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บทนํา
วันนีเ้ ปนวันที่เราจะมานอมจิตใจระลึกถึงพระเยซูผูเต็มใจใหพระบิดาของพระองคนํา ตลอด
พระชนมชีพของพระเยซู ตั้งแตเกิดจนถูกตรึงที่ไมกางเขน พระองคใหพระเจานําชีวติ ของพระองคเสมอ
พระเจานําการเกิดของพระองคตอโหราจารยดวยดวงดาว
พระเจานําการเกิดของพระองคตอมาเรียและโยเซฟดวยทูตสวรรค
พระเจานําพระเยซูเขาไปในถิ่นทรุกัรดารดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจาสถิตอยูเหนือ
พระองคในการเทศนา
พระเจานําพระองคไปชวยเหลือคนที่ถูกบีบบังคับตาง ๆ
และในที่สุดพระเจานําพระองคไปจนถึงไมกางเขน มีคนจํานวนไมนอยอยากใหพระเจานําเพื่อ
ผลประโยชนของพวกเรา แตพระเจามักจะนําชีวิตเรา เพื่อผลประโยชนของคนอื่นเสมอ ๆ ถาพระเยซูยัง
ตองการการนําของพระบิดาแลวไซรเราก็เชนกัน เราก็ตอ งการการนําของพระเจาในครอบครัว ในการ
ดําเนินชีวิตสวนตัว ในธุรกิจ ในการงาน ในการดูแลลูก ในการรับใชและในคริสตจักรดวย ดังขอพระคํา
ที่วา
“จงยอมรับรูพระองคในทุกทางของเจา และพระองคจะกระทําใหวิถีของเจาราบรื่น” (สุภาษิต.
3:6)
ขณะที่ศาสตราจารยทางดาราศาสตรทานหนึ่งแหงมหาวิทยาลัยฮาวาด กําลังสองกลองโทรทัศน
กับเพื่อนอาจารย เพื่อสํารวจดูดวงดาวหนึง่ อยูนั้น ศาสตราจารยทานนั้นไดพูดกับเพื่อนของเขาวา “คุณ
คอยดูนะ ดาวที่ผมกําลังศึกษาจะโคจรมาตรงกลองเวลา 17.20 น.” เมื่อเวลากําหนดมาถึงดาวดวงนั้นก็
ปรากฏจริง ๆ
ถาพระเจานําดาวและตั้งชื่อใหมันอยางแมนยําเทีย่ งตรงไมผิดพลาดเชนนี้ พระองคจะไมนําเรา
และหวงเรา ถาเราเชื่อฟงพระองคดอกหรือ

การทรงนําของพระเจา
เรือตองการกัปตันนํารองฉันใด ชีวิตของเราทุกคนก็ตองการการนําพระเจาฉันนั้น
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แผนที่ เข็มทิศ ไจโล คอมพิวเตอร ดาวเทียม ดาวจริง มีความสามารถนํารองวัตถุฉันใด พระเจา
ก็ยิ่งมีความสามารถนํารองชีวิตของคนของพระเจาฉันนั้น
คริสตจักรก็ตอ งการพระเจานําไปในอนาคต ธุรกิจ และลูกของเราก็ตองการพระเจานําดวย
เชนกัน แตคําถามที่บางคนอาจถามก็คือ พระเจานําชีวติ ของเราจริง ๆ หรือวาเราคิดไปเอง หรือวาเรา
พยายามดําเนินชีวิตอยางดีทสี่ ุดเทาที่เรานําได แลวคิดวาชีวิตมันคงจะดีไปเอง ถาความคิดของเรายังนํา
เราได ความคิดของพระเจามินําเราดีกวาหรือ
พระคริสตธรรมคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิมยืนยันอยางชัดเจนวา พระเจาทรงนําคนอิสราเอลใน
ถิ่นทุรกันดาร พระเจานําอับราฮัมในการเลือกคู และพระองคนํายาโคบโยเซฟอีกดวย และภาคพันธ
สัญญาใหม มีพระสัญญาของพระเจาอีกหลายขอที่ทรงยืนยันใหเรารูวาพระเจานัน้ สามารถนําชีวิตของ
เราได ในประวัติศาสตรชีวิตของผูรับใชอีกหลายคนก็ยืนยันความจริงขอนี้ ขอใหเราดูพระคัมภีรอกี สอง
ขอ คือ ในพระคัมภีรเดิมและพระคัมภีรใหม ซึ่งเขียนไววา สดุดี 32:8 “เราจะแนะนําและสอนเจาถึงทาง
ที่เจาควรจะเดินไป เราจะใหคําปรึกษาแกเจาดวยจับตาเจาอยู”
และพระเยซูตรัสวา
“ผูที่เดินตามเราจะไมเดินในความมืด แตจะมีความสวางแหงชีวิต” ประวัติศาสตรอันยาวนาน
2000 ป ของคริสตจักรก็ยนื ยันเหมือนพระคัมภีรวา พระเจาทรงนําชีวิตผูรับใชของพระองคจํานวนมาก
มาแลว ตัวอยาง พระเจานําวิลเลี่ยม แครี่, ยอจน, มูลเลอร, เทเรซา, บิลลี่ เกรแฮม, จอหน เวสเล และ
อาจารยสุข พงษนอย
แมวาพระคัมภีรและประวัติศาสตรยืนยันอยางหนักแนน แตเมื่อยิ่งมาดูชีวิตของพระเยซูยิ่งหมด
ขอสงสัย พระเจาทรงนําพระองคตั้งแตเกิดจนตาย เราจะสังเกตวาทุกเชาพระองคไปที่เปลี่ยวขอรับการ
ทรงนําโดยการอธิษฐาน
ถึงกระนั้นก็ยังมีคนไมนอยเถียงวา ชีวิตคนเหมือนกระแสธาร ยอมตองไหลไปอยางไรจุดหมาย
เราคิดไปเองวามีอํานาจภายนอกนํา แตถาเราทําใหดีที่สดุ เราก็จะไปดีเอง เราควรทําใหดีที่สุดแลวหวัง
วามันคงจะออกมาดี คนที่คดิ แบบนีย้ อมไมคิดเลยวา พระเจาที่เปย มไปดวยความรักจะสามารถนําชีวิต
ของเราได
แตคริสเตียนทีเ่ ชื่อในเรื่องการทรงนําของพระเจา จะมีความมั่นใจในการทรงนําของพระเจาใน
ชีวิตประจําวันเสมอ คือพระคัมภีรยืนยันกับเราวาพระเจา สามารถนําเราโดยไมผิดพลาด แมแผนที่ เข็ม
ทิศ ไจโลคอมพิวเตอร อาจนําเราพลาดได มีพระสัญญาที่ยิ่งใหญขอหนึง่ ในพระคัมภีรค ือ
สดุดี 48:14
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“นี่คือพระเจาทรงเปนพระเจาของเราเปนนิจกาล พระองคทรงเปนผูนําของเราเปนนิตย” พระ
คัมภีรขอนี้ฝงอยูในชีวิตของผมยาวนานหลายป
อิสยาห 58:11 กลาววา
“และพระเจาจะนําเจาอยูเปนนิตย และใหเจาอิ่มดวยของดี และกระทําใหกระดูกของเจาแข็ง...”
พี่นองคงจะจําคําพูดของคนใชของอับราฮัมซึ่งปรากฏในปฐมกาล 24:27 กลาววา “สาธุการแด
พระเยโฮวาห พระเจาของอับราฮัมนายของขาพระองค ผูมิไดทรงทอดทิ้งความรักมัน่ คง และความเที่ยง
ธรรมของพระองคตอนาย สวนขาพระองคนั้น พระเจาทรงนํามาตามทางจนถึงบานหมูญาติของนายขา
พระองค”
ประสบการณของคนสําคัญของโลก เชน อับราฮัม ลินคอน ที่เชื่อในการนําของพระเจาเคย
กลาววา “ถาพระเจาตองการใหขาพเจาทําอะไรละกอ พระองคจะหาทางทําใหขาพเจารูจนได” คริส
เตียนบางคนเรียนรูงายมากในเรื่องใหพระเจานําแตมีคริสเตียนจํานวนมากยังไมคอยจะรูเรื่องนี้ หรือมี
ประสบการณประจําวัน หรือยอมใหพระเจานําผมเองบางครั้งก็ตองยอมรับวา เรียนรูไดไมงายเลยจาก
ประสบการณของผมที่เดินกับพระเจามา 30 ป จึงอยากจะบอกวา การยอมใหพระเจานําชีวิตของเรา
ไมใชเปนสิ่งงาย ๆ หรือเปนเรื่องหมู ๆ เหมือนคริสเตียนบางคนคิด
แตมีคริสเตียนบางคนไมคอยไดสนใจเทาทีค่ วรที่จะใหพระองคทรงนํา และบางคนอาจพูดวา
พระเจาทรงนําใหเขาทําสิ่งนัน้ สิ่งโนน หรือสิ่งนี้ แลวก็ตอ มาอยูดี ๆ เขาก็บอกอีกวา พระเจาเปลีย่ นให
ไปทําอีกแบบหนึ่งแลว ทําใหพฤติกรรมของคนนั้นกลายเปนคนไมคงเสนคงวา จริง ๆ แลวเขาทําตามที่
เขาอยากจะทํามากกวา ถาอยางนั้นเราจะรูไดอยางไรวาอันไหนเรานําเองและอันไหนพระเจานํา เรา
สามารถทําผิดพลาดไดหรือไมในเรื่องนี้
บางครั้งคนของพระเจาเองก็ยังผิดพลาดได
และหลงไปไดในเรื่องนี้เรื่องเชนนี้เปนไปได
อยางไร มันเปนไปไดเพราะเราเปนมนุษยที่ถูกหลอกไดและศัตรูพยายามจะหลอกเราเสมอและศัตรูมี
ความประสงคจะใหเราแพมพี ระคําขอหนึง่ เขียนวา “การกระทําเชนนั้นไมแปลกประหลาดเลย ถึง
ซาตานเองก็ยังปลอมตัวเปนทูตแหงความสวางได” 2 โครินธ 11:14
เสียงของพระเจาที่เราคิดวาไดยิน อาจกลายเปนเสียงของมารที่ลอชวนเรา เชนผูเผยเทียมเท็จ
และคนลอลวงก็อยูในโลกนีม้ าก และชอบนําคนของพระเจาใหหลงผิดไปดวยคําที่เพราะพริ้งและนาฟง
สิ่งที่สําคัญที่สุดอีกเรื่องหนึ่งคือ เราทุกคนมีความสามารถหลอกตัวเองไดดวยเชนกันความเห็นแกตวั
ความหยิ่ง ความเขลา ความไมเชื่อฟง ความคิดแบบชาวโลกลอลวงตัวเรา ใหติดกับบาปของเราได
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ทุกคนมีความสามารถในตัวเองที่จะทําตัวเราเองใหเชื่อในสิ่งที่เราคิดเองวาเปนน้ําพระทัยของ
พระเจา คือพูดงาย ๆ เราสามารถทําใหเราคิดวาพระเจาทรงเห็นดวยกับแผนที่ไรสาระของเราเอง เชน โย
นาหพอเห็นเรือจอดที่ทาจะไปทารซัสก็คิดวาพระเจานํา แตในความเปนจริงแลวเขาคิดเอง
เราสามารถคิดสรางแผนเองแลวเราอธิษฐานเอง แลวความลําเอียงในตัวเราก็เริ่มปฏิบตั ิงานเอง
ทําใหเราคิดวาเปนแผนของพระเจาดวยเหตุนี้ เราจึงเอาทําแผนของพระเจาไปบิดผันไปก็ได
ในประเทศเปรู มีรูปเคารพที่ทําจากไมที่สามารถทํานายทายทักไดวา สิ่งที่คนถามเปนน้ํา
พระทัยของพระเจาหรือไม ถาเปนน้ําพระทัยรูปนัน้ ก็พยักหนา ถาสายหนาก็ถือวาไมใช หลังจากนั้นผู
ถามก็ตองหยอดสตางคลงกลอง คนที่ไปถามที่คิดวาเปนการอัศจรรย แตตอมานักทัศนาจรที่ไปเปรูกร็ ูวา
มีผูกระตุกเชือกอยูเบื้องหลังอยางแนบเนียน ใหรูปปนพยักหนาหรือสายหนาได กลาวคือ มีคนคอยคุม
การตัดสินใจอยูเบื้องหลัง
สมัยนี้ก็เชนกัน มีคริสเตียนไมนอยที่คุมการตัดสินใจของพระเยซูเพื่อวาเขาจะไดวิถีทตี่ ัวเขาเอง
ตองการ
นี่คือเหตุผลที่วา คนเรามีความสามารถหลอกตัวเองได ถาอยางนั้นเราจะมีวิธีอะไรที่ทําใหเรา
มั่นใจวาพระเจากําลังทรงนําเราและไมใชตัวเราคิดเอง

วิธีที่เราจะใหพระเจานํา
ประการแรก เราตองมีความเต็มใจใหพระเจานําเสียกอน
แมพระเยซูก็ทรงเต็มใจ เราก็ตองเต็มใจ และตั้งใจทีจ่ ะยินดีใหพระเจานําเราเหมือนกัน คือความ
ตั้งใจของเรามาสยบตอน้ําพระทัยพระเจา พระเยซูเต็มใจใหพระเจานํามาเกิดในรางหญา นําไปในถิ่น
ทุรกันดารใหมารมาผจญ เต็มใจไปที่ไมกางเขน คุณสมบัติขอแรกคือคริสเตียนตองเต็มใจใหพระเจานํา
“ขาแตพระเจา ขาพระองคทราบแลววาทางของมนุษยไมอยูที่ตัวเขา คือไมอยูท่มี นุษยผูซึ่งดําเนินไปที่จะ
นําฝกาวของตนเอง” (เยเรมีย 10:23)
มนุษยเราไมมคี วามสามารถนั้นอยูใ นตัว
คือความสามารถที่จะนําชีวิตของตนไปในทางที่
ถูกตองเสมอไป มนุษยไมมคี วามสามารถที่จะนําชีวิตของตนเอง เมือ่ อับราฮัมไดยนิ เสียงพระเจาสั่งให
ออกเดินทางจากเมืองเออร เขาก็เต็มใจออกเดินทางไปโยเซฟก็เต็มใจใหพระเจานําไปตกระกําลําบากใน
อียิปต เพื่อจะชวยอิสราเอลเมื่อมีการกันดารอาหารในอนาคต พระเยซูตรัสวาอยาใหเปนไปตามใจของ
ขาฯ เลย แลวพระองคก็เต็มใจเดินไปที่ไมกางเขน
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พี่นองที่รัก เราจึงตองการอํานาจจากภายนอกมานําชีวติ ของเราบางคนเสาะหาวิธีชวี ิตของตน
โดยวิธีปนแปะ ถาออกหัวแสดงวาใช ถาออกกอยแสดงวาไมใช ถาเราเลนแตชั่วครูชวั่ ยามแลวไมคดิ เปน
จริงก็พอทําเนา แตถาเราเอาจริง ขอใหเรารูวา เราอาจนําวิถีชีวิตของเราเอง
ประการแรก เราตองเต็มใจทีจ่ ะทําตามน้ําพระทัยพระเจาเสมอไปเราตองปรารถนาวา
“ขาพเจาไมตองการสิ่งใด ไมตองการอะไร นอกจากจะรูนา้ํ พระทัยพระเจา” ถาเราไมเต็มใจ เรา
ก็อาจจะไมรูนา้ํ พระทัยพระเจาก็ได Dr.F.B.Myer เคยอธิษฐานเวลาทานเจอวิกฤตของชีวิตวา “โอ
พระองคเจาขา ขาพระองครูสึกไมคอยเต็มใจใหพระองคนําอีกตอไป แตขาพระองคเต็มใจที่จะให
พระองคทําใหขาพระองคเต็มใจ” บางครั้งบางคราวเราก็ควรอธิษฐานแบบนี้เชนกัน
“ถาผูใดตั้งใจประพฤติตามพระประสงคของพระองค ผูนั้นก็จะรูวา คําสอนนั้นมาจากพระเจา”
(ยอหน 7:17)
คือเราตองเต็มใจใหพระองคนําและเราตองตั้งใจประพฤติตามพระประสงคของพระองค
นี่คือขอกําหนดประการแรก ถาเราอยากใหพระเจาทรงนํา เราก็ตองเต็มใจที่จะใหพระเจานํา
ประการที่ 2 เราควรเต็มใจเดินไปบนวิถีเทาที่พระเจาเปดเผยแกเรา หรือเทาที่เรามีขอมูล หรือเทาที่เรา
เห็นชองทาง
ขอใหเราดูตวั อยางในพระคัมภีรเชน (1) อับราฮัมไดยินเสียงพระเจาใหออกเดินทางเขาก็ทํา (2)
เมื่อเปโตรเห็นนิมิตเปนสัตวที่มีมลทิน และพระเจาใหฆา กิน เขาก็เชื่อ (3) เมื่อเปาโลเห็นคนมาซิโดเนีย
ในนิมิต เรียกใหไปประกาศ เขาก็ไป
คริสเตียนสามารถออกนอกทางที่พระเจากําลังนําได ถาเราไมฝกเดินไปตามที่พระเจาเปดเผย
เราตองทําตามวิถีที่พระเจากําลังใชนําเราเทาที่เราจะเห็นในปจจุบนั ยอหน 12:35 “พระเยซูตรัส
กับเขาวา “ความสวางจะอยูไ ปกับทานทั้งกลายอีกหนอยหนึ่ง เมื่อยังมีความสวางอยูก็จงเดินไปเถิด เกรง
วาความมืดจะตามมาทันทาน ผูที่เดินอยูใ นความมืด ยอมไมรูวาตนไปทางไหน”
ยิ่งตามความสวาง ชีวิตก็ยิ่งสวางโชติชวง ยิ่งเราปฏิบัตคิ วามสวาง ชีวิตของเราก็ดํามืด ถาเรา
ตอบสนองตอการนําที่พระเจาทรงใชใหนาํ ชีวิตของเรา พระองคจะนําเรามากขึ้น ชัดเจนขึ้น ดีขนึ้ แต
พระเจาจะเริ่มหยุดนํา ถาเราไมสนใจติดตามความสวางทีพ่ ระเจากําลังใชนําเรา
ประการที่ 3 กาวไปทีละขั้น
ลูกของผมทั้ง 3 คน เรียนรูที่จะใหพระเจานําการศึกษาเขาทีละขึ้น จนบัดนี้เขาทั้ง 3 จบ
การศึกษาจาก Asbury College และ Seminary หมดแลว อจ.เปาโลเคยถามพระเจาวา “แลวขาพเจา
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จะตองทําประการใดพระเจาบอกวา ใหเจาเขาไปในเมืองแลวจะมีคนบอกใหเจารูวา เจาจะตองทํา
ประการใด”
เปาโลรูแคนั้น
เปาโลไมรูแผนการณในอนาคตแมแตนดิ เดียวเกี่ยวกับการเดินทางเปน
มิชชันนารี เปาโลไมรูแมแตนิดเดียวถึงจดหมายฝากทีเ่ ขาตองเรียน เปาโลไมรูถึงการทนทุกขที่เขา
จะตองไดรับ รูแตวาตองไปในเมือง แลวจะมีคนบอกใหทราบตอไปวาพระเจาอยากใหเขาทําอะไรพระ
เจาชอบนําลูกของพระองคทีละขั้น ทีละกาว บางทีเราจึงไมรูอนาคตและคริสเตียนไมตองอายที่จะบอก
วา เราไมรูจริง ๆ วาเราจะทําอะไรในขัน้ รายละเอียดในอนาคต แตพระเจาทรงนํายางกาวของผูชอบ
ธรรมเสมอดวยพระธรรมสุภาษิต 4:12 ที่วา “เมื่อเจาเดิน ยางเทาของเจาจะไมถูกขัดขวาง และถาเจาวิ่ง
เจาจะไมสะดุด”
ปญหาของเราบางคนก็คือ เราอยากเห็นแผนงานโดยตลอด เราอยากเห็นแบบทะลุปรุโปรง ทุก
ขั้นจากจุดเริ่มตนจนสําเร็จ เราถูกฝกวากอนนําอะไรตองรูใหแจมแจง พระเจาไมไดทํากับลูกของ
พระองคแบบนี้เสมอไป พระองคจะไมเอาพิมพเขียนเกีย่ วกับชีวิตของเรามาใหเราดู พระองคจะไมแสดง
แผนการทุกขัน้ ในอนาคตของเรา เราตองเรียนรูที่จะเดินทีละขั้น และเรียนรูที่จะวางใจในสวนที่เหลือ อ.
เปาโลรูทีละขั้น และแผนที่เหลือทานวางใจพระเจา การทรงนําของพระเจาจะมาทีละขั้นเสมอและคริส
เตียนตองเรียนที่จะกาวทีละกาว ฝกกาวละขึ้นทุกวัน วางใจสวนทีย่ ังไมทราบ แลวพระองคจะเผยขั้น
ตอไปใหเราได
นี่คือการเดินไปดวยความเชือ่ ถาใครตองการหมายสําคัญและการอัศจรรย
โดยทีพ่ ระเจาไม
ตองการใหแสดงวาคนนั้นไมตองการเดินดวยความเชื่อ การเดินไปดวยความเชื่อคือการที่เราไมตอ งการ
การคําตอบในปจจุบัน เหมือนเราจุดเทียน เราเปนเฉพาะตรงใกล ๆ เทียน เราเห็นตรงที่ ๆ เรายืนอยูแต
เราไมเห็นอะไรอื่นเราตองฝกที่จะเดินทีละขั้น ทีละกาวดวยความเชื่อ
ประการที่ 4 การคอยดวยความอดทน
ขั้นตอไปที่จะใหพระเจานําเราคือ เราควรรอคอยดวยการอธิษฐาน การอธิษฐานจึงไมใชเปนวิถี
แหงการขอสิ่งตาง ๆ จากพระเจา แตเปนการแสดงความไววางใจดวยการรอคอย คริสเตียนหลายคน
มองการอธิษฐานเปนเรื่องของการขอมากกวาการคอย การขอเปนแขนงเล็ก ๆ แขนงเดียวของการ
อธิษฐานแตจริง ๆ แลวการอธิษฐานคือการรอคอยพระเจา
บางทีเราไมไดรับการทรงนําที่ชัดเจน อาจเปนเพราะเราไมไดคอยพระองคก็ได วิถีทจี่ ะสื่อสาร
กับพระเจาที่ดสี ุดคือ การนิ่งฟงและรอคอยแตก็เปนวิธีที่ยากที่สุดสําหรับเราบางคน เพราะเราเรงรอน
รีบเรง ที่อยากจะเรียนรูอะไรเร็ว ๆ เราตองการอะไรเรงดวนเสมอ เราตองการการตัดสินใจที่รวดเร็ว
เสมอ เรามักจะล้ําหนาการทรงนําของพระเจาเสมอ วิลลเลี่ยน บูธ ผูกอตั้ง Salvation Army กลาววา
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“ปญหาของเรื่องนี้ก็คือ พระเจาไมทรงรีบรอนในการนําเราเทากับความรีบรอนของเราที่ให
พระองคนํา จงใหเวลากับพระเจา บางเรื่องมันไมกระจางเพียงขามคืน”
ในยอหน 2 พระเยซูตรัสวา “เวลาของเรายังไมมาถึง” ฮาบากุก 2:2-3 “ถาดูชาไป ... จงคอยสัก
หนอย มันจะบังเกิดขึ้นเปนแนคงไมลาชานัก”
อีกประการหนึ่ง ผมคิดวา องคประกอบที่สําคัญและผมถือวาเปนพืน้ ฐานที่จะตองฝกฝนตลอด
ชีวิตก็คือคริสเตียนจํานวนไมนอยปฏิบัติกบั พระเจา ประหนึ่งวา พระองคมีอยูเพื่อชวยขจัดปญหาฉุกเฉิน
ในชีวิตของเรา ความจริงแลวพระเจามิไดมีอยูเพื่อแกปญ
 หาที่เกิดขึน้ กับเรา แตพระองคมีอยูเพื่อนําชีวิต
ของเราไปโดยตลอด และไปอยางมีชัย ครูรวีของผมเคยสอนผมวา “เราทําหลายอยางใน 6 วัน จนพระ
เจาไมมีเวลาตรัสกับเรา พอถึงวันที่เจ็ดเราคาดหวังจะใหพระองคพูดกับเราหรือ” เรือ่ งนี้ผมวาจริง แตผม
อยากจะเพิ่มเติมสักเล็กนอยวา ถาเราเพิกเฉยตอการนําในประจําวันของพระเจาแลว เราไมมีทางที่จะได
ยินเสียงและวิถีของพระองคเวลาเราประสบวิกฤติการณของชีวิต พูดอีกแบบหนึ่งก็คือวา ถาเราเดินไป
กับพระองคอยางดี ฟง ทําตาม ในชีวิตปกติประจําวัน เราก็สามารถมั่นใจวา พระองคชวยเราพูดกับเรา
ในยามทีเ่ รามีวกิ ฤตการณของชีวิต
ศิษยาภิบาลคนหนึ่งไปเยีย่ มพนักงานของคริสตจักรที่
มีตัวอยางที่ผมเคยอยากเลาใหฟงคือ
ทํางานในคริสตจักร ซึ่งกําลังจะเสียชีวติ พนักงานคนนี้เปนคนของพระเจาศิษยาภิบาลก็เดินเขาไปใน
หองผูปวยที่ชายคนนี้พกั อยู ชายผูนั้นพูดกับศิษยาภิบาลวา “สรรเสริญพระเจาจิตวิญญาณของขาพเจาเอย
จงสรรเสริญพระเจา จงอยาลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นตอพระองค” โรคภัยไขเจ็บที่คกุ คาม
สุขภาพ และชีวิตไมสามารถทําใหชายผูน พี้ ูดไมดกี ับพระเจา ชายคนหนึ่งเสริมวา “ทานศิษยาภิบาลครับ
พระเจาทรงใหผมมีสุขภาพดีมาตลอด และผมก็มีความสัมพันธที่ดีกบั พระองคมาตลอด แตบัดนี้ ผมได
พบกับปญหาพระเจาก็นําผมแบบนี”้
เราไมสามารถปฏิบัติกับพระเจาแบบพระองคเปนพจนานุกรมไดกลาว คือ เรามาเปดพจนุกรม
เมื่อเราตองการความกระจางในเรื่องคําและความหมายตาง ๆ เราไมสามารถมาหาพระเจา เฉพาะตอนมี
วิกฤติการณและตองการใหพระเจาชวย ถาเราอธิษฐานเสมอในยามปกติ ในยามที่เรามีวิกฤติ เราก็จะได
ยินเสียงของพระเจา

เราจะใหพระเจานําเราอยางไร
พระองคนําเราแตละคนไมเหมือนกัน บางทีแตละคนก็มวี ิธีแตละแบบ และบางทีในการเติบโต
ของชีวิตของเราแตละขั้น พระองคก็อาจนําเราคนละแบบ คนที่มีครอบครัวนาจะรูดี เราสอนลูกวัยเด็ก
แบบหนึ่งเราสอนวัยรุน แบบหนึ่ง ถาลูกเราโตเปนผูใหญ เราก็สอนอีกแบบหนึ่งพระเจาทรงนําเราแตละ
คนก็แตละแบบ แตละคนไมเหมือนกัน ถาลูกเรายิ่งเด็ก เราตองสอนแบบพร่ําสอน และสอนแบบเจาะจง
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เขาใจงายเพราะเด็กตองการแบบนั้น พอลูกโตเขาสูวัยรุน เราก็ไมตองจ้าํ จี้จ้ําไชเพราะไมสําคัญแลว ลูก
เรารูแลว แตเราตองสอนอีกแบบหนึ่ง พอลูกโตเปนผูใหญ เราก็ใชอีกแบบหนึ่งคริสเตียนใหม ๆ พระเจา
สองแบบเจาะจง ชัดเจน พอเราโตหนอยในฝายวิญญาณ พระเจาก็จะสอนเราตางจากคริสเตียนใหม เรา
ไมไดบอกวา พระเจานําแบบพิสดารไมได แตพระองคทําไมบอย เมื่อเราไดรูจกั ความคิดของพระเจา
ทั้งสิ้น จากการศึกษาพระคัมภีร เราเกือบไมตองการการนําแบบพิสดารจากพระเจาเลยขอใหผมให
คําแนะนํากอนที่จะจบวาพระเจาจะนําเราโดยวิธีใดบาง
ประการแรก พระองคนําเราโดยพระคําของพระองค พระเจาทรงเปดเผยใหเรารูน ้ําพระองค
ของพระองคทางพระคํา พระเจาจะไมนําเราออกนอกพระคํา ถาพระองคนําเราออกนอกพระคํา เราจะ
ไมมีตัวทดสอบประสบการณของคริสเตียนคนอื่น ๆ
ถามีคริสเตียนมาบอกวา พระเจาเปดเผยอะไรพิเศษกับเขาขึ้นมาและถาเราไมใชพระคําเปนตัว
วัดเราจะไมมตี ัวทดสอบวามาจากพระเจาหรือเปลา เราจะไมมีมาตรฐานที่จะทดสอบประสบการณตาง
ๆ ของคนถาเราไมใชพระคํา เราจะหลงไปจากพระคําได แมพระคัมภีรยังอยูในมือของเรา บางคนใชจิ้ม
พระคํา บางคนใชกลองพระสัญญา บางคนใชจับสลาก ผมก็ไมคอยแนใจนักวา กลองพระสัญญาจะเปน
วิถีที่ดีที่สุดที่เราจะใชหรือไม ผมก็ไมอยากใหเราทิ้งเพราะมันมีคาสําหรับบางคน
เรามีพระสัญญาหลายขอในกลองแลวเราก็ดึงออกมาดูวาพระเจาจะตรัสอยางไร เราอาจจะชอบ
และพระเจาอาจจะนําเราแบบนั้น แตผมอยากจะบอกวาบริษัทที่ผลิตกลองพระสัญญาจะไมใชขอความที่
หามอะไรคุณเลย มันดี ๆ หมดเลย แตเวลาพระเจาจะนํา บางทีพระองคนําแบบหามคุณดวยไมใช
สนับสนุนตลอด
ประการที่สอง พระองคทรงนําเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ เรื่องนี้เห็นไดชัดในชีวิตของ
ฟลิป ผูประกาศขาวประเสริฐ ในพระธรรมกิจการ โปรดอานกิจการบทที่ 15 แลวทานจะรูว า พระเจา
นําคริสเตียนผานคริสตจักรได
ผมขอจบบทความนี้ดว ยตัวอยางอันหนึ่ง ครูผมเลาใหฟงวาที่มลรัฐเพนซิลวาเนียจะมีอนุสาวรีย
ของผูกอตั้งรัฐ ชื่อ วิลเลี่ยม เพ็นนอนุสาวรียนี้สูงตระหงานและมีสีดําทุกเชาจะมีนกตายใกลอนุสาวรีย
เสมอ ๆ เทศบาลของเมืองไดพบความจริงวา นกที่ตายมักเปนนกหนุม สาวอายุนอย ๆ ทั้งสิ้น เขาพบ
ความจริงตอไปวา เมื่อนกพวกนี้บินออกจากรังในตอนเชามืด บางตัวขาดประสบการณและไมชํานาญ
ทาง นกบางตัวไมใหนกที่อาวุโสนําทาง จึงทําใหบินชนอนุสาวรียในความมืดอยูเนือง ๆ เรื่องนี้สอนใจค
ริสเตียนวาชีวติ เราถาไมยอมใหพระเจานําแลวเราอาจบินชนของแข็งบางอยางในชีวิตได ขอใหเรารวม
ใจอธิษฐาน
ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย, ปที่ 52 ฉบับที่ 281 กรกฎาคม – สิงหาคม
2001, หนา 12-18.
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