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บทนํา 

วันนีเ้ปนวนัท่ีเราจะมานอมจติใจระลึกถึงพระเยซูผูเต็มใจใหพระบิดาของพระองคนํา ตลอด
พระชนมชีพของพระเยซู ตั้งแตเกดิจนถูกตรึงท่ีไมกางเขน พระองคใหพระเจานําชีวติของพระองคเสมอ 

พระเจานําการเกิดของพระองคตอโหราจารยดวยดวงดาว 
พระเจานําการเกิดของพระองคตอมาเรียและโยเซฟดวยทูตสวรรค 
พระเจานําพระเยซูเขาไปในถ่ินทรุกัรดารดวยพระวิญญาณบริสุทธ์ิพระเจาสถิตอยูเหนือ

พระองคในการเทศนา 
พระเจานําพระองคไปชวยเหลือคนท่ีถูกบีบบังคับตาง ๆ 
และในที่สุดพระเจานําพระองคไปจนถึงไมกางเขน มีคนจํานวนไมนอยอยากใหพระเจานําเพื่อ

ผลประโยชนของพวกเรา แตพระเจามักจะนําชีวิตเรา เพื่อผลประโยชนของคนอ่ืนเสมอ ๆ ถาพระเยซูยัง
ตองการการนาํของพระบิดาแลวไซรเราก็เชนกัน เราก็ตองการการนําของพระเจาในครอบครัว ในการ
ดําเนินชีวิตสวนตัว ในธุรกจิ ในการงาน ในการดูแลลูก ในการรับใชและในคริสตจกัรดวย ดังขอพระคํา
ท่ีวา 

“จงยอมรับรูพระองคในทุกทางของเจา และพระองคจะกระทําใหวิถีของเจาราบร่ืน” (สุภาษิต.
3:6) 

ขณะท่ีศาสตราจารยทางดาราศาสตรทานหนึ่งแหงมหาวทิยาลัยฮาวาด กําลังสองกลองโทรทัศน
กับเพื่อนอาจารย เพื่อสํารวจดูดวงดาวหน่ึงอยูนั้น ศาสตราจารยทานนั้นไดพูดกับเพื่อนของเขาวา “คุณ
คอยดูนะ ดาวที่ผมกําลังศึกษาจะโคจรมาตรงกลองเวลา 17.20 น.” เม่ือเวลากําหนดมาถึงดาวดวงน้ันก็
ปรากฏจริง ๆ 

ถาพระเจานําดาวและต้ังช่ือใหมันอยางแมนยําเท่ียงตรงไมผิดพลาดเชนนี้ พระองคจะไมนําเรา
และหวงเรา ถาเราเช่ือฟงพระองคดอกหรือ 

การทรงนําของพระเจา 

เรือตองการกปัตันนํารองฉันใด ชีวิตของเราทุกคนก็ตองการการนําพระเจาฉันนั้น 
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แผนท่ี เข็มทิศ ไจโล คอมพิวเตอร ดาวเทียม ดาวจริง มีความสามารถนํารองวัตถุฉันใด พระเจา
ก็ยิ่งมีความสามารถนํารองชีวิตของคนของพระเจาฉันนั้น 

คริสตจักรก็ตองการพระเจานําไปในอนาคต ธุรกิจ และลูกของเราก็ตองการพระเจานําดวย
เชนกัน แตคําถามท่ีบางคนอาจถามก็คือ พระเจานําชีวติของเราจริง ๆ หรือวาเราคิดไปเอง หรือวาเรา
พยายามดําเนนิชีวิตอยางดีท่ีสุดเทาท่ีเรานําได แลวคิดวาชีวิตมันคงจะดีไปเอง ถาความคิดของเรายังนํา
เราได ความคิดของพระเจามินําเราดีกวาหรือ 

พระคริสตธรรมคัมภีรภาคพนัธสัญญาเดิมยืนยนัอยางชัดเจนวา พระเจาทรงนําคนอิสราเอลใน
ถ่ินทุรกันดาร พระเจานําอับราฮัมในการเลือกคู และพระองคนํายาโคบโยเซฟอีกดวย และภาคพันธ
สัญญาใหม มีพระสัญญาของพระเจาอีกหลายขอท่ีทรงยืนยนัใหเรารูวาพระเจานัน้สามารถนําชีวิตของ
เราได ในประวัติศาสตรชีวิตของผูรับใชอีกหลายคนกย็ืนยันความจริงขอนี้ ขอใหเราดูพระคัมภีรอีกสอง
ขอ คือ ในพระคัมภีรเดิมและพระคัมภีรใหม ซ่ึงเขียนไววา สดดุี 32:8 “เราจะแนะนาํและสอนเจาถึงทาง
ท่ีเจาควรจะเดินไป เราจะใหคําปรึกษาแกเจาดวยจับตาเจาอยู” 

และพระเยซูตรัสวา 
“ผูท่ีเดินตามเราจะไมเดินในความมืด แตจะมีความสวางแหงชีวิต” ประวัติศาสตรอันยาวนาน 

2000 ป ของคริสตจักรก็ยนืยันเหมือนพระคัมภีรวา พระเจาทรงนําชีวิตผูรับใชของพระองคจํานวนมาก
มาแลว ตัวอยาง พระเจานาํวิลเล่ียม แคร่ี, ยอจน, มูลเลอร, เทเรซา, บิลล่ี เกรแฮม, จอหน เวสเล และ
อาจารยสุข พงษนอย 

แมวาพระคัมภรีและประวตัิศาสตรยืนยันอยางหนักแนน แตเม่ือยิ่งมาดชีูวิตของพระเยซูยิ่งหมด
ขอสงสัย พระเจาทรงนําพระองคตั้งแตเกดิจนตาย เราจะสังเกตวาทุกเชาพระองคไปท่ีเปล่ียวขอรับการ
ทรงนําโดยการอธิษฐาน 

ถึงกระนั้นก็ยังมีคนไมนอยเถียงวา ชีวิตคนเหมือนกระแสธาร ยอมตองไหลไปอยางไรจุดหมาย 
เราคิดไปเองวามีอํานาจภายนอกนํา แตถาเราทําใหดีท่ีสุด เราก็จะไปดีเอง เราควรทําใหดีท่ีสุดแลวหวัง
วามันคงจะออกมาดี คนท่ีคิดแบบนีย้อมไมคิดเลยวา พระเจาท่ีเปยมไปดวยความรักจะสามารถนําชีวิต
ของเราได 

แตคริสเตียนท่ีเช่ือในเร่ืองการทรงนําของพระเจา จะมีความมั่นใจในการทรงนําของพระเจาใน
ชีวิตประจําวันเสมอ คือพระคัมภีรยืนยันกบัเราวาพระเจา สามารถนําเราโดยไมผิดพลาด แมแผนท่ี เข็ม
ทิศ ไจโลคอมพิวเตอร อาจนาํเราพลาดได มีพระสัญญาท่ียิ่งใหญขอหนึง่ในพระคัมภีรคือ 

สดุดี 48:14 
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“นี่คือพระเจาทรงเปนพระเจาของเราเปนนิจกาล พระองคทรงเปนผูนําของเราเปนนิตย” พระ
คัมภีรขอนี้ฝงอยูในชีวิตของผมยาวนานหลายป 

อิสยาห 58:11 กลาววา 
“และพระเจาจะนําเจาอยูเปนนิตย และใหเจาอ่ิมดวยของด ีและกระทําใหกระดูกของเจาแข็ง...” 
พี่นองคงจะจําคําพูดของคนใชของอับราฮัมซ่ึงปรากฏในปฐมกาล 24:27 กลาววา “สาธุการแด

พระเยโฮวาห พระเจาของอับราฮัมนายของขาพระองค ผูมิไดทรงทอดท้ิงความรักมัน่คง และความเท่ียง
ธรรมของพระองคตอนาย สวนขาพระองคนั้น พระเจาทรงนํามาตามทางจนถึงบานหมูญาติของนายขา
พระองค” 

ประสบการณของคนสําคัญของโลก เชน อับราฮัม ลินคอน ท่ีเช่ือในการนําของพระเจาเคย
กลาววา “ถาพระเจาตองการใหขาพเจาทําอะไรละกอ พระองคจะหาทางทําใหขาพเจารูจนได” คริส
เตียนบางคนเรียนรูงายมากในเร่ืองใหพระเจานําแตมีคริสเตียนจํานวนมากยังไมคอยจะรูเร่ืองนี้ หรือมี
ประสบการณประจําวนั หรือยอมใหพระเจานําผมเองบางคร้ังก็ตองยอมรับวา เรียนรูไดไมงายเลยจาก
ประสบการณของผมท่ีเดินกบัพระเจามา 30 ป จึงอยากจะบอกวา การยอมใหพระเจานาํชีวิตของเรา 
ไมใชเปนส่ิงงาย ๆ หรือเปนเร่ืองหมู ๆ เหมือนคริสเตียนบางคนคิด 

แตมีคริสเตียนบางคนไมคอยไดสนใจเทาท่ีควรที่จะใหพระองคทรงนํา และบางคนอาจพูดวา 
พระเจาทรงนําใหเขาทําส่ิงนัน้ ส่ิงโนน หรือส่ิงนี้ แลวก็ตอมาอยูดี ๆ เขาก็บอกอีกวา พระเจาเปล่ียนให
ไปทําอีกแบบหนึ่งแลว ทําใหพฤติกรรมของคนน้ันกลายเปนคนไมคงเสนคงวา จริง ๆ แลวเขาทําตามท่ี
เขาอยากจะทํามากกวา ถาอยางนั้นเราจะรูไดอยางไรวาอันไหนเรานําเองและอันไหนพระเจานํา เรา
สามารถทําผิดพลาดไดหรือไมในเร่ืองนี ้

บางคร้ังคนของพระเจาเองกย็ังผิดพลาดได และหลงไปไดในเร่ืองนี้เร่ืองเชนนี้เปนไปได
อยางไร มันเปนไปไดเพราะเราเปนมนษุยท่ีถูกหลอกไดและศัตรูพยายามจะหลอกเราเสมอและศัตรูมี
ความประสงคจะใหเราแพมีพระคําขอหนึง่เขียนวา “การกระทําเชนนั้นไมแปลกประหลาดเลย ถึง
ซาตานเองก็ยังปลอมตัวเปนทูตแหงความสวางได” 2 โครินธ 11:14 

เสียงของพระเจาท่ีเราคิดวาไดยิน อาจกลายเปนเสียงของมารท่ีลอชวนเรา เชนผูเผยเทียมเท็จ 
และคนลอลวงก็อยูในโลกน้ีมาก และชอบนําคนของพระเจาใหหลงผิดไปดวยคําท่ีเพราะพร้ิงและนาฟง 
ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดอีกเร่ืองหนึ่งคือ เราทุกคนมีความสามารถหลอกตัวเองไดดวยเชนกันความเหน็แกตวั 
ความหยิ่ง ความเขลา ความไมเช่ือฟง ความคิดแบบชาวโลกลอลวงตัวเรา ใหติดกับบาปของเราได 
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ทุกคนมีความสามารถในตัวเองท่ีจะทําตัวเราเองใหเช่ือในส่ิงท่ีเราคิดเองวาเปนน้ําพระทัยของ
พระเจา คือพดูงาย ๆ เราสามารถทําใหเราคิดวาพระเจาทรงเห็นดวยกับแผนท่ีไรสาระของเราเอง เชน โย
นาหพอเห็นเรือจอดท่ีทาจะไปทารซัสก็คิดวาพระเจานํา แตในความเปนจริงแลวเขาคิดเอง 

เราสามารถคิดสรางแผนเองแลวเราอธิษฐานเอง แลวความลําเอียงในตัวเราก็เร่ิมปฏิบัติงานเอง
ทําใหเราคิดวาเปนแผนของพระเจาดวยเหตุนี้ เราจึงเอาทําแผนของพระเจาไปบิดผันไปก็ได 

ในประเทศเปรู มีรูปเคารพท่ีทําจากไมท่ีสามารถทํานายทายทักไดวา ส่ิงท่ีคนถามเปนน้ํา
พระทัยของพระเจาหรือไม ถาเปนน้ําพระทัยรูปนัน้ก็พยักหนา ถาสายหนาก็ถือวาไมใช หลังจากนั้นผู
ถามก็ตองหยอดสตางคลงกลอง คนท่ีไปถามท่ีคิดวาเปนการอัศจรรย แตตอมานักทัศนาจรท่ีไปเปรูกรู็วา 
มีผูกระตุกเชือกอยูเบ้ืองหลังอยางแนบเนียน ใหรูปปนพยักหนาหรือสายหนาได กลาวคือ มีคนคอยคุม
การตัดสินใจอยูเบ้ืองหลัง 

สมัยนี้ก็เชนกนั มีคริสเตียนไมนอยท่ีคุมการตัดสินใจของพระเยซูเพื่อวาเขาจะไดวิถีท่ีตัวเขาเอง
ตองการ 

นี่คือเหตุผลท่ีวา คนเรามีความสามารถหลอกตัวเองได ถาอยางนั้นเราจะมีวิธีอะไรที่ทําใหเรา
ม่ันใจวาพระเจากําลังทรงนาํเราและไมใชตัวเราคิดเอง 

วิธีที่เราจะใหพระเจานํา 

ประการแรก เราตองมีความเต็มใจใหพระเจานําเสียกอน 

แมพระเยซูก็ทรงเต็มใจ เรากต็องเต็มใจ และต้ังใจท่ีจะยินดีใหพระเจานาํเราเหมือนกนั คือความ
ตั้งใจของเรามาสยบตอน้ําพระทัยพระเจา พระเยซูเต็มใจใหพระเจานํามาเกิดในรางหญา นําไปในถ่ิน
ทุรกันดารใหมารมาผจญ เต็มใจไปที่ไมกางเขน คุณสมบัติขอแรกคือคริสเตียนตองเต็มใจใหพระเจานาํ 
“ขาแตพระเจา ขาพระองคทราบแลววาทางของมนุษยไมอยูท่ีตัวเขา คือไมอยูท่ีมนุษยผูซ่ึงดําเนินไปท่ีจะ
นําฝกาวของตนเอง” (เยเรมีย 10:23) 

มนุษยเราไมมีความสามารถนั้นอยูในตวั คือความสามารถท่ีจะนําชีวิตของตนไปในทางท่ี
ถูกตองเสมอไป มนุษยไมมีความสามารถท่ีจะนําชีวิตของตนเอง เม่ืออับราฮัมไดยนิเสียงพระเจาส่ังให
ออกเดินทางจากเมืองเออร เขาก็เต็มใจออกเดินทางไปโยเซฟก็เต็มใจใหพระเจานําไปตกระกําลําบากใน
อียิปต เพื่อจะชวยอิสราเอลเมื่อมีการกันดารอาหารในอนาคต พระเยซูตรัสวาอยาใหเปนไปตามใจของ
ขาฯ เลย แลวพระองคก็เต็มใจเดนิไปที่ไมกางเขน 
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พี่นองท่ีรัก เราจึงตองการอํานาจจากภายนอกมานําชีวติของเราบางคนเสาะหาวิธีชีวิตของตน
โดยวิธีปนแปะ ถาออกหัวแสดงวาใช ถาออกกอยแสดงวาไมใช ถาเราเลนแตช่ัวครูช่ัวยามแลวไมคิดเปน
จริงก็พอทําเนา แตถาเราเอาจริง ขอใหเรารูวา เราอาจนําวิถีชีวิตของเราเอง 

ประการแรก เราตองเต็มใจท่ีจะทําตามน้ําพระทัยพระเจาเสมอไปเราตองปรารถนาวา 
“ขาพเจาไมตองการส่ิงใด ไมตองการอะไร นอกจากจะรูน้าํพระทัยพระเจา” ถาเราไมเต็มใจ เรา

ก็อาจจะไมรูน้าํพระทัยพระเจาก็ได Dr.F.B.Myer เคยอธิษฐานเวลาทานเจอวิกฤตของชีวิตวา “โอ
พระองคเจาขา ขาพระองครูสึกไมคอยเต็มใจใหพระองคนําอีกตอไป แตขาพระองคเต็มใจท่ีจะให
พระองคทําใหขาพระองคเต็มใจ” บางคร้ังบางคราวเรากค็วรอธิษฐานแบบนี้เชนกนั 

“ถาผูใดต้ังใจประพฤติตามพระประสงคของพระองค ผูนั้นกจ็ะรูวาคําสอนนั้นมาจากพระเจา” 
(ยอหน 7:17) 

คือเราตองเต็มใจใหพระองคนําและเราตองต้ังใจประพฤติตามพระประสงคของพระองค 
นี่คือขอกําหนดประการแรก ถาเราอยากใหพระเจาทรงนํา เราก็ตองเต็มใจท่ีจะใหพระเจานํา 

ประการท่ี 2 เราควรเต็มใจเดินไปบนวิถีเทาท่ีพระเจาเปดเผยแกเรา หรือเทาท่ีเรามีขอมูล หรือเทาท่ีเรา
เห็นชองทาง 

ขอใหเราดูตวัอยางในพระคัมภีรเชน (1) อับราฮัมไดยินเสียงพระเจาใหออกเดนิทางเขาก็ทํา (2) 
เม่ือเปโตรเห็นนิมิตเปนสัตวท่ีมีมลทิน และพระเจาใหฆากิน เขาก็เช่ือ (3) เม่ือเปาโลเห็นคนมาซิโดเนีย
ในนิมิต เรียกใหไปประกาศ เขาก็ไป 

คริสเตียนสามารถออกนอกทางท่ีพระเจากําลังนําได ถาเราไมฝกเดินไปตามท่ีพระเจาเปดเผย 
เราตองทําตามวิถีท่ีพระเจากาํลังใชนําเราเทาท่ีเราจะเหน็ในปจจุบัน ยอหน 12:35 “พระเยซูตรัส

กับเขาวา “ความสวางจะอยูไปกับทานท้ังกลายอีกหนอยหนึ่ง เม่ือยังมีความสวางอยูก็จงเดินไปเถิด เกรง
วาความมืดจะตามมาทันทาน ผูท่ีเดินอยูในความมืด ยอมไมรูวาตนไปทางไหน” 

ยิ่งตามความสวาง ชีวิตกย็ิ่งสวางโชติชวง ยิ่งเราปฏิบัตคิวามสวาง ชีวิตของเราก็ดํามืด ถาเรา
ตอบสนองตอการนําท่ีพระเจาทรงใชใหนาํชีวิตของเรา พระองคจะนําเรามากข้ึน ชัดเจนข้ึน ดีข้ึน แต
พระเจาจะเร่ิมหยุดนํา ถาเราไมสนใจติดตามความสวางท่ีพระเจากําลังใชนําเรา 

ประการท่ี 3 กาวไปทีละขั้น 

ลูกของผมท้ัง 3 คน เรียนรูท่ีจะใหพระเจานาํการศึกษาเขาทีละข้ึน จนบัดนี้เขาทั้ง 3 จบ
การศึกษาจาก Asbury College และ Seminary หมดแลว อจ.เปาโลเคยถามพระเจาวา “แลวขาพเจา
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จะตองทําประการใดพระเจาบอกวา ใหเจาเขาไปในเมืองแลวจะมีคนบอกใหเจารูวา เจาจะตองทํา
ประการใด” 

เปาโลรูแคนั้น เปาโลไมรูแผนการณในอนาคตแมแตนดิเดยีวเก่ียวกับการเดนิทางเปน
มิชชันนารี เปาโลไมรูแมแตนิดเดียวถึงจดหมายฝากท่ีเขาตองเรียน เปาโลไมรูถึงการทนทุกขท่ีเขา
จะตองไดรับ รูแตวาตองไปในเมือง แลวจะมีคนบอกใหทราบตอไปวาพระเจาอยากใหเขาทําอะไรพระ
เจาชอบนําลูกของพระองคทีละข้ัน ทีละกาว บางทีเราจงึไมรูอนาคตและคริสเตียนไมตองอายท่ีจะบอก
วา เราไมรูจริง ๆ วาเราจะทําอะไรในข้ันรายละเอียดในอนาคต แตพระเจาทรงนํายางกาวของผูชอบ
ธรรมเสมอดวยพระธรรมสุภาษิต 4:12 ท่ีวา “เม่ือเจาเดนิ ยางเทาของเจาจะไมถูกขัดขวาง และถาเจาวิ่ง 
เจาจะไมสะดดุ” 

ปญหาของเราบางคนก็คือ เราอยากเหน็แผนงานโดยตลอด เราอยากเห็นแบบทะลุปรุโปรง ทุก
ข้ันจากจดุเร่ิมตนจนสําเร็จ เราถูกฝกวากอนนําอะไรตองรูใหแจมแจง พระเจาไมไดทํากับลูกของ
พระองคแบบนี้เสมอไป พระองคจะไมเอาพิมพเขียนเก่ียวกับชีวิตของเรามาใหเราดู พระองคจะไมแสดง
แผนการทุกข้ันในอนาคตของเรา เราตองเรียนรูท่ีจะเดินทีละข้ัน และเรียนรูท่ีจะวางใจในสวนท่ีเหลือ อ.
เปาโลรูทีละขั้น และแผนท่ีเหลือทานวางใจพระเจา การทรงนําของพระเจาจะมาทีละข้ันเสมอและคริส
เตียนตองเรียนท่ีจะกาวทีละกาว ฝกกาวละขึ้นทุกวนั วางใจสวนท่ียังไมทราบ แลวพระองคจะเผยข้ัน
ตอไปใหเราได 

นี่คือการเดินไปดวยความเช่ือถาใครตองการหมายสําคัญและการอัศจรรย โดยท่ีพระเจาไม
ตองการใหแสดงวาคนนั้นไมตองการเดินดวยความเช่ือ การเดินไปดวยความเช่ือคือการท่ีเราไมตองการ
การคําตอบในปจจุบัน เหมือนเราจุดเทียน เราเปนเฉพาะตรงใกล ๆ เทียน เราเหน็ตรงท่ี ๆ เรายืนอยูแต
เราไมเห็นอะไรอ่ืนเราตองฝกท่ีจะเดินทีละข้ัน ทีละกาวดวยความเช่ือ 

ประการท่ี 4 การคอยดวยความอดทน 

ข้ันตอไปท่ีจะใหพระเจานําเราคือ เราควรรอคอยดวยการอธิษฐาน การอธิษฐานจึงไมใชเปนวิถี
แหงการขอส่ิงตาง ๆ จากพระเจา แตเปนการแสดงความไววางใจดวยการรอคอย คริสเตียนหลายคน
มองการอธิษฐานเปนเร่ืองของการขอมากกวาการคอย การขอเปนแขนงเล็ก ๆ แขนงเดยีวของการ
อธิษฐานแตจริง ๆ แลวการอธิษฐานคือการรอคอยพระเจา 

บางทีเราไมไดรับการทรงนําท่ีชัดเจน อาจเปนเพราะเราไมไดคอยพระองคก็ได วิถีท่ีจะส่ือสาร
กับพระเจาท่ีดสุีดคือ การนิ่งฟงและรอคอยแตก็เปนวิธีท่ียากท่ีสุดสําหรับเราบางคน เพราะเราเรงรอน 
รีบเรง ท่ีอยากจะเรียนรูอะไรเร็ว ๆ เราตองการอะไรเรงดวนเสมอ เราตองการการตัดสินใจท่ีรวดเร็ว
เสมอ เรามักจะลํ้าหนาการทรงนําของพระเจาเสมอ วิลลเล่ียน บูธ ผูกอต้ัง Salvation Army กลาววา 
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“ปญหาของเร่ืองนี้ก็คือ พระเจาไมทรงรีบรอนในการนําเราเทากับความรีบรอนของเราท่ีให
พระองคนํา จงใหเวลากับพระเจา บางเร่ืองมันไมกระจางเพียงขามคืน” 

ในยอหน 2 พระเยซูตรัสวา “เวลาของเรายงัไมมาถึง” ฮาบากุก 2:2-3 “ถาดูชาไป ... จงคอยสัก
หนอย มันจะบังเกิดข้ึนเปนแนคงไมลาชานัก” 

อีกประการหนึ่ง ผมคิดวา องคประกอบท่ีสําคัญและผมถือวาเปนพืน้ฐานท่ีจะตองฝกฝนตลอด
ชีวิตก็คือคริสเตียนจํานวนไมนอยปฏิบัติกบัพระเจา ประหนึ่งวา พระองคมีอยูเพื่อชวยขจัดปญหาฉุกเฉิน
ในชีวิตของเรา ความจริงแลวพระเจามิไดมีอยูเพื่อแกปญหาท่ีเกิดข้ึนกับเรา แตพระองคมีอยูเพื่อนําชีวิต
ของเราไปโดยตลอด และไปอยางมีชัย ครูรวีของผมเคยสอนผมวา “เราทําหลายอยางใน 6 วนั จนพระ
เจาไมมีเวลาตรัสกับเรา พอถึงวันท่ีเจด็เราคาดหวังจะใหพระองคพูดกบัเราหรือ” เร่ืองนี้ผมวาจริง แตผม
อยากจะเพ่ิมเติมสักเล็กนอยวา ถาเราเพิกเฉยตอการนําในประจําวนัของพระเจาแลว เราไมมีทางท่ีจะได
ยินเสียงและวถีิของพระองคเวลาเราประสบวิกฤติการณของชีวิต พดูอีกแบบหนึ่งกคื็อวา ถาเราเดินไป
กับพระองคอยางดี ฟง ทําตาม ในชีวิตปกติประจําวัน เราก็สามารถม่ันใจวา พระองคชวยเราพดูกับเรา 
ในยามทีเ่รามีวกิฤตการณของชีวิต 

มีตัวอยางท่ีผมเคยอยากเลาใหฟงคือ ศิษยาภิบาลคนหนึ่งไปเยีย่มพนักงานของคริสตจักรท่ี
ทํางานในคริสตจักร ซ่ึงกําลังจะเสียชีวติพนักงานคนนี้เปนคนของพระเจาศิษยาภิบาลก็เดนิเขาไปใน
หองผูปวยท่ีชายคนน้ีพกัอยู ชายผูนั้นพดูกบัศิษยาภิบาลวา “สรรเสริญพระเจาจิตวิญญาณของขาพเจาเอย 
จงสรรเสริญพระเจา จงอยาลืมพระราชกิจอันมีพระคุณท้ังส้ินตอพระองค” โรคภัยไขเจ็บท่ีคุกคาม
สุขภาพ และชีวิตไมสามารถทําใหชายผูนีพู้ดไมดกีับพระเจา ชายคนหนึ่งเสริมวา “ทานศิษยาภิบาลครับ 
พระเจาทรงใหผมมีสุขภาพดีมาตลอด และผมก็มีความสัมพันธท่ีดีกบัพระองคมาตลอด แตบัดนี ้ ผมได
พบกับปญหาพระเจาก็นําผมแบบน้ี” 

เราไมสามารถปฏิบัติกับพระเจาแบบพระองคเปนพจนานกุรมไดกลาว คือ เรามาเปดพจนุกรม
เม่ือเราตองการความกระจางในเร่ืองคําและความหมายตาง ๆ เราไมสามารถมาหาพระเจา เฉพาะตอนมี
วิกฤติการณและตองการใหพระเจาชวย ถาเราอธิษฐานเสมอในยามปกติ ในยามท่ีเรามีวิกฤติ เราก็จะได
ยินเสียงของพระเจา 

เราจะใหพระเจานําเราอยางไร 

พระองคนําเราแตละคนไมเหมือนกัน บางทีแตละคนก็มีวิธีแตละแบบ และบางทีในการเติบโต
ของชีวิตของเราแตละข้ัน พระองคก็อาจนําเราคนละแบบ คนท่ีมีครอบครัวนาจะรูดี เราสอนลูกวัยเด็ก
แบบหนึ่งเราสอนวัยรุนแบบหน่ึง ถาลูกเราโตเปนผูใหญ เราก็สอนอีกแบบหนึ่งพระเจาทรงนําเราแตละ
คนก็แตละแบบ แตละคนไมเหมือนกนั ถาลูกเรายิ่งเดก็ เราตองสอนแบบพรํ่าสอน และสอนแบบเจาะจง 
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เขาใจงายเพราะเดก็ตองการแบบน้ัน พอลูกโตเขาสูวัยรุน เราก็ไมตองจ้าํจี้จ้ําไชเพราะไมสําคัญแลว ลูก
เรารูแลว แตเราตองสอนอีกแบบหนึ่ง พอลูกโตเปนผูใหญ เราก็ใชอีกแบบหนึ่งคริสเตียนใหม ๆ พระเจา
สองแบบเจาะจง ชัดเจน พอเราโตหนอยในฝายวิญญาณ พระเจาก็จะสอนเราตางจากคริสเตียนใหม เรา
ไมไดบอกวา พระเจานําแบบพิสดารไมได แตพระองคทําไมบอย เม่ือเราไดรูจกัความคิดของพระเจา
ท้ังส้ิน จากการศึกษาพระคัมภีร เราเกือบไมตองการการนําแบบพิสดารจากพระเจาเลยขอใหผมให
คําแนะนํากอนที่จะจบวาพระเจาจะนําเราโดยวิธีใดบาง 

ประการแรก พระองคนําเราโดยพระคําของพระองค พระเจาทรงเปดเผยใหเรารูน้ําพระองค
ของพระองคทางพระคํา พระเจาจะไมนําเราออกนอกพระคํา ถาพระองคนําเราออกนอกพระคํา เราจะ
ไมมีตัวทดสอบประสบการณของคริสเตียนคนอ่ืน ๆ 

ถามีคริสเตียนมาบอกวา พระเจาเปดเผยอะไรพิเศษกับเขาข้ึนมาและถาเราไมใชพระคําเปนตัว
วัดเราจะไมมีตัวทดสอบวามาจากพระเจาหรือเปลา เราจะไมมีมาตรฐานท่ีจะทดสอบประสบการณตาง 
ๆ ของคนถาเราไมใชพระคํา เราจะหลงไปจากพระคําได แมพระคัมภีรยังอยูในมือของเรา บางคนใชจิ้ม
พระคํา บางคนใชกลองพระสัญญา บางคนใชจับสลาก ผมก็ไมคอยแนใจนกัวา กลองพระสัญญาจะเปน
วิถีท่ีดีท่ีสุดที่เราจะใชหรือไม ผมก็ไมอยากใหเราท้ิงเพราะมันมีคาสําหรับบางคน 

เรามีพระสัญญาหลายขอในกลองแลวเราก็ดึงออกมาดวูาพระเจาจะตรัสอยางไร เราอาจจะชอบ
และพระเจาอาจจะนําเราแบบนั้น แตผมอยากจะบอกวาบริษัทท่ีผลิตกลองพระสัญญาจะไมใชขอความท่ี
หามอะไรคุณเลย มันดี ๆ หมดเลย แตเวลาพระเจาจะนํา บางทีพระองคนําแบบหามคุณดวยไมใช
สนับสนุนตลอด 

ประการท่ีสอง พระองคทรงนําเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เร่ืองนี้เห็นไดชัดในชีวิตของ
ฟลิป ผูประกาศขาวประเสริฐ ในพระธรรมกิจการ โปรดอานกิจการบทท่ี 15 แลวทานจะรูวา พระเจา
นําคริสเตียนผานคริสตจักรได 

ผมขอจบบทความนี้ดวยตัวอยางอันหนึ่ง ครูผมเลาใหฟงวาท่ีมลรัฐเพนซิลวาเนียจะมีอนุสาวรีย
ของผูกอต้ังรัฐ ช่ือ วิลเล่ียม เพ็นนอนุสาวรียนี้สูงตระหงานและมีสีดําทุกเชาจะมีนกตายใกลอนุสาวรีย
เสมอ ๆ เทศบาลของเมืองไดพบความจริงวา นกท่ีตายมักเปนนกหนุมสาวอายุนอย ๆ ท้ังส้ิน เขาพบ
ความจริงตอไปวา เม่ือนกพวกนี้บินออกจากรังในตอนเชามืด บางตัวขาดประสบการณและไมชํานาญ
ทาง นกบางตัวไมใหนกท่ีอาวุโสนําทาง จงึทําใหบินชนอนุสาวรียในความมืดอยูเนือง ๆ เร่ืองนี้สอนใจค
ริสเตียนวาชีวติเราถาไมยอมใหพระเจานําแลวเราอาจบินชนของแข็งบางอยางในชีวิตได ขอใหเรารวม
ใจอธิษฐาน 

ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย, ปที่ 52 ฉบับที่ 281 กรกฎาคม – สิงหาคม 
2001, หนา 12-18. 
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