จิตวิญญาณทีก่ ระหาย
สดุดี ๔๒.๑-๑๑
คานา
เมื่อหลายปี ก่อนสานักข่าวเอพี (AP) ได้มีการสารวจความคิดเห็นของชาวอเมริ กนั ว่า “ใน
ชีวติ ของพวกเขา มีความต้องการอะไรมากที่สุด?” ผลออกมาดังนี้ ความต้องการอันดับหนึ่งคือพระ
เจ้า อับดับสองคือความสุ ขและอันดับสามคือชีวิตสมรสที่มีความสุ ข
ในพระคัมภีร์ตอนนี้ ดาวิดกาลังคร่ าครวญถึงพระวิหารของพระเจ้า แท่นบูชาและการ
นมัสการพระองค์ ขณะที่เขากาลังมีความทุกข์ยากลาบากอย่างแสนสาหัส เพราะถูกศัตรู ตามราวี แต่
กระนั้น จิตใจของดาวิดก็คิดถึงพระเจ้าอยูต่ ลอดเวลา

กระหายเหมือนกวาง (ข้อ ๑-๒)
ในพระคัมภีร์ฉบับภาษาอังกฤษให้หวั ข้อว่า “ปรารถนาพระเจ้า” (Longing for God) เข้าใจ
ว่าดาวิดผูเ้ ขียนกาลังหนีศตั รู อยูแ่ ถบภูเขาเฮอร์ โมน ทางฟากตะวันออกของแม่น้ าจอร์ แดน ผูเ้ ขียน
บอกว่า “จิตวิญญาณของเขากระหายหาพระเจ้า เหมือนกวางกระหายหาน้ า”
ในโลกนี้มีกวางอยูป่ ระมาณ ๖๐ ชนิ ด เช่น สมัน กวางป่ า ละมัง่ ละอง เนื้ อทราย เก้งและ
กระจง ในพระคัมภีร์ตอนนี้ใช้คาว่า “กวางตัวผู”้ (hart) พวกนายพรานรู ้ดีวา่ กวางชอบกินดินโป่ ง
และลงไปหาน้ าที่ลาธาร เวลาที่มนั กินดินโป่ งซึ่ งมีความเค็ม มันก็จะกระหายและกระเสื อกกระสน
ลงไปถึงน้ าให้ได้ ไม่คานึงถึงอันตรายใด ๆ ที่จะเกิดขึ้น มนุษย์เราสามารถอดอาหารได้นานถึง ๔๐
วัน แต่ถา้ ขาดน้ าเพียง ๓ วันก็จะตายได้
มีเรื่ องตัวอย่ าง นรกยังขาดน้ า เมื่อเศรษฐีตกลงไปที่นนั่ มีความร้อนเพราะไฟเผาผลาญ
กระหายน้ ามาก และมองเห็นยาจกลาซารัสอยูท่ ี่สวรรค์ (อกของอับราฮัม) จึงขอร้องว่า ให้ลาซารัส
เอานิ้วจุ่มน้ าไปแตะที่ลิ้นของตนด้วย
๑) นา้ แห่ งชีวติ พระเยซูตรัสว่า “ถ้าผูใ้ ดกระหาย ผูน้ ้ นั จงมาหาเราและดื่ม ผูท้ ี่วางใจในเรา
ตามที่มีคาเขียนไว้แล้วว่า แม่น้ าที่มีน้ าธารงชีวิต จะไหลออกมาจากภายในของผูน้ ้ นั ” (ยอห์น.
๗.๓๗-๓๘) พระองค์ได้บอกเรื่ องนี้แก่หญิงชาวสะมาเรี ยที่บ่อน้ าของยาโคบ ทาให้เธอได้รับชีวิต
ใหม่ และออกไปป่ าวประกาศให้ชาวเมืองมารับเชื่ อพระเยซู
๒) คุณกระหายหรือไม่ ? ในภาษาไทยคาว่า “กระหาย” หมายถึงรู ้สึกคอแห้ง อยากดื่มน้ า
เพราะมีอาการร้อนภายใน มีความอยากเป็ นกาลัง แต่ในภาษาฮีบรู วา่ arag ในฉบับภาษาอังกฤษ
แปลว่า to long for ซึ่ งมิใช่ความกระหายแบบธรรมดา แต่เป็ นอาการหอบฮัก ๆ ใจสั่นระริ ก และมี
ความปรารถนาอย่างแรงกล้า
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สดุดี. ๖๓.๑ บอกถึงอาการดังกล่าวคือ “แสวงหาพระเจ้า, จิตวิญญาณกระหายหาพระเจ้า,
เนื้อหนังกระเสื อกกระสนหาพระเจ้า”
สดุดี. ๔๒.๑ บอกถึงลักษณะของจิตวิญญาณที่ไม่พบพระเจ้าว่า “ฝ่ อ” (เหี่ยว ยุบ แฟบ) ใน
ฉบับ KJV. ใช้คาว่า “จิตวิญญาณที่ตกต่า” และกระสับกระส่ ายภายใน (disquiet) ไม่มีความสงบสุ ข
ในภาษาเดิมเป็ นภาพของแกะที่กาลังหงายท้อง ลุกไม่ข้ ึน และดิ้นกระแด่ว ๆ จาเป็ นที่จะต้องมีใคร
สักคนมาช่วยเหลือด้วยการพลิกและพยุงให้ลุกขึ้นยืนได้อีก
บทเรี ยน : จิตวิญญาณของคุณมีความกระหายและเสาะแสวงหาพระเจ้ามากแค่ไหน?

ผลต่ อเนื่อง (ข้อ ๒,๔)
ความจริ งมีอยูว่ า่ คนเราถ้าคิดอย่างไรก็จะทาอย่างนั้น ถ้าเขาต้องการเงินก็จะเสาะหาเงิน ถ้า
ต้องการชื่ อเสี ยงเกียรติยศก็จะแสวงหาชื่อเสี ยงกับเกียรติยศ แต่ถา้ เรากระหายหาพระเจ้า ก็จะเสาะ
แสวงหาพระเจ้า แล้วก็จะได้พบกับสันติสุขและความอิ่มเอมใจ ในพระคัมภีร์ตอนนี้ผเู ้ ขียนได้พบ
สามอย่างที่น่าประทับใจ คือ
๑) ได้ เห็นพระพักตร์ พระเจ้ า (ข้อ ๒) ในภาษาฮีบรู ใช้คาว่าเอโลฮิม (Alohim) หมายถึงพระ
เจ้าผูท้ รงพระชนม์อยู่ ขอให้สังเกตคาที่ผเู ้ ขียนกล่าวว่า “เมื่อไหร่ หนอ” นัน่ หมายถึงความปรารถนา
อยากพบอยูท่ ุกวันเวลา
๒) ได้ พบกับพระเจ้ าเป็ นส่ วนตัว (ข้อ ๔) คือมีประสบการณ์กบั พระองค์ ได้ “ระบายความ
ในใจ” มีโอกาสอธิ ษฐานต่อพระเจ้าเป็ นส่ วนตัวและอ่านพระคัมภีร์ซ่ ึ งเป็ นพระโอวาทของพระองค์
๓) ได้ สามัคคีธรรมร่ วมกับคนอืน่ ๆ (ข้อ ๔) ผูเ้ ขียนบอกว่าได้ไปกับประชาชน และนาพวก
เขาไปถึงพระวิหารของพระเจ้า
คาถาม : คริ สเตียนที่รัก คุณได้มีประสบการณ์แบบนี้แล้วหรื อยัง?

พวกศัตรู (ข้อ ๓,๑๐)
ดาวิดต้องถูกพวกศัตรู รุกไล่หมายปองชีวติ ด้วยอาวุธที่ฆ่าฝ่ ายร่ างกาย เช่น ดาบ หอกและธนู
แต่อาวุธที่มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สามารถทาลายจิตใจได้ ก็คือ “คาพูด” ถ้อยคาพูดจาถากถาง เยาะเย้ย
ทาให้ปวดใจว่า “พระเจ้าของเจ้าอยูท่ ี่ไหนเสี ยล่ะ?” (ข้อ ๑๐)
วันแล้ววันเล่า “เขากล่าวแก่ขา้ พระองค์เสมอ” เหมือนที่สุนทรภู่เขียนไว้ “อันอ้อยตาลหวาน
ลิ้นแล้วสิ้ นซาก แต่ลมปากหวานหูมิได้รู้หาย เจ็บอื่นหมื่นแสนจะแคลนคลาย เจ็บจนตายเพราะ
เหน็บให้เจ็บใจ”
๑) ความทุกข์ มีผลดี ทาไมพระเจ้าไม่ช่วยดาวิด แต่กลับปล่อยให้ได้รับความทุกข์ยากลาบาก
ขอให้ตระหนักว่า พายุทาให้ตน้ ไม้หยัง่ รากลึกฉันใด ปั ญหาและความทุกข์ยากก็ทาให้ชีวติ คริ สเตียน
แข็งแรงมากขึ้นฉันนั้น

2

๒) ชีวติ ทีไ่ ม่ ดี บางครั้งคนไม่เชื่อพระเจ้าก็เยาะเย้ยคริ สเตียนเพราะชีวติ ไม่เป็ นแบบอย่างที่ดี
บางคนเล่นหวย (ลอตเตอรี่ ) กินเหล้าเมายา นิ นทาว่าร้ายคนอื่น ทะเลาะเบาะแว้งกันเอง โลภมักได้
และคดโกงคอรัปชัน่ สิ่ งเหล่านี้ทาให้พระเจ้าทรงเสื่ อมเสี ยพระเกียรติ

สรุป
ในท่ามกลางความทุกข์ยากลาบาก ความเจ็บไข้ได้ป่วย ยากจน อุบตั ิเหตุ ฯลฯ พระวจนะ
ของพระเจ้าได้หนุ นใจเราว่า
- จงหวังใจในพระเจ้าอยูเ่ สมอ
- พระเจ้าทรงเป็ นผูอ้ ุปถัมภ์ (help) และเป็ นผูส้ นับสนุน (countenance)
- พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า ที่เราสามารถไว้วางใจได้ตลอดเวลา.
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