ทําไม
พระเจา
ทําไม
วิธีการรับการปลดปลอยจากความสับสน
จอยล ไมเยอร

1

This book is being printed for free
Distribution compliments of
Joyce Meyer Ministries.
หนังสือเลมนี้ไดรับการสนับสนุนจัดพิมพ
โดย
พันธกิจของ จอยส ไมเยอร
NOT FOR SELE
หามจําหนาย
Joyce Meyer Ministries
PO BOX 655
Fenton,Mo 63026
U.S.A

2

First Printing 2002 40,000 copies
พิมพครั้งที่ 1 ป 2002 จํานวน 40,000 เลม

ผูเขียน: จอยส ไมเยอร
แปลโดย:การุณ สุริยะชัยพันธ
ตรวจภาษาไทยโดย:สิริรัตน ภูชัย

ผูจัดพิมพและบริจาค
โดย.
พันธกิจพระวจนแหงชีวิต
ตู ปณ.161
อ.เมือง จ.เชียงใหม
5000

3

สารบัญ
1.อะไรเปนตนเหตุของความสับสน? ......................................................................................................6
2.รับการปลดปลอยจากความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอม............................................................................8
3.ทาทีแหงความเชื่อ.................................................................................................................................9
4.พระคุณมามากเพียงพอในแตละวัน ....................................................................................................11
5.ถา...เทานั้น (if only)...........................................................................................................................13
6.ถา...อะไรจะเกิดขึ้น? ..........................................................................................................................15
7.อยาใหถกู นําโดยความคิด ...................................................................................................................17
8. การมีเหตุผลจอมปลอมเปนตนเหตุของการถูกหลอกลวง .................................................................20
9. ความสับสนจะขโมยสันติสุขของทานไป..........................................................................................23

4

คํานํา
ยอหน 10:10 ไดกลาวไววาขโมยนั้นยอมมาเพื่อจะลักฆาและทํา ลายเสียแตพระเยซูค ริสตได
เสด็จมาเพื่อทานจะไดชีวิตและเปนชีวิตที่เต็มเปยมไปดวยความชื่นชมยินดี
ซาตาน จะพยายามทําใหความชื่นชมยินดีสูญหายไปจากชีวิตของทาน แตขาพเจาขออธิษฐาน
วาหนังสือเลมนี้จะชวยใหทานเรียนรูที่จะใหพระเจาทรงเปนพระเจาในชีวิตของทานจริง ๆ เพื่อ ทานจะ
ไดรับความชื่นชมยินดีและความบริบูรณในสันติสุข ซึ่งพระเยซูคริสตไดทรงสิ้นพระชนมเพื่อ ใหทา น
ไดรับนั้น
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1.อะไรเปนตนเหตุของความสับสน?
ทานกําลังมีความสับสนอยูหรือไม มีบางไหมที่ทานไมเขาใจในสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวติ ของทานใน
ขณะนี้ หรือทานอาจจะไมเขาใจจึงชีวิตในอดีตที่ผา นมาวาทํา ไมตองเปนไปอยา งนั้น ทา นอาจจะพูด
ออกมาวา “ทําไมถึงตองเปนฉัน ทําไม ถึงไมเปนไปแบบนี้นะ หรือแบบนั้นก็จะดีกวา ทํา ไมฉันจะตอ ง
เปนแบบนี้ดวย ฉันไมเขาใจจริง ๆ”
ขา พเจ า ได เริ่ มตระหนั ก วา คนจํ า นวนมากต อ งทนทุก ข ท รมานอยู กับความสั บสนที่ ผา นมา
ขาพเจามีประสบการณใ น อดีตที่ผานมาและไดรูวาความสับสนไดทรมานผูคนอยางมาก สิ่งนี้ทําให
ขาพเจาเริ่มใครครวญวา ทําไมผูคนถึงมีความสับสนและจะทําอยางไรเพื่อจะหลุดพนจากมันได
ในคืนหนึ่งของการประชุมที่เมือง Kansas ซึ่งขาพเจาไดไปเปนวิทยากรที่นั่นมีผูเขารวมประชุม
ประมาณ 300 คน ขาพเจาไดถามพวกเขาวา มีกี่คนที่กําลังมีความสับสนไมวาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งใน
ชีวิต ปรากฎวามีเพียง 2 คนเทานั้นที่ไมไดยกมือ และสามีของขาพเจาก็เปนหนึ่งใน 2 คน
ถาขาพเจาเห็นไมผิดก็แปลวา จาก 300 คน มีตั้ง 298 คน ที่กําลังเผชิญกับความสับสน นั่น คือ
99.3 %เลยทีเดียว เมื่อขาพเจาเริ่มสํารวจดูจากกลุมตางๆ ก็คนพบวาเกือบทั่วไปที่เปน แบบนี้ แมวาสถิติ
จะมีการเปลี่ยนแปลงและไมแนนอน แตก็เปนสถิติที่อยูในระดับสูงตลอดเวลา
ขาพเจาทูลขอใหพระเจาสําแดงถึงเหตุของความสับสนที่เกิดขึ้นและพระองคตรัสกับขาพเจาวา
“ไปบอกพวกเขาใหหยุดที่จะคิดคนหาเหตุผลในทุกๆ เรื่อง แลวพวกเขาจะไมมีความสับสนอีก ตอไป”
ขาพเจาไดพบกับคําตอบอยางชัดเจน เพราะนี่เปนวิธีการที่ปลดปลอยขาพเจาจากความทรมานในความ
สับสนมาแล ว จริ งอยูที่ ขา พเจา ยั งมี สิ่งมากมายที่ไ มเ ขา ใจในชีวิตแต เดี๋ ยวนี้ข าพเจ า แตกตา งไปจาก
เมื่อกอนอยางสิ้นเชิงพระเจาที่ชวยใหขาพเจาหลุดพนจากความพยายามที่จะตองคิดคนคํานวณสิ่งตางๆ
ออกมา พระเจาชวยใหขาพเจา หลุดพน จากการคิดหาเหตุผล (คือเหตุผลอยา งที่ใ น 2 โครินธ 10:5 ได
กลาวไว “ความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอม”) เพราะฉะนั้นขา พเจาก็ไมพยายามที่จะคิดคนหาสิ่งตา ง ๆ ที่
ขาพเจาไมเขาใจในชีวิตอีก
ทา นจะได พบกับอิส ระภาพจากความทรมานในความสั บสนไดอ ยา งสมบู รณ เพี ยงแค ทา น
ปฏิเสธการทดลองที่เกิดขึ้น เพราะการพยายามคิดคนหาเหตุผลของทุกอยา ง (เหตุผลจอมปลอม) หาก
ทานลองคิดทบทวนดี ๆ แลวทานจะพบวาในทุกสิ่งที่เปนอยูนั้นมีแหลงที่มาจากความคิดทั้งสิ้น
ความคิดเปนสนามแหงการสูรบของเรากับซาตานไมวา จะชนะหรือแพ พระเจาของเราไมใ ช
พระเจาแหงความวุนวาย (1 โครินธ 14:33) ซาตานเปนวิญญาณชั่วที่เสนอใหเรามีขอสมมุติฐ านและ
เหตุผลจอมปลอมซึ่งไมสอดคลองกับพระวจนะของพระเจา 2 โครินธ 10:4,5 กลาวไววา ความคิดอยา ง
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หนึ่งที่เราจําเปนจะตองกําจัดออกไปเพื่อเราจะมีชัยชนะไดนั้นคือ การคิดคนหาเหตุผลจากความคิดที่
จอมปลอม
เพราะวาศาสตราวุธของเราไมเปนฝายโลกียวิสัย แตมีฤทธิ์เดชจากพระเจา อาจทํา ลายปอมได
คือทําลายความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอมและทิฐิมานะทุกประการที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรูของพระเจา
และนอมนําความคิดทุกประการใหเขาอยูใตบังคับจนถึงรับฟงพระคริสต (2 โครินธ 10:4,5) ถาพระคํา
ของพระเจาไดแนะนํา ไมใ หเราคิดคนหาเหตุผลในทุก ๆ สิ่งนั่นก็หมายความวาใหเราเชื่อฟงและเมื่อ
ความคิดคนหาเหตุผลเขามาถึงเรา เราตองนอมนําความคิดของเราเขาอยูใตการยอมรับฟงพระคริสต ขอ
พระคัมภีรขอนี้บอกวาเรากําลังอยูในสนามสงครามและศึกสงครามกับสนามรบที่เราตองรับมือสวน
ใหญเกิดขึ้นเปนภายในความคิด ซาตานมันโจมตีที่ความคิด ตามขอพระคัมภีรตอนนี้ชี้ใหเราเห็นวา เรา
ตอ งเผชิญ หนา กับการโจมตีของมารดวยเรื่อ งราวของความคิดจินตนาการ ทานเคยมีจิน ตนาการใน
ความคิดซึ่งเปนบางอยางที่ไมจริงหรือมโนภาพบางอยางในความคิดทั้ง ๆ ที่ทานรูวามันไมถูกตอง บาง
ทีอาจเปนขอสมมุติที่คิดขึ้นมาเอง หรือหลักอุบาย หรือบางทีอาจเปนความคิดทีท่ า นมโนภาพตัวทานเอง
ไดแกปญหานี้ปญหานั้นดวยตนเอง ลักษณะของเหตุผลจอมปลอมคือพยายามคิดคนหาขอสมมุติฐาน
เปนคําตอบของปญหาตาง ๆ วาจะตองเปนแบบนั้นแบบนี้ตาง ๆ นานาทั้ง ๆที่รูอยูวาพระเจาเทานั้นเปน
คําตอบสําหรับเรื่องนั้น ๆ
ขอสรุปของบทนี้ก็คือ ใหเรามีความเขาใจวา แทที่จริงแลวความสับสนนั้นมาจากความพยายาม
คิดคนหาเหตุผลในสิ่งตาง ๆ การตั้งขอสมมุติขึ้นมาเองเพื่อเปนคําตอบใหกับสถานะการณที่เกิดขึ้นแต
พระเจาเทานั้นที่เปนผูกําหนดคําตอบไวแลว และพระองคเทานั้นที่รูถึงเหตุผล เพียงแตมิไดบอกเราเทา
นั่นเอง
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2.รับการปลดปลอยจากความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอม
กอนสิ่งอื่นใดทานตองเขาใจวา ขาพเจาเองเคยมีความคิดอยางไรมากอนเพื่อทานจะไดเห็นถึง
การนาสรรเสริญ พระคุณยิ่งใหญที่ชวยขาพเจาใหหลุดพนจากความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอมมาแลว
เมื่ อ ก อ น ข า พเจ า ไดตั้ง ปฎิ ธานไวกั บตั วเองว า จะไม พึ่งพาใครมี ชีวิตที่ เ ป น อิส ระ ดูแ ลและ
ชวยเหลือตัวเองได แตการตั้งปฎิธานเชนนี้ไมปลอดภัยและไมใชสิ่งที่ดีที่สุดของชีวิตเลย ขาพเจา ไดตั้ง
กติกาไววาขาพเจาจะพึ่งพาขอความชวยเหลือจากผูอื่นยิ่งนอย เทาไรก็จะเปนการดียิ่งเทา นั้นเพื่อวา จะ
ไดไมเปนหนี้ใคร ขาพเจาเหน็ดเหนื่อยกับความเจ็บปวดมากและความคิดเชนนีไ้ มไดปกปองขาพเจาจาก
ความเจ็บปวดเหลานั้นเลย
แนนอนที่สุดขาพเจาผิด แตกวาจะมาคิดไดและยอมจํานนก็ตองใชเวลานานหลายป ขาพเจา
ต อ งเผชิ ญ กั บความกั งวลการคิ ดหาเหตุ ผลจอมปลอมข อ สมุม ติ ตา งๆ นานา จิ น ตนาการภาพผิ ด ๆ
หงุดหงิด กลุมใจ ผิดหวังหมดกําลังใจ เปนอยูอยางนั้นเรื่อย ๆ ยิ่งขาพเจาพึ่งพาในตัวเองมากเทา ไร ก็ยิ่ง
ยากตอ การไวว างใจพระเจ า หรือ คนอื่ น มากเทา นั้ น พระเจา ตองการให เราพึ่งพาในพระองค ไมใ ช
แยกตัวจากพระองคแลว มาไวใจในตนเองเรายิ่งพึ่งพาในพระเยซูคริสตมากเทาไร เราก็จะยิง่ มีอสิ ระจาก
สิ่งตาง ๆ ที่เราไมเขาใจไดมากเทานั้น เราจะมีความมั่นใจและรูวาพระองคเขาใจ แลวเมือ่ ถึงเวลาอันควร
พระองคเองก็จะเปดเผยใหแกเรา
อยาเขาใจผิดกับทาทีแบบนี้ และทําใหทานอยูเฉย ๆ ไมดิ้นรนอะไรสักอยางจริงอยูที่เราไมตอง
กังกล แมวาในเวลานั้นเราจะไมสามารถทําสิ่งใดไดก็ตาม แตเราจะตองมีความเชื่อ นั่นคือถา มีสิ่งหนึ่ง
สิงใดเกิดขึ้นกับชีวิต ของทานหรือเพื่อนของทาน ซึ่งเปนสิ่งที่ทานไมเขาใจวาเปนอะไรหรือทําไม ทา น
จงรีบอธิษฐานทูลถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ใหพระองคประทานความเขา ใจใหแกทาน ขอพระองคนํา
ความสวางและการสําแดงมายังทาน และรอคอยจนกวาพระองคจะเปดเผยในเวลาของพระองค
เมื่อมีคําถามเกิดขึ้นมาในใจของทาน ทานอาจจะใชเวลาใครครวญกับสิ่งนั้นชวงระยะหนึ่ง แต
ทันทีทันใดที่ทานเกิดความสับสน จงเริ่มขอบคุณพระเจาเพราะพระองคทรงรูแ ละมีคําตอบบอกกั บ
พระองคเถิดวาทานพึงพอใจแลวแครูวาพระองคทรงมีคําตอบ บอกกับพระองควาทานไวใจในพระองค
ที่พระองคจะเปดเผยคําตอบใหแกทานในเวลาที่เหมาะสมของพระองค
ทานจะไมสามารถหลุดพนจากการใชเหตุผลจอมปลอมและความสับสนได จนกวา ทานจะ
ยอมรับเอาทาทีแหงความเชื่อเขามาครอบครองใจและความคิดของทาน
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3.ทาทีแหงความเชื่อ
เราอาจจะเปรียบเทียบความเชื่อเปนเหมือนกับหลักคําสอนของศาสนาหรือหนทางที่เราไดรับ
จากพระเจา ในเอเฟซัส 2:8,9 เราไดเห็นวาโดยพระคุณเพราะความเชื่อเราจึงไดรับความรอด ฮีบรู 11:1
กลาววาความเชื่อเปนความแนใจในสิ่งที่เราหวังไวเปนการยืน ยันถึงสิ่งที่ยังไมไดเห็นนั้นวา มีจริง เรา
สามารถที่จะเปรียบเทียบความเชื่อ ไดกับหลายหลายอยา งแตขา พเจา เชื่อวา มี อยางหนึ่งที่งา ยตอการ
มองเห็นและเขาใจไดดี คือไมวา เราจะดํา เนิน ชีวิตอยู ในความเชื่อ หรือไมก็ตามแตเราควรมีทาทีแหง
ความเชื่อ
ทาทีแหงความเชื่อนั้นจะนําเราเขาสูการพํานัก ฮีบรู 4:3 กลาววาสําหรับเราผูม คี วามเชือ่ แลวก็จะ
ไดเขาสูการพํานัก ฮีบรู 4:10 ก็กลาวไวเชนกันวา เพราะวาผูใดที่ไดเขาสูการพํานักของพระเจาแลวก็ได
พักงานของตน (ความเชื่อเปนหนทางที่จะใหเราเขาสูการพํา นัก) การคิดหาเหตุผลจอมปลอมเปนการ
อุตสาหะไมใชเปนการพํานัก ทา ทีของผูมีค วามเชื่อ ก็จะพูดวา ขาพเจาจะละความกระวนกระวายของ
ขาพเจาไวกับพระองค เพราะวาพระองคทรงหวงใยขาพเจา (1 เปโตร 5:7) บงบอกใหขาพเจาทราบวา
ไมจําเปนที่ขาพเจาจะตองรูหรือเขาใจทุกอยางที่กําลังเกิดขึ้น ขาพเจาจะพึงพอใจในผูนั้นที่รอบรู (ผูทรง
สราง) ใชเวลาที่จะรูจักกับพระองคดีกวาการที่จะตองมามัวแตคิดคนเหตุผลวาพระองคจะทําไดอยางไร
ทา ที ของคนที่มีค วามเชื่ อนั้น จะไมก ระวนกระวายกลุมใจหรือเปนทุ กขกับเรื่องราวของวั น
พรุงนี้ เพราะวาความเชื่อทําใหเกิดความมั่นใจและยอมรับวาพระเยซูคริสตไดรับรูถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวัน
พรุงนี้แลว ถึงแมวาตัวเราจะไมรูก็ตามจําไดไหมวาพระเยซูทรงเปนผูที่ดํา รงอยูและเปนผูที่จะเสด็จมา
พระองคไดดํารงพระชนมอยูกอนที่สรรพสิ่งจะถูกวางรากฐาน พระองคมีสวนในการทรงสรางพระองค
ไดรูจักทานกอนที่ทานจะถือกําเนิดมาในโลก พระองคไดปนทานดวยพระหัตถของพระองคขณะทีท่ า น
อยูในครรภมารดาไมเพียงแตพระองคทรงดํารงคพระชนมอยูกอ นพระเจาไดทรงเนรมิตสรางในปฐม
กาลแคนั้น แตพระองคไดทรงเปนปฐมคือ Alpha (เบื้องตน) สวนเบื้องปลายละ? พระองคจะไมดําเนิน
ตอไปพระองคจะลมเลิกหรือ? ไมหรอก! พระองคจะทรงกระทํา ใหสํา เร็จในสิ่งที่ไดเริ่มไวแลว (ฮีบรู
12:2 ฟลิปป 1:6) พระองคจะปรากฏแนนอนในเวลาสุดทายเพราะพระองคทรงเปน Omega (เบือ้ งปลาย)
อันที่จริงแลว ขาพเจาอยากจะพูดเชนนี้มากกวาคือ พระองคไมใชเปนแค Alpha (อัลฟา) และ Omega
(โอเมกา) เปนจุดเริ่มตนและจุดบั้นปลายเทานั้นแตพระองคทรงเปนทุกอยางในระหวางนั้นดวย
สรุปแลวการเสด็ จกลับมาของพระเยซูค ริสตยั งคงต องอาศัยเวลาอีก ระยะหนึ่ง ขาพเจายัง มี
เรื่องราวอีกมากมายของวันพรุงนี้ ทานเองก็เหมือนกันใชไหม? แตสิ่งหนึ่งที่ทําใหขาพเจา ดีใ จ และรับ
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การปลอบใจก็คือ การไดรูวาไมมีสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับขา พเจาก็ตาม ในวันพรุงนี้พระองคจะทรงเปนผู
รับรองวันและชีวิตของขาพเจา ขาพเจาขอฝากชีวิตไวในพระหัตถของพระองค (อิสยาห 49:16)
ทาทีของคนที่มีความเชื่อนั้นเขาจะดําเนินชีวิตอยางวันตอวัน (one day at a time)
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4.พระคุณมามากเพียงพอในแตละวัน
ความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอมจะดึงเราไวกับอดีตหรือไมก็ผลักดันเราไปในอนาคต จําไดไหม?
พระคัมภีรบอกเราวา “ความเชื่อคือ...” (ฮีบรู 11:1) ถาหากเราดําเนินชีวติ ดวยการยึดติดอยูก บั อดีตก็จะนํา
ความลําบากมาใหเราแมแตพระเจาเองก็ไมไดเรียกนามของพระองควา “เราเคยเปน” และเชนเดียวกันถา
หากทานดําเนินชีวิตดวยการคิดถึงแตสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ก็จะนํา ความยากลํา บากมาดวย เพราะ
พระเจาไมไดเรียกนามของพระองควา “เราจะเปน” ถาทา นดําเนินชีวิตอยางวันตอ วันคือ ใหดีที่สุด ที่
เวลายังมีอยูทานจะไดคนพบวาชีวิตนั้นจะงา ยมากเพราะพระองคเรียกพระนามของพระองควา “เรา
เปน” (อพยพ 3:14) พระองคไดตรัสกับสาวกในทามกลางพายุใหญนั้นวา อยากลัวเลยทํา ใจใหดีไวเถิด
“เราเอง” (มัทธิว 14:27) ทานรูไหม? พระเยซู กําลังกลาววาเราอยูที่นี่เพื่อเจาเดี๋ยวนี้ เมื่อ เราอยูกับเจา ทุก
อยางจะเรียบรอยดี ดําเนินชีวิตโดยทํา วันนี้ใ หดีที่สุดเถิด ความกระวนกระวายกับเมื่อวานและความ
วุนวายกับวันพรุงนี้จะทําลายชีวิตในวันนี้ของทาน ทานไดรับพระคุณเพียงพอสําหรับวันนี้เทานัน้ สวน
พระคุณสํา หรับวันพรุงนี้ จะมาก็ตอเมื่อวัน พรุงนี้มาถึงและพระคุณ ของเมื่อ วานก็ถูกใชไปหมดแลว
พระคุณเปนความสามารถและความโปรดปรานในฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณบริสทุ ธิท์ จี่ ะชวยทานในทุก
สิ่งที่จําเปนตองสําเร็จ แตเราไมสามารถที่จะรับพระคุณลวงหนากอนเวลาเพื่อเก็บสะสมไว
ทานจําไดไหม? เรื่องของชนชาติอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารพระเจาไดทรงเลี้ยงดูเขาดวยวิธีที่
เหนือ ธรรมชาติ คือ เทอาหารลงมาจากสวรรคเรียกว า “มานา” พวกเขาก็ เหมือ นเรา ในทุก วัน นี้ คื อ
อยากจะมีเพียงพอสําหรับ วันพรุงนี้ พวกเขาตองการใหคํา ตอบสําหรับวันพรุงนี้ สํา เร็จและไดรับการ
ตอบสนองในวันนี้ เผื่อวาพระเจาจะลืมทําการอัศจรรยในวันตอมา แตพระเจาไดหาม พวกเขาไมใหเก็บ
ไวมากเกินความจําเปนที่ แตละคนตองการภายในหนึ่งวัน เวน เสียแตวัน “สะบาโต” ถาพวกเขาแอบ
เก็บสะสมไวมากเกินกวาความพอเพียงใน 1 วัน สวนเกินนั้นจะเนา
เมื่ อ เราลองหยุ ดคิ ดดู สั ก ครู หนึ่ งจะเห็ น ว า ตั ว อย า งนี้ มี ค วามหมายมากน า จะเอามาใช ใน
ชีวิตประจําวัน เวลาทานคิดหาเหตุผลแบบจอมปลอมหรือมีความกระวนกระวาย หงุดหงิด ทา นกําลัง
สะสม “มานา” ไว สํา หรั บวั น พรุ งนี้ แ ลว พระบิ ดาปรารถนาให ทา นไว ใ จพระองค ใ นวัน พรุงนี้ดว ย
สุภาษิต 3:5กลาวไววาจงวางใจในพระเจาดวยสิ้นสุดใจสิ้นสุดความคิดของเจาและอยาพึง่ พิงความรอบรู
ของตนเอง ขาพเจาเคยอานตัวอยางนี้ครั้งหนึ่ง มีผูชายสองคนไดถูกขังไว ในคุกเนื่องจากเขาเปนพยาน
ฝายพระเยซูคริสต โทษของเขาคือจะตองถูกเผาบนเตา ชายคนหนึ่งมีอายุและมากไปดวยประสบการณ
ในการดําเนินชีวิตกับพระเจา แตอีกคนเปนชายหนุม ที่รักพระเจามากไมมีประสบการณในทางของพระ
เจาเทาไร เมื่อมาถึงตอนเย็นชายหนุมคนนั้นก็จุดไมขีดเพื่อติดไฟไว ที่เทียนไขในขณะนั้นเขาก็ลองเผา
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มือของเขาเองแลวรองตะโกนออกมาดวยความกลัววาแคเผานิ้วก็รอนจะเปนจะตายขนาดนี้แลวขาพเจา
ไมมีทางที่จะทนถูกเผาบนเตานั้นไดหรอก ชายคนที่มีอายุมากกวาก็กลาวหนุนใจวา “ลูกชายเอยพระเจา
ไมไดใหคุณเผานิ้วของคุณดังนั้นพระองคก็ไมไดประทานพระคุณนั้นให พระเจากําลังใหคุณถวายชีวิต
ดังนั้นจงแนใ จเถิดเมื่อวัน พรุงนี้ มาถึงพระคุณ ของพระเจา ก็จะสํ า แดงขึ้ นที่นั่น ในทุกสิ่ งที่คุณ จะตอ ง
รับมือ”
เห็นไหม? คนที่มีอายุคนนั้นเขามีประสบการณมากกวา รูจักการดําเนินชีวิตในทางของพระเจา
มาเปนปๆ สิ่งนี้ใหความมั่นใจแกเขาวาเมื่อเชา วันนั้นมาถึงพระคุณของวันนั้นก็จะสําแดง ออกที่นั่นเขา
จึงพึ่งพาในพระคุณของพระเจาที่มีอยางเพียงพอในแตละวันโดยเชื่อในความสัตยซื่อของพระองควาจะ
ทรงประทานใหทานสามารถที่จะเห็นไดจากตัวอยางนี้วาคนที่มีความเชื่อนั้น ไดรับการปลดปลอ ยจาก
ความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอม ความเชื่อไมไดเอาแตคิดถึงสิ่งที่อยูในอนาคตคนที่มีความเชือ่ ไดเขาสูก าร
พํานักไดดวย การสงบใจในการจัดเตรียมของพระเจาเพราะวาพระเจาจะประทานมานาของวันพรุงนี้ก็
ตอเมื่อถึงวันพรุงนี้ขาพเจา อยากจะหนุนใจทานวาอยาปลอยใหวันนี้ผานไปโดยเปลาประโยชนเพียง
เพราะวา ผิดหวังกับสิ่งที่แลวมา หรือวุนวายอยูกับอนาคตที่ยังมาไมถึง การทําเชนนี้ไมไดใหประโยชน
อันใดเลยกับขาพเจาเคยอานจากหนังสือเลมหนึ่งบอกวา เมื่อวันที่แลวมาเปนเหมือนกับเช็คทีย่ กเลิกแลว
อยูในมือของทาน และพรุงนี้ที่จะมาถึงเปนเหมือนกับเช็คที่ยังไมถึงวันครบกําหนดเบิกแตเวลาของวันนี้
เปนเหมือนกับเงินสดที่อยูในมือของทานอยูแลว จงใชมันดวยความฉลาด!!!
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5.ถา...เทานั้น (if only)
อัครฑูตเปาโลไดสอนไวในฟลิปปวาใหเราลืมสิ่งที่ผานพนมาแลวเหลานั้นเสียและโนมตัวของ
เราออกไปหาสิ่งที่อยูขางหนา (ฟ ลิปป 3:13) เราจะยังพัวพันกับอดี ตของเราไดอ ยางไร ถา ไมใ ชดว ย
ความคิด ขาพเจาเชื่อวา เปนไปไดที่เราอาจใชชีวิตแบบหมกหมุน อยูกับอดีตซึ่งกําลังที่เราสูญเสียไปกับ
การใชความคิดนั้นเปนกําลังที่เราจะตองใชในวันนี้
ทานเคยดํา เนินชีวิตลักษณะทวงคืนความผิดพลาดในอดีตครั้งแลวครั้งเลา ไหม? ทานเคยคิด
ไหมวาทําไมฉันถึงทําอยางนั้น? เอ !! ถาฉันเพียงแคไมไดพูดอยางนั้นไมไดทําอยางนัน้ หรือทานอาจคิด
วา เอ !! ถาเพียงแคฉันไดทําอยางนั้นอยางนี้ จงระวังใหดีเถิดกับคําวา “ถา”
สมมุติวาทานทําทุกอยางดีแลวดวยวิธีการที่เหมาะสมแลว แตก็ยังมีบางอยางเกิดขึน้ ซึง่ ไมเปนที่
พึงพอใจเทาไหร ทานอาจเริ่มคิดแลววาทําไม ผลสุดทายตองออกมาอยา งนี้? “ทํา ไม” พระเจา ทําไม?
ฉันไมเขาใจจริง ๆ ฉัน ยืนอยูกับความไมเขาใจนี้ มันลําบากจริงหนอ!! ฉันสับสนจริงๆ และในขณะนัน้
ความคิดของทานบอกกับทานอยางนี้ไหม? “ฉันนี่แหละมึนตึงจริง ๆ ทานวา ทานกําลังนําความเจ็บปวด
มาใหกับตัวเอง
ขาพเจาเคยทําอยางนั้นมาเปนเวลาป ๆ แลวมันไมเกิดผลดี มีหลายสิ่งหลายอยางในอดีตของ
ขาพเจาที่ไมเขาใจ และก็ยังไมเขาใจจนถึงเดี๋ยวนี้ แตขา พเจา ขอบคุณพระเจาในที่สุดพระองคก็ส อน
ขาพเจาใหสามารถปลอยสิ่งที่ผานพนมาแลว และมุงหนาหาสิ่งที่อยูขางหนา เมือ่ ทําไดเชนนีแ้ ลวขาพเจา
ก็ไดพบกับสันติสุขอยางมากมาย
พระคําของพระเจากลาวไวในอิสยาห 26:3 วา ใจแนวแนนั้นพระองคทรงรักษาไวในศานติภาพ
อันสมบูรณเห็นไหมวาพระองค ไมไดบอกวาใจที่เต็มไปดวยความวุนวายคิดหาเหตุผลแบบจอมปลอม
จะรักษาไวในศานติภาพนี้
มีหลายสิ่งเหลือเกินที่ไดเกิดขึ้นในอดีตของขาพเจาซึ่งไมยุติธรรม มันไมนาจะเปนอยางนั้น แต
สิ่งเหลานั้นอาจเกิดขึ้นกับทานดวย บางอยางที่เกิดขึ้นกับขาพเจามันไมยุติธรรมเสียเลยทําใหขา พเจาตอง
ทนตอปญหามากมายเจ็บปวดทรมาน ตองใชเวลาเปนปๆ เพื่อจะรับการรักษา ขาพเจาตองตกอยู ในบวง
ของการเขาขางตนเอง ขี้นอยใจคิดหาเหตุผลวาทําไมตองเกิดเรื่องนี้ เรื่องนั้นกับขาพเจาดวย ทํา ไมพระ
เจาไมชวยขาพเจา? ทําไมไมมีใครชวยขาพเจา?
ในที่สุดขาพเจากลับคนพบวา ขาพเจากําลังสรางทุกขใหกับตัวเองขาพเจากําลังสูญเสียวันนีข้ อง
ขาพเจาดวยการพยายามเขาใจวันที่ผานไปของขาพเจา มีวันหนึ่งพระเจาตรัสกับขาพเจาวา “จอยส คุณ
อยากจะเปนคนขี้นอยใจหรือมั่นใจในตนเองและเต็มเปยมไปดวยพลัง คุณอยากเปนแบบไหนละ?”
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บางครั้ งทา นอาจดํา เนินชี วิตโดยยึดติดอยูกับชัยชนะหรือความสํา เร็จในอดีต ทําให ทานไม
สามารถกาวตอไปขางหนาได เพราะมัวคิดหาเหตุผลของความสําเร็จเพื่อจะใหความสํา เร็จเกิดขึ้น อีก
ครั้งหนึ่ง ขาพเจาเองก็เคยจมอยูในประสบการณเชนนี้ อดีตจะถวงทานไวจากการมุงไปขางหนา อดีตก็
คืออดีต ไมวาจะเปนชัยชนะหรือพายแพมันก็เปนแคอดีตผานไปแลวอยูดี ไมสามารถเรียกกลับมาได จง
ดําเนินชีวิตในวันนี้ดีกวา
ไมใชความผิดอะไรกับการที่จะจดจําหรือคิดถึงบางสิ่งบางอยางในอดีตแตจะเปนการผิดพลาด
อยางมากถาทา นเกิดจมติดอยูกับอดีตแมวาอาจะเปนชัยชนะหรือความสํา เร็จก็ตาม เมื่อทา นผา นพน
เหตุการณแตละอยา งจงเรียนรูที่จะปล อยมัน ไปแลวตื่นตัวอยูเสมอที่จะมุงหาสิ่ งที่ทานตองรับมืออยู
ขางหนาที่พระเจามีไวเพื่อทาน ฟลิปป 3:13 กลาววา จงลืมสิ่งที่ผานพนมาแลวเหลานั้นแลวโนมตัวของ
ทานออกไปหาสิ่งที่อยูขางหนา ขาพเจาขอพูดซ้ําอีกครั้งหนึ่งกับคําวา “ถา...เทานั้น” คือ ถามีสิ่งเลวรา ย
เกิดขึ้นเราก็จงคิดวาถาเพียงแคฉันไมไดทําเชนนั้น มันก็จะไมเกิดขึ้น แตถามีสงิ่ ดี ๆ เกิดขึน้ เราก็จะคิดวา
ถาเพียงแคฉันทําใหมันเกิดขึ้นไดอีกสักครั้งก็จะดี
จงลืมสิ่งที่ผา นพ นมาแลว ไมตองมาคิดหาเหตุผลจอมปลอมกับมันอีก ตัดสิ นใจเดี๋ยวนี้ที่จ ะ
ดําเนินชีวิตโดยการมุงหนาตอไป
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6.ถา...อะไรจะเกิดขึ้น?
ลูกธนูในความคิดอีกอยางหนึ่งตามที่พระคัมภีร เอเฟซัส 6:16 กลาวไวคือ ลูกศรเพลิงของพญา
มารที่จะพุงเขามาในความคิดของทานดวยคําวา ถา...อะไรจะเกิดขึ้น? ถาไมมเี งินอะไรจะเกิดขึน้ ? ถาคุณ
เจ็บอะไรจะเกิดขึ้น? ถาคุณไมสบายจริง ๆ อะไรจะเกิดขึ้น? ถาคุณตกงานอะไรจะเกิดขึ้น? ถาคุณเหงา
เศราอะไรจะเกิดขึ้น? หรืออาจอยางนี้ ถาคุณไมไดยินจากพระเจาอะไรจะเกิดขึน้ ? ถาคุณทําแลวผิดพลาด
อะไรจะเกิดขึ้น? ถาคุณลมเหลวละอะไรจะเกิดขึ้น? ถาเขาหัวเราะเยาะคุณละอะไรจะเกิดขึ้น? ถา เขา
ปฏิเสธคุณละอะไรจะเกิดขึ้น? มีอีกเยอะแยะมากมายในลักษณะเชนนี้ ทานจําไดไหมความคิดแบบนี้ ก็
เปนการคิดคนโดยใชเหตุผลจอมปลอมอีกอยางหนึ่งดวย คําวา ถา...อะไรจะเกิดขึน้ ? มีขนึ้ โดยความคิดที่
ถูก อบรมใหวาดภาพชัดเจนกับทุกๆ สิ่งกอนจึงจะกลา ลงมือทํา ถา..อะไรจะเกิดขึ้น ความคิดแบบนี้
ผลักดันใหเราเรงรีบกับอนาคต มักจะชักนําใหเราหวาดผวากับสิ่งลวงใจซึ่งยังไมเกิดขึ้น และอาจไม
เกิดขึ้นก็ได เวนเสียแตเราปลอยใหมันเกิดขึ้นโดยความกลัวของเราเอง “ถา...อะไรจะเกิดขึน้ ?” ทําใหเกิด
ความสับสนเทา ๆ กับ “ถาเพียงแค” เราตองไมยอมใหความคิดทั้งสองอยางนี้ควบคุมเรา เพราะไมเปน
ผลดีอยางแนนอน ดังกลาวใน 2 โครินธ บทที่ 10:4-5 คือ “ความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอม” ทิฐิมานะทุก
ประการที่ตั้งตัวขึ้ นขัดขวางความรูข องพระเจา ทั้ งหมดนี้ตองถูกทํ า ลายออกไปจากความคิดของเรา
ขาพเจาอยากใหทานเห็นตัวอยางที่ชัดเจนในสิ่งที่ขาพเจากําลังอธิบายนี้ มีอยูครั้งหนึ่งในงานรับใชของ
เรา เราตองการอาคารเพื่อใชในการรวมประชุมประจําสัปดาห อาคารที่เราใชอยูเปนอาคารใชมาแลว 5
ป ซึ่งเริ่มชํารุดทรุดโทรมแลว เรากําลังมองหาสถานที่ ที่สามารถเปนทั้งบา น สํานัก งานเปน ที่ประชุม
ประจําสัปดาห หองดูแลเด็กและหองประชุมเด็ก รวมทั้งหองสํารองเพื่อขยายงานและมีที่วา งขางนอก
พอที่จะจอดรถได 300 คัน ดูแลวไมนายากเกินไปที่จะหา อยางไรก็ตามมันไมงา ยอยางทีค่ ดิ เลย เราหามา
ได เกือบ 2 ป แลว ดวยวิธีการที่เรารูทั้งหมดแลว ดูเหมือนเรากําลังมาถึงจุดจบของทุกสิง่ ซาตานก็เริม่ ทิง้
ลูกธนูในความคิดวาถาเกิด 2 ป ผานไป คุณยังไมมีสถานที่ อะไรจะเกิดขึ้น? หรือถาเพียงแคคณ
ุ ตกลงเอา
สถานที่ของคนนั้น คนนี้ในราคา ที่ถูกมากอยูแลว คุณจะไมพบกับปญหานี้หรอก... ถาคุณพลาดจากการ
ฟงเสียงพระเจาละ? ถาเพียงแคคุณรูเรื่องราวอันนี้อันนั้นมากกวานี้คุณคงจะหาทางออกได ถาเกิดคุณซือ้
ที่ดินแลวทําใบอนุญาตไมไดละ? ถา เกิดคุณจา ยราคาที่ดินตั้งแพงแลวตอมาไดคนพบที่ดิน อีกที่หนึ่ง
ดีกวาและราคาก็ถูกกวาละ?
ขาพเจาขอบพระคุณพระเจา อยูเสมอเพราะวาขาพเจา ไดรับการปลดปลอยจากการใชเหตุผล
จอมปลอมกอนที่สถานการณนี้จะเกิดขึ้น ถาเกิดสถานการณนี้เกิดขึ้นกอนกวานั้นสัก 2-3 ป ขา พเจาคง
จะสับสนวุนวายมาก อาจมีความกลัวหรือพยายามคิดหาเหตุผลตางๆ นานากับเรื่องนี้ แตขาพเจา ไดรับ
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การปลดปลอยแลวจึงสามารถเชื่อไดวาทุกกาวของชีวิตไดรับการทรงนําจากพระเจา (สดุดี 37:23) เราได
อธิษฐานและไวใจในพระเจา เราตองการใหทุกสิ่งเปนไปตามน้ําพระทัยของพระองค เมื่อ เปน เชนนั้น
พระองคก็จะนําเราไปในที่ที่ถูกตองและในเวลาที่เหมาะสม ตามธรรมดาแลวพระเจาจะไมทาํ สิง่ ใดกอน
เวลาและพระองคไมเคยสายดวย มีที่ดินแหงหนึ่งที่เราพยายามจะไดมาดวยวิธีการทุกอยางแตก็เปนไป
ไมได อยางไรก็ตามเมื่อถึงเวลาของพระเจา พระองคก็เตรียมที่ที่ดีมากใหแกเรา และพระองคจะทรงนํา
เราตอไปในทุกๆ ยางกาวตามวิถีของพระองค ถึงเวลานี้เมื่อขาพเจามองยอนกลับไปก็เขาใจแลววาทําไม
ถึงไมไดในเวลาที่เราคิดวานาจะได แตในชวงนั้นดูเหมือนวาเราพยายามอยางมาก แตก็ยังไมได จะไมมี
อะไรเกิดขึ้นนอกเหนือตารางเวลาของพระเจาไดแมวาเราจะพยายามใหมันเกิดขึ้นก็ตาม
พระเจารูดีวาพระองคกําลังทําอะไร ทุกอยางอยูใตการควบคุมของพระองค ขาพเจาสามารถที่
จะพักสงบและพึ่งพาพระองคได แมขาพเจาไมรูวาจะตองทําอยางไร เพราะวาขาพเจารูจักผูนั้นที่รูวาจะ
ทํา อยา งไร แลวทานละรูจัก พระองคเชน นั้นหรือ ไม? ทา นรูไหมวา พระองค Omniscient Omnipotent
Omenipre-sent พระเจาผูทรงฤทธานุภาพสูงสุด ผูทรงรอบรูทุกสิ่งและผูทรงสถิตอยูทุกหนทุก แหงใน
เวลาเดียวกัน
ใหใจของทาน เขาสูการพํานักเถิด ถาเกิดทานใชเหตุผลคิดอยางดีแลวในทีส่ ดุ ทานคิดวาทานได
ขอสรุปที่ลงตัวสมบูรณแบบทุกอยาง บางทีพระเจาจะทรงทําใหทานตกใจดวยวิธีก ารที่แตกตางอยา ง
สิ้นเชิง เมื่อนั้นทานก็จะรูวาเวลาของทานที่ผานมานั้น เปลาประโยชนเฉย ทา นไดพบกับความสับสน
วุนวายมามากพอแลวไมใชแลว?
ขอใหทานหยุดคิดตรงนี้สักนิดวา ถาทานเพียงแตเขามาพํานักในพระองคและปลอยใหพระเจา
ทรงเปนพระเจาเทานั้น แลวอะไรจะเกิดขึ้น?
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7.อยาใหถูกนําโดยความคิด
ขาพเจาไดอธิษฐานขอใหของประทานแหงการสังเกตวิญญาณเกิดขึ้นในชีวิตของขา พเจามาก
ขึ้น ความจริงก็อธิษฐานมานานพอสมควร เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับขาพเจา ไดบอกวา จอยส เจา
จะไมสามารถสังเกตวิญญาณไดหรอก เวนเสียแตเจาจะตองละทิ้งการคิดหาเหตุผลจอมปลอมกอน
1 โครินธ 2:14,16 ไดบอกกับเราชัดเจนวามนุษยธรรมดาจะไมเขาใจในสิ่งที่มนุษยฝายวิญญาณ
เขาใจไดพระเจาไดใชขอพระคั มภีรตอนนี้สอนขา พเจาวาถา พระวิญญาณนําขา พเจาใหมีการสังเกตุ
การณแตความคิดของขาพเจากลับคิดหาเหตุผลจอมปลอมแลวสิ่งนั้นก็จะไมสํา เร็จ? เพราะวาจากพระ
คัมภีร 1 โครินธ 2:14 กลาววาคนธรรมดาจะไมเขาใจสิ่งตาง ๆ ในฝายวิญญาณเพราะวาสิง่ ตาง ๆ ในฝาย
วิญญาณตองใชการสังเหตุการณในฝายวิญญาณทานรูไหม วิญญาณของทานสามารถที่จะรูแ ละสัมผัส
ในสิ่งที่ความคิดของทานไดสามารถรูและสัมผัสได
ถาหากวาทานเปนผูบังเกิดใหมเปนลูกของพระเจาพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยูในวิญญาณ
ของทานขาพเจาเชื่อวาพระวิญญาณบริสุทธิ์ไดทรงพยายามดลใจทานในหลาย ๆ อยา งแตทานปฏิเสธ
พระองคเนื่องจากวาทานดําเนินชีวิตโดยอาศัยฝายความคิดมากเกินไป ขาพเจาจะใหตัวอยาง ในเชา วัน
หนึ่งขาพเจาแตงตัวเพื่อจะไปในงานประชุม “ชีวิตในพระคํา” ประจําสัปดาหของเรา ขาพเจา เริ่มคิดถึง
ผูหญิงคนหนึ่งที่ดูแ ลงานและชวยเหลือเราในการประชุม เขาเปน คนที่สัตยซื่อมาก และแลวก็มีภาพ
เกิดขึ้นในใจของขาพเจาวาใหทําบางสิ่งเพื่อจะเปนการอวยพรเขา
ขาพเจาถามพระเจาวา “พระเจาขาพเจาจะทําอะไรใหกับ Ruth Ann ไดบาง? ทันใดนั้นขาพเจา
สัมผัส ได อ ย างแรงกลา หรื อพู ดอี ก นัย หนึ่ งคื อข า พเจ ารูแ น แก ใ จเลยวา “เอาชุดสีแ ดงชุด นั้น ให เธอ”
ขาพเจาซื้อมาไว 3 เดือนแลวแตยังไมเคยใสชุดนี้ถูกแขวนไวที่ตูเสื้อผา ยังหอไวในถุงพลาสติกพรอมกับ
ยังไมไดแกะอะไรออกสักอยาง Ruth Ann เขาเปนผูหญิงที่ตัวใหญกวาขาพเจานิดหนึง่ สิง่ ทีน่ า สนใจก็คอื
วาขาพเจาซื้อชุดนี้มันใหญกวาปกตินิดหนึ่ง เพราะคิดวาดวยแบบของชุดนี้ค งไมมีใครสังเกต ไดวา มัน
ใหญไปนิดหนึ่งเมื่อขาพเจาใสอยางไรก็ตามเมื่อ ความปรารถนานั้นเกิดขึ้นในใจของขา พเจาอยา งแรง
กลา “จงเอาชุดสีแดงนั้นใหเธอ” ทันทีความคิดก็บอกขาพเจาวา “พระเจาชุดนั้นมันใหญนะ” สังเกตวา
ความคิดแบบมนุษยธรรมดาเขาพลิกแพลงการนําของพระวิญญาณแลวความคิดของขาพเจาก็มาตอกย้ํา
อีกวา โอ! แนนอนที่สุดตองไมใชพระเจา หรอกที่บอกใหขา พเจาเอาชุดใหม ๆ นี้ใหคนอื่น ความจริง
แลวถาขาพเจาคิดถึงพระลักษณะของพระเจา ขาพเจามักจะคิดอยางนี้มากกวาวาพระองคจะใหขาพเจา
ถวายเสื้อผาที่ดูใหมแตคงจะเปนตัวที่ใสแลว
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กษัตริยดาวิดกลาวไวใน 2 ซามูเอล 24:24 เกี่ยวของกับเรื่องการสรางพระวิหารวา “เราจะถวาย
เครื่องเผาบูชาแดพระยะโฮวาหพระเจา ของเราโดยที่เราจะไมเสียคาอะไรเลยนั้นไมไดทา นเห็นไหม?
เนื้อหนังของเรานั้นจะไมคัดคานอะไรตราบใดที่สิ่งนั้นไมตองการ การเสียสละ แตตรงกันขามกับการที่
ขาพเจาจะตองใหชุดสีแดงนี้เพราะขาพเจาจะตองทําใจยอมเสียสละมาก
ขาพเจาคิดหาขอแกตัวอยางมากมาย สุดทายตลกมาก ขาพเจาบอกวา “พระเจาทีข่ า พเจาซือ้ ชุดสี
แดงนี้ก็เพื่อ จะใหมันเขากับตุมหูสีเงินคูนี้มันเขากันไดดีมากเลย ขาพเจาพูดออกมาดวยเสียงที่ เรียกรอ ง
ความเห็ นใจโดยหวั ง วา พระเจา คงจะเห็น ใจขา พเจา แตพระองค กลั บตอบขา พเจ าเหมื อนทุก ครั้ ง ที่
ขาพเจาพยายามคิดหาขอแกตัวที่จะไมใหเขา แลวมากกวานั้นในครั้งนี้พระเจาบอกกับขาพเจาวาถาเจามี
ปญหากับการที่จะถวายชุดแดงนั้นเพราะตุมหูเงินคูนี้ ถาเชนนี้เจาก็จงถวายไปทั้งชุดแดง และตุม หูดว ยก็
จะดียิ่งกวา พระเจาไมไดโตเถียงกับเรา เพียงแคพระองคจะบอกแกเราโดยใหเกิดภาพขึ้นมา และเรา
สามารถแนใจและสัมผัสไดดวยการหนุนใจ เลาโลมใจซึ่งบางครั้งจะเปนเสียงเบาๆ ยืนยันใหอยูภายใน
จําไดไหม? พระเจาจะไมนําใหเราทําบางอยางซึ่ง ออกนอกน้ําพระทัยของพระองคนนั่ คือพระวจนะของ
พระองคนั่นเอง ขณะเดียวกันจงระมัดระวังที่จะไมรับการนํา โดยเสียงเทา นั้น เพราะวามีเสียงมากมาย
หลายเสียงจากหลายแหลงที่มา เสียงที่ทานจะตามนั้นตองเปนเสียงที่วิญญาณของทา นไดรับการยืนยัน
จากพระวิญญาณบริสุทธิ์
วิญญาณของขาพเจาไดรับการยืนยันวา Ruth Ann จะไดสวมใสชุดสีแ ดงชุดนั้น แตเนื้อหนัง
ของขาพเจาไมอยากจะให เพราะฉะนั้นขาพเจาจึงพยายามยกหาเหตุผลมาแกตัววาที่ไมอยากใหก็เพราะ
เรื่องนี้เรื่องนั้นแตพระเจาไมไดเลนโตเถียงกับขาพเจาพระองคตอบขาพเจาอยางทีพ่ ระองคไดพดู แลว ถา
ทานจําไดเรื่องราวที่เกิดขึ้นตั้งแตแรก “แคขาพเจาคิดถึงวา Ruth เปนพระพรแกเรามากขนาดไหนแลว
ขาพเจาก็ถามพระเจาวาพระองคจะใหขาพเจาทําอะไรใหเธอไดบา ง พระเจาก็บอกกับขาพเจาแลว แต
ความคิดกลับนําขา พเจา ไปอีก ทิศทางหนึ่งทั้ง ๆ ที่วิญญาณของขา พเจาก็บอกชัดเจนอยูแ ลว เวลานี้ก็
ขึ้นอยูกับขาพเจาเองวาจะตัดสินใจอยางไร แตขาพเจากลับหลีกเลี่ยงไมคิดที่จะตัดสินใจตามนั้น และนี่
มักจะเปนธรรมชาติของเราที่จะหาทางออกเพื่อแกตัวที่จะไมทําในสิ่งที่พระเจา ตองการใหเราทํา และ
เป น ความคิ ด ที่ บ อกด ว ยว า การทํ า เช น นี้ ไม ใ ช เ ป น การไม เ ชื่ อ ฟ ง พระเจ า หรื อ เราอาจคิด ว า การ
ผลัดวันประกันพรุงไมใชเปนการไมเชื่อฟง แคเพียงรูสึกแนใจที่จะทําดีเทานั้น ไมใชเปนการเชื่อฟง แต
การประพฤติตามที่พระเจาไดตรัสนั้นตางหากนับวาเปนการเชื่อฟง
เมื่อผานไปไมกี่อาทิตยขาพเจากลับลืมเรื่องราวทุกอยางที่ไดเกิดขึ้นแตวาพระเจายังจําได อยู ๆ
ขาพเจาก็ไดอธิษฐานเพื่อ Ruth Ann และยังถามพระเจาอยูวา “พระเจาขาพเจาจะทําอะไรที่เปน พระพร
แกเขาไดบาง? มาแลวเสียงยืนยันอยางเดิมจากพระเจาภาพชุดสีแดงชุดนัน้ พลุง ขึน้ ภายในขาพเจาในที่สดุ
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ขา พเจ าก็ยอมรับความเปน จริ งวา แท จริ งขา พเจา ไมเ ชื่อ ฟง ที่จะให ชุด สีแดงชุ ดนั้ น ข า พเจ าได เข าใจ
ภายหลังจากที่ตัดสินใจใหชุดนั้นแกเขาแลว วาเปนการจัดเตรียมของพระเจา ที่ใหขาพเจา ซื้อชุดนี้เพื่อ
Ruth Ann ดวยเหตุนี้มันจึงถูกแขวนไวในตูตั้ง 3 เดือน โดยที่ขา พเจาไมไดแตะตองเลย แนนอนที่สุด
พระเจารูทั้งหมดกอนเวลาอยูแ ลว แตเราเองทํา ใหมันเปนเรื่องยืดยาวดวยการไมยอมเชื่อฟง ปญหานี้
เกิดขึ้นก็เพราะมนุษยธรรมดาที่ไมมีพระวิญญาณก็จะไมส ามารถรับในสิ่งซึ่งเปน ของฝายวิญญาณได
ตามที่กลาวไวใน 1 โครินธ 2
“ทําไมพระเจาทําไม?” มนุษยธรรมดาก็จะบอกวาทําไมพระเจา ถึงตอ งการใหขาพเจาเสียสละ
ดวย ทําไมการใหถึงไมงายเลยนะ? ทําไมถึงยากขนาดนี้ดวย? โรม 8:6 กลาววา “ความคิดทีป่ ก อยูก บั เนือ้
หนังเปนความรูสึกและเหตุผลที่ไมไดพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ แลวมันสามารถที่จะขโมย สันติสุข
ของเราไปไดดวย
เผื่อวาทานอาจลืมวัตถุประสงคหลักของหนังสือเลมนี้ ขา พเจาขอเตือนอีกครั้งหนึ่งวาการใช
เหตุผลแบบจอมปลอมกับพระเจาดวยคําถามที่วาทําไม? นั้นจะนํามาซึ่งความสับสน และทําใหทา นไมมี
สันติสุข อีกทั้งทําลายความชื่นชมในชีวิตของทาน
ทานตองการมีความชื่นชม ในชีวิตใชไหม? จงละทิ้งการใชเหตุผลแบบจอมปลอมเถิด
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8.การมีเหตุผลจอมปลอมเปนตนเหตุของการถูกหลอกลวง
ความหวังที่จะไมถูกหลอกในการดําเนินชีวิตทุกวันนี้มีทางเดียว คือเรียนรูที่จะดําเนินชีวิตโดย
ใหพระวิญญาณทรงนําอยาใหความคิดเนื้อหนังหรืออารมณเปนตัวนํา ในการตัดสินใจแทนทีจ่ ะใหพระ
วจนะและพระวิญญาณบริสุทธิ์เปนผูนําในการดํา เนินชีวิตกับพระเจา เราไมสามารถทํา สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ดวยการใหความรูสึกเปนตัวตัดสินวาอยากทําหรือไม เหตุผลแคนั้นไมเพียงพอ เมื่อเราทําสิ่งใด เราตอง
ทําดวยการเห็นแกอาณาจักรของพระเจาและเพื่อความปลอดภัยของเราเองจงทําตามอยางทีพ่ ระวิญญาณ
ทรงนํา
ความคิดของเราชอบที่จะลวงรูในทุกสิ่ง ชอบจินตนาการหาคําตอบสําหรับทุกสิ่งทุกอยา งเพื่อ
จะสรุปความคิดใหได ไมตองการมีคําถามที่ไมมีคําตอบเมื่อเราไมรูคําตอบนั้น เราสามารถเลือ กทําได
สองทาง คือ จะไว ใ จในพระเจา หรือ จะคิดคนหาคําตอบเองใหไดดวยเหตุผลจอมปลอมและกระวน
กระวายใจ พระวิญญาณบริสุทธิ์มีหนาที่ชวยใหผูเชื่อ ทุกคนเติบโตขึ้น ในฝายวิญญาณใหเขา สูความ
ไพบู ลย ใ นพระคริ ส ตหลั งจากที่ ได รับความรอดแล วเชื่ อ ที่จะสามารถไว วางใจในพระเจ า ไดไม ว า
สถานการณจะดูเหมือนเลวราย สิ่งนี้แสดงใหเห็นวา เขาเติบโตในฝายวิญญาณเพราะฉะนั้นพระเจาจึง
ไมใหเรารูคําตอบของทุกคําถามที่เกิดขึ้น เพื่อเราจะไดเรียนรูที่จะไวใจในพระองค
อยางไรก็ตามขอใหทานจําไวเสมอวาความคิดของทานเปน ตัวขัดขวางแผนการของพระเจา
ความคิ ด ของท า นเป น ความคิด ตามธรรมดาของโลกและถู ก นั บเข า มาเป น สว นหนึ่ ง ของเนื้ อ หนั ง
เวนเสียแตความคิดของทานไดรับการเปลี่ยนแปลงแลวดวยการฝกฝนใหคิดดวยเหตุผลฝายวิญญาณตาม
พระวจนะของพระองค โรม บทที่ 8 ไดพูดถึงความคิดที่ปกอยูกับเนื้อหนังและความคิดที่ปกอยูกับพระ
วิญญาณ กาลาเทีย 5:17 บอกวาเนื้อหนังเปนศัตรูตอวิญญาณและวิญญาณก็เปนศัตรูตอเนื้อหนังและมัน
ตอสูกันอยางตอเนื่องเรื่อยไป
ทีนี้ใหเรายอนกลับ ไปที่แนวความคิดเดิมของบทนี้อีกครั้งหนึ่ง ความคิดที่ปกอยูกับเนื้อหนัง
นั้นมันชอบที่จะใชเหตุผลแบบจอมปลอมเพื่อหาขอสรุปทุกอยางดวยมาตรฐานอันต่าํ ตอยจากสมองของ
เราเองและไมเปดโอกาสใหคําถามที่ไมมีคําตอบเหลานั้นหลงเหลืออยูในชีวิต
ที่สํานักงานของเรามีกลองรับจดหมายวางไวเปนแถวยาว แตละกลองก็มีชื่อของคนงานเขียน
ติดไว นาน ๆ ครั้งที่ขาพเจาจะเอาขอความหรือขอแนะนําบางอยางสอดไวใ นกลอ งของคนใดคนหนึ่ง
เพื่ อใหเขาไปทํ าในสิ่ งที่ ข าพเจ าไดข อไว บางครั้งเขาก็ไมทํา ต อ มาภายหลัง ขา พเจา ได รูวา กระดาษ
ขอความเหลานั้นขาพเจาไปใสไวผิดกลอง บางครั้งใส ไวใ นกลองที่ไมมีชื่อใคร พระเจาใชกลอ งแถว
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เหลานี้สอนขาพเจา บางครั้งขาพเจาเอาขอความที่พระองคบอกใสผิดกลองก็เหมือนกับเราหาคําตอบมา
ใสในความคิดที่ผิดดวยวิธีการของเราเอง
ขาพเจามักจะหาที่ใสความคิดที่เปนคําถามเหลานั้นใหไดเพื่อ ไมใหมันกระจัดกระจายทําการ
รบกวนขาพเจา ที่จะไมใหขาพเจามาไวใจในพระองค เมื่อเปนเชนนั้นขา พเจาเองคิดผิดไปวาทุก อยา ง
นั้นมีที่มาที่ไปลงตัวแลว แตขาพเจากลับมีปญหามากกับการกระวนกระวาย คิดหาเหตุผลของทุก อยา ง
มักจะมีคําถามวา “ทําไม” พระเจาทําไม? ดวยเหตุนี้ขาพเจาสับสนวุนวายและขาดสันติสุขอยางยิ่ง
ขณะเดียวกันบางครั้งขาพเจาหลอกตัวเอง ดวยการคิดไปวาเรื่องนี้ เรื่องนั้นไดคิดวางแผนลงตัว
เรียบรอยดีแล ว รอเพี ยงแคจะปฏิบัติตามหรือ ไม แคนั้ นแหละในเวลาตอ มาพระเจา ไดสอนขา พเจ า
ขาพเจาจึงคนพบวาถาปฏิบัติตามแลวจะมีปญหาเกิดขึ้นมากมายตามมา มีเหตุมีผลเขาใจชัดเจนแทจริง
แลวขอสรุปทุกอยางนั้นมันลงผิดกลองนั่นเอง
พระเจาใชสุภาษิต 3:7 ใหขาพเจารูค วามจริงวา “อยา พึ่งพาความรอบรูของตัวเอง อยา คิดว า
ตนเองฉลาดกวาพระเจา” พระเจาไดสอนขาพเจาวาแทจริงความฉลาดที่เรามีอยูนั้นไมถึงครึ่งของความ
ฉลาดที่เราคิดวามี ขาพเจาไมไดพูดถึงความรู สติปญญาแตพูดถึงความคิดเห็น ทัศนะคติทจี่ ะใหทกุ อยาง
มีขอสรุปในความเห็นของตนเอง
สุภาษิต 3:5,6 กลาววา “จงวางใจ พึ่งพิง มั่นใจ ในพระเจาดวยสิ้นสุดใจของเจา และอยางพึ่งพา
ความรอบรูของตนเองจงยอมรับรูพระองคในทุกทางของเจาและพระเจาจะทรงกระทํา ใหวิถีของเจา
ราบรื่น”
เมื่อพระองคไดทรงกระทําให วิถีราบรื่ นทา นจะไมสับสนหรือ มีความสงสัยแตถ าหากทา น
พยายามคิดคนหาเหตุผลดวยตนเอง ใหทุกอยางลงตัว ดวยวิธีของทานเองนั้น ทานก็จะวนเวียน อยูใ นรูป
แบบเดิมโดยไมรูความจริงสักที ขอที่ 7 บอกวา “อยาคิดวาทานฉลาดในสายตาของตนเอง”
มีอยู 2 ทางที่เราจะรับมือกับสถานการณตาง ๆ ได คือ ทางที่ 1 เปนวิธีฝายวิญญาณและอีกทาง
หนึ่ งเปน วิ ธีทางเนื้อ หนั ง สมมุ ติว า ถา ใครสัก คนหนึ่งมาพยากรณใ ห ขา พเจ าแตข าพเจา ไม เ ขา ใจคํ า
พยากรณนั้น หรือ ข าพเจา อาจมี ความฝ น ในฝ า ยวิ ญญาณและข า พเจ า ไม เข า ใจความฝน นั้ น ข า พเจ า
สามารถที่จะเขามาหาพระบิดาแลวบอกวา “พระบิดาเจา ขาพระองคไมเขาใจสิ่งนี้” ขาพระองคตอ งการ
ที่จะเขาใจ ขอใหพระบิดาใหขาพระองคไดรับการสําแดงใหเขาใจดวย หลังจากนัน้ ขาพเจาก็เก็บ สิง่ ทีไ่ ม
เขาใจนั้นไวเสียที่อื่นหรือจะพูด อีกนัยหนึ่งคือไมตองคิดถึงมันอีก วางมัน ไวใ นพระหัตถข องพระองค
ถาถึงเวลาเมื่อพระองคเห็นวาสมควรที่จะใหขา พเจาเขา ใจ พระองคก็จะนํา เขา มาในความทรงจําของ
ขาพเจาอีก ยอหน 14:26 กลาววา พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงสอนทานทั้งหลายทุก สิ่งและจะใหทา น
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ระลึกถึงทุกสิ่งที่เราไดกลาวไว แกทานแลว ดวยการสําแดงของพระองคจะทําใหขาพเจารูในสิง่ ทีค่ ดิ ไม
ออกมากอนเหลานั้น
ทางที่สองที่ขาพเจาอาจรับมือกับสถานการณเดียวกันนี้ไดคือสมมุติถาขา พเจามีความฝนหรือ
การพยากรณที่ไมเขาใจก็จะเริ่มดวยการคิดคนหาเหตุผลมากมายดวยความกระวนกระวายแลวพูดใหคน
อื่น ฟงเพื่ อ ขอความคิ ดเห็ นของเขา แนน อนที่ สุดพวกเขาคงจะมี ความคิด ที่ แตกต า งกั นไป แคนั้ น ก็
กอใหเกิดความสับสนมากพอแลว เมื่อคิดวาจะเปนอยางนี้อยางนั้นสรุปไดแลวก็ลงมือทําตามทัน ที แต
ถาขาพเจาสงบใจสํารวจตัวเองดวยความสัตยซื่อตอตนเองและยอมรับความจริงขาพเจาก็จะรูไดวาไมมี
สันติสุขภายในขาพเจาเลยถึงกระนั้น ถาขาพเจายังพยายามที่จะทําใหความฝน นิมิต หรือการพยากรณ
นั้นสําเร็จ ทายที่สุดมันก็จะจบลงดวยปญหาที่ใหญโตมาก
จําไดไหม? การคิดหาเหตุผลแบบจอมปลอมจะกอใหเกิดความสับสน ขาพเจาไมไดหมายความ
วาเราไมสามารถคิดถึงสถานการณใด สถานการณหนึ่งแตเปนการคิดหาเหตุผลทีจ่ ะทําความเขาใจกับสิง่
นั้น ๆ นานเกินพอจนกลายเปนความสับสน
เมื่อทานรูสึกสับสนใหรูไวเถิดวา ทานกําลังรับมือกับสิ่งนั้น ๆ อยางผิดวิธีแลว
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9.ความสับสนจะขโมยสันติสุขของทานไป
ในบทสุดทา ยนี้ข าพเจา ขอย้ํา อี กครั้ งหนึ่งว า ความสับสนนั้ นไมได มาจากพระเจา 1 โคริน ธิ์
14:33 กลาววา “พระเจาไมใชพระเจาแหงการวุนวาย” โคโลสี 3:15 ใหสันติสุขเปนผูครอง (กรรมการ)
ในจิตใจของทานคือใหสันติสุขเปนผูตัดสินใจวาอะไรยังอยูในน้ําพระทัยของพระเจาหรืออะไรที่อ อก
นอกน้ําพระทัยของพระเจาแลว
ความสับสนเปนอาการที่ตรงกันขามกับสันติสุข ความสับสนมีความหมายวา ทุกอยางผสมกัน
ไมชอบธรรม ยุงเหยิง ไมสมบูรณ เปรอะเปอน แตสันติสุขมีความหมายวาเรียบรอย สงบ สําราญใจ สงา
ราบรื่น
บุคคลผูไมมีสันติสุขยอมขาดความยินดีดวย พระเยซูกลาวไวในยอหน 10:10 วา “ขโมยนัน้ ยอม
มาเพื่อจะลักและฆา และทําลายเสียแตพระเยซูมาเพื่อ ทานทั้งหลายจะไดชีวิตและจะได ครบบริบูรณ
(ชีวิตที่มีความยินดี)”
ขาพเจาไดตัดสินใจแลวเมื่อหลายปกอนวาจะชื่นชมยินดีในพระเจาและจะชื่นชมยินดีในชีวิต
ถาพระเยซูไดสิ้นพระชนมเพื่อใหขาพเจา ไดรับชีวิตแลวก็ไมเพียงแครับชีวิตเทานั้นแตชื่นชมยินดีกับ
ชีวิตนั้นดวย ในยอหน บทที่ 15 พระเยซูไดสอนถึงการเขาสนิทในพระองคเพื่อจะไดรับชีวิต คือชีวิตที่
เขาสูการพํานักในพระเจาในขอ 1-10 กลาวถึงชีวิตที่เขาสนิทแลว ขอ 11 กลาววา “นี่คือสิ่งที่เราไดบอก
แกทานทั้งหลายแลว เพื่อใหความยินดีของเราดํารงอยูในทานและใหความยินดีของทานเต็มเปยม (เต็ม
ลน)
ฟง ดูแ ล วแนใ จเหลือ เกิน วา พระองค ประสงคใ หเรามี ชีวิ ตที่ชื่น ชมยิน ดีค วามสับสนเปน ตั ว
ขัดขวางไมใหสันติสุขนี้เกิดขึ้น
สรุปแลวขาพเจาอยากจะหนุนใจใหทานไดตัดสิน ใจที่จะชื่น ชมยิน ดีกับชีวิตไมใชเต็มไปดวย
ความสับสนวุนวายดังนั้น จึงจําเปนที่ทานจะตองละทิ้งการคิดหาเหตุผลแบบจอมปลอมเสีย ทุกครัง้ ทีเ่ รา
ไดรับความมีชัยในฝายวิญญาณดูเหมือนเราตองเสียสละความตอ งการของเนื้อหนังอยา งใดอยา งหนึ่ง
ดวย ธรรมชาติของเนื้อหนังคือชอบคิดหา เหตุผลตางๆ นานาธรรมชาติของวิญญาณคือชอบไวใ จพระ
เจา ใหพระองคเปดเผยคําตอบเมื่อถึงเวลาของพระองค
ถาหากวาทานละทิ้งความคิดเหตุผลจอมปลอมได ขาพเจาเชื่อวาทานจะไดรบั สันติสขุ และความ
ยินดี
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เชิญสัมผัสชีวิตใหม
หากวาทานยังไมเคยยอมรับพระเยซูคริสตเจาเขามาเปนพระเจา และพระผูชวยใหรอดของทาน
มากอน ขาพเจาปรารถนาใหทานไดอธิษฐานตามคําอธิษฐษนตอไปนี้ หากทานไดอธิษฐานดวยความ
จริงใจทานก็จะไดพบกับประสบการณชีวิตใหมในพระเยซูคริสต

เชิญอธิษฐานตามนี้
“พระบิดาเจาขา ขาพระองค เชื่อวาพระเยซูคริสตเจาทรงเปนพระบุตรของพระเจา ทรงเปนพระ
ผูชวยของโลกขาพระองคเชื่อวาพระองคทรงสิ้นพระชนมบนไมกางเขนเพื่อขาพระองคพระองคไดทรง
ไถบาปทั้งหมดของขาพระองค พระองคไดทรงซื้อขาพระองคคืนมาจากความบาป พระองคไดทรงยอม
ทนทุกขแทนขาพระองค ขาพระองคเชื่อวา พระเยซูคริสตไดทรงเปนขึ้นมาจากความตายและทรงสถิต
ณ เบื้องขวาพระหัตถของพระบิดา ขาพระองคตองการพระองค ขอพระองคทรงโปรดอภัยบาปของขา
พระองคดวย รับขาพระองคไว ขอพระองคมาสถิตในใจขาพระองคดวย ขาพระองคตองการบังเกิดใหม
ขออธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต อาเมน
เวลานี้ขอใหทานเชื่อเถิดวา พระเยซูคริสตทรงสถิตยอยูในใจของทานแลว บาปของทานไดรับ
การอภัยแลว พระเยซูคริสตทําใหทานเปนผูชอบธรรมแลวพระองคจะรอคอยตอนรับทานที่สวรรค
เวลานี้เปนตนไปขอใหทานไปรวมนมัสการที่ค ริสตจักรที่ส อนพระวจนะใหแกทา นเพื่อการ
เจริญเติบโตขึ้นในพระเยซูคริสต จะไมมีอะไรเปลี่ยนแปลงชีวิตของทานได นอกเหนือจากความรูใ น
พระวจนะของพระเจา

“ทานที่รัก”
ยอหน 8:31,32 กลา ววา “ถา ทานทั้งหลายดํา รงอยูใ นคํา ของเราทา นก็เปนสาวกของเราอยา ง
แทจริง แลวทานทั้งหลายจะรูจักสัจจะและสัจจะจะทําใหทานทั้งหลายเปนไท”
ขาพเจาอยากจะหนุนใจใหทานยึดมั่นในพระวจนะของพระเจาแลวเก็บไวในสวนลึกแหงหัวใจ
ของทาน ตามที่ 2 โครินธ 3 :18 กลาวไวนั้น “ขณะเมื่อทานมองดูในพระวจนะของพระเจาทา นเองก็จะ
เปลี่ยนไปเปนเหมือนพระสิริขององคพระเยซูคริสต
โปรดเขียนมาบอกขาพเจาดวยวาทานไดตอนรับพระเยซูคริสตและตองการหนังสือทีจ่ ะแนะนํา
ทานใหเริ่มตนชีวิตใหมในพระเยซูคริสต
ดวยความรัก จากจอยส
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“ขาพเจา ดําเนินชีวิตดวยความสับสนมาหลายป มักจะชอบคิ ดคน หาขอ ลงตัวดวยตนเองทุ ก
อยาง ยิ่งทําอยางนั้นดูเหมือนยิ่งจะวุนวาย และเจ็บปวด”
1 โคริ นธ 14:33 กลา วไววา พระเจ า ไมใ ชพระเจา แห งการวุนวาย แตข าพเจา กลั บรู วา มีค น
มากมายตองเผชิญกับความวุนวายสับสนอยางมาก เพราะฉะนั้นขาพเจาจึงเขา หาพระเจา ดวยคําถามวา
ทําไมและจะทําอยางไร จึงจะพนจากความสับสนได
“ความสับสน เปนอาการที่ตรงกันขามกับความสงบสุข ถาหากทานไมมีความสงบสุข ทานจะ
ไมชื่นชมกับชีวิต ขาพเจาเชื่อวาหนังสือเลมนี้ จะชวยใหทานเรียนรูที่จะชื่นชอบในพระเจาและชืน่ ชมกับ
ชีวิต”
จอยล ไมเยอร

25

