
1 

การวางใจพระเจ้า 
โดย เบญจมาส  ถิระสาโรช 

(ในการดูแลของ ศจ.ดร.มาโนช  แจ้งมุข) 
โครงร่างค าเทศนาแบบ Topical Sermon 
ข้อพระธรรม เยเรมีย ์17:7 
เร่ือง การวางใจพระเจา้ 
หัวข้อเร่ือง การวางใจพระเจา้น าไปสู่พระพร 
ประโยคสรุป ในฐานะท่ีเราเป็นคริสเตียน เราตอ้งวางใจพระเจา้ในการด าเนินชีวิต แต่ละวนัดว้ย 

และเม่ือเราวางใจพระเจา้ เราจะไดรั้บพระพร 
ค าถาม เราจะรับพระพรจากการวางใจพระเจา้ไดอ้ยา่งไร? 
ประโยคเช่ือม มีความจริงอยู ่2 ประการท่ีเราตอ้งเรียนรู้ 
ค าไข ความจริง 
โครงเร่ือง 
1. เราต้องรู้จักเอาชนะอุปสรรคทีขั่ดขวางการวางใจพระเจ้า มีอยู่ 3 ส. ด้วยกนั คือ  
1.1 ความสามารถของตนเอง (กนัดารวถีิ 14: 39-45) 
1.2 สติปัญญาของตนเอง (2 พงศาวดาร 26: 9-15) 
1.3 สมบติัของตนเอง (อิสยาห์ 39: 1-6) 
2. เราต้องรู้จักวธีิแห่งการไว้วางใจพระเจ้าทีจ่ะน าไปสู่พระพร มีอยู่ 3 ช. ด้วยกนั คือ  
2.1 เช่ือมัน่ในพระสัญญาของพระเจา้ (โยชูวา 1: 1-3, 5-6, 9) 
2.2 ช่ืนชมในพระลกัษณะของพระเจา้ (นางรูธ 1-4) 
2.3 ชมเชยในพระพรของพระเจา้ (เลวนิีติ 23: 9-21, 33-36, 39-43) 

ค าน า 

เฉลยธรรมบญัญติั 34:10-12 บอกวา่ “ตั้งแต่วนันั้นมาก็ไม่มีผูเ้ผยพระวจนะคนใดเกิดข้ึนใน
อิสราเอล โมเสสผูซ่ึ้งพระเจา้ทรงรู้จกัหนา้ต่อหนา้ ไม่มีผูใ้ดเสมอเหมือนท่านในเร่ืองหมายส าคญัและ
การอศัจรรย ์ ซ่ึงพระเจา้ทรงใชท้่านใหก้ระท าในแผน่ดินอียปิต ์ ต่อฟาโรห์และต่อบรรดาขา้ราชบริพาร
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ของฟาโรห์และต่อแผน่ดินของท่านทั้งส้ินและในเร่ืองอ านาจยิง่ใหญ่ และกิจการอนัน่าเกรงกลวัและ
ใหญ่โตซ่ึงโมเสสกระท าในสายตาของคนอิสราเอลทั้งปวง” พี่นอ้งคะเราต่างก็ยอมรับวา่โมเสสเป็นผูรั้บ
ใชพ้ระเจา้ท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุด พระคมัภีร์ยนืยนัวา่ไม่มีผูเ้ผยพระวจนะคนไหนเสมอเหมือนโมเสส อพยพ 3-4 
บนัทึกเหตุการณ์ท่ีพระเจา้ปรากฏแก่โมเสส ทรงตรัสกบัเขาวา่พระองคเ์ห็นความทุกขข์องพวกอิสราเอล
ในอียปิตแ์ลว้ ทรงไดย้นิเสียงร้องของเขาเพราะการกดข่ีของพวกนายงานพระองคมี์แผนการท่ีจะปลด
แอกของชาวอียปิตอ์อกจากประชากรของพระองค ์ แต่โมเสสจะตอ้งมีส่วนในแผนการน้ีดว้ย พระองค์
จะใชเ้ขาไปเฝ้าฟาโรห์เพื่อพาอิสราเอลออกจากอียปิต ์ แลว้พระองคก์็เล่าแผนการของพระองคใ์ห้โมเสส
ฟัง เม่ือโมเสสทราบดงันั้นเขาปฏิเสธการทรงเรียกของพระเจา้ เม่ือเขามองดูตวัเองเขาขาดความมัน่ใจ
แมว้า่เขาจะเคยเป็นถึงเจา้ชายแห่งอียปิตม์าก่อน แต่เวลาก็ผา่นมาเน่ินนานแลว้ บดัน้ีเขาเป็นเพียงคนเล้ียง
ฝงูแพะแกะและอาศยัอยูใ่นบา้นของภรรยาชาวมีเดียน เขาไม่มีอะไรดีพอท่ีจะไปเขา้เฝ้าฟาโรห์ได ้ แต่
พระเจา้ตรัสกบัโมเสสวา่ “เราจะอยูก่บัเจา้” น่ีเป็นค ามัน่สัญญาจากองคผ์ูท้รงมหิธิฤทธ์ิ พระเจา้แห่งฟ้า
สวรรค ์ ผูท้รงสร้างสรรพส่ิงทั้งปวงและรวมถึงชีวติของเขาดว้ย โมเสสเช่ือมัน่ในพระเจา้องคน้ี์ เขา
วางใจวา่พระเจา้จะทรงสถิตอยูก่บัเขา เป็นพระเจา้ของเขา ดว้ยความวางใจน้ีเอง เป็นเหตุใหโ้มเสส
สามารถท าการอศัจรรยถึ์งสิบประการในอียปิต ์ ทะเลแดงแหวกออก มีน ้าไหลออกมาจากหิน เขาน า
ประชากรนบัลา้นเดินในถ่ินทุรกนัดารตลอดเวลาส่ีสิบปี ทุกส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึนไดเ้พราะค าค าเดียว “วางใจ
พระเจา้” ประโยคสรุป 

ในฐานะท่ีเราเป็นคริสเตียน เราตอ้งวางใจพระเจา้ในการด าเนินชีวติแต่ละวนัดว้ย และเม่ือเรา
วางใจพระเจา้ เราจะไดรั้บพระพร 

ค าถาม 
เราจะรับพระพรจากการวางใจพระเจา้ไดอ้ยา่งไร? 
ประโยคเช่ือม 
มีความจริงอยู ่2 ประการท่ีเราตอ้งเรียนรู้ 
เน้ือหา 

ความจริงประการที ่1 คอื 

เราต้องรู้จักเอาชนะอปุสรรคทีข่ดัขวางการวางใจพระเจ้า มอียู่ 3 ส. ด้วยกนั 

ส. ท่ีหน่ึงคือ ความสามารถของตนเอง เราไม่วางใจพระเจา้หรือวางใจพระเจา้ไดน้อ้ยเพราะ เรา
วางใจในความสามารถของตวัเอง กนัดารวถีิ 14:40-45 (อ่านสลบักนั) เม่ืออิสราเอลออกจากอียปิต ์ก าลงั
เตรียมตวัเขา้แผน่ดินคานาอนั โมเสสไดส่้งผูส้อดแนมสิบสองคนเขา้ไปดูแผน่ดินนั้น ผูส้อดแนมสิบคน
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กลบัมารายงานวา่ “อยา่เขา้ไปเลย ท่ีนัน่มีคนตวัใหญ่มากอาศยัอยู ่ พวกเราอยา่ไปสู้กบัเขาเลย เขา้ไปก็
เท่ากบัไปใหม้นัฆ่าเท่านั้นเอง อยูท่ี่น่ีก็ดีแลว้เช่ือเราสิอยา่เขา้ไปเลย มนัอนัตรายเม่ือประชาชนไดย้นิ
ดงันั้นก็ไม่ยอมเขา้ไปยดึแผน่ดิน แถมยงับ่นต่อวา่โมเสสอีกดว้ย พระเจา้ก็เลยบอกวา่ งั้นก็ไม่ตอ้งเขา้ 
กลบัไปเดินในถ่ินทุรกนัดารอีกส่ีสิบปีละกนั จนกวา่คนรุ่นน้ีท่ีกบฏต่อเราจะตายหมด เม่ือไดย้นิดงันั้น
คนอิสราเอลกลุ่มหน่ึงก็เลยบอกวา่ “ไม่เอา ไม่เอา ถา้อยา่งนั้นเราจะเขา้ไปยดึแผน่ดินคานาอนัละ เร่ือง
อะไรจะไปเดินในถ่ินทุรกนัดารตั้งส่ีสิบปี สนุกท่ีไหนกนัล่ะ” แต่พระเจา้บอกวา่อยา่ไปนะ เพราะเราจะ
ไม่ไปกบัพวกเจา้ พวกเขาก็ไม่เช่ือ คิดวา่เขาตอ้งชนะแน่ ๆ ถา้เขาคิดวา่จะแพก้็คงไม่ไป สุดทา้ยก็แพ้
กระจุยกลบัมา แลว้ก็มาร้องห่มร้องไหก้บัพระเจา้พระเจา้ก็บอกวา่ ก็บอกแลว้ไงวา่อยา่ไป ก็ยงัขืนไปอีก 

ตวัอยา่ง พี่นอ้งคะ บางทีเราก็คิดวา่ เราน่ีก็เก่งไม่ใช่ยอ่ยนะ ถา้เราใชค้วามสามารถของเรา เราจะ
จดัการทุกอยา่งใหเ้รียบร้อยได ้ เร่ืองแค่เน้ียจ๊ีบ ๆ ภาษาวยัรุ่นเคา้วา่ Child Child พระเจา้น่ีก็เกรงใจ
พระองคอ์ยูห่รอก พระองคก์็อยูเ่ฉย ๆ สักแป๊บนึงก่อนนะ เด๋ียวขา้พระองคจ์ะจดัการเอง แต่แป๊บน่ีก็นาน
เป็นเดือน ๆ แลว้ เราคิดวา่ถา้เราใชค้วามสามารถของเรามากข้ึนเราจะประสบความส าเร็จมากข้ึน ดิฉนั
ชอบเวบ็ไซทห์น่ึงมาก ช่ือ donghaeng.net เวป็ไซทน้ี์มีภาพการ์ตูนเคล่ือนไหวเร่ืองหน่ึงช่ือ Priority เป็น
ภาพของชายคนหน่ึงอยูใ่นห้องท างาน บนโตะ๊ท างานของเขามีเอกสารวางอยูเ่ตม็ไปหมด คงเป็นงานท่ี
เขาตอ้งจดัการใหเ้รียบร้อยขา้ง ๆ โตะ๊ก็ยงัมีเอกสารกองใหญ่วางอยูอี่กหลายกองดว้ยกนั ขณะท่ีก าลงั
ท างานอยูเ่ขาก็นึกข้ึนมาไดว้า่วนัน้ียงัไม่ไดอ้ธิษฐานเลย จึงบอกกบัพระเยซูวา่ “พระเยซูครับ ตอนน้ีผม
ก าลงัยุง่มาก เอาไวผ้มจะอธิษฐานทีหลงัก็แลว้กนันะ” แลว้เขาก็ท างานต่อไป นัง่ท างานอยูเ่ด๋ียวก็มาร้ือ ๆ 
ดูท่ีกองเอกสารขา้งโตะ๊ท างาน แลว้ก็กลบัมาเปิดดูเอกสารท่ีอยูบ่นโตะ๊ เด๋ียวก็เดินไปท่ีตูเ้ก็บเอกสารเพื่อ
หาอะไรบางอยา่ง แลว้ก็เดินวนไปวนมาอยูอ่ยา่งนั้นดูแลว้ก็รู้สึกวา่น่าเวยีนหวัจริง ๆ แลว้เขาก็ไดย้นิเสียง
พระเยซูตรัสวา่ “คุณอยากฟังเร่ืองของเราไหม?” ชายคนน้ีตอบวา่ “โธ่พระเยซูครับ มนัไม่ใช่เวลาท่ีจะมา
ฟังอะไรตอนน้ี ผมก าลงัยุง่มากนะครับ เอาไวผ้มเคลียร์งานพวกน้ีเสร็จเม่ือไร ผมจะอ่านเร่ืองของ
พระองคจ์ากพระคมัภีร์เอาเองก็แลว้กนันะครับ” เงียบไม่มีเสียงตอบจากพระเยซู แต่กลายเป็นเสียงทูต
สวรรคอ์งคห์น่ึงร้องเรียกพระเยซูมาจากทางดา้นหลงัวา่ “พระเยซูครับ กรุณาหนัมาดูเอกสารพวกน้ี
หน่อยไดไ้หมครับ? ทูตสวรรคอ์งคน้ี์ก าลงัหอบเอกสารกองหน่ึงเอาไวใ้นมือดา้นหลงัของทูตสวรรคย์งั
มีเอกสารอีกกองใหญ่ท่ีรอให้พระเยซูสั่งการ แลว้ทูตสวรรคอี์กองคห์น่ึงก็เขา้มากระซิบบอกวา่ “ชูว.์..
คุณตอ้งรอนะ เพราะวา่ส่ิงส าคญัอนัดบัแรกของพระเยซูก็คือการใชเ้วลากบัชายหนุ่มคนนั้น” น่าเสียดาย
ท่ีค าสนทนาน้ีไม่ไดย้นิไปถึงหูของชายคนนั้นเขายงัคงยุง่อยูก่บัการท างานต่อไป และปล่อยใหพ้ระเยซู
นัง่รอเขาอยูอ่ยา่งนั้นเอง 
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การน ามาใช้ 

พี่นอ้งคะบางทีเราก็เป็นแบบน้ีนะคะ ปกติเคยต่ืนข้ึนมาเฝ้าเด่ียวตอน 6 โมงเชา้ แต่ถา้วนัไหนมี
สอบก็คิดวา่เองดเอาไวก่้อนก็ไดม้ั้ง สู้เอาเวลาไปอ่านหนงัสือเตรียมสอบไม่ดีกวา่เหรอ ก็คือวางใจ
ความสามารถของตวัเอง หรือบางทีเราก็ยุง่กบังานท่ีวิง่เขา้มาหาเราจนบางทีก็ลน้มือ อาจจะเป็นงานรับ
ใชท่ี้คริสตจกัรก็ได ้จนเราคิดวา่ “ถา้เราไม่ท าแลว้มนัจะเสร็จไดย้งัไงล่ะหา?” หรือ “ถา้เราไม่ท าแลว้ใคร
จะท าล่ะหา?” ดิฉนัไม่ไดบ้อกวา่การรับใชม้าก ๆ หรือการใชค้วามสามารถของเราอยา่งเตม็ท่ีเป็นส่ิงท่ี
ผดิ แต่อยากจะถามวา่ขา้งในใจน่ะ มนัวางใจอะไร วางใจในความสามารถของตนเอง หรือวางใจพระเจา้
ผูท้รงประทานความสามารถนั้นใหก้บัเรา การวางใจพระเจา้หมายถึงการใหเ้วลากบัพระเจา้ดว้ยนะคะ 
ส. แรกท่ีเป็นอุปสรรคของการวางใจพระเจา้ก็คือวางใจในความสามารถของตนเอง เช่ือมือตวัเองคิดวา่
ตวัเองเจ๋ง 

ส. ท่ีสองท่ีเป็นอุปสรรคก็คือ สิตปัญญาของตนเอง วางใจในสติปัญหาของตนเองมากเกินไป 2 
พงศาวดาร 26:9-15 (อ่านสลบักนั) กษตัริยอุ์สซียาห์แห่งยดูาห์ครองราชยน์าน 52 ปี อุสซียาห์เป็นนกั
วางแผนนกัพฒันา พระองคท์รงสร้างป้อมไวใ้นเยรูซาเล็มท่ีประตูมุม ประตูหุบเขา และในถ่ินทุรกนัดาร
ปัองกนัไวอ้ยา่งแขง็แรง ทรงสกดัหินท าท่ีขงัน ้าหลายแห่งเพื่อใชใ้นการชลประทาน ทรงสนบัสนุนการ
เพาะปลูกทรงวางแผนพฒันาการเกษตรกรรมในยดูาห์ใหเ้จริญ พระองคมี์ฝงูสัตวใ์หญ่โต มีชาวนาและ
คนแต่งตน้องุ่นมากมายเรือกสวนไร่นาในยดูาห์ก็ผลิดอกออกผลอุดมสมบูรณ์ อุสซียาห์มัน่ใจวา่ยดูาห์
ไม่มีวนัตอ้งประสบกบัการกนัดารอาหารแมใ้นยามท่ีขา้ศึกมาปิดลอ้มเมือง อุสซียาห์มีทแกลว้ทหารสอง
พนัหกร้อยคน มีทหารทั้งหมดสามแสนเจด็พนัหา้ร้อยคน พระองคไ์ดเ้ตรียมโล่ หอกหมวก เส้ือเกราะ 
ธนูและกอ้นหินส าหรับสลิงไวม้ากมาย ทรงท ากลไกไวบ้นป้อมในกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อยงิลูกธนูและโยน
กอ้นหินใหญ่ ๆ อุสซียาห์ศึกษายทุธศาสตร์ทางการทหารจนช ่าชองและไดเ้ตรียมทุกอยา่งไวพ้ร้อม
ส าหรับการศึกสงคราม อุสซียาห์มัน่ใจวา่เยรูซาเล็มเป็นเมืองป้อมท่ีเขม้แขง็ท่ีสุด ไม่มีวนัท่ีจะถูกขา้ศึก
โจมตีเขา้มาได ้ เน่ืองจากไดว้างแผนไวอ้ยา่งดี แต่วา่เม่ือเวลาผา่นไปเพียงร้อยกวา่ปี ในรัชกาลของเศเดคี
ยาห์ เมืองป้อมแขง็แรงน้ีก็ถูกท าลายลงยอ่ยยบัดว้ยน ้ามือของกองทพับาบิโลน ศตัรูไดเ้ผาพระนิเวศของ
พระเจา้ พงัก าแพงกรุงเยรูซาเล็มลง และเอาไฟเผาพระราชวงัส่ิงท่ีคงเหลือไวมี้เพียงกองซากปรักหกัพงั
และประชาชนท่ียากจนท่ีสุดของแผน่ดินเท่านั้นเอง บทเรียนจากประวติัศาสตร์ไดส้อนใหเ้รารู้วา่อยา่
วางใจในสติปัญญาของตนเอง 

ตัวอย่างทีห่น่ึง มีคนหน่ึงท าดอกเตอร์อยู ่ เขาท าไดดี้มากเลยนะคะ ใครท่ีไดอ่้านวทิยานิพนธ์
ของเขาต่างก็ชมวา่โอโ้หยอดเยีย่มมาก ยงัไงก็จบตอนนั้นเขาเป็นผูเ้ช่ือใหม่ เขาบอกวา่ถา้พระเจา้ไม่ช่วย
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ก็ไม่มีปัญหาอะไรจบแน่ แต่ปรากฏวา่เม่ือส่งไปกรรมการตีกลบั ไม่จบค่ะ เขาผดิหวงัมาก ท าไมล่ะ แต่
สุดทา้ยก็กลบัใจใหม่ ขอเช่ือพึ่งวางใจพระเจา้ แลว้ก็แกนิ้ด ๆ หน่อย ๆ แค่นั้นเองแลว้ก็จบ 

ตัวอย่างทีส่อง ไม่เพียงแต่ในดา้นการเรียนเท่านั้น การรับใชก้็เช่นเดียวกนั ดิฉนัเคยร่วมรับใช้
กบัคริสตจกัรแห่งหน่ึง เป็นคริสตจกัรท่ีมีการเซทระบบวางแผนจดัการทุกอยา่งไวดี้ยอดเยีย่ม ผูน้ า
คริสตจกัรจบดอกเตอร์ทางดา้นการบริหารองคก์รมาจากต่างประเทศเขาเป็นผูน้ าท่ีมีวสิัยทศัน์ มี
เป้าหมายชดัเจน มีการวางแผนทั้งระยะสั้น ระยะยาวภายใน 10 ปีน้ี อยากเห็นอะไรก็เขียนลงไปแลว้ก็มา
ซอยยอ่ยเป็นแผน 5 ปี 3 ปี 1 ปี 1 ไตรมาส และภายใน 1 เดือนน้ีอยากเห็นอะไร สติปัญญามีอยูเ่ท่าไหร่ก็
บีบคั้นมนัออกมา ใชร้ะบบการบริหารจดัการท่ีคิดวา่เจ๋งท่ีสุด เตรียมไวพ้ร้อมหมดทั้งแผนเอ แผนบี ถา้
แผนเอไม่ส าเร็จก็ใชแ้ผนบีแทนไดว้างแผนไวย้อดเยีย่มมาก ไม่มีรอยโหวห่รือรูร่ัวเลยนะ แต่ผลท่ีออกมา
ก็ไม่ใช่อยา่งท่ีคาดการณ์เอาไว ้

การน ามาใช้ 

พี่นอ้งคะ อยา่วางใจในสติปัญญาของตนเองเราท าตามท่ีวางแผนเอาไวไ้ดแ้ต่อยา่คิดวา่มนัจะให้
ค  าตอบสุดทา้ยท่ีน่าพึงพอใจกบัเรา ท าไมล่ะ ก็เพราะวา่ในระบบความคิดของมนุษย ์ 1+1=2 แต่ส าหรับ
พระเจา้มนัไม่ใช่ ในพระเจา้ 1+1 ไม่ใช่ 2 แต่เป็นอะไรก็ไดท่ี้พระเจา้ทรงมีน ้าพระทยั เพราะฉะนั้นเผื่อใจ
เอาไวบ้า้งถา้พระเจา้จะแทรกแซงแผนงานแห่งดวงความคิดของเรา 

ส.ท่ีสามท่ีเป็นอุปสรรคก็คือ สมบติัของเรา บางทีเราไม่วางใจพระเจา้เพราะพระเจา้มองไม่เห็น 
วางใจในเงินสิ อิสยาห์ 39:1-6 (อ่านสลบักนั) เม่ือกษตัริยเ์ฮเซคียาห์ทรงประชวรใกลจ้ะส้ินพระชนม ์เขา
ไดร้้องไห้ต่อพระพกัตร์พระเจา้ ขอใหพ้ระองคร์ะลึกวา่เขาไดแ้สวงหาพระเจา้อยา่งสุดจิตสุดใจเพียงใด 
พระเจา้ทรงฟังเสียงคร ่ าครวญของเขา ทรงเพิ่มชีวิตใหเ้ขาอีกสิบหา้ปี แลว้ใหอิ้สยาห์เขา้ไปถวายการ
รักษาแก่เฮเซคียาห์ พระราชาก็หายประชวร คลอ้ยหลงัจากนั้นมาไม่เท่าไร เมโรดคับาลาดนัราชโอรส
แห่งบาบิโลน ซ่ึงขณะนั้นยงัเป็นเพียงเมืองเล็ก ๆ และเป็นเมืองข้ึนของยดูาห์ไดม้าถวายเคร่ืองราช
บรรณาการ และเม่ือไดย้นิข่าววา่เฮเซคียาห์เพิ่งหายจากอาการประชวรก็อยากจะเขา้เฝ้าเพื่อถวายความ
จงรักภกัดี เฮเซคียาห์ทราบดงันั้นก็นึกอยากอวดสมบติั ความมัง่คัง่และพระบารมีของพระองค ์ จึงพาเม
โรดคับาลาดนัและขา้ราชการท่ีตามเสด็จมาดว้ยไปชมสมบติัในทอ้งพระคลงัของพระองค ์ พระวจนะ
ของพระเจา้จึงมาถึงเฮเซคียาห์ผา่นทางอิสยาห์วา่ “ทุกส่ิงท่ีบรรพบุรุษของพระองคไ์ดส้ะสมไวจ้นถึง
วนัน้ีจะตอ้งถูกขนเอาไปยงับาบิโลนไม่เหลือไวแ้มส้ักส่ิงเดียว เพราะพระองคมิ์ไดว้างใจในพระเยโฮ
วาห์ พระเจา้ผูท้รงประทานสมบติัเหล่าน้ีแก่พระองค”์ เพียง 98 ปีต่อมา ในปี 586 กคศ.กองทพัคนเคล
เดียก็บุกเขา้มายดึยดูาห์ และกวาดตอ้นผูค้นไปเป็นเชลยยงักรุงบาบิโลน น่ีคือตวัอยา่งของคนท่ีวางใจใน
สมบติัของตนเอง 
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ตัวอย่างทีห่น่ึง มีคนหน่ึงสมยัเป็นนกัศึกษาก็กินขา้วแกง ท างานไดเ้งินเดือนหา้หกพนัก็กินขา้ว
แกงจนไดเ้ล่ือนข้ึนเป็นผูบ้ริหารมีเงินเดือนเป็นหม่ืนก็ยงักินขา้วแกง บางทีมีเงินเยอะข้ึนก็ไม่ไดท้  าใหมี้
อะไรเพิ่มข้ึนนะคะ มีคนอ่ืนมาช่วยใชต้ลอด 

ตัวอย่างทีส่อง คุณหมอคนหน่ึงท างานเก็บเงิน ๆ ๆ เขาซ้ือท่ีดินสะสมเอาไวเ้ยอะมาก ต่อมาเขา
ป่วงเป็นมะเร็ง เงินท่ีสะสมไวก้็ตอ้งเอามาใชรั้กษาตวั ก็ใหเ้ขาไป ใหเ้ขาไป ท่ีดินท่ีสะสมเอาไวก้็ตอ้งขาย
ไปในราคาท่ีเรียกวา่ขาดทุนแบบเห็น ๆ เลยนะ เพราะวา่รอไม่ได ้ เงินน่ีตอ้งใชแ้ลว้ ถา้ขืนรอจนขายได้
ก าไรก็อาจไม่ทนัการณ์ จนคุณหมอคนน้ีพดูวา่ท างานหาเงินเล้ียงหมอจริง ๆ เลย คือ เล้ียงหมออีกคน
หน่ึง 

การน ามาใช้ 

อยา่วางใจในสมบติัท่ีมีอยูเ่พราะวา่มนัมีไดม้นัก็มีหมดได ้ พี่นอ้งคะ สมมุติวา่มีคริสตจกัรสอง
แห่งติดต่อขอเชิญเราไปเป็นศิษยาภิบาล คริสตจกัรแรกเสนอเงินเดือนมาให้เลย 20,000 บาท มี
สวสัดิการค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร มีบา้นพกัให ้มีรถประจ าต าแหน่งใหข้บั แถมยงั
จะเปิดบญัชีประกนัชีวิตใหด้ว้ย เพื่อเป็นหลกัประกนัความมัน่คงใหก้บัครอบครัว กบัอีกคริสตจกัรหน่ึง 
สมาชิกส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษากบัคนท างานหาเชา้กินค ่า คริสตจกัรไม่ไดย้ืน่ขอ้เสนอใด ๆ นอกจากบอก
วา่พวกเขาตอ้งการผูเ้ล้ียงดูฝ่ายจิตวญิญาณ และไดทู้ลขอต่อพระเจา้ในเร่ืองน้ีมาระยะหน่ึงแลว้ หลงัจาก
ท่ีศิษยาภิบาลคนเก่าขอลาออกไปเน่ืองจากไม่ไดรั้บเงินเดือนติดต่อกนัเป็นเวลาสามเดือน เราจะตดัสินใจ
อยา่งไรถา้หลงัจากท่ีไดอ้ธิษฐานขอการทรงน าแลว้และพระเจา้บอกใหไ้ปคริสตจกัรท่ีสอง เรายงัจะ
มัน่ใจในการเล้ียงดูของพระเจา้อยูห่รือไม่ พระเจา้ตรัสวา่พระองคท์รงเล้ียงดูนกในอากาศ ถา้เราจะตอ้ง
อดนกมนัอดก่อน 

ตัวอย่างสรุปประการที ่1 

มีชายคนหน่ึงเป็นนกัปีนเขาท่ีมีช่ือเสียงมาก วนัหน่ึงเขาไดข้่าววา่ นกัปีนเขารุ่นนอ้งคนหน่ึง
ก าลงัวางแผนพิชิตยอดเขาแห่งหน่ึงซ่ึงยงัไม่เคยมีใครไปพิชิตมนัมาก่อน ดงันั้นเขาจึงตั้งใจวา่จะตอ้งไป
พิชิตยอดเขานั้นตดัหนา้นกัปีนเขารุ่นนอ้งคนนั้นใหไ้ด ้ แต่วา่ในขณะนั้นสภาพภูมิอากาศไม่เอ้ืออ านวย
ต่อการปีนเขาสักเท่าไร อีกทั้งกรมอุตุนิยมวทิยาก็ประกาศเตือนวา่จะมีพายหิุมะพดัผา่นในบริเวณนั้น แต่
ชายคนน้ีไม่สนใจต่อค าเตือนขณะท่ีเขาก าลงัปีนเขาข้ึนไปสูงข้ึนเร่ือย ๆ สูงข้ึนเร่ือย ๆ ลมก็เร่ิมพนัแรง
ข้ึน แรงข้ึน แลว้หิมะก็เร่ิมโปรยปรายลงมา แต่เขาก็ยงัคงปีนต่อไป ปีนต่อไป ประมาณคร่ึงชัว่โมงต่อมา
ก็ไดรั้บสัญญาณเตือนภยัจากหน่วยกูภ้ยัในบริเวณนั้นวา่ใหรี้บหาท่ีหลบเพราะวา่อีกไม่นานหิมะจะตก
หนกัข้ึนและอาจรุนแรงจนกลายเป็นพายหิุมะได ้แต่เน่ืองจากชายคนน้ีเห็นวา่อีกไม่เท่าไรก็จะถึงยอดเขา
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อยูแ่ลว้ จึงตั้งหนา้ตั้งตาปีนต่อไป ปีนต่อไป รอบ ๆ ตวัเขาก็เร่ิมมืดลงทุกที หิมะก็ตกหนกัมากข้ึน ขณะท่ี
ก าลงัปีนเขาอยูน่ั้นเอง หมุดเหล็กตวัหน่ึงก็หลุดตกลงไปขา้งล่างเป็นเหตุใหร่้างของเขาร่วงหล่นลงไป
ดว้ย ในเส้ียววนิาทีนั้นเอง เขาร้องเรียกหาพระเจา้ เน่ืองจากมีตะขอเหล็กอนัหน่ึงท่ีปักยดึไวบ้นยอดเขา
ซ่ึงร้อยเชือกผกูไวก้บัร่างของชายคนน้ี เม่ือร่างของเขาหล่นลงมาจนสุดความยาวของเชือกจึงหอ้ยแกวง่
อยูท่่ามกลางความมืดมิดและหิมะท่ีตกลงมาอยา่งหนกั แลว้ก็มีเสียงหน่ึงผดุข้ึนในใจของเขาวา่ “ตดัเชือก
สิ” (ปกตินกัปีนเขาจะมีมีดพกไวก้บัตวัเสมอ) แต่ชายคนน้ีกลบัยิง่ก าเชือกในมือใหแ้น่นมากข้ึนกวา่เดิม 
เชา้วนัรุ่งข้ึนพวกหน่วยกูภ้ยัก็ไดพ้บศพชายคนหน่ึงห้อยอยูบ่นเชือกห่างจากพื้นดินข้ึนไปประมาณ 2 ฟุต 
เขาเสียชีวติโดยท่ีมือยงัก าเชือกเส้นนั้นไวแ้น่นทีเดียว 

พี่นอ้งคะ วนัน้ีมือของเราก าลงัก าเชือกเส้นนั้นอยูห่รือเปล่า เราหวงัวา่มนัจะช่วยเราได ้ หวงัวา่
มนัจะเป็นค าตอบใหก้บัเราได ้ แต่สุดทา้ยกลบัมีแต่ความวา่งเปล่า ถา้เราเป็นเช่นนั้น ปล่อยมือจากเชือก
แลว้หนัมาวางใจพระเจา้เถอะค่ะ พระคมัภีร์สัญญาวา่ “คนทีว่างใจในพระเจ้าย่อมได้รับพระพร” 

ทบทวน 

ดิฉนัไดพ้ดูแลว้วา่เราจะรับพระพร จากการวางใจพระเจา้ไดโ้ดย เรียนรู้ความจริง 2 ประการ 
ประการแรก คือ เราตอ้งรู้จกัเอาชนะอุปสรรคท่ีขดัขวางการวางใจพระเจา้ ซ่ึงมีอยู ่ 3 ส.ดว้ยกนั ส.แรก
คือ วางใจในความสามารถของตนเอง ส.ท่ีสองคือ วางใจในสติปัญญาของตนเอง และส.ท่ีสามคือ 
วางใจในสมบติัของตนเอง 

ความจริงประการทีส่องคอื 

เราต้องรู้จักวธีิแห่งการวางใจพระเจ้าทีจ่ะน าไปสู่พระพร มทีั้งหมด 3 ช.ด้วยกนั 

วนัน้ีมี 3 ส. กบั 3 ช.ฟังดี ๆ นะคะ 3 ช.น่ีมีอะไรบา้ง 
ช.ทีห่น่ึงคือ เช่ือมัน่ในพระสัญญาของพระเจา้ โยชูวา 1:1-3, 5-6, 9 (อ่านสลบักนั) น่ีเป็น

เหตุการณ์ภายหลงัการตายของโมเสส เป็นช่วงถ่ายโอนการเป็นผูน้ าจากโมเสสมาเป็นโยชูวา อพยพ 17 
โยชูวาเป็นแมท่พัของอิสราเอลน าประชาชนออกไปสู้รบกบัคนอามาเลขจนไดรั้บชยัชนะ อพยพ 33 โยชู
วายนืเฝ้าอยูห่นา้เตน้ทน์ดัพบรอโมเสสตอนท่ีโมเสสข้ึนไปเฝ้าพระเจา้บนภูเขาซีนายเพื่อรับพระบญัญติั 
ขณะท่ีประชาชนก าลงันมสัการรูปโคทองค า โยชูวาเป็นชายท่ีแขง็แกร่งและในขณะเดียวกนัเขาก็เป็น
คนฝ่ายวญิญาณ หลงัจากการไวทุ้กขถึ์งโมเสสเป็นเวลาสามสิบวนัส้ินสุดลง พระเจา้ทรงปรากฏกบัโยชู
วา และทรงหนุนใจเขาถึงสามคร้ังวา่ “จงเขม้แขง็และกลา้หาญเถิด อยา่ตกใจหรือคร้ามกลวัเลย เพราะวา่
เจา้ไปในถ่ินฐานใด พระเยโฮวาห์พระเจา้ของเจา้ทรงสถิตกบัเจา้” โยชูวาตอ้งล  กข้ึนมาเป็นผูน้ าหลกั
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ต่อจากโมเสส นบัตั้งแต่น้ีไปเขาจะตอ้งยนืหยดัดว้ยตนเอง ไม่มีโมเสสแลว้ เขาจะตอ้งติดตามพระเจา้
โดยตรง ไม่มีมนุษยค์นไหนอยูร่ะหวา่งกลาง เม่ือ 2nd  man ตอ้งลุกข้ึนมาเป็น 1st man พระเจา้ทรงสัญญา
วา่จะไม่มีผูใ้ดยนืหยดัต่อสู้เขาไดต้ลอดชีวิตของเขา พระเจา้อยูก่บัโมเสสมาแลว้อยา่งไร ก็จะอยูก่บัเขา
ดว้ยอยา่งนั้น พระองคจ์ะทรงประทานความส าเร็จใหแ้ก่เขาในการน าอิสราเอลเขา้ไปยดึครองแผน่ดิน 
และโยชูวาก็เช่ือมัน่ในพระสัญญาของพระเจา้ท่ีทรงประทานใหแ้ก่เขา โดยการเช่ือมัน่น้ีเองท่ีแสดงให้
เราเห็นวา่โยชูวาไวว้างใจพระเจา้ เม่ือเราอ่านหนงัสือโยชูวาเราจะพบวา่เม่ือโยชูวาน าอิสราเอลออกไป
ท าสงครามกบัเมืองใดเขาก็ไดรั้บชยัชนะทุกคร้ังไป และวธีิการรบของเขาก็แปลกประหลาดเกินกวา่ท่ี
มนุษยค์นใดจะคิดได ้โยชูวา 6 พระเจา้บอกโยชูวาใหไ้ปยึดเมืองเยรีโค แผนยทุธศาสตร์ของพระเจา้ก็คือ 
ใหจ้ดัทพัเป็นสามกอง กองหนา้เป็นทหารถืออาวธุพร้อมรบ กองกลางใหปุ้โรหิตเจ็ดคนถือเขาแกะเจด็
คนัเดินน าหนา้หีบพนัธสัญญา ส่วนกองหลงัเป็นทหารถืออาวธุเดินตามไป เม่ือปุโรหิตเป่าเขาแกะก็ให้
เร่ิมออกเดิน ใหเ้ดินรอบก าแพงเมืองเยรีโคอยา่งน้ีวนัละหน่ึงรอบเป็นเวลาหกวนั อยา่ใหมี้เสียงเล็ดลอด
ออกมาจากปากของคนใดเลยและในวนัท่ีเจด็ให้เดินรอบก าแพงเจด็รอบ ในรอบท่ีเจ็ดเม่ือปุโรหิตเป่า
เขาแกะก็ใหป้ระชาชนโห่ร้องแลว้ก าแพงเมืองเยรีโคจะพงัลงมา แลว้เจา้จงน าพวกเขาเขา้ไปยดึแผน่ดิน
นั้น โหอะไรกนัน่ีพระเจา้ บอกอะไรแบบน้ีหา? น่ีมนัเป็นแผนยทุธศาสตร์เล่มไหนเน่ียบอกใหท้หารถือ
อาวธุน าหนา้หีบพนัธสัญญาเดินรอบก าแพงเมืองศตัรูวนัละหน่ึงรอบ หา้มพดูแมแ้ต่ค าเดียว ใหเ้ดินอยา่ง
น้ีหกวนั พอถึงวนัท่ีเจด็ให้โห่ร้องแลว้ก าแพงเมืองจะพงัลงมา ลอ้เล่นรึเปล่าพระเจา้ ผมไม่ตลกดว้ยนา 
พระองคดู์สิ ก าแพงเมืองมนัไม่ไดก้ระจอกเลยนะครับ พระองคเ์ห็นมั้ยวา่เขาสร้างบา้นอยูบ่นก าแพง
เมืองดว้ยนะ แลว้มาบอกวา่แค่โห่ร้องแลว้ก าแพงจะพงัลงมา อยา่พดูถึงวนัท่ีเจด็เลยแค่วนัแรกท่ีไปเดิน
พวกศตัรูเห็นเขา้ก็คงจะหวัเราะเยาะพวกเราแลว้ โยชูวาพูดแบบน้ีหรือเปล่าคะ เปล่าเลย เขาเช่ือมัน่ใน
พระสัญญาของพระเจา้วา่ เม่ือท าตามอยา่งน้ีแลว้พระเจา้จะท าใหพ้วกเขาจะไดรั้บชยัชนะ เม่ือเขาวางใจ
พระเจา้ พระองคท์รงประทานความส าเร็จใหแ้ก่เขา 

การน ามาใช้ 

พี่นอ้งคะ บางคนในหอ้งน้ีเป็น 2nd man บางคนก็เป็น 1st man แต่ก่อนหนา้น้ีท่านก็คงเคยเป็น 
2nd man มาก่อนจริงไหมคะ เม่ือพระเจา้บอกใหท้่านกา้วข้ึนมาเป็น 1st man นั้นท่านรู้สึกอยา่งไรหรือคน
ท่ีเป็น 2nd man อยูใ่นเวลาน้ี ถา้พระเจา้เรียกใหท้่านกา้วข้ึนไปเป็น 1st man ท่านจะรู้สึกอยา่งไร พระเจา้
ไม่เคยใชผู้ใ้ดโดยปล่อยใหเ้ขาฉายเด่ียวอยูค่นเดียว แต่พระองคส์ัญญาวา่จะสถิตอยูด่ว้ยและจะน าไป
จนกระทัง่งานนั้นส าเร็จตามพระประสงคข์องพระองค ์ โรม 8:28 บอกวา่ “เรารู้วา่พระเจา้ทรงช่วยคนท่ี
รักพระองคใ์ห้เกิดผลอนัดีในทุกส่ิง คือคนทั้งปวงท่ีพระองคไ์ดท้รงเรียกตามพระประสงคข์องพระองค”์ 
เกิดผลอนัดีในทุกส่ิง เราเช่ือมัน่ในพระสัญญาขอ้น้ีไหมคะ ถา้เช่ือใหเ้ราวางใจพระเจา้ ไม่วา่เราก าลงัรับ
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ใชพ้ระองคอ์ยูใ่นพนัธกิจใด ไม่วา่เราจะไดรั้บการสนบัสนุนร่วมมือจากทีมงานดีหรือไม่อยา่งไร ขอให้
เราวางใจพระเจา้เพราะวา่พระองคจ์ะทรงกระท าใหส้ าเร็จ ช.แรกท่ีเป็นวธีิแห่งการวางใจพระเจา้ท่ีจะน า
เราไปสู่พระพรก็คือ ช.เช่ือมัน่ในพระสัญญาของพระเจา้ 

ช.ทีส่องคือ ช่ืนชมในพระลกัษณะของพระเจา้ ประวติันางรูธ.1-4 (ไม่ตอ้งอ่านแต่สรุปใหฟั้ง) 
หนงัสือนางรูธเป็นเร่ืองราวของหญิงชาวโมอบัคนหน่ึงช่ือรูธ เธอเป็นภรรยาของมาห์โลน ชาวยวิท่ี
อพยพไปยงัโมอบัพร้อมกบัครอบครัวเพื่อหนีการกนัดารอาหารในอิสราเอล ขณะท่ีรูธอาศยัอยูใ่น
แผน่ดินโมอบันั้นเธอไดย้นิค าล ่าลือเก่ียวกบัพระเยโฮวาห์ วา่ทรงเป็นพระเจา้ท่ีทรงฤทธ์ิอ านาจสูงสุด
เหนือบรรดาพระทั้งปวงทัว่ใตฟ้้า พระองคท์รงครอบครองสูงสุด ทรงสู้รบเพื่ออิสราเอลประชากรของ
พระองค ์ ทรงแหวกทะเลแดงออกอยา่งอศัจรรยเ์พื่อให้ชาวอิสราเอลเดินไปบนดินแหง้หนีจากการไล่
ตามของกองทพัฟาโรห์ทรงน าอิสราเอลในถ่ินทุรกนัดารดว้ยเสาเมฆและเสาไฟ ทรงกระท าใหน้ ้าใจ
จอร์แดนคัง่เป็นทางเดินเพื่อใหช้าวอิสราเอลยกเขา้มาในคานาอนัไดอ้ยา่งง่ายดาย ทรงท าใหก้ าแพงเมือง
เยรีโคถล่มดว้ยวธีิการพิสดารท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีมา แลว้ยงัมีอีกหลายเหตุการณ์ท่ีช้ีใหเ้ห็นถึงความน่าเกรง
ขาม พระหตัถท่ี์เหยยีดออก และความรักมัน่คงท่ีพระเจา้ทรงมีต่อประชากรของพระองค ์ ไม่แปลกเลยท่ี
รูธจะรู้สึกช่ืนชมในพระเจา้องคน้ี์ ดงันั้นเธอปรารถนาจะเป็นส่วนหน่ึงในประชากรของพระองค ์ และ
เม่ือเธอไดแ้ต่งงานกบัมาห์โลน เธอก็รับเอาพระเยโฮวาห์มาเป็นพระเจา้ของเธอดว้ย รูธใชชี้วติร่วมกบั
มาห์โลนไดป้ระมาณสิบปีมาห์โลนก็เสียชีวติ รูธจึงอยูภ่ายใตก้ารปกครองของแม่สามีช่ือนาโอมี เม่ือนา
โอมีไดข้่าววา่การกนัดารอาการท่ีแผน่ดินอิสราเอลส้ินสุดลงแลว้ นาโอมีจึงตดัสินใจเดินทางกลบับา้นท่ี
เมืองเบธเลเฮม รูธขอตามนาโอมีไปท่ีเบธเลเฮมดว้ย เพราะเธอไดเ้ช่ือวางใจในพระเยโฮวาห์พระเจา้ท่ี
ชาวอิสราเอลนมสัการดว้ยเช่นกนั เม่ือรูธมาถึงเบธเลเฮม เธอไม่ไดน่ิ้งดูดายดว้ยความเกียจคร้าน แต่เธอ
ขออนุญาตนาโอมีออกไปเก็บรวงขา้วตกในทุ่งนาเพื่อจะมีอาการกิน เธอวางใจในความรักมัน่คงของ
พระเจา้ วางใจในความรอดท่ีมาจากพระหตัถข์องพระองค ์วางใจวา่พระองคท์รงเป็นป้อมปราการมัน่คง
ใหก้บัเธอ วางใจพระเจา้ทรงจดัเตรียมการเล้ียงดูส าหรับเธอ เม่ือก่อนรูธรู้สึกช่ืนชมในพระลกัษณะของ
พระเจา้เพราะเธอไดย้นิค าล ่าลือถึงพระองคด์ว้ยหู แต่บดัน้ีเธอก าลงัจะไดเ้ห็นพระองคด์ว้ยตาของเธอเอง 

การท่ีเธอออกไปเก็บขา้วตกในนา เป็นการกระท าแห่งความไวว้างใจ เพราะการเป็นคนแปลก
หนา้ เธอไม่อาจรู้ไดว้า่ใครเป็นเจา้ของนา มีหลกัเขตส าหรับนาแต่ละผนื แต่ไม่มีร้ัวหรือเคร่ืองหมายระบุ
ช่ือตระกลูใหเ้ห็น ยิง่กวา่นั้นในฐานะท่ีเป็นผูห้ญิงและเป็นคนต่างชาติ เธออาจไดรั้บอนัตราย แต่โดยการ
ทรงน าของพระเจา้ รูธเขา้ไปเก็บขา้วตกในนาของโบอาสผูเ้ป็นญาติสนิทคนหน่ึงของมาห์โลนและใน
ทา้ยท่ีสุดพระเจา้ทรงน าใหโ้บอาสและรูธไดแ้ต่งงานกนั รูธใหก้ าเนิดบุตรชายคนหน่ึงช่ือโอเบด ซ่ึง
ต่อมากลายเป็นปู่ ทวดของกษตัริยด์าวิด หญิงต่างชาติธรรมดาคนหน่ึงซ่ึงเป็นท่ีดูหม่ินเหยยีดหยาม ได้
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กลายมาเป็นบรรพบุรุษของพระเมสสิยาห์ พระผูช่้วยใหร้อดของมนุษยชาติ น่ีเป็นพระพรยิง่ใหญ่ท่ีสุด
ส าหรับเธอเหตุเพราะเธอรู้จกัพระเจา้ท่ีเธอเช่ือและช่ืมชนในความเป็นพระเจา้ของพระองค์ 

การน ามาใช้ 

พี่นอ้งคะ อาจจะมีบางคร้ังท่ีเราลืมท่ีจะหยดุแลว้หนัมาช่ืนชมในพระลกัษณะของพระเจา้ บางที
เรายุง่เกินไปจนไม่มีเวลาแมแ้ต่จะอยูน่ิ่ง ๆ สักครู่เพื่อพิจารณาถึงความเป็นพระเจา้ของพระเยซู พระองค์
เป็นผูใ้ดในชีวิตของเรา พระองคเ์ป็นพระบิดานิรันดร์ส าหรับคนบาปท่ีเคยหลงหายอยา่งเรา เป็นพระเจา้
ผูท้รงบริสุทธ์ิ ทรงยติุธรรมเสมอ พระองคเ์ท่ียงตรงในการพิพากษา ทรงสัตยซ่ื์อ ทรงรักอยา่งมัน่คง 
เป่ียมดว้ยพระเมตตาทรงพระคุณต่อเรา พระองคไ์ม่เคยเปล่ียนแปลง ทรงเป็นพระเจา้ผูด้  ารงอยูช่ัว่นิจนิ
รันดร์ พี่นอ้งคะถา้ใจของเราอ่ิมเอมอยูใ่นการช่ืนชมพระเจา้ตามพระลกัษณะของพระองค ์ เราจะพบวา่
ความวางใจพระเจา้จะเกิดข้ึนตามมาอยา่งอตัโนมติั แมว้า่ส่ิงท่ีสายตาของเรามองเห็น ในเวลาน้ีอาจจะท า
ใหใ้จเราหวัน่ไหวไปบา้ง แต่ดว้ยความช่ืนชมท่ีเรามีต่อพระเจา้จะท าใหส้ายตาของเรามองทะลุส่ิงท่ีอยู่
ตรงหนา้ไปและเห็นถึงพระหตัถข์องพระเจา้ท่ีทรงครอบครองอยู ่ เห็นถึงพระราชกิจของพระองคท่ี์ทรง
กระท าเพื่อเรา พระเจา้ยงัท าอยูแ่มเ้ราจะมองไม่เห็นดว้ยตาเปล่า แต่ดว้ยสายตาแห่งความไวว้างในเรา
มองเห็นได ้ช.ท่ีสองท่ีเป็นวธีิแห่งการวางใจพระเจา้ท่ีจะน าเราไปสู่พระพรก็คือ ช.ช่ืนชมในพระลกัษณะ
ของพระเจา้ 

ช.ทีส่ามคือ ชมเชยในพระพรของพระเจา้ เลวนิีติ 23: 9-21, 33-36, 39-43 (ไม่ตอ้งอ่านแต่สรุป
ใหฟั้ง) พระเจา้ทรงก าหนดเทศกาลสามเทศกาลข้ึนเพื่อใชเ้ตือนประชาชนให้ระลึกถึงพระคุณของพระ
เจา้ท่ีทรงประทานแก่พวกเขา เทศกาลทั้งสามนั้นมีอะไรบา้ง 

วนัท่ีสิบหกเดือนท่ีหน่ึงตามปฏิทินยวิ ใหถื้อเป็นวนัเทศกาลผลแรก เม่ือเก็บเก่ียวพืชผลแลว้ให้
น าฟ่อนขา้วท่ีเก่ียวในรุ่นแรกไปใหปุ้โรหิตเพื่อท าพิธียืน่ถวายแด่พระเจา้ เทศกาลผลแรกมีจุดประสงค์
เพื่อเตือนใหป้ระชาชนระลึกถึงพระคุณของพระเจา้ และขอบคุณพระองคส์ าหรับการเก็บเก่ียวข  าวบาร
ลี 

หา้สิบวนันบัจากเทศกาลปัสกา คือนบัจากวนัท่ีสิบส่ีเดือนท่ีหน่ึงตามปฏิทินยวิให้ถือเป็นวนั
เทศกาลสัปดาห์ ใหน้ าขา้วใหม่มาถวายแด่พระเจา้เป็นธญัญบูชาเทศกาลสัปดาห์มีจุดประสงคเ์พื่อเตือน
ใหป้ระชาชนระลึกถึงพระคุณของพระเจา้และขอบคุณพระองคส์ าหรับการเก็บเก่ียวขา้วสาลี วนัท่ีสิบหา้
เดือนท่ีเจ็ดตามปฏิทินยวิใหถื้อเป็นวนัเทศกาลอยูเ่พิง เป็นเวลาท่ีส้ินสุดการเก็บเก่ียวทั้งหมด เม่ือเก็บ
เก่ียวพืชผลเสร็จแลว้ ใหถื้อเทศกาลน้ีเจด็วนั ในวนัแรกใหห้ยดุพกัสงบและในวนัท่ีแปดก็ใหห้ยดุพกั
สงบดว้ย ในวนัแรกใหน้ าผลมะงัว่ ในอินทผลมัก่ิงไมท่ี้มีใบมาก ก่ิงตน้ไค ้มาท าเป็นพิงพกัอาศยั และให้
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ประชาชนร่ืนเริงยนิดีตลอดเจ็ดวนัน้ี เทศกาลอยูเ่พิงมีจุดประสงคเ์พื่อเตือนใหป้ระชาชนระลึกถึงพระคุณ
ของพระเจา้และการเล้ียงดูของพระองคต์ลอดส่ีสิบปีในถ่ินทุรกนัดาร 

พระเจา้ก าหนดเทศกาลทั้งสามน้ีข้ึน เพื่อเตือนใหช้าวอิสราเอลระลึกถึงพระคุณของพระองคท่ี์
ทรงเล้ียงดูพวกเขาตลอดส่ีสิบปีท่ีเดินวนเวยีนในถ่ินทุรกนัดารฟังช่ือแลว้อาจท าใหรู้้สึกหดหู่ใจ “ถ่ิน
ทุรกนัดาร” แต่ความจริงแลว้มนัเป็นช่วงเวลาท่ียอดเยีย่มท่ีสุดส าหรับชาวอิสราเอล เปรียบเหมือนช่วง
ฮนันีมูนของพวกเขากบัพระเจา้ พระองคท์รงน าพวกเขาในเวลากลางวนัดว้ยเสาเมฆ พวกเขาไม่ตอ้งเดิน
ตรากตร ากลางแดดท่ีร้อนระอุของทะเลทราย ทรงน าพวกเขาในเวลากลางคืนดว้ยเสาไฟ พวกเขาไม่ตอ้ง
กลวัวา่จะสะดุดหกลม้หรือจะตกหลุมใดใด ความหนาวเยน็ของยามค ่าคืนกลางทะเลทรายไม่อาจท าร้าย
พวกเขาได ้ ทรงเล้ียงดูพวกเขาดว้ยมานาทุก ๆ เชา้ เม่ืออยากกินเน้ือพระเจา้ก็ใหมี้ฝงูนกคุ่มบินมาใหจ้บั
ท าเป็นอาหาร เม่ือกระหายพระเจา้ก็ใหมี้น ้าไหลมาเพื่อพวกเขาและฝงูสัตวด์ว้ย พระคมัภีร์บนัทึกวา่
เส้ือผา้ของพวกเขาก็ไม่ขาดวิ่น และเทา้ของพวกเขาก็ไม่บวม เม่ือพวกเขาไดเ้ขา้มาครอบครองดินแดน
แห่งพระสัญญาแลว้ พระเจา้ก็อวยพระพรผลแห่งน ้ามือของพวกเขา ป้องกนัพวกเขาไวจ้ากภยัธรรมชาติ
ต่าง ๆ ศตัรูไม่อาจเขา้มาโจมตีและปลน้ชิงทรัพยข์องพวกเขาไปได ้ ตราบใดท่ีพวกเขาไม่เอาใจออกห่าง
จากพระเจา้หนัไปปรนนิบติัพระอ่ืน ชีวิตของพวกเขามีแต่พระพร พระพรและพระพร 

การน ามาใช้ 

พี่นอ้งคะ ชีวติของเรา ก็ไม่ต่างจากชาวอิสราเอลพวกน้ีเลย เม่ือเรามองยอ้นกลบัไปในอดีต เรา
เห็นถึงพระพรท่ีมาจากพระเจา้มากมายจนนบัไม่ถว้นเช่นเดียวกนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงเวลาแห่ง
ความทุกขใ์จ ถ่ินทุรกนัดารของชีวติ เรายิง่เห็นถึงพระพรและไดรั้บการปลอบประโลมใจอยา่งลึกซ้ึง
ท่ีสุดจากพระเจา้ผูท้รงรักเรา ดิฉนัชอบเพลงนบัพระพรมากเช่ือวา่พี่นอ้งทุกคนร้องเพลงน้ีได ้ (ร้องเพลง
ถา้เวลายงัพอมี) ไม่วา่สถานการณ์ในชีวติจะเป็นอยา่งไร จะสุขสบายข้ึนหรือยากจนลง ขอใหเ้ราระลึก
ถึงพระคุณของพระเจา้อยูเ่สมอ และไม่ลืมท่ีจะขอบคุณพระองค ์ ทุกส่ิงท่ีพระเจา้อนุญาตให้เกิดข้ึนกบั
เราลว้นเป็นหนทางน าเราไปสู่พระพรทั้งส้ิน จงขอบคุณพระเจา้ในทุกกรณี ช.ท่ีสามท่ีเป็นวธีิแห่งการ
วางใจพระเจา้ท่ีจะน าเราไปสู่พระพรก็คือ ช.ชมเชยในพระพรของพระเจา้ 

ทบทวน 

พี่นอ้งคะในเชา้วนัน้ีเราไดท้ราบแลว้วา่ เราจะรับพระพรจากการวางใจพระเจา้ไดโ้ดยเรียนรู้
ความจริง 2 ประการ ประการแรกคือ เราตอ้งรู้จกัเอาชนะอุปสรรคท่ีขดัขวางการวางใจพระเจา้ ซ่ึงมีอยู ่3 
ส.ดว้ยกนั ส.แรกคือ ความสามารถของตนเอง ส.ท่ีสอง สติปัญญาของตนเอง และส.ท่ีสาม สมบติัของ
ตนเอง ความจริงประการท่ีสองคือ เราตอ้งรู้จกัวธีิแห่งการไวว้างใจพระเจา้ท่ีจะน าไปสู่พระพร ซ่ึงมีอยู ่3 
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ช.ดว้ยกนั ช.แรก คือ เช่ือมัน่ในพระสัญญาของพระเจา้ ช.ท่ีสอง ช่ืนชมในพระลกัษณะของพระเจา้ 
และช.ท่ีสาม ชมเชยในพระพรของพระเจา้ ถา้ความจริงทั้งสองประการน้ีเป็นจริงในชีวติของเรา 
แน่นอนวา่เราจะเป็นคนท่ีไดรั้บพระพรจากพระเจา้ 

ตัวอย่างปิดค าเทศนา 

ในปี 1858 หมอพาร์คเกอร์เพื่อนผูรั้บใชข้องเจมส์ ฮดัสัน เทยเ์ลอร์ เพิ่งสร้างโรงพยาบาลท่ีนิง
โปเสร็จ แต่ทวา่มิสซิสพาร์คเกอร์ไดล้ม้ป่วยลงกระทนัหนัและเสียชีวติภายในไม่ก่ีชัว่โมงต่อมา ทิ้งให้
หมอพาร์คเกอร์ดูแลลูกเล็ก ๆ ทั้งส่ีคนตามล าพงั แถมคนหน่ึงก าลงัป่วยหนกัอีกดว้ย หมอพาร์คเกอร์มอง
ไม่เห็นทางอ่ืนนอกจากลูก ๆ กลบัสก็อตแลนด ์แลว้จะท าอยา่งไรกบัโรงพยาบาลใหม่ล่ะ? ทุกหอ้งมีคน
เจบ็เตม็หมด และทุกวนัน้ีมีผูป่้วยมาขอความช่วยเหลือกนัลน้หลาม หมอคนอ่ืนก็ไม่วา่งมาท าหนา้ท่ี
แทนได ้ ถา้จะใหปิ้ดโรงพยาบาลก็ท าไม่ไดเ้หมือนกนั หมอพาร์คเกอร์คิดถึงฮดัสัน บางทีสหายคนน้ี
อาจจะช่วยไดแ้มแ้ค่จ่ายยาก็ยงัดี ฮดัสันจึงน าเร่ืองน้ีมาเขา้เฝ้าพระเจา้ เขารู้สึกวา่พระเจา้มีน ้าพระทยัให้
เขารับภาระน้ี ไม่ใช่แค่ห้องยาเท่านั้นแต่ทั้งโรงพยาบาล โดยวางใจในความสัตยซ่ื์อของพระเจา้ พระผู ้
เล้ียงท่ีรักของเขา 

โรงพยาบาลมีรายจ่ายมากมาย ไม่วา่จะเป็นคนไขอ้นาถา เงินเดือนเจา้หนา้ท่ี และอ่ืน ๆ อีกแต่
พระเจา้ทรงสัญญาวา่เม่ือเราแสวงหาแผน่ดินของพระองคก่์อน แลว้พระองคจ์ะเพิ่มเติมส่ิงทั้งปวงให้
ไม่ใช่หรือ พระสัญญาของพระองคก์็เพียงพอแลว้ ฮดัสันเคยเรียนรู้ความสัตยซ่ื์อของพระเจา้ในองักฤษ
มาแลว้อยา่งไร เด๋ียวน้ีเขาก็จะเรียนรู้ความสัตยซ่ื์อของพระเจา้ในจีนดว้ยเช่นกนั เม่ือฮดัสันเขา้ไป
รับผดิชอบงานท่ีโรงพยาบาลนิงโป เขาแจง้ให้เจา้หนา้ท่ีทุกคนทราบทนัทีวา่ เม่ือเงินท่ีมีอยูห่มดลงใน
ส้ินเดือนน้ี การสนบัสนุนดา้นการเงินของโรงพยาบาลจะอยูใ่นความรับผิดชอบของพระเจา้หลายคนจึง
ลาออกไปหางานใหม่ สุดทา้ยฮดัสันขาดทั้งเงินและเจา้หนา้ท่ีในพริบตาเดียว แต่เม่ือเขาแบ่งปันภาระน้ี
กบัคริสเตียนท่ีนิงโป หลายคนสมคัรเขา้ท างานท่ีโรงพยาบาลทนัที พวกเขาทุ่มเทท างานดว้ยความช่ืนชม
ยนิดี คริสเตียนหลายคนท่ีคริสตจกัรเร่ิมมีภาระใจอธิษฐานเผื่อ ข่าวเร่ืองโรงพยาบาลของหมอฝร่ัง
ประสบปัญหาดา้นการเงินแพร่สะพดัไปทัว่เมืองนิงโป หลายคนคอยจบัตามองวา่จะเป็นอยา่งไรต่อไป 
ฮดัสันกบัมาเรียภรรยาและคริสเตียนคนอ่ืนอธิษฐานถึงเร่ืองน้ีอยา่งสม ่าเสมอหากสามารถผา่นปัญหาน้ี
ไปได ้ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลจะด าเนินการต่อไปไดเ้ท่านั้นแต่จะส่งผลถึงความเช่ือของคนทั้งหลายดว้ย 

เวลาผา่นไปวนัแลว้วนัเล่า โดยไม่มีค  าตอบใด ๆ ในท่ีสุดเชา้วนัหน่ึงพอ่ครัวมาแจง้ข่าวร้าย
แก่ฮดัสันวา่ขา้วกระสอบสุดทา้ยก าลงัจะหมดแลว้ ฮดัสันบอกวา่ “งั้นเวลาของพระเจา้ท่ีจะช่วยเราก็
มาถึงแลว้สิ” แลว้ก็เป็นอยา่งนั้นจริง ๆ ก่อน 
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ขา้วกระสอบสุดทา้ยจะหมด ฮดัสันไดรั้บจดหมายจากมิสเตอร์เบอร์เกอร์เพื่อนสนิทจากองักฤษ
พร้อมดว้ยเช็คเงินสดหา้สิบปอนด ์ คุณพอ่ของมิสเตอร์เบอร์เกอร์เพิ่งเสียชีวติลงและไดรั้บทิ้งมรดกไวใ้ห้
ลูกชายมิสเตอร์เบอร์เกอร์เขียนจดหมายมา เพื่อขอใหฮ้ดัสันช่วยบอกเขาทีวา่มรดกของเขาจะเป็น
ประโยชน์ต่อพี่นอ้งชาวจีนไดอ้ยา่งไรบา้ง เงินหา้สิบปอนดว์างอยูต่รงหนา้ เพื่อนสนิทจากแดนไกลไม่
เคยระแคะระคายถึงขา้วกระสอบสุดทา้ยหรือความตอ้งการอยา่งมหาศาลของโรงพยาบาลแถมยงัขอให้
เขาหาทางช่วยใชเ้งินมรดกอีก จิตใจของฮดัสันเตม็ต้ือดว้ยการขอบพระคุณพระเจา้ พี่นอ้งคริสเตียน
ร่วมกนัเฉลิมฉลองและสรรเสริญพระเจา้ดว้ยความอศัจรรยใ์จ หลายคนร้องออกมาวา่ “มีพระมีเจา้องค์
ไหนท่ีท าไดถึ้งขนาดน้ีบา้ง เจา้พอ่เจา้แม่เหล่านั้นเคยช่วยเราในยามทุกขอ์ยา่งน้ีหรือเปล่า” ขอใหเ้ราร่วม
ใจกนัอธิษฐาน 
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