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คํานํา 
ยอหน 10:10 ไดกลาวไววาขโมยนั้นยอมมาเพ่ือจะลักฆาและทําลายเสียแตพระเยซูคริสตได

เสด็จมาเพ่ือทานจะไดชีวิตและเปนชีวิตท่ีเต็มเปยมไปดวยความช่ืนชมยินดี 
ซาตาน จะพยายามทําใหความช่ืนชมยินดีสูญหายไปจากชีวิตของทาน แตขาพเจาขออธิษฐาน

วาหนังสือเลมนี้จะชวยใหทานเรียนรูท่ีจะใหพระเจาทรงเปนพระเจาในชีวิตของทานจริง ๆ เพ่ือทานจะ
ไดรับความช่ืนชมยินดีและความบริบูรณในสันติสุข ซึ่งพระเยซูคริสตไดทรงสิ้นพระชนมเพ่ือใหทาน
ไดรับนั้น 
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1.อะไรเปนตนเหตุของความสับสน? 
ทานกําลังมีความสับสนอยูหรือไม มีบางไหมท่ีทานไมเขาใจในสิ่งท่ีเกิดขึ้นกับชวิีตของทานใน

ขณะนี้ หรือทานอาจจะไมเขาใจจึงชีวิตในอดีตท่ีผานมาวาทําไมตองเปนไปอยางนั้น ทานอาจจะพูด
ออกมาวา “ทําไมถึงตองเปนฉัน ทําไม ถึงไมเปนไปแบบนี้นะ หรือแบบนั้นก็จะดีกวา ทําไมฉันจะตอง
เปนแบบนี้ดวย ฉันไมเขาใจจริง ๆ” 

ขาพเจาไดเริ่มตระหนักวาคนจํานวนมากตองทนทุกขทรมานอยูกับความสับสนที่ผานมา 
ขาพเจามีประสบการณใน อดีตท่ีผานมาและไดรูวาความสับสนไดทรมานผูคนอยางมาก สิ่งนี้ทําให
ขาพเจาเริ่มใครครวญวา ทําไมผูคนถึงมีความสับสนและจะทําอยางไรเพ่ือจะหลุดพนจากมันได 

ในคืนหนึ่งของการประชุมที่เมือง Kansas ซึ่งขาพเจาไดไปเปนวิทยากรท่ีนั่นมีผูเขารวมประชมุ
ประมาณ 300 คน ขาพเจาไดถามพวกเขาวา มีกี่คนท่ีกําลังมีความสับสนไมวาในเรื่องใดเร่ืองหนึ่งใน
ชีวิต ปรากฎวามีเพียง 2 คนเทานั้นท่ีไมไดยกมือ และสามีของขาพเจาก็เปนหนึ่งใน 2 คน 

ถาขาพเจาเห็นไมผิดก็แปลวา จาก 300 คน มีต้ัง 298 คน ที่กําลังเผชิญกับความสับสน นั่นคือ 
99.3 %เลยทีเดียว เมื่อขาพเจาเริ่มสํารวจดูจากกลุมตางๆ ก็คนพบวาเกือบท่ัวไปที่เปนแบบนี้ แมวาสถิติ
จะมีการเปลี่ยนแปลงและไมแนนอน แตก็เปนสถิติท่ีอยูในระดับสูงตลอดเวลา 

ขาพเจาทูลขอใหพระเจาสําแดงถึงเหตุของความสับสนท่ีเกิดขึ้นและพระองคตรสักบัขาพเจาวา 
“ไปบอกพวกเขาใหหยุดท่ีจะคิดคนหาเหตุผลในทุกๆ เร่ือง แลวพวกเขาจะไมมีความสับสนอีกตอไป” 
ขาพเจาไดพบกับคําตอบอยางชัดเจน เพราะนี่เปนวิธีการท่ีปลดปลอยขาพเจาจากความทรมานในความ
สับสนมาแลว จริงอยูที่ขาพเจายังมีสิ่งมากมายท่ีไมเขาใจในชีวิตแตเดี๋ยวนี้ขาพเจาแตกตางไปจาก
เม่ือกอนอยางสิ้นเชิงพระเจาท่ีชวยใหขาพเจาหลุดพนจากความพยายามท่ีจะตองคิดคนคํานวณสิ่งตางๆ 
ออกมา พระเจาชวยใหขาพเจาหลุดพนจากการคิดหาเหตุผล (คือเหตุผลอยางที่ใน 2 โครินธ 10:5 ได
กลาวไว “ความคิดท่ีมีเหตุผลจอมปลอม”) เพราะฉะนั้นขาพเจาก็ไมพยายามท่ีจะคิดคนหาสิ่งตาง ๆ ท่ี
ขาพเจาไมเขาใจในชีวิตอีก 

ทานจะไดพบกับอิสระภาพจากความทรมานในความสับสนไดอยางสมบูรณเพียงแคทาน
ปฏิเสธการทดลองท่ีเกิดขึ้น เพราะการพยายามคิดคนหาเหตุผลของทุกอยาง (เหตุผลจอมปลอม) หาก
ทานลองคิดทบทวนดี ๆ แลวทานจะพบวาในทุกสิ่งท่ีเปนอยูนั้นมีแหลงท่ีมาจากความคิดท้ังสิ้น 

ความคิดเปนสนามแหงการสูรบของเรากับซาตานไมวาจะชนะหรือแพ พระเจาของเราไมใช
พระเจาแหงความวุนวาย (1 โครินธ 14:33) ซาตานเปนวิญญาณช่ัวท่ีเสนอใหเรามีขอสมมุติฐานและ
เหตุผลจอมปลอมซึ่งไมสอดคลองกับพระวจนะของพระเจา 2 โครินธ 10:4,5 กลาวไววาความคิดอยาง
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หนึ่งท่ีเราจําเปนจะตองกําจัดออกไปเพ่ือเราจะมีชัยชนะไดนั้นคือ การคิดคนหาเหตุผลจากความคิดท่ี
จอมปลอม 

เพราะวาศาสตราวุธของเราไมเปนฝายโลกียวิสัย แตมีฤทธิ์เดชจากพระเจา อาจทําลายปอมได 
คือทําลายความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอมและทิฐิมานะทุกประการท่ีต้ังตัวขึ้นขัดขวางความรูของพระเจา
และนอมนําความคิดทุกประการใหเขาอยูใตบังคับจนถึงรับฟงพระคริสต (2 โครินธ 10:4,5) ถาพระคํา
ของพระเจาไดแนะนําไมใหเราคิดคนหาเหตุผลในทุก ๆ สิ่งนั่นก็หมายความวาใหเราเช่ือฟงและเม่ือ
ความคิดคนหาเหตุผลเขามาถึงเรา เราตองนอมนําความคิดของเราเขาอยูใตการยอมรับฟงพระคริสต ขอ
พระคัมภีรขอนี้บอกวาเรากําลังอยูในสนามสงครามและศึกสงครามกับสนามรบท่ีเราตองรับมือสวน
ใหญเกิดขึ้นเปนภายในความคิด ซาตานมันโจมตีท่ีความคิด ตามขอพระคัมภีรตอนนี้ช้ีใหเราเห็นวา เรา
ตองเผชิญหนากับการโจมตีของมารดวยเร่ืองราวของความคิดจินตนาการ ทานเคยมีจินตนาการใน
ความคิดซึ่งเปนบางอยางที่ไมจริงหรือมโนภาพบางอยางในความคิดท้ัง ๆ ที่ทานรูวามันไมถูกตอง บาง
ทีอาจเปนขอสมมุติท่ีคิดขึ้นมาเอง หรือหลักอุบาย หรือบางทีอาจเปนความคิดท่ีทานมโนภาพตัวทานเอง
ไดแกปญหานี้ปญหานั้นดวยตนเอง ลักษณะของเหตุผลจอมปลอมคือพยายามคิดคนหาขอสมมุติฐาน
เปนคําตอบของปญหาตาง ๆ วาจะตองเปนแบบนั้นแบบนี้ตาง ๆ นานาท้ัง ๆท่ีรูอยูวาพระเจาเทานั้นเปน
คําตอบสําหรับเร่ืองนั้น ๆ  

ขอสรุปของบทนี้ก็คือ ใหเรามีความเขาใจวา แทท่ีจริงแลวความสับสนนั้นมาจากความพยายาม
คิดคนหาเหตุผลในสิ่งตาง ๆ การต้ังขอสมมุติขึ้นมาเองเพ่ือเปนคําตอบใหกับสถานะการณท่ีเกิดขึ้นแต
พระเจาเทานั้นท่ีเปนผูกําหนดคําตอบไวแลว และพระองคเทานั้นท่ีรูถึงเหตุผล เพียงแตมิไดบอกเราเทา
นั่นเอง 
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2.รับการปลดปลอยจากความคิดท่ีมีเหตุผลจอมปลอม 
กอนสิ่งอื่นใดทานตองเขาใจวา ขาพเจาเองเคยมีความคิดอยางไรมากอนเพ่ือทานจะไดเห็นถึง

การนาสรรเสริญ พระคุณย่ิงใหญท่ีชวยขาพเจาใหหลุดพนจากความคิดท่ีมีเหตุผลจอมปลอมมาแลว 
เม่ือกอน ขาพเจาไดต้ังปฎิธานไวกับตัวเองวาจะไมพ่ึงพาใครมีชีวิตท่ีเปนอิสระ ดูแลและ

ชวยเหลือตัวเองได แตการต้ังปฎิธานเชนนี้ไมปลอดภัยและไมใชสิ่งที่ดีท่ีสุดของชีวิตเลย ขาพเจาไดตั้ง
กติกาไววาขาพเจาจะพ่ึงพาขอความชวยเหลือจากผูอื่นย่ิงนอย เทาไรก็จะเปนการดียิ่งเทานั้นเพ่ือวา จะ
ไดไมเปนหนี้ใคร ขาพเจาเหน็ดเหนื่อยกับความเจ็บปวดมากและความคิดเชนนีไ้มไดปกปองขาพเจาจาก
ความเจ็บปวดเหลานั้นเลย 

แนนอนท่ีสุดขาพเจาผิด แตกวาจะมาคิดไดและยอมจํานนก็ตองใชเวลานานหลายป ขาพเจา
ตองเผชิญกับความกังวลการคิดหาเหตุผลจอมปลอมขอสมุมติตางๆ นานา จินตนาการภาพผิดๆ 
หงุดหงิด กลุมใจ ผิดหวังหมดกําลังใจ เปนอยูอยางนั้นเรื่อย ๆ ยิ่งขาพเจาพึ่งพาในตัวเองมากเทาไร ก็ยิ่ง
ยากตอการไววางใจพระเจา หรือคนอื่นมากเทานั้น พระเจาตองการใหเราพ่ึงพาในพระองค ไมใช
แยกตัวจากพระองคแลว มาไวใจในตนเองเราย่ิงพ่ึงพาในพระเยซูคริสตมากเทาไร เรากจ็ะยิง่มอีสิระจาก
สิ่งตาง ๆ ที่เราไมเขาใจไดมากเทานั้น เราจะมีความม่ันใจและรูวาพระองคเขาใจ แลวเม่ือถงึเวลาอนัควร
พระองคเองก็จะเปดเผยใหแกเรา 

อยาเขาใจผิดกับทาทีแบบนี้ และทําใหทานอยูเฉย ๆ ไมดิ้นรนอะไรสักอยางจริงอยูท่ีเราไมตอง
กังกล แมวาในเวลานั้นเราจะไมสามารถทําสิ่งใดไดก็ตาม แตเราจะตองมีความเช่ือ นั่นคือถามีสิ่งหนึ่ง
สิงใดเกิดขึ้นกับชีวิต ของทานหรือเพ่ือนของทาน ซึ่งเปนสิ่งท่ีทานไมเขาใจวาเปนอะไรหรือทําไม ทาน
จงรีบอธิษฐานทูลถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ใหพระองคประทานความเขาใจใหแกทาน ขอพระองคนํา
ความสวางและการสําแดงมายังทาน และรอคอยจนกวาพระองคจะเปดเผยในเวลาของพระองค 

เม่ือมีคําถามเกิดขึ้นมาในใจของทาน ทานอาจจะใชเวลาใครครวญกับสิ่งนั้นชวงระยะหนึ่ง แต
ทันทีทันใดท่ีทานเกิดความสับสน จงเร่ิมขอบคุณพระเจาเพราะพระองคทรงรูและมีคําตอบบอกกับ
พระองคเถิดวาทานพึงพอใจแลวแครูวาพระองคทรงมีคําตอบ บอกกับพระองควาทานไวใจในพระองค 
ท่ีพระองคจะเปดเผยคําตอบใหแกทานในเวลาที่เหมาะสมของพระองค 

ทานจะไมสามารถหลุดพนจากการใชเหตุผลจอมปลอมและความสับสนได จนกวาทานจะ
ยอมรับเอาทาทีแหงความเช่ือเขามาครอบครองใจและความคิดของทาน 
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3.ทาทีแหงความเช่ือ 
เราอาจจะเปรียบเทียบความเช่ือเปนเหมือนกับหลักคําสอนของศาสนาหรือหนทางท่ีเราไดรับ

จากพระเจา ในเอเฟซัส 2:8,9 เราไดเห็นวาโดยพระคุณเพราะความเช่ือเราจึงไดรับความรอด ฮีบรู 11:1 
กลาววาความเชื่อเปนความแนใจในสิ่งท่ีเราหวังไวเปนการยืนยันถึงสิ่งที่ยังไมไดเห็นนั้นวามีจริง เรา
สามารถท่ีจะเปรียบเทียบความเช่ือไดกับหลายหลายอยางแตขาพเจาเช่ือวามีอยางหนึ่งท่ีงายตอการ
มองเห็นและเขาใจไดดี คือไมวาเราจะดําเนินชีวิตอยู ในความเช่ือหรือไมก็ตามแตเราควรมีทาทีแหง
ความเช่ือ 

ทาทีแหงความเช่ือนั้นจะนําเราเขาสูการพํานัก ฮีบรู 4:3 กลาววาสําหรบัเราผูมีความเชือ่แลวกจ็ะ
ไดเขาสูการพํานัก ฮีบรู 4:10 ก็กลาวไวเชนกันวา เพราะวาผูใดท่ีไดเขาสูการพํานักของพระเจาแลวก็ได
พักงานของตน (ความเชื่อเปนหนทางท่ีจะใหเราเขาสูการพํานัก) การคิดหาเหตุผลจอมปลอมเปนการ
อุตสาหะไมใชเปนการพํานัก ทาทีของผูมีความเช่ือก็จะพูดวาขาพเจาจะละความกระวนกระวายของ
ขาพเจาไวกับพระองค เพราะวาพระองคทรงหวงใยขาพเจา (1 เปโตร 5:7) บงบอกใหขาพเจาทราบวา 
ไมจําเปนท่ีขาพเจาจะตองรูหรือเขาใจทุกอยางที่กําลังเกิดขึ้น ขาพเจาจะพึงพอใจในผูนั้นท่ีรอบรู (ผูทรง
สราง) ใชเวลาที่จะรูจักกับพระองคดีกวาการท่ีจะตองมามัวแตคิดคนเหตุผลวาพระองคจะทําไดอยางไร 

ทาทีของคนท่ีมีความเชื่อนั้นจะไมกระวนกระวายกลุมใจหรือเปนทุกขกับเร่ืองราวของวัน
พรุงนี้ เพราะวาความเช่ือทําใหเกิดความมั่นใจและยอมรับวาพระเยซูคริสตไดรับรูถึงสิ่งท่ีเกิดขึ้นในวัน
พรุงนี้แลว ถึงแมวาตัวเราจะไมรูก็ตามจําไดไหมวาพระเยซูทรงเปนผูท่ีดํารงอยูและเปนผูท่ีจะเสด็จมา 
พระองคไดดํารงพระชนมอยูกอนท่ีสรรพสิ่งจะถูกวางรากฐาน พระองคมีสวนในการทรงสรางพระองค
ไดรูจักทานกอนท่ีทานจะถือกําเนิดมาในโลก พระองคไดปนทานดวยพระหัตถของพระองคขณะท่ีทาน
อยูในครรภมารดาไมเพียงแตพระองคทรงดํารงคพระชนมอยูกอนพระเจาไดทรงเนรมิตสรางในปฐม
กาลแคนั้น แตพระองคไดทรงเปนปฐมคือ Alpha (เบ้ืองตน) สวนเบ้ืองปลายละ? พระองคจะไมดําเนิน
ตอไปพระองคจะลมเลิกหรือ? ไมหรอก! พระองคจะทรงกระทําใหสําเร็จในสิ่งท่ีไดเร่ิมไวแลว (ฮีบรู 
12:2 ฟลิปป 1:6) พระองคจะปรากฏแนนอนในเวลาสุดทายเพราะพระองคทรงเปน Omega (เบ้ืองปลาย) 
อันที่จริงแลว ขาพเจาอยากจะพูดเชนนี้มากกวาคือ พระองคไมใชเปนแค Alpha (อัลฟา)  และ Omega 
(โอเมกา) เปนจุดเร่ิมตนและจุดบั้นปลายเทานั้นแตพระองคทรงเปนทุกอยางในระหวางนั้นดวย 

สรุปแลวการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสตยังคงตองอาศัยเวลาอีกระยะหนึ่ง ขาพเจายังมี
เร่ืองราวอีกมากมายของวันพรุงนี้ ทานเองก็เหมือนกันใชไหม? แตสิ่งหนึ่งท่ีทําใหขาพเจาดีใจ และรับ
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การปลอบใจก็คือ การไดรูวาไมมีสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับขาพเจาก็ตาม ในวันพรุงนี้พระองคจะทรงเปนผู
รับรองวันและชีวิตของขาพเจา ขาพเจาขอฝากชีวิตไวในพระหัตถของพระองค (อิสยาห 49:16) 

ทาทีของคนที่มีความเช่ือนั้นเขาจะดําเนินชีวิตอยางวันตอวัน (one day at a time) 
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4.พระคุณมามากเพียงพอในแตละวัน 
ความคิดท่ีมีเหตุผลจอมปลอมจะดึงเราไวกับอดีตหรือไมก็ผลักดันเราไปในอนาคต จําไดไหม? 

พระคัมภีรบอกเราวา “ความเช่ือคือ...” (ฮีบรู 11:1) ถาหากเราดําเนินชีวิตดวยการยึดตดิอยูกบัอดีตกจ็ะนํา
ความลําบากมาใหเราแมแตพระเจาเองก็ไมไดเรียกนามของพระองควา “เราเคยเปน” และเชนเดียวกนัถา
หากทานดําเนินชีวิตดวยการคิดถึงแตสิ่งท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ก็จะนําความยากลําบากมาดวย เพราะ
พระเจาไมไดเรียกนามของพระองควา “เราจะเปน” ถาทานดําเนินชีวิตอยางวันตอวันคือใหดีท่ีสุด ท่ี
เวลายังมีอยูทานจะไดคนพบวาชีวิตนั้นจะงายมากเพราะพระองคเรียกพระนามของพระองควา “เรา
เปน” (อพยพ 3:14) พระองคไดตรัสกับสาวกในทามกลางพายุใหญนั้นวา อยากลัวเลยทําใจใหดีไวเถิด 
“เราเอง” (มัทธิว 14:27) ทานรูไหม? พระเยซู กําลังกลาววาเราอยูท่ีนี่เพ่ือเจาเด๋ียวนี้ เม่ือเราอยูกับเจาทุก
อยางจะเรียบรอยดี ดําเนินชีวิตโดยทําวันนี้ใหดีท่ีสุดเถิด ความกระวนกระวายกับเม่ือวานและความ
วุนวายกับวันพรุงนี้จะทําลายชีวิตในวันนี้ของทาน ทานไดรับพระคุณเพียงพอสําหรับวันนี้เทานัน้  สวน
พระคุณสําหรับวันพรุงนี้ จะมาก็ตอเม่ือวันพรุงนี้มาถึงและพระคุณ ของเม่ือวานก็ถูกใชไปหมดแลว 
พระคุณเปนความสามารถและความโปรดปรานในฤทธิ์เดชจากพระวญิญาณบริสทุธิท่ี์จะชวยทานในทกุ
สิ่งท่ีจําเปนตองสําเร็จ แตเราไมสามารถที่จะรับพระคุณลวงหนากอนเวลาเพื่อเก็บสะสมไว 

ทานจําไดไหม? เร่ืองของชนชาติอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารพระเจาไดทรงเลี้ยงดูเขาดวยวิธีท่ี
เหนือธรรมชาติคือเทอาหารลงมาจากสวรรคเรียกวา “มานา” พวกเขาก็เหมือนเรา ในทุกวันนี้ คือ
อยากจะมีเพียงพอสําหรับ วันพรุงนี้ พวกเขาตองการใหคําตอบสําหรับวันพรุงนี้ สําเร็จและไดรับการ
ตอบสนองในวันนี้ เผ่ือวาพระเจาจะลืมทําการอัศจรรยในวันตอมา แตพระเจาไดหาม พวกเขาไมใหเกบ็
ไวมากเกินความจําเปนท่ี แตละคนตองการภายในหนึ่งวัน เวน เสียแตวัน “สะบาโต” ถาพวกเขาแอบ 
เก็บสะสมไวมากเกินกวาความพอเพียงใน 1 วัน สวนเกินนั้นจะเนา 

เม่ือเราลองหยุดคิดดูสักครูหนึ่งจะเห็นวา ตัวอยางนี้มีความหมายมากนาจะเอามาใช ใน
ชีวิตประจําวัน เวลาทานคิดหาเหตุผลแบบจอมปลอมหรือมีความกระวนกระวาย หงุดหงิด ทานกําลัง
สะสม “มานา” ไวสําหรับวันพรุงนี้แลว พระบิดาปรารถนาใหทานไวใจพระองคในวันพรุงนี้ดวย 
สุภาษิต 3:5กลาวไววาจงวางใจในพระเจาดวยสิ้นสุดใจสิ้นสุดความคิดของเจาและอยาพ่ึงพิงความรอบรู 
ของตนเอง ขาพเจาเคยอานตัวอยางนี้คร้ังหนึ่ง มีผูชายสองคนไดถูกขังไว ในคุกเนื่องจากเขาเปนพยาน
ฝายพระเยซูคริสต โทษของเขาคือจะตองถูกเผาบนเตา ชายคนหนึ่งมีอายุและมากไปดวยประสบการณ
ในการดําเนินชีวิตกับพระเจา แตอีกคนเปนชายหนุม ท่ีรักพระเจามากไมมีประสบการณในทางของพระ
เจาเทาไร เม่ือมาถึงตอนเย็นชายหนุมคนนั้นก็จุดไมขีดเพื่อติดไฟไว ที่เทียนไขในขณะนั้นเขาก็ลองเผา
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มือของเขาเองแลวรองตะโกนออกมาดวยความกลัววาแคเผานิ้วก็รอนจะเปนจะตายขนาดนี้แลวขาพเจา
ไมมีทางท่ีจะทนถูกเผาบนเตานั้นไดหรอก ชายคนท่ีมีอายุมากกวาก็กลาวหนุนใจวา “ลูกชายเอยพระเจา
ไมไดใหคุณเผานิ้วของคุณดังนั้นพระองคก็ไมไดประทานพระคุณนั้นให พระเจากําลังใหคุณถวายชีวิต
ดังนั้นจงแนใจเถิดเม่ือวันพรุงนี้มาถึงพระคุณของพระเจาก็จะสําแดงขึ้นท่ีนั่นในทุกสิ่งท่ีคุณจะตอง
รับมือ” 

เห็นไหม? คนท่ีมีอายุคนนั้นเขามีประสบการณมากกวา รูจักการดําเนินชีวิตในทางของพระเจา
มาเปนปๆ สิ่งนี้ใหความม่ันใจแกเขาวาเม่ือเชา วันนั้นมาถึงพระคุณของวันนั้นก็จะสําแดง ออกท่ีนั่นเขา
จึงพ่ึงพาในพระคุณของพระเจาที่มีอยางเพียงพอในแตละวันโดยเช่ือในความสัตยซื่อของพระองควาจะ
ทรงประทานใหทานสามารถที่จะเห็นไดจากตัวอยางนี้วาคนท่ีมีความเชื่อนั้น ไดรับการปลดปลอยจาก
ความคิดท่ีมีเหตุผลจอมปลอม ความเช่ือไมไดเอาแตคิดถึงสิ่งท่ีอยูในอนาคตคนท่ีมีความเช่ือไดเขาสูการ
พํานักไดดวย การสงบใจในการจัดเตรียมของพระเจาเพราะวาพระเจาจะประทานมานาของวันพรุงนี้ก็
ตอเมื่อถึงวันพรุงนี้ขาพเจาอยากจะหนุนใจทานวาอยาปลอยใหวันนี้ผานไปโดยเปลาประโยชนเพียง
เพราะวา ผิดหวังกับสิ่งที่แลวมา หรือวุนวายอยูกับอนาคตท่ียังมาไมถึง การทําเชนนี้ไมไดใหประโยชน
อันใดเลยกับขาพเจาเคยอานจากหนังสือเลมหนึ่งบอกวา เม่ือวันท่ีแลวมาเปนเหมือนกบัเช็คท่ียกเลกิแลว
อยูในมือของทาน และพรุงนี้ท่ีจะมาถึงเปนเหมือนกับเช็คท่ียังไมถึงวันครบกําหนดเบิกแตเวลาของวนันี้
เปนเหมือนกับเงินสดท่ีอยูในมือของทานอยูแลว จงใชมันดวยความฉลาด!!! 
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5.ถา...เทานั้น (if only) 
อัครฑูตเปาโลไดสอนไวในฟลิปปวาใหเราลืมสิ่งท่ีผานพนมาแลวเหลานั้นเสียและโนมตวัของ

เราออกไปหาสิ่งท่ีอยูขางหนา (ฟลิปป 3:13) เราจะยังพัวพันกับอดีตของเราไดอยางไร ถาไมใชดวย
ความคิด ขาพเจาเช่ือวา เปนไปไดท่ีเราอาจใชชีวิตแบบหมกหมุน อยูกับอดีตซึ่งกําลังท่ีเราสูญเสียไปกบั
การใชความคิดนั้นเปนกําลังท่ีเราจะตองใชในวันนี้ 

ทานเคยดําเนินชีวิตลักษณะทวงคืนความผิดพลาดในอดีตคร้ังแลวครั้งเลาไหม? ทานเคยคิด
ไหมวาทําไมฉันถึงทําอยางนั้น? เอ !! ถาฉันเพียงแคไมไดพูดอยางนั้นไมไดทําอยางนัน้ หรือทานอาจคดิ
วา เอ !! ถาเพียงแคฉันไดทําอยางนั้นอยางนี้ จงระวังใหดีเถิดกับคําวา “ถา” 

สมมุติวาทานทําทุกอยางดีแลวดวยวิธีการที่เหมาะสมแลว แตก็ยังมีบางอยางเกดิขึน้ซึง่ไมเปนท่ี
พึงพอใจเทาไหร ทานอาจเร่ิมคิดแลววาทําไม ผลสุดทายตองออกมาอยางนี้? “ทําไม” พระเจา ทําไม? 
ฉันไมเขาใจจริง ๆ ฉัน ยืนอยูกับความไมเขาใจนี้ มันลําบากจริงหนอ!! ฉันสับสนจริงๆ และในขณะนัน้
ความคิดของทานบอกกับทานอยางนี้ไหม? “ฉันนี่แหละมึนตึงจริง ๆ ทานวา ทานกาํลงันาํความเจ็บปวด
มาใหกับตัวเอง  

ขาพเจาเคยทําอยางนั้นมาเปนเวลาป ๆ แลวมันไมเกิดผลดี มีหลายสิ่งหลายอยางในอดีตของ
ขาพเจาที่ไมเขาใจ และก็ยังไมเขาใจจนถึงเด๋ียวนี้ แตขาพเจา ขอบคุณพระเจาในท่ีสุดพระองคก็สอน
ขาพเจาใหสามารถปลอยสิ่งท่ีผานพนมาแลว และมุงหนาหาสิ่งท่ีอยูขางหนา เม่ือทําไดเชนนีแ้ลวขาพเจา
ก็ไดพบกับสันติสุขอยางมากมาย 

พระคําของพระเจากลาวไวในอิสยาห 26:3 วา ใจแนวแนนั้นพระองคทรงรักษาไวในศานติภาพ
อันสมบูรณเห็นไหมวาพระองค ไมไดบอกวาใจท่ีเต็มไปดวยความวุนวายคิดหาเหตุผลแบบจอมปลอม
จะรักษาไวในศานติภาพนี้ 

มีหลายสิ่งเหลือเกินท่ีไดเกิดขึ้นในอดีตของขาพเจาซึ่งไมยุติธรรม มันไมนาจะเปนอยางนั้น แต
สิ่งเหลานั้นอาจเกิดขึ้นกับทานดวย บางอยางท่ีเกิดขึ้นกับขาพเจามันไมยุติธรรมเสยีเลยทําใหขาพเจาตอง
ทนตอปญหามากมายเจ็บปวดทรมาน ตองใชเวลาเปนปๆ เพ่ือจะรับการรักษา ขาพเจาตองตกอยู ในบวง
ของการเขาขางตนเอง ขี้นอยใจคิดหาเหตุผลวาทําไมตองเกิดเรื่องนี้ เร่ืองนั้นกับขาพเจาดวย ทําไมพระ
เจาไมชวยขาพเจา? ทําไมไมมีใครชวยขาพเจา? 

ในท่ีสุดขาพเจากลับคนพบวา ขาพเจากําลังสรางทุกขใหกับตัวเองขาพเจากาํลงัสญูเสยีวนันีข้อง
ขาพเจาดวยการพยายามเขาใจวันท่ีผานไปของขาพเจา มีวันหนึ่งพระเจาตรัสกับขาพเจาวา “จอยส คุณ
อยากจะเปนคนขี้นอยใจหรือมั่นใจในตนเองและเต็มเปยมไปดวยพลัง คุณอยากเปนแบบไหนละ?” 
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บางครั้งทานอาจดําเนินชีวิตโดยยึดติดอยูกับชัยชนะหรือความสําเร็จในอดีต ทําใหทานไม
สามารถกาวตอไปขางหนาได เพราะมัวคิดหาเหตุผลของความสําเร็จเพ่ือจะใหความสําเร็จเกิดขึ้นอีก
ครั้งหนึ่ง ขาพเจาเองก็เคยจมอยูในประสบการณเชนนี้ อดีตจะถวงทานไวจากการมุงไปขางหนา อดีตก็
คืออดีต ไมวาจะเปนชัยชนะหรือพายแพมันก็เปนแคอดีตผานไปแลวอยูดี ไมสามารถเรียกกลบัมาได จง
ดําเนินชีวิตในวันนี้ดีกวา 

ไมใชความผิดอะไรกับการที่จะจดจําหรือคิดถึงบางสิ่งบางอยางในอดีตแตจะเปนการผิดพลาด
อยางมากถาทานเกิดจมติดอยูกับอดีตแมวาอาจะเปนชัยชนะหรือความสําเร็จก็ตาม เม่ือทานผานพน
เหตุการณแตละอยางจงเรียนรูที่จะปลอยมันไปแลวต่ืนตัวอยูเสมอท่ีจะมุงหาสิ่งท่ีทานตองรับมืออยู
ขางหนาท่ีพระเจามีไวเพื่อทาน ฟลิปป 3:13 กลาววา จงลืมสิ่งที่ผานพนมาแลวเหลานั้นแลวโนมตัวของ
ทานออกไปหาสิ่งท่ีอยูขางหนา ขาพเจาขอพูดซ้ําอีกครั้งหนึ่งกับคําวา “ถา...เทานั้น” คือ ถามีสิ่งเลวราย
เกิดขึ้นเราก็จงคิดวาถาเพียงแคฉันไมไดทําเชนนั้น มันก็จะไมเกิดขึ้น แตถามีสิง่ดี ๆ  เกดิขึน้ เรากจ็ะคดิวา
ถาเพียงแคฉันทําใหมันเกิดขึ้นไดอีกสักคร้ังก็จะดี  

จงลืมสิ่งท่ีผานพนมาแลว ไมตองมาคิดหาเหตุผลจอมปลอมกับมันอีก ตัดสินใจเด๋ียวนี้ท่ีจะ
ดําเนินชีวิตโดยการมุงหนาตอไป 
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6.ถา...อะไรจะเกิดข้ึน? 
ลูกธนูในความคิดอีกอยางหนึ่งตามท่ีพระคัมภีร เอเฟซัส 6:16 กลาวไวคือ ลูกศรเพลิงของพญา

มารท่ีจะพุงเขามาในความคิดของทานดวยคําวา ถา...อะไรจะเกิดขึ้น? ถาไมมีเงินอะไรจะเกดิขึน้? ถาคณุ
เจ็บอะไรจะเกิดขึ้น? ถาคุณไมสบายจริง ๆ อะไรจะเกิดขึ้น? ถาคุณตกงานอะไรจะเกิดขึ้น? ถาคุณเหงา
เศราอะไรจะเกิดขึ้น? หรืออาจอยางนี้ ถาคุณไมไดยินจากพระเจาอะไรจะเกดิขึน้? ถาคณุทาํแลวผิดพลาด
อะไรจะเกิดขึ้น? ถาคุณลมเหลวละอะไรจะเกิดขึ้น? ถาเขาหัวเราะเยาะคุณละอะไรจะเกิดขึ้น? ถาเขา
ปฏิเสธคุณละอะไรจะเกิดขึ้น? มีอีกเยอะแยะมากมายในลักษณะเชนนี้ ทานจําไดไหมความคิดแบบนี้ ก็
เปนการคิดคนโดยใชเหตุผลจอมปลอมอีกอยางหนึ่งดวย คําวา ถา...อะไรจะเกดิขึน้? มีขึน้โดยความคดิท่ี
ถูกอบรมใหวาดภาพชัดเจนกับทุกๆ สิ่งกอนจึงจะกลาลงมือทํา ถา..อะไรจะเกิดขึ้น ความคิดแบบนี้
ผลักดันใหเราเรงรีบกับอนาคต มักจะชักนําใหเราหวาดผวากับสิ่งลวงใจซึ่งยังไมเกิดขึ้นและอาจไม
เกิดขึ้นก็ได เวนเสียแตเราปลอยใหมันเกิดขึ้นโดยความกลัวของเราเอง “ถา...อะไรจะเกดิขึน้?” ทาํใหเกดิ
ความสับสนเทา ๆ กับ “ถาเพียงแค” เราตองไมยอมใหความคิดท้ังสองอยางนี้ควบคุมเรา เพราะไมเปน
ผลดีอยางแนนอน ดังกลาวใน 2 โครินธ บทที่ 10:4-5 คือ “ความคิดท่ีมีเหตุผลจอมปลอม” ทิฐิมานะทุก
ประการท่ีต้ังตัวขึ้นขัดขวางความรูของพระเจา ท้ังหมดนี้ตองถูกทําลายออกไปจากความคิดของเรา 
ขาพเจาอยากใหทานเห็นตัวอยางท่ีชัดเจนในสิ่งท่ีขาพเจากําลังอธิบายนี้ มีอยูคร้ังหนึ่งในงานรับใชของ
เรา เราตองการอาคารเพ่ือใชในการรวมประชุมประจําสัปดาห อาคารท่ีเราใชอยูเปนอาคารใชมาแลว 5 
ป ซึ่งเริ่มชํารุดทรุดโทรมแลว เรากําลังมองหาสถานท่ี ที่สามารถเปนทั้งบาน สํานักงานเปนท่ีประชุม
ประจําสัปดาห หองดูแลเด็กและหองประชุมเด็ก รวมท้ังหองสํารองเพ่ือขยายงานและมีท่ีวางขางนอก
พอที่จะจอดรถได 300 คัน ดูแลวไมนายากเกินไปท่ีจะหา อยางไรก็ตามมันไมงายอยางท่ีคดิเลย เราหามา
ได เกือบ 2 ป แลว ดวยวิธีการท่ีเรารูท้ังหมดแลว ดูเหมือนเรากําลังมาถึงจุดจบของทุกสิง่ ซาตานกเ็ร่ิมทิง้
ลูกธนูในความคิดวาถาเกิด 2 ป ผานไป คุณยังไมมีสถานท่ี อะไรจะเกิดขึ้น? หรือถาเพียงแคคณุตกลงเอา
สถานท่ีของคนนั้น คนนี้ในราคา ที่ถูกมากอยูแลว คุณจะไมพบกับปญหานี้หรอก... ถาคณุพลาดจากการ
ฟงเสียงพระเจาละ? ถาเพียงแคคุณรูเร่ืองราวอันนี้อันนั้นมากกวานี้คุณคงจะหาทางออกได ถาเกดิคณุซือ้
ท่ีดินแลวทําใบอนุญาตไมไดละ? ถาเกิดคุณจายราคาท่ีดินต้ังแพงแลวตอมาไดคนพบท่ีดินอีกท่ีหนึ่ง
ดีกวาและราคาก็ถูกกวาละ? 

ขาพเจาขอบพระคุณพระเจาอยูเสมอเพราะวาขาพเจาไดรับการปลดปลอยจากการใชเหตุผล
จอมปลอมกอนท่ีสถานการณนี้จะเกิดขึ้น ถาเกิดสถานการณนี้เกิดขึ้นกอนกวานั้นสัก 2-3 ป ขาพเจาคง
จะสับสนวุนวายมาก อาจมีความกลัวหรือพยายามคิดหาเหตุผลตางๆ นานากับเรื่องนี้ แตขาพเจาไดรับ
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การปลดปลอยแลวจึงสามารถเช่ือไดวาทุกกาวของชีวิตไดรับการทรงนําจากพระเจา (สดดีุ 37:23) เราได
อธิษฐานและไวใจในพระเจา เราตองการใหทุกสิ่งเปนไปตามน้ําพระทัยของพระองค เม่ือเปนเชนนั้น
พระองคก็จะนําเราไปในที่ท่ีถูกตองและในเวลาท่ีเหมาะสม ตามธรรมดาแลวพระเจาจะไมทําสิง่ใดกอน
เวลาและพระองคไมเคยสายดวย มีท่ีดินแหงหนึ่งท่ีเราพยายามจะไดมาดวยวิธีการทุกอยางแตก็เปนไป
ไมได อยางไรก็ตามเมื่อถึงเวลาของพระเจา พระองคก็เตรียมท่ีท่ีดีมากใหแกเรา และพระองคจะทรงนํา
เราตอไปในทุกๆ ยางกาวตามวิถีของพระองค ถึงเวลานี้เม่ือขาพเจามองยอนกลับไปกเ็ขาใจแลววาทําไม
ถึงไมไดในเวลาที่เราคิดวานาจะได แตในชวงนั้นดูเหมือนวาเราพยายามอยางมาก แตก็ยังไมได จะไมมี
อะไรเกิดขึ้นนอกเหนือตารางเวลาของพระเจาไดแมวาเราจะพยายามใหมันเกิดขึ้นก็ตาม 

พระเจารูดีวาพระองคกําลังทําอะไร ทุกอยางอยูใตการควบคุมของพระองค ขาพเจาสามารถท่ี
จะพักสงบและพ่ึงพาพระองคได แมขาพเจาไมรูวาจะตองทําอยางไร เพราะวาขาพเจารูจักผูนั้นท่ีรูวาจะ
ทําอยางไร แลวทานละรูจักพระองคเชนนั้นหรือไม? ทานรูไหมวาพระองค Omniscient Omnipotent 
Omenipre-sent พระเจาผูทรงฤทธานุภาพสูงสุด ผูทรงรอบรูทุกสิ่งและผูทรงสถิตอยูทุกหนทุกแหงใน
เวลาเดียวกัน 

ใหใจของทาน เขาสูการพํานักเถิด ถาเกิดทานใชเหตุผลคิดอยางดีแลวในท่ีสดุทานคดิวาทานได
ขอสรุปที่ลงตัวสมบูรณแบบทุกอยาง บางทีพระเจาจะทรงทําใหทานตกใจดวยวิธีการท่ีแตกตางอยาง
สิ้นเชิง เม่ือนั้นทานก็จะรูวาเวลาของทานท่ีผานมานั้นเปลาประโยชนเฉย ทานไดพบกับความสับสน
วุนวายมามากพอแลวไมใชแลว? 

ขอใหทานหยุดคิดตรงนี้สักนิดวา ถาทานเพียงแตเขามาพํานักในพระองคและปลอยใหพระเจา
ทรงเปนพระเจาเทานั้น แลวอะไรจะเกิดขึ้น? 
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7.อยาใหถูกนําโดยความคิด 
ขาพเจาไดอธิษฐานขอใหของประทานแหงการสังเกตวิญญาณเกิดขึ้นในชีวิตของขาพเจามาก

ขึ้น ความจริงก็อธิษฐานมานานพอสมควร เม่ือพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกบัขาพเจา ไดบอกวา จอยส เจา
จะไมสามารถสังเกตวิญญาณไดหรอก เวนเสียแตเจาจะตองละท้ิงการคิดหาเหตุผลจอมปลอมกอน 

1 โครินธ 2:14,16 ไดบอกกับเราชัดเจนวามนุษยธรรมดาจะไมเขาใจในสิ่งท่ีมนุษยฝายวิญญาณ
เขาใจไดพระเจาไดใชขอพระคัมภีรตอนนี้สอนขาพเจาวาถาพระวิญญาณนําขาพเจาใหมีการสังเกตุ
การณแตความคิดของขาพเจากลับคิดหาเหตุผลจอมปลอมแลวสิ่งนั้นก็จะไมสําเร็จ? เพราะวาจากพระ
คัมภีร 1 โครินธ 2:14 กลาววาคนธรรมดาจะไมเขาใจสิ่งตาง ๆ ในฝายวิญญาณเพราะวาสิง่ตาง ๆ ในฝาย
วิญญาณตองใชการสังเหตุการณในฝายวิญญาณทานรูไหม วิญญาณของทานสามารถท่ีจะรูและสัมผัส
ในสิ่งท่ีความคิดของทานไดสามารถรูและสัมผัสได 

ถาหากวาทานเปนผูบังเกิดใหมเปนลูกของพระเจาพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยูในวิญญาณ
ของทานขาพเจาเช่ือวาพระวิญญาณบริสุทธิ์ไดทรงพยายามดลใจทานในหลาย ๆ อยางแตทานปฏิเสธ
พระองคเนื่องจากวาทานดําเนินชีวิตโดยอาศัยฝายความคิดมากเกินไป ขาพเจาจะใหตัวอยาง ในเชา วัน
หนึ่งขาพเจาแตงตัวเพ่ือจะไปในงานประชุม “ชีวิตในพระคํา” ประจําสัปดาหของเรา ขาพเจาเริ่มคิดถึง
ผูหญิงคนหนึ่งท่ีดูแลงานและชวยเหลือเราในการประชุม เขาเปนคนท่ีสัตยซื่อมาก และแลวก็มีภาพ
เกิดขึ้นในใจของขาพเจาวาใหทําบางสิ่งเพ่ือจะเปนการอวยพรเขา 

ขาพเจาถามพระเจาวา “พระเจาขาพเจาจะทําอะไรใหกับ Ruth Ann ไดบาง? ทันใดนั้นขาพเจา
สัมผัสไดอยางแรงกลาหรือพูดอีกนัยหนึ่งคือขาพเจารูแนแกใจเลยวา “เอาชุดสีแดงชุดนั้นใหเธอ” 
ขาพเจาซื้อมาไว 3 เดือนแลวแตยังไมเคยใสชุดนี้ถูกแขวนไวท่ีตูเสื้อผา ยังหอไวในถงุพลาสติกพรอมกบั
ยังไมไดแกะอะไรออกสักอยาง Ruth Ann เขาเปนผูหญิงท่ีตัวใหญกวาขาพเจานดิหนึง่สิง่ท่ีนาสนใจกค็อื
วาขาพเจาซื้อชุดนี้มันใหญกวาปกตินิดหนึ่ง เพราะคิดวาดวยแบบของชุดนี้คงไมมีใครสังเกต ไดวามัน
ใหญไปนิดหนึ่งเม่ือขาพเจาใสอยางไรก็ตามเม่ือความปรารถนานั้นเกิดขึ้นในใจของขาพเจาอยางแรง
กลา “จงเอาชุดสีแดงนั้นใหเธอ” ทันทีความคิดก็บอกขาพเจาวา “พระเจาชุดนั้นมันใหญนะ” สังเกตวา
ความคิดแบบมนุษยธรรมดาเขาพลิกแพลงการนําของพระวิญญาณแลวความคิดของขาพเจาก็มาตอกยํ้า
อีกวา โอ! แนนอนท่ีสุดตองไมใชพระเจาหรอกท่ีบอกใหขาพเจาเอาชุดใหม ๆ นี้ใหคนอื่น ความจริง
แลวถาขาพเจาคิดถึงพระลักษณะของพระเจา ขาพเจามักจะคิดอยางนี้มากกวาวาพระองคจะใหขาพเจา
ถวายเสื้อผาที่ดูใหมแตคงจะเปนตัวท่ีใสแลว 
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กษัตริยดาวิดกลาวไวใน 2 ซามูเอล 24:24 เกี่ยวของกับเรื่องการสรางพระวิหารวา “เราจะถวาย
เคร่ืองเผาบูชาแดพระยะโฮวาหพระเจาของเราโดยท่ีเราจะไมเสียคาอะไรเลยนั้นไมไดทานเห็นไหม? 
เนื้อหนังของเรานั้นจะไมคัดคานอะไรตราบใดท่ีสิ่งนั้นไมตองการ การเสียสละ แตตรงกันขามกบัการท่ี
ขาพเจาจะตองใหชุดสีแดงนี้เพราะขาพเจาจะตองทําใจยอมเสียสละมาก 

ขาพเจาคิดหาขอแกตัวอยางมากมาย สุดทายตลกมาก ขาพเจาบอกวา “พระเจาท่ีขาพเจาซือ้ชุดสี
แดงนี้ก็เพ่ือ จะใหมันเขากับตุมหูสีเงินคูนี้มันเขากันไดดีมากเลย ขาพเจาพูดออกมาดวยเสียงที่ เรียกรอง
ความเห็นใจโดยหวังวาพระเจาคงจะเห็นใจขาพเจา แตพระองคกลับตอบขาพเจาเหมือนทุกคร้ังท่ี
ขาพเจาพยายามคิดหาขอแกตัวท่ีจะไมใหเขา แลวมากกวานั้นในครั้งนี้พระเจาบอกกับขาพเจาวาถาเจามี
ปญหากับการท่ีจะถวายชุดแดงนั้นเพราะตุมหูเงินคูนี้ ถาเชนนี้เจาก็จงถวายไปท้ังชุดแดง และตุมหดูวยก็
จะดีย่ิงกวาพระเจาไมไดโตเถียงกับเรา เพียงแคพระองคจะบอกแกเราโดยใหเกิดภาพขึ้นมา และเรา
สามารถแนใจและสัมผัสไดดวยการหนุนใจ เลาโลมใจซึ่งบางครั้งจะเปนเสียงเบาๆ ยืนยันใหอยูภายใน 
จําไดไหม? พระเจาจะไมนําใหเราทําบางอยางซึ่ง ออกนอกน้ําพระทัยของพระองคนัน่คอืพระวจนะของ
พระองคนั่นเอง ขณะเดียวกันจงระมัดระวังท่ีจะไมรับการนํา โดยเสียงเทานั้น เพราะวามีเสียงมากมาย
หลายเสียงจากหลายแหลงท่ีมา เสียงท่ีทานจะตามนั้นตองเปนเสียงท่ีวิญญาณของทานไดรับการยืนยัน
จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

วิญญาณของขาพเจาไดรับการยืนยันวา Ruth Ann  จะไดสวมใสชุดสีแดงชุดนั้น แตเนื้อหนัง
ของขาพเจาไมอยากจะให เพราะฉะนั้นขาพเจาจึงพยายามยกหาเหตุผลมาแกตัววาท่ีไมอยากใหก็เพราะ
เร่ืองนี้เร่ืองนั้นแตพระเจาไมไดเลนโตเถียงกับขาพเจาพระองคตอบขาพเจาอยางท่ีพระองคไดพูดแลว ถา
ทานจําไดเร่ืองราวที่เกิดขึ้นตั้งแตแรก “แคขาพเจาคิดถึงวา Ruth เปนพระพรแกเรามากขนาดไหนแลว
ขาพเจาก็ถามพระเจาวาพระองคจะใหขาพเจาทําอะไรใหเธอไดบาง พระเจาก็บอกกับขาพเจาแลว แต
ความคิดกลับนําขาพเจาไปอีกทิศทางหนึ่งท้ัง ๆ ท่ีวิญญาณของขาพเจาก็บอกชัดเจนอยูแลว เวลานี้ก็
ขึ้นอยูกับขาพเจาเองวาจะตัดสินใจอยางไร แตขาพเจากลับหลีกเลี่ยงไมคิดที่จะตัดสินใจตามนั้น และนี่
มักจะเปนธรรมชาติของเราท่ีจะหาทางออกเพื่อแกตัวท่ีจะไมทําในสิ่งที่พระเจาตองการใหเราทํา และ
เปนความคิดที่บอกดวยวาการทําเชนนี้  ไมใชเปนการไมเช่ือฟงพระเจา  หรือเราอาจคิดวา การ
ผลัดวันประกันพรุงไมใชเปนการไมเช่ือฟง แคเพียงรูสึกแนใจท่ีจะทําดีเทานั้น ไมใชเปนการเช่ือฟง แต
การประพฤติตามท่ีพระเจาไดตรัสนั้นตางหากนับวาเปนการเช่ือฟง 

เม่ือผานไปไมกี่อาทิตยขาพเจากลับลืมเร่ืองราวทุกอยางท่ีไดเกิดขึ้นแตวาพระเจายังจําได อยู ๆ 
ขาพเจาก็ไดอธิษฐานเพ่ือ Ruth Ann และยังถามพระเจาอยูวา “พระเจาขาพเจาจะทําอะไรที่เปนพระพร
แกเขาไดบาง? มาแลวเสียงยืนยันอยางเดิมจากพระเจาภาพชุดสีแดงชุดนัน้พลุงขึน้ภายในขาพเจาในท่ีสดุ
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ขาพเจาก็ยอมรับความเปนจริงวาแทจริงขาพเจาไมเช่ือฟงท่ีจะใหชุดสีแดงชุดนั้น ขาพเจาไดเขาใจ
ภายหลังจากท่ีตัดสินใจใหชุดนั้นแกเขาแลว วาเปนการจัดเตรียมของพระเจา ท่ีใหขาพเจาซื้อชุดนี้เพ่ือ 
Ruth Ann ดวยเหตุนี้มันจึงถูกแขวนไวในตูต้ัง 3 เดือน โดยท่ีขาพเจาไมไดแตะตองเลย แนนอนที่สุด
พระเจารูท้ังหมดกอนเวลาอยูแลว แตเราเองทําใหมันเปนเรื่องยืดยาวดวยการไมยอมเชื่อฟง ปญหานี้
เกิดขึ้นก็เพราะมนุษยธรรมดาท่ีไมมีพระวิญญาณก็จะไมสามารถรับในสิ่งซึ่งเปนของฝายวิญญาณได 
ตามท่ีกลาวไวใน 1 โครินธ 2 

“ทําไมพระเจาทําไม?” มนุษยธรรมดาก็จะบอกวาทําไมพระเจาถึงตองการใหขาพเจาเสียสละ
ดวย ทําไมการใหถึงไมงายเลยนะ? ทําไมถึงยากขนาดนี้ดวย? โรม 8:6 กลาววา “ความคดิท่ีปกอยูกบัเนือ้
หนังเปนความรูสึกและเหตุผลท่ีไมไดพ่ึงพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ แลวมันสามารถที่จะขโมย สันติสุข
ของเราไปไดดวย 

เผ่ือวาทานอาจลืมวัตถุประสงคหลักของหนังสือเลมนี้ ขาพเจาขอเตือนอีกคร้ังหนึ่งวาการใช
เหตุผลแบบจอมปลอมกับพระเจาดวยคําถามท่ีวาทําไม? นั้นจะนํามาซึ่งความสบัสน และทําใหทานไมมี
สันติสุข อีกทั้งทําลายความชื่นชมในชีวิตของทาน 

ทานตองการมีความช่ืนชม ในชีวิตใชไหม? จงละท้ิงการใชเหตุผลแบบจอมปลอมเถิด 
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8.การมีเหตุผลจอมปลอมเปนตนเหตุของการถูกหลอกลวง 
ความหวังที่จะไมถูกหลอกในการดําเนินชีวิตทุกวันนี้มีทางเดียว คือเรียนรูท่ีจะดําเนินชีวิตโดย

ใหพระวิญญาณทรงนําอยาใหความคิดเนื้อหนังหรืออารมณเปนตัวนํา ในการตัดสินใจแทนทีจ่ะใหพระ
วจนะและพระวิญญาณบริสุทธิ์เปนผูนําในการดําเนินชีวิตกับพระเจา เราไมสามารถทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ดวยการใหความรูสึกเปนตัวตัดสินวาอยากทําหรือไม เหตุผลแคนั้นไมเพียงพอ เม่ือเราทําสิ่งใด เราตอง
ทําดวยการเห็นแกอาณาจักรของพระเจาและเพ่ือความปลอดภัยของเราเองจงทําตามอยางท่ีพระวิญญาณ
ทรงนํา 

ความคิดของเราชอบท่ีจะลวงรูในทุกสิ่ง ชอบจินตนาการหาคําตอบสําหรับทุกสิ่งทุกอยางเพ่ือ
จะสรุปความคิดใหได ไมตองการมีคําถามท่ีไมมีคําตอบเม่ือเราไมรูคําตอบนั้น เราสามารถเลือกทําได
สองทาง คือจะไวใจในพระเจาหรือจะคิดคนหาคําตอบเองใหไดดวยเหตุผลจอมปลอมและกระวน
กระวายใจ พระวิญญาณบริสุทธิ์มีหนาที่ชวยใหผูเช่ือทุกคนเติบโตขึ้น ในฝายวิญญาณใหเขาสูความ
ไพบูลยในพระคริสตหลังจากท่ีไดรับความรอดแลวเช่ือที่จะสามารถไววางใจในพระเจาไดไมวา
สถานการณจะดูเหมือนเลวราย สิ่งนี้แสดงใหเห็นวาเขาเติบโตในฝายวิญญาณเพราะฉะนั้นพระเจาจึง
ไมใหเรารูคําตอบของทุกคําถามท่ีเกิดขึ้น เพ่ือเราจะไดเรียนรูท่ีจะไวใจในพระองค 

อยางไรก็ตามขอใหทานจําไวเสมอวาความคิดของทานเปนตัวขัดขวางแผนการของพระเจา 
ความคิดของทานเปนความคิดตามธรรมดาของโลกและถูกนับเขามาเปนสวนหนึ่งของเนื้อหนัง 
เวนเสียแตความคิดของทานไดรับการเปลี่ยนแปลงแลวดวยการฝกฝนใหคิดดวยเหตุผลฝายวิญญาณตาม
พระวจนะของพระองค โรม บทท่ี 8 ไดพูดถึงความคิดท่ีปกอยูกับเนื้อหนังและความคิดที่ปกอยูกับพระ
วิญญาณ กาลาเทีย 5:17 บอกวาเนื้อหนังเปนศัตรูตอวิญญาณและวิญญาณก็เปนศัตรูตอเนื้อหนังและมัน 
ตอสูกันอยางตอเนื่องเร่ือยไป 

ทีนี้ใหเรายอนกลับ ไปที่แนวความคิดเดิมของบทนี้อีกคร้ังหนึ่ง ความคิดท่ีปกอยูกับเนื้อหนัง
นั้นมันชอบท่ีจะใชเหตุผลแบบจอมปลอมเพ่ือหาขอสรุปทุกอยางดวยมาตรฐานอนัตํ่าตอยจากสมองของ
เราเองและไมเปดโอกาสใหคําถามท่ีไมมีคําตอบเหลานั้นหลงเหลืออยูในชีวิต 

ท่ีสํานักงานของเรามีกลองรับจดหมายวางไวเปนแถวยาว แตละกลองก็มีช่ือของคนงานเขียน
ติดไว นาน ๆ คร้ังท่ีขาพเจาจะเอาขอความหรือขอแนะนําบางอยางสอดไวในกลองของคนใดคนหนึ่ง
เพ่ือใหเขาไปทําในสิ่งท่ีขาพเจาไดขอไวบางครั้งเขาก็ไมทําตอมาภายหลัง ขาพเจาไดรูวากระดาษ
ขอความเหลานั้นขาพเจาไปใสไวผิดกลอง บางครั้งใส ไวในกลองท่ีไมมีช่ือใคร พระเจาใชกลองแถว
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เหลานี้สอนขาพเจา บางคร้ังขาพเจาเอาขอความท่ีพระองคบอกใสผิดกลองก็เหมือนกับเราหาคาํตอบมา
ใสในความคิดท่ีผิดดวยวิธีการของเราเอง 

ขาพเจามักจะหาที่ใสความคิดท่ีเปนคําถามเหลานั้นใหไดเพ่ือ ไมใหมันกระจัดกระจายทําการ
รบกวนขาพเจา ท่ีจะไมใหขาพเจามาไวใจในพระองค เมื่อเปนเชนนั้นขาพเจาเองคิดผิดไปวาทุกอยาง
นั้นมีท่ีมาท่ีไปลงตัวแลว แตขาพเจากลับมีปญหามากกับการกระวนกระวาย คิดหาเหตุผลของทุกอยาง 
มักจะมีคําถามวา “ทําไม” พระเจาทําไม? ดวยเหตุนี้ขาพเจาสับสนวุนวายและขาดสันติสุขอยางย่ิง 

ขณะเดียวกันบางครั้งขาพเจาหลอกตัวเอง ดวยการคิดไปวาเรื่องนี้ เร่ืองนั้นไดคิดวางแผนลงตวั
เรียบรอยดีแลว รอเพียงแคจะปฏิบัติตามหรือไม แคนั้นแหละในเวลาตอมาพระเจาไดสอนขาพเจา 
ขาพเจาจึงคนพบวาถาปฏิบัติตามแลวจะมีปญหาเกิดขึ้นมากมายตามมา มีเหตุมีผลเขาใจชัดเจนแทจริง
แลวขอสรุปทุกอยางนั้นมันลงผิดกลองนั่นเอง 

พระเจาใชสุภาษิต 3:7 ใหขาพเจารูความจริงวา “อยาพ่ึงพาความรอบรูของตัวเอง อยาคิดวา
ตนเองฉลาดกวาพระเจา” พระเจาไดสอนขาพเจาวาแทจริงความฉลาดท่ีเรามีอยูนั้นไมถึงคร่ึงของความ
ฉลาดท่ีเราคิดวามี ขาพเจาไมไดพูดถึงความรู สติปญญาแตพูดถึงความคิดเห็น ทัศนะคติท่ีจะใหทุกอยาง
มีขอสรุปในความเห็นของตนเอง 

สุภาษิต 3:5,6 กลาววา “จงวางใจ พึ่งพิง มั่นใจ ในพระเจาดวยสิ้นสุดใจของเจาและอยางพ่ึงพา
ความรอบรูของตนเองจงยอมรับรูพระองคในทุกทางของเจาและพระเจาจะทรงกระทําใหวิถีของเจา
ราบร่ืน” 

เม่ือพระองคไดทรงกระทําให วิถีราบร่ืนทานจะไมสับสนหรือมีความสงสัยแตถาหากทาน
พยายามคิดคนหาเหตุผลดวยตนเอง ใหทุกอยางลงตัว ดวยวิธีของทานเองนั้น ทานกจ็ะวนเวยีน อยูในรปู
แบบเดิมโดยไมรูความจริงสักที ขอท่ี 7 บอกวา “อยาคิดวาทานฉลาดในสายตาของตนเอง” 

มีอยู 2 ทางท่ีเราจะรับมือกับสถานการณตาง ๆ ได คือ ทางท่ี 1 เปนวิธีฝายวิญญาณและอีกทาง
หนึ่งเปนวิธีทางเนื้อหนัง สมมุติวาถาใครสักคนหนึ่งมาพยากรณใหขาพเจาแตขาพเจาไมเขาใจคํา
พยากรณนั้นหรือขาพเจาอาจมีความฝนในฝายวิญญาณและขาพเจาไมเขาใจความฝนนั้น ขาพเจา
สามารถท่ีจะเขามาหาพระบิดาแลวบอกวา “พระบิดาเจา ขาพระองคไมเขาใจสิ่งนี้” ขาพระองคตองการ
ท่ีจะเขาใจ ขอใหพระบิดาใหขาพระองคไดรับการสําแดงใหเขาใจดวย หลงัจากนัน้ขาพเจากเ็กบ็ สิง่ท่ีไม
เขาใจนั้นไวเสียท่ีอื่นหรือจะพูด อีกนัยหนึ่งคือไมตองคิดถึงมันอีก วางมันไวในพระหัตถของพระองค 
ถาถึงเวลาเม่ือพระองคเห็นวาสมควรท่ีจะใหขาพเจาเขาใจ พระองคก็จะนําเขามาในความทรงจําของ
ขาพเจาอีก ยอหน 14:26 กลาววา พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงสอนทานทั้งหลายทุกสิ่งและจะใหทาน
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ระลึกถึงทุกสิ่งท่ีเราไดกลาวไว แกทานแลว ดวยการสําแดงของพระองคจะทําใหขาพเจารูในสิง่ทีค่ดิไม
ออกมากอนเหลานั้น 

ทางท่ีสองท่ีขาพเจาอาจรับมือกับสถานการณเดียวกันนี้ไดคือสมมุติถาขาพเจามีความฝนหรือ
การพยากรณท่ีไมเขาใจก็จะเร่ิมดวยการคิดคนหาเหตุผลมากมายดวยความกระวนกระวายแลวพดูใหคน
อื่นฟงเพ่ือขอความคิดเห็นของเขา แนนอนท่ีสุดพวกเขาคงจะมีความคิดท่ีแตกตางกันไป แคนั้นก็
กอใหเกิดความสับสนมากพอแลว เมื่อคิดวาจะเปนอยางนี้อยางนั้นสรุปไดแลวก็ลงมือทําตามทันที แต
ถาขาพเจาสงบใจสํารวจตัวเองดวยความสัตยซื่อตอตนเองและยอมรับความจริงขาพเจาก็จะรูไดวาไมมี
สันติสุขภายในขาพเจาเลยถึงกระนั้น ถาขาพเจายังพยายามท่ีจะทําใหความฝน นิมิต หรือการพยากรณ
นั้นสําเร็จ ทายท่ีสุดมันก็จะจบลงดวยปญหาท่ีใหญโตมาก 

จําไดไหม? การคิดหาเหตุผลแบบจอมปลอมจะกอใหเกิดความสับสน ขาพเจาไมไดหมายความ
วาเราไมสามารถคิดถึงสถานการณใด สถานการณหนึ่งแตเปนการคดิหาเหตผุลท่ีจะทําความเขาใจกบัสิง่
นั้น ๆ นานเกินพอจนกลายเปนความสับสน 

เม่ือทานรูสึกสับสนใหรูไวเถิดวา ทานกําลังรับมือกับสิ่งนั้น ๆ อยางผิดวิธีแลว 
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9.ความสับสนจะขโมยสันติสุขของทานไป 
ในบทสุดทายนี้ขาพเจาขอย้ําอีกคร้ังหนึ่งวาความสับสนนั้นไมไดมาจากพระเจา 1 โครินธิ์ 

14:33 กลาววา “พระเจาไมใชพระเจาแหงการวุนวาย” โคโลสี 3:15 ใหสันติสุขเปนผูครอง (กรรมการ) 
ในจิตใจของทานคือใหสันติสุขเปนผูตัดสินใจวาอะไรยังอยูในน้ําพระทัยของพระเจาหรืออะไรท่ีออก
นอกน้ําพระทัยของพระเจาแลว 

ความสับสนเปนอาการท่ีตรงกันขามกับสันติสุข ความสับสนมีความหมายวา ทุกอยางผสมกัน 
ไมชอบธรรม ยุงเหยิง ไมสมบูรณ เปรอะเปอน แตสันติสุขมีความหมายวาเรียบรอย สงบ สําราญใจ สงา 
ราบร่ืน 

บุคคลผูไมมีสันติสุขยอมขาดความยินดีดวย พระเยซูกลาวไวในยอหน 10:10 วา “ขโมยนัน้ยอม
มาเพื่อจะลักและฆาและทําลายเสียแตพระเยซูมาเพ่ือทานทั้งหลายจะไดชีวิตและจะได ครบบริบูรณ 
(ชีวิตท่ีมีความยินดี)” 

ขาพเจาไดตัดสินใจแลวเม่ือหลายปกอนวาจะช่ืนชมยินดีในพระเจาและจะช่ืนชมยินดีในชีวิต 
ถาพระเยซูไดสิ้นพระชนมเพื่อใหขาพเจาไดรับชีวิตแลวก็ไมเพียงแครับชีวิตเทานั้นแตช่ืนชมยินดีกับ
ชีวิตนั้นดวย ในยอหน บทท่ี 15 พระเยซูไดสอนถึงการเขาสนิทในพระองคเพ่ือจะไดรับชีวิต คือชีวิตท่ี
เขาสูการพํานักในพระเจาในขอ 1-10 กลาวถึงชีวิตที่เขาสนิทแลว ขอ 11 กลาววา “นี่คือสิ่งท่ีเราไดบอก
แกทานทั้งหลายแลว เพ่ือใหความยินดีของเราดํารงอยูในทานและใหความยินดีของทานเต็มเปยม (เต็ม
ลน) 

ฟงดูแลวแนใจเหลือเกินวาพระองคประสงคใหเรามีชีวิตท่ีช่ืนชมยินดีความสับสนเปนตัว
ขัดขวางไมใหสันติสุขนี้เกิดขึ้น 

สรุปแลวขาพเจาอยากจะหนุนใจใหทานไดตัดสินใจที่จะชื่นชมยินดีกับชีวิตไมใชเต็มไปดวย
ความสับสนวุนวายดังนั้น จึงจําเปนที่ทานจะตองละท้ิงการคิดหาเหตุผลแบบจอมปลอมเสยี ทกุครัง้ท่ีเรา
ไดรับความมีชัยในฝายวิญญาณดูเหมือนเราตองเสียสละความตองการของเนื้อหนังอยางใดอยางหนึ่ง
ดวย ธรรมชาติของเนื้อหนังคือชอบคิดหา เหตุผลตางๆ นานาธรรมชาติของวิญญาณคือชอบไวใจพระ
เจา ใหพระองคเปดเผยคําตอบเม่ือถึงเวลาของพระองค 

ถาหากวาทานละท้ิงความคิดเหตุผลจอมปลอมได ขาพเจาเช่ือวาทานจะไดรับสนัติสขุและความ
ยินดี 
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เชิญสัมผัสชีวิตใหม 
หากวาทานยังไมเคยยอมรับพระเยซูคริสตเจาเขามาเปนพระเจา และพระผูชวยใหรอดของทาน

มากอน ขาพเจาปรารถนาใหทานไดอธิษฐานตามคําอธิษฐษนตอไปนี้ หากทานไดอธิษฐานดวยความ
จริงใจทานก็จะไดพบกับประสบการณชีวิตใหมในพระเยซูคริสต 

เชิญอธิษฐานตามน้ี 
“พระบิดาเจาขา ขาพระองค เชื่อวาพระเยซูคริสตเจาทรงเปนพระบุตรของพระเจา ทรงเปนพระ

ผูชวยของโลกขาพระองคเช่ือวาพระองคทรงสิ้นพระชนมบนไมกางเขนเพ่ือขาพระองคพระองคไดทรง
ไถบาปท้ังหมดของขาพระองค พระองคไดทรงซื้อขาพระองคคืนมาจากความบาป พระองคไดทรงยอม
ทนทุกขแทนขาพระองค ขาพระองคเช่ือวา พระเยซูคริสตไดทรงเปนขึ้นมาจากความตายและทรงสถิต 
ณ เบื้องขวาพระหัตถของพระบิดา ขาพระองคตองการพระองค ขอพระองคทรงโปรดอภัยบาปของขา
พระองคดวย รับขาพระองคไว ขอพระองคมาสถิตในใจขาพระองคดวย ขาพระองคตองการบังเกดิใหม 
ขออธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต อาเมน 

เวลานี้ขอใหทานเช่ือเถิดวา พระเยซูคริสตทรงสถิตยอยูในใจของทานแลว บาปของทานไดรับ
การอภัยแลว พระเยซูคริสตทําใหทานเปนผูชอบธรรมแลวพระองคจะรอคอยตอนรับทานท่ีสวรรค 

เวลานี้เปนตนไปขอใหทานไปรวมนมัสการท่ีคริสตจักรที่สอนพระวจนะใหแกทานเพ่ือการ
เจริญเติบโตขึ้นในพระเยซูคริสต จะไมมีอะไรเปลี่ยนแปลงชีวิตของทานได นอกเหนือจากความรูใน
พระวจนะของพระเจา 

“ทานท่ีรัก” 
ยอหน 8:31,32 กลาววา “ถาทานทั้งหลายดํารงอยูในคําของเราทานก็เปนสาวกของเราอยาง

แทจริง แลวทานท้ังหลายจะรูจักสัจจะและสัจจะจะทําใหทานท้ังหลายเปนไท” 
ขาพเจาอยากจะหนุนใจใหทานยึดม่ันในพระวจนะของพระเจาแลวเก็บไวในสวนลกึแหงหัวใจ

ของทาน ตามท่ี 2 โครินธ 3 :18 กลาวไวนั้น “ขณะเม่ือทานมองดูในพระวจนะของพระเจาทานเองก็จะ
เปลี่ยนไปเปนเหมือนพระสิริขององคพระเยซูคริสต 

โปรดเขียนมาบอกขาพเจาดวยวาทานไดตอนรับพระเยซูคริสตและตองการหนงัสอืทีจ่ะแนะนาํ
ทานใหเริ่มตนชีวิตใหมในพระเยซูคริสต 

ดวยความรัก จากจอยส 



 25 

“ขาพเจาดําเนินชีวิตดวยความสับสนมาหลายป มักจะชอบคิดคนหาขอลงตัวดวยตนเองทุก
อยาง ยิ่งทําอยางนั้นดูเหมือนย่ิงจะวุนวาย และเจ็บปวด” 

1 โครินธ 14:33 กลาวไววา พระเจาไมใชพระเจาแหงการวุนวาย แตขาพเจากลับรูวามีคน
มากมายตองเผชิญกับความวุนวายสับสนอยางมาก เพราะฉะนั้นขาพเจาจึงเขาหาพระเจาดวยคําถามวา
ทําไมและจะทําอยางไร จึงจะพนจากความสับสนได 

“ความสับสน เปนอาการท่ีตรงกันขามกับความสงบสุข ถาหากทานไมมีความสงบสุข ทานจะ
ไมช่ืนชมกับชีวิต ขาพเจาเช่ือวาหนังสือเลมนี้ จะชวยใหทานเรียนรูท่ีจะช่ืนชอบในพระเจาและชืน่ชมกบั
ชีวิต” 

จอยล  ไมเยอร 
 


