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ค ำน ำ 
พระวจนะของพระเจา้ไดท้รงสอนถึงน ้าพระทยัของพระเจา้ท่ีมีต่อชีวิตคริสเตียนแต่ละคนไว้

อยา่งชดัเจน พระเจา้มิไดท้รงขอร้องใหเ้ราท าส่ิงท่ีถูกตอ้งโดยมิไดท้รงบอกกล่าวแก่เราไวก่้อน พระองค ์
ทรงขอใหใ้ห้เราปฏิบติัพระองคด์ว้ยสุดจิตสุดใจ และพระค าของพระองคก์็บอกเราไวว้า่เราควรท า
อยา่งไร 

หนงัสือน้ีจะบอกคริสเตียนวา่ เขาจะเรียนรู้จกัน ้าพระทยัของพระเจา้ท่ีมีต่อชีวิตของเขาได้
อยา่งไร และจะบอกดว้ยวา่ เขาควรท าอยา่งไรเม่ือพระเจา้ทรงขอใหเ้ขาท า หนทางเดียวท่ีเราจะถวาย
เกียรติยศแก่พระเจา้ไดคื้อ เช่ือฟังพระองคอ์ยา่งจริงใจตลอดชีวิตของเรา เม่ือเราท าเช่นน้ีเราจะทราบวา่
น ้าพระทยัของพระองคน์ั้นดีเยีย่มน่าท่ีเราจะรับท าตาม และน ้าพระทยัของพระองคน์ั้นสมบูรณ์โดยแท ้

 
โอ.เอม็.เอฟ. 

กุมภำพนัธ์ 1960 
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บทที ่1 พระเจ้ำทรงก ำหนดชะตำชีวติแห่งบุตรทั้งหลำยของพระองค์ 

เม่ือใครเขา้มาเป็นคริสเตียน ส่ิงแรกท่ีเขาควรส านึกไวใ้ห้มัน่ก็คือ ชะตาชีวติของเขานั้นพระบิดา
เจา้ไดท้รงก าหนดไวอ้ยา่งแน่นอนตามเป้าพระประสงคข์องพระองคแ์ลว้ วถีิชีวติของคริสเตียนไม่มี
ลกัษณะดุจแกลบปลิวฟุ้งไปในอากาศเพราะแรงลม วถีิชีวติคริสเตียนมีจุดหมายปลายทางพิเศษซ่ึง
จะตอ้งมุ่งไปใหถึ้ง วถีิชีวติดงักล่าวแลว้น้ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้อยา่งชดัแจง้โดยฝีพระหตัถ์ อนัประณีตของ
พระบิดาเจา้ผูท้รงพระปรีชาสามารถอนัล ้าเลิศ และบริบูรณ์ดว้ยความรักแท ้

เม่ือความจริงขอ้น้ีไดซึ้มซาบเขา้ในความคิดจิตใจของบุคคลผูน้ั้นเตม็ท่ีแลว้ เร่ืองการด ารงชีวติ
แบบคริสเตียนก็มีความหมายใหม่ส าหรับเขาทีเดียว หลายคนไดเ้ปล่ียนแปลงเป้าหมายแห่งชีวติของเขา
โดยส้ินเชิง ในเม่ือไดท้ราบความจริงดงักล่าวแลว้ เขาตระหนกัดีวา่พระบิดาเจา้ไดท้รงจดัแผนชีวิตของ
เขาไวพ้ร้อมทุกอยา่ง จึงสมควรท่ีจะแสวงหาช่องทางเพื่อทราบวา่แผนนั้นคืออะไร เม่ือความจริงอนัมีค่า
น้ีไดป้ระจกัษแ์ก่ใจของเขาเขา้แลว้ ในทนัทีนั้น เขาจะตอ้งร้อนรน แสวงหาช่องทางเพื่อจะไดท้ราบถึงน ้า
พระทยัของพระเจา้วา่ ดีเลิศเพียงไร คือ “อะไรเป็นยอดเยี่ยม” (โรม 12:2) 

อนัวสิัยของมนุษยน์ั้น ยากนกัท่ีจะท าใหมี้ความกระตือรือร้นสนใจคน้หาส่ิงหน่ึงส่ิงใด ซ่ึงเขา
ไม่แน่ใจวา่มีอยูจ่ริง แต่เราเช่ือไดอ้ยา่งสนิทในขอ้เทจ็จริงน้ีวา่ พระเจา้ทรงตราแผนชีวิตของคริสเตียนแต่
ละคนไวเ้รียบร้อยแลว้ จงเร่งคน้หาอยา่หยดุย ั้งจนกวา่ท่านจะพบวา่แผนชีวิตของท่านซ่ึงพระเจา้ทรงจดั
ไวน้ั้นคืออะไรแน่ 

มีหลายทางท่ีจะพิสูจน์ใหเ้ห็นประจกัษว์า่ พระเจา้ทรงมีเป้าหมายประสงค ์และแผนการส าหรับ
ชีวติสาวกแต่ละคนของพระองคไ์วอ้ยา่งตายตวัแลว้จริง ๆ ธรรมชาติรอบตวัเราก็เป็นพยานไดดี้เท่ากบั
พระคริสตธรรมคมัภีร์เหมือนกนั จงพิจารณาดูเถิด ส่ิงธรรมชาติทั้งปวงท่ีพระองคท์รงเนรมิตพระองคย์งั
ทรงมีแผนการอนัน่ามหศัจรรยไ์วถึ้งเพียงนั้น ไฉนชีวติมนุษยซ่ึ์งเป็นส่ิงประเสริฐท่ีสุดในบรรดาส่ิง
สารพดัท่ีพระองคท์รงเนรมิตสร้างสรรคข้ึ์น พระองคจ์ะไม่ทรงก าหนดแผนการท่ีวเิศษยิง่ข้ึนไปอีกอยา่ง
ไม่ตอ้งสงสัย และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ส าหรับคนท่ีรักและอยูใ่นโอวาทของพระองค ์ เก่ียวกบัเร่ืองน้ีแลว้
ขอท่านอ่านบทเพลงสรรเสริญบทท่ี 8 บท 19:1-16 และหนงัสือโยบบทท่ี 38,39 และพระธรรมอิสยาห์ 
40:12-15 และ 55:8-10 หลงัจากท่ีไดเ้ห็นสง่าราศีอนัเรืองโรจน์ของจกัรวาลซ่ึงพระเจา้ทรงเมรมิตสร้าง
ข้ึนดว้ยการออกแบบอยา่งครบถว้นบริบูรณ์ตลอดจนแผนต่าง ๆ และลกัษณะธรรมชาติอนัสลบัซบัซอ้น 
ซ่ึงผูป้ระพนัธ์บทเพลงสรรเสริญไดอ้า้งไวว้า่เป็นฝีพระหตัถข์องพระเจา้ ดูบทเพลงสรรเสริญ 8:3 แลว้
ไฉนยงัมีคริสเตียนคนใดสงสัยอยูอี่กวา่ พระเจา้ผูท้รงเนรมิตสร้างสารพดัเหล่าน้ีดว้ยพระปัญญาอนัเลอ
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เลิศและทรงกระท าดว้ยพระเจตนารมณ์อนัแรงกลา้ จะไม่ทรงมีเป้าหมายและทรงมีแผนการอนับริสุทธ์ิ
ส าหรับชีวติคริสเตียนดว้ยหรือ? 

ในพระวจนะของพระเจา้ (พระคริสตธรรมคมัภีร์) ปรากฏหลกัฐานมากมายซ่ึงระบุวา่พระเจา้
ทรงมีเป้าหมายและแผนการส าหรับชีวติทุกชีวิตท่ีทรงไถ่ไวแ้ลว้ กษตัริยด์าวดิไดอ้ธิษฐานทูลพระเจา้วา่ 
“ขอทรงโปรดฝึกสอนขา้พเจา้ใหป้ระพฤติตามพระทยัของพระองค ์ เพราะพระองคเ์ป็นพระเจา้ของ
ขา้พเจา้” บทเพลงสรรเสริญ 143:10 ในพระธรรมโรม 12:1,2 อาจารยเ์ปาโลไดแ้นะน าบรรดาคริสเตียน
ทั้งหลายให ้ “ถวายตวัแก่พระองคเ์ป็นเคร่ืองบูชาอนัมีชีวติอยู.่..เพื่อท่านทั้งหลายจะไดส้ังเกตรู้จกัน ้า
พระทยัของพระเจา้วา่ อะไรดี อะไรเป็นท่ีชอบ และอะไรดียอดเยีย่ม” ท่านผูน้ี้ยงัไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือ
เอเฟซสั 5:17 วา่ “เหตุฉะนั้นอยา่เป็นคนเขลา แต่จงเขา้ใจวา่ น ้าพระทยัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้นั้นเป็น
อยา่งไร” และในโคโลสี 1:9 อคัรสาวกผูเ้ดียวกนัน้ีไดป้ระกาศวา่ “เพราะเหตุน้ีพวกเรา....ใหท้่าน
ประกอบเตม็ดว้ยความรู้ถึงพระทยัของพระองค์” ในพระธรรมโคโลสีน้ีเองเม่ือเราอ่าน 4:12 จะพบ
ขอ้ความวา่ “หวงัจะใหท้่านทั้งหลายย ัง่ยนืจนถึงท่ีส าเร็จและบริบูรณ์ในการซ่ึงชอบพระทยัพระเจา้ทุก
ส่ิง” อคัรสาวกเปโตรไดเ้ขียนไวใ้น 1 เปโตร 3:17 วา่ “เพราะซ่ึงท่านจะตอ้งทนทุกขเ์พราะประพฤติการ
ดีก็ดีกวา่จะตอ้งทนอยูเ่พราะประพฤติการชัว่ ถา้เป็นท่ีชอบพระทยัพระเจา้อยา่งนั้น” และในฮีบรู 10:36 
ก็มีความวา่ “ดว้ยวา่ท่านทั้งหลายตอ้งการความเพียรเพื่อวา่คร้ันท่านกระท าใหน้ ้าพระทยัของพระเจา้
ส าเร็จแลว้ท่านจะไดรั้บ (รางวลั) ตามค าทรงสัญญา” เม่ือชาวคริสเตียนท่ีเมืองกายซาไรอา ไดท้ราบค า
ท านายของอะฆะโบวา่ อาจารยเ์ปาโลจะถูกจบัตวัไปจองจ าท่ีกรุงเยรูซาเล็มก็เป็นทุกข ์ตอนแรกจึงพากนั
หา้มปรามอาจารยเ์ปาโลไม่ใหเ้ดินทางไปยงักรุงเยรูซาเล็ม แต่คร้ันเห็นวา่อาจารยเ์ปาโลตั้งใจมัน่คงแลว้
วา่ ถึงอยา่งไรก็จะไป เขาก็กล่าววา่ “ขอใหเ้ป็นไปตามพระทยัพระเจา้เถิด” กิจการ 21:14 พระสัญญาอนั
ประเสริฐใน 1 ยอห์น 2:17 ท าใหเ้ราไม่อาจมองขา้มไปเสียไดคื้อ “โลกน้ีกบัความใคร่ (อารมณ์
ปรารถนา) ของโลกก าลงัผา่นพน้ไป แต่ผูท่ี้ประพฤติพระทยัของพระเจา้คงจะตั้งอยูเ่ป็นนิตย”์ 

ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ เราจะเห็นชีวติตวัอยา่งของหลายคนซ่ึงพระเจา้ทรงเลือกสรรให้
ปฏิบติักิจการพิเศษต่าง ๆ และชีวติเหล่านั้นด ารงอยูต่ามพระทยัของพระเจา้โดยแท ้ พระคริสตธรรม
คมัภีร์ใหม่กล่าวถึงชีวติหน่ึงซ่ึงเป็นตวัอยา่งส าคญัท่ีสุด นัน่คือของพระเยซูคริสตเ์จา้ผูเ้ป็น “บุตรมนุษย”์ 
และเป็น “ผูรั้บใชข้องพระเยโฮวาห์” พระก าเนิดและพระชนมข์องพระองคท์ั้งหมดด าเนินไปตามแผน
และเป้าหมายอนัแน่นอนของพระเจา้อยา่งแทจ้ริง ขอยอ้นกล่าวถึงเม่ือก่อสร้างโลกคราวเม่ือพระคริสต์
ถวายตวัจุติลงมาเพื่อไถ่บาปมนุษยช์าติทั้งมวล คร้ังนั้นพระองคไ์ดอ้ธิษฐานทูลพระบิดาเจา้วา่ “ดูเถิด 
ขา้พเจา้มาเพื่อจะใหน้ ้าพระทยัของพระองคส์ าเร็จ” ฮีบรู 10:9 น ้าพระทยัของพระเจา้ทรงปกครองพระ
เยซูคริสตต์ลอดเวลาท่ีทรงพระชนมอ์ยูใ่นโลกน้ี ตลอดพระชนมายขุองพระองค ์ ไม่วา่พระองคจ์ะตรัส
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ดว้ยพระวาจา หรือทรงกระท าส่ิงใด ๆ ไดท้รงยดึเอาน ้าพระทยัของพระเจา้เป็นจุดหมายทุกประการ 
ผูเ้ขียนหนงัสือพระกิตติคุณมกัจะกล่าวถึงค าตรัสและการกระท าของพระองคว์า่ “เพื่อพระคมัภีร์ซ่ึง
เขียนไวแ้ลว้ (ถึงน ้าพระทยัของพระเจา้และแผนการไถ่บาป) จะส าเร็จ” ยอห์น 19:24 พระเยซูคริสตเ์อง
ไดต้รัสย  ้าวา่ “เพราะวา่เราไดล้งมาจากสวรรคมิ์ใช่เพื่อจะท าตามความประสงค ์ (ฝ่ายเน้ือหนงั) ของเรา
เอง แต่เพื่อจะท าตามความประสงคข์องพระองคท่ี์ทรงใชเ้รามา” ยอห์น 6:38 “อาหารของเราคือ ท่ีจะท า
ตามพระทยัของพระองคผ์ูท้รงใชเ้รามา” ยอห์น 4:34 ฯลฯ ในสวนเกทเสมนี พระเสโทของพระองคเ์ป็น
เหมือนโลหิต ขณะท่ีทรงอธิษฐานดว้ยความทุกขห์นกั เพราะไมก้างเขนเร่ิมปรากฏข้ึนราง ๆ ใน
จิตส านึกของพระองค ์ และพระองคไ์ดร้้องข้ึนวา่ “แต่ขออยา่ใหเ้ป็นไปตามใจขา้พเจา้ ขอใหเ้ป็นไปตาม
พระทยัของพระองคเ์ถิด” ลูกา 22:42  

แต่บางคนอาจไม่น าคติน้ีมาใชป้ฏิบติักบัตนเอง และอาจแยง้วา่ “เราเป็นเพียงคนธรรมดาสามญั 
ผดิกบัพระเยซูคริสตม์ากนกั พระองคเ์ป็นราชบุตรของพระเจา้ และแน่นอนท่ีสุด พระองคเ์สด็จลงมายงั
โลกน้ีตามแผนการจากเบ้ืองบนจะเอามาเปรียบเทียบกบัเราหาไดไ้ม่” ถา้เช่นนั้นขอใหเ้ราดูชีวิตของ
มนุษยธ์รรมดาอยา่งเดียวกบัเราซ่ึงจะน ามาเป็นอุทาหรณ์จากพระคริสตธรรมใหม่ ซ่ึงเราจะเห็นไดอ้ยา่ง
ชดัเจนวา่ เขาด าเนินชีวติไปตามพระประสงคข์องพระเจา้จริง ๆ นัน่คือชีวติของอคัรสาวกเปาโล นบัแต่
วนิาทีแรกท่ีท่านผูน้ี้พบพระผูช่้วยใหร้อด เปาโลไดก้ลบัใจใหม่อยา่งน่าพิศวง จิตวิญญาณของท่าน คร ่ า
ครวญวา่ “พระองคเ์จา้ขา้ ขา้พเจา้จะตอ้งท าประการใด?” กิจการ 22:10 วาระเดียวกนันั้นเองทางเมืองดา
เมเซ็ก พระเจา้ก าลงัตรัสอยูก่บัสานุศิษยผ์ูห้น่ึงช่ือ อะนาเนีย โดยมีพระประสงคจ์ะใหอ้ะนาเนียเป็น
เคร่ืองมือให้น าพระประสงคข์องพระองคไ์ปแจง้แก่เซาโลชาวเมืองตาระโซ อะนาเนียทูลคดัคา้นเพราะ
มีใจหวาดหวัน่ต่ออ านาจของเซาโล ผูเ้ป็นตวัการส าคญัขบัเค่ียวข่มเหงคริสเตียน พระเจา้ทรงอธิบาย
แก่อะนาเนียวา่ “จงไปเถิด เพราะวา่คนนั้นเป็นภาชนะท่ีเราไดเ้ลือกสรรคไ์วส้ าหรับจะน านามของเราไป
ยงัคนต่างชาติ กษตัริย ์ และพวกอิสราเอล เพราะวา่เราจะส าแดงใหเ้ขาเห็นวา่ เขาจะตอ้งทนทุกขล์ าบาก
มากเท่าใดเพราะนามของเรา” กิจการ 9:15,16 ดว้ยประการฉะน้ีนบัแต่วาระแรกท่ีเซาโลบงัเกิดใหม่ พระ
เจา้ก็ทรงเผยใหเ้ขาเห็นภาพอนาคตของตนเองโดยถนดัชดัเจน ตั้งแต่นั้นมาชีวิตของเขาก็ด าเนินไปตาม
แผนการท่ีพระเจา้ไดท้รงก าหนดไว ้ เปาโลไดน้ าพระนามของพระเยซูคริสตไ์ปเผยแพร่แก่ชาว
ต่างประเทศ จนไดช่ื้อวา่เป็นอคัรสาวกคนส าคญัคนแรกท่ีท าการอยูท่่ามกลางชาวต่างประเทศทั้งยงัได้
กล่าวเป็นพยานต่อพระพกัตร์ “กษตัริย”์ และขนุนาง อาทิเช่น กษตัริยอ์ะฆะริปา เฟลิกซ์ เฟสโต เซ
ระเฆียวเปาโล และบรรดาเจา้ผูค้รองนครอ่ืน ๆ อีกหลายต่อหลายองค ์ และท่ีสุดก็ไดไ้ปยนือยูเ่ฉพาะ 
พระพกัตร์กายซาเอง อคัรสาวกเปาโลไดน้ าพระคริสตไ์ปประกาศแก่ชาวอิสราเอลทัว่ทุกแห่งท่ีพวก
เหล่านั้นอาศยัอยู ่ และเปาโลตอ้ง “ทนทุกขล์ าบากมากมายเพราะพระนามพระเยซูคริสต์” ตามท่ีพระ
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คริสตธรรมคมัภีร์ไดบ้รรยาย เร่ืองราวแห่งชีวิตของเปาโลไว-้ชีวติของเปาโลทั้งหมดด าเนินไปตรงตาม
เป้าหมายและแผนการของพระเจา้ทุกประการ น่าสนใจท่ีจะสังเกตวา่งานประกาศพระนามพระเยซู
ท่ามกลางชาวต่างประเทศเร่ิมตน้อยา่งไร เร่ืองน้ีมีปรากฏอยูใ่นหนงัสือกิจการบทท่ี 13 เม่ืออ่านขอ้ 2,3 
จะพบเน้ือความดงัต่อไปน้ี “เม่ือคนเหล่านั้นก าลงันมสัการพระเจา้และถือศีลอดอาหาร พระวญิญาณ
บริสุทธ์ิไดต้รัสสั่งวา่ “จงเลือกบาระนาบากบัเซาโลตั้งไวส้ าหรับซ่ึงเราจะเรียกใหเ้ขาท านั้น” เม่ือถือศีล
อดอาหารและอธิษฐานแลง้จึงวางมือบนบาระนาบากบัเซาโล แลว้ก็ใชท้่านไป “ชีวติและการงานอนั
ยิง่ใหญ่ของเปาโลจึงเร่ิมตน้ดว้ยการท าตามน ้าพระทยัของพระเจา้ดว้ยประการฉะน้ี 

ในพระคริสตธรรมเดิม เราจะเห็นวา่มีหลายคนท่ีชีวติของเขาด าเนินไปตามน ้าพระทยัของพระ
เจา้อยา่งแทจ้ริงเช่นอบัราฮมั ผูท่ี้พระเจา้ทรงเรียกใหเ้ป็นบิดาของชนชาติท่ีพระองคท์รงเลือกสรรไว ้
(ปฐมกาล 11,12) ดูโยเซฟผูพ้ลดัถ่ิน จงพิจารณาชีวประวติัอนัผิดจากชีวิตมนุษยท์ัว่ ๆ ไป (ปฐมกาล 37-
50) และสังเกตดูถอ้ยค าท่ีโยเซฟพดูกบับรรดาพี่ชายหลงัจากท่ีไดพ้ลดัจากกนัเวลานานปีแลว้วา่ “พวก
ท่านไดคิ้ดร้ายแก่เราจริง แต่ฝ่ายพระเจา้ทรงพระด าริใหเ้กิดผลดีอยา่งท่ีบงัเกิดในวนัน้ีแลว้ คือช่วยชีวติ
มนุษยเ์ป็นอนัมากให้รอด” ปฐมกาล 50:20 จงพิจารณาดูชีวติโยเซฟตั้งแต่ตน้จนปลาย โดยอาศยั
ขอ้ความท่ีกล่าวมาแลว้น้ีเป็นหลกั แลว้น าเอาส่ิงท่ีดีนั้น ๆ เป็นแนวทางส าหรับปฏิบติัในชีวติของท่าน
เอง โมเสสเป็นอีกผูห้น่ึงท่ีกลา้ยนืหยดัถวายชีวติของตนแก่พระประสงค ์และแผนการอนัใหญ่หลวงของ
พระเจา้โดยเด็ดขาด โยชูวาผูรั้บช่วงงานส าคญัจากโมเสสก็อยูใ่นลกัษณะเดียวกนั นอกจากน้ีก็มี ดาวดิ 
เอลียา อิสยาห์ ดาเนียล ยอห์นบพัติศโตและคนอ่ืน ๆ อีกมากมาย ฯลฯ 

เม่ือพระเจา้ทรงส าแดงชีวติตวัอยา่งของบุคคลส าคญัหลายต่อหลายรายใหท้่านเห็นประจกัษแ์จง้
วา่ พระองคท์รงมีพระประสงคพ์ิเศษส าหรับชีวติของสาธุชนแต่ละคน ฉะนั้นอยา่สงสัยเลย พระองค์
ทรงมีพระประสงค ์ และแผนชีวติส าหรับชีวติของท่านซ่ึงเป็นสาวกของพระองคไ์วเ้รียบร้อยแลว้
เหมือนกนั พระเจา้ทรงก าหนดพระประสงค ์ และแผนชีวติของคริสเตียนแต่ละคนไวอ้ยา่งแน่นอน
เรียบร้อยแลว้ มิใช่เฉพาะแต่คริสเตียนกลุ่มนอ้ยเพียงไม่ก่ีคนท่ีพระองคท์รงเลือกสรรไวใ้หมี้อาชีพทาง 
“สอนศาสนา” เท่านั้นแทจ้ริงแลว้คริสเตียนทุกคนควรท าการเป็น “ผูส้อนศาสนา” โดยถวายชีวติ
ทั้งหมดของตนใหเ้ป็นไปตามพระประสงค ์ ของพระเจา้ดว้ยใจภกัดีนบัตั้งแต่วนิาทีแรกท่ีกลบัใจใหม่
จวบจนถึงวาระสุดทา้ยแห่งชีวติ  

บุรุษท่านหน่ึงไดก้ล่าวไวว้า่ “อยา่คิดวา่แผนการของพระเจา้นั้นมุ่งเฉพาะบรรดาผูรั้บใชข้อง
พระองค ์ เช่นคนคริสเตียนชั้นหวัหนา้ หรือบรรดาศาสนทูต หรือครูสอนรววีารศึกษา ฯลฯ เท่านั้น 
แทจ้ริงพระองคท์รงเชิญชวนผูท่ี้เป็นคริสเตียนทั้งหมด ตั้งแต่เล็กนอ้ยท่ีสุดจนถึงผูย้ิง่ใหญ่ท่ีสุด เพื่อให้
ร่วมมือกบัพระองคป์ฏิบติัภารกิจอนัใหญ่หลวงน้ีจนถึงสัมฤทธ์ิผล (มทัธิว 28:18-20) พระเจา้ทรงมีพระ
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ประสงคค์วามช่วยเหลือของท่าน ท่านอาจคิดเสียวา่พระเจา้ทรงใชเ้ฉพาะผูท่ี้พระองคท์รงเจาะจงเรียก
เท่านั้น แทจ้ริงพระองคท์รงเรียกเราทุก ๆ คน เพราะตามพระราชโองการของพระองคว์า่ “ท่านทั้งหลาย
จงออกไปทัว่โลกประกาศกิตติคุณแก่มนุษยทุ์กคน” มาระโก 16:15 นั้น แทท่ี้จริงยอ่มเล็งถึงคริสเตียน
ทั้งหมด ทนัทีท่ีท่านเป็นคริสเตียนท่านก็เป็นผูป้ระกาศพระกิตติคุณของพระองคด์ว้ยผูห้น่ึงแลว้ 

อยา่งไรก็ดี โปรดอยา่เขา้ใจผิด ขา้พเจา้มิไดก้ล่าววา่ คริสเตียนทุกคนควรพยายามจะเป็นผูส้อน
ศาสนาคริสเตียน หรือเป็นศาสนทูตประจ าต่างประเทศ หรือใหท้ าการเป็นผูป้ระกาศพระกิตติคุณของ
พระเจา้เป็นอาชีพ ถา้พระเจา้ตอ้งพระประสงคท่ี์จะใหท้่านรับใชพ้ระองคอ์ยูแ่ต่ภายในบา้นก็ไม่เป็นการ
เหมาะสมท่ีท่านจะใหท้่านจะไปท าการประกาศพระกิตติคุณยงัสถานท่ีอนัอยูห่่างไกล หรือถา้พระเจา้
ทรงปรารถนาใหท้่านเป็นนกัธุรกิจแบบคริสเตียน ก็ไม่สมควรท่ีท่านจะกระตือรืนร้นไปเป็นนกัเทศน์
สอนศาสนา พระเจา้จ าตอ้งมีบุคคลประเภทต่าง ๆ ท าการ เป็นผูแ้ทนของพระองค ์ พระเจา้ทรงมีพระ
ประสงคใ์ชค้ริสเตียนทุก ๆ คน ไม่วา่จะเป็นพ่อคา้พาณิช คนขายของ นกัศึกษา แมบ้า้น หรือกรรมกร 
ขออยา่ใหห้ลงผดิคิดแบ่งพรรคแบ่งพวก ระหวา่งผูท่ี้ท  าการเป็นนกัเทศน์อาชีพ กบับรรดาผูท่ี้ท  าการใน
วงการธรรมดาสามญัอ่ืน ๆ เพราะพระเจา้ทรงใชค้นทุก ๆ คน ดงันั้นทุกคนจึงต่างมีความส าคญัดว้ยกนั
ทั้งส้ิน พระเจา้ตรัสเรียกนายแพทยค์ริสเตียน หรือครูคริสเตียนท่ีสอนอยูต่ามโรงเรียนต่าง ๆ เท่า ๆ กบั
ทรงเรียกหมอสอนศาสนาเหมือนกนั 

ท่านคิดหรือวา่มีบิดาคนใดบา้งไม่เคยมีเป้าหมายและแผนชีวติส าหรับลูก ๆ ของตนอยูใ่นสมอง
ของเขาเลย? และมารดาท่ีดีคนใดท่ีปราศจากเจตจ านงและความใฝ่ฝันส าหรับชีวิตของลูกหญิงของเขา? 
ท่านลองวาดภาพบุรุษหน่ึงซ่ึงไม่มีแต่ความปรารถนาและแผนชีวติส าหรับหญิงท่ีเขาเลือกมาเป็นคู่ครอง
เลย? ถา้หากวา่กษตัริยแ์ละผูค้รองประเทศไร้นโยบายและปราศจากความปรารถนาดี ทั้งไม่มีกฏเกณฑท่ี์
จะใชป้กครองประชาชนพลเมืองเลย จะเป็นผูค้รองนครไดห้รือ? นายทหารจะควบคุมบรรดาทหารท่ีอยู่
ใตบ้งัคบับญัชาโดยไร้แผนการไดห้รือ? นายจา้งไม่มีแผนการและแบบฉบบัท่ีจะดูแลสั่งงานแก่พวก
คนงานของตนมีหรือ? ชาวนาท่ีไม่มีจุดประสงคห์รือไม่มีความมุ่งหมายใด ๆ เลยในผนืนาของตนเลย
ท่านเคยไดเ้ห็นบา้งไหม? และเถาองุ่นซ่ึงไม่น าพาต่อก่ิงกา้นของตนเลยมีบา้งไหม? ถา้เป็นไปไดแ้ลว้
ไซร้ ท่านก็อาจคิดดว้ยวา่พระเจา้คงไม่ทรงมีแผนใด ๆ ส าหรับชีวิตของท่านเหมือนกนั ตวัอยา่งท่ียกมา
อา้งในพระคริสตธรรมคมัภีร์ก็เพื่อ เป็นเคร่ืองหมาย ใชเ้ปรียบเทียบใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ซ่ึงบรรดาค
ริสเตียนทั้งหลายพึงมีต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของตน  

เหตุฉะนั้น คริสเตียนทั้งหลายจงทราบไวด้ว้ยเถิดวา่พระเจา้ไดท้รงก าหนดเป้าหมายและแผน
ชีวติของท่านไวเ้รียบร้อยแลว้ 
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บทที ่2 เรำอำจท ำผดิพลำดพระประสงค์ของพระเจ้ำได้ 

เชา้วนัหน่ึงขณะท่ีขา้พเจา้ก าลงัเป็นนกัเรียนอยูใ่นโรงเรียนพระคริสตธรรม พวกเราต่างต่ืนเตน้
กนัมากเพราะอาจารยผ์ูห้น่ึงซ่ึงเขา้มาสอนในชั้นไดก้ล่าวข้ึนวา่ “เกือบตลอดชีวติของฉนั ๆ ได้
ปฏิบติังานดีท่ีสุดในอนัดบัรองของพระเจา้” ต่อจากนั้นอาจารยเ์ล่าเร่ืองราวในชีวติของท่านซ่ึงท่านรู้สึก
วา่พระเจา้พอพระทยัท่ีจะให้ท่านเล่าสู่พวกเราฟังสมยัเม่ืออาจารยย์งัหนุ่มอยู ่ พระเจา้ไดท้รงเรียกท่าน
อยา่งชดัแจง้เพื่อใหไ้ปเป็นศาสนทูต แต่อาจารยไ์ม่ปฏิบติัตาม ทั้งท่ีเช่ือวา่เป็นพระประสงคข์องพระเจา้
จริง ๆ แต่อาจารยไ์ม่ปฏิบติัตาม กลบัท าการสมรสเสีย และเร่ิมงานเพื่อตนเอง (ไม่ค  านึงถึงพระประสงค์
ของพระเจา้) โดยเขา้ไปเป็นพนกังานบญัชีในธนาคารแห่งหน่ึง ความประสงคส่์วนใหญ่ในชีวิตของ
อาจารยข์ณะนั้นคือ พยายามท างานเพื่อเงิน และเพื่อมีบา้นท่ีน่าอยูส่ักหลงัหน่ึง แมว้า่พระวญิญาณ
บริสุทธ์ิจะทรงเตือนใจท่านอยูต่ลอดเวลาท่านก็ยงัไม่ปฏิบติัตาม เหตุการณ์เป็นอยูเ่ช่นน้ีหลายปี 
จนกระทัง่วนัหน่ึง ขณะท่ีนัง่ท างานอยูท่ี่ธนาคารท่านไดรั้บโทรศพัทแ์จง้ข่าววา่ บุตรคนเล็กไดป้ระสบ
อุบติัเหตุถึงแก่ความตายเสียแลว้ กวา่คริสเตียนผูน้ี้จะยอมจ านนต่อพระประสงคข์องพระเจา้ก็ตอ้งไดรั้บ
บทเรียนอนัแสนจะขมข่ืมก่อน หลงัจากท่ีไดใ้ชเ้วลาเขา้เฝ้าพระเจา้ตามล าพงัอยูห่น่ึงคืน โดยอธิษฐาน
ดว้ยน ้าตาไหลและใจร้าวระทม ท่ีสุดอาจารยก์็ยอมอ่อนนอ้มและเช่ือฟังน ้าพระทยัของพระเจา้ แต่สาย
เกินไปเสียแลว้ในการท่ีจะเดินทางไปท าการเป็นศาสนทูตประจ าอยูท่ี่แอฟริกา เพราะเหตุประตูดา้นน้ีได้
ปิดตายเสียแลว้เน่ืองจากความด้ือดึงในวยัหนุ่มของท่านเอง แมว้า่จะทราบดีวา่พระเจา้ทรงเรียกตนแลว้
คร้ังหน่ึงก็ตาม 

ณ บดัน้ีอาจารยจ์ะท าอยา่งไรต่อไป? ยอมถวายตวัแก่พระเจา้ดว้ยความอ่อนนอ้มถ่อมใจและดว้ย
ใจบอบช ้าและเศร้าโศก ท่านไดทู้ลขอพระเจา้ใหท้รงโปรดท าลายเคร่ืองพนัธนาการชีวติอนัด้ือดึงเสีย 
แลว้จะทรงป้ันให้เป็นประการใดก็สุดแทแ้ต่พระองค ์ พระเจา้ทรงสดบัฟังค าอธิษฐานของอาจารยจึ์งได้
ทรงประกอบภารกิจอนัเป็นคุณประโยชน์ และบงัเกิดผลแน่นอนใหท้่านกระท าจนตลอดชีวติท่ีเหลืออยู่
อาจารยจึ์งกลายเป็นก าลงัส าคญัในการสั่งสอนอบรมช่วยเหลือคนอ่ืน ๆ ท่ีจะเดินทางไปเป็นศาสนทูตใน
ท่ีต่าง ๆ ทัว่โลก ระหวา่งท่ีอาจารยไ์ดเ้ล่าถึงสาเหตุท่ีท่านท าผดิพระประสงคอ์นัดีเยีย่มของพระเจา้ใน
คร้ังแรกซ่ึงทรงเลือกสรรใหแ้ก่ชีวติของท่าน ท่านไดเ้ล่าพลางน ้าตาไหลไปพลาง บดัน้ีอาจารยข์อง
ขา้พเจา้ผูน้ี้คงใชชี้วิตของท่านปฏิบติังานดีท่ีสุดในอนัดบัสองของพระเจา้อยู ่

ต่อจากนั้น ขา้พเจา้ไดพ้บกบับุคคลอีกหลายคน ซ่ึงไดก้ล่าวเป็นพยานคลา้ยคลึงกนั โดยปกติค า
พยานเหล่าน้ีมกัมีน ้าตาแห่งความขมข่ืนระคนอยูด่ว้ยเสมอ เพราะชีวติของบางคนมิไดเ้ป็นไปตามท่ีองค์
พระผูเ้ป็นเจา้ทรงมุ่งหมายไวแ้ต่เดิม ถึงกระนั้นพระองคก์็ยงัมีหนทางปลายทางท่ีจะทรงใชส้อยมนุษย ์
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แมก้ระทัง่บุคคลท่ีประกอบกรรมท าผิดบาปและหลงเดินเลยประตูชยั อนัเป็นทางเดียวท่ีจะน าไปสู่พระ
ประสงคอ์นัดีเลิศของพระเจา้ การท่ีใครท าผดิพระประสงคอ์นัยอดเยีย่มซ่ึงพระเจา้ทรงมีต่อชีวิตของเขา
นั้น ยอ่มเป็นเร่ืองเศร้าสลดใจยิง่นกั เพื่อป้องกนัมิใหต้วัท่านตอ้งท าผิดพลาดจากน ้าพระทยัดีเลิศใน
อนัดบัแรกของพระเจา้เช่นนั้นดว้ย จงอ่านขอ้ความและค าพยานเหล่าน้ีใหล้ะเอียดถ่ีถว้น พระเจา้อาจใช้
ชีวติของใครก็ไดถ้า้หากเจา้ของยนิยอมถวายตวัไวใ้นพระหตัถข์องพระเจา้แต่โดยดี ไม่จ  ากดัวา่จะเป็น
ในระยะใดของชีวติ แต่ขอใหเ้ราไดอ้ยูใ่นบรรดาคนท่ีจะท าตามพระประสงคข์องพระเจา้ จงมอบกาย
ถวายชีวติแก่พระองคต์ั้งแต่ตน้ทางของชีวิต ณ บดัน้ีเพื่อจะหลีกเล่ียงเสียจากทางออ้มซ่ึงจะท าใหชี้วติ
ไดรั้บความปวดร้าวและความอบัอายขายหนา้ได ้

พระคริสตธรรมคมัภีร์ไดก้ล่าวถึงบางกรณีท่ีน่าเศร้าใจไวด้ว้ย คือเร่ืองราวของบุคคลท่ีเหินห่าง
จากน ้าพระทยัของพระเจา้ เช่น ซาอูล กษตัรยแ์รกของชาติยดูา ซ่ึงเป็นตวัอยา่งส าคญัและน่าสลดใจยิง่
นกั ซาอูลเป็นผูห้น่ึงพระเจา้ทรงเลือกตั้งไวเ้ป็นกษตัริยค์รอบครองชาติอิสราเอลและเป็นผูท่ี้ชาว
อิสราเอลไดเ้ห็นดีเห็นชอบเลือกข้ึนดว้ย (1 ซามูเอล 9:15-20,10:1,6,10:17-24) ทุกส่ิงทุกอยา่งสนบัสนุน
ใหซ้าอูลไดเ้ป็นใหญ่เป็นโต เม่ือพระเจา้ไดท้รงเรียกท่านแลว้ ท่านก็ไดรั้บการเจิมและสวมมงกุฎเป็น
ผูน้ า เป็นแม่ทพัและเป็นกษตัริยแ์ห่งชนชาติอิสราเอล พระวญิญาณบริสุทธ์ิของพระเจา้เสด็จลงมาสวม
ทบัท่าน เพื่อช่วยประคบัประคองท่านใหท้รงท างานส าเร็จดว้ยดี แต่น่าอนาถภายหลงัต่อมาดว้ยอ านาจ
ของความหยิง่ยะโสและความริษยาอนัร้อนแรง กษตัริยซ์าอูลก็ไดท้รงหนัพระพกัตร์ไปเสียจากวถีิทางท่ี
พระเจา้ทรงก าหนดไวแ้ละทรงอวยพระพรให ้ (1 ซามูเอล 13:9-14;15:13-26,35;28:7-9;31:3-5) พระ
วญิญาณบริสุทธ์ิจึงเสด็จละทิ้งท่านไป พระเจา้ปฏิเสธท่านเสีย ชีวติบั้นปลายของท่านจึงประสบกบัความ
หายนะ เส่ือมศกัด์ิเสียศรี และจบลงดว้ยการปลงพระชนมข์องพระองคเ์อง บุรุษอ่ืนก็ไดรั้บเลือกให้เขา้
ปฏิบติัภารกิจสืบต่อจากกษตัริยซ์าอูลซ่ึงเป็นผูท่ี้พระเจา้ทางเลือกสรรไวแ้ต่แรก  

กษตัริยซ์าโลมอนอีกผูห้น่ึงเป็นตวัอยา่งท่ีน่าสลดใจยิง่นกั แมว้า่ท่านจะเป็นกษตัริยข์องชนชาติ
อิสราเอลซ่ึงครองราชยอ์ยูเ่ป็นเวลาชา้นานมาก ทรงมีความเฉลียวฉลาดปราดเปร่ืองท่ีสุดในโลก และ
ปฏิบติัตามน ้าพระทยัของพระเจา้ทุกประการ แต่ภายหลงัท่านก็ยงัยอมใหค้วามลุ่มหลงในอิสตรี และ
ทรงคลอ้ยตามความปรารถนาของเน้ือหนงั ซ่ึงชกัจูงท่านใหด้ าเนินไปในทางผดิ เพราะไม่ทรงเช่ือฟัง
พระเจา้ ทรงกระท าการผดิพลาดต่าง ๆ พระเจา้จึงตรัสแก่ท่านวา่ เม่ือพระองคท์่านสวรรคตไปแลว้ พระ
ราชอาณาจกัรของพระองคท์่านตอ้งถูกแบ่งแยกออกเป็นสองประเทศ การแบ่งแยกน้ีควรจะไดก้ระท าใน
รัชสมยัของพระองคท์่านเอง แต่เพราะพระเจา้ไดท้รงสัญญาไวต่้อกษตัริยด์าวดิ พระราชบิดาของ
พระองคท์่านวา่ พระองคจ์ะทรงอวยพระพรใหแ้ก่กษตัริยซ์าโลมอน มีหลายคนท่ีมีสภาพเช่นเดียวกบั
กษตัริยซ์าโลมอน แมว้า่จะมีปัญญาฉลาดเฉลียวล ้าเลิศสักเพียงไรก็ยงักระท าผดิน ้าพระทยัของพระเจา้ 
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เพราะลุ่มหลงในสตรีบางคน ขา้พเจา้จะขอกล่าวเฉพาะบางคนท่ีไม่เอาใจใส่ในน ้าพระทยัของพระเจา้ทั้ง 
ๆ ท่ีทราบดี พระองคมี์พระประสงคจ์ะใหท้  าประการใด เช่นท าการสมรสกบัหญิง หรือชายซ่ึงไม่มีวนั
จะเดินไปตามทิศทางท่ีพระเจา้ทรงจดัสรรไวใ้ห ้ บางคนยอมมอบส่ิงสารพดัถวายแด่พระเจา้ แต่ก็ยงัไม่
ประสงคจ์ะใหพ้ระเจา้ทรงเลือกเฟ้นหาคู่ครองร่วมชีวติให้ตน เพราะเหตุน้ี จึงท าใหชี้วติทั้งชีวติของตน
ตอ้งเสียหาย นอกจากนั้นยงัมีตวัอยา่งท่ีน่าเศร้าใจของบุรุษบางคน ซ่ึงปรากฏวา่สมยัหน่ึงไดม้อบถวาย
ชีวติปฏิบติัตามพระประสงคข์องพระเจา้ดว้ยความสัตยซ่ื์อ และติดตามพระองคไ์ป แต่แลว้ก็กลบัตกไป
อยูใ่นความผดิบาป เช่น ท าการล่วงประเวณีเป็นตน้ ชีวติอนัประกอบดว้ยความดีงามของตนก็ตอ้งเส่ือม
โทรมไป ตวัอยา่งเช่น 

เร่ืองกษตัริยอุ์ซียา ในหนงัสือ 2 เธสะโลนิกา บทท่ี 26 มีขอ้ความดงัต่อไปน้ี: เม่ืออุซียาข้ึนเสวย
ราชยน์ั้น อุซียามีพระชนมายไุดสิ้บหกพรรษา ท่านไดค้รอบครองท่ีกรุงเยรูซาเล็ม 52 ปี...ท่านได้
ประพฤติเป็นการชอบต่อพระเนตรพระเยโฮวาห์....ท่านไดต้ั้งพระทยัแสวงหาพระเจา้...ท่านไดแ้สวงหา
พระเยโฮวาห์นานเท่าไร พระเจา้ก็ทรงบนัดาลใหท้่านมีความเจริญนานเท่านั้น...ท่านก็มีช่ือเสียงเล่ืองไป
ดว้ยพระเจา้ทรงอุดหนุนใหท้่านเจริญข้ึนเป็นอยา่งน่าอศจัรรยจ์นตั้งมัน่คงได ้ แต่เม่ือมีความเจริญเป็น
ปึกแผน่แลว้ท่านก็มีใจหยิง่ท าการชัว่ ไดล่้วงละเมิดต่อพระเยโฮวาห์พระเจา้ของพระองค ์ และไดเ้สด็จ
ไปในพระวหิารของพระเยโฮวาห์ มีพระประสงคจ์ะเผาเคร่ืองหอมถวายท่ีแท่นส าหรับเผาเคร่ืองหอม 
อิศริยาห์ ผูเ้ป็นปุโรหิตพระเยโฮวาห์....ไดต้ามเสด็จเขา้ไปดว้ยและไดทู้ลหา้มกษตัริยอุ์ซียาวา่ “มิใช่
หนา้ท่ีของพระองคท์่านท่ีจะเผาเคร่ืองหอมถวายแก่พระเยโฮวาห์ แต่เป็นหนา้ท่ีของปุโรหิต ซ่ึงเป็น
ตระกลูของอาโรน คือเป็นคนเฉลิมตั้งไวส้ าหรับเผาเคร่ืองหอมถวายขอพระองคท์่านจงเสด็จไปจากห้อง
บริสุทธ์ิน้ีเถิดดว้ยพระองคไ์ดท้  าล่วงเกินแลว้”...อุซียาก็กร้ิว...และขณะท่ีทรงกร้ิวโกรธพวกปุโรหิตอยู่
นั้น ในทนัใดนั้นโรคเร้ือนก็เกิดข้ึนท่ีพระพกัตร์...ส่วนอิศริยาห์ ปุโรหิตใหญ่ ไดต้รวจดูแลว้เห็นวา่ 
พระองคท์รงเป็นโรคเร้ือนข้ึนท่ีพระพกัตร์แลว้จึงบงัคบัใหรี้บเสด็จออกไปเสียท่ีนัน่...เหตุวา่พระเยโฮ
วาห์ทรงลงโทษพระองคแ์ลว้ กษตัริยอุ์ซียาทรงเป็นโรคเร้ือนตราบเท่าจนถึงวนัสวรรคต และตอ้ง
ประทบัอยูใ่นโรงพยาบาลโรคเร้ือน และตอ้งขาดจากพระวหิารของพระเยโฮวาห์ กษตัริยท่ี์ดีองคน้ี์เม่ือ
ทรงละทิ้งความดี โดยถอยห่างจากพระประสงคข์องพระเจา้ ก็ตอ้งทรงถูกลงโทษอยา่งหนกัแต่กระนั้นก็
ยงัไดรั้บอนุญาตใหค้งเป็นกษตัริยอ์ยูจ่นกระทัง่เสด็จสวรรคต  

จงพิจารณาดูชีวติของอบัราฮมัอีกผูห้น่ึง ซ่ึงพระเจา้ไดท้รงก าหนดพระประสงคแ์ละแผนชีวติ
ของท่านไวแ้ลว้ โดยจะทรงตั้งใหท้่านเป็นบิดาแห่งชนชาติท่ีพระเจา้ทรงเสือกสรรไว ้ แต่เพราะอบัราฮมั
เกิดความสงสัยข้ึนในใจวา่ตนกบันางซาราภรรยาหามีบุตรดว้ยกนัไม่ ไฉนพระประสงคข์องพระเจา้จึง
จะเป็นไปได ้ ดงันั้น อบัราฮมัจึงรับนางฮาฆารสาวใชอี้ยปิตไ์วเ้ป็นอนุภรรยา และมีบุตรชายกบัภรรยา
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ใหม่คนหน่ึง ความผดิของอบัราฮมัในการขดัขืนน ้าพระทยัของพระเจา้คร้ังน้ี เป็นเหตุใหเ้กิดผลเสียหาย
แก่ครอบครัวของอบัราฮมัอยา่งมากมาย เร่ิมดว้ยการทะเลาะเบาะแวง้ของภรรยาทั้งสอง ต่อมาก็ระหวา่ง
บุตรชายทั้งคู่ และต่อมาความเดือดร้อนอนัร้ายแรงก็ยงัคงมีอยูใ่นระหวา่งพงศพ์นัธ์ุของอิสราเอล 
(อาหรับ) และพงศพ์นัธ์ุของอิสราเอล (ยวิ) ผูเ้ป็นลูกหลานของนางทั้งสอง ความยุง่ยากท่ีเกิดข้ึนในปา
เลศไตน์ระหวา่งพนัปีท่ีล่วงมาแลว้จนกระทัง่บดัน้ี ก็เป็นเร่ืองระหวา่งคนสองเผา่น้ีเอง ชาวอาหรับคือ
ลูกหลานสืบต่อมาจากนางฮาฆาร นัน่คือพงศพ์นัธ์ุของอิสราเอล ศาสนามะหะหมดัก็เกิดข้ึนจากชาว
อาหรับน้ีแหละ ศาสนาน้ีไดข้ดัขวางพระกิตติคุณของพระเยซูคริสตอ์ยา่งส าคญัในทอ้งถ่ินต่าง ๆ หลาย
แห่ง อบัราฮมัไดก้ระท าผดิต่อน ้าพระทยัของพระเจา้ในส่ิงท่ีนบัวา่ส าคญัมากขอ้หน่ึง ยงัผลใหโ้ลกทุก
วนัน้ีตอ้งพลอยรับกรรมอนัน่าอนาถใจไปดว้ย ถา้ในชีวติของท่าน (ผูอ่้าน) ท่านไดก้ระท าผดิพระ
ประสงคข์องพระเจา้ดว้ยผูห้น่ึง อาจมีผลอนัน่าเศร้าสลดใจอยา่งใดบงัเกิดข้ึนไดบ้า้ง? 

บุคคลเหล่าน้ีบางคนมิไดป้ระพฤติตามน ้าพระทยัของพระเจา้ เพราะขาดการเสียสละประโยชน์
สุขส่วนตวั บางคนเป็นเพราะความอ่อนแอตามสันดานของมนุษย ์บางคนเพราะจิตใจไม่เช่ือฟัง และบาง
คนก็เป็นเพราะสงสัยและเคลิบเคล้ิมหลงใหล ดงัเช่นกรณีของอบัราฮมั แต่ผลลพัธ์นั้นก็เหมือน ๆ กนัแม้
จะเป็นคนของพระเจา้แต่ก็อาจการท าผดิพลาดจากพระประสงคข์องพระเจา้ได ้ เพราะมูลเหตุอยา่ง
เดียวกนั คือขาดการเสียสละและมีความอ่อนแอเยีย่งมนุษยธ์รรมดาทัว่ ๆ ไป มีเจตนาไม่เช่ือฟัง หรือ
มิฉะนั้นก็เป็นเพราะความไม่เขา้ใจ ขอให้เราทั้งหลายพึงสังวรณ์และระมดัระวงัใหจ้งหนกั เพื่อจะมิตอ้ง
ตกเขา้ไปอยูใ่นกลุ่มคนท่ีเตม็ไปดว้ยความเศร้าเสียใจเน่ืองจากเดินทางผิด การกระท าผดิน ้าพระทยัของ
พระเจา้นั้นเป็นส่ิงท่ีอาจเป็นไปได ้ดงันั้นขอใหเ้ราทั้งหลาย “จงระวงัใหดี้ในการประพฤติ อยา่ใหเ้หมือน
คนอปัญญา แต่ใหเ้หมือนคนมีปัญญา....แต่จงเขา้ใจน ้าพระทยัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้นั้นเป็นอยา่งไร” 
เอเฟซสั 5:15 แลว้ด าเนินมุ่งหนา้ไปตามนั้นเถิด 
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บทที ่3 กำรไม่ปฏิบัติตำมน ำ้พระทยัของพระเจ้ำคอืกำรพลำดชีวติอนั

อุดมสมบูรณ์ 

พระเจา้ทรงมีพระประสงคจ์ะใหบ้รรดาบุตรทั้งหลายของพระองค ์ ไดช่ื้นชมในชีวิตอนัอุดม
สมบูรณ์ พระเยซูคริสตท์รงตรัสไวว้า่ “เราไดม้าเพื่อเขาทั้งหลายจะไดชี้วิตและจะไดชี้วตินั้นครบ
บริบูรณ์” ยอห์น 10:10 และพระองคไ์ดท้รงตรัสถึงส่ิงอ่ืน ๆ ซ่ึงมีความหมายในท านองเดียวกนัน้ีอีก
หลายประการ “เรามอบความสุขไวแ้ก่ท่านทั้งหลายความสุขของเรา ๆ ใหแ้ก่ท่าน เราใหแ้ก่ท่านไม่
เหมือนโลกให ้อยา่ใหใ้จของท่านเป็นทุกข ์อยา่กลวัเลย” ยอห์น 14:27 “ผูใ้ดท่ีเขา้สนิทอยูใ่นเรา และเรา
เขา้สนิทอยูใ่นเขา ผูน้ั้นจะเกิดผลมาก” ยอห์น 15:5 “ถา้ท่านทั้งหลายเขา้สนิทอยูใ่นเรา และถอ้ยค าของ
เราฝังอยูใ่นท่าน ๆ จะขอส่ิงใดซ่ึงท่านปรารถนาก็จะไดส่ิ้งนั้น พระบิดาของเราไดรั้บเกียรติยศเพราะส่ิง
น้ี คือเม่ือท่านเกิดผลมาก” ยอห์น 15:7,8 “ส่ิงเหล่านั้นเราไดบ้อกท่านทั้งหลายแลว้ เพื่อความยนิดีของเรา
ไดอ้ยูใ่นท่าน และความยนิดีของท่านจะบริบูรณ์” ยอห์น 15:11 “ผูใ้ดจะกินน ้าซ่ึงเราจะใหน้ั้นจะไม่
กระหายเป็นนิรันดร์ แต่....จะบงัเกิดเป็นบ่อน ้าในตวัเขาพลุ่งข้ึนถึงชีวติเป็นนิตย”์ 4:13,14 “ผูท่ี้วางใจใน
เรา-แม่น ้าประกอบดว้ย ชีวิตจะไหลออกจากภายในผูน้ั้น” ยอห์น 7:38 ในบทเพลงสรรเสริญท่ี 23 
กษตัริยด์าวดิไดท้รงวาดภาพซ่ึงมีความหมายคลา้ยคลึงกนัคือ “ขา้พเจา้จะไม่ขดัสน พระองคท์รงโปรด
ใหข้า้พเจา้นอนลงในท่ีมีหญา้เขียวสด ทรงน าขา้พเจา้ไปริมฝ่ังแม่น ้าท่ีสงบเงียบ พระองคท์รงโปรดให้
จิตใจขา้พเจา้ฟ้ืนช่ืนข้ึน...ขา้พเจา้จะไม่กลวัอนัตรายเลยเพราะพระองคท์รงสถิตอยูด่ว้ยขา้พเจา้ไมท้ณัฑ
กร และทานพระกรของพระองคท์รงประเลา้ประโลมขา้พเจา้...จอกด่ืมของขา้พเจา้เตม็ลน้อยู”่ 

ขอ้พระธรรมเหล่าน้ี และท่ีปรากฏอยูใ่นพระคริสตธรรมคมัภีร์ตอนอ่ืน ๆ อีกมากมายมิใช่ค ามัน่
สัญญาท่ีบอกถึงชีวิตอนัสมบูรณ์ซ่ึงพระเจา้จะพระราชทานใหแ้ก่คนของพระองคด์อกหรือ? จากขอ้พระ
ธรรมเหล่าน้ีเราทั้งหลายจะแลเห็นชีวติอนัอุดมสมบูรณ์ ความสุขอนัแทจ้ริงและความจีรังย ัง่ยนืแห่งการ
บงัเกิดผลมากมาย การสดุดีพระเจา้ ความร่าเริงยนิดีอนัถาวร และจิตวิญญาณท่ีอ่ิมเอิบ จอกด่ืมท่ีเตม็ลน้
อยู ่ ตามจินตนาภาพท่ีกษตัริยด์าวดิไดว้าดให้เราเห็นนั้นยอ่มหมายถึงความสมบูรณ์ทั้งชีวติน้ี และตลอด
ถึงชีวตินิรันดร์ในอนาคตดว้ย 

ชีวติเช่นท่ีกล่าวมาแลว้ นั้นเป็นไปไดจ้ริง ๆ ส าหรับบุตรของพระเจา้ทุกคน และเป็นสิทธิของ
พวกเขาอยา่งแทจ้ริงดว้ย เพราะพระเจา้ไดท้รงจดัเตรียมไวใ้หแ้ก่เขาเหล่านั้นตามท่ีทรงสัญญาไวแ้ก่พวก
เขาแลว้ พระเจา้ทรงมีพระประสงคจ์ะใหบุ้ตรทั้งหลายของพระองคไ์ดรั้บชีวติบริบูรณ์ ถา้เช่นนั้นเหตุใด
จึงมีคริสเตียนนอ้ยคนนกัท่ีไดรั้บชีวิตบริบูรณ์น้ี? เหตุใดจึงมีคริสเตียนนอ้ยเหลือเกินท่ีไดรั้บความอ่ิม
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เอิบใจในพระคริสต?์ เหตุใดจึงมีผูท่ี้ติดสนิทกบัพระเจา้นอ้ยคนนกั? หรือจะกล่าวอีกนยัหน่ึงวา่ เหตุไฉน
สานุศิษยทุ์กคนจึงมิไดรั้บชีวิตสมบูรณ์ของพระเยซูเจา้ ซ่ึงพระคริสตธรรมคมัภีร์มกักล่าวถึงอยูเ่สมอ
รวมทั้งในค าพยานของชาวคริสเตียนดว้ย? ค าตอบก็คือ เขาเหล่านั้นมิไดด้ ารงชีวิตอยูใ่นขอบเขตท่ีพระ
เจา้พึงประสงค ์คือมิไดก้ระท าตามน ้าพระทยัของพระเจา้นัน่เองเขาจึงมิไดรั้บชีวิตสมบูรณ์ 

เม่ือคริสเตียนคนใดเหินห่างจากน ้าพระทยัของพระเจา้ ไม่วา่จะสืบเน่ืองจากความอ่อนแอของ
มนุษย ์หรือการไม่เช่ือฟังค าโดยเจตนา หรือไม่ทราบถึงน ้าพระทยัของพระเจา้ก็ตาม เขายอ่มไม่มีโอกาส
ไดรู้้รสความยนิดีในชีวิตอนัครบบริบูรณ์นั้นเลย ภรรยาซ่ึงขาดความจงรักภกัดีต่อความรักความ
ปรารถนาต่าง ๆ ของสามี ไฉนจึงจะมีโอกาสไดก้ลมเกลียวจนเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกบัสามีผูซ่ึ้งรัก และ
สัตยซ่ื์อไดเ้ล่า? บุตรชายหน่ึงไม่อยูใ่นถอ้ยค าของบิดา จะไดรั้บความปราณีและความสนิทสนมอยา่ง
แทจ้ริงจากบิดา ซ่ึงบุตรชายคอยแต่เจตนาขดัความประสงคข์องบิดาอยูเ่สมอไดอ้ยา่งไร? นกัธุรกิจท่ีไม่
สนใจวา่เพื่อนร่วมงานของตนจะมีความประสงคอ์ยา่งไร ซ ้ ายงัหมัน่ละเมิดสิทธิของเพื่อนร่วมงานอยู่
เสมอ ๆ จะไดรั้บมิตรภาพและความสัมพนัธ์อนัดีจาก เพื่อนร่วมงานของตนไดห้รือ? คนเราจะรักษา
ไมตรีจิตมิตรภาพระหวา่งเพื่อนฝงูใหด้ ารงอยูไ่ดอ้ยา่งไร ในเม่ือฝ่ายหน่ึงไม่เอาใจใส่ต่อความประสงค์
ของอีกฝ่ายหน่ึงเลย หรือชอบกระท าท่ีอีกฝ่ายหน่ึงไม่พึงประสงคใ์หต้นกระท า? ฉนัใดก็ดี คริสเตียน
ทั้งหลายซ่ึงไม่เช่ือฟังและปฏิบติัตามน ้าพระทยัของพระเจา้ซ่ึงทรงก าหนดไวส้ าหรับชีวิตของตน 
แน่นอนท่ีสุดวา่เขาเหล่านั้นจะไม่มีโอกาสไดรั้บพระพรอนัอุดมและความปิติยนิดีของชีวติคริสเตียน น่ี
คือขอ้เทจ็จริงซ่ึงคริสเตียนทุกคนควรส าเหนียกไวใ้หจ้งหนกั 

เม่ือคริสเตียนใด รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ตามท่ีพระเจา้ทรงจดัเตรียมไวใ้หแ้ก่เขา และทรงมีพระ
ประสงคจ์ะใหเ้ขามีส่วนดว้ย ชีวติของเขาจะตอ้งยดึมัน่อยูใ่นส่ิงส าคญัสามส่ิงเป็นอยา่งนอ้ย คือ 1. จะได้
ส าเร็จซ่ึงความปรารถนาอนัแรงกลา้ภายในใจของตน (ส าหรับตนเอง) บทเพลงสรรเสริญ 23:5;63:5,6; 
107:9 ยอห์น 4:13,14; 7:37; 14:27,ฯลฯ 2. ถวายเกียรติยศแก่พระเจา้ (ส าหรับพระเจา้) ยอห์น 15:8 
มทัธิว 5:16 ,1 โครินธ์ 6:20 เอเฟซสั 1:6 3. น าความรอดและพระพรของพระเจา้ไปสู่ผูอ่ื้น (ส าหรับเพื่อน
มนุษย)์ กิจการ 4:13; 9:15, 1 โครินธ์ 4:9, 2 โครินธ์ 4:10,11 กาลาเทีย 1:16, 6:10 ฟีลิปปี 1:20 ลูกา 
24:47,48 ฯลฯ ถา้เราอ่อนนอ้มยอมจ านนท าตามน ้าพระทยัของพระเจา้มากเท่าใด และด าเนินชีวติของ
เราตามท่ีพระเจา้ทรงพระประสงคม์ากแค่ไหน ส่ิงส าคญัทั้งสามประการในชีวติของเราก็จะบริบูรณ์ข้ึน
เท่านั้น แต่ถา้เราเช่ือและปฏิบติัตามน ้าพระทยัของพระเจา้นอ้ยลงเพียงไรเรารู้สึกวา่ส่ิงส าคญัทั้งสามส่ิง
อนัมีอยูใ่นชีวิตของเราไดล้ดนอ้ยลงเพียงนั้น ทั้งน้ีเราพอจะสังเกตรู้ไดโ้ดยง่าย 

1. พระกิตติคุณอนัประเสริฐแห่งพระเยซูคริสตน์ั้นพระเจา้ทรงฤทธ์ิทรงตั้งพระทยัใหอ้ านวย
ประโยชน์แก่มวลมนุษยช์าติ เพื่อเป็นเคร่ืองสนองความตอ้งการภายในใจของเขาใหส้มปรารถนา พระ
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เยซูคริสตท์รงตรัสไวว้า่ “บุคคลผูใ้ดหิวกระหายความชอบธรรมก็เป็นสุข เพราะวา่เขาจะไดอ่ิ้มบริบูรณ์” 
มทัธิว 5:6 ขอ้ความในพระคริสตธรรมคมัภีร์ต่าง ๆ ซ่ึงไดน้ ามากล่าวไวแ้ลว้ ยอ่มพิสูจน์ใหเ้ห็นชดัถึง
ความบริบูรณ์น้ี พระเจา้ทรงสร้างจิตวิญญาณของมนุษยใ์หมี้แต่ความด้ินรนกระวนกระวาย ไม่มีความ
พอใจและไร้ความอ่ิมใจในส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงเป็นวตัถุทางโลก หรือฝ่ายเน้ือหนงัแต่มีทางเดียวเท่านั้นท่ีจะท า
ใหจิ้ตวิญญาณของมนุษยไ์ดรั้บความสุขสงบและรับความพึงพอใจ นัน่คือการหนัเขา้หาพระเจา้ทางองค์
พระเยซูคริสต ์ และด ารงชีวิตตามน ้าพระทยัอนัยอดเยีย่มของพระเจา้ซ่ึงปรากฏในพระเยซูคริสต์ (1 เธ
สะโลนิกา 5:18) อนัผลท่ีเกิดจากการหนัเขา้หาพระเจา้คือ “ความยนิดีในความรอด” และ “สันติสุขใน
พระเจา้” แต่ก็ยงัมี “ความยนิดีจนบอกไม่ถูก” และ “สนัติสุขจากพระเจา้” อนัเกิดจากการท่ีเราด าเนิน
ชีวติอยูเ่ฉพาะพระพกัตร์พระเจา้ทุก ๆ วนั และปฏิบติัตามน ้าพระทยัอนับริสุทธ์ิของพระองค ์ บุคคลท่ี
ไดรั้บความรอดพน้บาปแลว้ แต่มิไดด้ าเนินชีวติดว้ยความเช่ือฟังตามพระประสงคข์องพระเจา้ ก็อาจมี
ความสงบในพระเจา้ได ้แต่หามี “ความสุขซ่ึงประทานจากพระเจา้” เขา้มาปกครองใจของตนไม่ หรืออีก
นยัหน่ึงเขาไม่มีความยนิดีในพระคริสตท์่วมทน้อยูใ่นวิญญาณของผูน้ั้น หากท่านตอ้งการใหส้ันติสุข
ของพระคริสตค์รอบครองจิตใจของท่าน (โคโลสี 3:15) ท่านก็ตอ้งใหน้ ้าพระทยัของพระเจา้ปกครอง
ชีวติของท่านดว้ย 

มีคริสเตียนมากมายท่ีเกือบจะไม่เคยคิดถึงน ้าพระทยัของพระเจา้ซ่ึงมีต่อชีวติของตนเลย เพราะ
เหตุน้ีเขาจึงมีความรู้แต่เพียงนิดหน่อยหรือบางทีก็ไม่รู้เร่ืองเอาเลย วา่ชีวติซ่ึงเตม็ไปดว้ยสันติสุขและมี
ความอ่ิมใจอยา่งลึกซ้ึงในพระเยซูเจา้นั้นหวานช่ืนสักเพียงไร เม่ือพระคริสตธรรมคมัภีร์กล่าวถึงความ
สงบสุขซ่ึงมีไวส้ าหรับพลไพร่ของพระเจา้ (ฮีบรู 4:9) คนพวกน้ีไม่รู้เร่ืองเลย และเม่ือเขาด าเนินชีวติตาม
แนวของเขาน้ี เขาก็ไม่เคยตั้งใจอยากรู้สึกหน่ึงส่ิงใดท่ีเก่ียวเน่ืองกบัความสงบสุขของพระเจา้ ซ่ึงพระเจา้
ทรงมีพระประสงคท่ี์จะพระราชทานใหแ้ก่คนของพระองค ์

เม่ือชาวคริสเตียนไดอ่้านชีวประวติัของบุคคล เช่น ฮดัซนั เทเล่อร์ และยอร์ช มูลเล่อร์ ต่างก็
รู้สึกวา่การด ารงชีวติตามแบบของท่านทั้งสองนั้น ออกจะเกินสติปัญญาของคนธรรมดานกั เหลือ
ความสามารถท่ีคนทั้งหลายจะเอาอยา่งได ้ แต่ท่ีแทน้ั้นอะไรเล่าคือเคล็ดลบัในชีวิตของคนทั้งสองนั้น? 
มิใช่เพราะ เขาตระหนกัถึงน ้าพระทยัพระเจา้และปฏิบติัตามโดยไม่ค  านึงถึงมูลค่าของส่ิงท่ีจะตอ้ง
สูญเสียไปดอกหรือ? ท่านเต็มใจเสียสละลงทุนชนิด “เท่าไหร่ก็เท่ากนั” และท่านทั้งสองก็ไดเ้ก่ียวเก็บผล
คุม้ค่ามิใช่หรือ? ผลท่ีไดรั้บนั้นสมควรกนัไหมกบัความเสียสละของท่าน? เราสมยัน้ีเสียใจและเวทนา
คนทั้งสองนั้นหรือ? เราไม่นึกอิจฉาท่านทั้งสองน้ีบา้งหรือ? ท่านทั้งสองคน้พบแลว้วา่ ชีวติอนับริบูรณ์
ของคริสเตียนนั้น จะแยกออกโดยไม่เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัน ้าพระทยัพระเจา้ไดไ้ม่ และส่ิงใดท่ีคนทั้ง
สองไดค้น้พบวา่เป็นความจริงส าหรับชีวติก็เป็นความจริงส าหรับคนทั้งหลายดว้ย 
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2. การท่ีจะถวายเกียรติยศต่อพระเจา้นั้น แทจ้ริงไม่จ  าเป็นจะตอ้งกล่าววา่ ไม่มีชีวิตของใครจะ
ถวายเกียรติยศแก่พระเจา้ได ้ ถา้ชีวตินั้นมิไดด้ ารงอยูต่ามน ้ าพระทยัอนัยอดเยีย่มของพระเจา้ บุตรท่ีมิได้
อยูใ่นโอวาทของบิดายอ่มจะไม่เคารพยกยอ่งบิดาของตน ฉนัใดก็ดีบุตรของพระเจา้ก็คงไม่ถวาย
เกียรติยศต่อพระบิดาเจา้ในเม่ือเขาไม่เอาใจใส่วา่พระองคจ์ะพอพระทยัหรือไม่ หรือมกัจงใจกระท าผดิ
ต่อน ้าพระทยัของพระเจา้อยูต่ลอดเวลา อยา่งไรก็ดี จุดประสงคใ์หญ่ท่ีพระเจา้ทรงไถ่บาปมนุษยซ่ึ์งได้
หลงกระท าผดิบาปและพากนัเหินห่างจากน ้าพระทยัของพระเจา้ พระเจา้ก็ยงัมีพระราชประสงคจ์ะให้
มนุษยถ์วายเกียรติยศและเทอดสง่าราศีแก่พระองคเ์หมือนเม่ือเดิม พระเจา้ทรงสร้างมนุษยต์ามแบบพระ
ฉายของพระองค ์ เพื่อวา่มนุษยจ์ะไดเ้ป็นศรีสง่าและเป็นม่ิงขวญัของส่ิงสารพดัท่ีพระองคท์รงเนรมิต
สร้างข้ึนไว ้ คร้ันความผดิบาปปรากฏข้ึนทุกส่ิงทุกอยา่งก็ผนัแปรไปจนหมดส้ิน แบบพระฉายาของพระ
เจา้ในร่างมนุษยก์็อบัเฉาเศร้าหมองไป พดูตามขอ้เทจ็จริงแลว้ พระฉายานั้นก็เกือบจะลงเลือนหายไป
หมดเสียดว้ยซ ้ า มนุษยชาติกลายเป็นส่ิงท่ีน่าอปัยศท่ีสุดในบรรดาส่ิงทั้งหมดท่ีพระเจา้ทรงเนรมิตสร้าง
ข้ึนไว ้ นอกจากการไถ่บาปใหพ้น้บาปแลว้ พญามารก็มีชยัชนะเหนือมนุษยชาติทั้งกลายจนบดัน้ี โดย
การไถ่บาปซ่ึงส าเร็จบริบูรณ์ในองคพ์ระเยซูคริสต ์ และโดยพระเยซูคริสต ์ มนุษยซ่ึ์งหนาแน่นดว้ย
ความผดิบาปและดว้ยความชัว่ร้ายเลวทราม จึงไดก้ลบัคืนเป็นไมตรีกบัพระเจา้อีกคร้ังหน่ึง น่ีแหละคือ
เจตนารมณ์อนัสูงสุดในการท่ีพระเจา้ทรงพระราชทานความรอดใหแ้ก่มนุษย ์ เม่ือคริสเตียนผูซ่ึ้งบงัเกิด
ใหม่ ไดรั้บการสร้างใหม่โดยการไถ่ดว้ยพระโลหิตวเิศษของพระคริสตแ์ลว้เกิดการไม่เช่ือฟัง และไม่
กระท าตามแผนและพระประสงคข์องพระเจา้ซ่ึงทรงจดัวางไวส้ าหรับเรา พระเจา้ก็จะตอ้งทรงโทมนสั
อยา่งหนกั และพระนามอนับริสุทธ์ิของพระองคก์็ไดรั้บความอบัอาย หรืออยา่งนอ้ยเกียรติยศและสง่า
ราศีซ่ึงชีวติของบุคคลเหล่านั้นควรจะไดน้ ามาถวายแก่พระองคก์็ขาดตกบกพร่องไป น่ีเป็นส่ิงส าคญัท่ี
ท่านทั้งหลายควรจะไดต้รึงตรองดูใหจ้งดี คือชีวิตของท่านเองเป็นบ่อเกิดแห่งการถวายสรรเสริญและ
ความช่ืนชมยนิดีในพระเจา้หรือไม่? หรือวา่เป็นตน้เหตุอนัน าความเศร้าหมองและความน่าละอายมาสู่
พระองค?์ ชีวิตของท่านเป็นเคร่ืองมือแพร่พระกรุณาธิคุณของพระเจา้หรือเปล่า? หรือเป็นท่ีท าใหพ้ระ
นามของพระองคต์อ้งไดรั้บความเส่ือมเสีย? ท่านไดก้ระท าใหพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิซ่ึงสถิตอยูใ่นท่าน
พอพระทยัหรือเศร้าโศก? ท่านไดถ้วายพระเกียรติยศแก่พระนามอนัประเสริฐแห่งพระเยซูคริสตอ์งค์
พระผูช่้วยใหร้อดของท่าน หรือวา่ท่านท าลายพระเกียรติของพระองค?์ ส่ิงท่ีชีวติคริสเตียนแต่ละคนอาจ
น าความเศร้าสลดและความเส่ือมพระเกียรติอยา่งใหญ่หลวงมาสู่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้นั้น ไดแ้ก่การไม่
น าพาและไม่กงัวลต่อน ้าพระทยัของพระองคน์ัน่เอง คนเราเม่ือมีความรักอยูใ่นใจยอ่มปรารถนาท่ีจะท า
ใหถู้กใจผูท่ี้ตนรัก ถา้เรารักพระเจา้อยา่งแทจ้ริงเรายอ่มอยากจะท าใหเ้ป็นท่ีชอบพระทยัของพระองค ์
และเหนือส่ิงอ่ืนใดทั้งส้ิน เราตอ้งคน้หาหนทางเพื่อไดท้ราบถึงน ้าพระทยัพระผูเ้ป็นเจา้ของเรา “เพื่อท่าน
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ทั้งหลายจะไดป้ระพฤติอยา่งท่ีสมควรแก่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ตามบรรดาความชอบใหเ้กิดผลในการดีทุก
อยา่ง” โคโลสี 1:10 อาจารยเ์ปาโลก็ไดก้ล่าวไวใ้น 1 เธสะโลนิกา 4:1 วา่ “ประพฤติ...เป็นท่ีชอบพระทยั
พระเจา้” 

3. ทุกคนคงตอ้งเห็นพอ้งกนัอยา่งแน่นอนวา่ชีวิตของคริสเตียนท่ีมิไดด้ าเนินตามน ้าพระทยัของ
พระเจา้นั้น ยอ่มไม่อาจท่ีจะน าพระพรอนัอุดมและประโยชน์สุขอนัสมบูรณ์ของพระเจา้มาสู่มนุษยชาติ
ทั้งมวลได ้อาทิเช่น ถา้พระเจา้ทรงสั่งใหท้่านไปเป็นศาสนทูตประจ าอยู ่ณ อเมริกาใตแ้ต่ท่านไม่ยอมไป 
ดงันั้นยอ่มนบัวา่ท่านมิไดเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีจะน าความรอดไปสู่มนุษยชาติคือประชาชนพลเมืองท่ีนัน่ 
หรือถา้ท่านด ารงชีวติอยูอ่ยา่งประมาท ไม่เช่ือฟังถอ้ยค าของพระเจา้ มิไดคิ้ดหวงัท่ีจะเป็นเคร่ืองมือน า
ความรอดและพระพรของพระเจา้ไปสู่จิตวิญญาณท่ีหลงหายซ่ึงอยูร่อบบา้นของท่านขณะน้ีก็น่าเสียดาย
นกั อาจารยเ์ปาโลไดก้ล่าวกบัชาวยดูาในสมยัของท่านดว้ยความเศร้าใจวา่ “ดว้ยวา่ต่างคนต่างประเทศ
พดูหยาบคายต่อพระนามของพระเจา้ก็เพราะท่าน” โรม 2:24 ความจริงอนัร้ายกาจน้ียงัคงเป็นความจริง
ส าหรับคริสเตียนบางคนในสมยัน้ีดว้ยเหมือนกนั นัน่คือคริสเตียนผูเ้ดินทางผดิ ถึงกระนั้น อาจารย์
เปาโลก็ยงัสามารถกล่าวกบัคริสเตียนชาวเมืองเธสะโลนิกาวา่ “เพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายจึงเลยเป็น
แบบอยา่งแก่คนทั้งปวงท่ีเช่ือแลว้ ในมณฑลมากะโดเนีย และมณฑลอะฆายะ เพราะวา่ค าขององคพ์ระผู ้
เป็นเจา้ไดเ้ล่ืองลือกอ้งออกไปจากท่านทั้งหลาย ไม่ใช่แต่เขา้ในมณฑลมากะโดเนียและในมณฑลอะฆา
ยะเท่านั้น แต่วา่ความเช่ือของท่านในพระเจา้ไดเ้ล่ืองลือไปทุกแห่งทุกต าบล จนเราไม่จ  าเป็นตอ้งพดู
อะไรอีก 1 เธสะโลนิกา 1:7,8 

ขอใหเ้ราทั้งหลายระลึกถึงการท่ีโลกมนุษย ์ ไดรั้บพระพรของพระเจา้อยา่เหลือลน้ก็เพราะชีวติ
ของอาจารยเ์ปาโลแต่เพียงชีวติเดียว ใหเ้ราระลึกถึงการท่ีประชาชนชาวจีนหลายร้อยลา้นคนและมนุษย์
ทั้งหลายทัว่สากลโลกไดรั้บพระพรอนัใหญ่หลวงของพระเจา้โดยชีวิตของฮนัซนั เทเล่อร์มีร่างกาย
อ่อนแอบอบบาง ขอระลึกถึงผลดีซ่ึงเกิดแก่มวลมนุษยชาติโดยชีวิตของวลิเลียม คาเรย ์ ช่างท ารองเทา้
ชาวองักฤษ ซ่ึงภายหลงัไปเป็นศาสนทูตพวกแรกท่ีอินเดีย หรือถา้จะดูใหใ้กลย้คุของเราเขา้มาอีก ก็จง
พิจารณาดูชีวติของ นาย ดี.แอล.มูด้ี ท่านผูน้ี้เม่ือเยาวอ์ยูไ่ดย้นิบางคนพดูวา่ มนุษยใ์นโลกเราน้ีคอยเฝ้าดู
วา่พระเจา้จะทรงใชใ้หบุ้คคลท่ียอมมอบกายถวายชีวติแก่พระองคอ์ยา่งแทจ้ริงกระท าส่ิงใดบา้ง ฉบัพลนั
นั้นเอง นายมูด้ีก็อยากเป็นบุคคลนั้นทนัทีควรมีพวกเราอีกหลายคนท่ีอยากจะไดเ้ป็น “บุคคลผูน้ั้น” บา้ง 
ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่ โลกยงัตั้งตาคอยดูอยูเ่ป็นนิจวา่พระเจา้จะทรงกระท าประการใดบา้ง ถา้จะมีชายหญิง
จ านวนมากมายยอมมอบกายถวายชีวติทั้งหมดของเขาเพื่อปฏิบติัตามน ้าพระทยัของพระองค ์ ท่านคิดวา่
น้ีมิใช่ค าเชิญชวนใหเ้ขา้เป็นผูห้น่ึงในกลุ่มคนเหล่านั้นดอกหรือ? ขณะท่ีผูเ้ขียนไดเ้ขียนขอ้ความเหล่าน้ีก็
รู้สึกเฉลียวข้ึนมาทนัทีวา่ ตนเองก็ไดรั้บค าเชิญชวนดว้ยเหมือนกนั  
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เม่ือสรุปแลว้ ถา้เราไม่ปฏิบติัตามแผนชีวิตซ่ึงพระเจา้ไดท้รงก าหนดไวใ้ห้เรา ก็เท่ากบัเราพลาด
ชีวติสุขสมบูรณ์เป็นนิจอนัน่าอ่ิมใจ ชีวิตซ่ึงจะถวายเกียรติยศและความช่ืนชมยนิดีแก่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้
อยา่งแทจ้ริง ชีวติซ่ึงเป็นพระพรอนัอุดมแก่มนุษยท์ั้งหลาย ดงันั้นยอ่มจะลงเอยดว้ยบทเรียนท่ีไม่พึงใจ
เลยส าหรับชาวคริสเตียน เป็นการท าใหพ้ระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระเจา้ตอ้งไดรั้บความเศร้าโศกท าให้
พระนามของพระเยซูคริสตเ์จา้มวัหมอง และท าใหมิ้ตรสหายซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกไม่ไดรั้บพระพรของ
พระเจา้ทั้งอาจเป็นชนวนให้คริสเตียนอ่ืน ๆ ตอ้งสะดุดกระดากลม้ลง อนัท าใหชี้วิตและการปรนนิบติั
รับใชพ้ระเจา้ของเขาลม้เหลวไป 

การด ารงชีวติตามน ้าพระทยัของพระเจา้ คือ การรู้จกัชีวติท่ีไดช้ยัชนะแลว้ ผูท่ี้รับใชพ้ระเยซู
คริสตย์อ่มจะไดรั้บผลสนอง แต่ผูท่ี้มิไดก้ระท าตามน ้าพระทยัของพระเจา้ ชีวติของเขายอ่มไร้ประโยชน์ 
เหตุใดเราจึงปล่อยชีวติของเราใหด้ ารงอยูผ่ดิพระประสงคข์องพระเจา้เยีย่งนั้นเล่า? 
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บทที ่4 พระเจ้ำทรงปรำรถนำทีจ่ะส ำแดงน ำ้พระทยัให้ปรำกฏแก่บุตร

ของพระองค์ 

มีคนเป็นอนัมากคิดวา่พระเจา้ คอยอยูน่านกวา่จะเปิดเผยน ้าพระทยัของพระองคใ์หม้นุษยท์ราบ 
และเขา้ใจวา่พระเจา้จะทรงรอไวจ้นเน่ินนานกวา่จะทรงส าแดงใหม้นุษยเ์ขา้ใจอยา่งแจ่มแจง้ จนมนุษย์
ตอ้งทูลขอร้องหรือบงัคบัให้พระองคท์รงเปิดเผย คือใหเ้ขาไดท้ราบแผนชีวติของเขาซ่ึงพระองคไ์ดท้รง
ตราไวแ้ลว้ ขา้พเจา้เองก็ตอ้งรับสารภาพโดยสุจริตใจวา่ เม่ือก่อนขา้พเจา้ก็มีความคิดเช่นนั้นอยูห่ลาย
คราวเหมือนกนั แต่โมทนาพระคุณพระเจา้ท่ีบดัน้ีขา้พเจา้มิไดรู้้สึกเช่นนั้นแลว้ 

หากย ั้งคิดพิจารณาปัญหาน้ีโดยตลอด เราจะรู้สึกทนัทีวา่ พระเจา้มิไดท้รงเจตนาท่ีจะปกปิดมิให้
บรรดาบุตรของพระองคไ์ดท้ราบน ้าพระทยัของพระองคเ์ลย ส่ิงเช่นนั้นเป็นไปไม่ไดจ้ริง ๆ ขอใหท้่าน
ใคร่ครวญดู ถา้พระประสงคข์องพระเจา้เป็นการถวายพระเกียรติยศและเป็นหลกัส าคญัส าหรับใช้
ปฏิบติัในการด ารงชีวติคริสเตียนแลว้ไซร้ แน่นอนพระองคจ์ะไม่ทรงปิดบงัน ้าพระทยัของพระองค์
ส าหรับชีวติของเราแต่ละคนเลยจนนิดเดียว ทั้งจะไม่ทรงทอดเวลาท่ีจะส าแดงน ้าพระทยัใหป้รากฏแก่
เราทั้งหลายออกไปใหเ้ป็นการเน่ินชา้ดว้ย อน่ึง การท่ีเราไม่ทราบน ้าพระทยัของพระเจา้ และการไม่ได้
ปฏิบติัตามพระประสงคข์องพระองคเ์ป็นการท าลายการเป็นพยานของเรา และเป็นการท าใหพ้ระเจา้
ทรงเศร้าพระทยัดว้ยแลว้ เราก็จะยิง่เช่ือไดม้ัน่คงข้ึนไปอีกวา่ พระองคท์รงปรารถนาท่ีจะใหเ้ราได้
ซาบซ้ึงในน ้าพระทยัของพระองคว์า่เป็นอยา่งไร เพื่อเราจะไดด้ าเนินชีวติตามพระประสงคข์องพระองค ์ 

ผูรั้บใชข้องพระเจา้คนหน่ึงกล่าววา่ “ก่อนอ่ืน ท่านควรจะระลึกไวว้า่ ท่านไม่จ  าตอ้งทูลขอให ้
พระเจา้ทรงน าท่านเลย เพราะพระองคมี์พระประสงคท่ี์จะน าท่านอยูแ่ลว้ พระคริสตธรรมคมัภีร์ไดบ้อก
เราคร้ังแลว้คร้ังเล่า มิใช่แต่เพียงวา่ พระเจา้ทรงมุ่งหมายท่ีจะใหเ้ราไวว้างพระทยัพระองคเ์ท่านั้น หากได้
ทรงช้ีแจงถึงพระประสงคข์องพระองค ์ ซ่ึงเราพึงปฏิบติัตามดว้ย ฉะนั้นการท่ีคิดวา่ เราจ าตอ้งเซา้ซ้ีให้
พระเจา้ทรงน าเรา จึงเป็นความคิดท่ีไม่ถูกตอ้ง” พระเจา้ทรงมีพระเจตนาท่ีจะน าทางชีวติของเราอยูแ่ลว้ 
เราตอ้งเช่ือความจริงขอ้น้ีอยา่งมัน่คงทีเดียว ทศันะอ่ืนใดนอกจากน้ียอ่มไร้สาระทั้งส้ิน พระเจา้ของเราก็
มิใช่พระเจา้ท่ีก่อให้เกิดความสับสนยุง่ยาก 

แต่ทวา่ เพราะเหตุใดเล่า ในเม่ือพระเจา้ทรงปรารถนาท่ีจะใหน้ ้าพระทยัของพระองคป์ระจกัษ์
ชดัแก่ใจเราทั้งหลายนั้นเอง แต่ก็ยงัดูเหมือนวา่เป็นการยากเยน็เหลือหลาย กวา่เราจะไดท้ราบวา่พระ
ประสงคข์องพระองคส์ าหรับชีวติของเรานั้นเป็นไดอ้ยา่งไร? เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น? จะตอบปัญหาน้ีได้
อยา่งไร? ค าไขของปัญหาท่ีรู้สึกกนัอยูน้ี่คืออะไร? อะไรคือความยุง่ยาก? เราจะตอบปัญหาน้ีโดยยกเอา
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ถอ้ยค าของท่านผูห้น่ึงมาแสดงไว ้ ณ ท่ีน้ีนัน่คือ “ถา้มนุษยเ์ราขาดเรียนรู้เพื่อทราบวา่พระประสงคข์อง
พระเจา้ต่อชีวิตของเราเป็นอยา่งไร หรือมิไดป้ฏิบติัตามพระประสงคน์ั้นยอ่มนบัวา่เป็นความผดิพลาด
ของมนุษยเ์ราเอง มิใช่พระเจา้ทรงเป็นผูผ้ดิ” 

เราจ าตอ้งขบปัญหาน้ีใหลุ้ล่วงไป อนัความยากล าบากในการท่ีไดท้ราบน ้าพระทยัของพระเจา้
และแผนชีวติของเรานั้นหาไดอ้ยูท่ี่พระเจา้ไม่ แต่อยูท่ี่ตวัของเราเองต่างหากการพดูเช่นน้ีอาจเป็นการ
หนกัใจเราสักหน่อย และคลา้ยกบัวา่ไม่เห็นอกเห็นใจกนับา้งเลย โดยเฉพาะบรรดาผูท่ี้คิดวา่ตนก็ได้
พยายามแสวงหาน ้าพระทยัพระเจา้ อยา่งสัตยซ่ื์ออยูแ่ลว้ แต่ผูท่ี้เขา้ใจความจริงฝ่ายวิญญาณจิตดี จะมี
ความเห็นเป็นอยา่งอ่ืนไดอ้ยา่งไร นอกจากเห็นวา่ตนเองเป็นผูผ้ดิเท่านั้นท่านผูอ่้าน ถา้ท่านอดทนอ่าน
หนงัสือเล่มน้ีจนจบ ท่านคงจะเห็นวา่ขอ้ความท่ีกล่าวมาแลว้น้ีเป็นความจริง อยา่ยอมใหพ้ญามารลวง
ท่านใหห้ลงคิดวา่ท่านมีใจร้อนรนท่ีจะทราบน ้าพระทยัพระเจา้มากยิง่กวา่พระประสงคข์องพระเจา้ท่ีจะ
ส าแดงน ้าพระทยัของพระองคใ์หท้่านทราบ และนัน่มิใช่ความจริงเลย ถา้เราจะมองดูส่ิงต่าง ๆ ตาม
ภาวะอนัแทจ้ริงของมนัแลว้ เราเช่ือแน่วา่ เราจะส านึกไดดี้วา่ แทจ้ริงพระเจา้ทรงมีพระเจตนาท่ีจะส าแดง
น ้าพระทยัของพระองคใ์หป้รากฏแก่เรายิง่กวา่ท่ีเราอยากจะไดรั้บและอยากปฏิบติัตามเสียอีก  

ในบทต่อไปเราจะอภิปรายกนัถึงเร่ืองน้ีใหก้วา้งขวางยิง่ข้ึน แต่เราขอเรียนใหท้ราบไว ้ ณ ท่ีน้ี
ดว้ยวา่หนา้ท่ีส าคญัประการหน่ึงของพระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงสถิตอยูใ่นตวัคริสเตียน คือการน าเราให้
ทราบถึงน ้าพระทยัของพระเจา้และปฏิบติัตามพระประสงคข์องพระองค ์ พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงสถิต
อยูใ่นคริสเตียนทุกคน และประทบัอยูภ่ายในจิตใจของผูท่ี้ไดรั้บความรอดแลว้ทุกดวง ถูกแลว้ร่างกาย
ของคนเหล่านั้นแต่ละคน คือวหิารพระวิญญาณบริสุทธ์ิ อคัรสาวกเปาโลไดถ้ามบรรดาสานุศิษยว์า่ 
“ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือวา่ ร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวญิญาณบริสุทธ์ิซ่ึงสถิตอยูใ่นท่าน และซ่ึง
ท่านไดรั้บจากพระเจา้? ท่านทั้งหลายไม่ใช่เจา้ของกาย........ฉะนั้นท่านทั้งหลายจงถวายเกียรติยศแก่พระ
เจา้ดว้ยร่างกายของท่าน” 1 โครินธ์ 6:19,20 ท่านอคัรสาวกผูน้ี้ยงัไดก้ล่าวไวใ้นพระธรรมโรม 8:9 วา่ 
“ถา้ผูห้น่ึงผูใ้ดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต ์ ผูน้ั้นมิไดอ้ยูฝ่่ายพระคริสต”์ เม่ือพระเยซูคริสตไ์ดท้รง
สัญญาเป็นคร้ังแรกวา่ พระวิญญาณบริสุทธ์ิจะเสด็จลงมาประทบัอยูก่บัพวกสานุศิษยน์ั้น พระองคต์รัส
สอนวา่ “แต่เม่ือพระวิญญาณแห่งความจริงมาแลว้ พระองคจ์ะน าท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทุกอยา่ง
.........และจะแจง้ใหท้่านทั้งหลายรู้ส่ิงเหล่านั้นซ่ึงจะเกิดข้ึน (หมายถึงแนวทางแห่งภารกิจอนัอยูเ่ฉพาะ
หนา้เขาเหล่านั้น ซ่ึงเขาจะตอ้งปฏิบติัหลงัจากท่ีไดรั้บพระวญิญาณบริสุทธ์ิในวนัเพนเทคศเตแลว้) 
พระองคจ์ะใหเ้รามีเกียรติยศ (คือพระวิญญาณบริสุทธ์ิจะกระท าตามเจตนารมณ์ของพระเยซูคริสตทุ์ก
ประการ) เพราะพระองคจ์ะเอาเร่ืองของเราส าแดงแก่ท่าน” ยอห์น 16:13,14 เห็นไดช้ดัวา่ งานส าคญัยิง่
ประการหน่ึงของพระวิญญาณบริสุทธ์ิซ่ึงสถิตอยูใ่นจิตใจของผูท่ี้เป็นคริสเตียนนั้น คือการท่ีจะกระท า
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ใหส่ิ้งต่าง ๆ อนัพระคริสตท์รงปรารถนาใหค้ริสเตียนพึงเป็น พึงปฏิบติัไดป้ระจกัษแ์ก่ใจของเขา พระ
วญิญาณบริสุทธ์ิคือมิตรสหายท่ีสนิทของคริสเตียน ซ่ึงรักและเป็นเพื่อนของคริสเตียนอยูต่ลอดกาล และ
เป็นมคัคุเทศกท่ี์จะน าทางโดยไม่ผดิพลาดเลย ถา้เรายอมใหพ้ระวิญญาณทรงมีโอกาสท่ีจะกระท าส่ิง
เหล่าน้ีแก่เรา พระองคจ์ะทรงกระท าทนัที และจะทรงกระท าหนา้ท่ีน้ีต่อไปจนถึงท่ีสุด คือจนเราไดไ้ป
ยนืต่อเบ้ืองพระพกัตร์พระเจา้ 

จะตอ้งมีการเตรียมชีวติใหพ้ร้อมไว ้ ก่อนท่ีจะไดท้ราบพระประสงคข์องพระเจา้ซ่ึงทรงก าหนด
ไวส้ าหรับชีวตินั้น ๆ โดยเฉพาะ พระเจา้จะไม่ทรงเปิดเผยน ้าพระทยัของพระองคแ์ก่ผูท่ี้มิไดเ้ตรียมตวัท่ี
จะเช่ือฟังเลย พระวิญญาณบริสุทธ์ิจะทรงน าทางชีวิตท่ีมิไดถ้วายชีวติแก่พระเจา้หาไดไ้ม่พระองคจ์ะทรง
ครอบครองหวัใจของท่านไดอ้ยา่งไร ถา้ท่านไม่ปรารถนาจะใหพ้ระองคท์รงกระท าเช่นนั้น? พระองค์
จะทรงรอคอยจนกวา่ท่านจะเตม็ใจใหพ้ระองคเ์สด็จเขา้มาประทบัในจิตใจของท่าน แลว้ต่อแต่นั้นไปก็
จะทรงน าทางชีวิตของท่านเร่ือยไปจนกวา่จะถึงวนับรมสุข ชีวติท่ีไดถ้วายไวแ้ก่พระเจา้แลว้ยอ่มมี
ความสุขท่ีสุด 

บางคร้ังเราจะขดัขืนอยูช่า้นานมิใหพ้ระวญิญาณเจา้มาครองชีวติเราไดเ้ตม็ท่ี บางรายตอ้งใช้
เวลาเตรียมพร้อมนานมาก แลว้แทนท่ีจะส ารวจดูในใจตน อนัเป็นแหล่งของความยุง่ยากทั้งมวล เรา
กลบัไปนึกเบ่ือและลงโทษวา่เป็นความผดิของพระเจา้ น่าอายนกั! ถา้เราประสงคท่ี์จะปฏิบติัตามน ้า
พระทยัพระเจา้ ใหม้ากเท่าท่ีเราปรารถนาจะไดท้ราบน ้าพระทยัของพระองค ์แลว้เราจะทราบไดแ้น่นอน
ทีเดียว  

มนุษยเ์ราใชเ้วลา 12-18 ปี เขา้เรียนในสถานศึกษาเพื่อเตรียมตวัท างานส าหรับชีวติในโลกน้ี 
เพื่องานอาชีพจะเป็นหลกัฐานมัน่คง เช่น เป็นแพทย ์ หรือนกัวทิยาศาสตร์เป็นตน้ แต่คร้ันพระบิดา
เจา้ของเราทรงใชเ้วลาเตรียมเราดว้ยพระปรีชาญาณอนัล ้าเลิศและพระมหากรุณาธิคุณอนัอุดม เพื่อให้
ปฏิบติัตามซ่ึงพระองคท์รงจดัสรรไวใ้ห้เรากระท า เราก็กลบัมีใจร้อนและด่วนร าคาญเสียแลว้ ใจของเรา
ช่างไม่คงเส้นคงวาเอาเสียเลย มาตรแมน้ผลมะม่วงท่ีห้อยยอ้ยอยูบ่นตน้จะพดูได ้ มนัอาจพดูออกมาเป็น
วาจาต่อไปน้ี “แหม! ฉนัอยากใหเ้จา้ของสวนมาเก็บฉนัไปเสียเด๋ียวน้ีจริง ๆ แลว้จะเอาฉนัไปท่ีแห่งใดก็
ได ้ เพราะฉนัอยากท าหนา้ท่ีของฉนัในโลกน้ีโดยไม่ตอ้งเสียเวลาเลย ไม่วา่จะเป็นการไปบรรจุอยูใ่น
กระเพาะอาหารอนัวา่งเปล่าหิวโหยของเด็ก ๆ หรือวา่ถูกน าไปวางไวบ้นโตะ๊อาหารซ่ึงจดัเล้ียงกนัอยา่ง
เอิกเกริก หรือถูกส่งลงเรือขา้มน ้าทะเล เพื่อไปเป็นอาหารของคนท่ีโน่น ฉนัอยากจะทราบเสียในเวลาน้ี
แลว้จะไดเ้ป็นไปตามวถีิทางของฉนั” ขณะนั้นเจา้ของสวนซ่ึงก าลงัยนือยูใ่ตต้น้มะม่วงตน้นั้น และ
เพง่มองดูมะม่วงลูกนั้นพลางพดูวา่ “ท าไมมะม่วงจึงสุกชา้นกัฉนัอยากจะกินเสียในวนัน้ีจริง ๆ แต่ถา้มนั
ยงัไม่สุกดี รสมนัก็เปร้ียวเหลือเกิน ยงัไม่พร้อมท่ีจะกินได ้ฉนัอยากใหม้นัสุกเสียเร็ว ๆ” แต่ท่านเขา้ใจค า
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อุปมาง่าย ๆ น้ีแลว้มิใช่หรือ? ตวัท่านเปรียบเหมือนมะม่วง พระเจา้เปรียบเหมือนเจา้ของสวน การท่ีได้
ทราบน ้าพระทยัพระเจา้ และแผนชีวติของท่านเองเน่ินชา้หาไดเ้ป็นความผดิหรือการเพิกเฉยของพระเจา้
ไม่ แต่เป็นเพราะตวัท่านเองยงัไม่พร้อมต่างหาก  

การท่ีเราจะอยู ่ ณ จุดศูนยก์ลางน ้าพระทยัของพระเจา้โดยมิไดม้อบตวัของเราใหแ้ก่พระ
วญิญาณบริสุทธ์ินั้นยอ่มเป็นไปมิได ้ ส าหรับบางคนเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีเกิดข้ึนเองโดยง่าย ในเม่ือ
เขาส านึกตวัและกลบัใจใหม่แลว้ เราเช่ือแน่วา่ควรจะเป็นเช่นนั้น แต่ส าหรับคริสเตียนส่วนมากดูเหมือน
จะไม่เป็นเช่นนั้น ชีวิตของคนโดยมากนั้นกวา่จะยอมถวายตวัโดยสมบูรณ์ต่อพระวิญญาณบริสุทธ์ิก็ดู
เหมือนวา่ตอ้งเป็นยามวกิฤติการณ์ และบางทีการยอมถวายตวัใหพ้ระวิญญาณบริสุทธ์ิครองใจน้ีก็
เป็นไปเช่นเดียวกบัคร้ังแรกเม่ือเรารับพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อด แต่อยา่งไรก็ดีภาวะน้ีจะตอ้ง
เกิดข้ึนอยา่งแน่นอน จะเป็นเวลาใดหรือในพฤติการณ์เช่นไรก็ตาม น ้าพระทยัซ่ึงเตม็ไปดว้ยความรักของ
พระเจา้นั้นปรารถนาท่ีจะให้พระประสงคข์องพระองคไ์ดเ้ป็นท่ีประจกัษแ์จง้แก่เราทั้งหลาย เพื่อจะได้
ใชเ้ป็นแนวทางประพฤติส าหรับชีวติเรา พระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระเจา้ซ่ึงประทบัอยูภ่ายในจิตใจซ่ึง
ไดรั้บการไถ่โทษแลว้ของเราก็ร ่ าร้องตอ้งการในส่ิงเดียวกนัน้ี ฉะนั้นควรท่ีเราจะตั้งอกตั้งใจปล่อยให้
พระเจา้ครองชีวิตเราโดยเตม็ท่ี เม่ือพระเจา้ทรงครองชีวิตเราเตม็ท่ีแลว้ เราก็แน่ใจไดร้้อยเปอร์เซ็นตว์า่
การท่ีจะไดท้ราบน ้าพระทยัของพระเจา้นั้นหาเป็นปัญหายุง่ยากต่อไปไม่ และความสงสัย ความสับสน 
ความไม่แน่นอนก็จะสูญหายไปหมดส้ิน 

ขอใหท้่านลองนึกดูถึงบิดาผูป้รารถนาจะใหบุ้ตรชายของตนไดรั้บการเล้ียงดูอยา่งดีท่ีสุด และ
ตอ้งการใหลู้กไดท้  างานส าคญัยิง่ในชีวติ แต่บิดาผูน้ั้นยงัมิไดส้ั่งสอนลูกชายหรือไม่เตม็ใจสั่งสอนลูก
ของเขา ขอนึกวาดภาพในใจถึงผูบ้ริหารงานส าคญัช้ินหน่ึง ซ่ึงมีงานพิเศษใหค้นงานแต่ละคนของเขาท า 
แต่มิไดอ้ธิบายใหบุ้คคลเหล่านั้นทราบวา่งานท่ีจะตอ้งท าเหล่านั้นคืออะไร ลองนึกถึงรัฐบาลหรือ
ผูป้กครองบา้นเมืองซ่ึงประสงคจ์ะใหร้าษฎรเคารพกฎหมายและเช่ือฟังค าสั่งต่าง ๆ ซ่ึงตนประกาศ
ออกไป แต่มิไดท้  าใหค้นทั้งหลายทราบวา่กฎหมายและค าสั่งต่าง ๆ นั้นมีอะไรบา้ง เราคงเห็นแลว้วา่
สภาพท่ีขดักนัโดยไม่สมควรเพียงเท่าท่ีกล่าวมานั้น แสดงถึงความเขลาสักเพียงไรแลว้จะยิง่เขลากวา่นั้น
อีก ถา้บุตรของพระเจา้จะคิดวา่พระบิดาไม่ทรงพระประสงคท่ี์จะส าแดงน ้าพระทยัและแผนชีวติของเรา
ท่ีพระองคก์ าหนดไวใ้หเ้ราไดท้ราบ ถา้เราคิดเช่นนั้นก็เท่ากบัวา่เราหม่ินประมาทต่อพระปรีชาญาณ 
หม่ินประมาทความรัก และความบริสุทธ์ิของพระบิดาเจา้ของเรา จงทิ้งความคิดผดิ ๆ เช่นนั้นเสียเถิด 

อคัรสาวกเปาโลไดอ้ธิษฐานเพื่อชาวคริสเตียนเมืองโคโลสี เพื่อเขาเหล่านั้นจะได ้“ประกอบเตม็
ดว้ยความรู้ถึงพระทยัของพระองคใ์นสรรพปัญญา และความเขา้ใจฝ่ายวญิญาณ” ซ่ึงเป็นผลใหพ้วกเขา 
“ประพฤติอยา่งท่ีสมควรแก่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ตามบรรดาความชอบ ให้เกิดผลในการดีทุกอยา่งและ



 24 

จ าเริญในความรู้ถึงพระเจา้” โคโลสี 1:9,10 ในท านองเดียวกนัน้ีพระเยซูคริสตก์็ไดอ้ธิษฐานเพื่อชาวเรา
อยู ่ณ เบ้ืองขวาพระหตัถข์ององคพ์ระบิดาเจา้บนสรวงสวรรคเ์ช่นกนั 
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บทที ่5 หลกัส ำคญัอนัเป็นมูลฐำนของชีวติคริสเตียน 

อะไรคือหลกัของชีวติคริสเตียน? และคริสเตียนแทน้ั้นคืออะไรแน่? เพื่อเราจะมีน ้าใจและ
ปฏิบติัตนใหส้อดคลอ้งกบัน ้ าพระทยัพระเจา้ เราจะตอ้งมีความเขา้ใจดีในหลกัส าคญัอนัเป็นรากฐาน
ของชีวติคริสเตียน และเขา้ใจการด ารงชีวติแบบคริสเตียน เหตุท่ีคริสเตียนจ านวนมากมีความเป็นอยูต่  ่า
กวา่ระดบัสิทธิพิเศษของตน และมกัขดัขืนน ้าพระทยัพระเจา้ก็เน่ืองจากไม่เขา้ใจอยา่งแทจ้ริงวา่ 
สัมพนัธภาพระหวา่งเขากบัพระเจา้นั้นควรจะเป็นอยา่งไร พดูตามหลกัแลว้ ชีวติคริสเตียนก็คือชีวิตท่ี
ตอ้งเก่ียวพนัสนิทสนมอยูก่บัพระเจา้ตลอดเวลานัน่เอง การท่ีจะเป็นคริสเตียนนั้น ส่ิงแรกคือการมี
สัมพนัธภาพกบัพระเจา้โดยถูกตอ้งหาใช่เป็นเร่ืองของการปรับปรุงชีวิตเก่า หรือไม่ใช่การเปล่ียนชีวติ
เก่า แทนท่ีจะเป็นดงันั้นก็กลายเป็นการรับและเขา้สู่ชีวติใหม่ มีสภาวะชีวติใหม่ เม่ือคนใดไดรั้บ” ความ
รอด” แลว้ จะมีหลายส่ิงหลายอยา่งบงัเกิดข้ึนแก่ชีวิตของเขาใหม่ เขาจะ “บงัเกิดใหม่” (ยอห์น 3:3) 
ไดรั้บ “ชีวติใหม่” (โรม 6:4) เขา “ถูกสร้างใหม่” (2 โครินธ์ 5:17) เขา “พน้จากความตายเขา้ในชีวติ” 
(ยอห์น 5:24) เขาเป็น “วหิารของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ” (1 โครินธ์ 6:19) เขาไดรั้บการ “ไถ่” พน้บาป
แลว้ (กาลาเทีย 3:13) เขาไดถู้ก “ไถ่แลว้ตามราคา” (1โครินธ์ 6:20) เขาไดเ้ป็น “บุตรของพระเจา้” 
(ยอห์น 1:12) เขาไดเ้ป็น “สิทธชน” (กิจการ 9:13 เป็น “ทาสของพระเจา้” (ทิตสั 1:1) เป็น “ราชทูตของ
พระคริสต”์ (2 โครินธ์ 5:20) เป็น “คนท าการดว้ยกนักบัพระจา้” (2 โครินธ์ 6:1) สภาวะใหม ่ๆ เหล่าน้ี
ไดเ้กิดข้ึนแก่ตวัเขาโดยพระมหากรุณาธิคุณและฤธานุภาพของพระองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ หาใช่ดว้ยบุญ
บารมีส่วนตวัของเขาเองไม่ ส่ิงเหล่าน้ียงัผลใหเ้ขาตกเป็นกรรมสิทธ์ิของพระเจา้ และชีวติต่อไปของเขา
จึงควรมีวตัถุประสงคป์ระการเดียว คือ นมสัการพระเจา้ รักพระเจา้ถวายเกียรติยศแก่พระเจา้ และ
ปรนนิบติัพระเจา้ 

เราอยากจะคดัเลือกขอ้พระคริสตธรรมใหม่ขอ้หน่ึงมาอา้งไวใ้นท่ีน้ี ซ่ึงส าแดงถึงหลกัส าคญั
ของชีวติคริสเตียนและส าแดงน ้าใจอนัคริสเตียนควรมี ขอ้ความน้ีมีปรากฏอยูใ่นพระคริสตธรรมใหม่
หลายแห่งดว้ย อคัรสาวกเปาโลชอบขอ้พระธรรมน้ีมากท่ีสุด ไดใ้ชเ้รียกตวัของท่านเองไวใ้นจดหมาย
เกือบทุกฉบบัท่ีเขียนถึงบรรดาสานุศินย ์นัน่คือ “ทาสของพระเยซูคริสต”์ (โรม 1:1) แต่บางแห่งถอ้ยค าก็
แตกต่างกนัไปบา้ง เช่น ในทิตสั 1:1 เรียกวา่ “ทาสของพระเจา้” ในพระธรรมขอ้น้ีมีความจริงอยูป่ระการ
หน่ึงซ่ึงคริสเตียนทุก ๆ คนคนจ าตอ้งส านึกไวก่้อนท่ีเขาจะเขา้ใจน ้าพระทยัของพระเจา้มากยิง่ข้ึน 

ค าวา่ “ทาส” หมายความวา่กระไร? ทาสมิใช่คนงานซ่ึงจา้งมาท างานใดงานหน่ึงโดยเฉพาะตาม
ราคาค่าจา้งท่ีตกลงกนัไว ้ ผูท่ี้ท  างานในฐานะเช่นน้ีเรียกกนัวา่ ลูกจา้งเขาจะท างานเท่าท่ีมีอยูใ่นสัญญา
จา้ง เขาไม่ไดใ้ชเ้วลาทั้งหมดท างาน และนัน่หาใช่ความหมายของค าวา่ “ทาส” ในพระคริสตธรรมใหม่
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ไม่แน่นอนทีเดียว เรายงัไม่อาจท่ีจะ “ต่อรองเอารัดเอาเปรียบ” กบัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราโดยยกเวลา
และความสามารถ พร้อมทั้งทรัพยสิ์นของเราแต่เพียงบางส่วนถวายแก่พระองค ์ เพื่อแลกกบัรางวลัมีค่า
ในเม่ือชีวิตของเราส้ินสุดลง ความคิดและเจตนารมณ์เช่นนั้นควรจะขจดัเสียใหพ้น้จากใจของเรา 

พระคริสตธรรมใหม่นั้น เดิมเขียนเป็นภาษากรีกและถอ้ยค าตอนท่ีเรายกมากล่าวนั้น ภาษากรีก
ก็แปลวา่ “ทาส” ตรงเผง ไม่มีความหมายอยา่งอ่ืนอีกเลย ขออ่านดูขอ้ความบางตอนในพระคริสตธรรม
ใหม่ต่อไปอีก เช่นในพระธรรมโรม 1:1 “เปาโล ทาสของพระเยซูคริสต”์ โรม 6:17-18,22 “แต่จง
ขอบพระคุณของพระเจา้ เพราะวา่เม่ือก่อนท่านทั้งหลายเป็นทาสบาป......เม่ือท่านทั้งหลายพน้จากบาป
แลว้ ท่านก็ไดเ้ป็นทาสของความชอบธรรม.......แต่เด๋ียวน้ีทรงโปรดใหท้่านทั้งหลายพน้จากเป็นทาส
แห่งความบาป และใหเ้ป็นทาสของพระเจา้แลว้ ท่านทั้งหลายจึงมีความบริสุทธ์ิเป็นผล” ยากอบ 1:1 ยาก
อบทาสของพระเจา้” 1 โครินธ์ 7:22 “แต่ถึงอยา่งไรก็ดี ถา้พระเจา้ทรงเรียกผูใ้ดใหม้าเป็นคริสเตียนเม่ือ
ยงัเป็นทาสอยู ่ ผูน้ั้นไม่ไดเ้ป็นทาสเฉพาะพระพกัตร์องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ฝ่ายคนท่ีทรงเรียกใหม้าเป็น คริส
เตียน เม่ือไม่ไดเ้ป็นทาส คนนั้นเป็นทาสของพระคริสต”์ ฯลฯ 

มีลกัษณะพิเศษอยูส่องประการซ่ึงบอกใหท้ราบถึงความเป็นทาสนัน่คือ ทาสไดถู้กซ้ือมาดว้ย
เงินจ านวนหน่ึงทาสเป็นตวัของตวัเองไม่ได ้ หรือจะเป็นของผูท่ี้เขารักก็ไม่ได ้ ทาสตอ้งเป็นของนายของ
เขาแต่ผูเ้ดียวโดยส้ินเชิง สัมพนัธภาพเช่นน้ีแหละท่ีคริสเตียนพึงมีต่อพระคริสต ์ ซ่ึงตรงกนักบัถอ้ยค า
ของอาจารยเ์ปาโลท่ีกล่าวไวใ้น 1 โครินธ์ 6:19-20 “ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือวา่.......ท่านทั้งหลายไม่ใช่
เจา้ของกาย ดว้ยวา่ไดท้รงไถ่ท่านทั้งหลายไวแ้ลว้ตามราคา เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงถวายเกียรติยศแก่
พระเจา้ดว้ยร่างกายของท่าน” ขอสังเกตดูขอ้ความซ่ึงคลา้ยคลึงกนัในบทท่ี 7 ขอ้ 23 ของพระธรรมเล่ม
เดียวกนัน้ี “ท่านทั้งหลายถูกไถ่ตวัไวแ้ลว้ตามราคา อยา่เป็นทาสของมนุษยเ์ลย” ใน 1 เปโตร 1:18-19 เรา
พบขอ้ความวา่ “โดยรู้วา่ไม่ไดท้รงไถ่ท่านทั้งหลาย.......ดว้ยส่ิงของท่ีจะเป่ือยเน่าไปคือเงินและทอง แต่
ทรงไถ่ดว้ยโลหิตอนัมีราคามากคือ พระโลหิตของพระคริสต ์ เหมือนเลือดของลูกแกะท่ีปราศจากพิการ
และด่างพร้อย” 2 เปโตร 2:1 กล่าววา่ “แต่วา่ไดมี้ผูพ้ยากรณ์เทจ็เกิดข้ึนท่ามกลางพวกพลไพร่นั้น เช่นกบั
จะมีผูส้อนผดิในท่ามกลางท่านทั้งหลาย ท่ีจะแอบอา้งเอามิจฉาลทัธิอนัจะใหถึ้งความพินาศเขา้มาเล้ียง
สอน และจะปฏิเสธองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ผูไ้ดท้รงไถ่เขาไว”้ ฮีบรู 9:12 มีขอ้ความวา่ “แต่ทรงน าพระโลหิต
ของพระองคเ์อง.......และทรงไดค้วามรอดนิรันดร์ไว ้(ใหเ้ราทั้งหลาย)”  

จิตวิญญาณผูท่ี้ไดถู้กไถ่ตวัซ่ึงข้ึนไปอยูบ่นสวรรคแ์ลว้ พากนัร้องเพลงวา่ “พระองค.์......โดย
พระโลหิตของพระองคไ์ดท้รงไถ่เราทั้งหลายออกจากทุกตระกลูและทุกภาษาและทุกชาติ และประเทศ
ถวายแด่พระเจา้” พระธรรมวิวรณ์ 5:9 
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ฉะนั้นโดยท่ีเราเป็นคริสเตียน เราจึงหาไดเ้ป็นตวัของเราเองไม่ เรามิไดเ้ป็นตวัของตวัเอง มิได้
เป็นสมบติัของคนทั้งหลาย และแมแ้ต่คนท่ีรักเรา ๆ ก็มิไดเ้ป็นของเขา ทั้งน้ียอ่มตรงกนัขา้มกบัความ
เป็นไปตามปกติวสิัย และตรงกนัขา้มกบัความนึกคิดของคริสเตียนธรรมดาในสมยัน้ี แต่ถึงอยา่งไรก็คง
เป็นความจริงอยูน่ัน่เอง.......เป็นความจริงท่ีแน่นอนมัน่คงอยา่งเล่ียงไม่พน้ เราจะใชค้วามสามารถของ
เรากระท าตามความพอใจของเราหรือของใคร ๆ หาไดไ้มเ่วลาของเราก็เช่นเดียวกนั จะใชท้  าอะไร
ตามใจของเราหรือของผูอ่ื้นมิได ้ ทุกส่ิงของเราเป็นของพระเจา้ทั้งส้ิน ชีวิตจิตใจและร่างกายของเราเป็น
ของพระองค ์สติปัญญาและความสามารถของเราก็เป็นของพระองค ์ทรัพยส์มบติัของเรา ลูกเตา้ของเรา
ก็เป็นของพระองค ์ ทุกส่ิงท่ีเราเป็น ทุกส่ิงท่ีเรามี ทุกส่ิงท่ีเรารัก ลว้นเป็นกรรมสิทธ์ิของพระเจา้ทั้งส้ิน 
และเป็นสมบติัของพระองคแ์ต่ผูเ้ดียว เราทั้งหลายเป็นผูท่ี้พระองคไ์ดซ้ื้อมาดว้ยพระโลหิตของพระองค์
เอง คริสตจกัรคือชุมนุมชนท่ีไดรั้บการซ้ือมาดว้ยพระโลหิตแห่งองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา 

ส่ิงท่ีพระคริสตไ์ดท้รงกระท า คือ ทรงช าระเพื่อไถ่ตวัเราทั้งหลายนั้นมีมูลค่าแพงนกั-แพง
เหลือเกิน การท่ีพระองคไ์ดท้รงสละพระชนมชี์พและพระโลหิตของพระองคเ์องท าการไถ่ค่าตวัของ
ขา้พเจา้นั้น แน่นอนวา่มิใช่เป็นการซ้ือท่ีพระองคมี์ผลก าไรอะไรเลย ทั้งเม่ือผลสุดทา้ยท่ีพระองคไ์ดต้วั
ขา้พเจา้ไวเ้ป็นกรรมสิทธ์ิแลว้ (คือเม่ือขา้พเจา้ไดรั้บพระองคเ์ป็นพระผูช่้วยให้รอดของขา้พเจา้แลว้) 
พระองคก์็ตอ้งเสียเปรียบดว้ยซ ้ า แต่โมทนาพระคุณพระเจา้ เพราะทั้งน้ีมิใช่เป็นการแลกเปล่ียนในเชิง
การคา้-หากเป็นการแลกเปล่ียนดว้ยความรัก-ความรัก อนัเหลือจะประมาณไดข้องพระองคเ์อง และ
ความรักของพระองคน์ั้นหาค านึงถึงชั้นวรรณะไม่ เราจะอ่านพบพระวจนะของพระเจา้ในหนงัสือ  

กาลาเทีย 2:20 วา่ “พระบุตรของพระเจา้ ผูไ้ดท้รงรักขา้พเจา้ และไดป้ระทานพระองคเ์องเพื่อ
ขา้พเจา้” ท่ีเป็นเช่นนั้นหาใช่เพราะตวัเราเองมีราคาค่างวดอยา่งใดไม่ แต่มีราคามากเพราะความรักอนั
ประมาณมิไดข้องพระองคต่์างหากจึงเป็นเหตุใหพ้ระองคต์อ้งหลัง่พระโลหิตเพื่อไถ่ตวัเราออกจากความ
บาป 

เม่ือความเป็นจริงยงัคงปรากฏอยูว่า่ “พระองคซ้ื์อเราไวแ้ละเราเป็นกรรมสิทธ์ิของพระองค”์ 
เช่นน้ีแลว้เรายงัจะกลา้ปฏิเสธไม่ยอมถวายตวัแก่พระองคผ์ูซ้ื้อเราไวแ้ละเป็นผูมี้กรรมสิทธ์ิในตวัเราโดย
แทจ้ริงหรือ? เม่ือคริสเตียนคนใดยอม “อุทิศ” ชีวติของเขาถวายแก่พระเจา้นั้น พฤติกรรมของเขาหา
นบัวา่เป็นส่ิงผดิปรกติ หรือเป็นความองอาจกลา้หาญอยา่งใดไม่ เพราะเหตุวา่ แทจ้ริงนั้นเขาเป็นสมบติั
ของพระองคอ์ยูต่ลอดเวลาแลว้ ทั้งร่างกาย จิตวญิญาณเวลาและความสามารถทุกประการ เพียงแต่เขาจะ
น าส่ิงซ่ึงแทจ้ริงเป็นกรรมสิทธ์ิของพระเจา้อยูแ่ลว้ตลอดเวลา กลบัมาถวายแก่พระเจา้ดว้ยความสมคัรใจ
ของเขาเองเท่านั้น น่ีมิใช่ส่ิงซ่ึงสมควรจะปฏิบติัดอกหรือ? ในกรณีเช่นน้ี การปฏิบติัเช่นนั้นมิใช่เป็น
เพียงการประพฤติชอบตามธรรมดาสามญัเท่านั้นดอกหรือ? การปฏิบติัเยีย่งน้ีมิใช่พฤติการณ์สามญัซ่ึง
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บรรดาบุตรของพระเจา้ทุก ๆ คนควรจะไดก้ระท าหรือไฉน? หรือเราจะเรียกวา่เป็นการกระท าความดี
ความชอบต่อพระบิดาเจา้ในการท่ีเราได ้ “ถวาย” ตวัของเราซ่ึงแทจ้ริงเป็นสมบติัของพระองคอ์ยูแ่ลว้ 
เพราะพระองคไ์ดท้รงสร้างเราข้ึนมาและไดท้รงไถ่ค่าตวัเราจากความผดิบาป? 

พระองคผ์ูท่ี้ซ้ือเรามายอ่มมีสิทธิอนัชอบธรรมท่ีจะบงัคบับญัชาชีวติของเรา เม่ือพระองคไ์ดท้รง
ซ้ือเรามาเช่นน้ีเราจึงหาไดเ้ป็นตวัของตวัเองไม่ แต่เป็นกรรมสิทธ์ิของพระองคผ์ูเ้ดียว พระเจา้ตรัสวา่ 
“ท่านทั้งหลายไมใ่ช่เจา้ของร่างกาย........ฉะนั้นท่านทั้งหลายจงถวายเกียรติยศแก่พระเจา้ดว้ยร่างกายของ
ท่าน” 1 โครินธ์ 6:19-20 เพราะเหตุน้ี การกระท าอนัสัตยซ่ื์อท่ีสุดซ่ึงเราควรปฏิบติัก็มีอยูแ่ต่ประการเดียว 
คือเตม็ใจถวายชีวติของเราทั้งหมดไวใ้นพระหตัถข์องพระองค ์ เพื่อปฏิบติัตามพระประสงคข์อง
พระองคทุ์กประการ 

2 

ส่ิงส าคญัส าหรับทาสอีกอยา่งหน่ึงก็คือ ทาสมีความพอใจส าหรับตนเองมิได ้ มีไดแ้ต่ความ
พอใจส าหรับนายของตนเท่านั้น เขาไม่มีสิทธิท่ีจะเลือกกระท าอยา่งโนน้อยา่งน้ีเพราะมิไดเ้ป็นผูบ้งการ
ชีวติของตนเอง เขามิอาจเลือกท างานประเภทนั้นประเภทน้ี ตอ้งสุดแต่นายจะเป็นผูเ้ลือกงานใหเ้ขาท า
เอง เขาจะเลือกท่ีอาศยัก็ไม่ได ้ นายใหอ้ยูท่ี่ไหนก็ตอ้งไปอยูท่ี่นัน่ อยากจะต่ืนนอนเวลาใดก็ท าไม่ไดด้งั
ใจแต่จะตอ้งลุกข้ึนตามเวลาท่ีนายสั่งกลางคืนรู้สึกอยากจะเขา้นอนก็ไม่อาจท าได ้ ตอ้งรอใหน้ายอนุญาต
เสียก่อน เพราะเขามิใช่อิสรชน หากเป็นทาสซ่ึงชีวติทั้งชีวติจ าตอ้งด าเนินไปตามความพอใจและความ
ปรารถนาของมูลนาย ไม่วา่จะเป็นชีวติของเขา เวลาของเขาหรือความสามารถของเขาก็ตาม หาใช่เป็น
กรรมสิทธ์ิของตนไม่ เขาจะท าส่ิงใดตามความพอใจตนไม่ได ้ หากจะตอ้งมอบไวส้ าหรับใชป้รนนิบติั
เจา้นายของตนเท่านั้น การอุทิศตวัมอบถวายแก่พระเจา้ยอ่มคลุมไปถึงการถวายชีวติจิตใจร่างกาย บา้น
ช่อง ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนทรัพยส์มบติัของเราทั้งหมดดว้ยคือทุก ๆ ส่ิงท่ีบุคคลเรานบัวา่เป็นของตน
แลว้จะตอ้งมอบใหอ้ยูใ่ตก้ารคุม้ครองของพระเจา้ผูท้รงประคบัประคองห้อมลอ้มเราไวท้ั้งส้ิน 

คริสเตียนทั้งหลาย น่ีคือสัมพนัธภาพอนัถูกตอ้งซ่ึงท่านจะพึงมีต่อองคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้ ท่านคิด
ไดเ้ช่นน้ีแลว้หรือ? ท่านไดป้ฏิบติัตามหลกัน้ีแลว้หรือ? ท่านด ารงชีวติอยูโ่ดยมีน ้าใจเช่นน้ีหรือเปล่า? 
ถา้คริสเตียนชายหญิงทั้งหลายจะปฏิบติัตามหลกัส าคญัส าหรับชีวิตคริสเตียนดงักล่าวแลว้อยา่งมัน่คง
เท่านั้น กิจการขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ยอ่มจะไม่ขาดคนงานของพระเจา้อยา่งแน่นอน เงินทองท่ีจะใชใ้น
กิจการของพระองคก์็ยอ่มจะไม่ขาดแคลนเช่นเดียวกนั ท่ามกลางคริสเตียนดว้ยกนัก็จะไม่มีการอิจฉา
ริษยา และการทะเลาะเบาะแวง้เกิดข้ึน เม่ือถึงเวลาประชุมนมสัการ ยอ่มจะมีคริสเตียนเป็นจ านวน
มากมายพากนัมาร่วมสามคัคีธรรมกบัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของตน และในสมองของเราก็จะไม่คิดวุน่วาย
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สงสัยวา่ พระประสงคข์องพระเจา้ต่อชีวิตของเรานั้นจะเป็นประการใด ถา้ใครไดย้อมถวายตวัพระ
คริสตอ์ยา่งเตม็ท่ีจริง ๆ แลว้ เขาจะไดท้ราบพระประสงคแ์ละน ้าพระทยัของพระเจา้เอง 

แต่ท่านอาจคิดวา่ภาพพจน์ส าหรับชีวิตคริสเตียนดงักล่าว มาแลว้นั้นช่างไม่งดงามน่าดูน่าสนใจ
เอาเสียเลย บางท่านก็อาจแยง้วา่ ชีวติในสภาพเช่นนั้นควรจะเรียกวา่ชีวติท่ีอยูใ่ตพ้นัธกรรม จริงของท่าน 
แต่เป็นพนัธะแห่งความรัก ตวัขา้พเจา้เองมีชีวติอยูใ่นพนัธะของสังคมมาแลว้เป็นเวลาถึง 19 ปี เพราะ
เหตุวา่เม่ือ 19 ปีมาแลว้ ขา้พเจา้ไดย้นือยูต่่อหนา้ศาสนาจารยท์่านหน่ึง รวมทั้งผูเ้ป็นพยานอ่ืน ๆ อีกและ
เฉพาะพระพกัตร์พระเจา้ผูย้ิง่ใหญ่ดว้ย เคียงขา้งขา้พเจา้คือ สตรีสาวผูห้น่ึง ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ามัน่สัญญาวา่
ขา้พเจา้จะละทิง้ผูอ่ื้นทั้งส้ินในโลกน้ี และปลีกตวัมาอยูก่บัเธอแต่ผูเ้ดียวจนกวา่ความตายจะพรากเราเสีย
จากกนั มีอะไรท่ีจะผกูมดักนัไดส้นิทแน่นยิง่กวา่น้ีอีกเล่า? คนเราจะสามารถหาความผกูพนัท่ีร้ายยิง่กวา่
น้ีไดท่ี้ไหน? ขา้พเจา้พดูวา่พนัธะ “ร้าย” หรือ? หามิได ้ขา้พเจา้ควรจะถามวา่ “มีพนัธะท่ีน่าช่ืนใจยิง่กวา่
น้ีอีกหรือ?” แทน เพราะท่านคงเห็นแลว้วา่มนัเป็นพนัธะแห่งความรักต่างหาก และถา้ขา้พเจา้จะตอ้ง
กระท าซ ้ า ๆ เช่นนั้นอีก ขา้พเจา้ก็คงจะตอ้งเสาะหาสุขภาพสตรีท่ีน่ารักคนเดียวกนันั้น ถามเธอดว้ย
ค าถามเดิม แลว้ก็คอยฟังค าตอบท่ีเคยฟังมาแลว้ และกล่าวค าสัญญาผกูพนักนัดงัเช่นคร้ังก่อนอีก 

เม่ือประสบการณ์ประจ าวนั ปลุกใหเ้ราส านึกดีวา่พนัธะของเราต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ผูช่้วยให้
รอดคือพนัธะแห่งความรัก สันพนัธภาพระหวา่งเรากบัพระองคจึ์งกลายเป็นของมีค่าเหลือท่ีจะบอกได ้
แอกของพระองคน์ั้นพอเหมาะ และภาระของพระองคก์็เบา พระองคมิ์ใช่เจา้นายท่ีโหดร้ายทารุณเยีย่ง
มาร แต่เป็นนายผูเ้ตม็ไปดว้ยความรัก พระประสงคข์องพระองคซ่ึ์งจะทรงมอบใหผู้ท้าสปฏิบติันั้นก็มี
แต่วา่ ในท่ีสุดจะกลายเป็นความช่ืนชมแก่ตวัทาสเองเป็นการถวายเกียรติยศและสง่าราศีแก่พระองค ์และ
อ านวยผลดีแก่คนทั้งปวงดว้ย ขั้นแรก-ขอใหเ้ราระลึกไวเ้สมอถึงสัมพนัธภาพระหวา่งเรากบัพระเจา้ของ
เราเช่นท่ีปรากฏอยูใ่นพระคริสตธรรมคมัภีร์แลว้ ต่อไปขอใหเ้ราปฏิบติัตามอุดมการณ์นั้นทุก ๆ วนั 
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บทที ่6 เรำรู้จักน ำ้พระทยัพระเจ้ำได้อย่ำงไร ค ำแนะน ำเบือ้งต้น 

บดัน้ีก็มาถึงปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุด-เราจะทราบไดอ้ยา่งไร วา่น ้าพระทยัของพระเจา้ท่ีเก่ียวกบัชีวติ
ของเราโดยเฉพาะนั้นคืออะไร? ส่ิงท่ีเราไดก้ล่าวมาแลว้นั้นยอ่มจะท าใหเ้ราเช่ือไดแ้น่นอนวา่ มีทางท่ีเรา
จะทราบน ้าพระทยัดีเลิศของพระเจา้ไดจ้ริง ๆ ความจริงขอ้น้ีจะเป็นอยา่งอ่ืนไปก็ไม่ได ้ แต่ปัญหาใหญ่
นั้นอยูท่ี่เราจะทราบไดอ้ยา่งไรวา่ พระประสงคข์องพระเจา้ส าหรับชีวติของเราคืออะไร? 

พระเจา้จะตรัสบอกให้เราทราบถึงพระประสงคข์องพระองคต่์อชีวิตของเราโดยอภินิหาร อนั
มหศัจรรยห์รือโดยวธีิเหนือธรรมชาติกระนั้นหรือ? คนเป็นอนัมากต่างพิศวงสงสัยในขอ้น้ีอยูม่าก 
เพราะเขาอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์ พบการท่ีพระเจา้ทรงส าแดงพระองคต่์อมนุษยโ์ดยการอศัจรรยต่์าง 
ๆ กนั และไดท้รงโปรดให้คนเหล่านั้นไดย้นิพระสุรเสียงท่ีพระองคต์รัสดว้ย แลว้เขาก็เช่ือวา่พระเจา้
จะตอ้งส าแดง พระองคแ์ก่พวกเราโดยวธีิกนันั้นบา้ง ในพระธรรมปฐมกาล บทท่ี 17 พระเจา้ทรงปรากฏ
แก่อบัราฮมัใหท้ราบวา่พระองคมี์พระประสงคใ์หชี้วติของอบัราฮมัด าเนินไปเช่นไร พระเจา้ทรงปรากฏ
แก่โมเสสในพุม่ไมซ่ึ้งไฟก าลงัลุกโชนอยู ่ แต่พุม่ไมน้ั้นมิไดไ้หม ้ และไดต้รัสบอกใหโ้มเสสทราบพระ
ประสงคอ์นัแทจ้ริงของพระองค ์ อพยพ 3:2 พระเจา้ไดท้รงใชทู้ตสวรรคน์ าพระบญัชาของพระองค์ลง
มายงัฆิดโอน ผูว้ินิฉยั 6:11-23 พระเจา้ตรัสเรียกช่ือของซามูเอล ในเวลาค ่าคืนดว้ยเสียงมนุษยธ์รรมดา 
แลว้ทรงเผยใหซ้ามูเอลทราบวา่ท่านจะตอ้งกระท าอะไรบา้ง 1 ซามูเอล 3:3-14 ทรงปรากฏแก่เปาโลดว้ย
แสงสวา่งซ่ึงรุ่งโรจน์ยิง่กวา่แสงอาทิตยเ์วลาเท่ียง แลว้ตรัสแก่เปาโลเป็นการเฉพาะดว้ย กิจการ 9:3-6 
ต่อมาก็ไดต้รัสแก่เปาโลทางมินิตอีก โดยทรงใชใ้ห้เดินทางไปยงัเมืองมากะโดเนีย กิจการ 16:9 มีบุคคล
ชั้นผูน้ า และผูพ้ยากรณ์จ านวนมากซ่ึงปรากฏอยูใ่นพระคริสตธรรมเดิม ท่ีพระเจา้ทรงส าแดงพระองคใ์ห้
เห็นทางนิมิต และทางเปิดเผยน ้าพระทยัใหเ้ขาทราบโดยวิธีน้ีดว้ย  

ก่อนท่ีเราจะทราบน ้าพระทยัของพระเจา้ไดถู้กตอ้งนั้น เราหวงัวา่เราจะไดป้ระสบเหตุการณ์
ท านองนั้นบา้ง คือจะตอ้งไดเ้ห็นปรากฏการณ์อนัผดิหรือเหนือธรรมชาติเช่นนั้นบา้งหรือมิใช่? ถา้เรา
ฝักใฝ่ในพระเจา้ และมีความปรารถนาอนัแทจ้ริงท่ีจะใหพ้ระเจา้บงการชีวิตของเราแลว้ปรากฏการณ์
เช่นนั้นจะอุบติัข้ึนใหเ้ราเห็นประจกัษ ์ หรือไม่? คริสเตียนท่ีรักพระเจา้ดว้ยใจสัตยซ่ื์อบางคนก็คิดอยู่
เช่นนั้นเหมือนกนั เขาเช่ือวา่ผูท่ี้มิไดป้ระสบเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ท านองนั้นดว้ยตวัเอง ยอ่มไม่
อาจเช่ือมัน่วา่เป็นน ้าพระทยัของพระเจา้จริง ๆ 

ขอ้ความตอนแรกของจดหมายซ่ึงเปาโลอคัรสาวก ไดเ้ขียนถึงคริสตจกัรฮีบรูนั้นน่าสนใจมาก 
และประทบัใจเราเป็นพิเศษ ขอ้ความนั้นมีวา่ “เม่ือคราวก่อนพระเจา้ไดต้รัสทางพวกผูพ้ยากรณ์ทีละเล็ก
ละนอ้ย ดว้ยอาการหลายวธีิแก่บรรพบุรุษ แต่ในคราวท่ีสุดน้ีไดต้รัสแก่เราทางพระบุตร” (พระคมัภีร์
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ภาษากรีกใชค้  าวา่ ในพระบุตร) พระคมัภีร์ตอนน้ีบอกความหมายชดัแจง้ (แมจ้ะมิไดก้ล่าวเช่นนั้นตรง 
ๆ) วา่ ในสมยัโบราณ แมพ้ระเจา้จะไดต้รัสกบับรรพบุรุษของเรา แต่เด๋ียวน้ีพระองคไ์ดท้รงตรัสในพระ
คริสตแ์ละส่วนมากก็หยดุใชว้ธีิต่าง ๆ ท่ีเคยใชม้าแต่โบร ่ าโบราณพระเจา้ไดเ้คยใชว้ธีิท่ีอยูเ่หนือ
ธรรมชาติในการประสิทธ์ิประสาทพระวจนะของพระองคอ์นัไดแ้ก่พระคริสตธรรมคมัภีร์ใหแ้ก่โลก
มนุษยม์าแลว้ แน่นอนท่ีสุดวา่พระคมัภีร์นั้นได ้ ปรากฏข้ึนอยา่งน่าอศัจรรยแ์ละอยูน่อกเหนือธรรมชาติ
จริง ๆ ทุก ๆ ถอ้ยทุก ๆ ค าผูเ้ขียนในตอนนั้น ๆ ไดรั้บการดลใจจากพระเจา้ผูท้รงฤทธ์ิโดยตรงทีเดียว 
คร้ันการเขียนพระคมัภีร์ไดส้ าเร็จสมบูรณ์แลว้ เม่ือพระเจา้ทรงมีพระประสงคจ์ะตรัสกบัมนุษย ์พระองค์
ก็หยดุใชว้ธีิท่ีเคยใชน้ั้นเสียเป็นส่วนมาก ตั้งแต่นั้นมาคริสเตียนทั้งหลายก็มีพระคริสตธรรมคมัภีร์ ซ่ึง
พระเจา้ทรงพระราชทานใหเ้ขาไดท้ราบถึงน ้าพระทยัของพระองค ์ ทั้งยงัมีวญิญาณบริสุทธ์ิเสด็จมา
ประทบัอยูภ่ายในจิตใจของเขาเหล่านั้นอีกดว้ย และ พระวญิญาณบริสุทธ์ิไดท้รงสั่งสอนเขาให้เขา้ใจน ้า
พระทยัของพระเจา้โดยอาศยัพระคริสตธรรมคมัภีร์ และการดลใจในขณะท่ีเราอ่าน    พระคริสตธรรม
คมัภีร์ และนอ้มจิตใจให้ด าเนินไปดว้ยกนักบัพระเจา้  

ทั้ง ๆ ท่ีพระเจา้ทรงใชว้ธีิการเหนือธรรมชาติในบางโอกาสเพื่อส าแดงน ้าพระทยัของพระองค์
ใหป้รากฏแก่บุคคลบางคน แต่พระองคก์็มิไดท้รงกระท า เช่น นั้นเป็นนิจสินและก็มิไดห้มายความวา่ 
บุคคลท่ีพระองคท์รงส าแดงพระองคใ์หเ้ห็นอยา่งน่าอศัจรรยน์ั้น จะตอ้งมีจิตใจฝักใฝ่ในพระเจา้หรือรู้จกั
พระเจา้ดียิง่กวา่ผูอ่ื้น ทั้งแน่นอนวา่บุคคลท่ีพระเจา้ทรงตีใหล้ม้ลง หรือทรงท าใหต้าบอดมืดมวัไปเช่นท่ี
ทรงกระท าแก่เปาโลอคัรสาวก หรือผูท่ี้ทรงท าใหเ้คลิบเคล้ิมไปเช่นเปโตร หรืออนุญาตใหผู้น้ั้นผา่น
ความเจบ็ป่วยอยา่งหนกัจวนเจียนจะถึงวาระสุดทา้ย ฯลฯ  เพื่อทรงส าแดงน ้าพระทยัของพระองคใ์ห้เขา
ทราบ หาควรท่ีจะยกยอ่งสรรเสริญเป็นพิเศษแต่อยา่งใดไม่ มนัอาจจะเป็นสัญญาวา่บุคคลผูน้ั้นด้ือร้ัน
และคิดคดทรยศต่อพระองค ์ จนมีแต่วธีิรุนแรงอยา่งเดียวเท่านั้นท่ีจะท าให้เขายอมฟังพระสุรเสียงของ
พระเจา้ได ้ ดงัท่ีไดป้รากฏมาแลว้กบัอาจารยเ์ปาโลบนถนนท่ีจะไปยงัเมืองดาเมเซ็ก (กิจการ 9:3) ใน
หนงัสือกิจการไม่มีคนอ่ืนท่ีกลบัใจใหม่ไดรั้บประสบการณ์ ดงัเช่นอาจารยเ์ปาโลไดรั้บเลย ทั้งน้ีเป็น
เพราะเปาโลท าการขดัขวางอยา่งส าคญัต่อองคพ์ระผูช่้วยใหร้อด พระองคจึ์งตอ้งเผชิญกบัเปาโลแบบน้ี 
ตามขอ้เท็จจริงท่ีปรากฏนั้นดูเหมือนจะไม่มีคนอ่ืน ท่ีกระท าการต่อตา้นรุนแรงถึงขนาดท่ีเปาโลได้
กระท า ส่วนอาจารยเ์ปโตรนั้น พระเจา้ทรงโปรดใหเ้คลิบเคล้ิมหลบัไป และทรงส าแดงนิมิตเป็นผา้ผนื
ใหญ่ลอยลงมาจากทอ้งฟ้า เพื่อใหอ้าจารยเ์ปโตรเตม็ใจท่ีจะน าข่าวประเสริฐไปยงับา้นของโกระเนเลียว 
ทั้งน้ีเป็นดว้ยเปโตรมีฉนัทาคติกบัคนต่างชาติรุนแรงนัน่เอง กิจการ 10:9-16 จึงไม่น่าท่ีจะใหพ้ระ
ประสงคข์องพระองคลุ์ล่วงไปดว้ยดี พระเจา้ทรงใชว้ธีิธรรมดาถา้ทรงเห็นวา่ใชไ้ดผ้ล แต่ถา้ทรงเห็นวา่
วธีิธรรมดาใชไ้มไ่ดผ้ล ก็จะทรงใชว้ธีิพิเศษหรืออภินิหารอนัมหศัจรรยบ์างคนคิดวา่ เพราะเหตุท่ีพระเจา้
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ทรงใชว้ธีิการอศัจรรยใ์นบางคร้ัง ฉะนั้นพระองคจ์ะทรงใชว้ธีินั้นเสมอ ๆ แต่ไม่เป็นดงันั้นพระองคจ์ะ
ทรงน าเราดว้ยวธีิธรรมดาซ่ึงทรงก าหนดข้ึนในเม่ือคริสเตียนคนนั้นมีความเขา้ใจเพียงพอ 

การท่ีจะเรียนรู้น ้าพระทยัของพระเจา้นั้น ส่ิงส าคญัอยา่งหน่ึงคือ เวลา บางคร้ังเราเคยร้องเพลง 
“จงยกเวลาไวส้ าหรับความบริสุทธ์ิ” แต่เราก็มิไดต้ั้งใจท่ีจะปฏิบติัตามเน้ือเพลงนั้น เป็นความจริงทีเดียว
วา่การท่ีจะมีความบริสุทธ์ินั้นตอ้งใชเ้วลา และพระเจา้จะทรงส าแดงน ้าพระทยัของพระองคใ์หท้ราบก็
แต่เฉพาะผูท่ี้บริสุทธ์ิเท่านั้น ผูท่ี้ไม่บริสุทธ์ิไม่อยูใ่นฐานะท่ีจะไดท้ราบน ้าพระทยั ของพระเจา้เลยขอ้น้ี
เป็นธรรมดา เพราะบุคคลประเภทหลงัน้ีไม่พร้อมท่ีจะรับทราบและปฏิบติัตามน ้าพระทยัของพระเจา้ 
นายเจมส์ แมค็คองก้ี ไดก้ล่าวไวว้า่ ค  าแนะน าส าหรับคริสเตียนนั้นไดช้ี้แจงสั่งสอนกนัอยูใ่นโรงเรียน
ของพระเจา้เท่านั้น ซ่ึงเป็นท่ีเดียวท่ีจะใหค้วามรู้ จึงจ าเป็นอยูเ่องท่ีเราจะตอ้งตั้งอกตั้งใจเรียนตั้งแต่ชั้นตน้ 
เพื่อเรียนให้รู้ทุกส่ิงทุกอยา่งโดยแทจ้ริง เพราะเป็นวธีิพิสูจน์อยา่งส าคญัท่ีสุดประการหน่ึง เพื่อจะได้
ทราบถึงการด าเนินชีวิตของคริสเตียนวา่ ควรใกลชิ้ดติดตามพระเจา้เพียงไร ค าแนะน าเหล่านั้นเก่ียวขอ้ง
กบัชีวติของคริสเตียนทุกแง่ทุกมุม อาทิเช่นการอธิษฐาน การเรียนรู้พระคมัภีร์ นิสัยใจคอความใจร้อน 
คอยอะไรหน่อยก็ร าคาญยอมปฏิบติัตามน ้าพระทยัพระเจา้ทุกกรณี ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ี และอ่ืน ๆ อีก
มากมาย คือส่ิงส าคญัในการคน้ควา้หาค าแนะน าส าหรับชีวติคริสเตียนทั้งเป็นส่ิงซ่ึงจะพิสูจน์ศรัทธาของ
ตนเองวา่ไดด้ าเนินไปใกลชิ้ดกบัพระเจา้เพียงไร 

“เม่ือท่านตกัน ้าจากแม่น ้า น ้ านั้นขุ่นไม่ใส ท่านจะท าใหใ้สไดอ้ยา่งไร? ท่านจะตอ้งวางแกว้น ้า
ไวบ้นโตะ๊เม่ือเวลาผา่นไป ๆ โคลนตม ฯลฯ ท่ีอยูใ่นน ้าก็จะค่อย ๆ ตกตะกอนอยูก่น้แกว้ น ้าจึงค่อย ๆ ใส
ข้ึน ๆ เราจะเห็นไดว้า่เร่ืองน้ีส าเร็จไดก้็เพราะการรอคอย เม่ือเราปรารถนาค าแนะน าส าหรับชีวติคริส
เตียนของเรา เราก็ตอ้งใชห้ลกัการอนัเดียวกนัน้ีแหละ วธีิการอนัใหญ่ยิง่ของพระเจา้ก็ส าคญัท่ีการรอคอย
เหมือนกนั เหมือนท่ีเราเฝ้าคอยใหส่ิ้งต่าง ๆ ในน ้าขุ่นของเราตกตะกอนนอนกน้เช่ืองชา้นั้นแหละ เม่ือถึง
เวลาแลว้เราก็จะเขา้ใจความไม่ส าคญัของส่ิงท่ีไม่ส าคญัมาก และเราก็จะเขา้ใจความส าคญัของส่ิงส าคญั
ไดอ้ยา่งถนดัชดัเจน การรอคอยเป็นส่ิงจ าเป็นยิง่นกั ความผดิพลาดอยา่งใหญ่หลวงของเรานั้น ส่วนใหญ่
เกิดจากท่ีเราไม่ยอมใชเ้วลารอคอยน่ีเอง” เราจะกล่าวถึงส่ิงส าคญัอ่ืน ๆ เก่ียวกบัเร่ืองน้ีต่อไปอีกในบทท่ี 
9 ตอนน้ีขอยุติดว้ยการคดัขอ้พระคริสตธรรมในหนงัสือบทเพลงสรรเสริญบางตอนมาลงไว ้“ผูห้น่ึงผูใ้ด
ท่ีพึ่งพระองคไ์ม่ตอ้งละอาย” สดุดี 25:3 “จงคอยท่านพระเยโฮวาห์” สดุดี 27:14 “จงคอยท่านพระเยโฮ
วาห์ และรักษาทางของพระองคไ์ว ้ (คือด าเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจา้) แลว้พระองคจ์ะทรง
โปรดใหท้่านเล่ือนข้ึนไดม้รดกท่ีแผน่ดินนั้น” (คือน าท่านไปสู่สถานทางใจท่ีพระองคท์รงสัญญาวา่จะ
จดัแจงไวใ้ห้) สดุดี 37:34 “ดูเถิด ตาของทาสีเหลียวดูนายผูห้ญิงของตน (เพื่อขอค าแนะน าเช่นเดียวกบั
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ขอเคร่ืองใชต่้าง ๆ ท่ีตอ้งการ) และตาของทาสีช าเลืองดูนายผูห้ญิงของตนฉนัใด ตาของพวกขา้พเจา้ก็
ช าเลืองดูพระเยโฮวาห์พระเจา้ของขา้พเจา้ฉนันั้น” สดุดี 123:2 

พระคริสตธรรมตอนท่ีมีความส าคญัยิง่และเก่ียวเน่ือง โดยเฉพาะกบัปัญหาเร่ืองท าอยา่งไรจึงจะ
ไดท้ราบน ้าพระทยัของพระเจา้นั้นไดแ้ก่พระธรรมโรม 12:1,2 “เหตุฉะนั้น ดูก่อนพี่นอ้งทั้งหลาย โดย
เห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจา้ ขา้พเจา้จึงวงิวอนท่านทั้งหลายใหถ้วายตวัแก่พระองคเ์ป็นเคร่ือง
บูชาอนัมีชีวิตอยู ่ อนับริสุทธ์ิและเป็นท่ีชอบพระทยัพระเจา้ ซ่ึงเป็นการปฏิบติัสมกบัฝ่ายวญิญาณจิตของ
ท่านทั้งหลาย อยา่ประพฤติตามอยา่งชาวโลกน้ี แต่วา่จงเปล่ียนนิสัยใหม่ เพื่อท่านทั้งหลายจะไดส้ังเกต
รู้จกัน ้าพระทยัพระเจา้วา่อะไรดี อะไรเป็นท่ีชอบ และอะไรดียอดเยีย่ม” ขอใหส้ังเกตวา่อาจารยเ์ปาโลจบ
ค าสั่งดว้ยค าวา่ “เพื่อท่านทั้งหลายจะไดส้ังเกตรู้จกัน ้าพระทยัพระเจา้วา่อะไรดี อะไรเป็นท่ีชอบ และ
อะไรดียอดเยีย่ม” ค  าวา่ “สงัเกต” แปลวา่การพิจารณาดูใหเ้ขา้ใจอยา่งชดัเจน ค าภาษากรีกเดิมแปลวา่ 
“พิสูจน์และคน้ควา้” “รู้แน่โดยการชนัสูตร” ทั้งน้ีรวมถึงความคิดท่ีใคร่จะทราบน ้าพระทยัพระเจา้ดว้ย
การส ารวจคน้ควา้ ดว้ยการไดป้ระสบพบเห็นเหตุการณ์ดว้ยตนเอง มิใช่โดยการใชปั้ญญาของตนคิดหา
เหตุผลเอาเอง แต่จะตอ้งทราบโดยประสบการณ์ซ่ึงเก่ียวกบัจิตวิญญาณอยา่งลึกซ้ึง ถา้เราปรารถนาท่ีจะ
เช่ือมัน่ในน ้าพระทยัของพระเจา้ซ่ึงจะทรงโปรดต่อชีวติเรา-ถา้เราตั้งใจท่ีจะเช่ือเร่ืองน้ีอยา่งแน่วแน่-โดย
ปราศจากความเคลือบแคลงสงสัยใด ๆ เลย เราก็จะตอ้งศึกษาถอ้ยค าของอาจารยเ์ปาโลในขอ้พระคริสต
ธรรมท่ีกล่าวมาแลว้นั้น และปฏิบติัตามค าสั่งสอนนั้น ๆ ทุกประการ ถา้เราไม่มีน ้าใจสัตยซ่ื์อพอท่ีจะเช่ือ
ค าแนะน าสั่งสอนเหล่าน้ี เราก็ยอ่มจะไม่มีความตั้งใจแทจ้ริงท่ีจะใคร่ทราบน ้าพระทยัพระเจา้ ฉะนั้นให้
เราพยายามพินิจพิเคราะห์ดูในพระธรรมโรมบทท่ี 12 ขอ้ 1 และ 2 ใหจ้งดีเถิด 
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บทที ่7 เรำรู้จักน ำ้พระทยัของพระเจ้ำได้อย่ำงไร (ต่อ) ขั้นเตรียมตัว-

กำรถวำยตัว 

การศึกษาพิจารณาพระกิตติคุณโรม 12:1,2 อยา่งถ่ีถว้น ท าใหเ้ราเห็นวา่ อาจารยเ์ปาโลได้
ก าหนดการเตรียมตวัไว ้3 ขั้น ซ่ึงเราจะตอ้งปฏิบติัในการท่ีสังเกตวา่ “..........อะไรดี อะไรเป็นท่ีชอบและ
อะไรยอดเยีย่ม” 

ขั้นท่ี 1. ปรากฏชดัเจนอยูใ่นขอ้พระธรรม “ถวายตวัแก่พระองคเ์ป็นเคร่ืองบูชาอนัมีชีวิตอยู”่ ซ่ึง
หมายความวา่เราจะตอ้งมอบกายถวายชีวติ แก่พระผูเ้ป็นเจา้ของเราโดยส้ินเชิง ไม่มีการแบ่งชีวิตของเรา
ส่วนใดส่วนหน่ึงไวส้ าหรับตวัของเราเองเลย ตามถอ้ยค าของอาจารยเ์ปาโลนั้น ถา้แมน้เราปรารถนาท่ีจะ
ไดท้ราบน ้าพระทยัพระเจา้แลว้ไซร้ จงถวายตวัทั้งหมดเป็นเคร่ืองบูชาอนัมีชีวิตอยูไ่วบ้นแท่นบูชาของ
พระองคน์ัน่แลว้ คือส่ิงแรกท่ีเรียกร้องจากเรา อาจารยเ์ปาโลไดใ้ชค้  าพดูธรรมดาฟังเขา้ใจชดัเจนวา่ “ให้
ถวายตวัแก่พระองคเ์ป็นเคร่ืองบูชาอนัมีชีวิตอยู.่.......เพื่อท่านทั้งหลายจะไดส้ังเกตรู้จกัน ้าพระทยัพระเจา้
วา่อะไรดี อะไรยอดเยีย่ม” น่ีคือขา่วจากพระเจา้ซ่ึงทรงสั่งมาถึงเราโดยผา่นทางอาจารยเ์ปาโล น่ีคือพระ
วจนะของพระเจา้ และเพราะเหตุท่ีเป็นพระวจนะของพระเจา้นัน่เอง เราจะท าเมินไม่รู้ไม่ช้ีเสียมิได ้ ถา้
เราแกลง้ท าไม่รู้ไม่ใส่ใจหรือหลีกเล่ียงเสียแลว้ ก็เท่ากบัเราไดปิ้ดประตูซ่ึงพระเจา้ทรงเปิดไวจ้ะใหเ้รา
ผา่นเขา้ไป เพื่อพระองคจ์ะไดส้ั่งสอนใหเ้ราทราบถึงน ้าพระทยัของพระองค ์ ถา้เรามิไดผ้า่นเขา้ไปใน
ประตูน้ีแลว้ เราก็จะหลงทางอยา่งแน่นอน 

สองสามปีท่ีแลว้มาน้ี ขา้พเจา้ไดรั้บการขอร้องใหแ้สดงปาฐกถาในกลุ่มเยาชนกลุ่มหน่ึง ถึงเร่ือง
การท่ีจะทราบน ้าพระทยัพระเจา้ซ่ึงก าหนดไวส้ าหรับชีวติของพวกเขา ขา้พเจา้รู้สึกวา่ตนเองตอ้งการท่ี
จะไดรั้บบางส่ิงบางอยา่งชดัเจน จากพระวจนะของพระเจา้โดยตรง แลว้ขา้พเจา้ก็ไดต้ั้งใจอธิษฐาน
ขอใหพ้ระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงโปรดใหข้า้พเจา้ ไดพ้บขอ้พระธรรมคมัภีร์ท่ีจะช่วยเหลือขา้พเจา้ในกรณี
น้ีและขา้พเจา้มัน่ใจวา่พระเจา้ไดท้รงช้ีบอกใหข้า้พเจา้ดูในพระธรรมตอนส าคญัน้ี (โรม 12:1,2) ซ่ึงเป็น
การช่วยเหลือขา้พเจา้มากในคร้ังนั้น และนบัแต่นั้นเป็นตน้มา พระคริสตธรรมตอนส าคญัน้ีก็ไดช่้วย
ขา้พเจา้อยา่งส าคญั และจากพระคริสตธรรมตอนน้ีขา้พเจา้ก็ไดใ้ชเ้ป็นเคร่ืองมือช่วยเหลือคนอ่ืน ๆ ดว้ย 
เป็นเคร่ืองชนัสูตรน ้าใจ และการดลใจของเราทุก ๆ คร้ังท่ีไดใ้ชข้อ้พระคริสตธรรมตอนน้ีดว้ยความ
จริงใจ และก็ไดรั้บผลดียิง่ และจะไม่บงัเกิดผลดีอยา่งไรเล่า? ในเม่ือเป็นพระโอวาทของพระเจา้เองแท ้ๆ 
เพื่อใหเ้ราไดท้ราบน ้าพระทยัของพระองค ์ ต่อไปน้ีขอใหเ้ราพิจารณาดูการเตรียมตวัขั้นท่ีหน่ึง และ
ไตร่ตรองดูใหถ่ี้ถว้นรอบคอบ 
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ในสมยัโบราณ ชาวอิสราเอลถวายเคร่ืองบูชาแก่พระเจา้บนแท่นบูชาทองเหลือง เคร่ืองบูชาอาจ
ใชส้ัตวจ์  าพวกแพะ แกะ ลูกววั เป็นตน้ ซ่ึงจะน าไปส่งใหแ้ก่ปุโรหิตผูท้  าการอยูใ่นโบสถว์หิารเป็น
ตวัแทนของพระผูเ้ป็นเจา้ ปุโรหิตอาจใชเ้คร่ืองบูชานั้น ๆ เป็นอาหารของตน หรืออาจเผาบูชาแผน่บูชาก็
ได ้ บางคร้ังปุโรหิตก็จะแบ่งรับประทานเป็นบางส่วน ส่วนอ่ืน ๆ ก็เผาบูชาถวายพระเจา้ ซ่ึงเป็นการ
ปฏิบติัตามราชโองการของพระองค ์ แต่ส่วนผูท่ี้น าเคร่ืองบูชามาถวายนั้น จะขอรับส่วนหน่ึงส่วนใด
กลบัคืนไปบา้นหาไดไ้ม่ เม่ือน ามาถึงพระวหิารและส่งใหปุ้โรหิตแลว้ก็เป็นกรรมสิทธ์ิของพระเจา้
ทั้งส้ิน ผูน้ ามาถวายไม่มีสิทธิจะบอกวา่ใหท้  าอยา่งนั้นอยา่งน้ีกบัของท่ีตนน ามาถวาย อีกประการหน่ึง
ปุโรหิตก็ไม่อาจปฏิบติัการอยา่งไรกบัเคร่ืองบูชาจนกวา่ผูท่ี้มานมสัการจะไดส่้งถึงมือปุโรหิตเอง  

โดยท านองเดียวกนั เราจะตอ้งถวายตวั-ถวายชีวติของเราแก่พระเจา้ ถา้เราปรารถนาให้พระองค์
ส าแดงน ้าพระทยัของพระองคใ์หเ้ราเห็นประจกัษ ์ และใหบ้งัเกิดผลแก่ชีวติของเรา เราจะตอ้งถวายตวั
แก่พระเจา้โดยส้ินเชิงจะตอ้งถวายทุกส่ิงท่ีเราเป็น ทุกส่ิงท่ีเรามี ทุกส่ิงท่ีเราปรารถนา แผนการของเรา 
ความรักของเรา ส่ิงท่ีเราชอบและไม่ชอบทุกประการ เราจะตอ้งมอบถวายแก่พระองคก่์อนท่ีเราจะได้
ทราบน ้าพระทยัของพระเจา้ต่อเราคืออะไรแน่และพระองคต์อ้งพระประสงคแ์ละทรงเรียกร้องส่ิงใดจาก
ชีวติของเราบา้ง 

ท่ีจะพดูวา่ ถวายตวัแก่พระเจา้นั้นก็ง่ายดายเหลือเกินแต่การปฏิบติัตามท่ีพดูนั้นไม่ง่ายเลย อนั
ตวัตนและจิตใจของมนุษยเ์ราน้ีประหลาดนกั ช่างมีอุปเท่ห์เล่ห์กลและเจา้มารยาเสียเหลือเกิน ฝ่ายมาร
เล่าก็มีกลโกงอยา่งน่าอศัจรรยก์ารถวายตงัโดยส้ินเชิงของคนเรา คือการถวายชีวติทั้งชีวติแก่พระเจา้ ทั้ง
ร่างกายและชีวติจิตใจ ทั้งเวลาและความสามารถซ่ึงเป็นเร่ืองระหวา่งมนุษยก์บัพระเจา้โดยเฉพาะเป็น
การยกความเห็นแก่ตนเองถวายพระเจา้จนหมดส้ิน เป็นผลใหพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิเสด็จมาประทบัอยู่
ภายในจิตใจของเรา และกระท าการอยูภ่ายในตวัเรา เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองระหวา่งท่านกบัพระเจา้ของท่าน
โดยเฉพาะ ใครอ่ืนหาอาจมีส่วนดว้ยไม่ เป็นเร่ืองท่ีท่านยกความปรารถนาของท่านทั้งมวลถวายให้
เป็นไปตามน ้าพระทยัของพระเจา้ เป็นการยกชีวติจิตใจของท่านทั้งหมดถวายใหแ้ก่พระประสงคแ์ละ
พระราชกิจของพระองค ์ ถา้ท่านปรารถนาท่ีจะด าเนินอยูเ่ฉพาะพระพกัตร์พระเจา้ และปฏิบติัตนตาม
ทางท่ีพระองคท์รงเลือกสรรไวส้ าหรับท่าน ก็ไม่มีหนทางท่ีท่านจะหลบหลีกหรือท าลายแท่นบูชาเสียได ้
ฉะนั้น จึงขอเตือนวา่ จงนอ้มกายลงเฉพาะพระพกัตร์ขององคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้ และขอใหพ้ระหตัถซ่ึ์งมี
รอยตาปูตรึงของพระองคท์รงจดัระบบชีวิตของท่านใหด้ าเนินไปอยา่งเรียบร้อย ปรับปรุงวญิญาณของ
ท่านใหอ้ยูใ่นแนวทางอนัชอบธรรม จงมอบชีวิตของท่านไวใ้นพระหตัถข์องพระเยซูเจา้เถิด พระองคไ์ด้
ทรงวายชนมเ์พื่อท่านมาแลว้ บดัน้ีถึงคราวท่ีท่านควรจะด ารงชีวติอยูเ่พื่อพระองค ์ แลว้ท่านเองก็จะ
ด าเนินชีวติไปกบัพระเจา้ดว้ยความสันติสุขอยา่งเตม็ท่ีและบงัเกิดผลงดงาม ใจของท่านก็มีความโสมนสั
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ยนิดี อยา่งแทจ้ริงเม่ือชีวติอนัประเสริฐของพระคริสตไ์ดห้ลัง่ไหลอาบ อ่ิม ทัว่ตวัของท่าน โดยปราศจาก
อุปสรรคขดัขวาง ดงันั้น “จงอ่อนนอ้มต่อพระเยโฮวาห์ เขา้ไปในโบสถ์วหิารของพระองคท่ี์ไดท้รงตั้ง
เฉลิมไวเ้ป็นนิตย ์ จงปฏิบติัพระเยโฮวาห์พระเจา้ของท่าน เพื่อความพิโรธอนัเดือดดาลของพระองคจ์ะ
เล่ือนไปจากพวกท่าน” 2 พงศาวดาร 30:8  

ชายผูห้น่ึงไดก้ล่าววา่ “ถา้ผมเป็นคริสเตียนแต่ยงัไม่เขา้ใจวา่พระเจา้จะตอ้งการใหข้า้พเจา้ท าดงั
ในโรม 12:1,2 และยงัมิไดถ้วายตวัถวายชีวติแก่พระเจา้แลว้ไซร้ ผมก็ยงัคงจะกระท าต่อไปน้ีคือ หลงัจาก
ท่ีไดคิ้ดทบทวนดูลึกซ้ึงถ่ีถว้น ถึงค าเชิญชวนของพระเจา้ท่ีปรากฏอยูใ่นพระคริสตธรรมคมัภีร์ (โคโลสี 
3:1-4) และพิจารณาดูจิตใจของผมเองอยา่งระมดัระวงัวา่ตวัของผมมีความสุจริตใจแน่แลว้หรือเม่ือเห็น
วา่แน่แลว้ ผมก็คงทูลต่อพระบิดาเจา้ผูส้ถิตอยูใ่นมหาสวรรคว์า่ ผมประสงคท่ี์จะใหพ้ระองคท์รง
ครอบครองชีวติของผมอยา่งเตม็ท่ีตั้งแต่น้ีเป็นตน้ไป และผมคงจะทูลต่อพระองคอี์กดว้ยวา่ เม่ือได้
ค  านึงถึงความรักและความเป็นสัพพญัญูของพระองคแ์ลว้ ผมก็จะเตม็ใจท่ีจะไปทุกหนทุกแห่งตามท่ี
พระองคพ์อพระทยัใชใ้หผ้มไป และเป็นทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีพระองคท์รงปรารถนาใหผ้มเป็น ซ่ึงบางทีอาจ
เป็นในแผน่กระดาษเปล่าในพระคริสตธรรมคมัภีร์ก็ได ้ แต่ก็ยงัไม่หมดเพียงเท่าน้ี รุ่งข้ึนเชา้หลงัจากท่ี
ผมถวายตวัท่ีแลว้ ผมจะทูลต่อพระเจา้เช่นเดียวกนัน้ีอีกคร้ังหน่ึง เพื่อยนืยนักบัพระเจา้วา่ ผมยงัคงมี
เจตจ านงอยา่งแทจ้ริงเช่นท่ีไดทู้ลพระองคเ์ม่ือวานน้ี แลว้โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงใด ๆ ในวนัต่อไปผม
ก็จะปฏิบติัเช่นเดิมอีก และวนัต่อ ๆ ไปก็เช่นเดียวกนั เหตุใดผมจึงกระท าดงัน้ี? พระเจา้จะทรงลืมเร่ือง
ของผมเสียหรือ? หามิได ้ พระเจา้ไม่เคยทรงลืมส่ิงใดเลย แต่ตวัของผมเองน้ีแหละอาจลืมเสียได ้ ดงันั้น
การปฏิบติัเช่นน้ีทุก ๆ วนัจึงเป็นวธีิเตือนตวัเองท่ีวิเศษนกั เพื่อใหเ้รายงัคงถวายตวัปฏิบติัตามน ้าพระทยั
พระเจา้จริง ๆ” น่ีเป็นค าแนะน าในการปฏิบติัท่ีจะเป็นประโยชน์แก่จิตใจอยา่งดียิง่ 

บางคนอาจเห็นวา่ การท่ีใครสักคนหน่ึงจะถวายชีวติและความเป็นอยูข่องเขาทั้งหมด รวมทั้ง
ทุกส่ิงทุกอยา่งอนัเป็นท่ีรักและมีค่าส าหรับเขาตลอดจนแผนการและความหวงัอนัสูงส่ง พร้อมดว้ย
ความปรารถนาในใจทุกประการ ไวแ้ทบแท่นบูชาของพระเจา้ เป็นส่ิงท่ีมีราคาแพงเกินไป การกระท า
เช่นนั้น เขาก็ถือกนัวา่ เป็นส่ิงท่ีไม่น่าสนใจอะไรหรือไม่ก็เป็นเร่ืองท่ีไม่สมเหตุสมผลเอาเสียเลย เร่ืองน้ี
อาจารยเ์ปาโลอคัรสาวกก็คาดหมายวา่จะมีคนคิดเช่นนั้นอยูเ่หมือนกนั ฉะนั้นท่านจึงกล่าวเพิ่มเติม
ต่อทา้ยค าขอร้องวงิวอนของท่านวา่ “ซ่ึงเป็นการปฏิบติัสมกบัฝ่ายวญิญาณของท่านทั้งหลาย” โดยเห็น
แก่ความเมตตากรุณาอนัใหญ่หลวงของพระเจา้ต่อเราทั้งหลายในพระคริสต ์ ซ่ึงไดป้ระทานพระบุตร
ของพระองคล์งมาเป็นเคร่ืองบูชาและไถ่ความบาป เพื่อให้เราทุกคนไดรั้บความรอดของพระองค ์
อาจารยเ์ปาโลไดแ้สดงเหตุผลใหเ้ห็นวา่ การท่ีเราทั้งหลายควรจะไดถ้วายตวัของเราคืนแก่พระเจา้เพื่อให้
พระองคพ์อพระทยันั้นเป็นการปฏิบติัท่ีชอบท่ีควรอยา่งแทจ้ริง ขอใหท้่านพิจารณาและใคร่ครวญดูบท
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เพลงดงัต่อไปน้ีซ่ึงประพนัธ์โดย แฟรงซีส ริดเล่ย ์ ฮาวาแกล ใหบ้ทเพลงท่ี 222 หนงัสือเพลงคริสเตียน
และบทท่ี 112 เพลงไทยนมสัการ 

  เราสู้วายชนมเ์พื่อท่าน    โลหิตวิเศษเราไหล 
 ลา้งจิตช าระวิญญาณ     ไถ่โทษใหเ้กิดใจใหม่ 
 เราสู้วายชนมไ์ม่คิดเสียดาย    ท่านมีส่ิงใดถวาย 
 เราสู้วายชนมไ์ม่คิดเสียดาย    ท่านมีส่ิงใดถวาย 
  ปราสาทแห่งพระบิดา    บลัลงักรุ่์งเรืองของเรา 
 สู้ ทิ้งมาสู่โลกา     รับทุกขล์ าบากเปล่ียวเปล่า 
 เราทิ้งยศศกัด์ิทั้งหมดเมืองแมน   ท่านทิ้งอะไรตอบแทน 
 เราทิ้งยศศกัด์ิทั้งหมดเมืองแมน   ท่านทิ้งอะไรตอบแทน 
  เราสู้ทนทุกขแ์รงร้าย    เหลือท่ีจะพรรณนา 
 ทนความราวีจนตาย     ใหท้่านพน้ขมุทุกขา 
 เพื่อท่านเราทนความอายเหลือเล่า   ท่านทนอะไรเพื่อเรา 
 เพื่อท่านเราทนความอายเหลือเล่า   ท่านทนอะไรเพื่อเรา 
เฉพาะถอ้ยค าท่ีอาจารยเ์ปาโลไดใ้ชใ้นตอนข้ึนตน้ค าวงิวอนของท่านนั้น แสดงวา่ทั้งอาจารย์

เปาโลและพระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงทราบดีวา่ คนส่วนมากจะปฏิบติัตามขั้นปฏิบติัท่ีส าคญัจริง ๆ ยอ่ม
เป็นการล าบากยิง่ อาจารยเ์ปาโลกล่าววา่ “เหตุฉะนั้น ดูก่อนพี่นอ้งทั้งหลาย โดยเห็นแก่ความเมตากรุณา
ของพระเจา้ ขา้งพเจา้วงิวอนท่าน” ขอ้ความตอนน้ีช่างเป็นถอ้ยค าท่ีมีอ านาจจบัใจอะไรเช่นนั้น การออ้น
วอนขอความกรุณา – แปลวา่ การขอร้องวงิวอนรบเร้าคะย ั้นคะยอ ติดตามออ้นวอนจนสุดความสามารถ 
ถา้คนของพระเจา้จะแลเห็นและเขา้ใจในขั้นแห่งการเตรียมตวัอนัส าคญัยิง่น้ี และรับไปปฏิบติัอยา่ง
แทจ้ริงแลว้ ปัญหาต่าง ๆ แทบทั้งหมดของเขาเก่ียวกบัเร่ืองการเรียนรู้น ้าพระทยัพระเจา้ก็คงจะส้ินสุดลง 
ถา้พระคมัภีร์เป็นสัจธรรมแน่แลว้ เร่ืองน้ีจะเป็นอยา่งอ่ืนไปไดอ้ยา่งไรกนั? ท่านคิดวา่จะเป็นอยา่งไหน
แน่ ปัญหาการรู้จกัน ้าพระทยัพระเจา้นั้นเป็นปัญหาของหวัใจมากกวา่เป็นปัญหาทางสมอง ถา้ใจเรา
สุจริตชอบธรรมการถวายตวัของเราต่อพระเจา้เป็นไปโดยสมควร และสัมพนัธภาพระหวา่งเรากบัพระ
เจา้เป็นไปอยา่งถูกตอ้งสมองของเราก็ควรจะเขา้ใจการทรงน าของพระเจา้ไดง่้ายกวา่ปกติมาก ขอให้
พระวญิญาณบริสุทธ์ิเป็นเหตุใหจิ้ตวิญญาณของเราทั้งหลายรับฟังและเอาใจใส่ในพระธรรมค าสอน 
และประกาศิตของพระผูเ้ป็นเจา้ตามท่ีปรากฏอยูใ่นพระธรรมโรม 12:1,2 สมควรท่ีคริสเตียนทั้งหลายจะ
ไดรั้บเอาการเตรียมตวัขั้นส าคญัขั้นแรกไปปฏิบติัอยา่งดีท่ีสุด นั้นคือ การถวายตวัต่อพระเจา้ทั้งหมดโดย
เด็ดขาด 
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มีคนหน่ึงกล่าววา่ “ไม่มีผลอนัใดอีก ในการท่ีจะไม่ยอมถวายตวัของเราใหแ้ก่องคพ์ระเยซูเตม็
ทั้งร้อยเปอร์เซ็นต ์ การถวายตวัตลอดชีวติทั้งจิตใจและถวายโดยส้ินเชิงจะก่อให้เกิดอะไร ๆ แก่เราได้
มากมายหลายประการ อาทิเช่น เป็นเคร่ืองน าชีวติของเราไปสู่ความสงบสุขโดยสมบรูณ์และก่อใหเ้กิด
ชีวติใหม่แก่เรา ท าใหเ้รามีความจงรักภกัดีต่อพระเจา้แมจ้ะตกอยูใ่นระหวา่งความทุกขล์ าบาก เปล่ียน
รสชาติของเราจากเปร้ียวใหก้ลายเป็นความหวาน การยอมตามพระคริสตอ์ยา่งแทจ้ริงจะน าความปิติ
ยนิดีมาสู่เราทั้งในชีวิตปัจจุบนัน้ีและในอนาคต” 

ดงันั้นเรายอ่มเห็นแลว้วา่ เราจะตอ้งมอบถวายชีวติใหแ้ก่พระประสงคข์องพระเจา้ก่อนท่ีเราจะ
ทราบวา่พระประสงคข์องพระองคน์ั้นคืออะไร หรือจะทรงเรียกร้องอนัใดจากเราบา้ง น่ีคือโองการอนั
เฉียบขาดและเปิดเผยของพระเจา้ซ่ึงจะกลบักลอกหาไดไ้ม่ เราจะท าเมินเฉยคลา้ย ๆ ไม่รู้เร่ืองเสียก็ไม่ได ้
น่ีคือวธีิของพระผูเ้ป็นเจา้ ซ่ึงถา้เราปรารถนาจะทราบวา่พระประสงคข์องพระองคน์ั้นคืออะไร เราก็
จะตอ้งปฏิบติัตามแบบแผนวิธีการของพระองค์ 

เม่ือขา้พเจา้ยงัเป็นเด็กอยู ่ เคยถามพี่ชายของขา้พเจา้วา่ “พี่จะท าอะไรใหผ้มไดไ้หมครับ?” แต่
พี่ชายตอบทนัควนัวา่ “ก็จะใหพ้ี่ท  าอะไรล่ะ?” ถา้จะพดูอีกนยัหน่ึงก็คือ พี่ชายของผมมิไดเ้สียสละใหแ้ก่
ผมผูเ้ป็นนอ้งอยา่งเพียงพอ หรือมิฉะนั้นก็ไม่มีความไวว้างใจผมพอท่ีจะรับท าตามประสงคข์องผมได้
จนกวา่จะไดท้ราบเสียก่อนวา่ความประสงคข์องผมนั้นคืออะไร ท่ีแทน้ั้นพี่ชายไม่ยอมเสียสละความ
ตอ้งการของเขาทั้งส้ินใหแ้ก่ความประสงคข์องผมนัน่เอง เพียงแต่เตม็ใจจะท าตามความปรารถนาของ
ผม ถา้แมว้า่ส่ิงนั้นไม่ขดัแยง้กบัความพอใจของพี่ชายของผมนัน่เอง นัน่มิใช่การอุทิศตวัทั้งหมดจริง ๆ 
เลย 

คริสเตียนหลายคนก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกนั พระเจา้ทรงขอร้องใหเ้ขาปฏิบติัตามน ้าพระทยัของ
พระองค ์แต่หลายคนก็กลบัยอ้นถามวา่ “พระองคเ์จา้ขา้ พระประสงคข์องพระองคคื์ออะไรเล่า? ขอทรง
ช้ีแจงใหข้า้พเจา้ทราบก่อน เพื่อขา้พเจา้จะไดคิ้ดดูวา่จะรับท าดีหรือไม่?” คนเหล่านั้นก็จะไม่ตกปากรับ
สัญญาวา่จะกระท าตามพระประสงคข์องพระเจา้ จนกวา่พระองคจ์ะทรงส าแดงพระประสงคข์อง
พระองคใ์หเ้ขารู้เสียก่อน เขาตอ้งการพิจารณาดูพระประสงคข์องพระองคใ์หแ้น่ชดั แลว้จึงตดัสินใจรับ
หรือปฏิเสธ วธีิน้ีตรงกนัขา้มกบัวธีิปฏิบติัของพระผูเ้ป็นเจา้ และนบัเป็นการไม่ถวายตวัทั้งหมดแก่
พระองค ์ พระเจา้จะไม่ทรงเปิดเผยน ้าพระทยัของพระองคใ์หป้รากฏแก่บุคคลชนิดน้ีเลย พระองคท์รงมี
พระประสงคใ์หเ้ราตั้งใจเด็ดขาดท่ีจะปฏิบติัตามพระประสงคข์องพระองค ์แมว้า่จะไม่ทราบก่อนวา่พระ
ประสงคน์ั้น ๆ คืออะไร แต่ก็เตม็ใจท่ีจะปฏิบติัตามไม่วา่จะเป็นอยา่งไรแน่ เป็นความตั้งใจเช่ือฟังพระ
เจา้ทั้ง ๆ ท่ียงัไม่ทราบพระประสงคข์องพระองคว์า่คืออะไร น่ีแหละคือขั้นแรกในการท่ีจะแสวงหาให้
ทราบวา่พระประสงคน์ั้นคืออะไร ถา้เราไม่ยอมกา้วไปตามบนัไดขั้นแรกน้ี น่ากลวัวา่พระเจา้จะไม่ทรง
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ส าแดงน ้าพระทยัใหป้ระจกัษแ์ก่เราในขั้นต่อไปเป็นแน่พระองคจ์ะไม่ทรงเปิดเผยน ้าพระทยั อนั
ประเสริฐของพระองคต่์อคนท่ีเห็นแก่ตวั และเฝ้าหมกมุ่นอยูก่บัโลกียแ์ละไม่ถวายตวัแก่พระองคอ์ยา่ง
แทจ้ริง 

เราขออา้งถอ้ยค าของนาย แมค็คองก้ี อีกคร้ังหน่ึง “จงก าหนดใจท่ีจะใชชี้วติปรนนิบติั พระ
ประสงคข์องพระเจา้ยิง่กวา่ท าตามความประสงคข์องตนเอง อยา่ปล่อยตนใหล่้องลอยไปในทะเลแห่ง
ชีวติ โดยมุ่งไปยงัเมืองท่าท่ีท่านเองพอใจ และใชแ้ผนท่ี ๆ ท่านวาด ข้ึนเองเป็นเคร่ืองน าทางแลว้แล่นไป
โดยอ านาจแห่งความพอใจตามความตอ้งการชนิดเห็นแก่ตวัของท่านเอง จงมาหาพระเจา้เถิด จงมอบ
ชีวติของท่านถวายไวใ้นพระองค ์ ดว้ยความไวว้างใจอยา่งเตม็ท่ีเสียคร้ังเดียวโดยไม่เปล่ียนแปลงเป็นอ่ืน 
โดยวธีิน้ี ท่านก็จะค่อย ๆ เรียนรู้และเขา้ใจในน ้าพระทยัของพระเจา้ซ่ึงมีต่อชีวิตของท่าน เม่ือเราเร่ิม
เลือกเอาน ้าพระทยัของพระเจา้เป็นหลกัส าหรับชีวติเราแลว้ มิชา้เราก็เร่ิมรู้จกัน ้าพระทยัของพระองคไ์ป
เอง” 
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บทที ่8 เรำรู้จักน ำ้พระทยัของพระเจ้ำได้อย่ำงไร (ต่อ) ขั้นเตรียมตัว – 

แยกจำกโลก 

ก่อนท่ีจะรู้จกัน ้าพระทยัของพระเจา้ เราจะตอ้งมีการเตรียมตวัขั้นท่ีสองอนัเป็นขั้นจ าเป็นและ
เป็นส่ิงส าคญัยิง่ มีช้ีแจงไวช้ดัเจนเช่นเดียวกนัในพระธรรมโรม 12:1,2 ค าสั่งขอ้ท่ีสอง คือ “อยา่
ประพฤติตามอยา่งชาวโลกน้ี” แน่ละจุดมุ่งหมายของค าสั่งขอ้น้ีก็คือ “เพื่อท่านทั้งหลายจะไดส้ังเกตรู้จกั
น ้าพระทยัของพระเจา้วา่อะไรดี อะไรเป็นท่ีชอบและอะไรดียอดเยีย่ม” การเตรียมตวัขั้นท่ีสองน้ีบ่งชดั
แน่นอนวา่ “ตอ้งแยกตวัเองเสียจากโลกียวสิัยทั้งมวล” 

ทุกวนัน้ี ยงัมีส่ิงส าคญับางประการ ซ่ึงคนหนุ่มสาวผูมี้เจตนาดีเป็นจ านวนพนั ๆ และคริสเตียน
อีกมากมายไดพ้ากนัมองขา้มไปเสีย นัน่คือโลกียวสิัยทั้งมวล เช่นการคลอ้ยตามทางโลก ความ
ทะเยอทะยานในทางโลก การด ารงชีวติตามทางโลก การยดึถือโลกเป็นมาตรฐานและจุดหมายมีความ
ประพฤติแบบชาวโลก นิยมแต่งกายและแสวงหาความอภิรมยช์มช่ืนตามโลกีย ์ ส่ิงเหล่าน้ีคริสเตียนไม่
ควรปฏิบติั 

จ าเป็นท่ีจะตอ้งกล่าวอยา่งตรงไปตรงมาวา่ พระเจา้จะไม่ทรงเปิดเผยพระประสงคข์องพระองค์
ต่อคริสเตียนคนใดถา้เขาหมกมุ่นอยูใ่นทางของโลกน้ี เขาเหล่านั้นหาสมควรท่ีจะไดท้ราบพระประสงค์
ของพระเจา้ไม่ เพราะเหตุวา่เขามิไดเ้ตรียมตวัพร้อมอยู ่ มีบ่อยคร้ังเหลือเกินท่ีความงงงนัและความ
โศกเศร้าประดงัมาท่วมจิตใจของขา้พเจา้ เม่ือมีบุคคลท่ีเฝ้ามวัเมาอยูใ่นทางโลก อยา่งแทจ้ริงไดม้าหา
ขา้พเจา้และขอใหข้า้พเจา้อธิษฐาน ขอใหพ้ระเจา้ทรงเปิดเผยน ้าพระทยัของพระองคท่ี์เก่ียวกบับางอยา่ง
ในชีวติของเขา ซ่ึงบางทีอาจเป็นส่ิงท่ีเก่ียวกบัอาชีพของเขาก็ได ้ ขา้พเจา้รู้สึกเศร้าใจยิง่นกั เพราะเขา
เหล่านั้นมิไดเ้ตรียมจิตใจท่ีจะไดรู้้จกัน ้าพระทยัของพระเจา้ไวก่้อนเลย ทางซ่ึงจะรู้จกัน ้าพระทยัของพระ
เจา้นั้นไดถู้กปิดกั้นไวเ้สียแลว้ดว้ยความรักและความหลงของเขาเองต่อโลกซ่ึงไม่ยดึถือพระเจา้ เป็นการ
ไร้ประโยชน์อยา่งแทจ้ริงส าหรับบุคคลท่ีรักใคร่ผกูพนัอยูก่บัส่ิงต่าง ๆ ของโลกน้ี และครองชีวติตาม
มาตรฐานทางโลกและด าเนินตามหลกัเกณฑข์องโลก จะมาอธิษฐานทูลขอเพื่อไดท้ราบน ้าพระทยัของ
พระเจา้ การอธิษฐานเช่นนั้นมีแต่จะไร้ผลส าหรับคนเหล่านั้น ขา้พเจา้คิดวา่จะเป็นการดีกวา่ ถา้จะขอให้
พระเจา้โปรดเปิดตาของเขาใหม้องเห็นความด้ือดึง ไม่เช่ือฟังพระวจนะของพระองคซ่ึ์งฝังอยูใ่นใจของ
เขาเอง และใหพ้ระเจา้ทรงโปรดประทานพระเมตตากรุณาแก่เขา ใหเ้ขาละทิ้งทางโลกและแยกตนเอง
ออกมาเสียจากโลกียวสิัย เป็นของธรรมดาท่ีพระเจา้จะไม่ทรงส าแดงน ้าพระทยัใหป้ระจกัษแ์ก่บุคคล
เช่นนั้นอยา่งแน่นอน 
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แบบฉบบัท่ีพระเจา้ทรงใชต้ลอดมาในการประทานแสงสวา่งทางใจ คือการรู้จกัน ้าพระทยัของ
พระองคแ์ก่ประชากรของพระองคน์ั้นไดมี้ช้ีแจงอยูแ่ลว้ ในขอ้พระคริสตธรรมตอนส าคญัท่ีเราก าลงั
พิจารณาอยู ่ ความตอนหน่ึงนั้นเป็นท่ีทราบกนัดีอยูแ่ลว้ แต่กระนั้นในขณะเดียวกนัมนุษยเ์ราก็ยงัรู้นอ้ย
เตม็ทีขอ้พระธรรมอนัส าคญัยิง่นั้นคือ “อยา่ประพฤติอยา่งชาวโลกน้ี...เพื่อท่านทั้งหลายจะไดส้ังเกตรู้จกั
น ้าพระทยัพระเจา้” เหตุใดพระเจา้จึงทรงช้ีแจงและยดึถือตามหลกัเกณฑเ์ช่นนั้น? เหตุใดคริสเตียนจึง
ตอ้งถูกปฏิเสธไม่ไดรั้บสิทธิพิเศษ ในอนัท่ีจะทราบน ้าพระทยัอนัดีเลิศของพระเจา้ ซ่ึงไดจ้ดัไวส้ าหรับ
ชีวติของตน เพราะเพียงแต่วา่เขามีใจรักและโอนอ่อนไปกบัส่ิงต่าง ๆ ตามแนวทางของโลกเท่านั้นหรือ? 
ค าตอบขอ้น้ีมีอยูช่ดัเจนแลว้ นั้นคือเขามิไดเ้ตรียมตวัท่ีจะไดท้ราบน ้าพระทยัของพระเจา้ซ่ึงมีต่อชีวติ
ของเขาโดยเฉพาะ โดยขอ้เท็จจริงไดแ้สดงใหท้ราบอยูแ่ลว้วา่เขามิไดมี้ความสมคัรใจท่ีจะปฏิบติัตามน ้า
พระทยัของพระเจา้ ซ่ึงกล่าวอยา่งกวา้ง ๆ ไวใ้นพระธรรมคมัภีร์ส าหรับคริสเตียนทั้งหลายจะพึงยดึถือ
และกระท าตาม พระคมัภีร์กล่าวย  ้าบ่อย ๆ คดัคา้นคนของพระเจา้ท่ีรักใคร่ติดตามไปในแนวทางของ
โลกีย ์ เช่น “อยา่รักโลกหรือส่ิงของในโลก ถา้คนใดรักโลก ความรักต่อพระบิดาไม่ไดอ้ยูใ่นคนนั้นเลย” 
1 ยอห์น 2:15 “ท่านไม่รู้หรือวา่ การท่ีเป็นมิตรกบัโลกก็เป็นศตัรูต่อพระเจา้? เหตุฉะนั้นถา้ผูใ้ดใคร่เป็น
มิตรกบัโลก ผูน้ั้นก็ตั้งตวัเป็นศตัรูต่อพระเจา้” ยากอบ 4:4 “เราทั้งหลายรู้วา่เราบงัเกิดจากพระเจา้ และ
มนุษยโ์ลกทั้งส้ินทอดตวัจมอยูใ่นมารร้าย” 1 ยอห์น 5:19 “พระเยซูนั้นไดท้รงประทานพระองคเ์อง...
เพื่อจะช่วยเราใหพ้น้จากโลกปัจจุบนัอนัชัว่ร้ายน้ี ตามชอบพระทยัพระเจา้พระบิดาของเรา” กาลาเทีย 
1:4 “ดูก่อนพวกพี่นอ้งทั้งหลาย ถา้โลกน้ีเกลียดชงัท่าน อยา่ประหลาดใจ” 1 ยอห์น 3:13 “ถา้โลกน้ีชงั
ท่านทั้งหลาย ๆ ก็รู้วา่ เขาไดช้งัเราก่อน ถา้ท่านทั้งหลายไดอ้ยูฝ่่ายโลก ๆ ก็จะรักซ่ึงเป็นของ ๆ โลกเอง 
แต่วา่เพราะท่านมิไดอ้ยูฝ่่ายโลกแต่เราไดเ้ลือกท่านออกจากโลก เหตุฉะนั้นโลกจึงชงัท่าน” ยอห์น 
15:18,19 “ขา้พเจา้มิไดข้อพระองคใ์หเ้อาเขาไปจากโลก แต่ใหป้้องกนัรักษาเขาไวใ้หพ้น้ความชัว่ เขาไม่
อยูฝ่่ายโลกเหมือนขา้พเจา้ไม่อยูฝ่่ายโลก ยอห์น 17:15,16 จากขอ้พระธรรมเหล่าน้ีและขอ้พระธรรมอ่ืน 
ๆ อีกมากมายท่ีปรากฏอยูใ่นพระคมัภีร์ไดช้ี้ชดัวา่ คนของพระเจา้นั้นจะรักโลกไม่ได ้ จะด ารงชีวติตาม
หรือเอาเยีย่งอยา่งชาวโลกก็ไม่ได ้และจะผกูพนัอยูก่บัโลกก็ไม่ได ้ถา้คริสเตียนท าไม่รู้ไม่ช้ีกบัค าแนะน า
น้ี และขดัค าสั่งซ่ึงเขา้ใจง่าย ๆ ของพระคริสตธรรมคมัภีร์ก็เป็นของแน่นอนวา่ เขาไม่อยูใ่นฐานะท่ีจะ
ไดรั้บแสงสวา่งยิง่ข้ึนอีกได ้ เขามิไดก้ าลงัเดินอยูใ่นความสวา่งซ่ึงตนมีอยูแ่ลว้นั้นเลย ไม่มีใครท่ีจะหวงั
ไดรั้บแสงสวา่งส่องทางชีวติของเขาใหม้ากมายยิง่ข้ึน เวน้แต่เขาจะติดตามความสวา่งท่ีเขาไดรั้บไวแ้ลว้ 

เหตุฉะนั้น อยา่ลวงตวัเองเลย เพราะพระเจา้ไม่ส าแดงน ้ าพระทยัและแผนการของพระองคใ์ห้
ท่านไดท้ราบตราบใดท่ีท่านยงัผกูพนัแน่นแฟ้นอยูก่บัโลก เราจะตอ้งฝังจิตใจอยูก่บัส่ิงท่ีอยูเ่บ้ืองบน 
(โคโลสี 3:1-3) และไดรั้บการอบรมใหด้ ารงชีวติอยูแ่ยกจากโลกเสียก่อน แลว้เราจึงจ าอยูใ่นสภาพท่ีจะ
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ไดท้ราบน ้าพระทยัของพระเจา้อยา่งแทจ้ริง น่ีเป็นการปฏิบติัขั้นสองอนัส าคญัและจ าเป็นยิง่นกัจะ
หลีกเล่ียงเสียมิได ้ตามท่ีพระคริสตค์มัภีร์ไดส้อนวา่ “อยา่ประพฤติตามอยา่งชาวโลกน้ี” นั้น ความหมาย
ท่ีแทจ้ริงคืออะไร? อยา่งนอ้ยท่ีสุดมีความหมายแน่นอนอยู ่3 ประการคือ 

ประการท่ีหน่ึง เราจะตอ้งไม่ปฏิบติัตามแบบแผนและกฏเกณฑข์องชาวโลก แบบแผนของการ
ด ารงชีวิตอยูเ่ยีย่งชาวโลกคือ การเห็นแก่ตวั เตม็ไปดว้ยความผดิบาปพึงพอใจในความตอ้งการของเน้ือ
หนงั หลกัเกณฑข์องชีวติท่ีหมกมุ่นอยูใ่นทางโลกียน์ั้น เก่ียวกบัวตัถุความโลภหลงและตณัหาราคะ
ทั้งส้ิน ขอยกตวัอยา่งเช่น เม่ือชายหนุ่มผูห้น่ึงเดินทางไปอเมริกาใตเ้น่ืองจากกิจธุระของบริษทัการคา้ซ่ึง
ใหเ้งินเดือนแก่เขาอยา่งสูง ใคร ๆ ก็จะพากนัยกยอ่งสรรเสริญ ต่างชมวา่มีความทะเยอทะยานท่ีจะ
กา้วหนา้อยา่งแทจ้ริง เขาฉวยโอกาสใชค้วามสามารถของเขาใหเ้ป็นประโยชน์ ฯลฯ เขาก าลงัท าตวัของ
เขาใหเ้ป็นคนใหญ่คนโตอยา่งแทจ้ริง แต่ถา้ชายหนุ่มผูน้ี้ไป ณ ท่ีแห่งเดียวกนัในฐานะทูตของพระคริสต ์
ไปท าการเพื่อดวงวญิญาณทั้งหลายโดยค านึงถึงคุณค่าและความส าคญัของชีวิตจ าเริญเป็นนิตยช์าวโลก
ทั้งหลายไม่อาจเขา้ใจวตัถุประสงคข์องเขาได ้ ต่างพากนัคิดวา่ชายหนุ่มผูน้ี้ท  าใหชี้วติของตนเสียไปเปล่า 
ๆ และต่างก็พดูวา่ เขาช่างโง่เขลาเหลือเกิน 

เราจะเห็นความแตกต่างระหวา่งหลกัส าคญั ระหวา่งแบบแผนของคนท่ีอยูฝ่่ายโลก กบัผูท่ี้เป็น 
คริสเตียนแทไ้ดอ้ยา่งชดัเจน น่าเสียใจมากท่ีคริสเตียนหลายคนพากนัประพฤติตามกฏเกณฑอ์นัเดียวกบั
ชาวโลก บทเพลงสรรเสริญบทท่ี 1 กล่าววา่ “ความสุขยอ่มมีแก่ผูท่ี้ไม่ด าเนินตามค าชกัชวนของคนชัว่” 
นัน่หมายความวา่เขามิไดคิ้ดท่ีจะมีชีวติอยูต่ามค าแนะน าและมาตรฐานของชาวโลก ส่วนผูซ่ึ้งประพฤติ
ตนตามโลกียวสิัยยอ่ม สนใจท่ีจะครองชีวติอยูเ่พื่อส่ิงซ่ึงเป็นเพียงวตัถุ ตาของเขาจึงมือมวัไม่เขา้ใจใน
จุดประสงคแ์ละความจริงทางฝ่ายวญิญาณจิต ดงันั้นจึงไม่อาจเขา้ใจพระประสงคข์องพระเจา้ อนัเป็นส่ิง
ส าคญัทางใจส่ิงแรกท่ีสุดพระประสงคข์องพระเจา้นั้นส าคญัยิง่นกั ถา้เราค านึกถึงชีวติชัว่นิรันดร์ 

เป็นธรรมเนียมของโลกท่ียอมรับส่ิงซ่ึงมีความส าคญัส าหรับโลกน้ีเท่านั้น เพราะเหตุน้ีพระ
ประสงคข์องพระเจา้จึงตรงกนัขา้มกบัวถีิทางของโลก และแสดงใหเ้ราเห็นวา่ทางโลกียน์ั้นมี
ความส าคญันอ้ยเหลือเกิน ขอยกตวัอยา่งเพื่อใหเ้ห็นไดช้ดั ไม่มีผูใ้ดท่ีประพฤติตามแนวทางของโลกน้ี
เช่นท่ีกล่าวมาแลว้นั้น จะไดเ้ตรียมตวัท่ีจะรับปฏิบติัภารกิจตามค าเรียงร้องของพระเจา้ ชีวติของเขา
ทั้งหมดด ารงอยูต่รงกนัขา้มกบัความมุ่งหมายน้ี เขามีชีวติอยูเ่พื่อส่ิงซ่ึงขดักบัน ้าพระทยัของพระเจา้ 
ดงันั้นผูท่ี้มีชีวิตของเขาด าเนินไปตามแนวทางของโลก ผูท่ี้มีความรัก ความปรารถนา และความใฝ่ใจ จด
จ่ออยูก่บัส่ิงต่าง ๆ ในโลกน้ีจึงหาไดอ้ยูใ่นฐานะท่ีจะไดท้ราบน ้าพระทยัของพระเจา้ไม่ น่ีเป็นความจริง
อนัชอบดว้ยเหตุผลโดยแท ้ ศิษยาภิบาลผูเ้ฒ่าท่านหน่ึงไดก้ล่าวไวว้า่ “เราจะตอ้งไม่ใยดีกบัส่ิงต่าง ๆ อนั
เป็นของ ๆ โลกน้ี” คนมากมายนกัท่ียงัเอาใจใส่กบัส่ิงต่าง ๆ อนัเป็นของ ๆ โลกน้ีมากจนเกินไป 
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การส้องเสพกามคุณดว้ยราคะตณัหาของเน้ือหนงัก็เช่นเดียวกนั แน่นอนเราไม่จ  าเป็นตอ้งพดูวา่ 
คริสเตียนจะตอ้งตดัขาดจากส่ิงเหล่าน้ีทั้งหมด ขอใหจ้  าขอ้ความใน 1 ยอห์น 5:19 อนัเป็นความจริงซ่ึง
เห็นประจกัษอ์ยูร่อบขา้งในสมยัเราน้ี 

ประการท่ี 2 เราจะตอ้งไม่แสวงหาหรือเสพความร่ืนรมยจ์ากความร่ืนรมยข์องโลก ทุกวนัน้ี
ความร่ืนรมยทุ์กประการท่ีข้ึนหนา้ข้ึนตาอยูใ่นโลกเกือบทั้งหมด มีมลทินและเลวร้าย เพราะความผิด
บาปเก่ียวแก่เร่ืองเพศ และความโลนลามกบางอยา่ง อาจเป็นไดว้า่สถานมหรสพท่ีใหญ่ยิง่ท่ีสุดในโลกก็
คือ โรงหนงัโรงละคร ตามความเป็นจริงท่ีทราบกนัดีอยูแ่ลว้นั้น ส่ิงเหล่าน้ีเตม็ไปดว้ยเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
อาชญากรรมน่าสยดสยอง และเร่ืองรักระหวา่งเพศเป็นส่ิงท่ีส่งเสริมใหเ้กิดเร่ืองรักท่ีผดิศีลธรรมและ
ประเพณี เร้าราคะตณัหาและก่อใหเ้กิดความชัว่ชา้ลามกทุกประการ ในโรงมหรสพทุกแห่งไม่มีท่ีใดท่ีจะ
ใหค้วามบนัเทิงใจอยา่งบริสุทธ์ิอยา่งสะอาดได ้ ไม่มีท่ีใดท่ีสมควรแก่คริสเตียนผูบ้ริสุทธ์ิของพระเจา้จะ
ยา่งเทา้เขา้ไป ขออยา่คิดวา่บุคคลท่ีไปเท่ียวหาความเพลิดเพลินในสถานท่ีเช่นนั้นจะรู้จกัและปฏิบติัตาม
น ้าพระทยัของพระเจา้ซ่ึงทรงก าหนดไวส้ าหรับตวัเขา เขาไดเ้หยยีบย  ่าพระประสงคข์องพระเจา้ไวใ้ตฝ่้า
เทา้ของเขาเสียแลว้ แลว้เขาจะหวงัเห็นความสวา่งยิง่กวา่น้ีไดอ้ยา่งไร? 

ประการท่ี 3 เราจะตอ้งไม่รักและหลงใหลในส่ิงต่าง ๆ อนัเป็นสมบติัของโลกน้ี บางคร้ังคริส
เตียนท่ีมีอาวโุสและไดรั้บการอบรมมาเป็นอนัดี มกัติเตียนพวกคริสเตียนหนุ่มสาวอยา่งหนกั พวก
เหล่าน้ีไดรั้บการสั่งสอนแต่นอ้ยเพราะมวัแต่หมกมุ่นอยูก่บัความเริงรมยข์องโลก แต่ก็มีอยูบ่่อย ๆ ท่ีพระ
เจา้ทรงเห็นวา่ พวกมีอายเุหล่านั้นก็มีความผดิอยูเ่ช่นเดียวกนั เพราะเขาก็พะวงหลงใหลอยูก่บัส่ิงต่าง ๆ
อนัเป็นสมบติัของโลก ฝ่ายหน่ึงรักความสนุกสนานช่ืนบานทางโลกีย ์ อีกฝ่ายหน่ึงรักในส่ิงอนัเป็น
สมบติัของโลกีย ์ ซ่ึงทั้งสองส่ิงน้ีต่างเตม็ไปดว้ยความผดิบาป และเป็นโลกียวสิัยดว้ยกนัสมจริงตามพระ
วจนะของพระเจา้ มีคริสเตียนมากมายไดป้ระพฤติตนผิดท านองคลองธรรมของพระเจา้ เพราะเขามีใจ
หลงรักส่ิงต่าง ๆ อนัเป็นวตัถุฝ่ายโลก หลาย ๆ คนจึงไม่รู้วา่การปรนนิบติัพระเจา้นั้นเป็นส่ิงส าคญั 
เพราะตาของเขาถูก “ส่ิงต่าง ๆ ของโลกปิดบงัท าใหมื้ดมน” ตามธรรมดาขอ้ความท่ีกล่าวไวใ้น 1 ยอห์น 
2:15 วา่ “อยา่รักโลก” นั้นยอ่มหมายถึง “ส่ิงต่าง ๆ” ในโลกซ่ึงรวมทั้งทรัพยส์มบติัอนัเป็นวตัถุ ขา้วของ
และเงินทองทุกประการ ฯลฯ 

ชายหนุ่มผูม้ ัง่คัง่ผูห้น่ึงไม่ไดติ้ดตามพระเยซูไปเพราะเหตุวา่ เขาคิดวา่ทรัพยส่ิ์งของอนัมากมาย
ท่ีเขามีอยูส่ าคญักวา่การปฏิบติัตามน ้าพระทยัของพระเจา้ ดูมาระโก 10:17-22 ในค าอุปมาเร่ืองการหวา่น
พืชนั้น พืชส่วนหน่ึงเปรียบไดก้บั “ผูท่ี้ไดย้นิพระวจนะแลว้ความปรารภปรารมภด์ว้ยโลกน้ี และการ
ล่อลวงแห่งทรัพยส์มบติัก็ปกคลุมพระวจนะนั้นไวจึ้งไม่เกิดผล” (มทัธิว 13:22) “ท่านทั้งหลายจะปฏิบติั
พระเจา้และจะปฏิบติัเงินทองดว้ยก็ไม่ได”้ (ลูกา 16:13) มีคริสเตียนเป็นอนัมากไดพ้ลาดจากพระ
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ประสงคข์องพระเจา้ เพราะเขาถูกผกูพนัไวก้บัทรัพยส่ิ์งของ ๆ โลกน้ี ความละโมบโลภหลงได้
ครอบคลุมใจเขาไวเ้สียแลว้ บุคคลเช่นนั้นหาสมควรท่ีจะไดรู้้จกัน ้าพระทยัของพระเจา้ใหก้วา้งขวาง
ยิง่ข้ึนอีกไม่ เพราะเขาไดห้นัหนีไม่เช่ือฟังพระประสงคข์องพระเจา้เสียแลว้ 

ทุกวนัน้ีคริสเตียนมากเหลือเกินท่ีเดินตามทางโลก 3 ประการท่ีกล่าวมาแลว้นั้น เพราะเขามิได้
ทราบวา่ส่ิงเหล่านั้นเป็นท่ีกีดขวางกั้นมิใหเ้ขาทั้งหลายไดท้ราบถึงน ้าพระทยัของพระเจา้ กอ้นหินซ่ึงคน
เดินทางมองไม่เห็นคือส่ิงซ่ึงท าใหเ้ขาสะดุดลม้ลงอยา่งแน่นอน เร่ืองของทางโลก และการติดตามโลกก็
เป็นเช่นเดียวกนันั้นแหละ คริสเตียนจ านวนมากก็เดินอยูใ่นโลกียวสิัยทางใดทางหน่ึงในสามทางน้ี 
ส่วนมากก็เดินไปทั้งสามทางเลยทีเดียว ถึงกระนั้นเขาก็ยงัไม่รู้เอาเสียเลยในส่ิงท่ีเก่ียวกบัความผดิหรือ
ความพลาดพลั้งใด ๆ ในชีวติของเขา แลว้ก็ยงัสงสัยวา่เหตุใดการทรงน าของพระเจา้จึงไม่กระจ่างชดั 
บางทีอาจมิไดเ้ป็นเพราะเขาแกลง้ท าไม่รู้เดียงสาเสียหมด แต่อาจเป็นเพราะแทจ้ริงเขาไม่ชอบท่ีจะรับฟัง
เก่ียวกบั เร่ืองน้ีอนัเป็นเร่ืองท่ีขดัขวางมิใหพ้ระเจา้ทรงส าแดงน ้าพระทยัใหป้รากฏแก่เขา คริสเตียนบาง
คนนั้น ตามขอ้เท็จจริงปรากฏวา่ ถา้นกัเทศน์คนใดเทศนาถึงเร่ืองส าคญัน้ีแลว้ เขาเป็นตอ้งเดือดดาล
ทีเดียว แต่บางคนก็เพียงแต่รู้สึกขบขนัในค าเทศนานั้นเท่านั้น และไม่คิดท่ีจะตั้งอกตั้งใจฟังอยา่งจริงจงั
เลย ยงัมีบางคนอีกน่ะแหละท่ีเกิดความประหลาดใจเม่ือไดฟั้งค าเตือนสติวา่ คริสเตียนไม่บงัควรท่ีจะ
ยา่งเทา้เขา้ไปในโรงมหรสพ สถานท่ีเตน้ร าวงไพ ่ร่วมความสนุกส าราญในวนัอาทิตย ์หรือใชสี้แต่งหนา้
และเคร่ืองส าอางต่าง ๆ อนัสีแต่งหนา้หรือเคร่ืองส าอางนั้น คร้ังหน่ึงไดใ้ชก้นัแต่ในหมู่คนป่าคนเถ่ือน
เท่านั้น และไดน้ ามาใชใ้นประเทศท่ีเจริญแลว้เป็นคร้ังแรกโดยหญิงแพศยาและชาวโลกีย ์ แต่แลว้ก็ยงัมี
คนอ่ืน ๆ ท่ีไม่สู่สนใจในค าเทศนาเช่นนั้นอยูอี่ก ถึงกระนั้นอาจารยเ์ปาโลก็ยงัไดอ้ธิบายใหเ้ขา้ใจชดัเจน
วา่ เราทุคคน “อยา่ประพฤติตนอยา่งชาวโลกน้ี” ถา้เราปรารถนาท่ีจะแสวงหาใหไ้ดรู้้จกัน ้าพระทยัของ
พระเจา้ซ่ึงมีต่อชีวติของเรา คริสเตียนสมยัโบราณไดรั้บการเยาะเยย้จากคริสเตียนสมยัใหม่ แต่ทุกคนก็
จะตอ้งยอมรับวา่ คริสเตียนในสมยัโบราณไดพ้บบางส่ิงบางอยา่งในความรอดและในพระคริสตซ่ึ์งคริส
เตียนแทบทั้งหมดในสมยัน้ีดูเหมือนจะพลาดโอกาสไปส้ิน ทั้งน้ีเพราะเราจะเห็นไดง่้าย เม่ือเราน า
ขอ้เขียนต่าง ๆ ของเขามาเปรียบเทียบกนัดู รวมทั้งดูจากส่ิงซ่ึงเราจะเห็นไดใ้นชีวติของคริสเตียนทัว่ไป
ในทุกวนัน้ี พวกคริสเตียนในสมยัโบราณไดผ้ลิตผลดีถวายแก่พระเจา้ คริสตจกัรท่ีเขาสถาปนาข้ึนนั้นดู
มีชีวติชีวาและคึกคกัเขม้แขง็ มีอิทธิพลอยูใ่นชุมนุมชนแห่งทอ้งถ่ินนั้น ๆ และไดรั้บการคารวะยกยอ่ง
จากโลกส่วนใหญ่ ในสมยัโบราณก็มีผูค้นกลบัใจใหม่มากดว้ย การ “ฟ้ืนฟูวญิญาณจิต” ซ่ึงเกิดข้ึนใน
สมยัโบราณเป็นเงินทองเลย ไม่ตอ้งใชว้ธีิจิตวทิยาต่าง ๆ หรือวงิวอนกนัอยา่งยดึยาด เพื่อใหผู้ค้นเขา้มา
เช่ือพึ่งในพระเจา้ แต่จิตวญิญาณก็ไดรั้บการน าเขา้มายงัแผน่ดินของพระเจา้อยูเ่ร่ือย ๆ เขาท ากนัอยา่งไร
งานของเขาจึงเกิดผลดี? อะไรคือเคล็ดลบัของเขา? มีส่ิงท่ีแน่นอนอยูป่ระการหน่ึงละ นัน่คือเขา
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ด ารงชีวิตอยูโ่ดยไม่พวัพนักนัทางโลกีย ์ การแยกตนเองไม่พวัพนักบัทางโลก และด าเนินอยูใ่นความ
สวา่งทั้งปฏิบติัตามน ้าพระทยัของพระเจา้แลว้ พระเจา้ทรงน าใหเ้ขาน าผูอ่ื้นมาถึงพระองคด์ว้ย ถา้เรา
ตอ้งการมีฤทธ์ิเช่นเดียวกบัเขา เราก็จะตอ้งปฏิบติัเช่นเดียวกนันั้น น่ีแหละคือเคล็ดลบัของคริสเตียนใน
สมยัโบราณ 

ท่านมีความเห็นอยา่งไรเร่ืองน้ี? ท่านพร้อมแลว้หรือยงั? ท่างตีราคาน ้าพระทยัของพระเจา้และ
การรู้จกัน ้าพระทยัของพระเจา้ไวสู้งพอท่ีท่านจะ “ไม่ประพฤติตามแบบอยา่งของชาวโลก” หรือเปล่า? 
น่ีคือการเตรียมตวัขั้นท่ีสองท่ีจะไดท้ราบถึงน ้าพระทยัอนัดีเลิศของพระเจา้ ซ่ึงเราไม่เห็นมีทางใดท่ีจะ
หลีกเล่ียงใหพ้น้ไปเสียได ้ ท่านไม่อาจจะ “สังเกตรู้น ้าพระทยัพระเจา้วา่อะไรดี อะไรเป็นท่ีชอบและ
อะไรยอดเยีย่ม” จนกวา่ท่านจะตั้งใจ “ไม่ประพฤติตามแบบอยา่งของชาวโลกน้ี” จงอยา่พยายามปฏิบติั
ตนคลอ้ยตามแบบแผนทางโลก การกระท าเช่นนั้นจะท าใหท้่านไม่สมหวงัและยุง่ยากใจ มิตรสหาย
ชาวคริสเตียนทั้งหลายโปรดใคร่ครวญเร่ืองน้ีใหจ้งดี 
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บทที ่9 เรำรู้จักน ำ้พระทยัของพระเจ้ำได้อย่ำงไร (ต่อ) ขั้นเตรียมตัว 

กำรมใีจมัน่อยู่ในฝ่ำยวญิญำณ 

การเตรียมตวัขั้นท่ีสาม เพื่อจะไดรู้้จกัน ้าพระทยัของพระเจา้ดงัท่ีอคัรสาวกเปาโลไดร้ะบุไวใ้น
พระธรรมโรม 12:1 และ 2 นัน่คือ “จงเปล่ียนนิสัยเสียใหม่” ทั้งน้ีหมายความวา่กระไร? การเปล่ียนแปลง
นิสัยเสียใหม่ คือ การเปล่ียนชีวติของคริสเตียน จากชีวิตเก่ามาสู่ชีวติใหม่ เพื่อเขาจะไดท้ราบน ้าพระทยั
ของพระเจา้วา่เป็นอยา่งไร เพื่อเขาจะไดท้ราบน ้าพระทยัของพระเจา้เป็นเช่นไร ดงันั้นจึงจ าเป็นท่ีเรา
จะตอ้งทราบความหมายอนัแทจ้ริงของ “การเปล่ียนนิสัยเสียใหม”่ 

ประสบการณ์ของนกัเรียนผูห้น่ึงจะเป็นอุทาหรณ์อนัดีซ่ึงช่วยใหเ้ราเกิดความเขา้ใจลึกซ้ึงยิง่ข้ึน 
นกัเรียนผูน้ั้นไดผ้า่นการเรียนไปเทอมหน่ึงโดยใชว้ธีิตามสบาย ไม่ตั้งอกตั้งใจตามท่ีควร แต่เม่ือถึงเทอม
ปลายซ่ึงจะตอ้งสอบไล่นกัเรียนผูน้ั้นจะท าอยา่งไรเพื่อจะไดมี้ความรู้ในวชิาต่าง ๆ ตามท่ีเขาเก็งวา่
ขอ้สอบจะออก เขาเตรียมตวัอยา่งไรบา้ง? ทุกคนยอ่มตอบไดถู้กแน่นอน เขานัง่คร ่ าเคร่งท่องต ารับต ารา
จนดึกจนด่ืน พยายามจดจ าปาฐกถาท่ีอาจารยส์อนมาแลว้ การอ่านต าราและคิดใคร่ครวญต่าง ๆ เท่ากบั
ฟ้ืนสมองใหส้ดใสเสียใหม่ เขาพยายามนึกถึงเวลาท่ีนัง่เรียนอยูใ่นชั้นอีกคร้ังหน่ึง เพื่อใหส่ิ้งต่าง ๆ ท่ีเคย
ไดย้นิไดฟั้งในหอ้งเรียนกลบัคืนมาสู่ความทรงจ าของเขาใหม่ 

น่ีแหละคือความหมายแทจ้ริงของขอ้ความท่ีอาจารยเ์ปาโลไดก้ล่าวไว ้ ความคิดของเรา ใจของ
เรา วญิญาณของเรา ตลอดจนชีวติซ่ึงด ารงอยูฝ่่ายพระเจา้ทั้งหมดจะตอ้งฟ้ืนช่ืนใหม่อยูเ่สมอ โดยอาศยั
อยูใ่นพระคริสต ์และหล่อเล้ียงจิตใจดว้ยพระวจนะของพระเจา้ ถา้เรามิไดป้ฏิบติัเช่นน้ีแลว้ ก็ไม่สามารถ
มองเห็นพระทยัของพระเจา้ได ้โดยการท่ีเรามีสัมพนัธภาพใกลชิ้ดสนิทกบัพระเจา้ พระวญิญาณบริสุทธ์ิ
จึงทรงกระท าใจของเราใหไ้ดรู้้ถึงน ้าพระทยัของพระเจา้ คริสเตียนท่ีจิตใจมวัเมาอยูใ่นทางโลกียน์ั้น 
พระเจา้หาทรงโปรดใหไ้ดรู้้จกัน ้าพระทยัของพระองคไ์ม่ จะทรงเปิดเผยใหป้ระจกัษก์็แต่เฉพาะผูท่ี้มี
จิตใจอนัชอบธรรมและชีวิตของเขาก็ไดเ้ปล่ียนแปลงใหม่ โดยยดึมัน่อยูก่บัส่ิงซ่ึงเป็นฝ่ายวญิญาณ 
เพื่อท่ีจะมีความเขา้ใจอนัดีในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัพระเจา้ เราจะตอ้งมีความคิดจิตใจสมกบัฝ่ายวญิญาณ วถีิ
ชีวติของเราทั้งส้ินจะตอ้งด าเนินไปในทางวญิญาณ เราจะตอ้งด าเนินไปกบัพระเจา้อยา่งมัน่คงทุก ๆ วนั 
โดยการอธิษฐานและศึกษาพระวจนะของพระองค ์ โดยวธีิน้ีแต่วธีิเดียวเท่านั้น ชีวติของเราจึงจะ
เปล่ียนแปลงใหม่ และฟ้ืนช่ืนข้ึนมาใหม่ และเรายงัเตรียมตวัคอยรับความรู้เก่ียวกบัน ้ าพระทยัของพระ
เจา้อีกดว้ย ถา้จะพดูอีกนยัหน่ึงก็คือ ขั้นแห่งการเตรียมตวัเพื่อจะไดรู้้จกัน ้าพระทยัของพระเจา้ ตามท่ีอคัร
สาวกเปาโลไดบ้อกไวน้ั้นคือ การมีใจมัน่อยูใ่นฝ่ายวญิญาณนัน่เอง การถวายตวัไม่พวัพนักบัทางโลก มี
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ใจมัน่อยูใ่นฝ่ายวิญญาณนัน่แหละคือการเตรียมตวัสามขั้นอนัส าคญัยิง่ของผูท่ี้มีความประสงคจ์ะรู้จกัน ้า
พระทยัของพระเจา้ 

ส่วนผูท่ี้ไม่คิดวา่น ้าพระทยัของพระเจา้มีค่าสูง สมควรท่ีตนจะไดเ้ฝ้าอธิษฐานทูลขอใหท้รง
โปรดเปิดเผยใหต้นไดป้ระจกัษไ์ว ้ ผูน้ั้นก็หาสมควรท่ีจะไดรั้บทราบไม่ ก่อนท่ีใครจะทราบน ้าพระทยั
ของพระเจา้ เขาจ าตอ้งตีราคาส่ิงท่ีเขาตอ้งการทราบนั้นใหถู้กตอ้งเหมาะสม มีผูห้น่ึงกล่าววา่ “เม่ือใดท่ี
ท่านมีโอกาสไดอ้ยูต่ามล าพงักบัพระเจา้โดยไม่มีผูใ้ดรบกวน จงคิดถึงรายการประจ าวนัของท่านแลว้จง
ตดัสินใจวา่จะเขา้เฝ้าพระองคใ์นเวลาเดียวกนันั้นทุก ๆ วนั ส่วนการท่ีจะก าหนดเวลาสนทนากบัพระเจา้
ใหช้า้นานสักเท่าใดนั้นก็ตอ้งสุดแทแ้ต่กิจธุระอ่ืน ๆ ของท่านเอง ถา้นานไม่ไดส้ักคร่ึงชัว่โมงทุก ๆ วนัก็
ยงัดี ดีกวา่วนัน้ีใชเ้วลาหน่ึงชัว่โมงพรุ่งน้ีงดเพราะไม่มีเวลาวา่ง เม่ือไดก้ าหนดเวลาท่ีท่านจะท าตามวธีิได้
ไดโ้ดยสะดวกแลว้ วนัต่อ ๆ ไปก็เขา้เฝ้าพระเจา้เวลาเดียวกนันั้นทุก ๆ วนั การรักษาเวลาท่ีก าหนดไวน้ี้
อยา่งสัตยซ่ื์อ จะเป็นการเตรียมตวัใหไ้ดรั้บการดลใจจากพระเจา้และท าใหเ้รารู้สึกวา่ตนมีการเก่ียวขอ้ง
กบัพระเจา้อยา่งมัน่คงจงสงบใจอยูก่บัพระเจา้ในท่ีสงดัเงียบ (มทัธิว 6:6) แลว้เขาก็อาจหวงัวา่พระองค์
จะทรงน าเราอยา่งนั้นบา้ง เพื่อวา่คนทั้งหลายจะไดรู้้วา่เรารู้จกัพระองคแ์ละมีความเขา้ใจในทศันะของ
พระองคดี์”  

เป็นประสบการณ์และความเช่ือมัน่ของผูเ้ขียนมาเป็นเวลาหลายปีแลว้วา่ พระเจา้อาจแจง้พระ
ประสงคข์องพระองคใ์หเ้ราทราบ ถา้เพียงแต่เราจะมีสัมพนัธภาพกบัพระองคอ์ยา่งใกลชิ้ดมัน่คง โดย
การอธิษฐานและศึกษาวจนะของพระองคด์ว้ยประการฉะน้ี เราจึงจะตอ้งลงความเห็นวา่ การรู้จกัน ้า
พระทยัของพระเจา้มิใช่ปัญหาแห่งมนัสมองเราเอง แต่เป็นปัญหาของหวัใจและชีวติ เม่ือเรามีชยัต่อส่ิง
ทั้งหลายซ่ึงเหน่ียวร้ังเราไวมิ้ใหไ้ดส้นิทสัมพนัธ์กบัพระองคพ์ระผูช่้วยใหร้อดของเราแลว้ เป็นธรรมดาท่ี
เรายอ่มจะรู้จกัน ้าพระทยัพระเจา้ไดเ้องไม่มากก็นอ้ย 

สมมุติวา่ เม่ือพนกังานของบริษทัหา้งร้านแห่งหน่ึงออกไปปฏิบติังานภายนอก ณ ต าบลท่ีอยู่
ห่างไกลจากบริษทัท่ีเขาท างานอยู ่ และเกิดตอ้งการค าและน าจากนายหา้งของเขาข้ึนมา เขาจะท า
อยา่งไร? เขาตอ้งหาทางติดต่อกบันายหา้งของเราทนัที เช่นติดต่อทางโทรศพัท ์ เขาก็จะตอ้งไปยงัท่ี ๆ มี 
เคร่ืองโทรศพัทติ์ดต่อเรียกไป ซ่ึงจะเป็นผลใหเ้ขาสามารถไดฟั้งค าแนะน าอยา่งชดัเจนตามความตอ้งการ 
แต่ถา้เขามิไดย้กโทรศพัทข้ึ์นแนบหู หรือมวัแต่เอาใจใส่ในส่ิงอ่ืนเสียหรือนอนหลบัไป หรือมิไดค้อยรับ
ฟังอยู ่ เขายอ่มจะไม่ทราบความประสงคข์องนายหา้งในเร่ืองท่ีตอ้งการทราบ คริสเตียนเราก็เช่นเดียวกนั
น้ี เราจะตอ้งมีสัมพนัธภาพอยา่งใกลชิ้ดกบัพระเจา้ เพื่อพระองคจ์ะไดท้รงเปิดเผยน ้าพระทยัของ
พระองคใ์หเ้ราไดท้ราบโดยง่าย การติดต่อเช่นนั้นจ าตอ้งใหด้ าเนินอยูเ่ร่ือยไป โดยการอธิษฐานและ
สนิทสัมพนัธ์กบัพระเจา้อยา่งแน่นแฟ้น 
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นายออร์ไดก้ล่าววา่ “การอธิษฐานเท่ากบัเป็นทางใหท้ั้งสองฝ่ายไดติ้ดต่อกนั คือระหวา่งคริส
เตียนผูป้รารถนาจะไดรู้้จกัน ้าพระทยัของพระเจา้ และพระเจา้ผูท้รงมีพระประสงคจ์ะน าบุตรทั้งหลาย
ของพระองคไ์ดท้ราบน ้าพระทยัและรับไปปฏิบติัใหบ้รรลุผลส าเร็จ น่ีเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่อยา่งหน่ึงใน
การท่ีจะหาทางใหไ้ดท้ราบแผนการและจุดประสงคข์องพระเจา้ซ่ึงทรงก าหนดไวส้ าหรับชีวติของเราแต่
ละคน เราจะตอ้งฝึกหดัอธิษฐานอยา่งไม่หยดุย ั้ง วนัแลว้วนัเล่าชัว่โมงแลว้ชัว่โมงเล่า ครู่แลว้ครู่เล่า คริส
เตียนควรจะเปิดทางติดต่อของตนเองไวเ้สมอ คือเฝ้าอธิษฐานอยา่หยดุย ั้ง การอธิษฐานเป็นส่ิงท่ีควรจะ
ไดก้ระท าอยูเ่สมอตลอดวนั พระเจา้หาไดท้รงมีภารกิจมากมายจนไม่มีเวลาจะสนทนากบัท่านเร่ือย ๆ 
คริสเตียนผูมี้ใจปรารถนาจะรู้จกัน ้าพระทยัของพระเจา้ ควรศึกษาหาความช านาญในการอธิษฐานโดย
ไม่หยดุชะงกั” 

จากประสบการณ์ในชีวิตของขา้พเจา้เอง ตลอดเวลา 24 ปีท่ีคริสเตียนมาแสดงใหข้า้พเจา้เห็นวา่
การแสวงหาน ้าพระทยัของพระเจา้นั้นหามีหนทางลดัใด ๆ ไม่ หลงัจากท่ีขา้พเจา้ไดรู้้จกัองคพ์ระเยซูผู ้
เป็นเจา้ของขา้พเจา้มาแลว้ เป็นเวลาเศษหน่ึงส่วนส่ีของศตวรรษ ขา้พเจา้ก็ยงัมีประสบการณ์เหมือนเม่ือ
ขา้พเจา้เร่ิมตน้ชีวติใหม่ คร้ังใดท่ีขา้พเจา้ปล่อยใหไ้มตรีระหวา่งขา้พเจา้กบัพระเจา้เร่ิมเยอืกเยน็ลง แต่
เม่ือขา้พเจา้อยากทราบน ้าพระทยัของพระเจา้เพื่อการตดัสินใจอยา่งส าคญั ขา้พเจา้ก็ตอ้งส้ินหวงัและ
ไดรั้บความยากล าบาก คร้ันขา้พเจา้มีความสัมพนัธ์กบัพระเจา้อยา่งแน่นแฟ้นก็รู้สึกเหมือนวา่ขา้พเจา้
ทราบน ้าพระทยัพระเจา้ดี วา่จะทรงโปรดใหข้า้พเจา้ท าประการใดบา้ง แต่ก็ตอ้งใชเ้วลาคอยบา้ง ขอ้น้ี
โปรดอยา่ลืมเสีย การด าเนินกบัพระเจา้หาใช่เร่ืองของการปฏิบติัภายในเวลาสองสามชัว่นาฬิกาหรือสอง
สามวนัไม่ แต่จะตอ้งเป็นเดือน ๆ และปี ๆ ใน พระคริสตธรรมคมัภีร์ก็แนะน าไวห้ลายแห่งหลาย
ประการใหเ้รา “คอยท่า” พระเจา้ เพื่อรับพระพรและการทรงน าของพระองค ์ถา้การทรงน าของพระเจา้
จะมีคุณค่าอนัใดบา้งแก่เรา ก็สมควรแลว้ท่ีเราจะตอ้งเฝ้าคอยอยู ่ การคอยท่าพระเจา้นั้นยอ่มหลายถึงวา่
จะตอ้งเฝ้าอธิษฐาน เจริญสัมพนัธไมตรีและติดต่อกบัพระองคอ์ยูต่ลอดเวลามิใช่นัง่รออยูโ่ดยไม่เอาใจ
ใส่เก่ียวกบักรณีน้ีเลย เพราะวา่โดยการเฝ้าอธิษฐานคอยท่าพระเจา้น่ีแหละ จิตใจของเราจึงพร้อมท่ีจะรับ
สนองน ้าพระทยัของพระองค ์ ดงันั้นเม่ือน ้าพระทยัของพระเจา้ประจกัษแ์จง้แก่ใจเรา เราก็จะปฏิบติัตาม
ไดท้นัที 

แทจ้ริงส่ิงทั้งหมดน้ีตรงกนัขา้มกบัส่ิงซ่ึงคริสเตียนหลายคนปฏิบติัอยูใ่นปัจจุบนั เขาเหล่านั้นได้
ปล่อยใหต้นเองพวัพนัอยูก่บักิจธุระต่าง ๆ และส่ิงอ่ืน ๆ นานาประการ จนมีเวลาเหลืออยูน่อ้ย หรือหาได้
มีความปรารถนาในอนัท่ีจะไดน้ัง่อยูแ่ทบพระบาทของพระเยซูคริสตเ์จา้ และเรียนจากพระองค ์ แต่คร้ัน
แลว้พอมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดข้ึนแก่ชีวติของเขา เขาก็เกิดความปรารถนาท่ีจะโถมเขา้มาหมอบอยูแ่ทบ
พระบาทของพระเจา้และการอธิษฐานท านองน้ี (ถา้จะท าการวจิยัค าอธิษฐานของเขาออกอยา่งแทจ้ริง) 
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“ขา้แต่พระเยซูคริสตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีกิจธุระมากมายเหลือเกินจนไม่มีเวลามาก
พอท่ีจะสนทนาวสิาสะกบัพระองคไ์ด ้ ขอทรงโปรดยกโทษใหข้า้พเจา้ดว้ย แต่พระองคเ์จา้ขา้ ขณะท่ี
ขา้พเจา้ก าลงัตกอยูใ่นความยุง่ยากขา้พเจา้จะตอ้งการทราบวา่พระองคจ์ะมีพระด าริอยา่งไรในปัญหาอนั
ส าคญัยิง่ พรุ่งน้ีเวลา 10 โมงเชา้ขอไดโ้ปรดเถิดพระองคเ์จา้ขา้ โปรดส าแดงใหข้า้พเจา้ไดท้ราบเร็ว ๆ อา
เมน” วธีิน้ีไม่เกิดผลแน่นอน น ้าพระทยัของพระเจา้จะไม่ปรากฏแก่คนทั้งหลายโดยวธีิน้ี และจะไม่
ปรากฏแก่บุคคลซ่ึงมีชีวติเยีย่งนั้นอยา่งแน่นอน ถา้เราจะมีชีวติอยูเ่ฉพาะพระพกัตร์พระเจา้ทุก ๆ วนั 
และด าเนินอยูใ่นสัมพนัธไมตรีของพระองคเ์ร่ือย ๆ ไป เม่ือสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดข้ึน เราก็จะอาศยั
ความชดัเจนของผูพ้ยากรณ์ท่านหน่ึงเป็นเคร่ืองแนะน า นัน่คือ “เม่ือเจา้สงสัยวา่จะเล้ียวซา้ยหรือเล้ียว
ขวา หูของเจา้ก็จะไดย้นิเสียงแนะมาขา้งหลงัของเจา้วา่ ทางน้ีแหละเดินไปเถิด” (ปฐมกาล 30:21) 

เม่ือสามีภรรยาคู่หน่ึงอยูร่่วมกนัดว้ยความรักใคร่อยา่งดีตลอดมาเป็นเวลาหลายปี ต่างคนต่างรู้
น ้าใจ และความปรารถนาของกนัและกนั ภรรยามีความประสงคอ์ยา่งไร ก็ไม่จ  าเป็นจะตอ้งสาธยายให้
สามีฟังอยา่งเยิน่เยอ้ เพียงแต่เอ่ยปากค าเดียวหรือใชส้ายตามองดู หรือแสดงกิริยาเท่านั้นก็พอท่ีจะเขา้ใจ
กนัดี เพราะต่างก็เขา้ใจซ่ึงกนัและกนัดีเสมอ สภาพระหวา่งมารดากบับุตรก็อยูใ่นลกัษณะน้ีดุจกนับุตร
มกัรู้ใจและความประสงคข์องมารดาไดโ้ดยรวดเร็วเพราะอยูก่บัมารดาทุก ๆ วนั วิง่เตน้ช่วยเหลือรับใช้
มารดามาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแลว้ เม่ือบุคคลสองคนมีความรักซ่ึงกนัและกนั และอยูด่ว้ยกนัอยา่งใกลชิ้ด
สนิทสนม การท่ีจะหยัง่รู้น ้ าใจและความพึงพอใจของอีกฝ่ายหน่ึงจึงเป็นส่ิงท่ีไม่ยากเยน็อะไรเลย ผล
ของการเก่ียวขอ้งระหวา่งเรากบัพระเจา้ก็มีสภาวะเช่นน้ีโดยแท ้ แต่ตรงกนัขา้ม เม่ือการแตกแยกเกิดข้ึน
ระหวา่งสามีภรรยาไม่วา่จะเป็นโดยพฤตินยัหรือนิตินยั จะแยกกนัแลว้จริง ๆ หรือวา่จะแยกกนัเพียงใน
ใจ หรือแยกในวญิญาณเท่านั้นก็ตามที ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัก็อบัเฉาลงเร่ือยไป ถา้ปล่อยให้
เหตุการณ์คงอยูใ่นลกัษณะนั้นเร่ือยไปเป็นเวลาหลายเดือนหรือเป็นปี ๆ ความท่ีเคยเขา้ใจน ้าจิตน ้าใจกนั
โดยง่าย ก็กลบัเป็นของยากเยน็เหมือนกบัพยายามท่ีจะเขา้ใจน ้าใจของคนแปลกหนา้ ถา้หากพระคริสต์
เป็นเพียงพระผูช่้วยใหจิ้ตวิญญาณของท่านไดรั้บความรอดเท่านั้น แต่ตลอดเวลาท่านยอมใหพ้ระองค์
เก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนัของท่านเสมือน “คนแปลกหนา้” เท่านั้นเอง ก็เป็นธรรมดาท่ีท่านจะเรียนรู้
น ้าพระทยัของพระองคซ่ึ์งทรงก าหนดไวส้ าหรับชีวติของท่านไดอ้ยา่งล าบากยากเยน็เต็มที 

ในต่างกาลและต่างวาระ พระเจา้อาจทรงใชส่ิ้งต่าง ๆ กนัในการท่ีจะช่วยใหท้่านไดรู้้จกัน ้า
พระทยัของพระองค ์ ส่ิงเหล่านั้นคือ โอกาส สภาพแวดลอ้ม ความผาสุก ความประสงคข์องบิดามารดา 
ค าแนะน าของมิตรสหาย การประมาณความสามารถของตนเอง ความปรารถนาส่วนบุคคล ความ
ตอ้งการของชีวิตประจ าวนั และสติสัมปชญัญะ แต่ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นเคร่ืองน าทางท่ีไวใ้จไดแ้น่นอน
เสมอไปก็หามิได ้ การอธิษฐานเพื่อคน้ควา้อยา่งลึกซ้ึงเท่านั้น ท่ีท าให้เราเห็นทางทราบน ้าพระทยัของ
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พระเจา้ทุกประการอนัเป็นหลกัในการประพฤติและการอาชีพของเรา ขณะท่ีเราก าลงัอธิษฐานอยูน่ั้น 
พระเจา้จะทรงโปรดให้เราเกิดความรู้และความเขา้ใจอนัดี พร้อมทั้งความตั้งใจเด็ดเด่ียวและความรู้สึก
อนัลึกซ้ึงซ่ึงจะเป็นเคร่ืองช่วยเราใหส้ามารถปฏิบติัภารกิจของพระองคไ์ดดี้ พระเยซูคริสตไ์ดต้รัสบอก
อคัรสาวกของพระองคว์า่ “การท่ีเราจะไปนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ท่าน” เม่ือวนันั้นจะไดม้าถึงคือ เม่ือ
ลูกนกอินทรียจ์ะตอ้งถูกผลกัออกจากรัง (เพื่อใหห้ดับิน) เม่ือทารกจะตอ้งเผชิญชีวติตามล าพงั เม่ือลูก
ศิษยจ์ะผละจากร้านของครูไปประกอบอาชีพของตนเองเวลานั้นไดม้าถึงในเทศกาลเพนเทคศเต ซ่ึงเป็น
เวลาท่ีพระวญิญาณบริสุทธ์ิไดท้รงโปรด “ให้” คริสตจกัรมอบฤทธ์ิอ านาจใหแ้ก่บรรดาสาวก เพื่อปฏิบติั
ภารกิจของพระเยซูคริสตแ์ละช้ีทางชีวติใหแ้ก่เขาเหล่านั้นดว้ย  

ค าอวยพรใหพ้ระคริสตธรรมคมัภีร์ใหม่ ซ่ึงเป็นท่ีทราบกนัอยา่งดีนั้น มีขอ้ความตอนหน่ึงวา่ 
“ความสนิทสนมกบัพระวญิญาณบริสุทธ์ิ” 2 โครินทร์ 13:14 ทั้งน้ีหมายความวา่กระไร? ขอ้ความน้ีมี
บางส่ิงท่ีส าคญัจนตอ้งยกไวใ้นระดบัเดียวกบั “พระคุณของพระเยซูคริสตเ์จา้และความรักแห่งพระเจา้” 
ในค าอวยพรประเสริฐขอ้น้ีเราจะมาเผชิญกบัความจริงสามประการอนัส าคญัแห่งพระกิตติคุณซ่ึงมี  

1. ความรักของพระเจา้ซ่ึงเป็นแหล่งก าเนิดแห่งความรอดของเราทั้งหลาย 2. พระคุณของพระ
เยซูคริสตเ์จา้ซ่ึงเป็นทางท่ีมาของความรอด และ 3. ความสนิทสนมกบัพระวญิญาณบริสุทธ์ อนัเป็นผล
ของส่ิงทั้งปวง คือ ชีวิตและประสบการณ์ของผูท่ี้เป็นสาวก พี่นอ้งทั้งหลาย ขอให้ค  านึงถึงส่ิงน้ีใหจ้ง
หนกั โดยความสนิทสนมกบัพระวญิญาณบริสุทธ์ิจึงเป็นเหตุใหบุ้ตรของพระเจา้ทั้งหลายไดรู้้จกัน ้า
พระทยัของพระบิดาเจา้ 

ดูเหมือนมีคริสเตียนนอ้ยคนท่ีรู้ดีถึงเร่ืองชีวิตและการปฏิบติังานของนาย บลูมฮาร์ต ผูรั้กพระ
เจา้อยา่งแทจ้ริงซ่ึงไดถึ้งแก่กรรมไปอยูก่บัพระเจา้นานแลว้ ท่านผูน้ี้ดูเหมือนไดท้  าการอธิษฐานเป็น
พิเศษเพื่อผูป่้วยเจบ็และพระเจา้ก็ทรงตอบค าอธิษฐานของท่าน อยา่งไรก็ดีก่อนท่ีท่านจะไดอ้ธิษฐานเพื่อ
คนป่วยสักคนหน่ึง เป็นธรรมเนียมท่ีท่านจะตอ้งปลีกตวัอยูแ่ต่ล าพงัผูเ้ดียว เฝ้าคอยท่าพระเจา้เพื่อเรียนรู้
น ้าพระทยัของพระองคใ์นเร่ืองท่ีจะรักษาคนป่วยนั้น ซ่ึงบางทีท่านก็ตอ้งใชเ้วลาอยูน่านหลายชัว่โมงกวา่
จะแน่ใจในน ้าพระทยัของพระเจา้ นายบลูมฮาร์ตเรียนรู้น ้าพระทยัของพระเจา้เก่ียวกบัปัญหาของการ
รักษาโรคโดยอาศยัความเจนจดัในการอธิษฐานของท่านนัน่เอง เร่ืองน้ีน่าจะเป็นบทเรียนท่ีดียิง่ส าหรับ
เราซ่ึงแสดงใหเ้ราเห็นวา่ การทรงน าของพระเจา้นั้นจะเรียนรู้ไดจ้ากทางเดียวคือ โดยการด าเนินอยา่ง
ใกลชิ้ดสนิทสนมเร่ือยไปกบัพระเจา้ แทจ้ริงการด าเนินไปกบัพระเจา้เช่นนั้นคือ ท่ีมาอนัแทจ้ริงของ
ความปิติยนิดีประจ าวนัของคริสเตียนผูน้ั้นเองดว้ย การด าเนินในทางอ่ืน ๆ ของคริสเตียนนั้นยอ่มมีแต่
อนัตรายใหญ่หลวง ดงันั้นขออยา่ใหบุ้ตรของพระเจา้ลืมเสียวา่ ในโลกน้ีมีวญิญาณร้ายสิงสู่อยูท่ ัว่ไป 
และวญิญาณร้ายเหล่านั้นพยายามอยูมิ่ไดข้าดท่ีจะล่อลวงคริสเตียนให้หลงเดินตามไปสู่ทางผดิ การท่ีเรา
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จะรอดพน้จากถูกชกัน าไปในทางผดิโดยเล่ยห์ลอกลวงของวญิญาณร้ายนั้น มีแต่ทางเดียวคือ รู้จกัน ้า
พระทยัของพระเจา้และด าเนินไปกบัพระผูช่้วยใหร้อดของเราดว้ยการอธิษฐานอยา่งเต็มก าลงั ขอให้
ศึกษาเร่ืองน้ีจาก 1 ยอห์น 4:1 

นายเจมส์ แมค๊คองก้ี ไดเ้ขียนไวใ้นหนงัสือเล่มเล็ก ๆ ของเขาใหช่ื้อวา่ “ชีวติซ่ึงพระเจา้ลิขิตไว้
แลว้” กล่าวถึง ดร.เฮนรี ฟอสเตอร์ ผูมี้ความสามารถอยูใ่นวงการของพระเจา้ทั้งเป็นคนท่ีน่าพิศวงยิง่นกั
สามารถเล็งเห็นวถีิทางและน ้ าพระทยัของพระเจา้เก่ียวกบัการทรงน าของพระองคใ์นเร่ืองชีวติ ภายหลงั
มรณกรรมของท่านแลว้ ผูค้นมกัชอบถามวา่ อะไรคือเคล็ดลบัในชีวติของท่าน? แลว้เพื่อนเก่าของนาย
ฟอสเตอร์ก็ไดพ้าผูท่ี้มาเยีย่มเยยีนไปท่ีหอ้งท างานของนายฟอสเตอร์และช้ีใหดู้รอยขาดสองแห่งบนพรม
ปูพื้นอนัเป็นท่ี ๆ คอยรองรับเข่าทั้งสองของนายฟอสเตอร์ในยามท่ีท่านอธิษฐานแลว้กล่าววา่ “นัน่
แหละคุณ คือเคล็ดลบัท่ีท าจะใหคุ้ณเฮนรี ฟอสเตอร์ มีฤทธ์ิอ านาจและสติปัญญาจดัการกบัส่ิงต่าง ๆ ทั้ง
ท่ีเก่ียวกบัพระเจา้และเก่ียวกบัมนุษย”์ แลว้นายแมค๊คองก้ีก็ฝากความคิดเห็นของเขาวา่ “เพื่อนรัก ถา้ท่าน
พรมของท่านขาดเพราะเหตุเดียวกนัน้ีแลว้ อยา่กลวัเลยท่านจะไม่ผดิหวงัในเร่ืองแผนชีวติซ่ึงพระเจา้
ทรงก าหนดไวแ้ลว้นั้นดอก เพราะเหตุวา่ นัน่แหละคือเคล็ดลบัซ่ึงจะท าใหชี้วติของมนุษยทุ์กรูปทุกนาม
ไดรั้บสติปัญญาและการทรงน าจากพระเจา้ละ........แต่วา่ถา้ผูใ้ดในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ใหค้นนั้น
ขอแต่พระเจา้” ยากอบ 1:5 “ท่านเป็นผูห้น่ึงในกระบวนผูข้าดสติปัญญาเก่ียวกบัแผนชีวติของตนอนัพระ
เจา้ไดท้รงขิลิตไวเ้ช่นนั้นหรือ? ถา้เช่นนั้นจงทูลขอต่อพระเจา้เถิด จงอธิษฐาน! อธิษฐานดว้ยความ
ไวว้างใจเตม็ท่ีอธิษฐานเร่ือยไป อธิษฐานดว้ยความหวงัใจ และพระเจา้จะทรงน าท่านไปสู่ท่ีสุขส าราญ
อยา่งแน่นอน ท่ีนัน่ท่านจะวางใจไดว้า่ตนเองไดเ้ดินอยูใ่นวถีิทางซ่ึงพระเจา้ทรงเลือกสรรไวใ้ห้แลว้” ส่ิง
ท่ีนายแมค๊คองก้ีไดก้ล่าวถึงนั้น แน่ทีเดียวคือส่ิงซ่ึงอาจารยเ์ปาโลไดเ้ล็งถึงเม่ือท่านกล่าววา่ “จงเปล่ียน
นิสัยเสียใหม”่ ผลลพัธ์ประการหน่ึงซ่ึงเกิดจากการด าเนินกบัพระเจา้เร่ือยไป และการฟ้ืนฟูจิตวญิญาณ
ของตนใหม่เสมอดงัท่ีกล่าวมาแลว้ คือการเปล่ียนชีวติของตนใหม่ทั้งหมดนัน่เอง ในพระธรรมลูกา 9:39 
ไดก้ล่าวถึงการเปล่ียนแปลงพระวรกายของพระเยซูคริสตเ์จา้บนภูเขาไวด้งัน้ี “เม่ือพระองคก์ าลงั
อธิษฐานอยู ่ วรรณพระพกัตร์ของพระองคก์็เปล่ียนไป” เร่ืองเช่นน้ีเกิดข้ึนจริง ๆ กบัพวกสานุศิษยข์อง
พระองคใ์นคร้ังกระโนน้อยูเ่สมอ และจะตอ้งปรากฏข้ึนจริง ๆ กบัพวกสานุศิษยข์องพระองคใ์นสมยัน้ี
ดว้ยดุจกนั 

ดร. ฮาโรลด ์อาร์. คุก ไดเ้ขียนรายการต่อไปน้ีไวโ้ดยถือวา่เป็นหลกัส าคญัทัว่ ๆ ไปในการทรง
น าของพระเจา้ “การส านึกตนวา่ตนปรารถนาการทรงน าของพระผูเ้ป็นเจา้ความเตม็ใจท่ีจะใหพ้ระเจา้
ทรงน าตน การเลิกความสนใจในตนเองทั้งหมด และการด าเนินกบัพระเจา้อยา่งใกลชิ้ดซ่ึงจะท าใหเ้รา
ไดเ้รียนรู้น ้าพระทยัของพระเจา้โดยง่าย เช่นเดียวกบัการใชพ้ระวจนะของพระเจา้อยูเ่สมอในการ
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อธิษฐานดว้ยความตั้งใจจริง” ประโยคซ่ึงใชต้วัหนงัสือเอนนั้นเป็นประโยคท่ีส าคญัท่ีสุดของรายการน้ี 
ผูท่ี้มีความตั้งใจวา่จะด าเนินกบัพระเจา้อยา่งแทจ้ริง ยอ่มจะไดรั้บสมบติัอนัมีค่ามหาศาล คือความรู้แจง้
เห็นจริงในน ้าพระทยัของพระเจา้ซ่ึงมีต่อชีวิตของเขาเอง ท่านผูอ่้านท่ีรัก บางทีบทน้ีจะเป็นบทส าคญั
ท่ีสุดในหนงัสือเล่มเล็ก ๆ ของเรา โปรดศึกษาดูใหจ้งดีขอพิจารณาดูให้ตลอดและปฏิบติัตามสัจธรรมซ่ึง
ปรากฏอยูใ่นน้ีดว้ย จงระลึกวา่พระคริสตอ์ยูก่บัท่านเสมอ 
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บทที ่10 บ่อเกดิของกำรดลใจ พระวจนะของพระเจ้ำ 

ความรู้เก่ียวกบัพระราชประสงคข์องพระเจา้ เป็นเคร่ืองแสดงใหเ้ห็นวา่เรามีชีวิตจิตใจอยูบ่น
ระดบัสูงสุด การขาดความรู้หรือขาดความแน่ใจในเร่ืองพระราชประสงคข์องพระเจา้นั้นหมายความวา่
เรายงัมีชีวติจิตใจอยูใ่นระดบัต ่ามาก ขอ้เทจ็จริงสองประการน้ีเรารู้เห็นไดง่้าย แต่ปัญหามีอยูว่า่คนนั้น ๆ 
จะหลุดออกจากระดบัแห่งความไม่แน่นอนใจนั้นไดอ้ยา่งไร? และจะไปสู่ระดบัสูงข้ึนไปคือความ
แน่นอนในนั้นไดอ้ยา่งไร? ตามธรรมดาบา้นสองชั้นหรือหลายชั้น เราจะข้ึนไปสู่ชั้นบนไดเ้ราก็ตอ้ง
สร้างทางข้ึนอาจเป็นบนัไดหรือลิฟก็ได ้ทางข้ึนจะตอ้งมีบนัไดข้ึนไปเป็นขั้น ๆ ซ่ึงจะน าใหไ้ปสู่ชั้นสูง ๆ
ได ้ ถา้เราไปเยีย่มบา้นใครบงัเอิญเรามีความจ าเป็นท่ีจะใชห้อ้งน ้า เราก็ถามเจา้ของบา้นวา่หอ้งน ้าอยูท่ี่
ไหน เจา้ของบา้นจะช้ีบอกวา่อยูช่ั้นบนห้องดา้วขวามือ นัน่แปลวา่เจา้ของบา้นหวงัวา่เราคงจะแรง
พอท่ีจะข้ึนไปถึงหอ้งน ้าชั้นบนไดท้างบนัได ถา้เราปฏิเสธไม่ยอมข้ึนทางบนัไดและพยายามหาทางอ่ืน
ข้ึนไปชั้นบนแลว้ไซร้ เจา้ของบา้นคงนึกแปลกใจวา่คน ๆ น้ีถา้จะชอบกลเสียกระมงั? ถา้เราจะบอก
เจา้ของบา้นวา่เราไม่อยากข้ึนไปบนทางบนัได เพราะมนัล าบากเกินไป เจา้ของบา้นก็คงบอกวา่นัน่เป็น
ทางง่ายและสะดวกดีท่ีสุดท่ีจะข้ึนไปชั้นบน เพราะทุกคนในบา้นใชก้นัอยูทุ่ก ๆ วนัเป็นประจ า 

ท านองเดียวกนั ในชีวติของเรามีทางเดียวท่ีจะหลุดพน้จากความสงสัยความไม่แน่ใจเก่ียวกบั
การรู้จกัพระประสงคข์องพระเจา้และข้ึนไปสู่ระดบัจิตใจท่ีสูงกวา่คือไปถึงความแน่ใจ เราจะตอ้งใช้
บนัไดถึงสามขั้นตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ ในบทก่อน ๆ สามบทท่ีผา่นมา มีบางคนจะแยง้วา่บนัไดสามขั้น
นั้นยากเกินไปเดินข้ึนไม่ไหว เราก็มีความเสียใจท่ีจะเรียนใหท้ราบวา่ไม่มีหนทางอ่ืนท่ีจะเรียนรู้หรือ
ทราบถึงพระราชประสงคข์องพระเจา้ได ้ หลายคนอยากจะหาวธีิท่ีง่ายกวา่นั้นซ่ึงจะยกจิตใจของเขาให้
สูงข้ึนโดยทนัทีทนัใดและสูงข้ึนโดยเขาไม่ตอ้งลงทุนหรือออกแรงท างานแต่ประการใดเลย แต่เราก็
ไดรั้บการสอนวา่ไม่มีวธีิการเช่นนั้นเลย ท่านจะรู้จกัน ้าพระทยัของพระเจา้โดยไม่ท าตามขั้นสามขั้นใน
โรม 12:1,2 ไม่ไดเ้ลย อุปมาเหมือนจะข้ึนไปชั้นท่ีสองของบา้นท่ีคนอยูท่ ัว่ ๆ ไปนั้น ตามปกติก็ตอ้งข้ึน
ไปทางบนัได ซ่ึงสร้างข้ึนไวส้ าหรับเป็นทางข้ึน ถา้ปฏิเสธไม่ยอมข้ึนทางบนัไดก็หมายวา่ ตนยงัคงอยูใ่น
ระดบัเดิมต่อไป 

แต่ถา้หากวา่ใครยอมท าตามขอ้แนะน าของอคัรสาวกเปาโลแลว้จะมีอะไรเกิดข้ึนต่อไป? คือ
จาก ณ ท่ีนั้นเราจะไดรั้บความรู้เก่ียวกบัน ้าพระทยัของพระเจา้ง่ายข้ึน ถา้ท่านไดป้ฏิบติัตามขั้นเหล่านั้น
ดว้ยเจตนาอนับริสุทธ์ิใจจริง ๆ แลว้ไซร้ และมีชีวติสัมพนัธ์สนิทสนมกบัพระเจา้จริง ๆ อยา่งขั้นท่ีสาม
ไดบ้อกไว ้ ผูน้ั้นจะไดรั้บแหล่งก าเนิดหรือบ่อเกิดของการดลใจสามประการซ่ึงเป็นความรู้ท่ีไม่มีวนั
ผดิพลาดและจะผลิตแสงสวา่งของชีวติและส่ิงท่ีเราตอ้งการส าหรับน าทางเราใหไ้ปสู่จุดศูนยก์ลางแห่ง
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พระประสงคข์องพระเจา้ แหล่งท่ีเป็นตน้ก าเนิดส่ิงเหล่าน้ีประการแรกมาจากพระวจนะของพระเจา้
ดงัต่อไปน้ี 

ประการท่ีหน่ึง การรู้จกัวธีิใชพ้ระวจนะของพระเจา้เป็นแหล่งก าเนิดของการดลใจในชีวติของ
ท่าน ท่านจ าเป็นจะตอ้ง “แช่อ่ิม” ตวัของท่านดว้ยพระวจนะของพระเจา้ พระเจา้ทรงส าแดงน ้าพระทยั
และพระราชประสงคข์องพระองคใ์หบ้รรดาบุตรของพระองคท์ราบอยา่งกวา้งขวาง และอยูใ่นระดบั
ต่าง ๆ กนัดงัปรากฏในพระธรรมโอวาท ของพระองคซ่ึ์งจารึกไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์แลว้อยา่ง
ชดัเจนขณะท่ีมนุษยอ่์านพระวจนะของพระเจา้ และคน้หาพระธรรมคมัภีร์ของพระองค ์คนท่ีอ่านนั้นจะ
พบหลกัการดลใจหลายประการ และจะไดรั้บแสงสวา่งอยา่งมากมายส าหรับชีวติของตนเอง ไม่มีมนุษย์
คนใดในโลกท่ีสามารถเรียนรู้จกัพระประสงคข์องพระเจา้ ไดห้มดทุกขอ้ทุกประการโดยปราศจาก
ความรู้ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ พระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นหนงัสือท่ีไม่น าไปผิด ๆ และเป็นธรรม
โอวาทของพระเจา้ชนิดท่ีใชก้ารไดต้ลอดไปเป็นนิรันดร์ พระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นการส าแดงออกให้
เราเห็นพระปัญญาและเห็นน ้ าพระทยัของพระเจา้ และใหเ้รามองเห็นพระราชประสงคท์ัว่ ๆ ไปของ
พระเจา้ท่ีมีต่อบุตรของพระองคท์ัว่โลก ดงันั้นคนท่ีตอ้งการและตั้งใจจะรู้จกัน ้าพระทยัของพระเจา้จริง 
ๆ จ าเป็นตอ้ง “คน้ดูในพระคมัภีร์” (ยอห์น 5:39) จงท าให้หวัใจและสมองของท่านถึงจุดอ่ิมตวัดว้ยพระ
ธรรมโอวาทของพระเจา้ จงร าพึงและภาวนาพระธรรมของพระองคท์ั้งกลางวนัและกลางคืน แลว้ท่าน
จะเป็นเหมือนตน้ไมท่ี้ปลูกไวริ้มธารน ้าซ่ึงจะผลิดอกออกผลตามฤดูกาล และใบของตน้ไมน้ั้นจะไม่รู้
เห่ียวแหง้ หรือพดูอีกนยัหน่ึงก็คือ ท่านจะไดรั้บความรู้ทัว่ ๆ ไปเก่ียวกบัน ้าพระทยัของพระเจา้จากพระ
คริสตธรรมคมัภีร์ ซ่ึงเป็นวิชาท่ีจ าเป็นส าหรับผูท่ี้ตอ้งการค าแนะน าจากพระเจา้ และตอ้งการเป็นคริส
เตียนชนิดท่ีเกิดผล 

มีบางคนเขา้ใจผดิวา่ พระคริสตธรรมคมัภีร์ตอนน้ีมีความส าคญัมากหรือนอ้ยกวา่พระคมัภีร์
ตอนนั้น และบางตอนก็ใชใ้หเ้ป็นประโยชน์แก่ชีวิตคริสเตียนสมยัปัจจุบนัไม่ไดเ้ลย ความคิดชนิดนั้น
เป็นความคิดท่ีผดิถนดั คริสเตียนท่ีเคร่งครัดและสุจริตทุกคนท่ีพยายามแสวงหาพระราชประสงคข์อง
พระเจา้จ าเป็นจริง ๆ ท่ีตอ้งอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์ทั้งหมดโดยตลอด คือใหอ่้านจากปกหนา้จนถึง
ปกหลงัอยา่งนอ้ยใหจ้บปีละหน่ึงคร้ัง เป็นการเหลือวสิัยท่ีจะเนน้อธิบายใหเ้กิดความจริงขอ้น้ีไปอีก ใน
ชีวติของขา้พเจา้เอง (คือผูแ้ต่งหนงัสือเล่มน้ี) ขา้พเจา้ไดป้ระสบมาดว้ยตนเองดงัน้ี ขา้พเจา้ยิง่อ่านยิง่
เรียนและยิง่คน้ในพระคริสตธรรมคมัภีร์มากเท่าใด ขา้พเจา้ก็ลดความวุน่วายในใจเร่ืองน ้าพระทยัของ
พระเจา้ลงมากเท่านั้น และขอ้น้ีเป็นความจริงผูรั้บใชข้องพระเจา้จะเป็นพยานยนืยนัไดทุ้กคน มีคนหน่ึง
อา้งไวว้า่ดงัน้ี “หากใครก็ตามท่ีรู้จกัและคุน้เคยกบัความจริงในพระคริสตธรรมคมัภีร์จริง ๆ แลว้ไซร้ ดู
เหมือนผูน้ั้นจะเขา้ใจน ้าพระทยัของพระเจา้ไดโ้ดยธรรมชาติไม่มากก็นอ้ย” จากประสบการณ์ในชีวติ
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ของเราเองเราคงจะยนืยนัความจริงในขอ้น้ีไดอ้ยา่งเดียวกนั พระธรรมโอวาทของพระเจา้ควรจะฝังลึก
อยูใ่นจิตใจของเรา และพระวจนะของพระองคจ์ะอยูท่ี่ริมฝีปากของเรา เราควรจะมีชีวิตอยูก่บัพระธรรม
โอวาทรักพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ ท่องจ า ภาวนา และเล้ียงจิตใจของเราดว้ยพระวจนะของพระองค ์

ถา้มีเวลาวา่งเม่ือใดเราควรจะใชเ้วลาอ่านพระธรรมโอวาทของพระเจา้ และใชเ้วลาศึกษาดูขอ้
ลึกลบัเหล่านั้น ท่านประธานธิบดี อบัราฮมั ลิงคอลน์ ยนืยนัวา่ไดรั้บประโยชน์จากคุณค่าของการอ่าน
พระคริสตธรรมคมัภีร์มาก ท่านใชเ้ป็นเคร่ืองน าการตดัสินใจเร่ืองแนวความคิดเพื่อบริหารประเทศทั้ง
ไดรั้บแสงสวา่งจากพระคริสตธรรมคมัภีร์ดว้ย และไม่ตอ้งสงสัยวา่ อบัราฮมั ลิงคอล์นจะไม่สนิทสนม
กบัการอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์ และการอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์ดว้ยความละเอียดละออพินิจ
พเิคราะห์นัน่เอง จึงท าใหท้่านประธานาธิบดีผูน้ี้ไดรั้บปัญญาและการทรงน าในยามส าคญัท่ีเตม็ไปดว้ย
การเส่ียงอนัตราย ซ่ึงอยูใ่นฐานะท่ีเป็นประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาในยามบา้นเมืองอยูใ่น
ขั้นอนัตราย แต่เพราะสมองของชายคนหน่ึงในท าเนียบขาวซ่ึงไดรั้บการน าความคิดโดยมีพระวจนะ
ของพระเจา้เป็นเคร่ืองน าการตดัสินใจ ฉะนั้นประวติัศาสตร์ของชนชาติอเมริกนัและชนชาติอ่ืน ๆ อีก
หลายประเทศไดถู้กเปล่ียนไปและถูกสร้างข้ึนตามแนวของเสรีประชาธิปไตยอนัแทจ้ริง ถา้หากวา่เวลา
นั้นประเทศสหรัฐอเมริกามีประธานาธิบดีท่ีไม่เช่ือพระเจา้และไม่สนใจต่อพระวจนะของพระเจา้
ประวติัศาสตร์ของอเมริกาจะเป็นอยา่งไร? เหตุการณ์หลายอยา่งคงจะแตกต่างจากท่ีเป็นมาแลว้และ
ก าลงัเป็นอยูม่าก ๆ! เม่ือคนท่ีอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์ดว้ยลกัษณะอ่ิมตวัไปดว้ยพระวจนะของพระเจา้ 
คนนั้นจะมีพระธรรมโอวาทของพระเจา้เป็นโคมส่องเทา้ของเขาในการด าเนินชีวิต (อ่านสดุดี 119:105) 
ในหนงัสือฮีบรู 4:12 สอนเราวา่พระด ารัสของพระเจา้เป็นผู ้“วนิิจฉยั ความคิดและความมุ่งหมายในใจ” 
พระคริสตธรรมโอวาทของพระเจา้ช่วยช าระและตรวจคน้จิตใจของเราใหส้ะอาด เพื่อแผนการ 
จุดประสงคแ์ละเจตนาของเราจะไดด้ าเนินไปดว้ยความเท่ียงตรง ดงันั้นถา้เราตอ้งการจะรู้จกัน ้าพระทยั
ของพระเจา้จริง ๆ แลว้ไซร้จงใหพ้ระวจนะของพระเจา้เป็นเพื่อนสนิทของเราอยูต่ลอดเวลา จงเรียนรู้จกั
พระคริสตธรรมคมัภีร์จนช ่าชองใหม้าก กวา่ท่านรู้ส่ิงใด ๆ ในโลก 

ประการท่ีสอง วธีิจะใชพ้ระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นแหล่งก าเนิดการดลใจของท่าน ท่าน
จ าเป็นตอ้งใชพ้ระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นเคร่ืองส ารวจความหวงั และโครงการของท่านโดยใชพ้ระคริสต
ธรรมคมัภีร์เป็นแสงสวา่งน าทาง ปัญหาประการแรกจงทูลขอการทรงน าจากพระเจา้โดยใชพ้ระคริสต
ธรรมคมัภีร์เป็นแสงสวา่งตรวจคน้ดูแผนการท่ีท่านจะท า หรือก าลงัคิดวา่จะท า วา่ส่ิงนั้น ๆ จะถูกตอ้ง
กบัน ้าพระทยัของพระเจา้หรือไม่? ส่ิงท่ีท่านจะท าไปนั้นประสานกลมเกลียวไปแนวเดียวกบัพระวจนะ
ของพระเจา้หรือเปล่า? 
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บางคร้ังมีเยาวชนมาหาขา้พเจา้ พร้อมกบัปัญหาส าคญัยุง่ยากใจซ่ึงจะทราบไดจ้ากสีหนา้ท่ี
หมองคล ้า แสดงความวุน่วายใจของเขา ขา้พเจา้จึงร่วมใจกบัเด็กหนุ่มคนนั้นอธิษฐานทูลขอการทรงน า
เพื่อรู้จกัน ้าพระทยัของพระเจา้ บางคร้ังขา้พเจา้พบวา่ หนุ่มสาวบางคนมีปัญหาเร่ืองรักและเร่ืองการหมั้น
กบัคู่รักท่ียงัไม่รอดพน้บาป และตอ้งการใหข้า้พเจา้อธิษฐานต่อพระเจา้เพื่อทูลขอใหพ้ระเจา้ทรงส าแดง
น ้าพระทยัวา่เขาควรจะแต่งงานกบัคนรักของเขาหรือไม่? ในรายเช่นน้ีเราไม่มีอะไรจะอธิษฐานเลย! 
เพราะวา่เป็นการขดัแยง้กบัพระวจนะของพระเจา้อยูแ่ลว้ ท่ีคริสเตียนจะไปสมรสกบัคนท่ีไม่เป็นคริส
เตียน เราไดรั้บการเตือนอยูแ่ลว้วา่ “อยา่เขา้เทียมแอกดว้ยกนักบัคนท่ีไม่เช่ือ” (2 โครินทร์ 6:14) จากแสง
สวา่งแห่งพระวจนะของพระเจา้ในขอ้น้ีก็แสดงใหเ้ราเห็นแลว้วา่ พระเจา้ไม่มีพระประสงคใ์หค้ริสเตียน
คนใดน าตนเขา้ไปผกูมดัอยูก่บัความสัมพนัธ์ของคนท่ีไม่เช่ือพระเจา้ แมจ้ะเขา้หุ้นส่วนคา้ขายกบัคนท่ี
ไม่เช่ือพระเจา้ก็ไม่บงัควรท า เป็นการไร้ประโยชน์และเป็นการผดิมากท่ีเราจะทูลขอพระเจา้ใหท้รงดล
ใจเราในเม่ือปัญหานั้น ๆ พระคริสตธรรมคมัภีร์ ไดส้อนอยูแ่ลว้อยา่งชดัเจน วา่เป็นการผดิและไม่
สมควรประพฤติเช่นนั้น ฉะนั้นจึงไม่มีอะไรท่ีเราจะไปอธิษฐานเผื่อเพราะปัญหาเช่นนั้น พระคริสต
ธรรมคมัภีร์ไดส้อนไวแ้จ่มแจง้แลว้ และปัญหาทั้งหมดท่ีพระเจา้ตรัสสั่งไวว้า่ควรจะท าอยา่งไรนั้นพระ
คมัภีร์บอกไวเ้รียบร้อยแลว้ คริสเตียนควรเขา้ใจเร่ืองทั้งหมดโดยไม่ตอ้งศึกษาอะไรเป็นพิเศษ (เพราะ
ขอ้ความในพระคมัภีร์ไดบ้อกไวอ้ยา่งแจ่มแจง้ชดัเจนโดยไม่ตอ้งการอธิบายอีก) 

โดยการใชพ้ระคมัภีร์เช่นน้ี จึงช่วยใหเ้ราค่อย ๆ สามารถขจดัปัญหาต่าง ๆ ไดที้ละอยา่งสอง
อยา่ง แลว้คริสเตียนจึงเรียนรู้จกัน ้าพระทยัของพระเจา้ได ้ ฉะนั้นเราจึงอาจเรียกไดว้า่พระคมัภีร์เป็น
แหล่งก าเนิดแห่งการดลใจท่ีสูงสุดส าหรับเรา เม่ือพระคริสตธรรมคมัภีร์บอกเราอยา่งตรง ๆ และแจ่ม
แจง้แลว้ เราไม่จ  าเป็นจะตอ้งถามปัญหานั้นอีกต่อไป เพราะอ านาจสิทธ์ิขาดหมดเพียงเท่าน้ีไม่มีต่อไปอีก 

ถูกแลว้ พระคริสตธรรมคมัภีร์จะบอกเราถึงขอ้ปลีกยอ่ยในทุก ๆ กรณีส าหรับชีวิตของคริส
เตียนทุก ๆ คนเป็นการส่วนตวันั้นยอ่มไม่ได ้ ดงันั้นเม่ือพระคริสตธรรมคมัภีร์มิไดบ้อกขอ้ปลีกยอ่ยไว้
เช่นนั้น เราจะจดัการอยา่งไรกบัปัญหาเหล่านั้น? เช่นในพระคริสตธรรมคมัภีร์มิไดบ้อกวา่ขา้พเจา้ควร
เป็นศาสนทูต หรือเป็นศิษยาภิบาล เป็นครูโรงเรียน เป็นพยาบาล เป็นพอ่คา้ หรือเป็นชาวนา แลว้ขา้พเจา้
จะท าประการใดในเม่ือพระธรรมโอวาทของพระเจา้มิไดบ้อกเก่ียวกบัปัญหาชีวิตของขา้พเจา้? ขา้พเจา้
คิดวา่เม่ือท่านตอ้งเผชิญกบัปัญหาท่ีพระคริสตธรรมคมัภีร์มิไดบ้อกใหล้ะเอียดแลว้ไซร้ก็เป็นการสมควร
ท่ีท่านจะทูลอธิษฐานของการดลใจจากพระเจา้โดยตรง เราเห็นแลว้วา่พระคริสตธรรมคมัภีร์เป็น
แหล่งก าเนิดของการทรงดลใจอยา่งหน่ึงในหลายอยา่ง ซ่ึงเราจะไดอ้ธิบายต่อไปภายหลงัส าหรับปัญหา
ท่ีวา่เราควรเป็นศาสนทูตหรือไม่นั้น ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ไดบ้อกเราอยา่งครบถว้นถึงหลกัการเร่ือง
การเป็นศาสนทูต พระคริสตธรรมคมัภีร์ไดบ้อกถึงโครงการส าคญัท่ีพระเจา้ทรงมีแผนการท่ีจะช่วยคน
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บาปใหห้ลุดพน้บาป พระคริสตธรรมคมัภีร์ไดบ้อกถึงเร่ืองการช่วยใหพ้น้บาปจากปกหนา้ถึงปกหลงั
ทีเดียว การท่ีเทศนาข่าวประเสริฐของพระเยซูและการน าประชาชนใหว้างใจในองคพ์ระเยซูนั้น มีบอก
ไวใ้นคมัภีร์เท่า ๆ กบัเร่ืองพระเยซูถูกปลงพระชนมแ์ละทรงฟ้ืนคืนพระชนม ์ ฉะนั้นท่านไม่จ  าเป็นตอ้ง
สงสัยวา่ท่ีท่านอยากเป็นศาสนทูตนั้นไม่เป็นการประสานกบัแนวความคิดในพระคริสตธรรมคมัภีร์ ไม่
มีเร่ืองใดจะประสานตามแนวทฤษฎีของพระคริสตธรรมคมัภีร์เท่ากบัเร่ืองการน าวญิญาณใหร้อดพน้
บาป ถึงแมว้า่พระคมัภีร์จะบอกและสอนอยา่งแจ่มแจง้ถึงการงานของการเป็นศาสนทูต แต่พระคมัภีร์ก็
ไม่มีบอกใหช้ดัเจนเก่ียวกบัคริสเตียนจะประกอบการอาชีพในโลกน้ี 

บางคร้ังคนหนุ่มสาวมกักลวัไม่กลา้เป็นศาสนทูต เพราะเกรงวา่จะเป็นการขดักบัน ้าพระทยัของ
พระเจา้ คร้ันแลว้เขาก็หนัไปควา้งานอาชีพตามท่ีเขาเลือกเอาเองตามชอบใจ โดยไม่ไดค้  านึกเลยแมแ้ต่
นอ้ยวา่อาชีพนั้น ๆ จะเป็นส่ิงท่ีพระเจา้ทรงพอพระทยัในอาชีพชนิดนั้นหรือไม่ เป็นการถูกตอ้งและ
เหมาะสมแลว้หรือท่ีกระท ากบัพระเจา้เช่นนั้น? และเป็นการยติุธรรมแก่ตวัเองหรือท่ีจะปฏิบติัเช่นนั้น? 
การประกอบอาชีพส าหรับช่วยจิตวิญญาณของคนอ่ืนให้รอดพน้บาปก็ยงัมีอนัตรายนอ้ยกวา่การหนัหลงั
ใหพ้ระเจา้ โดยเรากระโดดเขา้ประกอบอาชีพแห่งโลกน้ีตามอ าเภอใจตนเองโดยไม่ปรึกษาหารือกบัพระ
เจา้ เพราะวา่พระคริสตธรรมคมัภีร์ไม่เพียงแต่ให้อ านาจแก่คริสเตียนใหอ้อกไปท าการเผยแผพ่ระกิตติ
คุณเท่านั้น แต่ยงัมีบญัชาใหอ้อกไปโฆษณาแก่ชาวโลกใหท้ราบถึงข่าวประเสริฐน้ีดว้ย โครงการท่ีจะ
ช่วยมนุษยใ์หร้อดพน้บาปซ่ึงเปิดเผยออกใหท้ราบในพระคมัภีร์มิไดน้ าออกปฏิบติัทั้งหมด และจะไม่น า
ออกปฏิบติัการทั้งหมดจนกวา่พระกิตติคุณจะไดรั้บการน าไปบอกแก่คนทัว่โลกท่ียงัไม่เคยไดย้นิไดฟั้ง
พระกิตติคุณเลยใหท้ราบทัว่กนั 

สรุปแลว้ถา้ท่านถูกน าใหก้ระท าการใด ๆ เป็นการขดัแยง้กบัพระคริสตธรรมคมัภีร์แลว้ ท่านก็
พึงแน่ใจเถิดวา่การน าชนิดนั้นมิไดม้าจากพระเจา้ ถา้หากวา่ท่านไดรั้บการดลใจใหอ้อกไปเป็นศาสนทูต 
ท่านก็พึงเขา้ใจวา่ การน าชนิดนั้นเดินไปแนวเดียวกบัพระด ารัสของพระเจา้ถูกตอ้งแลว้ ถา้ท่านรู้สึกวา่
ไดรั้บการดลใจน าใหไ้ปท างาน ซ่ึงพระคมัภีร์มิไดพ้ดูไวว้า่อะไร ก็เป็นการปลอดภยัไวก่้อนท่ีจะ
สันนิษฐานเอาวา่ นัน่เป็นน ้าพระทยัของพระเจา้ส าหรับท่าน 

ประการท่ีสาม อีกประการหน่ึงท่ีเราจะใชพ้ระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นแหล่งก าเนิดของการดลใจ
คือ ทูลถามและยอมใหอ้งคพ์ระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงน าท่านใหไ้ปพบขอ้พระคมัภีร์หรือขอ้ความตอน
หน่ึงตอนใดในพระคริสตธรรมคมัภีร์เพื่อใหช่้วยดลใจในเร่ืองน้ีโดยตรง 

ขอ้น้ีแหละน าให้เกิดปัญหาหลายอยา่งข้ึน เป็นการปลอดภยัหรือท่ีจะเดินตามค าแนะน าตามขอ้
พระคมัภีร์ซ่ึงเปิดโดยไม่ไดเ้ลือกไวก่้อนเลย และยอมปักใจเช่ือขอ้พระคมัภีร์หรือขอ้ความในประโยค
นั้น ๆ คลา้ยกบัเช่ือในเซียมซีหรือ ขา้พเจา้เช่ือวา่ค าตอบปัญหาน้ีข้ึนอยูก่บัชีวติดา้นจิตวญิญาณของผูเ้ช่ือ
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พระคมัภีร์นั้น ๆ ดว้ย คือหากวา่คริสเตียนคนนั้นด าเนินชีวิตติดสนิทกบัพระเจา้เหมือนกบัท่ีเราพดู
มาแลว้ในบทท่ี 9 ขา้พเจา้เช่ือเหลือเกินวา่พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงสามารถน าชีวติของคน ๆ นั้นดว้ย แต่
ตรงกนัขา้มถา้หากกวา่คนนั้น เยอืกเยน็เฉ่ือยชากบัพระเจา้ และมีชีวติอยูโ่ดยปราศจากการระมดัระวงั
เร่ืองความประพฤติ เขาก็ไม่อาจใชว้ธีิท่ีเพียงแต่เปิดพระคมัภีร์ข้ึนแลว้เอาเขม็หมุดช้ีโดนตรงไหนก็เอา
ความหมายตรงนั้นแหละ ซ่ึงจิตใจของเขาไม่รู้สึกถึงความเร่งร้อนถึงเร่ืองการดลใจจากพระเจา้เลย และ
ไม่เคยนึกฝันมาก่อนเลยวา่ขอ้พระคมัภีร์นั้นจะเป็นการทรงน าของพระเจา้ (ถา้เช่นนั้นการท าดงักล่าว
แลว้จะไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่ผูน้ั้นเลย) เม่ือชีวิตจิตใจของนั้นอยูใ่กลชิ้ดกบัพระเจา้จริง ๆ และเม่ือคน
นั้นทูลอธิษฐานขอจากพระเจา้เพื่อการทรงดลใจจากพระองคเ์ช่นนั้นก็ยอ่มท าไดใ้นเม่ือคนนั้นเปิดพระ
คมัภีร์ออกดว้ยจิตคารวะต่อพระเจา้จริง ๆ เราก็เช่ือวา่พระเจา้จะทรงดลใจผูน้ั้นโดยวธีิน้ีเหมือน ๆ กบัวธีิ
อ่ืน ๆ ดว้ยโดยท านองเดียวกนัพระวญิญาณของพระเจา้จะทรงพระราชทานใหห้วัใจของคริสเตียนเกิด
ความมัน่ใจในพระสัญญาของพระเจา้ บงัเกิดความแน่ใจและไดรั้บการเลา้โลมใจจากพระเจา้ในระยะท่ี
จ าเป็นตอ้งการการทรงน าจากพระเจา้จริง ๆ โดยไดรั้บการดลใจผา่นทางขอ้พระคริสตธรรมคมัภีร์บาง
ขอ้ แต่เราเช่ือวา่ ไม่ถูกตอ้งเลยท่ีคริสเตียนจะใชว้ธีินั้นเปิดขอ้พระคมัภีร์ ออกเส่ียงทายส าหรับการทรง
ดลใจในกรณีท่ีใหญ่ยิง่ในชีวิต วธีิเช่นน้ีเป็นวธีิท่ีผดิธรรมดาและเป็นวธีิของเด็กชั้นประถม เป็นวธีิของ 
“เด็กทารกในพระคริสต”์ มากกวา่เป็นวธีิของผูท่ี้โตเป็นผูใ้หญ่แลว้ในพระคริสต ์

เพื่อกล่าวสรุปขอ้ความในบทน้ี เราขอยกเอาค าพดูของนกัเพลงสดุดีท่ีบอกวา่ “จงเขา้ไปทาง
พระด ารัสของพระเจา้แลว้ท่านจะไดรั้บแสงสวา่ง” ในท่ีน้ีนกัเพลงสดุดีคงหมายความวา่ - ใครก็ตามท่ี
ด าเนินตามทางแห่งพระวจนะของพระเจา้ พระธรรมโอวาทของพระเจา้จะท าใหเ้กิดความสวา่งข้ึนใน
จิตใจของผูน้ั้น และแสงสวา่งนั้นจะส่องวถีิชีวติให้เดินทางโดยปลอดภยัจากส่ิงชัว่ร้ายมารบกวนจิต
วญิญาณ เราเช่ือแน่วา่คนของพระเจา้ทุกยคุทุกสมยัคงจะยนืยนัความจริงขอ้น้ีวา่ - พระวจนะของพระเจา้
เป็นอุปกรณ์ดีเลิศท่ีจะดลใจสาวกของพระเยซูใหเ้ดินอยูใ่นทางของพระองค ์

ไม่มีการทรงน าชนิดใดท่ีจะเป็นการขดัแยง้กบัพระวจนะของพระเจา้ นอ้ยคร้ังเหลือเกินท่ีพระ
เจา้จะทรงน าชีวติของเรานอกเหนือไปจากพระคริสตธรรมคมัภีร์ แต่การทรงดลใจของพระเจา้จะตอ้ง
ผา่นหรือตอ้งประสานกบัพระด ารัสของพระเจา้ท่ีจารึกไวแ้ลว้ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ ถา้การดลใจเดิน
ผดิหลกัพระคริสตธรรมคมัภีร์แลว้การดลใจนั้นก็มิไดม้าจากพระเจา้ 
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บทที ่11 บ่อเกดิของกำรดลใจ (ต่อ) ค ำยนืยนัของพระวญิญำณ

บริสุทธ์ิ 

เรามกัไดย้นิคนอ่ืนอา้งและเราเองก็อา้ง โรม 8:16 บ่อย ๆ วา่ “พระวญิญาณนั้นเป็นพยานรวม
กบัจิตใจของเราทั้งหลายวา่ เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจา้” แต่เรามกัมองขา้มขอ้ 14 ไปเสียท่ีวา่ “ดว้ย
วา่พระวญิญาณของพระเจา้ไดท้รงน าพาคนหน่ึงคนใด คนเหล่านั้นจึงเป็นบุตรของพระเจา้” พระคมัภีร์
ขอ้น้ีแสดงให้เห็นวา่ พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงน าผูห้น่ึงผูใ้ดแลว้ ผูน้ั้นจึงจะเป็นบุตรของพระเจา้ ฉะนั้น
เราจึงรวมความไดว้า่คนไหนจะเป็นบุตรของพระเจา้อยา่งแทจ้ริง คน ๆ นั้นจะตอ้งไดรั้บการทรงดลใจ
จากพระเจา้อยา่งแน่นอน ถา้เราเองขอ้ 14 แลว้ขอ้ 16 มารวมเขา้ดว้ยกนั เราก็จะพบวา่พระวญิญาณ
บริสุทธ์ิทรงใช ้ 2 วธีิพิสูจน์วา่คนหน่ึงคนใดเป็นคริสเตียน – ประการแรก พระวญิญาณบริสุทธ์ิจะทรง
น าชีวติของเขา ประการท่ีสอง จะเป็นพยานในใจของคนนั้นใหบ้งัเกิดความแน่ใจ 

ในท านองเดียวกนัพระวิญญาณบริสุทธ์ิจะเป็นพยานยนืยนัวา่เราเป็นบุตรของพระเจา้ พระ
วญิญาณบริสุทธ์ิจะบอกเราดว้ยวา่เม่ือไรเราจะเดินอยูใ่นน ้ าพระทยัของพระเจา้พระประสงคอ์นัหน่ึงใน
หลายประการคือ – พระวญิญาณจะประทบัอยูภ่ายในชีวิตคริสเตียน เพื่อพระองคจ์ะทรงสามารถน าทาง
ชีวติของเราได ้พระธรรมโอวาทของพระเจา้ทรงสอนความจริงแก่เราในขอ้น้ี เม่ือเราศึกษาดูผลงานแห่ง
พระวญิญาณบริสุทธ์ิในใจของผูเ้ช่ือพระเจา้ตามท่ีปรากฏเร่ืองราวในพระคริสตธรรมคมัภีร์ เราพบความ
จริงสามประการท่ีพระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงกระท าราชกิจพิเศษของพระองคซ่ึ์งทรงท างานในใจของเรา
คือ พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงช าระใจเราใหส้ะอาดบริสุทธ์ิ ทรงเป็นฤทธ์ิอ านาจในตวัของเรา และทรง
เป็นแสงสวา่งแก่จิตใจของเรา เม่ือพระเยซูทรงสัญญาวา่องคพ์ระวญิญาณบริสุทธ์ิจะเสด็จลงมา พระเยซู
ตรัสแก่สาวกของพระองคว์า่ – “เราจะไม่ละทิ้งท่านทั้งหลายไวเ้ป็นลูกก าพร้า” (ยอห์น 14:18) เด็ก
ก าพร้าคือเด็กท่ีถูกทอดทิ้งไวโ้ดยไม่มีพอ่และแม่และไม่มีใครอุปถมัภเ์ล้ียงดู และไม่มีใครสั่งสอนในส่ิง
ท่ีควรประพฤติ และควรปฏิบติั เด็กก าพร้าถูกทอดทิ้งไวโ้ดยปราศจากผูเ้ล้ียงดู และไม่มีผูแ้นะน าสั่งสอน 
พระเยซูทรงสัญญากบัสาวกวา่จะไม่เสด็จไปโดยไม่มีผูแ้นะน า หรือจะไม่ทอดทิ้งเขาไวเ้หมือนเด็ก
ก าพร้า แต่พระองคจ์ะทรงพระราชทานพระวญิญาณบริสุทธ์ิเสด็จมาเป็นพระพี่เล้ียง และทรงท าหนา้ท่ี
เหมือนบิดาดูแลบุตรของตน 

ในหนงัสือกิจการ เราเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ พระหตัถข์ององคพ์ระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงน า
สาวกของพระองคใ์นคริสตจกัรยคุแรก ๆ อยา่งไรบา้ง ใหเ้ราศึกษาดูอยา่งคร่าว ๆ วา่ พระวิญญาณ
บริสุทธ์ิทรงกระท าอะไรและทรงท าอยา่งไรบา้ง ในกิจการบทแปดเราอ่านพบวา่ “ทูตองคห์น่ึงของพระ
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เจา้ไดส้ั่งฟิลิปวา่ จงลุกข้ึนไปทางทิศใตต้ามทางท่ีลงไปจากกรุงเยรูซาเล็ม ถึงเม่ืองฆาซาซ่ึงเป็นทางป่า
ทราย (ทะเลทราย)......ฝ่ายพระวญิญาณไดต้รัสสั่งฟิลิปวา่ จงเขา้ไปใหชิ้ดกบัรถนั้นเถิด” (กิจการ 
8:26,29) น่ีเป็นตวัอยา่งใหเ้ราเห็นถึงการทรงน าขององคพ์ระวญิญาณบริสุทธ์ิ ซ่ึงเราเห็นไดช้ดัเจนและ
เป็นค าสอนบอกเราตรง ๆ พระวญิญาณทรงน าชดัเจนและทรงน าอยา่งระมดัระวงัเป็นพิเศษใหฟิ้ลิปเขา้
ไปใกลชิ้ด กบัรถคนัท่ีขนุนางชาวอิธิโอเปียก าลงัอ่านหนงัสือและทรงน าใหข้นุนางผูน้ั้นรู้จกักบัองคพ์ระ
เยซูคริสต ์

ในกิจการบท 11:12 เป็นบทเรียนใหเ้ราเห็นการทรงน าของพระวญิญาณบริสุทธ์ิไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 
ณ ท่ีน้ี เปโตรก าลงับอกใหค้ริสตจกัรทราบถึงประสบการณ์ท่ีไดพ้บในบา้นของโกระเนเลียว และเปโต
รบอกวา่ “พระวญิญาณจึงสั่งขา้พเจา้ใหไ้ปกบัเขาโดยไม่ลงัเลใจเลย” ในท่ีน้ีเปโตรตอ้งอธิบายวา่เหตุไร
เขาซ่ึงเป็นชาวยดูาจะเขา้ไปในบา้นของคนท่ียงัไม่รับพิธีเขา้สุหนตั (ซ่ึงชาวยดูาถือวา่เป็นคนไม่บริสุทธ์ิ
สะอาด) และจะไปปะปนกบัคนท่ีไม่นบัถือศาสนายดูาไม่ได ้ และนอกจากนั้นเปโตรยงัเทศนาสั่งสอน
พระกิตติคุณแก่คนเหล่านั้น โดยเปโตรบอกแก่คริสตจกัรตรง ๆ วา่ เปโตรไดรั้บการทรงดลใจจากพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิน าใหไ้ปยงับา้นของนายร้อยโกระเนเลียว 

ในกิจการ 10:19 เราอ่านความวา่ดงัน้ี “เม่ือเปโตรยงันึกถึงนิมิตนั้น พระวิญญาณก็ตรัสแก่เปโตร
วา่ น่ีแน่ะมีสามคนมาหาท่าน จงลุกข้ึนลงไปขา้งล่างและไปกบัเขาเถิดอยา่สงสัยเลย เพราะวา่เราไดใ้ช้
เขามา” 

แต่เร่ืองท่ีพระวญิญาณทรงดลใจในหนงัสือกิจการท่ีเร้าใจของขา้พเจา้มากท่ีสุดก็คือกิจการบทท่ี 
13 ขอ้ 2 วา่ดงัน้ี “เม่ือคนเหล่านั้นก าลงันมสัการพระเจา้ และถือศีลอดอาหาร พระวญิญาณบริสุทธ์ิได้
ตรัสสั่งวา่ จงเลือกบาระนาบากบัเซาโล ตั้งไวส้ าหรับการซ่ึงเราจะเรียกใหเ้ขาท านั้น” 

ณ ท่ีน้ีเราจะเห็นวา่งานเผยแผพ่ระศาสนาแก่คนต่างประเทศเร่ิมตน้จากคริสตจกัรน้ี จิตใจของ
เราช่ืนชมยนิดีเพราะเราทราบวา่ พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงดลใจคริสตจกัรใหเ้ลือกบาระนาบากบัเซาโล
ออกไปเผยแผพ่ระกิตติคุณโดยตรง องคพ์ระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงเป็นผูน้ าคริสตจกัรอนัติโอเกีย และ
ทรงดลใจผูรั้บใชข้องพระองคท์ั้งสองคนใหอ้อกไปท างานของพระองคโ์ดยเฉพาะ และเป็นงานคร้ังแรก
ของคริสตจกัรยคุแรกท่ีออกไปเป็นศาสนทูต องค์พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงเป็นพระเจา้ของการเก่ียวเก็บ
ผลทางจิตวญิญาณ พระประสงคอ์นัใหญ่หลวงท่ีสุดในโลกท่ีพระเจา้ทรงมีคือจะทรงพิทกัษรั์กษาคน
ของพระองคไ์วใ้หท้  าการโฆษณาใหช้าวโลกรู้จกัทางรอดพน้บาป ตามท่ีพระเยซูทรงมีบญัชาแก่สาวก
ไวทุ้กประการ ถา้สมยัน้ีคริสเตียนด าเนินชีวิตติดสนิท กบัพระเจา้เหมือนกบัสาวกในสมยัโบราณ และถา้
เขายอมมอบถวายตวักบัพระเจา้เหมือนสาวกสมยัโบราณแลว้ไซร้ เราคงจะไดย้นิเร่ืองราวของบรรดา
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สาวกในปัจจุบนัน้ีวา่ พวกเขาไดรั้บการทรงน าจากพระวญิญาณบริสุทธ์ิใหก้ระท าการใหญ่ยิง่ในลกัษณะ
ต่าง ๆ กนั และออกไปท างานในประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก โดยท าหนา้ท่ีแขนงต่าง ๆ กนั 

อุทาหรณ์เร่ืองน้ีพอจะเป็นบทเรียนแก่เรา ไดใ้นท่ีน้ีคือมารดาของเด็กคนหน่ึงบอกลูกสาวไว้
หลงัจากรับประทานอาหารค ่าวา่ อยา่ออกไปพน้เขตสนามบา้นของตน คุณแม่ของเด็กนั้นตอ้งการใหลู้ก
สาวอยูบ่า้นเพื่อจะไดช่้วยเหลือแม่ท างานเวลาเยน็ พอถึงเวลาท างานคุณแม่เรียกลูกสาว เขาเรียกหาทั้ง
ทางหนา้บา้นและหลงับา้น แต่ไม่มีเสียงขานตอบ สักครู่หน่ึงต่อมาเด็กคนนั้นกลบับา้นและถูกคุณแม่ดุ 
เพราะเรียกใหม้าท างานแต่ไม่มา เด็กหญิงคนนั้นจึงตอบคุณแม่วา่ “ก็หนูไม่ไดย้นิคุณแม่เรียกน่ีคะ” คุณ
แม่ก็ตอบวา่ “ถา้หนูท าตามแม่สั่งคือ อยา่ออกไปใหพ้น้สนามบา้นของเรา หนูคงไดย้ินเสียงเรียกของแม่
บา้งซิ” ขา้พเจา้สงสัยวา่คริสเตียนหลายคนคงเป็นเช่นนั้นกระมงั? คืออยูห่่างไกลจากพระเจา้จนไม่ไดย้นิ
พระสุรเสียงท่ีพระเจา้ตรัสเรียกเขา เขามีชีวิตอยูใ่กลพ้ระเจา้ไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถไดย้นิเสียงตรัส
ของพระองคใ์นเม่ือพระเจา้ทรงพระประสงค ์ จะใหเ้รารู้จกัน ้าพระทยัของพระองคแ์ลว้เขาจึงไม่อาจ
ทราบโครงการชีวิตของเขาจากพระเจา้ได ้

ปัญหาจึงเกิดข้ึนวา่ พระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระเจา้จะพดูกบัเราไดอ้ยา่งไร พระวญิญาณ
บริสุทธ์ิทรงท าใหน้ ้าพระทยัของพระเจา้เป็นท่ีรู้จกัแก่คริสเตียนไดอ้ยา่งไร? พระองคไ์ม่ทรงจ าเป็นตอ้ง
ตรัสเป็นพระสุรเสียงใหหู้แห่งร่างกายของเราไดย้นิเสมอไป และตามปกติพระองคก์็มิไดท้รงท าเช่นนั้น 
เราจะไดย้นิพระสุรเสียงของพระเจา้ดว้ยหูทิพยท์างใจของเรา เช่นเดียวกบัเราไดย้นิทางหูแห่งร่างกาย
เหมือนกนั และนอกจากนั้นเรายงัมีตาทิพยม์องเห็นไดด้ว้ยตาแห่งจิตวญิญาณเช่นเดียวกบัตาของร่างกาย
ซ่ึงเป็นตาฝ่ายเน้ือหนงั บางคร้ังเราอธิบายส่ิงง่าย ๆ ใหค้นอ่ืนฟังเสร็จแลว้เราก็ยอ้นถามวา่ “คุณเห็น
ไหม?” ท่ีวา่ “เห็น” ในท่ีน้ีไม่หมายความวา่เห็นดว้ยลูกตาของร่างกาย แต่เป็นการเห็นดว้ยมนัสมอง 
ฉะนั้นท านองเดียวกนั จิตใจของเราก็มีหูทิพยท่ี์จะฟังพระเจา้ดว้ยหูของจิตวญิญาณ พระวญิญาณบริสุทธ์ิ
ทรงเปิดเผยน ้าพระทยัของพระเจา้ใหเ้ราเห็น โดยทรงเนน้ในสมองและในใจของเราพระเจา้ทรงมีพระ
ราชประสงค ์ ใหเ้ราท าส่ิงนั้นหรือส่ิงน้ี ซ่ึงเราจะสังเกตรู้ไดด้ว้ยสมองของเราเองวา่พระเจา้ทรงมีพระ
ประสงคจ์ะใหเ้ราท าอะไรโดยเฉพาะ ถา้เรามีชีวิตอยูใ่กลชิ้ดพระเจา้ทุก ๆ วนั และเรารู้สึกอ่อนไหวต่อ
การทรงเตือนของพระเจา้ และพระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงสามารถท าใหเ้รารู้และเขา้ใจไดช้ดัเจนวา่ 
พระองคท์รงมีพระประสงคอ์ะไรส าหรับเรา 

แต่มีปัญหาอีกอยา่งหน่ึงเกิดข้ึน คือเราจะทราบไดอ้ยา่งไร ไหนเป็นความรู้สึกนึกคิดของเราเอง 
หรือวา่เป็นส่ิงท่ีพระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงดลใจเรา? เราจะสังเกตไดอ้ยา่งไรวา่ไหนเป็นความรู้สึกของเรา
เอง หรืออนัไหนเป็นพระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงยนืยนั? ขอ้น้ีเรายอมรับและเห็นใจวา่เป็นปัญหาส าคญั
จริง ๆ แต่เราเช่ือวา่มีวธีิท่ีจะช่วยเหลือในขอ้น้ี แต่เราเช่ือวา่จะตอ้งสังเกตรู้วา่อนัไหนเป็นอนัไหน
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ความรู้สึกนึกคิดหรือการต่ืนเตน้สะเทือนใจ (อาเวค) เป็นการต่ืนตวัทางสมองซ่ึงเกิดข้ึนชัว่ขณะหน่ึง
แลว้ก็หายไป หรือเป็นเพียงอารมณ์ร้อนเกิดข้ึนชัว่แล่นเท่านั้น ความคิดชนิดน้ีเกิดข้ึนแลว้ก็ผา่นไป เป็น
การดีอยูบ่า้งเหมือนกนัท่ีเราจะมีความรู้สึกเช่นนั้น ความคิดเช่นนั้นเป็นการผอ่นหยอ่นอารมณ์ และท า
ใหชี้วติเกิดความน่าท่ึง ชีวิตจะไม่น่าสนใจเลย ถา้เราไม่มีอารมณ์ขนั ๆ และน่าหวัเราะอยูบ่า้ง ชีวติจะไม่
มีความหมายส าหรับเรา ถา้หากวา่ไม่มีความสะเทือนใจจนร้องไห ้มีบางคนเรียกความรักวา่อารมณ์ และ
คนท่ีมีความคิดเช่นนั้นเป็นคนท่ีค่อนขา้งจะ “ต้ืน” อยูส่ักหน่อย ชีวติจะเป็นอยา่งไรและเหมือนกบัอะไร
ถา้หากวา่ชีวตินั้นจะไม่เคยผา่นความรักมาเสียเลย? แต่ความรู้สึกคิดถึง (อารมณ์) และประสบการณ์ชีวติ
ของเราเปล่ียนแปลงบ่อย ๆ ส่ิงเหล่านั้นไม่อยูใ่นตวัเราเสมอไปและเป็นส่ิงท่ีไม่ย ัง่ยนื ก็ดีอยูเ่หมือนกนัท่ี
เราจะหวัเราะอยูช่ัว่ขณะหน่ึง แต่ใครบา้งท่ีจะชอบหวัเราะและคิกคกัอยูต่ลอดเวลา? การร้องไหบ้า้งก็ดี
เหมือนกนั แต่ใครบา้งล่ะท่ีชอบอยูก่บัคนร้องไห้และบ่นอุบอิบอยูต่ลอดเวลา? เป็นการสมควรอยูท่ี่
คนเราจะมีโอกาสต่ืนเตน้ช่ืนชมยินดีในบางโอกาส แต่ใครบา้งท่ีจะชอบอยูก่บัคนต่ืนเตน้ร่ืนเริงอยู่
ตลอดเวลา หรืออยูก่บัคนท่ีร้องไหโ้ศกเศร้า หรืออยูใ่นเหวแห่งความทุกขท์อ้ถอยตลอดเวลา? 

ท่ีตรงน้ีแหละท่ีเราจะสังเกตไดว้า่อะไรเป็นอารมณ์ของเราเอง และอะไรเป็นการเนน้หรือเป็น
การดลใจจากองคพ์ระวญิญาณบริสุทธ์ิส่ิงใดท่ีมาจากพระวญิญาณบริสุทธ์ิจะคงอยูต่่อไป และผลของ
พระวญิญาณบริสุทธ์ิจะอยูท่ี่นัน่วนัน้ีพรุ่งน้ี และวนัต่อ ๆ ไป เป็นสัปดาห์ เป็นเดือน และเป็นปี
เหมือนกนัตลอดเวลา การดลใจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิไม่ใช่มาแลว้ก็หายลบัไป เม่ือพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิทรงลงมือดลใจใหผู้น้ั้นท าอะไรและท่ีไหนก็ตาม ไม่วา่อะไรจะเกิดข้ึน ส่ิงท่ีพระเจา้ทรงดลใจ
ใหแ้ก่คนนั้น ๆ ยงัประทบัติดตาตรึงใจอยูต่ลอดเวลาไม่รู้จกัเส่ือมคลาย เสียงท่ีบอกแก่เรายงักอ้งกงัวาน
อยูก่บัเราไม่วา่เราจะไปไหนหรือท าอะไร การเนน้หรือการดลใจชนิดนั้นเราก็บอกไดว้า่เป็นพระสุรเสียง
ขององคพ์ระวญิญาณบริสุทธ์ิตรัสแก่เราแน่ ๆ ตามปกติเม่ือคริสเตียนเตรียมพร้อมและเหมาะสมท่ีจะรับ
ใชง้านของพระประสงคใ์หท้  างานอะไรและท่ีไหนแน่แลว้ไซร้ พระเจา้จะทรงตรึงตราและเนน้ใหผู้น้ั้น
เกิดความแน่นอนในใจจนคนนั้นจะบ่ายเบ่ียงหรือหลีกเล่ียงไปจากส่ิงนั้นไม่ไดเ้ลย นัน่แหละเป็นวธีิท่ี
พระเจา้ตรัสแก่มนุษย ์

พระวญิญาณของพระเจา้ไม่เพียงแต่น าวถีิชีวติ และทรงควบคุมชีวติทุกดา้นของคริสเตียนไว้
เท่านั้น แต่พระวิญญาณบริสุทธ์ิยงัทรงเป็นผูน้ าทางเหมือนพี่เล้ียงประจ าตวัของเราทีเดียว ไม่วา่งาน
ประจ าวนัของเราจะเป็นงานปลีกยอ่ยหรืองานพิเศษใด ๆ น ้าพระทยัของพระเจา้จะปรากฏตลอดวถีิชีวติ
ของเรา ประสบการณ์ของศาสนทูตในป่าทวปีอเมริกาใตเ้ป็นตวัอยา่งใหเ้ราเห็นชดัเจนในเร่ืองน้ี เชา้วนั
หน่ึงศาสนทูตผูน้ี้รู้สึกวา่พระเจา้ทรงดลใจอยา่งชดัเจนวา่ วนันั้นให้เขาเดินทางไปท างานพิเศษในต าบล
หน่ึงซ่ึงอยูห่่างไกลกนั ตามปกติถา้หากศาสนทูตผูน้ี้จะเดินทางไปต าบลอ่ืน ๆ เขาจะตอ้งเตรียมตวั
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ล่วงหนา้หลายวนั ฉะนั้นในวนันั้นศาสนทูตผูน้ี้จึงท าเฉยต่อการทรงน าของพระเจา้ โดยนึกวา่นัน่เป็น
ความคิดนึกของตนเอง แต่เวลายิง่ล่วงไปเท่าไร เขาก็ลืมความกดดนัความคิดท่ีจะใหไ้ปยงัต าบลอ่ืนใน
เชา้วนันั้นไม่ได ้ เขาจ าเป็นตอ้งไปวนันั้นโดยไม่ชกัชา้ เขารีบจดัหีบห่อเดินทางโดยเร็ว เรียกลูกหาบชาว
พื้นเมืองสองคนแบกสัมภาระแลว้ออกเดินทางทนัที หลงัจากท่ีตอ้งบุกป่าฝ่าดงทึบมาดว้ยความเหน่ือย
ยากล าบาก ก็พากนัมาค ่ากลางทาง และพกันอนในกระท่อมของชาวพื้นเมืองแห่งหน่ึง ภายในกระท่อม
ท าดว้ยไม่ไผน่ั้นเอง มีชายชราชาวพื้นเมืองคนหน่ึงซ่ึงป่วยและก าลงันอนรอความตายอยู ่ และน่าแปลก
ประหลาดมากท่ีชายชราคนน้ีดูเหมือนจะเตรียมตวัไวต้อ้นรับการมาของศาสนทูตผูน้ี้ และทนัทีท่ีศาสน
ทูตมาถึง ชายนั้นก็ถามหาพระคริสธรรมคมัภีร์ จากถอ้ยค าท่ีชายชราใกลจ้ะตายคนนั้นตอบค าถามของ 
ศาสนทูตน้ี เขาเล่าใหฟั้งวา่เม่ือคืนท่ีแลว้มาน้ี หลงัจากท่ีเขาอธิษฐานต่อพระเจา้ เขาฝันไปวา่มีผูส่ื้อข่าว
คนหน่ึงจากสวรรคน์ าเอาหนงัสือเล่มหน่ึงมาให ้ เขาไดรั้บการบอกเล่าใหช่ื้อถอ้ยค าและฟังค าสั่งมาให้
หนงัสือเล่มนั้น แลว้จะไดรั้บความรอดพน้บาป แต่ฝันนั้นสั้นนิดเดียวก็จบ ชายชราคนนั้นก็ยงัคงนอน
เจบ็อยูใ่นกระท่อมท่ามกลางความมืดของดวงจิต บดัน้ีคนผวิขาวเดินทางมาหาเขาพร้อมกบั “หนงัสือ” 
ของพระเจา้ เขาจึงอยากเช่ือและไดร้อดพน้บาป ชายชราชาวพื้นเมืองคนนั้นวางใจในองคพ์ระคริสต ์
และไม่นานนกัเขาก็ “นอนหลบั” ไปพกัอยูอ่งคพ์ระเยซูคริสตเ์ป็นนิจนิรันดร์ในสวรรค ์

ในประสบการณ์เช่นน้ีเราจึงเห็นไดว้า่ พระวญิญาณของพระเจา้ทรงน าใหศ้าสนทูตผูน้ี้ท  างาน
พิเศษ และพระองคไ์ดท้รงน าเป็นพิเศษจริง ๆ ดว้ย คือพระวญิญาณของพระเจา้ ตรัสสั่งแก่ศาสนทูตให้
ไปหาชายชราคนนั้น และทรงน าเขาไปถึงกระท่อมของชายท่ีทรงกระท าให้เขาเตรียมตวัพร้อมดว้ย
ความฝัน โดยชายคนนั้นยงัไม่ไดเ้คยไดย้นิพระกิตติคุณเลย พระวญิญาณบริสุทธ์ิตรัสแก่ชายชราผูน้ั้นซ่ึง
ยงัไม่เช่ือพระเจา้ แต่เป็นคนคน้หาความจริงดว้ยความสุจริตใจ และเขาเตรียมตวัพร้อมท่ีจะฟังข่าว
ประเสริฐซ่ึงจะมีผูน้ ามาใหเ้ขาคริสเตียนคนใดก็ตามท่ีเช่ือฟังพระสุรเสียง ของพระวิญญาณบริสุทธ์ิตรัส
เรียกใหเ้ขาเรียนรู้จกัน ้าพระทยัของพระเจา้ในชีวติของเขา ผูน้ั้นคงหวงัไดว้า่ เขาจะไดพ้บประสบการณ์
ชนิดดงักล่าวมาแลว้เหมือนกนั ชีวติซ่ึงติดตามการทรงดลใจจากพระเจา้ส าหรับกิจการทัว่ ๆ ไปแลว้ไซร้ 
เขาก็อาจหวงัวา่พระเจา้จะทรงดลใจใหเ้ขาเห็นน ้าพระทยัของพระเจา้โดยเฉพาะ? พระวญิญาณบริสุทธ์ิ
มิไดท้รงเป็นพยานยนืยนัในตวัของทา่นดอก หรือวา่พระเจา้ทรงมีพระประสงคใ์หท้่านท าอะไร
บางอยา่งส าหรับพระองคโ์ดยเฉพาะ? ตามท่ีท่านคอยสังเกตดูการดลใจจากพระเจา้ และก าลงัอธิษฐาน
ส าหรับเร่ืองน้ีอยู ่ การทรงดลใจชนิดนั้นไม่บงัเกิดความเขม้แขง็และลึกซ้ึงเขา้ไปในจิตใจของท่านมาก
ข้ึนดอกหรือ? ในขณะท่ีท่านยอมฟังการดลใจจากพระเจา้แลว้การดลใจชนิดนั้นมิไดเ้ขา้มาสู่ดวงใจของ
ท่านอยา่งสงบสุขลึกซ้ึง และท าใหด้วงจิตของท่านบงัเกิดความสันติสุขดอกหรือ? ถา้เป็นจริงเช่นนั้นการ
ดลใจอยา่งวา่จะตอ้งเป็นการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิแน่นอน ถึงอยา่งไรก็ตามความจริงขอ้น้ีได้
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น าใหเ้รามาถึงปัญหาขอ้แรกท่ีเราถามวา่ท่านไดย้อมถวายชีวติของท่าน ต่อพระวิญญาณบริสุทธ์ิทั้งหมด
หรือเปล่า? ท่านทราบใจของท่านเองวา่ ท่านไดม้อบถวายตวัเองโดยยอมจ านนต่อพระเจา้โดยปราศจาก
ขอ้แมห้รือเปล่า? มีสักคราวหน่ึงหรือไม่ในชีวิตของท่านท่ียอมมอบถวายทุก ๆ ส่ิง ทุก ๆ อยา่งแก่พระ
ประสงคแ์ละการงานของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ชายคนหน่ึงบอกวา่ “การถวายตวัเช่นนั้นไม่ใช่ของง่าย
เลย และเรามกัถวายตวัของเราแก่พระเจา้ไม่หมดเหมือนกบัท่ีเราคิดวา่เราไดถ้วายไปแลว้จะเป็นการ
ถูกตอ้งไหมท่ี จะหวงัใหพ้ระเจา้ทรงน าชีวติของท่านไปสู่พระประสงคข์องพระองคซ่ึ์ง พระองคท์รง
เลือกส่ิงนั้น ๆ ไวส้ าหรับเรา ถา้ท่านไดเ้ลือกตดัสินใจไวแ้ลว้วา่ท่านอยากจะไปท างาน ณ ท่ีใด ถา้ท่าน
อยากจะฟังการดลใจจากพระเจา้หรือค าแนะน าจากพระองค ์ ท่านจะตอ้งมอบตวัของท่านเองไวใ้นพระ
หตัถอ์นัทรงฤทธ์ิของพระเจา้ทั้งหมดและท่านยนิดีเดินตามวถีิทางของพระองคไ์ม่วา่ทางนั้น ๆ จะน า
ทางไปสู่ทิศใด ท่านยอมใหค้วามทะเยอทะยานอยา่งเห็นแก่ตวัเองเขา้ครอบง าจิตใจของท่านหรือเปล่า? 
ท่านควรจะคิดอยูเ่สมอวา่เป็นการฉลาดกวา่ และดีกวา่ท่ีจะท าใหพ้ระเจา้ทรงพอพระทยัดีกวา่ท่ีจะท าให้
มนุษยช์อบใจในตวัของท่าน” 
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บทที ่12 บ่อเกดิของกำรดลใจ (ต่อ) งำนทีพ่ระเจ้ำทรงจัดเตรียม 

ยอร์ช มูลเล่อร์ ซ่ึงเป็นผูท่ี้ใคร ๆ พากนัยกยอ่งวา่เป็นคนท่ีมีความเช่ือพระเจา้มากไดก้ล่าวไว้
เก่ียวกบัการทรงดลใจของพระเจา้วา่ “ขา้พเจา้ยอมรับและมอบตวัของขา้พเจา้ใหอ้ยูใ่นการจดัหาของ
พระเจา้ การท าเช่นน้ีมีบ่อยคร้ังท่ีช้ีแจงใหข้า้พเจา้ทราบแน่นอนวา่นัน่เป็นน ้าพระทยัของพระเจา้ซ่ึงเก่ียว
โยงกบัพระวจนะของพระเจา้ และกบัพระวญิญาณบริสุทธ์ิ” 

คนรับใชข้องพระเจา้หลายคนเป็นพยานยนืยนัวา่พระเจา้ไดท้รงน าเขาไปตามพระประสงคข์อง
พระองค ์โดยเฝ้าดูเหตุการณ์แวดลอ้มในชีวิตของเขาเป็นเป้าหมาย มีคนรับใชข้องพระเยซูคริสตค์นหน่ึง
บอกไวว้า่ดงัน้ี “พระเจา้ทรงดลใจหรือหนุนพลงัใจภายในดว้ยเหตุการณ์แวดลอ้มภายนอก พระองคท์รง
ดลใจเหมือนกบัลูกโซ่เส้นหน่ึงท่ีผกูติดต่อกนัดว้ยเหตุการณ์หลายขอ้ต่อ จนกระทัง่ผูท่ี้ไดรั้บการดลใจ
นั้นจะไดรั้บการน าไปใหถึ้งความส าเร็จ และสังเกตเห็นไดจ้นแจ่มแจง้” 

ลูกโซ่แห่งแผนการของพระเจา้ส าหรับชีวิตของท่านและของขา้พเจา้ไดรั้บการสร้างข้ึนดว้ยขอ้
ต่อหลายอนัซ่ึงเรายดึไวที้ละขอ้ ตามวถีิทางแห่งชีวติประจ าวนัของเรา ภายหลงัจากท่ีเรารวบรวมขอ้ต่อมี
จ านวนเพียงพอแลว้โซ่เส้นนั้นก็จะปรากฏข้ึนใหเ้ราเห็น - คือจะเห็นน ้าพระทยัของพระเจา้คนท่ีรู้จกัเก็บ
เอาส่ิงแวดลอ้มและเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนัดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและดว้ยการอธิษฐานแลว้
ไซร้คน ๆ นั้นไม่ตอ้งเกรงวา่เขาจะผดิพลาดไปจากแผนการแห่งโซ่ทองค าของพระเจา้ (ซ่ึงพระองคท์รง
ประทานแก่เรา) 

เราอยากจะยกอุทาหรณ์จากตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทรงดลใจจากพระเจา้ดว้ยเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน
หนงัสือพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคเดิม และหนงัสือพระคริสตธรรมภาคใหม่ ตวัอยา่งอนัดบัแรกใหเ้ราดู
จากหนงัสือพระคริสตธรรมปฐมกาลบทท่ี 45 พดูถึงชีวประวติัของโยเซฟ พระเจา้ทรงใชส้ถานการณ์
หลายอยา่งเพื่อน าโยเซฟคนของพระองค ์ เหตุการณ์แวดลอ้มท่ีน าชีวติของโยเซฟบางคร้ังก็ออกมาจาก
จิตใจของคนชัว่และจากมืออนัสกปรกของศตัรู แต่ถึงกระนั้นพระเยโฮวาห์ ก็ทรงปกครองอยูเ่หนือ
เหตุการณ์เหล่านั้นท่ีเกิดข้ึนแก่ชีวติของโยเซฟ และจากเหตุการณ์เหล่านั้นท่ีพระเจา้ทรงน าวถีิชีวติผู ้
เลือกสรรของพระองค ์ จงอ่านหนงัสือ ปฐมกาล 45:5-15 พึงสังเกตดูถอ้ยค าของโยเซฟท่ีพดูไวใ้นขอ้ 4 
วา่ดงัน้ี “แต่บดัน้ีอยา่เป็นทุกขใ์จไปเลย อยา่ข้ึงโกรธแก่ตวัเองเพราะการขายเรามาท่ีน่ี ดว้ยพระเจา้ไดท้รง
ใชเ้ราใหม้าขา้งหนา้พวกท่าน เพื่อจะไดช่้วยชนทั้งหลายใหร้อดชีวติ (ขอ้ 7) พระเจา้ทรงบนัดาลใหเ้รามา
ก่อนท่านทั้งหลาย เพื่อจะไดอุ้ปถมัภว์งศต์ระกลูไวใ้นแผน่ดิน และช่วยใหร้อดชีวติดว้ยความอุปการะ
อนัใหญ่หลวง มิใช่ท่านทั้งหลายเป็นผูใ้หเ้รามา แต่พระเจา้ทรงบนัดาลใหม้า พระองคท์รงโปรดให้เรา
เป็นเหมือนบิดาแห่งกษตัริยฟ์าโร และเป็นใหญ่ในราชวงัใหค้รอบครองทัว่แผน่ดินอายคุปต”์ 
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นอกจากนั้นโยเซฟยงัตอ้งผา่นชีวติท่ีขมข่ืนอีกหลายประการลว้นเป็นส่ิงแวดลอ้มท่ียากแก่การอ่านวา่น่ี
เป็นส่ิงท่ีอยูใ่นแผนการของพระเจา้ทั้งส้ินส าหรับชีวติของโยเซฟหรือเปล่า? แต่บดัน้ีในเม่ือโยเซฟมอง
ยอ้นหลงัเขาจะเห็นโครงการใหญ่โตของพระเจา้ดว้ยความช่ืนชมยนิดี และดว้ยการไวว้างใจพระเจา้ใน
ส่ิงท่ีพระเจา้ทรงน ามาแลว้ทั้งหมด หรือบางทีเราไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่โยเซฟมีชีวติอยูอ่ยา่งใกลชิ้ดสนิท
สนมกบัพระเจา้ และโยเซฟมีความรู้สึกอยูต่ลอดเวลาในเหตุการณ์และส่ิงแวดลอ้มเหล่านั้น แต่พระหตัถ์
ของพระเจา้ก าลงัทรงน าอยูเ่สมอไม่วา่โยเซฟจะรู้สึกตวัหรือไม่ก็ตาม 

ยงัมีเหตุการณ์แวดลอ้มอีกตวัอยา่งหน่ึงซ่ึงเราเห็นตวัอยา่งไดช้ดัเจน เร่ืองน้ีปรากฏในหนงัสือ
กิจการ 16:7 ดงัน้ี “เม่ือลงไปยงัเมืองมุเซียแลว้ ก็พยายามจะไปยงัเมืองบิตเนีย แต่พระวญิญาณบริสุทธ์ิ
ของพระเยซูไม่โปรดใหไ้ป” ณ ท่ีน้ีเปาโลผูเ้ป็นมหาบุรุษของบรรดาศาสนทูตทัว่โลก พร้อมกบัเพื่อน ๆ 
ผูร่้วมทางซ่ึงก าลงัเดินทางเขา้ไปเผยแผข่่าวประเสริฐในดินแดนซ่ึงพระเจา้ยงัไม่มีพระประสงคจ์ะใหเ้ขา้
ไป “พระวญิญาณของพระเยซูไม่โปรดใหไ้ป” เราไม่ทราบเพราะไม่ไดบ้อกไวว้า่ พระวญิญาณบริสุทธ์ิ
ทรงหา้มดว้ยวธีิใดเพื่อมิใหเ้ขา้ไปยงัเมืองมุเซีย แต่เราเขา้ใจกนัโดยทัว่ ๆ ไปวา่ประตู (โอกาส) ท่ีคน
เหล่านั้นจะเขา้ไปเมืองมุเซียเช่นนั้นปิด ดงักิจการ 16:6 วา่ดงัน้ี “คร้ันท่านเหล่านั้นไดไ้ปทัว่เมืองฟรูเกีย
กบัเมืองกะลาเทียแลว้ พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงหา้มมิใหก้ล่าวค าของพระเจา้ในมณฑลอาเซีย........” 
ประจกัษพ์ยานขอ้น้ีอยูใ่นภาวะอยา่งเดียวกนัในกรณีแวดลอ้มอยา่งเดียวกนั คือพระเจา้ทรงหา้มมิให้
เปาโลและพรรคพวกเขา้ไปในอาเซีย หา้มมิให้เทศนาพระวจนะของพระเจา้ท่ีนัน่ พึงสังเกตดูวา่พวกนั้น
ไดพ้ยายามไปทางซา้ยมือแลว้พยายามไปทางดา้นขวามือ แต่ทั้งสองคร้ังถูกหา้มมิให้เขา้ไปทั้งสองคร้ัง 
แต่ถึงกระนั้นก็ยงัเป็นพระหตัถข์องพระเจา้ท่ีทรงน าทางในกรณีแวดลอ้มท่ีขดัขวางเช่นนั้น พระเจา้ก าลงั
ทรงน าคนพวกนั้นไปยงัเมืองฟีลิปปี ต่อมาเม่ือคนเหล่านั้นเดินทางมายงัเมืองโตรอาแลว้ เปาโลก็
ไดรั้บศุภนิมิตเห็นชาวมากะโดเนียคนหน่ึงมายนืออ้นวอนวา่ “ขอโปรดมาช่วยพวกขา้พเจา้ในเมืองมากะ
โดเนียเถิด” ดงันั้นเม่ือกรณีแวดลอ้มก็บอกชดัเจน และพระสุรเสียงเรียกของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ
โดยตรงก็ทรงน าโดยชดัเจน ฉะนั้นจึงรู้แน่นอนวา่พระเจา้ทรงดลใจน า คือทรงน าโดยส่ิงแวดลอ้มตาม
ธรรมชาติประการหน่ึง และโดยเสียงเรียกท่ีสูงกวา่ธรรมชาติอีกประการหน่ึง ประตู (โอกาส) ปิดทั้ง
ดา้นซา้นและดา้นขวา ดงันั้น ศาสนทูตคณะนั้นจึงเดินทางไปเมืองโตรอา และท่ีเมืองโตรอาน้ีแหละท่ี
ไดรั้บห่วงสายโซ่แห่งการดลใจไดรั้บพระสุรเสียงแห่งพระวญิญาณของพระเจา้ตรัสดลใจพวกเขา 

แมว้า่เปาโลซ่ึงเป็นมหาสาวกจะทราบแน่นอนวา่ การติดตามพระเยซูคริสตห์มายความวา่
อยา่งไรก็ตาม เขาก็อาจเดินทางผดิไปถึงสองคร้ังถา้หากวา่เหตุการณ์แวดลอ้มไปหา้มเปาโลไว ้ อยา่ให้
เราลืมวา่เบ้ืองหลงัส่ิงแวดลอ้มของชีวติคริสเตียนมีมหาอ านาจท่ีมองไม่เห็นตวั และเป็นอ านาจท่ีชาญ
ฉลาดขององคพ์ระบิดาเจา้ในสวรรคท์รงท างานอยูต่ลอดเวลา และพระหตัถอ์นัทรงฤทธ์ิของพระเจา้
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แหละท่ีทรงป้ันและทรงตะล่อมส่ิงแวดลอ้มชีวิตของเราไว ้ เพื่อชีวติของเราจะไดรั้บการดดัแปลงให้
กลมกลืนกบัน ้าพระทยัของพระเจา้ 

เป็นการยากท่ีคนของพระเจา้จะเขา้ใจวา่ บางคร้ังพระเจา้หยดุย ั้งเราไม่ใหก้ระท ากิจการ
บางอยา่ง และเม่ือเราไดรั้บการขดัขวางมิให้เดินต่อไปขา้งหนา้ เราก็มกัคิดวา่พระเจา้ไม่ทรงน าเราแลว้ 
อนัท่ีจริงพระเจา้ไม่ไดท้รงดลใจใหก้า้วไปขา้งหนา้ แต่พระเจา้อาจทรงบญัชาใหเ้ราคอยสักประเด๋ียวก็ได ้
จงคอยขณะท่ีพระเจา้ตรัสสั่งใหเ้ราคอย ขอ้น้ีเป็นการดลใจเท่า ๆ กบัการทรงบญัชาใหเ้ดินไปขา้งหนา้
เหมือนกนั (ดูอพยพ 40:34-38) เป็นการปลอดภยัท่ีเราจะคอยไปกบัพระเจา้ มากกวา่ท่ีเราจะดนัทุรังรุด
ไปขา้งหนา้ดว้ยเจตนาของมนุษยต์ามล าพงั มีบ่อยคร้ังท่ีพระเจา้ทรงน าโดยการปิดประตู (ใหห้มด
โอกาสหรือไม่มีโอกาสท าต่อไป) 

บางคร้ังการดลใจของพระเจา้เป็นแผนการและเป็นส่ิงท่ีสังเกตไดง่้าย โดยผา่นส่ิงแวดลอ้มต่าง 
ๆ แต่บางคร้ังก็ไม่ง่ายนกัท่ีจะสังเกตใหเ้ห็นและเขา้ใจไดเ้สมอไป เราตอ้งจ าไวใ้นสมองเสมอวา่ เราตอ้ง
อาศยัพระวญิญาณบริสุทธ์ิใหค้อยแปลความหมายของส่ิงแวดลอ้มนั้นเสมอทุกคร้ัง ตวัอยา่งเช่นพระเจา้
คงไม่ทรงใชใ้หค้นตาบอด คนไร้ความสามารถ หรือคนพิการ (ง่อยเปล้ียเสียขา) ออกไปเป็นศาสนทูตยงั
ต่างประเทศเป็นแน่ ส่ิงแวดลอ้มของชีวติของเขาท าหนา้ท่ีเป็นเสมือนการดลใจของพระเจา้วา่ การงาน
ของพระเจา้ในดินแดนต่างประเทศนั้นไม่ใช่ต าแหน่งของเขา หรือถา้หากวา่ตวัท่านเป็นบุตรคนเดียวท่ี
ตอ้งมีหนา้ท่ีดูแลบิดามารดาท่ีไร้เร่ียวแรงท่ีจะช่วยตวัเองทางบา้น นัน่ก็แปลวา่พระเจา้ไม่ทรงมีพระ
ประสงคท่ี์จะใหท้่านทิ้งบิดามารดาไวต้ามล าพงัและไปต่างประเทศเป็นแน่ (1 ทิโมธี 5:8) หรือหากวา่
ท่านมีสมรรถภาพในทางการคา้มาแต่ก าเนิด และท่านไม่มีสมรรถภาพในการพดูในท่ีประชุมหรือไม่
สามารถพดูในท่ีสาธารณะได ้ นัน่ก็คงแสดงให้เห็นชดัวา่ พระเจา้มิไดเ้รียกใหท้่านท างานเป็นศิษยาภิ
บาลหรือเป็นครูสอนศาสนา หรือพระเจา้มิไดท้รงน าคนซ่ึงไร้การศึกษาใหท้ าหนา้ท่ีแปลต ารับต าราต่าง 
ๆ ในทางศาสนศาสตร์ เพราะนัน่ตอ้งใชค้นท่ีมีความรู้ในวชิานั้น ๆ จึงจะท าได ้ จงใหเ้ราใชเ้ชาวแ์ละ
สังเกตดูวา่อะไรใชก้ารได ้อะไรใชก้ารไม่ได ้ถา้ท่านไดรั้บการเนน้ในใจวา่นั้นเป็นผลการยนืยนัขององค์
พระวญิญาณบริสุทธ์ิในใจของท่าน และก าลงัทรงท าหนา้ท่ีน าท่านแลว้ท่านก็ควรเดินไปในแนวนั้น ๆ 
ถา้หากวา่ท่านเลือกเดินทางผิด พระเจา้ก็จะทรงเป็นผูปิ้ดประตูใหท้่านเอง พระเจา้ทรงสามารถน า
ส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ชนิดใด ๆ ก็ไดใ้หม้าปิดประตูชีวิตของท่านไดง่้ายนิดเดียว และพระเจา้จะทรงท าแก่
ชีวติของคริสเตียนทุกคนท่ีส านึกตวัอยูเ่สมอวา่ เขาจะท าทุกอยา่งใหพ้ระเจา้พอพระทยั และจะด าเนิน
ชีวติตามพระราชประสงคข์องพระองคทุ์กประการ 

มีศาสนทูตคนส าคญัของโลก ไดรั้บการทรงน าออกไปสอนศาสนาในทอ้งถ่ินท่ีพระเจา้เตรียม
ตามส่ิงแวดลอ้ม เช่น เดวดิ ลิฟวงิสโตน หลงัจากท่ีเขากลบัใจเช่ือพระเยซูไม่นานเดวดิก็เกิดมีความสนใจ
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ในการเทศนา สั่งสอนพระกิตติคุณแก่ประเทศท่ียงัไม่มีใครเคยไปเลย ทั้งเป็นประเทศท่ียงัไม่ใคร่มีใคร
รู้จกั ลิฟวงิสโตน บอกวา่ “ความรอดพน้บาปของมนุษยค์วรเป็นยอดปรารถนาและเป็นความประสงค์
ของคริสเตียนทุก ๆ คน” แต่วา่การตดัสินใจท่ีเดวดิ ลิฟวงิสโตนไปเป็นศาสนทูตนั้นก็เน่ืองมาจากผล
ของการอ่านหนงัสือของดร. คาร์ล กั้ทสล๊าฟ ซ่ึงเคยเป็นศาสนทูตมาเมืองไทยแลว้เลยไปเมืองจีนใน
ระยะต่อมา ลิฟวงิสโตนขอเสนอตวัไปท างานสอนศาสนาในประเทศจีนโดยสมคัรเรียนแพทยเ์พื่องาน
ส าคญัในประเทศนั้น แต่เม่ือถึงเวลาท่ีเขาพร้อมท่ีจะออกเดินทาง ประตู (โอกาส) ทางประเทศจีนก็ปิด
ไปไม่ได ้ ในท่ีสุดเม่ือเดวิดไดติ้ดต่อกบั โรเบิร์ต มฟัเฟท ซ่ึงเป็นศาสนทูตคนแรกในแอฟริกาใต ้ เดวดิ 
ลิฟวงิสโตน จึงหนัความสนใจมาสู่ทวปีแอฟริกา ผูท่ี้อ่านชีวประวติัของลิฟวงิสโตนในสมยันั้นจะไม่มี
ใครสงสัยในการทรงดลใจของพระเจา้ต่อชีวติของลิฟวงิสโตนเป็นแน่ 

อโดไนแรม จัด๊ซนั ซ่ึงเป็นศาสนทูตรุ่นแรกท่ีเดินทางมาประเทศตะวนัออกไกล ก็ไดรั้บการดล
ใจโดยส่ิงแวดลอ้มเหมือนกนั เม่ืออายไุดย้ีสิ่บเอ็ดปี จัด๊ซนัไดอ่้านค าเทศนาท่ีตีพิมพเ์ป็นเล่มของคล
อดิอสั บุค๊คะแนนคนองักฤษซ่ึงเคยท าหนา้ท่ีเป็นครูสอนศาสนาคริสตป์ระจ าบริษทัอินเดียตะวนัออก
ขององักฤษอยูเ่ป็นเวลาหลายปี หนงัสือค าเทศนาเล่มนั้นบอกใหท้ราบถึงฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้ซ่ึง
ปรากฏใหเ้ห็นในประเทศอินเดีย โดยเฉพาะพระเจา้ไดท้รงใชศ้าสนทูตชาวเยอรมนัคนหน่ึงช่ือ เฟรดเด
อริค สวอ้ทซ์ ใหท้  างานเกิดผลมากมาย บางคนบอกวา่ “ค าเทศนานั้นเป็นเสมือนเสก็ดเพลิงท่ีปลิวตกลง
ไปในจิตใจของจัด๊ซนั” อีกหกเดือนต่อมาจัด๊ซนัก็ตกลงใจเป็นศาสนทูต เขาเร่ิมเดินทางมาประเทศ
อินเดีย แต่เม่ือจัด๊ซนัมาถึงประเทศอินเดียเขาไม่ไดรั้บอนุญาตใหข้ึ้นบก ดงันั้นจัด๊ซนัจึงตอ้งไปข้ึนบกท่ี
ท่าเรืออีกแห่งหน่ึง คือท่าเรือยา่งกุง้ ประเทศพม่า ในประเทศพม่านัน่เองท่ีจัด๊ซนัไดใ้ชชี้วติรับใชพ้ระเจา้
ตลอดอายขุองเขา และเราก็ไม่สงสัยเลยวา่ พระเจา้มิไดท้รงเรียกจัด๊ซนัไปประจ าเทศนาสั่งสอนข่าว
ประเสริฐท่ีประเทศพม่าสถานการณ์คร้ังนั้นก็เกิดข้ึนโดยส่ิงแวดลอ้มแท ้ๆ 

จอห์น จี. แพท็ตั้น เป็นศาสนทูตผูก้ลา้หาญไปยงัหมู่เกาะแถบทะเลใตข้องมหาสมุทรแปซิฟิค 
ชายคนน้ีไดเ้ร่ิมท างานเป็นศาสนทูตในประเทศบา้นเกิดเมืองนอนของตนเอง ในประเทศสก๊อตแลนด ์
โดยเร่ิมสั่งสอนในเมือง ๆ หน่ึง “ขา้พเจา้รู้สึกพอใจในหนา้ท่ีการงานของขา้พเจา้” น่ีเป็นขอ้เขียนตอน
หน่ึงท่ีเขาไดบ้นัทึกไวใ้นสมุดบนัทึกประจ าวนัของเขา “แต่ถึงแมข้า้พเจา้จะไดรั้บผลดีในการงานอยา่ง
มากมายสักเท่าใดก็ตาม ขา้พเจา้ก็ยงัไดย้นิเสียงเรียกตลอดเวลา.......เสียงนั้นเป็นเสียงร้องของมนุษยท่ี์ยงั
ไม่ไดย้นิไดฟั้งพระกิตติคุณเลยในชีวติ และคนเหล่านั้นอยูท่างเกาะทะเลใต ้ และขา้พเจา้รู้สึกวา่มีคริส
เตียนนอ้ยคนท่ีสนใจกบัคนพวกนั้น ขา้พเจา้รู้ดีวา่ ถา้ขา้พเจา้เลิกงานซ่ึงขา้พเจา้ก าลงัท าอยูเ่ด๋ียวน้ี คนอ่ืน
คงรับหนา้ท่ีแทนขา้พเจา้ถมไป และเขาอาจท าหนา้ท่ีแทนขา้พเจา้ไดดี้กวา่ขา้พเจา้เสียอีกและงานจะ
ด าเนินไปไดดี้กวา่นั้น” คริสจกัรเพรสไบทีเรียซ่ึงเขาเป็นสมาชิกอยูใ่นขณะนั้นไดพ้ยายามหาคนเป็นศา
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สนทูตไปท างานร่วมกบั จอห์น อิงกลิช ในหมู่เกาะนิวเฮอร์ไบร้ดม์าสองปีแลว้ แต่ไม่มีใครสมคัร แม้
จอห์น แพท้ตั้น พร้อมท่ีจะเสนอตวัแต่โอกาสก็ยงัไม่เปิด เขาอยากจะตะโกนและร้องบอกในท่ีประชุมวา่ 
“ผมอยูน่ี่ และกพ็ร้อมแลว้ดว้ย ใชผ้มไปเถอะ” แต่เขาก็ยงัลงัเลไม่กลา้เสนอตวัเอง เพราะเกรงวา่จะท า
ผดิพลาด โดยตวัเองอยากไปแต่พระวิญญาณสุทธ์ิไม่ไดส้ั่งใหไ้ป เขาจึงภาวนาอธิษฐานต่อไป แต่ก็ยิง่
รู้สึกแน่ใจวา่ พระเจา้ทรงเรียกใหเ้ขาไปเป็นศาสนทูตในต่างประเทศ เขามองเห็นความตอ้งการของชาว
เกาะเหล่านั้นท่ียงัไม่รู้จกัพระเจา้ และเขาก็ยิง่เห็นถนดัมากข้ึนวา่ตวัของเขาไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งท างานใน
ประเทศสก๊อตแลนดต่์อไป ในท่ีสุดเขาอดรนทนไม่ไดเ้ขาจึงพดูวา่ “จากขอ้เทจ็จริงทุก ๆ ดา้น ท่ีขา้พเจา้
มองดูจิตใจของขา้พเจา้เองแลว้ดูประหน่ึงเสียงนั้นเป็นเสียงเรียกจากพระเจา้” จากความส านึกในตวัเอง
และจากการทรงน าของพระเจา้ เขาจึงลงมือท าตามนั้นทนัที ใครบา้งจะสงสัยอีกวา่ เขาไม่ไดพ้บน ้า
พระทยัของพระเจา้? ใครจะสงสัยในการท่ีเขาท าตามน ้าพระทยัของพระเจา้?  

มีอีกเร่ืองหน่ึงท่ีควรจะเป็นบทเรียนส าหรับเราคือเร่ืองของ จอห์น สกัด๊เดอร์ ซ่ึงเป็นนายแพทย์
และเป็นศาสนทูตคนแรก ท่ีพระเจา้ไดท้รงเรียกให้ไปประจ างานในประเทศอินเดีย เพราะคุณพ่อ
ของสกัด๊เดอร์ ๆ จึงถูกส่งตวัเขา้เรียนในโรงเรียนแพทย ์ และเม่ือไดป้ริญญาทางแพทยแ์ลว้ก็เปิดการ
รักษาพยาบาลในประเทศบา้นเกิดเมืองนอนของเขาเอง และไดรั้บผลเป็นท่ีน่าพอใจ แต่ในใจของเขา ๆ
อยากจะเป็นผูส้อนศาสนา ขณะท่ีเขาออกไปเยีย่มคนป่วยคริสเตียนผูห้น่ึง เขาไดอ่้านใบประกาศพระ
กิตติคุณ ช่ือ “ความตอ้งการของคนหกร้อยลา้นคน” น่ีเป็นหนงัสือซ่ึงเขาขอยมืมาอ่าน หลงัจากท่ีเขาอ่าน
แลว้อ่านอีกหลายจบ เขาจึงคุกเข่าลงอธิษฐานต่อพระเจา้ และทูลถามวา่ “โอพ้ระเจา้ขา้ พระองคท์รงมี
พระประสงคจ์ะใหข้า้พเจา้ท าส่ิงไร?” ทนัใดนั้นดูเหมือนมีเสียงค่อย ๆ ดงัมาตามสายลมอยา่งชดัเจนวา่ 
“จงออกไปเทศนาสั่งสอนพระกิตติคุณแก่คนท่ียงัไม่รู้จกัพระเจา้” สกัด๊เดอร์พร้อมแลว้ เขาทูลกบัพระ
เจา้ทนัทีวา่จะท าตามพระบญัชา แต่วา่ภรรยาของเขาล่ะพร้อมใจดว้ยหรือเปล่า? เขาจะเดินทางไป
ต่างประเทศโดยไม่พาภรรยาไปดว้ยนั้นยอ่มท าไม่ได ้ หรือจะพานางไปโดยขืนใจนางใหไ้ปนั้นยอ่มท า
ไม่ได ้ดงันั้น เขาจึงตกลงใจอธิษฐานวา่ “ขอใหพ้ระเจา้ทรงดลใจนางเช่นเดียวกบัท่ีทรงดลใจขา้พเจา้ ถา้
นางปฏิเสธไม่ยอมไปดว้ยก็เป็นอนัวา่หมดเร่ืองกนัที” แต่น่าอศัจรรยใ์จท่ีนางสกัด๊เดอร์ก็พร้อมท่ีจะ
เดินทางไปต่างประเทศกบัเขา หลงัจากนั้นไม่นานนกัเม่ือทางส านกังานอเมริกนับอร์ด ไดเ้สนออยากรับ
นายแพทยไ์ปเป็นศาสนทูตยงัประเทศอินเดีย ทั้งสองผวัเมียก็รับขอ้เสนอนั้นทนัที คนท่ีไดอ่้านเร่ือง
ชีวประวติัของสกัด๊เดอร์แลว้ก็ปฏิเสธไม่ไดว้า่นัน่ไม่ใช่เป็นการทรงดลใจของพระเจา้ 

ถูกแลว้ พระเจา้ทรงดลใจและก าลงัทรงดลใจน าคนของพระองคอ์ยูเ่สมอ ๆ โดยใชส่ิ้งแวดลอ้ม
ประจ าวนัท่ีเห็น ๆ กนัอยูทุ่กวนัน้ีแหละทรงน าคนของพระองค ์แต่เราจะตอ้งมัน่ใจเสมอวา่ เราจะตอ้งมี
จิตใจสนิทสนมกบัพระวิญญาณของพระเจา้ และสามารถอ่านความหมายของส่ิงแวดลอ้มนั้นออก และ
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สามารถมองเห็นและเขา้ใจถึงพระราชประสงคข์องพระเจา้ในส่ิงแวดลอ้มนั้น ๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน 
เพราะวา่ส่ิงแวดลอ้มนั้น ๆ ไม่ใช่วา่จะน าเราไดถู้กตอ้งเสมอไป ฟิลิปซ่ึงเป็นผูป้ระกาศพระกิตติคุณคน
หน่ึงของพระเยซู พระเจา้ไดท้รงเรียกใหทิ้้งการฟ้ืนฟูใหญ่ในเมืองสะมาเรียออกไปติดตามวิญญาณดวง
เดียวในทะเลทราย (กิจการ 8:5,26) และนัน่เป็นส่ิงตรงกนัขา้มกบัเหตุการณ์แวดลอ้ม พระเจา้ทรงเรียก 
ดไวท้ แอล.มูด้ี ซ่ึงเป็นคนไร้การศึกษาและมีสมองท่ีไม่ไดรั้บการขดัเกลาอะไรท่ีมากนอ้ย ใหอ้อกมาจาก
ร้านขายรองเทา้ และใหเ้ป็นนกัประกาศพระกิตติคุณบทเวทีแสดงธรรมเทศนาอยา่งเร้าใจสองฟากสมุทร
แอตแลนติคและกลายเป็นคนน าวญิญาณให้รอดพน้บาปไดเ้ป็นจ านวนพนั ๆ หม่ืน ๆ 

เอฟ.บี.มายเยอ่ร์ ไดรั้บค าถามวา่ เราจะสังเกตโดยไม่ผดิพลาดไดอ้ยา่งไรวา่ อะไรเป็นน ้าพระทยั
ของพระเจา้ ค  าตอบของเขามีวา่ดงัน้ี “ปัญหาน้ีจะตอบไดด้งัคร้ังหน่ึงขา้พเจา้โดยสานเรือใหญ่ล าหน่ึง 
คืนนั้นเป็นคืนท่ีมืดมิด เรือของเราก าลงัจะเขา้เทียบท่า ขา้พเจา้ถามกปัตนัเรือล านั้นวา่เราจะเขา้เทียบท่า
ซ่ึงมีทางเขา้แคบ ๆ ไดอ้ยา่งไรในเวลาค ่าคืนเช่นน้ี? กปัตนัเรือก็ตอบวา่ “คุณเห็นแสงสวา่งเล็ก ๆ สาม
ดวงนั้นหรือเปล่า? เม่ือแสงสวา่งสามดวงน้ีอยูใ่นแนวเส้นตรงอนัเดียวกนั ผมก็รู้วา่เรือของผมเดินถูกทาง
แลว้” ท  านองเดียวกนักบัเร่ืองสังเกตน ้าพระทยัของพระเจา้ เม่ือพระวจนะของพระเจา้ และเม่ือค าเตือน
หรือเร่งเร้าของพระวญิญาณบริสุทธ์ิปรากฏข้ึนในดวงจิต และเม่ือส่ิงแวดลอ้มภายนอกประสานกนัหรือ
ไปท านองเดียวกนัแลว้ ขา้พเจา้ก็รู้ไดท้นัทีวา่ ขา้พเจา้ก าลงัท าตามน ้าพระทยัของพระเจา้” 

เร่ืองเก่ียวกบัการท่ีเราทูลขอใหพ้ระเจา้ทรงจดัเตรียมอนาคตของเรา ๆ จะเห็น “เคร่ืองหมาย” 
ความแน่ใจแห่งน ้าพระทยัของพระเจา้ไดอ้ยา่งฆิดโอนเห็นเคร่ืองหมายไดห้รือไม่? (อ่านผูว้นิิจฉยั บท 
6:36-40) น่ีเป็นวธีิดีท่ีสุดและแจ่มแจง้ท่ีสุดหรือท่ีเราจะรู้จกัน ้าพระทยัของพระเจา้? คือรู้จกัการดลใจ
หรือการทรงน าของพระเจา้ 

ดูเหมือนจะเป็นวธีิท่ีปลอดภยัท่ีสุด ท่ีคริสเตียนสามารภใชเ้พื่อจะคน้หาน ้าพระทยัของพระเจา้ 
และเป็นวธีิเดียวท่ีเราจะรู้จกัใชก้นัอยา่งแพร่หลาย อยา่งไรก็ตามในกรณีของฆิดโอนเราก็ควรเขา้ใจดว้ย
วา่ พระเจา้ทรงปรากฏแก่ฆิดโอนให้เห็นอยา่งชดัเจนแลว้ และพระเจา้ทรงบอกฆิดโอนดว้ยวา่ใหท้  า
อะไรและท าอยา่งไร ท่ีตอ้งมีการพิสูจน์หรือตอ้งทดลองกนัน้ีก็เน่ืองจากฆิดโอนยงัสงสัย ใจยงัหวัน่เกรง
อยู ่ แต่เน่ืองจากฆิดโอนเป็นคนสุจริต และท าทุกอยา่งดว้ยความจริงใจ ฉะนั้นจึงตอ้งใชเ้วลาพิสูจน์และ
ทดลองถึงสองอยา่ง 

บางที “เคร่ืองหมาย” ท่ีคริสเตียนสมยัปัจจุบนัจะใชต้รวจดูความแน่ใจวา่ น ้าพระทยัของพระเจา้
เป็นอยา่งไรนั้นไดค้ลายความศกัด์ิสิทธ์ิหรือหมดความเขม้แขง็ลงไปก็ เพราะคริสเตียนสมยัใหม่ไม่ได้
ถวายตวักบัพระเจา้จริง ๆ ชีวติไม่ไดถู้กเจิมดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิจนเตม็ลน้จริง ๆ จึงไม่ไดพ้ยายาม
หาวธีิใช ้ “เคร่ืองหมาย” เป็นเคร่ืองพิสูจน์หาน ้าพระทยัของพระเจา้ ตามท่ีเราไดก้ล่าวมาแลว้ในตอนตน้ 
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ๆ เก่ียวกบัการดลใจของพระเจา้จากขอ้พระคริสตธรรม คมัภีร์บางขอ้ก็น ามาใชไ้ดใ้นท่ีน้ีดว้ย คริสเตียน
ท่ีประพฤติตามอยา่งชาวโลกน้ี ก็ไม่สามารถจะไวใ้จในการทรงดลใจชนิดน้ีไดแ้ทท่ี้จริงขา้พเจา้ก็เคย
เรียนใหท้ราบแลว้วา่ คริสเตียนท่ีประพฤติหรือด าเนินชีวติอยา่งชาวโลก ไม่สามารถคน้หาน ้าพระทยั
ของพระเจา้ไดด้ว้ยวธีิใด ๆ เลย 

แต่คริสเตียนท่ีสุจริตเคร่งครัดท่ีถวายตวักบัพระเจา้แลว้ และเป็นคริสเตียนท่ีไดรั้บการเจิมดว้ย
พระวญิญาณบริสุทธ์ิจนเตม็ลน้ ก็ยอ่มทูลขอจากพระเจา้ใหท้รงพระกรุณาโปรดส าแดงเคร่ืองหมายแห่ง
น ้าพระทยัของพระองค ์ โดยเนรมิตสร้างหรือทรงเปล่ียนแปลงกรณีแวดลอ้มได ้ แต่เพื่อใหแ้น่ใจในเม่ือ
ท่านอธิษฐานขอ “เคร่ืองหมาย” อยา่งน้ี ท่านจะตอ้งเป็นคนสุจริตต่อพระเจา้อยา่งจริงใจ คือตอ้งซ่ือสัตย์
ต่อพระเจา้และซ่ือสัตยต่์อตนเอง และเจตนาหรือความตอ้งการตามใจตวัของท่านเองนั้น จะมีเหลืออยู่
ไม่ไดเ้ลยอยา่ทูลขอพระเจา้ใหส้ าแดงเคร่ืองหมายวิตถาร หรือเคร่ืองหมายโง่ ๆ ออกมาอยา่งท่ีเรานึก
อยากไดโ้ดยพิสดาร เพื่อจะใหท้ราบแน่วา่พระเจา้ทรงมีพระประสงคใ์หท้่านท าส่ิงนั้นหรือส่ิงน้ี แต่ในใจ
ของท่าน ๆ ยงัไม่พร้อม และไม่เตม็ใจท่ีจะกระท าตามส่ิงนั้น ๆ และหวงัไวว้า่ส่ิงแวดลอ้มพิเศษตามท่ีทูล
ขอไวน้ั้นจะไม่เกิดข้ึนแก่ตวัท่าน เพราะเหตุวา่เราไม่สุจริตต่อพระเจา้ เม่ือท่านอธิษฐานขอเคร่ืองหมาย
จากพระเจา้แลว้ใจของท่านจะตอ้งไม่ล าเอียงเขา้ขา้งตวัเองเหมือนอยา่งฆิดโอนไดก้ระท า เพราะฆิดโอน
ทูลขอพระเจา้ใหก้ระท าบางอยา่งใหเ้กิดข้ึนเป็นกรณีพิเศษ และพอรุ่งเชา้ก็อธิษฐานกลบักนัขอใหเ้ป็น
อยา่งตรงกนัขา้ม ซ่ึงพระเจา้ไดท้รงกระท าตามท่ีขอทุกประการ แต่การกระท าคร้ังนั้น ฆิดโอนทูลขอ
ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตใจ และนัน่เป็นเหตุผลท่ีพระเจา้ทรงตอบค าของฆิดโอน พระเจา้จะตอบค า
อธิษฐานของท่านเหมือนกบัเม่ือพระองคท์รงเห็นวา่ท่านยอมถวายตวัของท่านแก่พระองคด์ว้ยความ
สุจริตใจเหมือนกบัฆิดโอน 

จงพิสูจน์ ทดลอง พยายามคน้หาน ้าพระทยัของพระเจา้ดว้ยวธีิง่าย ๆ และเป็นวธีิท่ีใชก้าร
ไดผ้ลดีส าหรับชีวิตของท่านเอง โดยถามค าถามส าคญั ๆ แก่ตวัเองหกขอ้ ทั้งตั้งรากฐานความเช่ืออยูบ่น
ส่ิงน้ี และบนขอ้ความท่ีกล่าวมาแลว้ในหนงัสือเล่มน้ีหา้บทก่อนบทน้ีดว้ย 

1. ขา้พเจา้ไดย้อมมอบถวายชีวติและเจตนาทั้งหมดของขา้พเจา้แก่พระเจา้ และมีชีวติอยูเ่หมือน
เคร่ืองบูชาท่ีมีชีวติและหวัใจของขา้พเจา้ ไดย้อมถวายทุก ๆ ส่ิงแก่พระเจา้ดว้ยวธีิน้ีหรือเปล่า?  

2. ขา้พเจา้ปฏิเสธความเป็นอยูอ่ยา่งชาวโลกหรือเปล่า? ชีวติของขา้พเจา้แยกจากโลกทั้งหมด
หรือเปล่า? 

3. ขา้พเจา้ด าเนินชีวิตสนิทสนมและเป็นมิตรกบัพระเจา้อยา่งแทจ้ริงหรือเปล่า? และดวงใจของ
ขา้พเจา้ในปัจจุบนัยงัมีความสัมพนัธ์สนิทสนมอยูก่บัพระเจา้หรือเปล่า? 
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4. ส่ิงท่ีขา้พเจา้ก าลงัพิจารณาดูอยูเ่ด๋ียวน้ี ตรงกบัแนวค าสอนแห่งพระวจนะของพระเจา้หรือ
เปล่า? ทั้งเหมาะสมหรือไม่? 

5. การคน้หาน ้าพระทยัของพระเจา้แทรกซึมเขา้ไปในใจของขา้พเจา้ลึกซ้ึงมากข้ึนทุกที และยิง่
นานวนัเขา้ก็ยิง่เขา้ในใจลึกซ้ึงข้ึนเร่ือย ๆ หรือเปล่า? 

6. เหตุการณ์แวดลอ้มซ่ึงอยูร่อบ ๆ ชีวติของขา้พเจา้ช้ีไปทิศเดียวกบัเจตนารมยแ์ห่งการถวายตวั
ของขา้พเจา้หรือเปล่า? 

ถา้ท่านตอบค าถามขา้งบนทั้งหกขอ้ไดอ้ยา่งจริงใจและดว้ยความสุจริตใจวา่ “ถูกตอ้งดีแลว้”
ท่านก็จะทราบถึงน ้าพระทยัของพระเจา้ไดอ้ยา่งแน่นอน 
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บทที ่13 วธีิของมูลเล่อร์ 

ท่านยอร์ช มูลเล่อร์แห่งเมืองบริสตอล ประเทศองักฤษ-ซ่ึงเป็นคนสถาปนาและเป็นผูจ้ดัการโรง
เล้ียงเด็กใหญ่หน่ึง และกิจการเล้ียงเด็กแห่งนั้นก็ด าเนินไปดว้ยความเช่ือชนิดง่าย ๆ อยา่งความเช่ือของ
เด็กไดท้  าใหช้าวโลกพากนัประหลาดใจยิง่นกั และเป็นเสมือนภูเขาแห่งจิตวิญญาณท่ียนืตระหง่านสูง
ใหญ่ใหค้นเห็นความศรัทธา ตลอดชีวิตของยอร์ชมูลเล่อร์มีผูม้อบเงินให้ - บริจาคเป็นทานส าหรับช่วย
เด็กก าพร้าเป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากวา่ 150 ลา้นบาท ซ่ึงเงินจ านวนน้ีท่ีไดม้าก็ไดใ้ชจ่้ายไปส าหรับช่วยเด็ก
อนาถาเป็นจ านวนพนั ๆ หม่ืน ๆ คน ทั้งเงินจ านวนน้ีท่ีไดม้าก็เน่ืองจากผลการตอบค าอธิษฐานโดย
ไม่ไดร้้องขอหรือเร่ียไรจากมนุษยค์นใดเลย ปัจจุบนัการงานเล้ียงเด็กก าพร้าถา้จะค านวณเป็นตวัเลยสมยั
ปัจจุบนั ราคาส่ิงของ และทรัพยสิ์นมีราคาไม่ต ่ากวา่ 500 ลา้นบาท 

ชีวประวติัของท่านมูลเล่อร์ซ่ึงแสดงถึงความศรัทธา และประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีไดรั้บค าตอบ
แห่งการอธิษฐานของมูลเล่อร์เป็นเร่ืองโลดโผนเก่ียวกบัจิตวญิญาณทั้งส้ิน มูลเล่อร์กลายเป็นมหาบุรุษ
ตวัอยา่งท่ีชาวคริสเตียนพึงจะเดินตามแบบอยา่งในความศรัทธา และองคก์ารเล้ียงเด็กก าพร้ากลายเป็น
อนุสาวรียแ์ห่งผลงานของความศรัทธา เงินทั้งหมดท่ีเขา้มาถึงมือของมูลเล่อร์ก็ดี และความมหศัจรรย์
และขอ้ปลีกยอ่ยท่ีพระเจา้ทรงดลใจก็ดี ลว้นแต่เป็นส่ิงท่ีไดรั้บมาจากพระเจา้ซ่ึงเป็นผลของความเช่ือ
แห่งค าอธิษฐานท่ีเร่งร้อน และมีความเช่ือชนิดง่าย ๆ เหมือนกบัความเช่ือของเด็ก ๆ 

ต่อไปน้ีเป็นวธีิง่าย ๆ ท่ีมูลเล่อร์ใชส้ังเกตให้รู้จกัน ้าพระทยัของพระเจา้ ซ่ึงเป็นค าบอกเล่าของ 
มูลเล่อร์เองดงัน้ี 

ข้ำพเจ้ำแน่ใจได้อย่ำงไรว่ำอะไรเป็นน ำ้พระทยัของพระเจ้ำ? 

1. ขา้พเจา้คน้หาตั้งแต่เร่ิมตน้ โดยส ารวจดูจิตใจของขา้พเจา้เองวา่ ขา้พเจา้ไม่มีความอยากจะท า
การน้ีดว้ยใจอยากไดข้องตนเอง ความเดือดร้อนของเราเกา้ในสิบตอ้งยุง่ยากเพราะเหตุน้ี และเราเอาชนะ
ความยุง่ยากไดถึ้งเกา้สิบต่อเม่ือดวงใจของเราพร้อมท่ีจะปฏิบติัตามน ้าพระทยัของพระเจา้ไม่วา่ส่ิงนั้น ๆ 
จะเป็นอะไรก็ตาม เม่ือจิตใจของใครอยูใ่นสภาพเช่นน้ีจริง ๆ เขาก็ไม่เสียเวลานานเลยท่ีจะคน้ควา้ให้
ทราบวา่อะไรเป็นน ้าพระทยัของพระเจา้ 

2. เม่ือท าใจไดอ้ยา่งขอ้ท่ีหน่ึงแลว้ ขา้พเจา้ไม่ไดต้ดัสินตามความรู้สึกของขา้พเจา้แต่อยา่งเดียว
เท่านั้น เพราะถา้หากท าเช่นนั้นก็จะเป็นการหลอกตวัเองเท่านั้น 

3. ขา้พเจา้เสาะคน้หาน ้าพระทยัของพระเจา้ โดยการติดต่อเก่ียวขอ้งกบัพระธรรมโอวาทของ
พระเจา้เสมอ ๆ พระวญิญาณบริสุทธ์ิกบัพระด ารัสของพระเจา้จะตอ้งประสานรวมคู่กนัไป ถา้ขา้พเจา้
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มองดูพระวิญญาณบริสุทธ์ิโดยปราศจากพระธรรมโอวาทของพระเจา้ ขา้พเจา้ก็เปิดโอกาสใหต้วัเอง
หลอกตวัเองมากข้ึน ถา้พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงน าเราจริง ๆ แลว้ไซร้ พระวญิญาณบริสุทธ์ิจะทรงน า
ส่ิงท่ีตรงกบัพระวจนะของพระเจา้เสมอทุกทีไป และไม่เคยดลใจใหข้ดัแยง้กบัพระคริสตธรรมคมัภีร์เลย
จนคร้ังเดียว 

4. ขั้นต่อไป ขา้พเจา้คอยท่าส่ิงแวดลอ้มท่ีพระเจา้จะทรงจดัหาและเป็นพระธุรกิจของพระองค์
เองท่ีจะจดัหาส่ิงเหล่านั้นให้ครบบริบูรณ์ ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นเคร่ืองช้ีเองวา่ นัน่เป็นน ้าพระทยัของพระเจา้
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัพระวจนะของพระองค ์และเก่ียวขอ้งกบัพระวญิญาณบริสุทธ์ิดว้ย 

5. ขา้พเจา้ทูลขอพระเจา้ในค าอธิษฐานใหท้รงส าแดงน ้าพระทยัของพระองคแ์ก่ขา้พเจา้ 
6.โดยผา่นการอธิษฐาน ผา่นการศึกษาพระธรรมโอวาทของพระองค ์ และผา่นการภาวนา หรือ

คิดทบทวนเร่ืองน้ีจริง ๆ เม่ือขา้พเจา้มาถึงขั้นน้ีแลว้ ขา้พเจา้ก็ท  าการตดัสินใจไดอ้ยา่งสุขมุใหเ้หมาะสม
กบัความสามารถและความรู้ของขา้พเจา้ให้ดีท่ีสุด และถา้สมองของขา้พเจา้อยูใ่นสภาพท่ีสงบสันติ และ
หากมีค าขอร้องท่ีจะทูลอธิษฐานขอต่อพระเจา้อีกสองหรือสามขอ้ ขา้พเจา้ก็ตามท่ีขา้พเจา้ไดต้ดัสินไว้
แลว้ การตดัสินใจชนิดน้ีไม่วา่จะเป็นงานส าคญัหรือไม่ส าคญั ขา้พเจา้พบวา่เป็นวธีิท่ีไดรั้บผลดีท่ีสุด 

มีบางคนเขียนยอ่วธีิของท่านมูลเล่อร์ลงไวด้งัน้ี 
1. มอบถวายความตั้งใจของท่านทั้งหมดกบัพระเจา้ 
2. สืบเสาะคน้หาน ้าพระทยัของพระวิญญาณโดยใชพ้ระธรรมโอวาทของพระเจา้เป็นเคร่ืองมือ 
3. จงสังเกตส่ิงแวดลอ้มท่ีพระเจา้ทรงจดัเตรียม 
4. จงอธิษฐานขอการทรงดลใจจากพระเจา้ 
5. จงคอยท่าค าตอบจากพระเจา้ 
แมว้า่ท่านมูลเล่อร์ไดอ้ธิบายไวส้ั้น ๆ เป็นตวัอกัษรแลว้วา่ เขาไดค้น้พบวธีิท่ีจะทราบน ้าพระทยั

ของพระเจา้ในเร่ืองส าคญั ๆ หลายเร่ืองให้เราทราบอยา่งไรแลว้ก็ตาม แต่มูลเล่อร์ไดป้ฏิบติัหรือลงมือ
กระท ามากกวา่ท่ีไดเ้ขียนไวบ้นกระดาษอีกมากมาย เพราะในสมุดบนัทึกเหตุการณ์ประจ าวนัของท่าน ๆ 
ไดเ้ขียนไวว้า่ เม่ือท่านตอ้งเผชิญกบัปัญหาส าคญั ๆ ของชีวติหลายคร้ัง ท่านตอ้งเขา้หอ้งปิดประตูขงั
ตวัเองเป็นเวลานานเพื่อเขา้เฝ้าพระเจา้ และส ารวจดูใจของตนเองต่อพระพกัตร์พระเจา้ ทูลขอสติปัญญา
และขอความรู้จากองคพ์ระบิดาเจา้บนสวรรค ์ ภายหลงัท่ีไดใ้ชเ้วลามากพอสมควรเพื่อส ารวจดูจิตใจ 
และอธิษฐานเสร็จแลว้ มูลเล่อร์จะค่อย ๆ เอากระดาษเปล่าแผน่หน่ึงข้ึนมาเขียนอยา่งจงใจลากเส้นตรง
แบ่งกระดาษออกเป็นสองส่วนเท่า ๆ กนั ดา้นขวามือมูลเล่อร์จะเขียนขอ้เท็จจริงเท่าท่ีนึกออกวา่ มีอะไร
ดีบา้งเก่ียวกบัปัญหาซ่ึงเขาก าลงัเผชิญอยู ่ ทางดา้นซา้ยมือของกระดาษจะเขียนขอ้ความซ่ึงเป็นขอ้คา้น
กบัเหตุผลทางดา้นขวามือ กระดาษน้ีมูลเล่อร์เรียกวา่ “บญัชีงบดุลย”์ ขอ้ความบนบญัชี “งบดุลย”์ น่ี
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แหละมูลเล่อร์จะอธิษฐานและภาวนาอยูเ่ป็นเวลาหลาย ๆ วนั เขาจะเปล่ียนรายการท่ีมีอยูใ่นกระดาษนั้น
ทุก ๆ วนั ในเม่ือเห็นวา่จ าเป็น ทั้งจะเขียนขอ้เทจ็จริงเพิ่มเติมอีกในเม่ือเห็นวา่จ าเป็นและสมควร ในท่ีสุด
จะมีส่ิงหน่ึงซ่ึงกดดนัดวงใจของมูลเล่อร์จนเกิดความรู้สึกแน่ใจเก่ียวกบัปัญหาเร่ืองนั้นโดยเฉพาะวา่จะ
ท าประการใดอีกต่อไป ถา้ความรู้สึกนึกคิดน้ียงัคงเนน้ความคิดอยูเ่ร่ือย ๆ และถา้ยิง่ทวคีวามกดดนัมาก 
ข้ึนในเม่ือทูลเสนอต่อพระเจา้ใหท้รงทราบเร่ืองน้ีทั้งหมดแลว้ มูลเล่อร์จึงรู้สึกวา่นัน่เป็นพระราช
ประสงคข์องพระเจา้อยา่งแน่นอนในเร่ืองนั้น ๆ 

มีคริสเตียนบางคนทดลองใช ้ “บญัชีงบดุลย”์ เป็นวธีิคน้หาน ้าพระทยัของพระเจา้ แต่เราขอ
เตือนวา่ผูท่ี้ใชว้ธีิน้ีจะตอ้งมีวิธีอยูด่ว้ยการอธิษฐานและตอ้งใชอุ้ปกรณ์อนัน้ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และ
ด าเนินชีวติอยูใ่กลชิ้ดสนิทสนมกบัพระเจา้จริง ๆ จึงจะใชว้ธีิน้ีเกิดผลดีได ้ ถา้คริสเตียนชนิดท่ีเดินตาม
โลกและไม่เคยข้ึนมาถึงระดบัโรม 12:1,2 เลยนั้น หากวา่จะพยายามใชว้ธีิน้ีแลว้ ผลท่ีไดจ้ะเป็นการ
ตดัสินใจดว้ยมนัสมองของมนุษย ์ และเป็นความคิดเห็นของคน ๆ นั้นเอง และคนนั้นก็จะเกิดความไม่
แน่ใจวา่เขาไดพ้บน ้าพระทยัของพระเจา้แลว้หรือยงั อุปกรณ์การคน้ควา้หาน ้าพระทยัของพระเจา้วธีิน้ี
จะตอ้งใชก้บัผูท่ี้ไดย้อมจ านนถวายตวักบัพระเจา้ทั้งหมด เขาจะตอ้งเป็นผูท่ี้พระเจา้ทรงช าระใหส้ะอาด
แลว้ และเป็นผูท่ี้ด าเนินชีวติอยูก่บัองคพ์ระวิญญาณบริสุทธ์ิเท่านั้นยงัไม่พอ คนนั้นจะตอ้งเป็นคนสัตย์
ซ่ือต่อตวัเองและต่อพระเจา้ ความคิดของเขากบัความคิดของพระเจา้จะตอ้งเป็นแนวเดียวกนั ตามท่ีท่าน
มูลเล่อร์ปฏิบติัใชว้ธีิ “บญัชีดุลย”์ ก็ยงัไม่มีใครเลยท่ีพบวา่มูลเล่อร์ไดรั้บการตดัสินใจผิดพลาด ถา้หากวา่
เรามีชีวิตอยูใ่กลชิ้ดกบัพระเจา้และด าเนินชีวิตอยูก่บัพระเจา้จริง ๆ แลว้ พระเจา้ก็จะทรงท างานในชีวิต
ของเราอยา่งเดียวกบัยอร์ช มูลเล่อร์มาแลว้เหมือนกนั  

ความส าคญัอีกอยา่งหน่ึงท่ีควรทราบก็คือ คริสตสมาชิกสามญัซ่ึงไม่ใช่ครูสอนศาสนา หรือ
ไม่ใช่ศาสนทูตก็สามารถเรียนรู้น ้าพระทยัของพระเจา้ไดเ้หมือนกนั พระเจา้ทรงเรียกใชค้ริสตสมาชิก
สามญัเท่า ๆ กบัทรงเรียกใชน้กัเทศน์หรือศาสนทูตเหมือนกนั 

มีบ่อยคร้ังท่ีเราพดูถึงน ้าพระทยัของพระเจา้ พดูถึงการอุทิศการถวายตวัส าหรับงานของพระเจา้ 
คริสเตียนทั้งหญิงชายพากนัเขา้ใจผดิวา่ เขาจะตอ้งเลิกอาชีพปัจจุบนัและลงมือเทศนาข่าวประเสริฐของ
พระเยซูแต่อยา่งเดียวเท่านั้น ถูกแลว้ถา้ใครเตม็ใจอุทิศกายถวายชีวติทั้งหมดท าการเผยแผพ่ระกิตติคุณ
ของพระเจา้เตม็เวลาแลว้ก็นบัวา่เป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก แต่พระเจา้มิไดมี้พระประสงคจ์ะใหทุ้ก ๆ คนท า
เช่นนั้น ในสวนองุ่นของพระเจา้มีท่ีส าหรับท างานอยูห่ลายแปลง และแต่ละแปลงเป็นเร่ืองของพระเจา้
จะทรงก าหนดวา่ใครควรท างานท่ีตรงไหน? ท าอยา่งไร? และท าเม่ือไร? หรือก าหนดใหท้ าเวลามาก
นอ้ยเท่าใด พระเจา้ทรงมีพระประสงคใ์ชค้นท างาน และทรงตอ้งการใชพ้อ่คา้ประชาชน ใหมี้อาชีพเพื่อ
สนบัสนุนคนงานของพระองคด์ว้ยเงินและส่ิงจ าเป็นส าหรับครองชีวิต ทรงใชน้กัเทศน์และศาสนทูตซ่ึง
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ตอ้งท างานเตม็เวลา แต่คนงานท่ีท างานไม่เตม็เวลาหรือคนงานของพระเจา้ท่ีสนบัสนุนงานของพระองค์
ดว้ยทรัพยก์็เป็นส่ิงท่ีพระเจา้ทรงมีพระประสงคด์ว้ยเหมือนกนั 

เราทุกคนจะอุทิศเวลาทั้งหมดออกเทศนาสั่งสอนพระกิตติคุณเหมือนกนัทุกคนหาไดไ้ม่ หรือ
จะเรียกคริสเตียนทุกคนให้เป็นพอ่คา้ หรือเป็นนกัอุตสาหกรรมหมดทุกคนยอ่มท าไม่ไดเ้หมือนกนั แต่
พระองคท์รงมอบหมายหนา้ท่ีการงานใหแ้ต่ละคนท าคนละอยา่ง ซ่ึงทุกคนอยูใ่นความอ านวยการของ
พระเจา้ทั้งส้ิน ทุกคนจะตอ้งท างานตามน ้าพระทยัของพระเจา้เหมือนกนัหมดคือสุดแต่พระเจา้จะสั่งใคร
ใหท้ างานอะไรนัน่เป็นเร่ืองของคนแต่ละคนจะตอ้งฟังค าสั่งจากพระเจา้ การอุทิศถวายชีวติต่อพระเจา้
นัน่หมายความวา่เราจะตอ้งพร้อมท่ีจะท าหนา้ท่ีของเราเหมือนกบัคนอ่ืนเขาท า ท่านผูอ่้านท่ีรัก น่ีเป็น
ความรู้สึกของท่านเด๋ียวน้ีหรือเปล่า? โปรดจ าไวด้ว้ยวา่การทรงน าของพระเจา้เป็นส่ิงส าคญัในทิศทางท่ี
แต่ละคนจะตอ้งหนัไปตามพระประสงคข์องพระองค ์

มีบ่อยคร้ังท่ีคนของพระเจา้นึกเอาโดยไม่รู้สึกตวัวา่ถา้จะตอ้งเขา้อยูใ่นแผนการของพระเจา้แลว้
จะตอ้งออกไปท างาน ณ ท่ีอ่ืน ขอ้น้ีไม่จ  าเป็นเสมอไป ซ่ึงแทท่ี้จริงอาจจะผิดอยา่งมหนัตก์็ได ้ การมอบ
อุทิศถวายตวัแก่พระเจา้หมายความวา่ เราจ าเป็นจะตอ้งออกจากท่ีน้ีไปรับใชพ้ระเจา้ ณ ท่ีโนน้เสมอไป 
(แต่ถา้พระเจา้สั่งใหไ้ปก็ไป ถา้พระเจา้ยงัไม่สั่งใหไ้ป ๆ ท าไม?) มีบ่อยคร้ังท่ีพระเจา้ทรงมีพระประสงค์
จะใหเ้ราเป็นคนใหม่ในสถานท่ีเก่า ไม่ใช่คนเก่าในสถานท่ีใหม่ บางทีพระเจา้ไม่ทรงมีพระประสงคจ์ะ
ใหเ้ราเปล่ียนสถานท่ีใหม่เลย แต่พระองคท์รงมีพระประสงคจ์ะใหเ้ราเปล่ียนนิสัยและเปล่ียนลกัษณะ
อุปนิสัย และเปล่ียนทางเดินของชีวติ ท่านจะยอมจ านนต่อพระเจา้ทั้งหมดหรือจะสนิทสนมกบัพระเจา้
จริง ๆ ไม่ได ้ เวน้แต่ท่านจะยอมเตม็ใจท างานของพระเจา้เตม็เวลาตลอดชีวิต หรือไม่ก็เตม็ใจจะอยูบ่า้น
หาเงินเพื่อจะช่วยส่งคนอ่ืนออกไปแทนตวัท่านทั้งน้ีสุดแต่พระเจา้จะบญัชาใหท้่านท าอยา่งหน่ึงอยา่งใด 
คนของพระเจา้ก็พร้อมอยูเ่สมอท่ีจะท าทุกส่ิงในเม่ือพระเจา้ทรงมีบญัชา แต่ใครจะมีหนา้ท่ีท าอะไรเป็น
หนา้ท่ีของพระเจา้จะทรงเป็นผูแ้บ่งงาน และค าสั่งการแบ่งงานนั้นมาจากพระบญัชาของพระเจา้โดยตรง 
คนอ่ืนจะสั่งแทนกนัไม่ได ้

บางคร้ังความวุน่วายใจของเรามีมากเหลือเกินจนดูเหมือนวา่การทรงดลใจ จากพระเจา้คงจะไม่
มาถึงเราแน่ละกระมงั? ในยามวุน่วายใจเช่นนั้นจงอ่านพระธรรมโอวาทในบทสดุดี 130:6 นบัวา่เหมาะ
ท่ีสุด “จิตใจของขา้พเจา้ไดค้อยท่าพระเจา้ยิง่กวา่คนยามคอยท่าเวลารุ่งเชา้” คนท่ีคอยท่าเวลากลางคืน
เพื่อรอความสวา่งตอนเชา้คอยเฝ้าอยา่งไร? ค าตอบมีอยูส่ี่ประการ 

1. เขาคอยอยูใ่นความมืด 
2. เขาคอยส่ิงท่ีก าลงัคืบคลานมาชา้ ๆ 
3. เขาคอยอยูด่ว้ยความมัน่ใจวา่เวลาเชา้จะมีมาแน่ ๆ 
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4. เขาคอยท่าวา่เวลาเชา้จะน าแสงสวา่งมา 
ดงันั้นท านองเดียวกนั เราจะตอ้งเฝ้าคอยอยูเ่พื่อการดลใจของพระเจา้ มีบ่อยคร้ังท่ีความวุน่วาย

ใจของเราดูเหมือนร้ายกาจหรือรุนแรงมาก ซ่ึงท าใหเ้รารู้สึกวา่ดูเหมือนเราก าลงัคอยท่าอยูใ่นความมืด
สนิท มีบ่อยคร้ังขณะท่ีเราคอยอยูน่ั้นดูเหมือนแสงสวา่งช่างคลานเขา้มาชา้เหลือเกินแลว้ก็เป็นความจริง
ดว้ยวา่ ไม่เคยมีกลางคืนไหนท่ีเราไม่แน่ใจวา่จะไม่สวา่งในเวลารุ่งเชา้ ดงันั้นกลางคืนแห่งความไม่
แน่นอนใจของเราจะถึงรุ่งอรุณท่ีคืบคลานชา้ ๆ นั้น เม่ือถึงเวลาจริง ๆ จะน ามาซ่ึงแสงสวา่งและน าพระ
พรมาใหจ้นนบัไม่ถว้น ดงันั้นเม่ือพระเจา้ทรงดลใจเราในประการสุดทา้ยแลว้ จะท าใหจิ้ตวิญญาณของ
เราท่ีคอยท่านั้นบงัเกิดความช่ืนชมยนิดี และจะส่องสวา่งใหท้างมืดท่ีมีเมฆของเรานั้นกระจ่างแจง้ จนเรา
ลืมระยะเวลาอนัยาวนานท่ีคอยอยูมื่ด ๆ มาตลอดคืน 
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บทที ่14 ทรงเรียกให้ท ำงำนรับใช้พระเจ้ำ 

ใหเ้ราพิจารณาเร่ืองการท่ีพระเจา้ทรงเรียกใหบ้างคนท างานเป็นผูส้อนข่าวประเสริฐ ใหเ้รา
ศึกษาเร่ืองน้ีดูหลาย ๆ แง่ หลาย ๆ มุม เพื่อเราจะไดเ้รียนรู้จกัน ้าพระทยัของพระเจา้ส าหรับตวัเราเองแต่
ละคนวา่ พระองคท์รงมีพระประสงคต่์อเราอยา่งไรแน่ 

1 

เรียกใหอ้อกไปท าการยงัต าบลเหล่านั้นท่ีอยูพ่น้พวกท่านไป (2 โครินทร์ 10:16) คือออก
ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนท่ียงัไม่เคยไดย้นิไดฟั้งพระกิตติคุณเลย เสียงเรียกเช่นน้ีดงักอ้งอยูใ่นหูของ
มหาสาวกคนหน่ึงช่ือเปาโล ซ่ึงเสียงเรียกดงัอยูท่ ั้งวนัทั้งปี ตลอดชีวิตของเปาโล และเสียงเรียกได้
ผลกัดนัใหเ้ปาโลรุดหนา้ออกไปท างานสอนข่าวประเสริฐของพระเจา้ตลอดชีวติ เสียงเรียกน้ีเปาโลได้
ยนิและเช่ือฟังและชีวติของเปาโลไดรั้บการเจิมดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิจนเตม็ลน้ ตลอดชีวติของ
เปาโลประกอบไปดว้ยการเช่ือฟังพระเจา้ และไม่วา่จะอยูใ่นสภาพหรือสถานการณ์ใด ๆ เปาโลจะ
แยกตวัโดยงดเวน้การประกาศข่าวประเสริฐเสียไม่ไดเ้ลย 

การท่ีพระเจา้ทรงเรียกตวัเช่นน้ีหมายความวา่อะไร? ลกัษณะของการเรียกนั้นมีอะไรเป็น
เคร่ืองหมาย การเรียกคร้ังนั้นจะเป็นการเรียกเช่นเดียวกบัเม่ือพระเยซูทรงเรียกสาวกของพระองคใ์ห้
ออกไปท างานอยา่งในยอห์น 4:35 หรือเปล่า? การเรียกคร้ังนั้นมีความวา่ดงัน้ี “อีกส่ีเดือน ฤดูเก่ียวขา้ว
จะถึงมิใช่หรือ? น้ีแน่ะเราบอกท่านทั้งหลายวา่ จงลืมตามองดูนาเถิด เพราะวา่ทุ่งนาเหลืองถึงฤดูเก่ียว
แลว้” เสียงเรียกจากแดนไกลน้ีหมายความวา่เป็นเสียงเรียกของทุ่งนา ทุ่งนาท่ีขา้วสุกเหลืองอร่ามแลว้ 
แมจ้ะไม่มีปากเรียกร้องเสียงดงัออกมาให้เราไดย้ินกบัหูวา่ ทุ่งนาก าลงัตอ้งการคนเก่ียวเก็บเสียงเรียกน้ีก็
มีอยูมิ่ใช่หรือ? แมร้วงขา้วท่ีก าลงัสุกและเมล็ดก าลงัร่วง รวงขา้วจะเป็นใบไ้ม่ออกเสียงเลย ไม่มีภาษา
ค าพดูแต่ก็ยงัเรียกร้องมิใช่หรือ? คนท่ียนืมองดูทุ่งนาท่ีรวงขา้วก าลงัสุกเหลืองอร่ามจะไม่ไดย้นิการ
เรียกร้องของรวงขา้วบา้งเลยทีเดียวหรือวา่ “ฉนัก าลงัจะร่วงหล่นอยูแ่ลว้มาช่วยเก่ียวฉนัทีเถอะ” เสียง
เรียกของรวงขา้วก าลงัร้องเรียกคนเก่ียวมิใช่หรือ? คนท่ีมองดูทอ้งทุ่งจะไม่ไดย้นิเสียงเรียกเลยกระนั้น
หรือ?  

ในทอ้งถ่ินของคนท่ียงัไม่เคยไดย้นิไดฟั้งพระกิตติคุณเลย มีคนก าลงัจะร่วงตาย คนก าลงัจะตก
นรก เขาก าลงัตอ้งการคนเก่ียวจิตใจใหช่้วยเขาใหพ้น้จากไฟนรกเสียงเรียกไม่ใช่เสียงเรียกใหค้ริสเตียน
ทั้งหลายลงมือท างานของพระเจา้ดอกหรือ? บางทีไม่มีประวติัศาสตร์คร้ังใดของการเก็บเก่ียวจะแสดง
ใหเ้ห็นวา่ ทุ่งนาก าลงัเปิดโอกาสกวา้งขวางยิง่กวา่ในปัจจุบนั น่ีไม่ใช่เสียงเรียกดอกหรือ? ทุ่งนาแห่ง
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มนุษยชาติท่ีก าลงัสุกเหลืองอร่ามอยูน้ี่ จะไม่ส่งเสียงดงัเรียกร้องใหค้ริสเตียนทุกคนเร่งท าการเก่ียวดอก
หรือ? คนหนุ่มสาวท่ีเป็นคริสเตียนไม่ไดย้นิเสียงเรียกของประชากรชาวโลกท่ีก าลงัจะตกนรกดอกหรือ? 
การเรียกร้องน้ีร้องเรียกคริสเตียนทุก ๆ คนมิใช่หรือ? 

เสียงเรียกของคนท่ียงัไม่ไดรั้บความรอดดงัมาจากถ่ินท่ีเขายงัไม่เคยไดฟั้งพระกิตติคุณนั้น ท่าน
ไม่ไดย้นิบา้งเลยหรือ? ถา้ท่านมองดูทุ่งนาและมองเห็นความจ าเป็น ท่านก็ยอมรับแลว้วา่ ท่านไดย้นิ
เสียงเรียกนั้นแลว้ ฉะนั้นจึงเป็นการไม่สมควรเลยท่ีท่านจะบอกวา่ท่านไม่เคยไดย้นิเสียงเรียก แน่นอน
ทุกคนไดย้นิเสียงเรียกแลว้และเสียงเรียกนั้นยงัคงดงัสนัน่ต่อไปอีก – น่ีแหละเป็นเสียงเรียกจากฝ่ังขา้ง
โนน้ 

2 

เสียงเรียกนั้นดงัมาจากเบ้ืองบน 
แน่ละ น่ีเป็นเสียงเรียกจากสวรรค ์ คือจากสถานท่ีองคพ์ระเยซูคริสตป์ระทบัอยูเ่บ้ืองขวาพระ

หตัถข์องพระเจา้องคพ์ระเยซูคริสตพ์ระผูเ้ปล้ืองบาปของเราซ่ึงทรงฟ้ืนคืนพระชนม ์ ทรงเป็นพระเจา้ท่ี
เราควรจะเทิดทูนและยกยอ่งพระองคท์รงเป็นประมุข (เป็นศีรษะ) ของคริสตจกัรพระเยซูองคน้ี์แหละท่ี
ก าลงัทรงเรียกคนงานของพระองคใ์หอ้อกไปยงัแดนไกล ซ่ึงคนยงัไม่ไดย้นิไดฟั้งพระกิตติคุณเลย พระ
บญัชาคร้ังสุดทา้ยของพระเยซูท่ีตรัสสั่งสาวกของพระองคก่์อนท่ี พระองคถู์กรับข้ึนไปและมีเมฆคลุม
บงัตาเขาไว ้ “ท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเรา.....จนถึงท่ีสุดปลายแผน่ดินโลก” (กิจการ 1:8) ใน มาระ
โก 16:15 ซ่ึงเป็นพระบญัชาอนัเดียวกนันั้น พระเยซูตรัสสั่งสาวกเป็นค าสั่งท่ีเขา้ใจไดง่้ายซ่ึงทุกคนก็
เขา้ใจหมายความท่ีวา่ “ท่านทั้งหลายจงออกไปทัว่โลก ประกาศกิตติคุณ (ข่าวประเสริฐ) แก่มนุษยทุ์ก
คน” ค  าสั่งของพระเยซูขอ้น้ีเลิกลม้หรือถอนค าสั่งเสียแลว้หรือ? ค าสั่งน้ีเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืนหรือ? 
หนา้ท่ีการงานท่ีสั่งไวน้ั้นส าเร็จเรียบร้อยดีแลว้หรือ? หรือยงัไม่ส าเร็จเรียบร้อย? บดัน้ีถา้หากวา่ เสียง
เรียกน้ีทรงเรียกคริสตจกัรของพระองค ์และเป็นค าสั่งท่ียงัมิไดถ้อนค าสั่ง และการงานท่ีสั่งก็ยงัไม่เคยได้
ปฏิบติัจนครบถว้น ฉะนั้นค าสั่งนั้นยงัคงสั่งอยูจ่นถึงปัจจุบนั ถา้พระเยซูทรงมีพระบญัชาขณะท่ีพระองค์
เสด็จกลบัไปสู่สวรรคห์รือยงัแดนท่ีทรงพระเกียรติอยา่งสมบูรณ์ แน่นอนพระองคย์งัทรงมีพระบญัชา
นั้น ๆ จากพระราชบลัลงักเ์บ้ืองบน 

องคพ์ระเยซูคริสตซ่ึ์งทรงเป็นผูอ้อกค าสั่งน้ีก าลงัประทบัอยูบ่นพระราชบลัลงักเ์บ้ืองบน และ
ก าลงัทอดพระเนตรดูหญิงชายคริสเตียนทัว่โลก ท่ีจะรับหนา้ท่ีออกไปประกาศข่าวประเสริฐแก่คนทัว่
โลก และจะบอกคนทั้งโลกใหรู้้จกัองคพ์ระเยซูคริสตว์า่พระองคท์รงเป็นผูเ้ปล้ืองบาปของชาวโลก พระ
เยซูตรัสลงมาเหมือนกบัคร้ังท่ีทรงถามอิสยาห์วา่ “เราจะใชผู้ใ้ดไป?” “ผูใ้ดจะไปแทนตวัเรา?” คร้ันแลว้
อิสยาห์ ก็ทูลพระเจา้วา่ “ขา้พเจา้อยูท่ี่น่ีทรงใชข้า้พระองคเ์ถิด” ทนัใดนั้นพระองคต์รัสวา่ ไปเถิด (อิส
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ยาห์ 6:8,9) เสียงจากสวรรคเ์บ้ืองบน จากพระหตัถเ์บ้ืองขวาของพระเจา้ พระเยซูก าลงัตรัสเรียกเราอยู ่
และก าลงัทรงมีพระบญัชา ทรงตรัสวา่ “จงออกไปเถิด” “จงออกไปทัว่โลก ประกาศกิตติคุณแก่มนุษย์
ทุกคน” (มาระโก 16:15) ท่านจะแกต้วัวา่ท่านไม่เคยไดย้ินเสียงเรียกของพระเจา้เลยนั้นไม่ได ้ ท่านเคย
ไดย้นิแลว้ ชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งหลายพระเจา้ก าลงัทรงเรียกตวัท่านเป็นรายบุคคลเด๋ียวน้ีจงมองดู – 
จงเผชิญกบัขอ้เท็จจริงดงัท่ีพระคริสตธรรมคมัภีร์ไดบ้อกไวทุ้กประการ ขออยา่ท าเพิกเฉยเสีย จงฟังเสียง
เรียกน้ีใหลึ้กลงถึงขั้วหวัใจของท่าน และทูลแก่พระองคเ์จา้วา่ ท่านจะท าอะไรต่อไป 

พระเยซูคริสตท์รงพลีพระชนมเ์พื่อมนุษยทุ์กคนทัว่โลก (1 ยอห์น 2:2) พระเยซูทรงทนทุกข์
ทรมานพระกายของพระองคเ์พื่อเราทุกคน (อิสยาห์ 53:6) พระองคท์รงแบกความผดิบาปของประชากร
ทั้งโลกบนไมก้างเขนของพระองค ์ (ยอห์น 1:29) พระเยซูทรงรักคนทั้งหลายทุกคน พระเยซูทรงคอยท่ี
จะใหค้นทั้งหลายกลบัใจบงัเกิดใหม่ (2 เปโตร 3:9) พระองคท์รงมีพระประสงคใ์หค้นทุกคนรู้จกัข่าว
ประเสริฐน้ี ดงันั้น ถา้ใครมีความประสงคจ์ะรอดพน้บาปแลว้เขาจะรอดได ้ พระเยซูทรงวางภาระน้ีไว้
บนบ่าของเราในฐานะท่ีเราเป็นคนของพระองค ์ เด๋ียวน้ีพระองคย์งัทรงเรียกและทรงขอร้องเราให้รีบไป
บอกคนทั้งหลายเพื่อคนเหล่านั้นจะไดห้ลุดรอดพน้บาป 

สักวนัหน่ึงเรา จะยนือยูต่่อพระพกัตร์พระองคแ์ละถวายรายงานประจ าตวัของเราแก่พระองค ์(2 
โครินธ์ 5:10) แน่นอน เราจะตอ้งรายงานกิจการงานของเราบางประการเก่ียวขอ้งกบัพระบญัชาของ
พระองคท่ี์วา่ “จงออกไปทัว่โลกประกาศกิตติคุณแก่มนุษยทุ์กคน” เราไดท้  าอะไรเก่ียวกบัค าสั่งนั้นบา้ง 
ท าไมอคัรสาวกยอห์นจึงพดูวา่ สาวกของพระเยซูบางคนจะตอ้งอายในเม่ือพระเยซูจะเสด็จกลบัมา? (21 
ยอห์น 2:28) 

เราจะแกต้วัวา่เราไม่เคยไดย้ินเสียงเรียกนั้น ไม่ไดท้่านไดย้นิค าสั่งน้ีจากพระโอษฐข์องพระเยซู
คริสตเ์องคร้ังแลว้คร้ังเล่า เสียงเรียกน้ีดงัมาจากยอดภูเขามะกอกเทศซ่ึงเปล่งจากประโอษฐข์องพระเยซู 
และยงัคงตรัสเรียกจากสวรรคอ์ยูจ่นถึงเด๋ียวน้ีในฐานะท่ีพระองคท์รงเป็นประมุขของคริสตจกัร 

3 

มีเสียงเรียกจากแดนเบ้ืองล่าง 
เสียงเรียกน้ีดงัและชดัเจน อนัเป็นเสียงร้องทุกขซ่ึ์งคริสเตียนหญิงชาย ทั้งหนุ่มและสาวพึงแบก

ไวเ้ป็นภาระประจ าใจ แต่ถึงกระนั้น ยงัมีนอ้ยคนท่ีไดย้นิเสียง ๆ น้ี เสียงเรียกน้ีบางทีอาจเป็นเสียง 
“ร้องไห้” ซ่ึงแสดงถึงความเจบ็ปวดอยา่งจริงใจ เป็นเสียงท่ีดงัสะทอ้นมาจากเมืองผ-ีดงัท่ีปรากฏใน
หนงัสือลูกาบทท่ีสิบหกกวา่ดงัน้ี “อยูม่าขอทานนั้นตาย และเหล่าทูตสววรคไ์ดน้ าเขาไปไวท่ี้น าเขาไป
ไวท่ี้อกของอบัราฮมั ฝ่ายเศรษฐีนั้นก็ตายดว้ยเขาก็ฝังศพไว ้ แลว้เม่ืออยูใ่นเมืองผเีป็นทุกขเ์วทนายิง่นกั 
เศรษฐีนั้นจึงแหงนตาดูเห็นอบัราฮมัอยูไ่กล และลาซะโรอยูท่ี่อกของท่าน เศรษฐีจึงร้องวา่ อบัราฮมับิดา
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เจา้ขา้ ขอเอ็นดูขา้พเจา้เถิด.......(และ) เศรษฐีนั้นจึงวา่บิดาเจา้ขา้ – ถา้อยา่งนั้น ขอท่านใชล้าซะโรไปยงั
บา้นบิดาของขา้พเจา้ เพราะวา่ขา้พเจา้มีพี่นอ้งหา้คนใหล้าซะโรเป็นพยานแก่เขา เพื่อมิใหเ้ขาเขา้มาถึงท่ี
ทรมานน้ี” (ขอ้ 22-28) 

ณ ท่ีน้ีเป็นท่ีอยูข่องจิตวิญญาณท่ีไม่ยอมเห็นและไม่ยอมเช่ือพระเจา้ เราเรียกวา่เมืองผี (ไม่ใช่
นรก) ซ่ึงเป็นแดนท่ีอยูข่องวิญญาณมนุษย ์ (ซ่ึงถูกแยกจากพระเจา้และรอการพิพากษา) แดนน้ีเป็นแดน
เบ้ืองล่างของมนุษยโ์ลกเป็นเสียงเรียกของคนท่ีตายแลว้บอกแก่คนท่ียงัมีชีวติอยูใ่นโลกใหไ้ปเป็นพยาน 
และบอกใหเ้ขาทราบทางท่ีจะรอดพน้บาป เพื่อพวกของเขาจะไม่ตอ้งไปทนทุกขท์รมานอยูใ่นท่ีหมด
หวงัเช่นนั้น เสียงเรียกเช่นนั้นไม่ใช่เสียงท่ีระคนดว้ยความเศร้าและร้องอุทธรณ์ดอกหรือ? “เพื่อมิใหเ้ขา
มาถึงท่ีทรมานน้ี!” (ขอ้ 22-28) น่ีไม่ใช่เสียงเรียกร้องใหค้นเป็นศาสนทูตดอกหรือ? เสียงชนิดน้ีควรดงั
กอ้งอยูใ่นใจของเราตลอดเวลาโดยไม่หยดุเลย เป็นเสียงเรียก เสียงร้องไห ้ เสียงขอความช่วยเหลือและ
เสียงอุทธรณ์ร้องทุกขด์งักอ้งอะไรเช่นนั้น! 

คนท่ีอ่านลูกาบท 16 แลว้จะบอกไดว้า่เขาไม่ไดย้นิเสียงอุทธรณ์ร้องทุกขข์องคนในเมืองผท่ีีร้อง
ครวญครางขอความช่วยเหลือกระนั้นหรือ? เขาบอกใหเ้รารีบไปบอกแก่จิตวิญญาณของคนท่ียงัไม่ตาย
ซ่ึงยงัไม่พบทางรอดมิใช่หรือ? หูทิพยแ์ห่งดวงจิตของเราจะอ้ือจนไม่ไดย้นิเสียงร้องดงักอ้งมาจากเมืองผี
บา้งเชียวหรือ? และเสียงร้องกอ้งของคนพวกนั้นก็ยงัไดย้นิมายงัชาวโลกซ่ึงปรากฏอยูใ่นหนา้กระดาษ
แห่งพระวจนะของพระเจา้ เราหญิงชายคริสเตียนไม่ไดย้นิเสียงจากเมืองผขีองคนเหล่านั้นบา้งหรือ? ถา้
วญิญาณหน่ึงดวงซ่ึงพระเยซูทรงอธิบายไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์ไดเ้ปล่งเสียงเรียกแทนในนามญาติ
พี่นอ้งของเขา และประชากรร่วมชาติของเขา เสียงของคนท่ีตายไปแลว้เป็นจ านวนนบัไม่ถว้นท่ีไปอยู่
ในเมืองผแีละก าลงัรอค าพิพากษามิไดส้ะทอ้นดงักอ้งมาถึงพวกเราบา้งดอกหรือ? แน่นอน วญิญาณของ
คนจ านวนลา้น ๆ ซ่ึงก าลงัอยูใ่นเมืองผกี าลงัหมดหวงัและไร้การช่วยเหลือ เขาเหล่านั้นก าลงัร้องเรียกให้
เราคริสเตียนส่งผูส่ื้อข่าวแห่งการรอดพน้บาปไปหาญาติพี่นอ้งท่ีรักของเขา - ใหไ้ปบอกญาติของเขาเพื่อ
จะไดไ้ม่ตอ้งไปทนทุกขท์รมานอยูใ่นเมืองก่ึงนรกเยีย่งพวกเขา เสียงของเขาร้องอยูท่ ั้งกลางคืนกลางวนั
ไม่ขาดระยะเลย คนเหล่านั้นท่ีก าลงัอยูใ่นเมืองผีรู้วา่การสูญเสียวญิญาณนั้นหมายความวา่กระไร เขารู้จกั
วา่การท่ีจะถูกพิพากษาลงโทษนั้นหมายความวา่อะไร และการท่ีถูกแยกตวัจากพระเจา้นั้นมีความทารุณ
ร้ายกาจอยา่งไรและเพียงไร และการท่ีถูกลงโทษเพราะความบาปของตนเองนั้นมนัทรมานสักเพียงไร 
แมค้นเหล่านั้นจะแกไ้ขหรือช่วยเหลืออะไรไม่ได ้ แต่เขาก็ออ้นวอนร้องขอแทนญาติพี่นอ้งและเพื่อน ๆ 
ของเขา 

ท่านอาจยอ้นถามวา่ “คุณหมายความวา่คนท่ีไม่เช่ือพระเจา้ (คนท่ีไม่เป็นคริสเตียน) จะไป
สวรรคไ์ดไ้หม?” สหายท่ีรักท่านเขา้ใจหรือวา่คนเหล่านั้นรอดพน้บาป? ท่านคิดเช่นนั้นจริง ๆ หรือวา่ 
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วญิญาณท่ีไร้พระเยซูคริสตจ์ะหลุดพน้บาป ในเม่ือพระเยซูเองตรัสวา่ “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง 
และเป็นชีวติ ไม่มีผูใ้ดมาถึงพระบิดาเวน้ไวท้างเราเท่านั้น?” ท่านเช่ือหรือวา่มนุษยท่ี์ติดตามศาสนาอ่ืน
ซ่ึงสอนวา่ มนุษยจ์ะหลุดพน้บาปไดโ้ดยวางใจในบุคคลอ่ืนนอกจากองคพ์ระเยซูคริสตจ์ะสามารถเขา้ใน
สวรรคไ์ดโ้ดยทางนั้น? แมพ้ระด ารัสของพระเจา้จะตรัสสอนวา่ “ในผูอ่ื้นความรอด (หลุดพน้บาป) ไม่มี
เลย ดว้ยวา่นามอ่ืนซ่ึงเป็นท่ีรอดแก่เราทั้งหลายไม่ทรงโปรดใหมี้ในท่ามกลางมนุษยท์ัว่ใตฟ้้า” (กิจการ 
4:12) “และน่ีแหละเป็นค าพยานคือวา่ พระเจา้ไดท้รงโปรดประทานใหเ้ราทั้งหลายมีชีวตินิรันดร์ และ
ชีวติน้ีมีอยูใ่นพระบุตรของพระองค ์ ผูท่ี้มีพระบุตรนั้นก็มีชีวติ ผูท่ี้ไม่มีพระบุตรของพระเจา้ก็ไม่มีชีวติ”
(1 ยอห์น 5:11-12) “ถา้ผูใ้ดไม่บงัเกิดใหม่แลว้ จะเห็นแผน่ดินของพระเจา้ไม่ได”้ (ยอห์น 3:3) และ “จง
ระลึกวา่คร้ังนั้นท่านเป็นคนอยูห่่างจากพระคริสต.์.....ไม่มีท่ีหวงัและอยูใ่นโลกปราศจากพระเจา้” (เอเฟ
ซสั 2:12)  

มีใบปลิวชนิดหน่ึงช่ือ “คนไม่เคยไดย้นิเร่ืองพระเจา้จะไปสวรรคไ์ดห้รือ” ท่านจะพบค าถามวา่ 
“ท่านเช่ือหรือวา่คนไม่เช่ือพระเจา้จะหลุดพน้บาป และสักวนัหน่ึงเขาจะเขา้ไปสวรรคไ์ดโ้ดยไม่มีพระ
เยซูคริสต?์” แน่นอนวา่เขาจะหลุดพน้บาปไม่ไดเ้ลย! นอกจากเขาจะรู้จกัเช่ือองคพ์ระเยซูคริสตเ์ท่านั้น
เขาจึงจะไดรั้บความชอบธรรมจากพระองค ์ เพราะพระองคท์รงมอบใหเ้ฉพาะคนท่ีวางใจในพระองค์
เท่านั้น คนเหล่านั้นจะรับความชอบธรรมไม่ได ้ เวน้แต่จะไดรั้บฤทธ์ิอ านาจจากพระวญิญาณบริสุทธ์ิ
ดว้ยการบงัเกิดใหม่เท่านั้น และจะบงัเกิดใหม่ไดด้ว้ยความเช่ือพระองคพ์ระเยซูคริสตเ์ท่านั้นเหมือนกนั 
โรม 10:14 บอกวา่ “แต่คนท่ียงัไม่ไดเ้ช่ือในพระองค ์ เขาจะร้องขอพระองคอ์ยา่งไรได?้ และคนท่ียงั
ไม่ไดย้นิถึงพระองค ์ เขาจะเช่ือในพระองคอ์ยา่งไรได?้ และเม่ือไม่มีใครประกาศใหเ้ขาฟัง เขาจะไดย้นิ
ถึงพระองคอ์ยา่งไรได?้” ถา้คนไร้พระเจา้ไดรั้บความรอดโดยไม่ตอ้งอาศยัพระกิตติคุณ ท าไมเราจะตอ้ง
เสียเวลาเสียเงิน และเสียชีวติในการน าพระกิตติคุณไปใหเ้ขา?  

คนท่ีท าบาป ยอ่มจะทราบวา่เขาจะตอ้งถูกลงโทษเพราะบาปนั้น คนท่ีท าบาปทัว่โลกยอ่มจะ
กลวัและรังเกียจความตาย แมชี้วติแห่งร่างกายของเขาก็มีแต่ความทุกขเ์ป็นประจ า ตอ้งทนทุกขท์รมาน 
และพบความวบิติั เหตุท่ีเขากลวัความตายก็เพราะเขาเห็นแลว้วา่ เขาอยูโ่ดยปราศจากความหวงัใน
อนาคต เขารู้ตวัวา่หลงัจากตายแลว้เขาจะถูกลงโทษไม่ไดไ้ปสวรรค ์ ถา้จะสังเกตคนเหล่าน้ีอยา่งใกลชิ้ด
ในชัว่ระยะหน่ึงก็จะทราบไดดี้วา่ เขารู้สึกอยา่งไรในขอ้น้ี 

มีวญิญาณของคนจ านวนไม่นอ้ยในโลกท่ีน่าอ่อนอกอ่อนใจน้ีจะตอ้งไปทนทุกขท์รมานอยูใ่น
เมืองผ ี และคนเหล่านั้นมาจากดินแดนของคนท่ีไม่เช่ือพระเจา้ และคนพวกน้ีแหละท่ีก าลงัร้องครวญ
ครางอยูใ่นเมืองผ ี ขอเชิญชวนใหใ้ครสักคนหน่ึงน าพระกิตติคุณไปบอกแก่ญาติมิตรของเขามิใช่หรือ? 
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ใครบา้งท่ีคุน้เคยกบัความจริงในพระคริสตธรรมคมัภีร์ดีจะปฏิเสธความจริงขอ้น้ีได?้ แลว้ท่านท่ีเป็น 
คริสเตียนหนุ่มสาวจะแกต้วัไดห้รือวา่ ไม่ไดย้นิเสียงร้องเรียกใหไ้ปบอกทางรอดทางเดียวแก่เขา? 

อยา่ใหเ้รามองขา้มขอ้เทจ็จริงท่ีน่าต่ืนเตน้น้ีเสีย เสียงเรียกของผูต้ายนั้น คนเป็น ๆ (ท่ียงัไม่ตาย) 
เท่านั้นท่ีจะจดัการไดต้ามท่ีเขาขอร้อง คนตายแลว้เช่นลาซะโร หรือใคร ๆ ก็ตามไม่สามารถกลบัมาบอก
ข่าวดีหรือข่าวร้ายของเศรษฐีหรือของใคร ๆ ใหแ้ก่มนุษยเ์ป็น ๆ นั้น เขาไม่ไดรั้บอนุญาตใหก้ลบัมา แต่
โชคยงัดีท่ีญาติมิตรของผูต้ายมีพระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นผูบ้อกทางรอด - ซ่ึงมีมนุษยอี์กหลายแสนคน
ไม่มี ขา้พเจา้เช่ือเหลือเกินวา่ มีวญิญาณของคนท่ีตายแลว้อยากจะกลบัมาบอกญาติมิตรของเขาในโลกน้ี
ใหท้ราบถึงข่าวประเสริฐแห่งพระกิตติคุณของพระองค ์ เพื่อคนท่ีจมมืดอยูใ่นความบาปจะไดเ้ห็นแสง
สวา่งของพระเจา้แต่ก็ไม่อยูใ่นอ านาจท่ีคนตายแลว้เหล่านั้นจะกลบัมาท าไดแ้ต่เราคริสเตียนท่ียงัไม่
ส้ินลมหายใจจากโลกน้ีเท่านั้นท่ีตอ้งท าหนา้ท่ีส าคญัน้ีใหจ้งได ้ เราจะตอ้งเป็นผูส่ื้อข่าวน าเอาพระกิตติ
คุณของพระเจา้และความรอดดว้ยพระมหากรุณาธิคุณไปยนืยนัใหค้นท่ียงัไม่ทราบไดรู้้ไดเ้ห็น และ
บงัเกิดความเช่ือ น่ีเป็นความรับผดิชอบท่ีส าคญัไม่ใช่เล็กนอ้ยเพราะเก่ียวกบัความพินาศหรือพระพร
ส าหรับจิตวญิญาณ และนบัวา่เป็นโอกาสท่ีดีเลิศท่ีสุด เราจะเหลวไหลและไม่ท าหนา้ท่ีตามค าเรียกร้อง
ของคนท่ีก าลงัจะพินาศอยูห่รือ? เสียงเรียกใหช่้วยวิญญาณของคนท่ีก าลงัพินาศดงัมาจากทั้งคนเป็นและ
คนตาย โอกาสท่ีจะท าเด๋ียวน้ีก็คือ เราน าเอาพระราชโองการของพระคริสตไ์ปบอกคนท่ียงัไม่ตายใหเ้ช่ือ
พระเยซู แลว้เราก็คงสามารถกระตุกวญิญาณของคนท่ีก าลงัพินาศเหล่านั้นให้หลุดออกมาจากความบาป
ได ้

4 

แลว้มีเสียงเรียกท่ีมีอยูแ่น่นอน “ดงัออกมาจากแดนภายในดวงใจ” 
ในท่ีน้ีหมายความวา่ พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงเรียกร้องเราเป็นการส่วนตวัเป็นพิเศษเฉพาะตวั 

พระวญิญาณทรงส าแดงน ้าพระทยัของพระเจา้ใหเ้ราใหโ้ครงการ และแบบแผนการของพระองคอ์ยา่ง
ชดัเจน โดยเราส านึกไดจ้ากภายในดวงวญิญาณของเราเอง น่ีแหละเป็นส่ิงหน่ึงท่ีคริสเตียนหนุ่มสาวผู ้
เคร่งครัดในพระเจา้จะตอ้งเอาใจใส่ และเราไดอ้ธิบายมาแลว้ในบทท่ีสิบเอด็ ฉะนั้นเราจะไม่กล่าวซ ้ าอีก 

ภายหลงัเราจะยกอุทาหรณ์หลาย ๆ อยา่งมาใหเ้ราเห็นเป็นประโยชน์แก่เรา ถา้หากวา่ใครไดล้ง
มือปฏิบติัตามบนัไดขั้นแรกซ่ึงกล่าวไวใ้นโรม 12:1,2 แลว้ ดว้ยความสุจริตใจและปฏิบติัอยา่งจริงใจ
ดว้ยความซ่ือสัตยต่์อพระเจา้และต่อตวัเองจริง ๆ แลว้ไซร้ พระวิญญาณบริสุทธ์ิจะทรงส าแดงแผนการ
ของพระองคใ์ห้เราเห็นเป็นส่วนตวั ซ่ึงปรากฏในหนงัสือโรม บทท่ี 7, 8, และบทท่ี 9 การท่ีเราจะคิด
หรือแนะน าเป็นอยา่งอ่ืนก็เท่ากบัเราหม่ินประมาทต่อองคพ์ระวญิญาณบริสุทธ์ิโดยตรง เพราะงานท่ี
ส าคญัช้ินหน่ึงในหลายช้ินท่ีพระวญิญาณบริสุทธ์ิจะทรงกระท าก็คือ จะแนะน าสั่งสอนและดลใจ
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บรรดาคริสเตียนและการท่ีจะท าหนา้ท่ีนั้นได ้ พระวิญญาณบริสุทธ์ิจะตอ้งประทบัอยูภ่ายในตวัคริส
เตียน 

แต่น่ีเป็นความจริงท่ีส าคญัซ่ึงเราจะตอ้งจ าไวคื้อเสียงเรียกภายในจิตนั้นจะไม่มีใครไดย้ิน เวน้ไว้
แต่คนนั้นจะหยดุและยอมฟังเสียงเรียกจากภายนอกเสียก่อน ส่วนมากท่านจะไม่ไดย้นิพระสุรเสียงของ
พระวญิญาณท่ีตรัสแก่ท่านซ่ึงดงัมาตามสายลมเงียบวา่ “ทางน้ีแหละ” (อิสยาห์ 30:21) จนกวา่ท่านจะ
คอยท่าดว้ยการอธิษฐานและคอยฟังเสียงเรียกของพระเยซูตามท่ีปรากฏในพระคริสตธรรมคมัภีร์วา่ มี
หลายแห่งท่ีตอ้งการรอดพน้บาป และเสียงร้องเรียกของจิตวญิญาณของคนท่ีก าลงัอยูใ่นนรก พี่นอ้งคริส
เตียนทั้งหลายขออยา่ท าผดิในขอ้น้ี ถา้ท่านท าหูทวนลม ไม่ไดย้นิเสียงเรียกของสามเสียงดงักล่าวมาแลว้ 
องคพ์ระวิญญาณบริสุทธ์ิจะไม่ตรัสเป็นคร้ังท่ีส่ีซ่ึงเป็นการตรัสคร้ังสุดทา้ยแก่จิตใจของท่าน แต่ถา้หาก
วา่ท่านไดย้นิเสียงดว้ยการอธิษฐานและดว้ยจริงใจ – และยอมเช่ือฟัง ปฏิบติัตาม และพิจารณาเสียงเรียก
ของเสียงภายนอกทั้งสามกรณีแลว้ไซร้ เม่ือถึงเวลาท่านก็จะไดย้นิเสียงเรียกภายในจิตใจเรียกท่าน
โดยเฉพาะเป็นแน่  

เม่ือเร็ว ๆ น้ีเกิดเพลิงไหมใ้หญ่ข้ึนในเมืองหน่ึง มีอาคารเก่าแก่หลงัหน่ึงสร้างเป็นหอพกั มีหลาย
ครอบครัวอยูใ่นอาคารนั้น ภายในเวลาไม่ก่ีนาที อาคารหลงันั้นก็ไหมเ้ป็นเถา้ถ่าน และมีคนถูกไฟครอก
ตายถึงเจด็ศพ รถดบัเพลิงมาจากทุกทิศ คนงานดงัเพลิงท างานรวดเร็วและมีระเบียบ เจา้พนกังาน
ดบัเพลิงไดแ้สดงความสามารถกลา้หาญและเขม้แขง็ ลงมือช่วยชีวติมนุษยไ์วไ้ดห้ลายคน แต่เราสังเกต
ไดว้า่งานทุกอยา่งท่ีเจา้พนกังานดบัเพลิงทุกคนไดป้ฏิบติังานไป เขาท าตามค าสั่งของหวัหนา้หน่วย
ดบัเพลิงทั้งส้ิน เจา้หนา้ท่ีดบัเพลิงแต่ละคนมีหนา้ท่ีเฉพาะคนละอยา่งบางคนจบัหวัสูบ บางคนช่วยกนัยก
บนัไดพาดตึกช่วยคนหนีไฟลงมาทางหนา้ต่าง พาคนปีนบนัไดข้ึนไปน าคนท่ีตกใจจนไม่รู้วา่จะท าอะไร
ดี พากนัลงมาทางบนัได บางคนพงัประตูและพงัฝาเพื่อใหน้ ้าฉีดเขา้ไปไดส้ะดวก บางคนท าการปฐม
พยาบาลใหแ้ก่คนท่ีบาดเจบ็เพราะไฟลวก บางคนเฝ้าอยูก่บัรถคอยดูเคร่ืองยนตสู์บน ้าใหต้ามปกติ และ
คอยสูบน ้าจ่ายน ้าใหแ้ก่คนถือสูบจนเพียงพอ ค าสั่งขอหวัหนา้หน่วยเด็ดขาดและชดัเจนไม่มีใครสงสัย
ในหนา้ท่ีปลีกยอ่ยของตนและไม่มีใครท่ีไม่มีหนา้ท่ีและตอ้งยนือยูเ่ฉย ๆ แต่ทุกคนเคล่ือนไหวและ
ท างานตามค าบญัชาของหวัหนา้หน่วยทุกประการและท าทุกคน งานนั้นก็ส าเร็จลุล่วงไปไดร้าวกบั
ปาฏิหาริย ์ 

ในท านองเดียวกนั พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงเป็นหวัหนา้งานของเรา พระองคท์รงท าหนา้ท่ีบง
การท่ีจะช่วยคนใหพ้น้อนัตราย และพระองคท์รงเป็นผูจ่้ายงานใหแ้ก่คนงานของพระองคใ์หเ้หมาะสม
กบัหนา้ท่ีของคน ๆ นั้น พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงเป็นห่วงวญิญาณของมนุษยจ์ะลงไปในไฟนรกเท่า ๆ 
กบัหวัหนา้หน่วยดบัเพลิงท่ีร้อนใจช่วยคนใหพ้น้จากไฟ และท าหนา้ท่ีดบัไฟไหส้งบ น่ีเป็นส่ิงส าคญัท่ี
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เราพึงจะตอ้งจดจ าคือ การท่ีเจา้หนา้ท่ีดบัเพลิงไดรั้บค าสั่งและการอบรมจากหวัหนา้หน่วยดบัเพลิงได ้
พนกังานดบัเพลิงนั้นจะตอ้งฟังเสียงท่ีเขาประกาศรับสมคัรคนดบัเพลิงก่อนจึงจะไดรั้บการอบรม และ
บอกถึงวธีิดบัเพลิงอยา่งมีประสิทธิภาพได ้ เทศบาลทอ้งถ่ินจะตอ้งออกประกาศรับสมคัรเจา้หนา้ท่ี
ดบัเพลิง เชิญชวนคนอาสาสมคัรท าหนา้ท่ีน้ีเพราะมีความจ าเป็นจะตอ้งช่วยกนัดบัเพลิงเม่ือเวลาเกิด
เพลิงไหมท้างการประกาศรับสมคัรและคนท่ีเขา้ไปสมคัรก็ตอ้งเตม็ใจสมคัรรับงาน เม่ือรับสมคัรแลว้ก็
ตอ้งเปิดการอบรมวธีิดบัเพลิงใหไ้ดผ้ลดี และรู้จกัวธีิท่ีจะช่วยคน เม่ือถึงเวลาก็ใชก้ารไดท้นัที และคน
เหล่านั้นพร้อมท่ีจะปฏิบติังาน เตรียมตวั และรับการอบรมจากหวัหนา้หน่วย เพราะคนเหล่านั้นเช่ือฟัง
และท าตามเสียงเรียกคือเสียงเปิดรับสมคัร ดงันั้นคริสเตียนทุกคนก็ตอ้งฟังเสียงเรียกของพระเจา้ดว้ย
เหมือนกนั ถา้หากวา่ใครไม่สนใจต่อการเรียกร้องภายนอกแลว้เขาจะไม่ไดรั้บเสียงเรียกท่ีเจาะจงมาให้
ท างานเฉพาะท่ีหน่ึงท่ีใดเป็นแน่ 

มีผูน้  าคริสเตียนคนหน่ึงบอกวา่ “การเรียกใหค้ริสเตียนเขา้ประจ างานของพระเจา้มีบอกมาเป็น
หลายแบบดว้ยกนั” ท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนคนทุกประเทศ.......(มทัธิว 28:19) “ท่านทั้งหลายจง
ออกไปทัว่โลกและประกาศพระกิตติคุณ” (มาระโก 16:15) “พระบิดาไดท้รงใชเ้รามาฉนัใด เราใชท้่าน
ทั้งหลายไปฉนันั้น” (ยอห์น 20:21) “ท่านทั้งหลายเป็นพยานฝ่ายเรา......จนถึงท่ีสุดปลายแผน่ดินโลก” 
(กิจการ 1:4) ขอ้พระคริสตธรรมมีหลายแห่งหลายตอน แต่เป็นพระบญัชาท่ีมีความหมายอยา่งเดียวกนั 
ทั้งน้ีเป็นเสียงเรียกของพระคริสตแ์ก่คนท่ีติดตามพระองคอ์อกไปและเป็นพยานส าหรับพระองคทุ์กแห่ง 

“การเรียกน้ีเป็นการเรียกคริสเตียนทุกคน ท่ีควรจะน าเอาข่าวแห่งความรอดไปบอกแก่
ประชาชน น าไปบอกแก่ทุกคนท่ียงัไม่เช่ือพระเจา้ และเป็นผูท่ี้เขาควรจะไดย้นิไดฟั้งข่าวประเสริฐน้ี
อยา่งยิง่ การเรียนน้ีเป็นการเชิญชวนใหค้นสมคัรเขา้เป็นอคัรราชทูตขององคพ์ระเยซูคริสตใ์หไ้ปบอก
แก่คนบาปท่ีก าลงัพินาศโดยไม่ค  านึงเลยวา่คนบาปนั้นจะอยูแ่ห่งหนต าบลใด 

“เหมือนกบัเสียงเรียกใหม้ารับการหลุดพน้บาปแก่คนบาปทัว่ ๆ ไป เม่ือใครไดย้นิแลว้เขาก็รับ
ไวว้า่นัน่เป็นเสียงเรียกเขาโดยเฉพาะ ดงันั้นคริสเตียนทัว่ ๆ ไปไดย้นิเสียงชวนเชิญให้สมคัรออกไปบอก
ข่าวทางรอดพน้บาป เม่ือคนท่ีเช่ือพระเจา้ไดย้นิเสียงชวนเชิญของพระเยซูเจา้ เขาก็รู้วา่นัน่เป็นพระสุ
รเสียงชวนเชิญของพระเยซูแก่ตวัเขาโดยตรงเหมือนกนั แต่การท่ีจะท าใหเ้กิดประสิทธิภาพจริง ๆ และ
ใหส้ัมฤทธ์ิผลจริง ๆ คริสเตียนทั้งหลายจะตอ้งทูลแก่พระเจา้วา่ “พระองคเ์จา้ขา้ ขา้พระองคอ์ยูท่ี่น่ี ขอ
ทรงใชข้า้พระองคเ์ถิด!” เม่ือพระเจา้ทรงเรียก และมนุษยข์านรับตอบแลว้ นัน่แหละการทรงเรียกของ
พระเจา้จึงจะส าเร็จสมบูรณ์” 

เม่ือพระเยซูทรงเรียกใหค้ริสเตียนเขา้ไปประจ างาน ณ ทอ้งท่ีต าบลใด หรือเสียงเรียกของ
วญิญาณท่ีก าลงัพินาศไดร้้องเสียงดงักอ้งอยูใ่นวญิญาณของท่าน จนท่านจะท าเพิกเฉยหรือไม่มีความ
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แน่ใจอีกต่อไปไม่ไดว้า่ พระเจา้จะใหท้  างานท่ีไหน หรือใหท้ างานแผนกใด ท่านก็จงท าอยา่งเจา้
พนกังานดบัเพลิงพวกนั้นก็แลว้กนั จงเขา้ร่วมในกองอาสาสมคัรแห่งหน่ึงแห่งใดก็ได ้ จงศึกษาดูพระ
ธรรมโอวาทของพระเจา้ และจงเตรียมตวัของท่านใหพ้ร้อมเม่ือเวลามาถึงคือเม่ือท่านจะท างานจริง ๆ
แลว้ พระวญิญาณบริสุทธ์ิจะเป็นผูท้รงเปิดเผยเองวา่ ท่านควรอยูท่ี่ไหนและอยูใ่นต าแหน่งใด ไม่วา่ท่าน
จะท างานของพระเจา้แผนกใด ท่านจ าเป็นตอ้งรู้จกัพระธรรมโอวาทของพระเจา้ 

การท่ีจะรู้จกัพระธรรมโอวาทของพระเจา้ ท่านจ าเป็นตอ้งศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์อยา่งมี
ระเบียบ ถา้หากวา่เสียงเรียกใหป้ระจ าหนา้ท่ีของคริสเตียนชนิดหน่ึงชนิดใดเขา้มากระทบจิตใจของท่าน 
จงเตรียมตวัของท่านใหพ้ร้อมในเม่ือพระเจา้จะตรัสแก่ท่านโดยตรง ท่านจะพร้อมท่ีจะท างานไม่วา่
ภายในประเทศหรือต่างประเทศ หรือท่ีไหนก็ไดอ้าจเป็นสาธารณะทัว่ ๆ ไป หรืองานส่วนตวัก็ได ้ท่าน
เองก็พอใจ จุใจ และมีความสุขในการงาน และไดรั้บพรจากงานท่ีก าลงัท าตามพระประสงคข์อง
พระองค ์
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บทที ่15 เรำต้องนับว่ำเรำถูกตรึงตำยกบัพระคริสต์แล้ว 

“ขา้พเจา้ถูกตรึงไวก้บัพระคริสตแ์ลว้” (กาลาเทีย 2:20) “เขาทั้งหลายท่ีอยูฝ่่ายพระคริสตไ์ดเ้อา
เน้ือหนงักบัความปรารถนาและราคะตณัหาของเน้ือหนงัตรึงไวก้บัการเขนเสียแลว้” (กาลาเทีย 5:24) 
“เราทั้งหลายรู้แลว้วา่มนุษยเ์ก่าของเรานั้นไดต้รึงไวก้บัพระองคแ์ลว้ เพื่อตวับาปจะสูญส้ินไป เพื่อเราจะ
ไม่เป็นทาสของบาปนั้นต่อไป” (โรม6:6) “ท่านทั้งหลายจงถือวา่ ท่านไดต้ายแก่ความบาปแต่ยงัมีชีวติอยู่
เพื่อพระเจา้ โดยพระเยซูคริสตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา” (โรม 6:11) 

เราไดพ้ดูมาอยา่งแจ่มแจง้และมากพอแลว้วา่ เราจะตอ้งช าระตวัใหบ้ริสุทธ์ิสะอาด เม่ือคิดดูถึง
บุคคลท่ีพระเจา้จะทรงช าระใหส้ะอาดบริสุทธ์ิจริง ๆ แลว้ บุคคลผูน้ั้นจะตอ้งนบัวา่ เป็นคนถูกตรึงตาย
กบัองคพ์ระคริสต ์ มนุษยป์กติสามญัทัว่ ๆ ไปเป็นมนุษยท่ี์มีธรรมชาติเป็นมนุษยท่ี์มีสภาวะเป็นตวัตน
ของตนเอง แต่สภาพของมนุษยค์นเดิม (คนเก่า) น้ีเป็นมนุษยท่ี์มีบาป จนตวัเองเส่ือมทราม พระเจา้ทรง
ใชก้ารอะไรอีกก็ไม่ได ้ และมนุษยต์วัเก่าน้ีไม่สามารถจะมีสภาพหรือสภาวะท่ีจะเป็นมนุษยแ์ห่งวญิญาณ
จิตไดเ้ลย และจะไม่มีวนัท่ีจะถีบตวัใหสู้งถึงขั้นบริสุทธ์ิได ้ มนุษยจ์ะถูกดดัแปลง หรือถูกอบรมสั่งสอน
ใหเ้ป็นมนุษยฝ่์ายวญิญาณจิตก็ไม่ได ้ (ท่ีเป็นกายก็เป็นกาย ท่ีเป็นวญิญาณก็เป็นวิญญาณไม่ปะปนกนั) 
พระเจา้ไม่ทรงสามารถติดต่อหรือฟังเสียงของมนุษยท่ี์มีใจบาปและเส่ือมทรามน้ีไดเ้ลย พระเจา้ตอ้งมี
พระประสงคใ์หม้นุษยค์นเก่านั้นตายเสียก่อน คือธรรมชาติเก่าของมนุษยค์นเดิมจะตอ้งตาย และบาปเก่า 
ๆ ในตวัของคนนั้นจ าเป็นตอ้งตายจนหมดส้ิน เม่ือคนใดยอมรับเช่ือองคพ์ระเยซูคริสตเ์ป็นผูเ้ปล้ืองบาป 
และเทิดพระองคเ์ป็นพระเจา้ของเขาแลว้ ก็หมายความวา่มนุษยเ์ก่า หรือชีวติธรรมชาติเก่าของคนบาป
คนเดิมนั้นไดน้บัวา่ไดถู้กตายพร้อมกบัพระคริสตแ์ลว้ และตวัเก่าจะไม่มีอ านาจปกครองชีวติเดิมของเรา
ไดอี้กต่อไป 

“ตวัอาตมะ” หรือ “ตวัเอง” น้ีแหละ เป็นส่ิงท่ีความบาปไดถู้กสร้างข้ึน มีคนหน่ึงไดอ้ธิบายเร่ือง
ความบาปไวว้า่ดงัน้ี 

ความบาป 
1. เป็นสภาพวะหรือ สภาพ 
2. เป็นสภาพของเจตจ านง (และเป็นความจงใจ) 
สภาพของอาตมะเป็นสภาพของการจงใจเห็นแก่ตวัเอง  
ถา้เราศึกษาและไตร่ตรองดูค า ก าหนดความทั้งสามประการขา้งบนน้ีเราจะเห็นความจริงวา่มี

ความหมายกวา้งขวางสักเพียงใด พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนวา่ ความบาปคือ การเลือกท าอะไร ๆ ตาม
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อ าเภอใจตนเอง โดยไม่ค  านึงวา่จะมีอะไรเสียหาย และตวัของฉนัตอ้งเป็นใหญ่เสมอ เม่ือจะเอาอะไรตอ้ง
เอาใหไ้ดเ้ป็นความรักตนเอง และเป็นผลงานส าหรับตวัเองเท่านั้น 

ความบาปคือการจงใจท าหรือเสนอเจตนาส าหรับตนเองเป็นประมาณ และท าส่ิงท่ีตวัเอง
ตอ้งการเท่านั้น จึงเป็นการขดัขวางและขดัแยง้กบัพระราชประสงคอ์นับริสุทธ์ิของพระเจา้ เป็นการจงใจ
ท าเพื่อความอยากไดข้องตนเอง แทนท่ีจะท าเพื่อสนองพระประสงคข์องพระเจา้ การท่ีเราเอาใจใส่ใน
ความสุขช่ืนบานในชีวติของตนเองแทนท่ีจะนึกถึงพระเจา้นัน่เป็นความบาป  

ความบาปคือการยกตวัเองข้ึนแทนท่ีพระเจา้ ซ่ึงมีลกัษณะอยูส่ี่ประการท่ีเราพอจะเห็นไดคื้อ 
1. อาศยัความสามารถของตนเอง เช่ือวา่ตนเองมีสมรรถภาพท าอะไร ๆ ไดทุ้กอยา่ง โดยไม่ตอ้ง

พึงพาอาศยัพระเจา้ 
2. ท าอะไร ๆ ก็เจตนาตามใจตวัเองชอบ แทนท่ีจะมอบความไวว้างใจทั้งหมดแก่พระเจา้ แทนท่ี

จะยอมถ่อมตวัเราเอาน ้าพระทยัของพระเจา้มาเป็นหลกัด าเนินงานชีวติ 
3. เพื่อเกียรติตวัเอง แทนท่ีจะถวายพระเกียรติแก่พระเจา้ 
4. สัจธรรมหรือความชอบธรรมของตนเอง นึกวา่ตนเองนั้นปฏิบติัชอบและคิดชอบแลว้ แทนท่ี

จะส านึกวา่ตนเป็นคนบาป และยอมถ่อมตวัเฉพาะพระพกัตร์พระเจา้ 
รากฐานของ ความบาปทั้งหมดจะเห็นไดว้า่มีมูลฐานมาจากการเห็นแก่ตนเองเป็นประมาณ ซ่ึง

แสดงออกมาในรูปลกัษณะต่าง ๆ กนั การอยากบริโภคอาหารอนัโอชะและเพลิดเพลินอยูก่บักามารมณ์
ฝ่ายเดียว นบัวา่เป็นรูปหน่ึงของการเห็นแก่ตนเอง ซ่ึงออกมาในรูปของความตอ้งการอยา่งรุนแรง
เหลือเกิน ความละโมบ ความทะเยอทะยาน และความทะนงตน (จองหอง) เป็นรูปลกัษณะของการเห็น
แก่ตนเองท่ียกยอ่งตนเอง ถือวา่ตนเองเป็นคนท่ีอยูใ่นอนัดบัสูงการเทียมเทจ็และท่ีมุ่งร้ายต่อผูอ่ื้นเป็นอีก
รูปหน่ึงของการเห็นแก่ตนเอง คือแสดงออกมาให้เห็นลกัษณะของการถือวา่ตนสะอาดบริสุทธ์ิแลว้ และ
เป็นการแกแ้คน้ใหห้ายเจบ็ใจแทนท่ีจะเทิดใหพ้ระเจา้ทรงเป็นจุดศูนยก์ลางของชีวิต และยอมมอบกาย
ถวายตนแต่พระเจา้โดยปราศจากเง่ือนไข แต่ความบาปไดเ้ปล่ียนจิตใจของมนุษยใ์หต่้อสู้กบัพระเจา้ 
และก่อความสนใจใหแ้ก่ตนเองเท่านั้น ก่อให้ตวัเองเป็นหลกัใหญ่ใชส้ าหรับปกครองชีวิตและเป็น
แรงผลกัดนัวถีิชีวิตของตน 

บดัน้ีใหเ้รามาพิจารณาถึงลกัษณะส าคญัและถึงความเขม้แขง็ของการถูกตรึงตาย ถา้เราจะ
พิจารณาใหถู้กตอ้งเราจะตอ้งพิจารณาดูถึงการตรึงบนไมก้างเขน น่ีเป็นวธีิประหารท่ีทรมานแบบหน่ึง
จนกวา่จะตาย เราเช่ือวา่การถูกตรึงจะตอ้งมีความหมายกวา้งขวาง ซ่ึงในขอ้เท็จจริง ความตายในท่ีน้ีเล็ง
ถึงความตายของตวัเองดงัท่ีพระธรรมโอวาทของพระเจา้ไดอ้ธิบายไวว้า่มีลกัษณะท่ีน่ากลวัหรือร้ายกาจ
เพียงไร  
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การถูกตรึงตายเป็นความตายผดิปกติชนิดหน่ึง ไม่อาจเนน้ใหห้นกัเกินไปวา่เน้ือหนงัคือ 
ธรรมชาติของความบาปดั้งเดิม – จะไม่รู้จกัตายอยา่งปกติตามธรรมชาติ ความบาปเก่า ๆ จะไม่ตาย
เพราะร่างกายชราแต่ยิง่ชรา มีอายมุากข้ึนความบาปดูเหมือนจะยิง่เขม้แขง็มากข้ึน ดงัจะเห็นไดว้า่จิตใจ
ของคนชราท่ีพระวิญญาณบริสุทธ์ิไม่ไดส้ถิตอยูใ่นจิตใจ มกัจะยดืถือและปักหลกัความเช่ือของตนเอง
มัน่คงในคติดั้งเดิมของตนเอง ไม่ยอมเลิกนบัถือหรือเลิกยดึถือมัน่ไดง่้าย ๆ ไม่เหมือนกบัคนหนุ่ม ๆ 
สาว ๆ ท่ียงัอยูใ่นวยัเร่ิมตน้ ขอ้เทจ็จริงน้ีเราจะเห็นไดจ้ากคนส่วนมากท่ีไดรั้บความรอดพน้บาปมานบั
ถือองคพ์ระเยซูคริสต ์จะมาเช่ือเม่ืออายยุงัอยูใ่นวยัรุ่น ๆ แทบทั้งส้ิน 

ไม่เพียงเป็นแต่ความจริงเท่านั้นท่ีวา่ ความเห็นแก่ตวัของตนจะไม่ตายเอง แต่ยงัต่อสู้กบัความ
ตายดว้ยคือตดัสินใจวา่จะไม่ยอมตาย ขอ้น้ีมีหลกัฐานเห็นไดช้ดัเจนคือเจตจ านงของตวัเองไม่ตายเอง แต่
จะตอ้งฆ่าใหต้าย การน้ีจะตอ้งใชค้วามรุนแรงและใชก้ าลงับงัคบัเช่นการจบัตอกตาปูตรึงขึงไวจ้นตาย
บนไมก้างเขน พระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระเจา้ตอ้งออกแรงอยา่งเขม้แขง็และมีพลงัอ านาจสักเพียงไรท่ี
จะตอ้งจดัการกบัตวัเก่าของเซาโล ขณะท่ีเซาโลก าลงัเดินทางจะไปยงัเมืองดาเมเซ็ก และพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิตอ้งจบัตวัเก่าของเซาโลตรึงตายท่ีไมก้างเขนของพระเยซู! ตวัเก่าของเราจะไม่ยอมแก่ตายตาม
อาย ุ นอกจากเราตอ้งถูกจบัฆ่าใหต้วัเก่าของเราตายเช่นอยา่งประสบการณ์ท่ีเปาโลไดพ้บ และตวัเก่าคือ 
ตวัเดิมของเซาโล “ไดถู้กตรึงตายกบัพระคริสตแ์ลว้” 

2 

เราอยา่ลืมวา่ การถูกตรึงตายเป็นการประหารชีวติแก่อาชญากร เป็นความตายบนความอบัอาย
ขายหนา้ และตอ้งถูกพิพากษาประหารชีวิต การฆ่าให้ตายคร้ังน้ีไม่ใช่การฆ่าคนไร้ความผดิหรือฆ่าคนท่ี
ประพฤติตายตวับทกฎหมายการประหารชีวติท าข้ึนไม่ใช่เพื่อประหารคนชอบธรรม แต่ประหารคน
อธรรม ประหารคนชัว่และคนนอกกฎหมาย เด๋ียวน้ีเราก็เห็นแลว้วา่มนุษยเ์ก่า (หรือคนเก่า) ของเรานั้น
ชัว่ร้ายยิง่กวา่นกัโทษประหารสักเพียงไร มนุษยเ์ก่าเป็นคนประพฤตินอกกฎหมายทุกอยา่ง เขาหกัลา้ง
กฎหมายและท าลายกฎหมายท่ียติุธรรมและกฎหมายท่ีบริสุทธ์ิของพระเจา้ พระบญัญติัของพระเจา้ท่ี
เปิดเผยใหเ้ขาทราบเขาไม่ยอมเช่ือฟังเลยทุกกรณี เขาเป็นอาชญากรมีความผดิ เขามีนิสัยเป็นขบถ และมี
แผนการท่ีขบถอยูเ่สมอ โดยเหตุน้ีเองพระเจา้จึงตอ้งให้มีบทลงโทษประหารคือ “ตรึงตวัเองใหต้าย
พร้อมกบัองคพ์ระเยซูคริสต”์ 

ขอพระเจา้ทรงโปรดประทานพระมหากรุณาธิคุณ ใหเ้ราร้องคดัคา้นเน้ือหนงัของตวัเราเอง
เหมือนกบัคร้ังหน่ึงท่ีคนชัว่ร้องคดัคา้นต่อสู้องคพ์ระผูไ้ถ่บาปของเราวา่ “ตรึงเขาเสีย ๆ” อยา่ใหเ้รา
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สงสารหรือแสดงความเมตตาอารีต่อคนบาปตวัเก่าดั้งเดิมของเราคือตวัเราเอง เราจะตอ้งตะโกนร้องดว้ย
เสียงดงัวา่ “ตรึงเขาเสียๆ!” ความยติุธรรมบอกเราวา่ เราจะตอ้งตายจึงจะยติุธรรม ชีวิตท่ีรู้จกัน ้าพระทยั
ของพระเจา้ตอ้งชดใชด้ว้ยความตาย การสงสารตวัเองเป็นการฟังเสียงของผซีาตาน จงจ าไวว้า่ ในตวัเรา
เองไม่มีความดีประการใดเลย มีแต่ความบาปและความผิด และเม่ือเราจ าไดเ้ช่นน้ีจงนบัวา่เราถูกมดัผกู
ติดตรึงกบัไมก้างเขน ซ่ึงเป็นไมก้างเขนอนัท่ีพระบุตรของพระเจา้ ถูกตรึงและพระเจา้ทรงถือวา่นัน่เป็น
ความเพราะเห็นแก่เรา 

3 

การตรึงตายเป็นความตายท่ีเตม็ไปดว้ยความเจบ็ปวดการประหารชีวิตใหต้ายดว้ยการตรึงบน
กางเขนเป็นวธีิประหารท่ีทารุณโหดร้ายท่ีสุดท่ีมนุษยป์ระดิษฐข้ึ์น การทนทุกขท์รมานบนไมก้างเขนจะ
อธิบาย หรือนึกวาดภาพใหห้มดส้ินความหมายนั้นอธิบายเป็นค าพดูไม่ได ้ เวน้ไวแ้ต่จะไดล้องชิมรสเอง
ดว้ยการกระท าจริง ๆ วา่จะตอ้งทรมานสักเพียงใด  

การตรึงตวัเองให้ตายก็เจบ็ปวดมาก! มนุษยเ์ก่าแก่ดั้งเดิมคนน้ี “ตายยาก” (คือด้ือดา้นและต่อสู้
กบัความตาย – มนุษยเ์ดิมคนน้ีหนงัเหนียวไม่ตายง่าย) ตวัเก่าของเรามกัไม่อยากตายดว้ยความทุกข์
ทรมาน แต่อยา่ใหเ้ราหลีกเล่ียงหรือต่อสู่กบัความตายน้ีเลย เพราะไม่มีการตรึงท่ีไหนท่ีไม่มีความ
เจบ็ปวด ดงันั้นการตรึงเน้ือหนงัใหต้ายจากความรักเสน่หา ความโลภ จะตอ้งประสบกบัความเจบ็ปวด
แน่ ๆ ถา้ดวงใจของตนไม่มีความเจบ็ปวดก็เป็นเคร่ืองหมายวา่ ตวัเก่าของเราเองนั้นยงัไม่ไดข้ึ้นไปอยูบ่น
ไมก้างเขนเลย ความเจริญทางจิตวิญญาณยอ่มไม่มี แต่เม่ือความเจบ็ปวดมีมากและพุง่ตรงมายงัตวัเรา เรา
จะตอ้งระมดัระวงั เราอยา่ใจอ่อนยอมอนุญาตให ้ “ตวัเก่าของเรา” เขา้มาออ้นวอนขอความเมตตา เรา
จะตอ้งเดินตามทางของเปาโล และของคนอ่ืน ๆ ท่ีไดล่้วงหนา้เราไปแลว้ เช่น โยฮนั บนัยนั จัด๊ซนั คา
เร่ย ์ฮดัซนัเทเล่อร์ ฯลฯ 

ถา้คนท่ีถูกจบัตรึงยิง่ขดัข้ึนและด้ินรนหนีความตายท่ีเขาเองหลีกเล่ียงไม่พน้ เขาก็ยิง่จะตอ้งพบ
กบัความเจบ็ปวดและถูกทรมานมากข้ึน ยิง่กระดุกกระดิก ยิง่ขยบัเขยื้อนยิง่ออกแรง เพื่อใหห้ลุดพน้จาก
ความทุกขท์รมานเขาก็ยิง่ไดรั้บความทรมานเพิ่มมากข้ึน ส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ีผูรั้บเคราะห์ควรปฏิบติัคือ ยอมรับ
การตรึงดว้ยความสงบเงียบไม่ด้ินรน ยอมตอ้นรับความตายซ่ึงหลีกเล่ียงไม่พน้นั้นดว้ยอาการดุษฎีและ
ใจสงบน่ิง ๆ เท่าท่ีจะท าได ้ จงใหม้นุษยเ์ก่าของเราเผชิญกบัความตายโดยไม่ต่อสู้ด้ินรน ดงันั้นความ
เจบ็ปวด และทนทุกขท์รมานทางจิตจะลดนอ้ยในเม่ือเราไม่ต่อสู้และด้ินรน มีสักก่ีคร้ังท่ีเราอาจงดเวน้
ไม่ตอ้งร้องไห้เพราะเสียใจในความบาปของตวัเองต่อพระพกัตร์พระเจา้ แต่มีสักก่ีคร้ังท่ีใจเราไม่
จ  าเป็นตอ้งสู้ศึกขดัขืนใจตนเอง หากเราจะยอมเผชิญกบัส่ิงนั้น ๆ ดว้ยความสงบเงียบ แต่อยา่งไรก็ตาม – 
จะปวดมากนอ้ยสักเพียงใดเราจะตอ้งอยูบ่นไมก้างเขนจนตวัเก่าตายและจะตอ้งใหต้ายสนิท 
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4 

ประการสุดทา้ยการตรึงเป็นการท่ีตายชา้ ๆ ความจริงขอ้น้ีแหละท่ีเป็นเคล็ดลบัท่ีส าคญัแห่ง
ประสบการณ์ของผูเ้ลือกสรรของพระเจา้ เปาโลไดป้ระกาศไวใ้นโรม 6:6 วา่ พวกเราไดถู้กตรึงไวก้บั
พระคริสตแ์ลว้ ต่อมาในบทเดียวกนัในขอ้ 11 เปาโลบอกวา่ “ท านองเดียวกนัท่านจงนบัเอาวา่ตวัของ
ท่านไดต้ายแลว้” น่ีเป็นความจริงท่ีมีอยูใ่นพระคริสตธรรมคมัภีร์ซ่ึงบรรจุอยูเ่พียงไม่ก่ีค  า ตวัมนุษยเ์ก่า
ของเราไดถู้กตรึงไวบ้นไมก้างเขนแลว้ แต่ยงัไม่ส้ินลม 

คนอาจจะถูกแขวนแกร่วทรมานอยูบ่นไมก้างเขนตั้งสามวนัสามคืน แต่ไม่ตาย ตลอดเวลานั้น
เขาสามารถพดูพดูหยาบคายหรือสบถสาบาน แสดงความเกร้ียวกราด ท าหนา้ยน่อยู ่ ร้องขอ หรือสั่งให้
ใครท าอะไร “มนุษยเ์ก่า” อาจแสดงอาการอยา่งเดียวกนัในตวัของผูเ้ช่ือพระเจา้ แมว้า่ตวัเขาจะถูกตรึงไว้
แลว้กบัพระคริสตก์็ดี แต่ตวัเก่าของเรามิไดต้ายในทนัทีทนัใด แต่ยงัมีลมหายใจอยูต่่อไป ยงัพดูไดย้งัพดู
อาละวาดได ้ขอร้องได ้และยงัเรียกร้องส่ิงท่ีตอ้งการได ้และจะท าอยูเ่ช่นนั้นเร่ือย ๆ จนกวา่จะถึงเวลาท่ี
พระเจา้จะทรงเห็นสมควรท่ีจะเรียกตวัเราออกไปจากโลกน้ีตามวธีิการของพระองค ์

เม่ือใครถูกตรึงไวบ้นกางเขนตามกฎหมายแลว้ความตายของเขาก็เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ เขา
จะตอ้งถึงความตายแน่นอนไม่ชา้ก็เร็ว เขามีสภาพไม่ผดิคนตาย – คือมีสภาพเหมือนคนตาย และรู้ตวั
ดว้ยวา่เขาจะตอ้งตาย – แมใ้นขณะนั้นเขาจะมีลมหายใจอยู ่ และก าลงัทนทุกขท์รมานอยูบ่นไมก้างเขน
อีกเป็นเวลาหลายวนั คนเช่นนั้น อาจพดูไดว้า่เขายงัมีชีวิตอยูแ่ต่วา่ก าลงัจะตายอยูแ่ลว้ เม่ือชาวโรมนัถูก
ตดัสินประหารชีวิตใหต้รึงบนไมก้างเขน เขาจะตอ้งถูกบนัทึกรายงานไวใ้น ณ ท่ีเขาถูกตอกตาปูตรึงท่ี
ไมก้างเขนวา่เป็นคนตาย เขานบัวนัตายตั้งแต่ถูกตอกตาปูมิใช่วนัท่ีเขาส้ินใจ ท่านก็เห็นแลว้วา่คน ๆ นั้น
ถูกนบัวา่เป็นคนตายแลว้ 

ถา้บางคนพดูวา่ ค  าสอนท่ีวา่นิสัยเก่าของคนเก่ายงัอยูใ่นตวัของผูเ้ช่ือพระเจา้เช่นนั้น ก็เป็นภาระ
ผกูพนั หรือมดัตวัผูเ้ช่ือ การท่ีพดูเช่นนั้นก็เพราะเขายงัไม่เขา้ใจค าสอนน้ีให้ถูกตอ้งเท่านั้นเอง 
ตวัอยา่งเช่น – ถา้มีคนกลุ่มหน่ึงถูกปกครองโดยผูป้กครองประเทศท่ีโหดร้าย และเกิดการปฏิวติัจน
ผูป้กครองประเทศถูกจบักุมและถูกประหารชีวติโดยตรึงใหต้ายบนไมก้างเขน เม่ือเป็นเช่นนั้นแลว้ 
ราษฎรยงัจะเช่ือฟังค าสั่งของเจา้นายท่ีก าลงัถูกตรึงและก าลงัจะตายอยูอี่กหรือ? ราษฎรจะถือวา่อดีต
ผูป้กครองประเทศคนนั้นเป็นคนท่ีถูกจบักุม ถูกประหาร และก าลงัรอความตายอยู ่(เขาหมดอ านาจแลว้) 
เขาเสมือนหน่ึงผูต้ายแลว้ ท านองเดียวกบัท่ีคริสเตียนแมจ้ะมีชีวติอยูแ่ละยงัรู้สึกวา่มีชีวิตเก่าแห่งเน้ือหนงั
คือธรรมชาติเก่าของมนุษยค์นเดิมยงัอยูภ่ายในตวัของเขาก็ตาม แต่ก็เสมอคนก าลงัจะส้ินใจ มนุษยเ์ก่า
นั้นอยูใ่นสภาพเสมือนคนท่ีตายแลว้ และคริสเตียนผูน้ั้นก็รู้สึกช่ืนชมยนิดีกบัชยัชนะและอิสราภาพแห่ง
จิตใจของเขา  
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“นายเก่าผูโ้หดร้าย” อาจยงัไม่ส้ินลมหายใจก็จริงแต่ก็ไม่มีสิทธ์ิท่ีจะปกครองบุตรของพระเจา้ได้
อีกต่อไปพวกเราไม่มีใครจ าเป็นตอ้งเช่ือฟังค าสั่ง “นายเก่า” อีกต่อไปในฐานะท่ีเราติดต่อกบัพระคริสต ์
เราจึงนบัตวัเราเองวา่เราไดต้ายแก่ความบาปแลว้ แต่มีชีวิตอยูเ่พื่อพระเจา้ เราไม่จ  าเป็นท่ีตอ้งยอมให้
อวยัวะของเราเป็นเคร่ืองมือของความบาปอีกต่อไป เพราะเราไม่ยอมท่ีจะอยูใ่ตอ้  านาจของความอยากได้
ของตวัเองอีกต่อไป แต่เราเรียนรู้จกัน ้าพระทยัของพระเจา้ และมอบตวัของเราเองให้อยูใ่นความบงัคบั
บญัชาของพระเจา้ น่ีแหละเป็นทางแห่งชยัชนะและความยนิดีของชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พิมพท่ี์กรุงเทพโฆษณาและการพิมพ ์
โทร:31235 
501-503 ถนนมหาพฤฒาราม พระนคร 
นางสุพตัร์ สระแสง ผูพ้ิมพแ์ละผูโ้ฆษณา 
10/02/2503 
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กำรเป็นคริสเตียนแท้ 
จี. คริสเตียน ไว้ซ 

 หนงัสือน้ีเขียนโดยผูเ้ขียนคนเดียวกบัผูเ้ขียนน ้าพระทยัดีเลิศของพระเจา้ จดัข้ึน
โดยเฉพาะส าหรับผูท่ี้เพิ่งเขา้เป็นคริสเตียน หนงัสือน้ีกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี 

 จะทราบไดอ้ยา่งไรวา่ท่านรอดพน้บาปแลว้ 
 จะศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์ไดอ้ยา่งไร 
 การเป็นพยานต่อผูอ่ื้น 
 ความรับผดิชอบของท่าน 
 การเก่ียวขอ้งกบัโลก 
 ผูช่้วยภายในของท่าน 

เลขท่ี 527/1         หนา 191 หนา้ 
__________________________ 

โอ. เอม็. เอฟ.       135 ถนนป้ัน สีลม กรุงเทพฯ 
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โอ. เอม็. เอฟ. 

135 ถนนป้ัน สีลม กรุงเทพฯ 
กุมภาพนัธ์ 1960 
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