ญิงและเป็ นคนต่างชาติ เธออาจได้รับอันตราย แต่โดยการ
ทรงนาของพระเจ้า รู ธเข้าไปเก็บข้าวตกในนาของโบอาสผูเ้ ป็ นญาติสนิทคนหนึ่งของมาห์โลนและใน
ท้ายที่สุดพระเจ้าทรงนาให้โบอาสและรู ธได้แต่งงานกัน รู ธให้กาเนิดบุตรชายคนหนึ่งชื่อโอเบด ซึ่ ง
ต่อมากลายเป็ นปู่ ทวดของกษัตริ ยด์ าวิด หญิงต่างชาติธรรมดาคนหนึ่งซึ่ งเป็ นที่ดูหมิ่นเหยียดหยาม ได้
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กลายมาเป็ นบรรพบุรุษของพระเมสสิ ยาห์ พระผูช้ ่วยให้รอดของมนุษยชาติ นี่เป็ นพระพรยิง่ ใหญ่ที่สุด
สาหรับเธอเหตุเพราะเธอรู้จกั พระเจ้าที่เธอเชื่อและชื่มชนในความเป็ นพระเจ้าของพระองค์

การนามาใช้
พี่นอ้ งคะ อาจจะมีบางครั้งที่เราลืมที่จะหยุดแล้วหันมาชื่ นชมในพระลักษณะของพระเจ้า บางที
เรายุง่ เกินไปจนไม่มีเวลาแม้แต่จะอยูน่ ิ่ง ๆ สักครู่ เพื่อพิจารณาถึงความเป็ นพระเจ้าของพระเยซู พระองค์
เป็ นผูใ้ ดในชีวิตของเรา พระองค์เป็ นพระบิดานิ รันดร์ สาหรับคนบาปที่เคยหลงหายอย่างเรา เป็ นพระเจ้า
ผูท้ รงบริ สุทธิ์ ทรงยุติธรรมเสมอ พระองค์เที่ยงตรงในการพิพากษา ทรงสัตย์ซื่อ ทรงรักอย่างมัน่ คง
เปี่ ยมด้วยพระเมตตาทรงพระคุณต่อเรา พระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลง ทรงเป็ นพระเจ้าผูด้ ารงอยูช่ วั่ นิจนิ
รันดร์ พี่นอ้ งคะถ้าใจของเราอิ่มเอมอยูใ่ นการชื่ นชมพระเจ้าตามพระลักษณะของพระองค์ เราจะพบว่า
ความวางใจพระเจ้าจะเกิดขึ้นตามมาอย่างอัตโนมัติ แม้วา่ สิ่ งที่สายตาของเรามองเห็น ในเวลานี้อาจจะทา
ให้ใจเราหวัน่ ไหวไปบ้าง แต่ดว้ ยความชื่ นชมที่เรามีต่อพระเจ้าจะทาให้สายตาของเรามองทะลุสิ่งที่อยู่
ตรงหน้าไปและเห็นถึงพระหัตถ์ของพระเจ้าที่ทรงครอบครองอยู่ เห็นถึงพระราชกิจของพระองค์ที่ทรง
กระทาเพื่อเรา พระเจ้ายังทาอยูแ่ ม้เราจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่ดว้ ยสายตาแห่งความไว้วางในเรา
มองเห็นได้ ช.ที่สองที่เป็ นวิธีแห่งการวางใจพระเจ้าที่จะนาเราไปสู่ พระพรก็คือ ช.ชื่นชมในพระลักษณะ
ของพระเจ้า
ช.ทีส่ ามคือ ชมเชยในพระพรของพระเจ้า เลวีนิติ 23: 9-21, 33-36, 39-43 (ไม่ตอ้ งอ่านแต่สรุ ป
ให้ฟัง) พระเจ้าทรงกาหนดเทศกาลสามเทศกาลขึ้นเพื่อใช้เตือนประชาชนให้ระลึกถึงพระคุณของพระ
เจ้าที่ทรงประทานแก่พวกเขา เทศกาลทั้งสามนั้นมีอะไรบ้าง
วันที่สิบหกเดือนที่หนึ่งตามปฏิทินยิว ให้ถือเป็ นวันเทศกาลผลแรก เมื่อเก็บเกี่ยวพืชผลแล้วให้
นาฟ่ อนข้าวที่เกี่ยวในรุ่ นแรกไปให้ปุโรหิ ตเพื่อทาพิธียนื่ ถวายแด่พระเจ้า เทศกาลผลแรกมีจุดประสงค์
เพื่อเตือนให้ประชาชนระลึกถึงพระคุณของพระเจ้า และขอบคุณพระองค์สาหรับการเก็บเกี่ยวข าวบาร
ลี
ห้าสิ บวันนับจากเทศกาลปัสกา คือนับจากวันที่สิบสี่ เดือนที่หนึ่งตามปฏิทินยิวให้ถือเป็ นวัน
เทศกาลสัปดาห์ ให้นาข้าวใหม่มาถวายแด่พระเจ้าเป็ นธัญญบูชาเทศกาลสัปดาห์มีจุดประสงค์เพื่อเตือน
ให้ประชาชนระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าและขอบคุณพระองค์สาหรับการเก็บเกี่ยวข้าวสาลี วันที่สิบห้า
เดือนที่เจ็ดตามปฏิทินยิวให้ถือเป็ นวันเทศกาลอยูเ่ พิง เป็ นเวลาที่สิ้นสุ ดการเก็บเกี่ยวทั้งหมด เมื่อเก็บ
เกี่ยวพืชผลเสร็ จแล้ว ให้ถือเทศกาลนี้เจ็ดวัน ในวันแรกให้หยุดพักสงบและในวันที่แปดก็ให้หยุดพัก
สงบด้วย ในวันแรกให้นาผลมะงัว่ ในอินทผลัมกิ่งไม้ที่มีใบมาก กิ่งต้นไค้ มาทาเป็ นพิงพักอาศัย และให้

10

ประชาชนรื่ นเริ งยินดีตลอดเจ็ดวันนี้ เทศกาลอยูเ่ พิงมีจุดประสงค์เพื่อเตือนให้ประชาชนระลึกถึงพระคุณ
ของพระเจ้าและการเลี้ยงดูของพระองค์ตลอดสี่ สิบปี ในถิ่นทุรกันดาร
พระเจ้ากาหนดเทศกาลทั้งสามนี้ข้ ึน เพื่อเตือนให้ชาวอิสราเอลระลึกถึงพระคุณของพระองค์ที่
ทรงเลี้ยงดูพวกเขาตลอดสี่ สิบปี ที่เดินวนเวียนในถิ่นทุรกันดารฟังชื่ อแล้วอาจทาให้รู้สึกหดหู่ใจ “ถิ่น
ทุรกันดาร” แต่ความจริ งแล้วมันเป็ นช่วงเวลาที่ยอดเยีย่ มที่สุดสาหรับชาวอิสราเอล เปรี ยบเหมือนช่วง
ฮันนีมูนของพวกเขากับพระเจ้า พระองค์ทรงนาพวกเขาในเวลากลางวันด้วยเสาเมฆ พวกเขาไม่ตอ้ งเดิน
ตรากตรากลางแดดที่ร้อนระอุของทะเลทราย ทรงนาพวกเขาในเวลากลางคืนด้วยเสาไฟ พวกเขาไม่ตอ้ ง
กลัวว่าจะสะดุดหกล้มหรื อจะตกหลุมใดใด ความหนาวเย็นของยามค่าคืนกลางทะเลทรายไม่อาจทาร้าย
พวกเขาได้ ทรงเลี้ยงดูพวกเขาด้วยมานาทุก ๆ เช้า เมื่ออยากกินเนื้อพระเจ้าก็ให้มีฝงู นกคุ่มบินมาให้จบั
ทาเป็ นอาหาร เมื่อกระหายพระเจ้าก็ให้มีน้ าไหลมาเพื่อพวกเขาและฝูงสัตว์ดว้ ย พระคัมภีร์บนั ทึกว่า
เสื้ อผ้าของพวกเขาก็ไม่ขาดวิ่น และเท้าของพวกเขาก็ไม่บวม เมื่อพวกเขาได้เข้ามาครอบครองดินแดน
แห่งพระสัญญาแล้ว พระเจ้าก็อวยพระพรผลแห่งน้ ามือของพวกเขา ป้ องกันพวกเขาไว้จากภัยธรรมชาติ
ต่าง ๆ ศัตรู ไม่อาจเข้ามาโจมตีและปล้นชิงทรัพย์ของพวกเขาไปได้ ตราบใดที่พวกเขาไม่เอาใจออกห่าง
จากพระเจ้าหันไปปรนนิบตั ิพระอื่น ชีวิตของพวกเขามีแต่พระพร พระพรและพระพร

การนามาใช้
พี่นอ้ งคะ ชีวติ ของเรา ก็ไม่ต่างจากชาวอิสราเอลพวกนี้เลย เมื่อเรามองย้อนกลับไปในอดีต เรา
เห็นถึงพระพรที่มาจากพระเจ้ามากมายจนนับไม่ถว้ นเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงเวลาแห่ง
ความทุกข์ใจ ถิ่นทุรกันดารของชีวติ เรายิง่ เห็นถึงพระพรและได้รับการปลอบประโลมใจอย่างลึกซึ้ ง
ที่สุดจากพระเจ้าผูท้ รงรักเรา ดิฉนั ชอบเพลงนับพระพรมากเชื่อว่าพี่นอ้ งทุกคนร้องเพลงนี้ได้ (ร้องเพลง
ถ้าเวลายังพอมี) ไม่วา่ สถานการณ์ในชีวติ จะเป็ นอย่างไร จะสุ ขสบายขึ้นหรื อยากจนลง ขอให้เราระลึก
ถึงพระคุณของพระเจ้าอยูเ่ สมอ และไม่ลืมที่จะขอบคุณพระองค์ ทุกสิ่ งที่พระเจ้าอนุ ญาตให้เกิดขึ้นกับ
เราล้วนเป็ นหนทางนาเราไปสู่ พระพรทั้งสิ้ น จงขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณี ช.ที่สามที่เป็ นวิธีแห่งการ
วางใจพระเจ้าที่จะนาเราไปสู่ พระพรก็คือ ช.ชมเชยในพระพรของพระเจ้า

ทบทวน
พี่นอ้ งคะในเช้าวันนี้เราได้ทราบแล้วว่า เราจะรับพระพรจากการวางใจพระเจ้าได้โดยเรี ยนรู ้
ความจริ ง 2 ประการ ประการแรกคือ เราต้องรู ้จกั เอาชนะอุปสรรคที่ขดั ขวางการวางใจพระเจ้า ซึ่ งมีอยู่ 3
ส.ด้วยกัน ส.แรกคือ ความสามารถของตนเอง ส.ที่สอง สติปัญญาของตนเอง และส.ที่สาม สมบัติของ
ตนเอง ความจริ งประการที่สองคือ เราต้องรู ้จกั วิธีแห่งการไว้วางใจพระเจ้าที่จะนาไปสู่ พระพร ซึ่ งมีอยู่ 3
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ช.ด้วยกัน ช.แรก คือ เชื่อมัน่ ในพระสัญญาของพระเจ้า ช.ที่สอง ชื่นชมในพระลักษณะของพระเจ้า
และช.ที่สาม ชมเชยในพระพรของพระเจ้า ถ้าความจริ งทั้งสองประการนี้ เป็ นจริ งในชีวติ ของเรา
แน่นอนว่าเราจะเป็ นคนที่ได้รับพระพรจากพระเจ้า

ตัวอย่ างปิ ดคาเทศนา
ในปี 1858 หมอพาร์ คเกอร์ เพื่อนผูร้ ับใช้ของเจมส์ ฮัดสัน เทย์เลอร์ เพิง่ สร้างโรงพยาบาลที่นิง
โปเสร็ จ แต่ทว่ามิสซิ สพาร์ คเกอร์ ได้ลม้ ป่ วยลงกระทันหันและเสี ยชีวติ ภายในไม่กี่ชวั่ โมงต่อมา ทิ้งให้
หมอพาร์ คเกอร์ ดูแลลูกเล็ก ๆ ทั้งสี่ คนตามลาพัง แถมคนหนึ่งกาลังป่ วยหนักอีกด้วย หมอพาร์ คเกอร์ มอง
ไม่เห็นทางอื่นนอกจากลูก ๆ กลับสก็อตแลนด์ แล้วจะทาอย่างไรกับโรงพยาบาลใหม่ล่ะ? ทุกห้องมีคน
เจ็บเต็มหมด และทุกวันนี้ มีผปู ้ ่ วยมาขอความช่วยเหลือกันล้นหลาม หมอคนอื่นก็ไม่วา่ งมาทาหน้าที่
แทนได้ ถ้าจะให้ปิดโรงพยาบาลก็ทาไม่ได้เหมือนกัน หมอพาร์ คเกอร์ คิดถึงฮัดสัน บางทีสหายคนนี้
อาจจะช่วยได้แม้แค่จ่ายยาก็ยงั ดี ฮัดสันจึงนาเรื่ องนี้มาเข้าเฝ้ าพระเจ้า เขารู ้สึกว่าพระเจ้ามีน้ าพระทัยให้
เขารับภาระนี้ ไม่ใช่แค่ห้องยาเท่านั้นแต่ท้ งั โรงพยาบาล โดยวางใจในความสัตย์ซื่อของพระเจ้า พระผู ้
เลี้ยงที่รักของเขา
โรงพยาบาลมีรายจ่ายมากมาย ไม่วา่ จะเป็ นคนไข้อนาถา เงินเดือนเจ้าหน้าที่ และอื่น ๆ อีกแต่
พระเจ้าทรงสัญญาว่าเมื่อเราแสวงหาแผ่นดินของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะเพิม่ เติมสิ่ งทั้งปวงให้
ไม่ใช่หรื อ พระสัญญาของพระองค์ก็เพียงพอแล้ว ฮัดสันเคยเรี ยนรู ้ความสัตย์ซื่อของพระเจ้าในอังกฤษ
มาแล้วอย่างไร เดี๋ยวนี้ เขาก็จะเรี ยนรู ้ความสัตย์ซื่อของพระเจ้าในจีนด้วยเช่นกัน เมื่อฮัดสันเข้าไป
รับผิดชอบงานที่โรงพยาบาลนิงโป เขาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบทันทีวา่ เมื่อเงินที่มีอยูห่ มดลงใน
สิ้ นเดือนนี้ การสนับสนุนด้านการเงินของโรงพยาบาลจะอยูใ่ นความรับผิดชอบของพระเจ้าหลายคนจึง
ลาออกไปหางานใหม่ สุ ดท้ายฮัดสันขาดทั้งเงินและเจ้าหน้าที่ในพริ บตาเดียว แต่เมื่อเขาแบ่งปั นภาระนี้
กับคริ สเตียนที่นิงโป หลายคนสมัครเข้าทางานที่โรงพยาบาลทันที พวกเขาทุ่มเททางานด้วยความชื่นชม
ยินดี คริ สเตียนหลายคนที่คริ สตจักรเริ่ มมีภาระใจอธิ ษฐานเผื่อ ข่าวเรื่ องโรงพยาบาลของหมอฝรั่ง
ประสบปั ญหาด้านการเงินแพร่ สะพัดไปทัว่ เมืองนิงโป หลายคนคอยจับตามองว่าจะเป็ นอย่างไรต่อไป
ฮัดสันกับมาเรี ยภรรยาและคริ สเตียนคนอื่นอธิ ษฐานถึงเรื่ องนี้อย่างสม่าเสมอหากสามารถผ่านปั ญหานี้
ไปได้ ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลจะดาเนินการต่อไปได้เท่านั้นแต่จะส่ งผลถึงความเชื่อของคนทั้งหลายด้วย
เวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่า โดยไม่มีคาตอบใด ๆ ในที่สุดเช้าวันหนึ่งพ่อครัวมาแจ้งข่าวร้าย
แก่ฮดั สันว่าข้าวกระสอบสุ ดท้ายกาลังจะหมดแล้ว ฮัดสันบอกว่า “งั้นเวลาของพระเจ้าที่จะช่วยเราก็
มาถึงแล้วสิ ” แล้วก็เป็ นอย่างนั้นจริ ง ๆ ก่อน
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ข้าวกระสอบสุ ดท้ายจะหมด ฮัดสันได้รับจดหมายจากมิสเตอร์เบอร์ เกอร์เพื่อนสนิทจากอังกฤษ
พร้อมด้วยเช็คเงินสดห้าสิ บปอนด์ คุณพ่อของมิสเตอร์ เบอร์ เกอร์ เพิ่งเสี ยชีวติ ลงและได้รับทิ้งมรดกไว้ให้
ลูกชายมิสเตอร์เบอร์ เกอร์เขียนจดหมายมา
เพื่อขอให้ฮดั สันช่วยบอกเขาทีวา่ มรดกของเขาจะเป็ น
ประโยชน์ต่อพี่นอ้ งชาวจีนได้อย่างไรบ้าง เงินห้าสิ บปอนด์วางอยูต่ รงหน้า เพื่อนสนิทจากแดนไกลไม่
เคยระแคะระคายถึงข้าวกระสอบสุ ดท้ายหรื อความต้องการอย่างมหาศาลของโรงพยาบาลแถมยังขอให้
เขาหาทางช่วยใช้เงินมรดกอีก จิตใจของฮัดสันเต็มตื้อด้วยการขอบพระคุณพระเจ้า พี่นอ้ งคริ สเตียน
ร่ วมกันเฉลิมฉลองและสรรเสริ ญพระเจ้าด้วยความอัศจรรย์ใจ หลายคนร้องออกมาว่า “มีพระมีเจ้าองค์
ไหนที่ทาได้ถึงขนาดนี้บา้ ง เจ้าพ่อเจ้าแม่เหล่านั้นเคยช่วยเราในยามทุกข์อย่างนี้หรื อเปล่า” ขอให้เราร่ วม
ใจกันอธิ ษฐาน
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