การดํา เนิ น ชีวิ ต ด้ว ยความเชื่อ
ศจ. อาร์. บี. ธีม, จูเนียร์
ท่ามกลางปั ญหาต่างๆ ในชีวติ ทหารของพระคริสต์ยนื อยูอ่ ย่างมันคงบนศิ
่
ลาแห่ง
ความจริง คือพระคําของพระเจ้า เขาสงบใจ เพราะเชือ่ มันในพระสั
่
ญญาของพระ
เจ้า ซึง่ พระองค์ทรงรักษาไว้ดว้ ยความสัตย์ซ่อื และฤทธิ ์เดชอันมันคงของพระองค์
่
“การสูร้ บเป็ นของพระเจ้า” (1 ซามูเอล 17:47ข)
“จงนิ่งไว้ คอยดูความรอดทีม่ าจากพระเจ้า” (อพยพ 14:13)
การดําเนินชีวติ ด้วยความเชือ่
เป็ นวิธกี ารซึง่ พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้คณ
ุ ใน
ฐานะเป็ นผูเ้ ชือ่ ในพระเยซูคริสต์
ซึง่ เป็ นการพํานักทีค่ ณ
ุ จะได้พบกับความสุข
ความมันคง
่
และความสันติในแต่ละขณะเวลา
แต่คณ
ุ จะเข้าถึงการพํานักนี้ได้
อย่างไรในเมือ่ คุณถูกห้อมล้อมด้วยความกดดัน ความทุกข์ยาก และ ความหายนะ?
พระเจ้าทรงปรารถนาให้คณ
ุ ทําอย่างเดียวเท่านัน้ คือ วางใจในพระองค์ เชือ่
ในพระคําของพระองค์ และประยุกต์พระสัญญาของพระองค์ดว้ ยความเชือ่
แล้ว
นํามาใช้กบั ประสบการณ์ของคุณ ถ้าคุณได้วางใจในพระองค์สาํ หรับสิง่ ทีย่ งิ่ ใหญ่ทส่ี ดุ
ทีพ่ ระองค์ทรงประทานให้คณ
ุ
คือความรอด คุณสามารถวางใจในพระองค์สาํ หรับ
เรือ่ งอืน่ ๆ ทีร่ องลงมา คือการแก้ไขสําหรับปั ญหาของคุณ
เมือ่ คุณได้ใช้วธิ กี ารสําหรับการดําเนินชีวติ ด้วยความเชือ่ คุณจะมันคงในพระ
่
คําของพระองค์
และหลักคําสอนในพระคัมภีรก์ ลายเป็ นความจริงทีม่ ชี วี ติ ในทุก
ประสบการณ์ของคุณ ไม่วา่ จะเกิดอะไรขึน้ กับคุณ ไม่วา่ คุณต้องเผชิญปั ญหาหนัก
เท่าใด คุณจะมี ‘สันติสขุ แห่งพระเจ้า ซึง่ เกินความเข้าใจ’
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อารัมภบท
ก่อนทีท่ า่ นจะเริม่ ต้นศึกษาบทเรียนพระคัมภีร์
ถ้าคุณเป็ นผูเ้ ชือ่ ในพระเยซู
คริสต์เจ้า จงกล่าวถึง (สารภาพ) บาปของท่านโดยส่วนตัวกับพระเจ้า
“ถ้าเรากล่าวถึง (สารภาพ) บาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซ่อื และเทีย่ ง
ธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชําระเราให้พน้ จากการ
อธรรมทัง้ สิน้ ” ( 1 ยอห์น 1:9 )
จากนี้ทา่ นจะมีสมั พันธภาพกับพระองค์
และจะได้รบั การทรงนําจากพระ
วิญญาณบริสทุ ธิ ์ ท่านจึงพร้อมทีจ่ ะศึกษาพระคําของพระเจ้า
“พระเจ้าทรงเป็ นวิญญาณ และผูท้ น่ี มัสการพระองค์ ต้องนมัสการ
พระองค์ดว้ ย [การทรงนําจากการประกอบด้วย] พระวิญญาณและ
ความจริง [หลักคําสอนพระคัมภีร]์ ” (ยอห์น 4: 24)
ถ้าหากท่านไม่เชือ่ ในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็ นพระผูช้ ว่ ยให้รอดของ
ท่าน ประเด็นสําคัญไม่ใช่การสารภาพบาป เพราะท่านจําเป็ นต้องเชือ่ ในพระเยซู
คริสต์เจ้าก่อนทีจ่ ะได้รบั การยกโทษจากบาปทีเ่ คยทํามา
“ผูท้ ว่ี างใจในพระบุตรก็มชี วี ติ นิรนั ดร์ ผูท้ ไ่ี ม่เชือ่ ฟั งพระบุตรก็จะไม่ได้
เห็นชีวติ แต่พระพิโรธของพระเจ้าตกอยูก่ บั เขา” (ยอห์น 3:36)

เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตายและทรงพลานุภาพอยูเ่ สมอ คมยิง่ กว่า
ดาบสองคมใดๆ แทงทะลุจนกระทั้งจิตใจ และ วิญญาณของมนุษย์จนสามารถ
แยกออกจากกันได้ และข้อกระดูกและไขมันในกระดูกก็สามารถแยกออกจาก
กันได้ (ฮีบรู 4:12)
พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจ จากพระเจ้า และเป็ นประโยชน์ในการสอน
การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุ งแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม
เพื่อให้คนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทําการดีทุกอย่าง (2 ทิโมธี 3:16-17)
จงอุตส่ าห์สาํ แดงตนว่าได้ทรงพิสูจน์แล้ว เป็ นคนงานที่ไม่ตอ้ งอาย ใช้พระวจนะ
แห่งความจริ งอย่างถูกต้อง (2 ทิโมธี 2:15)

การดําเนินชีวติ ด้วยความเชือ่
หล กั การของการดํา เนิ น ชีวิ ต ด้ว ยความเชื่อ
สมัยก่อนมนุ ษย์คดิ กันว่า เป็ นไปไม่ได้ทจ่ี ะบินเร็วกว่าความเร็วของเสียง แต่ดว้ ย
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ สิง่ นี้กลายเป็ นความจริงแล้ว มนุ ษย์ได้ทาํ ลายกําแพงความเร็วของ
เสียง มนุ ษย์ได้ประสบความสําเร็จในสิง่ ทีเ่ คยคิดว่าเป็ นไปไม่ได้ ผูเ้ ชือ่ ก็มกี าํ แพงหนึ่งทีเ่ ป็ น
อุปสรรคสําหรับเขา ซึง่ ผมมักเรียกว่า กําแพงทีข่ วางกัน้ ความเชือ่ การทะลุกาํ แพงความเร็ว
ของเสียงนัน้ ต้องการความเร็วสูง แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าเราจะทะลุกาํ แพงทีข่ วางกัน้ ความ
เชือ่ นัน้ เราจําเป็ นต้องหยุดนิ่ง เพราะการดําเนินชีวติ ด้วยความเชือ่ ไม่ได้อาศัยการกระทํา
หรือการเคลือ่ นไหวใดๆ แค่เพียงเราเชือ่ ในพระเจ้า แล้วรอคอยและวางใจในพระองค์อย่างไม่
หยุดยัง้ นี้คอื วิธกี ารทีอ่ ศั จรรย์ซง่ึ พระเจ้าประทานให้แก่ผเู้ ชือ่ ทุกคน
เราควรรูอ้ ยูแ่ ล้วว่าผูเ้ ชือ่ ทุกคนได้รบั ตําแหน่งอันเลิศประเสริฐโดยการทีเ่ รา
“อยูใ่ นพระ
คริสต์”
“เหตุฉะนัน้ การลงโทษจึงไม่มแี ก่คนทัง้ หลายทีอ่ ยูใ่ นพระเยซูคริสต์” (โรม 8:1ก)
เราก็รอู้ ยูว่ า่ เรามีชวี ติ ใหม่โดยพระคริสต์ โดยใช้การอุปมาเราคือกระดูกจากกระดูก
และเนื้อจากเนื้อของพระองค์ (ปฐมกาล 2:23; เปรียบกับ เอเฟซัส 5:29-30) เรามีชวี ติ นิรนั ดร์
โดยพระคริสต์ เราได้รบั ความชอบธรรมอันสมบูรณ์แบบของพระองค์ เราเป็ นบุตร และ
ทายาทของพระเจ้าโดยพระคริสต์ เราได้รบั การเลือกโดยพระคริสต์ และเราก็เป็ นปุโรหิตโดย
พระคริสต์ ซึง่ ทัง้ หมดนี้ให้เราได้รบั ตําแหน่งทีส่ มบูรณ์แบบในพระองค์ แต่ผเู้ ชือ่ หลายคนยัง
ไม่ได้สาํ นึกในสิง่ ทีพ่ ระเจ้าประทานให้แก่เขา ซึง่ พระองค์ให้เพือ่ เขาจะมีชวี ติ ฝ่ ายวิญญาณที่
สมบูรณ์แบบในเวลาทีผ่ เู้ ชือ่ ยังอยูใ่ นโลกนี้
คนเรามักจะวิง่ ไปวิง่ มาโดยไขว่คว้าสิง่ ทีเ่ ราคิดว่าจะให้ความสุขแก่เรา แทนทีจ่ ะหยุด
นิ่ง แล้วเข้าไปสูก่ ารพํานักของพระเจ้า ในการพํานักนันเราได้
่
พบความสงบ สันติสขุ ความ
์
เข้มแข็ง ความมันคง
่
และฤทธิเดช
ไม่วา่ จะเกิดอะไรขึน้ ไม่วา่ สถานการณ์จะกดดันหรือ

ปั ญหาจะใหญ่โตเพียงใด เรายังมี “สันติสขุ แห่งพระเจ้าซึง่ เกินความเข้าใจ” (ฟิ ลปิ ปี 4:7) หรือ
อย่างทีเ่ คยมีคนพูดล้อเล่นว่า “สันติสขุ แห่งพระเจ้าซึง่ เกินความไม่เข้าใจ”
บางครัง้ พระคัมภีรเ์ ขียนถึงการพํานักนัน้ โดยใช้คาํ ว่า “สะบาโต” ซึง่ ไม่ได้หมายถึง
วันที่ 7 หรือปี ท่ี 7 แต่เป็ นสะบาโตซึง่ เราสามารถพบทุกเวลา เป็ นการพํานักแห่งความเชือ่ ซึง่
มีอยูท่ า่ มกลางความทุกข์ยากในชีวติ ของเรา
เป็ นทีท่ เ่ี ราสามารถพบความสงบสุขภายใน
ขณะภายนอกยังมีแต่ความวุน่ ว่าย เราจะเข้าใจถึงการพํานักนัน้ โดยศึกษาต่อจากพระธรรม
อพยพบทที่ 17, กันดารวิถบี ทที่ 20, และ ฮีบรูบทที่ 3กับ4 สามบทแรกนี้อธิบายถึง
หลักการของการดําเนินชีวติ ด้วยความเชือ่
บทสุดท้ายอธิบายถึงกลยุทธ์ในการนํามา
ประยุกต์ใช้
เหตุก ารณ์ เมริ บาห์ ครัง้ ที่1

อพยพ บทที ่ 17
ในพระธรรมอพยพบทที1่ 7 เราได้อา่ นถึงวิกฤตกาลในประวัตแิ ห่งบุตรของอิสราเอล
โดยโลหิตจากลูกแก่ปัสกา เขาจึงได้รบั การปลดปล่อยจากการเป็ นทาสในประเทศอียปิ ต์ ซึง่
เล็งถึงการทีพ่ ระเยซูคริสต์ทรงตายแทนเราทีไ่ ม้กางเขนเพือ่ ให้เราได้รบั การปลดปล่อยจากบาป
เขาได้ขา้ มทะเลแดงโดยพระคุณของพระเจ้า
แล้วต้องเผชิญกับเรือ่ งสําคัญซึง่ ผูเ้ ชือ่ ทุกคน
จะต้องพบในชีวติ ของเขา “ในฐานะทีฉ่ นั เป็ นคนทีเ่ ชือ่ และวางใจในพระเยซูคริสต์สาํ หรับเรือ่ งที่
ใหญ่ทส่ี ดุ ในชีวติ
คือความรอด ฉันยังจะวางใจในพระองค์สาํ หรับความจําเป็ นในแต่ละวัน
และการการแก้ไขปั ญหาทุกเรือ่ งในชีวติ ของฉันหรือไหม?”
ภายในสัปดาห์หนึ่ง
ศิษยาภิบาลมักจะต้องฟั งแต่เรือ่ งปั ญหาหรือข่าวร้ายจาก
สมาชิกในคริสตจักรของเขา เมือ่ ทุกอย่างไปได้ดว้ ยดี จะไม่ค่อยมีใครไปหาศิษยาภิบาล
กรณีเดียวทีศ่ ษิ ยาภิบาลจะฟั งข่าวดีจากสมาชิกก็จะเป็ นตอนเขาอยากจะแต่งงาน ศิษยาภิบาล
จึงไม่คอ่ ยได้ยนิ สิง่ ดีๆ จากสมาชิกทีโ่ บสถ์ของเขา
อย่างไรก็ดี ถ้าเขาเป็ นศิษยาภิบาลทีศ่ กึ ษาพระคัมภีรอ์ ย่างสมํ่าเสมอ เขาจะรูจ้ กั ร
กลวิธซี ง่ึ จะเป็ นคําตอบสําหรับปั ญหาทุกเรือ่ ง
ซึง่ จะนําพระพรมาถึงเขาและสมาชิกใน
คริสตจักร ไม่วา่ สถานการณ์ใดๆ เขาจะมีคาํ ตอบทีม่ พี น้ื ฐานในหลักคําสอนพระคัมภีร์
ผูเ้ ชือ่ หลายคนมักจะหวังว่าศิษยาภิบาลจะแนะนําเขาอย่างเจาะจง เช่น อยากให้เขา
ตอบว่า “คุณจะต้องไปทีโ่ น่นแล้วเลีย้ วขวา เดินไปอีก 2 นาทีเสร็จแล้วกระโดด 10 ครัง้ คุณจึง

จะไม่มปี ั ญหาเรือ่ งนี้อกี ต่อไป”
แต่ไม่คอ่ ยมีสถานการณ์ทศ่ี ษิ ยาภิบาลสามารถชีแ้ นะทาง
แก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนขนาดนี้ ก่อนทีเ่ ราจะวางแผนแก้ปัญหา เราต้องเข้าใจถึงหลักการ
แก้ปัญหาก่อน ซึง่ เป็ นคําตอบสําหรับทุกสถานการณ์ทผ่ี เู้ ชือ่ จะต้องพบ
“เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทําพระองค์ ผูท้ รงไม่มบี าปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพือ่ เราจะ
ได้เป็ นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์” (2 โครินธ์ 5:21)
พระเยซูคริสต์ทรงไถ่บาปของคุณ ซึง่ แก้ปัญหาเรือ่ งบาปอย่างสมบูรณ์แบบ (1 เป
โตร 2:24) การตายบนไม้กางเขนของพระองค์ในฐานะเป็ นผูแ้ ทนเรา ได้ลบล้างบาปเราและให้
เราพ้นจากค่าจ้างของบาป ซึง่ เคยกัน้ ระหว่างเรากับพระเจ้า (เอเฟซัส 1:7; โคโลสี 2:14) เมือ่
คุณเชือ่ ในพระคริสต์ บาปเก่าของคุณรับการอภัยโทษ แล้วคุณได้เข้าสูค่ วามสัมพันธ์นิรนั ดร์
กับพระเจ้า แม้คณ
ุ อาจจะไม่เข้าใจในเรือ่ งความรอดนิรนั ดร์ของคุณ แต่กเ็ ป็ นสิง่ สําคัญมากที่
คุณจะต้องเข้าใจในสิง่ ทีพ่ ระเจ้าจัดเตรียมไว้สาํ หรับคุณในช่วงเวลาทีค่ ณ
ุ ยังมีชวี ติ อยูใ่ นโลกนี้
พระเจ้าทรงประทานวิธกี ารหลายอย่างซึง่ คุณสามารถประยุกต์มาใช้ในประสบการณ์ชวี ติ เพือ่
คุณจะมีชวี ติ ฝ่ ายวิญญาณทีส่ มบูรณ์และเต็มไปด้วยพระพร มีการตัง้ ต้นใหม่ (1ยอห์น 1:9) ซึง่
์
จะชําระคุณให้บริสทุ ธิจากความบาปและการกระทํ
าผิดทีค่ ณ
ุ ได้ทาํ หลังจากคุณได้รบั ความรอด
คุณสามารถมีสมั พันธภาพกับพระเจ้าทุกวันเวลาในชีวติ ของคุณ คุณก็รบั วิธกี ารทีจ่ ะนมัสการ
พระองค์และเป็ นผูแ้ ทนพระองค์ แล้วก็มวี ธิ กี ารทีจ่ ะถวายเกียรติพระองค์ ไม่วา่ คุณเป็ นใคร
และ ก็ไม่วา่ คุณท้อใจกับชีวติ มากแค่ไหน ตราบได้ทค่ี ณ
ุ ยังอยูบ่ นโลก พระองค์ทรงมีพระ
ประสงค์สาํ หรับชีวติ ของคุณ พระองค์ทรงปรารถนาให้คณ
ุ ถวายเกียรติแด่พระองค์และให้คณ
ุ
ทําหน้าทีเ่ ป็ นทูตของพระคริสต์ (2 โครินธ์ 5:20)
เรายังต้องเผชิญกับการทดสอบความเชือ่ อย่างทีช่ นชาติอสิ ราเอลต้องพบเกือบ 4 พันปี
ทีแ่ ล้ว
แต่พระเจ้าทรงประทานวิธที างในการแก้ไขให้กบั ผูเ้ ชือ่ ของยุคคริสตจักรซึง่ ชนชาติ
อิสราเอลไม่ม ี
เหตุการณ์ทเ่ี ขาต้องเผชิญทีท่ ะเลแดงได้แตะต้องเขาถึงชีวติ ส่วนตัวทุกคน
แรกๆ ก็ดเู หมือนว่าเขาตกอยูก่ บั สถานการณ์ทไ่ี ม่มที างออก แต่เมือ่ พิจารณาดูถงึ การทีพ่ ระ
เจ้าทรงนําเขาออกมาจากประเทศอียปิ ต์
เราเห็นว่าเป็ นสถานการณ์ทเ่ี ขาไม่สมควรกระวน
กระวาย

ข้อ 1 “ชุมนุมชนชาติอสิ ราเอลทัง้ หมด ยกออกจากถิน่ ทุรกันดารสิน้ ไปเป็ นระยะๆ
ตามพระบัญชาของพระเจ้า...” ขอให้สงั เกตว่า พระเจ้าทรงนําเขามาถึงทีน่ นั ่ “ตามพระบัญชา

ของพระเจ้า” คุณเคยถูกหลอกจากนักประกาศทีพ่ ดู เอาใจผูฟ้ ั งไหม? “เชือ่ ในพระคริสต์แล้ว
คุณจะไม่มปี ั ญหาในชีวติ อีกต่อไป” คําพูดอย่างนี้ไม่จริงเลย ตรงกันข้าม พระเยซูคริสต์ตรัสว่า
“เราได้บอกเรือ่ งนี้แก่ทา่ น เพือ่ ท่านจะได้มสี นั ติสขุ ในเรา ในโลกนี้ทา่ นจะประสบ
ความทุกข์ยาก แต่จงชืน่ ใจเถิด เพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้ว” (ยอห์น 16:33)
ถึงแม้วา่ คุณมีชวี ติ นิรนั ดร์กบั พระเจ้าแล้ว คุณยังจะต้องเผชิญกับปั ญหาตราบใดที่
คุณยังอยูบ่ นโลกนี้ อย่างไรก็ตาม คุณก็มวี ธิ ที จ่ี ะให้คณ
ุ เผชิญปั ญหานัน้ ด้วยความมันใจและ
่
ความสงบใจ คุณยังไม่ได้ดาํ เนินชีวติ คริสเตียนจนกว่าคุณได้มปี ระสบการณ์อย่างหมดหนทาง
เมือ่ ลําธารจะแห้ง ( 1 พงศ์กษัตริย์ 17:7) เมือ่ คุณไม่สามารถแก้ไขโดยอาศัยปั ญญาหรือกําลัง
ของมนุ ษย์ เมือ่ คุณคิดไม่ออก พูดไม่ออก อธิษฐานก็ไม่ออก! คุณจะไม่มปี ระสบการณ์ชวี ติ ค
ริสเตียนจนกว่าคุณจะประสบกับเหตุการณ์การณอย่างนี้ เพราะว่าในทีส่ ดุ พระเจ้าจะนําผูเ้ ชือ่
ทุกคนถึงแม้สถานการณ์ทด่ี เู หมือนว่าจะไม่มที างออก พระเจ้าได้ทรงกระทําอย่างนี้แก่บรรดา
บุตรของอิสราเอล พระเจ้าทรงนําเขาจากการเป็ นทาสทีอ่ ยี ปิ ต์ ทรงนําเขาข้ามทะเลแดง แล้ว
ตอนนี้เขาได้อยูท่ ท่ี ห่ี นึ่งชือ่ เรฟี ดมิ ซึง่ อยูใ่ นถิน่ ทุรกันดาร ทีแ่ ห่งนี้ไม่มนี ้ําดืม่ สักหยดเดียว มี
คนมากมายถึง 2 ล้านคน และไม่มนี ้ําดืม่ คําว่า ถิน่ ทุรกันดาร หรือ ทะเลทราย ในภาษาฮีบ
รูเรียกว่า “มิดบาร์” หมายถึงทีเ่ ปล่าเปลีย่ วมีแต่พน้ื ทราย ชนชาติอสิ ราเอลทุกข์ทรมานเพาระ
กระหายนํ้ามาก แต่พระเจ้าทรงอนุ ญาตให้เหตุการณ์น้ีเกิดขึน้ อย่างมีจดุ ประสงค์ พระเจ้าได้
ทรงตรัสกับชนชาติอสิ ราเอลสมัยนัน้ เหมือนอย่างทีพ่ ระองค์ทรงตรัสกับผูเ้ ชือ่ ในสมัยปั จจุบนั ว่า
เจ้าจะวางใจในเราไหม?
คุณได้วางใจในพระองค์สาํ หรับเรือ่ งความรอดหรือไม่ คุณได้เชือ่ ในพระเยซูและรับ
พระองค์เข้ามาในชีวติ ให้เป็ นพระผูช้ ว่ ยให้รอดและพระผูเ้ ป็ นเจ้าของคุณหรือยัง?
“พระองค์ผมู้ ไิ ด้ทรงหวงพระบุตรของพระองค์
แต่ได้ทรงโปรดประทานพระบุตรนัน้ เพือ่
ประโยชน์แก่เรา ถ้าเช่นนัน้ พระองค์จะไม่ทรงโปรดประทานสิง่ สารพัดให้เราทัง้ หลาย ด้วยกัน
กับพระบุตรนัน้ หรือ” (โรม 8:32)
สิง่ นี้เป็ นสิง่ ทีย่ งิ่ ใหญ่ทส่ี ดุ ทีพ่ ระเจ้าทรงกระทําให้เราในขณะทีเ่ รายังเป็ นผูท้ ไ่ี ม่เชือ่
การทีพ่ ระเจ้าทรงส่งพระบุตรมายังไม้กางเขนเพือ่ ทีจ่ ะรับการลงโทษบาปแทนเรา
เป็ นการ
เสียสละทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ทีพ่ ระองค์ทรงสามารถกระทําได้ พระองค์ทรงกระทําเพือ่ คุณในขณะทีค่ ณ
ุ

เป็ นศัตรูของพระองค์ และเราทุกคนก็เป็ นศัตรูของพระองค์ขณะทีพ่ ระเยซูคริสต์ทรงตายเพือ่
เรา (โรม 5:10) พระองค์จะทรงชอบประทัยทีจ่ ะกระทําน้อยลงไปกว่านัน้ ในเมือ่ เราเป็ นบุตร
ของพระองค์แล้วหรือ? (ยอห์น 1:12) ไม่เลย! พระองค์ทรงประสงค์ทจ่ี ะกระทํามากทีส่ ดุ ให้เรา
แต่มเี พียงสิง่ เดียวเท่านัน้ ซึง่ พระองค์ทรงปรารถนาจากเราก่อนทีเ่ ราสามารถเข้าไปถึงการ
พํานัก ซึง่ เป็ นการสะบาโตต่อเนื่องและสถานแห่งความสงบและความมันคง
่ พระเจ้าปรารถนา
ให้เรามีความเชือ่ ! พระองค์ทรงตรัสอยูว่ า่ “เจ้าจะวางใจในเราไหม?”
ด้วยพระประสงค์น้ี
พระองค์ทรงประทานพระสัญญาในพระคัมภีร์
ซึง่ เราสามารถประยุกต์ดว้ ยความเชือ่ เพือ่
นํามาใช้ในชีวติ ซึง่ เป็ นพระสัญญาทีม่ อบความสงบสุขแก่ผเู้ ชือ่
ส่วนชนชาติอสิ ราเอลนัน้ เหตุการณ์น้ีเป็ นโอกาสดีสาํ หรับเขาทีจ่ ะวางใจในการทรง
จัดเตรียมของพระเจ้า และทีจ่ ะเข้าถึงการพํานักของพระองค์ จะดีมากถ้าเราสามารถอ่านใน
ข้อ 2 ว่า “เหตุฉะนัน้ ประชาชนจึงคุกเข่าลงและอธิฐานกับพระเจ้าว่า ‘ขอบคุณพระเจ้าสําหรับ
โอกาสพิเศษทีเ่ ราจะต้องวางใจในพระองค์ ถึงแม้สถานการณ์ดเู หมือนเราไม่มที างออก เราจะ
รอคอยพระองค์ทน่ี ้ี เราวางใจในพระองค์สาํ หรับนํ้า และเรายินดีทจ่ี ะรอคอยการอัศจรรย์ของ
พระองค์ เรายังจําคําพูดของโมเสสก่อนทีเ่ ราข้ามทะเลแดงว่า ‘หยุดนิ่งเสีย แล้วคอยดูความ
รอดทีจ่ ะมาจากพระเจ้า’ และเราได้ยนื ทีน่ ัน่ และได้เห็นความรอดทีไ่ ด้มาจากพระองค์ ตอนนี้เรา
ยินดีทจ่ี ะอยูน่ ิ่งๆ เพือ่ ทีจ่ ะเห็นความยิง่ ใหญ่ของพระองค์อกี ครัง้ หนึ่ง’ ”
จะเป็ นสิง่ ทีด่ เี ลศถ้าเราสามารถเชือ่ ดังนี้เสมอ แต่ถา้ เป็ นอย่างนัน้ จริง ผมก็ไม่จาํ เป็ น
ทีจ่ ะต้องเทศนาเรือ่ งนี้ ตรงกันข้าม ลองคิดดูวา่ คนมักจะทําอะไรในเมือ่ มีวกิ ฤตการณ์เกิดขึน้
หลายคนมากทีเดียวทีต่ ดิ กําแพงทีข่ วางกัน้ ความเชือ่ นัน้
เขาพลาดทีจ่ ะดําเนินไปด้วยความ
เชือ่ ตกใจ หวาดหวัน่ และเสียสติ แต่ถา้ จะต้องมีพวกคนในโลกนี้ซง่ึ ควรแสดงความสงบใจ
และความกล้าหาญ สันติสขุ และความปี ตยิ นิ ดี ความเข้มแข็งและอิทธิพล ท่ามกลางความ
วุน่ วายและความกดดัน ก็ควรเป็ นทุกคนทีร่ จู้ กั พระเยซูคริสต์ในฐานะเป็ นพระผูช้ ว่ ยให้รอดและ
พระผูเ้ ป็ นเจ้า

ข้อ 2 แทนทีจ่ ะเห็นชาวอิสราเอลแสดงความเข้มแข็ง เราได้อา่ นในข้อ 2 ว่า “เหตุฉะนัน้
ประชาชนจึงกล่าวหาว่าเป็ นความผิดของโมเสส” ในภาษาฮีบรูเราได้พบคําว่า “เมริบาห์” ซึง่ มี
ความหมายว่า “แสดงความข้องใจ”, “บ่น” หรือ “วิจารณ์” ต่อไปนี้ผมจะใช้คาํ ว่า “เมริบาห์” ซึง่
จะช่วยคุณให้เข้าใจถึงเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ มากยิง่ ขึน้
ประชาชนได้ “เมริบาห์” ต่อหน้าโมเสส เขาได้วจิ ารณ์โมเสส บ่นและวุน่ วายต่อหน้า
เขา ประชาชนเรียกร้องว่า “ให้น้ําพวกข้าดืม่ ซิ” การขอร้องดังนี้แปลกประหลาดมาก เขาคิดว่า

โมเสสจะเสกนํ้าให้ปรากฏต่อหน้าเขาหรือ? ความรอดมาจากพระเจ้าเพียงผูเ้ ดียว ซึง่ โมเสสได้
บอกเขาตลอดมา ถ้าสถานการณ์ไปได้ดว้ ยดี โมเสสจะไม่ได้รบั คําชมเชย แต่เมือ่ สถานการณ์
แย่ โมเสสถูกกล่าวหาอยูเ่ สมอ พฤติกรรมดังนี้เป็ นผลของธรรมชาติบาป มนุ ษย์ชอบจะหาแพะ
รับบาปแทนทีจ่ ะรับผิดชอบเอง แพะรับบาปนัน้ มักจะเป็ นผูน้ ํา “โมเสสจึงบอกเขาว่า “พวกเจ้า
หาเรือ่ งเราทําไม เหตุไฉนพวกเจ้าจึงบังอาจลองดีกบั พระเจ้า” โมเสสอาจถามต่อว่า “พระเจ้า
เล็กเกินไปสําหรับเราหรือ พระเจ้าไม่สามารถจัดเตรียมความจําเป็ นของเราหรือ เป็ นผูใ้ ดเล่า ที่
ทรงนําเราออกมาจากการเป็ นทาสในประเทศอียปิ ต์ ถ้าพระเจ้าทรงกระทําการใหญ่ทน่ี นั ้ แล้ว
จะเป็ นไปได้ไหมว่า พระเจ้า ผูท้ ท่ี รงแหวกทะเลแดง จะสามารถจัดนํ้าให้ดม่ื ?”

ข้อ 3 “ประชาชนกระหายนํ้าทีต่ าํ บลนัน้ ” เหตุการณ์น้ีเป็ นปั ญหาทีแ่ ท้จริง ประชาชนได้ “เมริ
บาห์” ต่อโมเสสแล้วว่า “ทําไมท่านได้พาพวกข้า ทัง้ บุตรและฝูงสัตว์ของข้าออกมาจากประเทศ
อียปิ ต์ให้อดนํ้าตาย” ในเวลาวิกฤตจะต้องมีบางกลุม่ ทีช่ อบบ่นเสมอ อย่างไรก็ตาม พระเจ้า
ทรงไม่ประสงค์ให้ผเู้ ชือ่ สักคนหนึ่งได้บน่ ต่อวิกฤตการณ์ใดๆ พระเจ้าทรงประสงค์ให้ผเู้ ชือ่ ทุก
คนได้วางใจในพระองค์ ประยุกต์ความเชือ่ พร้อมกับพระสัญญาของพระองค์ ทีจ่ ะทะลุกาํ แพง
ซึง่ ขวางกัน้ ความเชือ่ นัน้ ! แต่เมือ่ เราบ่นหรือวิจารณ์คนอืน่ ในสถานการณ์กดดัน นันกํ
่ าลังแสดง
ว่า เราไม่มคี วามเชือ่ และไม่ได้วางใจในพระองค์
ในข้อต่อๆไปเราจะเห็นถึงการแก้ไขปั ญหาซึง่ มาโดยพระคุณพระเจ้าเท่านัน้ ผูเ้ ชือ่
บางคนไม่เคยเห็นถึงสิง่ ทีพ่ ระคุณของพระองค์มไี ว้สาํ หรับเขา
แม้กระทัง้ ความรอดทีเ่ ขารับ
เพราะความเชือ่ ในพระคริสต์โดยพระคุณ เป็ นสิง่ ทีน่ ่าอัศจรรย์ทพ่ี ระเจ้าทรงประทานสิง่ ทีเ่ ราไม่
ควรจะรับอยูเ่ สมอ ถึงแม้ชนชาติอสิ ราเอลมีความคิดและพฤติกรรมทีผ่ ดิ กับนํ้าพระทัยพระเจ้า
อยูเ่ สมอ พระเจ้าก็จะทรงประทานนํ้าให้แก่เขา ส่วนโมเสสเอง เขาจะตอบสนองต่อการจูโ่ จม
จากประชาชนอย่างไร?

ข้อ 4 กับ 5 “โมเสสจึงร้องทูลพระเจ้า…” นี่เป็ นภาพแสดงถึงความยิง่ ใหญ่ของโมเสส เขา
ไม่ได้โต้แย้งกับประชาชนนัน้ โมเสสไม่ได้เถียงกับเขา หรือพยายามแก้ตวั เขาได้รอ้ งทูลพระ
เจ้าว่า “ข้าพระองค์จะทําอย่างไรกับชนชาติน้ีดี เขาเกือบจะเอาหินขว้างข้าพระองค์ให้ตายอยู่
แล้ว” พระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่า “จงเดินล่วงหน้าประชาชนไป…” คําตอบนี้เป็ นคําตอบที่
น่าสนใจมาก ประชาชนพร้อมทีจ่ ะขว้างหินใส่โมเสส แต่พระเจ้ายังตรัสราวๆกับว่า “จงยืนอยู่
ต่อหน้าเขา เจ้าจึงจะเป็ นเป้ าทีง่ า่ ยๆ”! ตอนนี้โมเสสจะต้องเชือ่ ฟั งพระเจ้าและเดินนําหน้าคนที่
ถือหินอยูใ่ นมือของเขา แล้วโมเสสจะทําอย่างไรดี? เขาจะเดินออกมาข้างหน้าด้วยความกล้า
หาญของตนหรือ? ไม่! เขาจะเดินออกไปด้วยท่าทีเหมือนกษัตริยด์ าวิดได้เดินออกมาข้างหน้า

โกลิอทั โมเสสได้เชือ่ ในพระเจ้าท่ามกลางวิกฤตการณ์ ซึง่ เป็ นเหตุทพ่ี ระเจ้าตัง้ โมเสสให้เป็ น
ผูน้ ําของเขา ผูอ้ น่ื ได้แต่วจิ ารณ์ บ่น และร้องโวยวาย เพราะเขาไม่มคี วามสงบ ความมันคง
่
และความเข้มแข็งเหมือนโมเสสมี โมเสสสามารถวางใจในพระเจ้าอย่างสมํ่าเสมอ โมเสสก็ได้
เชือ่ เมือ่ พระเจ้าตรัสว่า “พระเจ้าจะทรงรบแทนท่านทัง้ หลาย” (อพยพ 14:14) หรืออย่างทีด่ าวิด
ได้บอก “การรบเป็ นของพระเจ้า” (1 ซามูเอล 17:47) ดังนัน้ โมเสสจึงได้เชือ่ ฟั งนายทัพของเขา
และเดินต่อหน้าคนกลุม่ นัน้ พระเจ้าก็ตรัสต่อว่า “และนําพวกผูใ้ หญ่บางคนของอิสราเอลไป
ด้วย…” ซึง่ เราอาจให้ความหมายดังนี้วา่ “โมเสส เนื่องจากมีผใู้ หญ่คนๆ อืน่ ซึง่ จะช่วยแบ่ง
ความรับผิดชอบ ผูซ้ ง่ึ จะต้องเรียนรูท้ จ่ี ะวางใจในเรา จงพาเขาออกมาข้างหน้าประชาชนด้วย”
“...ให้ถอื ไม้เท้าทีเ่ จ้าใช้ตแี ม่น้ําไนล์นนั ้ ไปด้วย” ไม้เท้านี้เป็ นไม้เท้าวิเศษ เพราะไม้นนั ้ เป็ น
ไม้แห่งการพิพากษาลงโทษ

ข้อ 6 ตอนนี้เรามีคาํ สัญญาจากพระเจ้า “เราจะยืนอยูต่ ่อหน้าเจ้าทีน่ นั ้ บนศิลา…” ในภาษาฮีบรู
คํา เซอ หมายถึงหินขรุขระ ในบทนี้เราไม่ได้อา่ นถึงเรือ่ งประวัตศิ าสตร์เท่านัน้ แต่กอ็ า่ นถึง
เหตุการณ์ซง่ึ เล็งถึงพระเยซูคริสต์ และการทีพ่ ระองค์ทรงถูกตีเพือ่ เราบนไม้กางเขน (1:โครินธ์
10:4) เสมือนทีโ่ มเสสจะเอาไม้เท้าไปตีหนิ นัน้ พระบิดาก็จะพิพากษาลงโทษพระบุตรบนไม้
กางเขน ซึง่ ประทานนํ้าแห่งความรอดได้ไหลออกมาถึงเรา
“เราจะยืนอยูต่ ่อหน้าเจ้าทีน่ นั ้ บนศิลาทีภ่ เู ขาโฮเรบ จงตีศลิ านัน้ แล้วนํ้าจะไหล
ออกมาให้ประชาชนดืม่ ” ขอสังเกตถึงการเชือ่ ฟั งของโมเสส เขาได้ทาํ ตามทีพ่ ระเจ้าทรงตรัส
ทุกประการ “โมเสสก็ทาํ ดังนัน้ ต่อหน้าพวกผูใ้ หญ่ของอิสราเอล โมเสสเรียกชือ่ ตําบลนัน้ มัส
สาห์ และ เมรีบาห์” ตอนนี้ผมอ้อนวอนให้คณ
ุ ในฐานะคุณเป็ นผูเ้ ชือ่ ในพระเยซูคริสต์วา่ “จง
ระลึกถึงเมริบาห์!”
จงระลึกถึงการทีอ่ สิ ราเอลพลาดทีจ่ ะประยุกต์ความเชือ่ มาใช้เพือ่ แก้ไข
วิกฤตการณ์ คือการทีเ่ ขาพลาดทีจ่ ะทะลุกาํ แพงทีข่ วางกัน้ ความเชือ่ นัน้
เหตุก ารณ์ เมริ บาห์ ครัง้ ที่ 2

กัน ดารวิ ถี บทที ่ 20
หลังจาก 40 ปี ทเ่ี ดินวนเวียนในทะเลทราย รุน่ ทีอ่ พยพมาจากอียปิ ต์ได้เสียชีวติ ไป
แล้ว ลูกหลานของเขารุน่ ใหม่ได้กลับมาถึงสถานการณ์เดียวกันกับทีบ่ ดิ าของเขาถูกการ
ทดสอบโดยขาดนํ้าดืม่ เขาจะระลึกถึง เมริบาห์ หรือไม่?

ข้อ 1 “ชุมนุมชนทัง้ หมดของอิสราเอลเข้ามาในถิน่ ทุรกันดารสีนในเดือนทีห่ นึ่ง... ครัง้ นัน้
ชุมนุ มชนไม่มนี ้ํา…” (ข้อที่ 2ก) ในระหว่าง 40 ปี นนั ้ ชนชาติอสิ ราเอลต้องเผเชิญกับความ
กดดัน ปั ญหา และความต้องการอย่างมากมาย แต่พระเจ้าทรงจัดเตรียมสิง่ จําเป็ นให้แก่เขา
ด้วยพระคุณและความสัตย์ซอ่ื ตลอด 40 ปี นนั ้ ทีเ่ ขาต้องเดินวนเวียนอยูใ่ นถิน่ ทุรกันดาร ถ้าเขา
จําเป็ นต้องมีรองเท้าเมือ่ ไร พระเจ้าทรงประทานให้ ถ้าเขาจําเป็ นต้องมีน้ําหรืออาหารเมือ่ ไร
พระเจ้าก็จดั เตรียมให้แก่เขา
ถ้าเขาจําเป็ นต้องมีความรูท้ างด้านยุทธศาสตร์เพือ่ ชนะศัตรู
พระองค์กท็ รงประทานให้ พระองค์กท็ รงประทานหลักคําสอนพระคัมภีรเ์ พือ่ เขาจะได้เติบโต
ฝ่ ายวิญญาณ พระองค์ทรงจัดเตรียมสํารับทุกอย่างทีจ่ าํ เป็ น เป็ นเวลา 40 ปี ช่วงเวลา 40 ปี ท่ี
ผ่านไปนัน้ ชนชาติอสิ ราเอลได้แต่เห็นพระคุณและความสัตย์ซอ่ื ของพระเจ้า
ผมต้องการให้บทเรียนนี้เป็ นสิง่ ทีค่ ณ
ุ สามารถประยุกต์มาใช้ในเชิงปฏิบตั ไิ ด้ ผมอยาก
ให้คณ
ุ แทนคํา “ไม่มนี ้ํา” กับสิง่ ทีค่ ณ
ุ ขาดอยู่ คุณไม่มอี ะไรบ้าง? ไม่มเี งิน? ไม่มเี พือ่ น? ไม่ม ี
ความสุข? ไม่มคี สู่ มรส? อะไรเคือสิง่ ทีค่ ณ
ุ ไม่ม?ี ทุกคนล้วนแต่มคี วามต้องการอะไรบ้างอย่าง
ในชีวติ ของเขา แต่พระเจ้าให้เราเจอเหตุการณ์แบบนี้โดยมีเหตุผล เราขาดสิง่ เหล่านัน้ ในชีวติ
ของเรา พระเจ้าจึงได้ตรัสกับเราว่า “เจ้าจะวางใจในเราไหม? เราได้ให้บางอย่างแก่เจ้า ซึง่ เรา
ไม่ได้ให้แก่ชนชาติอสิ ราเอลทีต่ อ้ งเดินวนเวียนในถิน่ ทุรกันดาร นันคื
่ อคําสัญญามากกว่า 7,000
ประการซึง่ ถูกเขียนเป็ นตัวหนังสือด้วย” เมือ่ พระเจ้าตรัสสิง่ ใด สิง่ นัน้ เป็ นความจริง
“พระวจนะของพระเจ้าทรงมีชวี ติ และทรงดํารงอยูเ่ ป็ นนิตย์” (1 เปโตร 1:23)
ด้วยเหตุวา่ พระเจ้าทรงดํารงอยูเ่ ป็ นนิตย์ ทรงเป็ นพระเจ้าทีส่ งู สุด ทรงฤทธานุ ภาพ
และไม่เปลีย่ นแปลง พระองค์จงึ ไม่สามารถผิดคําสัญญาของพระองค์เอง คุณเคยคิดถึงสิง่ นี้
บ้างไหม? พระเจ้าไม่มวี นั ทีพ่ ระองค์จะกลับคําสัญญาของพระองค์! คําสัญญาถึง 7,000 ข้อที่
พระองค์ทรงประทานให้เรานัน้ มีไว้เฉเพราะช่วงเวลาทีเ่ รายังอยูใ่ นโลกนี้ อย่างไรก็ตาม ยังมี
คําสัญญาสําหรับชัวนิ
่ รนั ดร์ทเ่ี ราอยูบ่ นสวรรค์แล้วอีกหลายข้อเช่นกัน
“แต่สญ
ั ชาติ [ โพลิทมู า] ของเรานัน้ อยูท่ ส่ี วรรค์ เรารอคอยผูช้ ว่ ย
ให้รอด ซึง่ จะเสด็จมาจากสวรรค์คอื พระเยซูคริสต์เจ้า พระองค์จะทรงเปลีย่ นแปลง
กายอันตํ่าต้อยของเรา ให้เหมือนพระกายอันทรงพระสิรขิ องพระองค์ ด้วยฤทธานุ
ภาพซึง่ ทําให้พระองค์ปราบสิง่ สารพัดลงใต้อาํ นาจของพระองค์” (ฟี ลปิ ปี 3:20-21)

“ความตายจะไม่มอี กี ต่อไป การครํ่าครวญ การร้องไห้ และการเจ็บปวดจะไม่มอี กี
ต่อไป เพราะยุคเดิมนัน้ ได้ผา่ นพ้นไปแล้ว” (วิวรณ์ 21:4)
ในพระคัมภีรก์ ม็ พี ระสัญญาว่าผูเ้ ชือ่ จะมีคฤหาสน์ (ยอห์น 14:2) และจะได้ “อยูท่ ่ี
บ้าน หน้าต่อหน้ากับพระผูเ้ ป็ นเจ้า” (2 โครินธ์ 5:8)
แต่ตอนนี้เรายังอยูใ่ นโลกนี้ และยังจะต้องจัดการกับปั ญหา “ไม่มนี ้ํา” คือปั ญหา
ส่วนตัวทีค่ ณ
ุ กําลังเผชิญอยูใ่ นปั จจุบนั
ทุกคนมีปัญหา ทุกคนต้องเผชิญกับสถานการณ์ท่ี
ยากลําบาก คุณอาจคิดว่า “ฉันไม่มปี ั ญหา” แต่แน่นอนทีเดียวว่าอีกไม่นานคุณจะต้องมี ถ้า
คุณมีชวี ติ สบายกับความเจริญรุง่ เรืองในตอนนี้ พระเจ้าทรงเตือนคุณว่า อย่าลืมพระองค์ตอน
ชีวติ สบายดี ความเจริญมักนําปั ญหาเข้ามาถึงชีวติ เช่นเดียวกัน
เมือ่ ชีวติ ดําเนินไปอย่าง
ราบรืน่ มากยิง่ ขึน้ ก็จะยิง่ ยากทีจ่ ะติดสนิทกับพระเจ้า ไม่เหมือนตอนทีเ่ ราเผชิญและจัดการกับ
ปั ญหา อนึ่ง ความเจริญจะไม่อยูก่ บั เราตลอด ความลําบากย่อมเข้ามาในชีวติ เสมอ อย่างไร
ก็ตาม ไม่วา่ คุณต้องเผชิญกับความยากลําบากและความกดดันเมือ่ ใด คุณยังสามารถมีความ
ชืน่ ชมยินดี ความสงบสุข และได้รบั พระพรเช่นเดียวกันกับในยามทีม่ คี วามเจริญรุง่ เรือง นี่
คือความมันคงซึ
่
ง่ มากับการมีความเชือ่ ต่อเนื่องไม่วา่ สถานการณ์จะเป็ นอย่างไร
ความเชือ่
ต้องรับการทดสอบด้วยความกดดันเพือ่ ให้เราจะเติบโตขึน้ และเรียนรูท้ จ่ี ะพึง่ พาพระเจ้า วิถี
การดําเนินชีวติ เพือ่ เราจะผ่านการทดสอบนัน้ ถูกเขียนไว้เป็ นตัวอักษรแล้ว เพียงแต่วา่ เราเอง
จะต้องยึดสิง่ นัน้ ไว้ดว้ ยความเชือ่ ส่วนลูกหลานของอิสราเอล เขาได้มโี อกาสทีจ่ ะทะลุกาํ แพง
ทีข่ วางกัน้ ความเชือ่ ทีจ่ ะผ่านการทดสอบอันเดียวกันกับบิดาของเขา ในสถานทีเ่ ดียวกับเขา

ข้อ 2 กับ 3
“ครัง้ นัน้ ชุมนุ มชนไม่มนี ้ํา เขาประชุมกันว่าโมเสสและอาโรน ประชาชนตัดพ้อต่อ
ว่า [เมริบาห์] โมเสสว่า “เมือ่ ญาติของเราตายต่อพระพักตร์พระเจ้านัน้ เราตาย
เสียด้วยก็ด”ี
คําพูดอย่างนี้เป็ นคําพูดทีห่ ลายคนอาจคุน้ เคย ผมเคยได้ยนิ คําบ่นอย่างนี้ในหลาย
รูปแบบ “แย่แล้ว! ฉันตายดีกว่า”, “ชีวติ มันลําบากจริงๆ”, “พระเจ้าข้า ขอปล่อยข้าพระองค์
ตายตอนนี้เถิด” “ไม่มใี ครมีปัญหาใหญ่เท่ากับทีฉ่ นั มีอยู”่ ถ้าเขามีชวี ติ เหลือเพียงนาทีเดียว
พนันได้วา่ เขาคงรีบเปลีย่ นทัศนะคติเสียใหม่ คุณเคยสังเกตไหมว่า คนทีช่ อบเล่าปั ญหาของ
ตนให้คนอืน่ ฟั ง มักจะเล่าให้คนทีม่ ปี ั ญหามากยิง่ กว่าตัวเขาเอง

ตอนนี้ ชนชาติอสิ ราเอลกําลังบ่นว่า “เมือ่ ญาติของเราตายต่อพระพักตร์พระเจ้านัน้ เรา
ตายเสียด้วยก็ด”ี
ตามจริงแล้ว เขาไม่อยากตายเมือ่ ญาติของเขาตายไป เป็ นเพราะอะไร? เพราะญาติ
ของเขาตายจากการทําบาปทีน่ ําไปสูค่ วามตาย คือการทีผ่ เู้ ชือ่ ตายเพราะเขาได้พลาดต่อนํ้า
พระทัยพระเจ้าบ่อยครัง้ และยาวนานจนพระเจ้าจึงไม่ให้อยูใ่ นโลกต่อไป การบ่นกับพระเจ้าว่า
“ข้าพระองค์อยากจะตาย” เปรียบเสมือนกับนักฟุตบอลตัวเอกทีพ่ ดู กับตัวเองว่า “หวังว่าโค้ช
จะเรียกฉันออกจากเกมนี้” ความจริงก็คอื เขาไม่อยากจะต้องออกสนาม ถ้าเขาได้พลาด
เขาคงอยากจะเล่นต่อไปเพือ่ ทีจ่ ะมีโอกาสแก้ตวั
ผมไม่รวู้ า่ ทําไมผูเ้ ชือ่ หลายคนมาถึงจุดที่
สิน้ คิด แล้วบอกว่า “ฉันตายเสียดีกว่า”

ข้อ 4 กับ 5 ชุมนุมชนคนเหล่านี้ได้ตกอยูก่ บั ความคิดเหมือนกับญาติของเขา จึงได้
บอกว่า “ท่านพาชุมนุ มชนของพระเจ้ามาในถิน่ ทุรกันดารนี้ให้ตายเสียทีน่ ่ี ทัง้ ตัวเราและสัตว์
ของเราทําไม และทําไมท่านจึงให้เราออกจากอียปิ ต์ นําเรามายังทีเ่ ลวทรามนี้...” ตอนนี้เขา
กําลังว่าเป็ นโมเสสทีใ่ ห้เขาออกจากอียปิ ต์! ในชีวติ คริสเตียนของคุณมีสกั กีค่ รัง้ ทีค่ ณ
ุ ได้บน่ ว่า
“นี้แย่จงั ก่อนทีฉ่ นั จะเชือ่ ฉันไม่ตอ้ งมีปัญหาแบบนี้ ก่อนฉันเป็ นคริสเตียนทุกอย่างไปได้
ด้วยดี” ชาวยิวก็ได้พดู ราวๆ นี้ จําไว้วา่ เขาเป็ นลูกหลานรุน่ ต่อมาจากชาวยิวทีอ่ พยพมาจาก
อียปิ ต์ ซึง่ ได้บน่ เหมือนรุน่ ก่อนเขาว่า “...เป็ นทีซ่ ง่ึ ไม่มพี ชื ไม่มมี ะเดือ่ องุน่ หรือทับทิม...”
คุณรูไ้ หมว่าเขากําลังปรารถนาอะไร? อียปิ ต์! เขาก็กาํ ลังบอกว่า “เรากลับไปอยูท่ อ่ี ยี ปิ ต์
ดีกว่า” เขาไม่ได้นึกถึงพันธนาการหรือแส้ของนายงาน เขานึกถึงแต่สงิ่ ทีด่ ี ผมเคยได้ยนิ ผู้
เชือ่ บอกว่า “เพือ่ นฉันทีไ่ ม่เป็ นคริสเตียน มีน้ําใจต่อฉันมากกว่าเพือ่ นทีเ่ ป็ นคริสเตียน เพือ่ น
ทีไ่ ม่เชือ่ มีใจเมตตา ชีวติ เก่าของฉันดีกว่านี้” เขาได้แต่นึกถึงองุน่ และทับทิมเท่านัน้ ทุกครัง้ ที่
คุณอยูใ่ นเหตุการณ์กดดัน คุณอยากทีจ่ ะย้อนเวลากลับไปทีเ่ ดิมหรือเปล่า? ความคิดดังนี้เป็ น
สิง่ ทีน่ ่าอันตรายมากสําหรับคริสเตียน คือการทีค่ ดิ ถึงสิง่ เพลิดเพลิน และความสนุ กสนานของ
ชีวติ เก่าซึง่ คุณได้รอดพ้นไปแล้ว มีผเู้ ชือ่ หลายคนทีไ่ ม่ได้แค่หนั มองกลับไป แต่ได้เดินกลับไป
ด้วย เพือ่ ทีจ่ ะตอบสนองความปรารถนาของตัวเอง เขาไม่อยากให้คนอืน่ เห็นว่าเขาเป็ นคริส
เตียนอีกต่อไป แต่ความจริงคือ ผูเ้ ชือ่ ทุกคนได้เป็ นลูกของพระเจ้าตลอดไปเป็ นนิตย์ ซึง่ ตัว
เขาเองไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
ชนชาติอสิ ราเอลรุน่ นี้ ได้ตกอยูใ่ นกับดักอันเดียวกับญาติของเขา เขาได้ปรารถนาทีจ่ ะ
กลับไปทีอ่ ยี ปิ ต์แทนทีจ่ ะเผชิญการทดสอบ เป็ นธรรมชาติของมนุ ษย์ทจ่ี ะหลีกหนีสถานการณ์
ทีไ่ ม่ดี แต่ตอนนี้เขากําลังเห็นอียปิ ต์เป็ นสิง่ ทีด่ ี เป็ นทีท่ เ่ี ขาจะมีความสุข “อยากไปอียปิ ต์จงั
เลย ทีน่ นสนุ
ั ่ กสนานแน่ ทีน่ นมี
ั ่ น้ําเยอะ ทีน่ นมี
ั ่ แม่น้ําไนล์ เต็มด้วยนํ้าสําหรับให้เราดืม่ ” แต่

เขาแพ้ต่อการทดสอบของเขา เพราะเขาลืมสิง่ สําคัญซึง่ เราทุกคนควรทําเป็ นสิง่ แรกเมือ่ เราต้อง
เผชิญกับปั ญหา “ไม่มนี ้ํา”
“จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่และเป็ นนํ้าพระทัยของพระเจ้า ซึง่ ปรากฏอยูใ่ น
พระเยซูคริสต์เพือ่ ท่านทัง้ หลาย” (1 เธสะโลนิกา 5:18)
ผมขอถามตรงๆ ว่า คุณได้ขอบคุณพระเจ้าสําหรับเหตุการณ์ “ไม่มนี ้ํา” ทีม่ อี ยูใ่ นชีวติ
ของคุณหรือยัง? คุณได้ขอบคุณพระองค์ทุกวันสําหรับปั ญหานัน้ ไหม? คุณได้ตน่ื ตอนเช้าทุก
วันและอธิษฐานว่า “พระบิดาเจ้าข้า วันนี้เป็ นวันของพระองค์ ลูกยังมีชวี ติ อยูใ่ นวันนี้เพราะ
พระคุณของพระองค์ ขอขอบคุณพระองค์สาํ หรับความยากลําบากในชีวติ ของลูก…” บ้าง
ไหม?
คุณรูห้ รือไม่วา่ คุณไม่สามารถเติบโตขึน้ ฝ่ ายวิญญาณให้เป็ นคริสเตียนทีพ่ อพระทัย
พระเจ้าได้จนกว่าความเชือ่ ของคุณจะได้รบั การทดสอบ
นักอเมริกนั ฟุตบอลไม่ได้รบั สิทธิอั์ ตโนมัตทิ จ่ี ะเล่นเพราะมีรา่ งกายทีใ่ หญ่ ขนาดของ
ร่างกายไม่เกีย่ ว ทีส่ าํ คัญคือเขามีใจทีจ่ ะเล่น จึงได้สละเวลาและเหงือ่ เพือ่ เขาจะพร้อมทีจ่ ะเข้า
แข่งขัน เขาต้องใช้เวลาหลายชัวโมงในการหั
่
ดวิดพืน้ duck waddles วิง่ หยุด ออกตัว วิง่
เข้าตะลุมบอน และอืน่ ๆ อีกมากมาย นี้คอื เวลาการฝึกและทดสอบของเขา เขาจะเริม่ ต้นใน
เดือนสิงหาคม ซึง่ อยูก่ ลางหน้าร้อน แล้วจะฝึกจนเกือบตายใน 2-3 วันแรก ช่วงแรกนี้จะทร
มาณมากเพาะต้องใส่ชดุ ป้ องกันทีห่ นักและร้อน ร่างกายก็ยงั ต้องปรับตัวกับการออกกําลังที่
หนักด้วย แต่การฝึกอย่างหนักก็คมุ้ ค่าในทีส่ ดุ ทัศนคติได้คอยๆ เปลีย่ นไป ทักษะในการเล่น
และความอดทนก็ดขี น้ึ และเมือ่ ถึงเวลาทีจ่ ะต้องแข่งจริงแล้ว นักกีฬาสามารถลงสนามและ
เล่นด้วยความกล้า ความตัง้ ใจ ทักษะ และความแข็งแกร่งอย่างสูง
คนอืน่ จะมองการฝึกซ้อมความเชือ่ อันต่อเนื่องของเราไม่เห็น ในโลกปั จจุบนั พระเจ้า
ต้องคัด 98% ของทีมออกเพราะเขาไม่สามารถผ่านการทดสอบแห่งการ “ไม่มนี ้ํา” ได้ ใน
ปั จจุบนั ผูเ้ ชือ่ ไม่รจู้ กั หลักคําสอนพระคัมภีร์
เขาจึงไม่ได้ยดึ พระสัญญาของพระเจ้าไว้เพือ่
นํามาใช้ในชีวติ เขาไม่ได้บรรลุกาํ แพงแห่งความเชือ่ นัน้ เขาไม่ได้เข้าสูช่ วี ติ ซึง่ พระเจ้าทรง
จัดเตรียมให้เขา คริสเตียนปั จจุบนั หลายคนชอบมองกลับไปทีอ่ ยี ปิ ต์ของเขา หรือมองหาคน
อืน่ เพือ่ ทีจ่ ะกล่าวโทษเขา ซึง่ เราจะเห็นในตอนต่อไป...

ข้อ 6 ขอให้สงั เกตความแตกต่างในท่าทีระหว่างโมเสสและอาโรนกับชนชาติอสิ ราเอล

“แล้วโมเสสและอาโรนออกจากทีป่ ระชุมไปทีป่ ระตูเต็นท์นดั พบ (พลับพลา) และซบ
หน้าลง...” ในเวลาแห่งวิกฤตการณ์เขาได้แสวงหาพระพักตร์ของพระเจ้า “และพระสิรขิ อง
พระเจ้าปรากฏแก่เขา”

ข้อ 7 กับ 8 “พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า ‘จงเอาไม้เท้า...” ไม้เท้านี้ไม่ใช่ไม้เท้าทีโ่ มเสส
ใช้ตแี ม่น้ําหรือก้อนหิน 40 ปี ก่อนหน้านี้ เพราะทีน่ ่ีเป็ นเรือ่ งเปรียบเทียบเรือ่ งใหม่ ไม้ทเ่ี ขา
ต้องใช้เป็ นไม้ของอาโรนซึง่ ได้งอกมีดอกตูมและดอกบาน
“จงเอาไม้เท้าและเรียกประชุม
ชุมนุ มชน ทัง้ เจ้าและอาโรนพีช่ ายของเจ้า และบอกหิน [ซีลาห์] ต่อหน้าประชาชน...” คําฮีบรู
นี้เป็ นคําทีแ่ ตกต่างจากคํา หิน ซึง่ มีเขียนในพระธรรมอพยพ บทที่ 17 ทีน่ ่ีมคี าํ ซีลาห์ ซึง่ พูดถึง
หินทีอ่ ยูต่ าํ แหน่งสูง นี่เป็ นภาพทีเ่ ล็งถึงพระเยซูคริสต์ตขณะทีพ่ ระองค์ทรงเป็ นขึน้ จากความ
ตาย ดังทีพ่ ระคริสต์ทรงรับการพิพากษาลงโทษสําหรับบาปของเราเพียงครัง้ เดียว โมเสสต้อง
ตีหนิ แค่ครัง้ เดียว แล้วตอนนี้ โมเสสจึงรับคําสังให้
่ ถอื ไม้แล้วพูดกับหิน เปรียบเสมือนกับ
ตอนนี้เราได้พดู กับพระเจ้าในนามของพระเยซูคริสต์ ภาพเปรียบเทียบนี้เป็ นภาพเล็งถึงพันธ
กิจของพระคริสต์ทน่ี ่าอัศจรรณ์อย่างยิง่
พระเจ้าตรัสว่า “...และบอกหินต่อหน้าประชาชนให้หนิ หลังนํ
่ ้ า ดังนัน้ เจ้าจะเอานํ้าออกจาก
หินให้เขา ดังนัน้ แหละเจ้าจะให้น้ําแก่ชมุ นุ มชนและสัตว์ดม่ื ”
แล้วตอนนี้โมเสสก็ได้รบั การทดสอบความเชือ่ เฉเพาะส่วนตัว
ข้อสังเกตสิง่ ทีเ่ กิดขึน้
ต่อมา ซึง่ เป็ นเหตุไม่ให้โมเสสได้นําประชาชนข้ามแม่น้ําจอร์แดน และเข้าไปในแผ่นดินคานา
อัน เพราะการกระทําผิดของโมเสสโยชูวาจึงถูกเลือกเป็ นผูน้ ําแทนเขา

ข้อ 9 กับ 10 “โมเสสก็นําไม้เท้าไปจากหน้าพระพักตร์พระเจ้า ดังทีพ่ ระองค์ทรง
บัญชา” ถึงตอนนี้โมเสสยังเชือ่ ฟั งพระเจ้า “โมเสสกับอาโรนก็เรียกชุมนุ มชนให้ไปพร้อมกันที่
หิน โมเสสกล่าวแก่เขาว่า ‘เจ้าผูก้ บฏจงฟั ง ณ บัดนี้จะให้เราเอานํ้าออกจากหินนี้ให้พวกเจ้า
ดืม่ หรือ’ ” คําพูดดังนี้ไม่ใช่เป็ นตามคําสังของพระเจ้
่
า
ในเหตุการณ์น้ี พระเจ้าไม่ได้มพี ระประสงค์ทจ่ี ะดุดา่ ชนชาติอสิ ราเอลด้วยถ้อยคํา แต่
ว่าจะกล่าวหาเขาด้วยการปฏิบตั ิ แต่โมเสสอดไม่ได้ทจ่ี ะดุดา่ เขา โมเสสเบือ่ แล้ว เขาเบือ่
หน่ายจากการ “เมริบาห์” ทีเ่ ขาต้องฟั งตลอดมา โมเสสจึงได้พดู ว่าเขา ซึง่ อาจจะเหมาะสมถ้า
พระเจ้าอนุ ญาต ก่อนหน้านี้มบี างคราวทีพ่ ระเจ้าได้อนุ ญาตให้โมเสสดุดา่ ประชาชนว่าเป็ นคน

กบฏทีด่ อ้ื รัน้
แต่ไม่ใช่ตอนนี้ คราวนี้พระเจ้าได้เลือกวิธอี น่ื ทีจ่ ะสอนชนชาติอสิ ราเอลเรือ่ ง
พระคุณ อย่างไรก็ดี พระเจ้ายังสําแดงความเมตตาต่อโมเสส

ข้อ 11 “และโมเสสก็ยกมือขึน้ ตีหนิ นัน้ สองครัง้ ด้วยไม้เท้า” การกระทํานี้กข็ ดั แย้งกับ
คําสังของพระเจ้
่
า
สําหรับเรานัน้ เป็ นธรรมดาทีจ่ ะคิดว่าพระเจ้าจะไม่ประทานนํ้าดืม่ ให้แล้ว
โมเสสกับอาโรนไม่สามารถเอานํ้าออกจากหินได้ แต่พระเจ้าทรงโปรดเมตตา ถึงแม้โมเสสไม่
เชือ่ ฟั งพระเจ้า นํ้าก็ยงั ไหลออกมา พระเยซูคริสต์ถกู ตีถงึ ตายเพียงครัง้ เดียว เพือ่ เราสามารถ
รับนํ้าแห่งความรอด ตอนนี้เราพูดกับพระเจ้าพระบิดาด้วยการอธิษฐานผ่านศิลาทีเ่ ป็ นขึน้ มา
จากความตาย ซึง่ ให้เราได้รบั นํ้าแห่งพระพร ข้อสังเกตคํากริยาวิเศษณ์ในประโยคนี้วา่ “และ
นํ้าก็ไหล พุง่ ออกมามากมาย ชุมนุ มชนและสัตว์ของเขาก็ได้ดม่ื นํ้า”
ข้อ 12 “แล้วพระเจ้าได้เรียกโมเสสให้แยกกับประชาชน ตรัสกับโมเสสอย่างส่วนตัว
แล้วทรงลงโทษโมเสสอย่างส่วนตัวด้วย เนื่องจากโมเสสเป็ นผูน้ ําเขาต้องรับผิดชอบความผิด
ของเขาต่อพระเจ้าเพียงผูเ้ ดียว พระเจ้าตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า “เพราะเจ้าไม่ได้เชือ่ เรา...”
ถึงแม้อาโรนกับโมเสสได้รอดพร้อมกับชาวอิสราเอล เขาพลาดทีจ่ ะประยุกต์ความเชือ่ มาใช้
เขาพลาดทีไ่ ด้ทะลุกาํ แพงทีข่ วางกัน้ ความเชือ่
“เพราะเจ้าไม่ได้เชือ่ เรา จึงไม่ได้ถวายความศักดิ ์สิทธิ ์แก่เราต่อหน้าคนอิสราเอล
เพราะฉะนัน้ เจ้าจึงจะไม่ได้นําคนทีป่ ระชุมนี้เข้าไปในแผ่นดินซึง่ เราได้ให้แก่เขา”
ข้อ 13 “นํ้านัน้ คือนํ้าเมริบาห์” ขออย่าลืมเหตุการณ์ เมริบาห์ จงจดจําคําเตือนทีพ่ ระเจ้าได้
ให้แก่เราเกีย่ วกับการพลาดทีจ่ ะทะลุกาํ พงทีข่ วางกัน้ ความเชือ่ ของเรา ถ้าคุณจะทะลุกาํ แพ่ง
นัน้ คุณจําเป็ นต้องยึดพระสัญญาของพระองค์ไว้และเชือ่ ฟั งพระองค์!
การประยุก ต์เหตุก ารณ์ เมรีบาห์ จากพัน ธสัญ ญาใหม่

ฮีบ รู 3:7-11
พระธรรมฮีบรู 3:8 ถูกคัดลอกจากสดุดี 95:8 ซึง่ ในภาษาฮีบรูเขียนไว้วา่ “อย่าให้
จิตใจของเจ้ากระด้าง อย่างทีเ่ มรีบาห์ อย่างวันทดสอบในถิน่ ทุรกันดาร”
ข้อสังเกตฮีบรู 3:7 “เหตุฉะนัน้ ตามทีพ่ ระวิญญาณบริสทุ ธิ ์ตรัสว่า

วันนี้ ถ้าท่านทัง้ หลายฟั งพระสุรเสียงของพระองค์...” ในวันนี้พระองค์ตรัสอะไรแก่เรา? พระ
สัญญาของพระองค์! คุณได้ยนิ พระสุรเสียงของพระองค์ไหมทีพ่ ระองค์ตรัสอยูว่ า่
“อย่ากลัวเลย เพราะเราอยูก่ บั เจ้า อย่าขยาด เพราะเราเป็ นพระเจ้าของเจ้า เรา
จะหนุ นกําลังของเจ้า เออ เราจะช่วยเจ้า เออ เราจะชูเจ้าด้วยมือขวาแห่ง
ความชอบธรรมของเรา” (อิสยี าห์ 41:10)
คุณได้ยนิ พระสุรเสียงของพระองค์ทพ่ี ระองค์ตรัสว่า
“จงละความกระวนกระวายของท่านไว้กบั พระองค์
ท่าน” (1 เปโตร5:7)

เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใย

และคุณได้ยนิ พระสุรเสียงของพระองค์ทพ่ี ระองค์ตรัสอยูว่ า่
“จงมอบภาระของท่านไว้กบั พระเจ้า และพระองค์จะทรงคํ้าจุนท่าน พระองค์จะไม่
ทรงยอมให้คนชอบธรรมคลอนแคลนเลย” (สดุดี 55:22)
คุณได้ยนิ พระสุรเสียงของพระองค์ทพ่ี ระองค์ตรัสว่า
“จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึง่ พาความรอบรูข้ องตนเอง จง
ยอมรับรูพ้ ระองค์ในทุกทางของเจ้า และพระองค์จะทรงกระทําให้วถิ ขี องเจ้า
ราบรืน่ ” (สุภาษิต 3:5-6)
คุณได้ยนิ พระสุรเสียงของพระองค์ทพ่ี ระองค์ยงั ตรัสอยูว่ า่
“จงปี ตยิ นิ ดีในพระเจ้า และพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของท่าน จงมอบ
ทางของท่านไว้กบั พระเจ้า วางใจในพระองค์ และพระองค์จะทรงกระทําให้สาํ เร็จ”
(สดุดี 37:4-5)
เราจําเป็ นต้องเรียนรูท้ จ่ี ะทะลุกาํ แพงทีก่ ดี กัน้ ความเชือ่ นัน้ ทีจ่ ะเข้าไปถึงการสะบาโตต่อเนื่อง
และทีจ่ ะเข้าสูก่ ารพํานักซึง่ พระเจ้าทรงโปรดประทานแก่ผเู้ ชือ่ ทุกคน

ข้อ 7 กับ 8
“ถ้าท่านทัง้ หลายฟั งพระสุรเสียงของพระองค์
[พระสัญญาจากพระคําของ
พระองค์] อย่าให้จติ ใจ [คือซีกของสมองด้านหน้าซึง่ มีหน้าทีใ่ นเรือ่ ง เจตจํานง
และการตัดสินใจทีจ่ ะเชือ่ หรือไม่เชือ่ ] ของท่านดือ้ รัน้ [การทีจ่ ะไม่เชือ่ อย่าง
ต่อเนื่อง และการปฏิเสธทีจ่ ะวางใจในพระองค์] เหมือนอย่างในการกบฏ [เมรี
บาห์] ในวันทดสอบในถิน่ ทุรกันดาร”
ฮีบรูบทที่ 3 กําลังพูดอะไรกับเราในวันนี้? ในอดีตพระเจ้าทรงมีการสะบาโตต่อเนื่องสําหรับ
คนของพระองค์ อย่างเช่น อับราฮัม:
“ท่านมิได้หวันไหวแคลงใจในพระสั
่
ญญาของพระเจ้า
แต่ทา่ นมีความเชือ่
มันคงยิ
่ ง่ ขึน้ จึงถวายเกียรติแด่พระเจ้า ท่านเชือ่ มันว่
่ า พระเจ้าทรงสัญญา
อย่างไร พระองค์สามารถทรงกระทําสิง่ นัน้ ได้” (โรม 4:20-21)
พระเจ้าทรงให้คาํ สัญญากับชนชาติของพระองค์
ทรงสําแดงความสัตย์ซ่อื ของ
พระองค์ แล้วได้นําชนชาตินนถึ
ั ่ งการทดสอบโดยตรัสแก่เขาว่า “เจ้าจะวางใจในเราหรือไม่?”
แต่เขาไม่! ในวันนี้พระเจ้ายังตรัสอยู่ “เจ้าจะพลาดอีกครัง้ ไหม? หรือจะวางใจในเรา เจ้าได้
วางใจในเราสําหรับเรือ่ งทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ คือความรอด แล้วเจ้าจะวางใจในเราสําหรับสิง่ จําเป็ นใน
ชีวติ เจ้าไหม? จะวางใจในเราสําหรับเรือ่ ง “ไม่มนี ้ํา” ทีเ่ จ้ากําลังเผชิญอยูต่ อนนี้ไหม?” คุณจะ
ได้ยนิ พระสุรเสียงของพระองค์เมือ่ พระองค์เตือนคุณว่า “อย่าให้จติ ใจของเจ้าดือ้ รัน้ เหมือนใน
วัน เมรีบาห์ ในวันทดสอบในถิน่ ทุรกันดาร ซึง่ บรรพบุรษุ ของเจ้าทดสอบเราโดยเอาเราเข้า
พิสจู น์ ถึงแม้วา่ เขาเห็นการกระทําของเราตลอดสีส่ บิ ปี ” พระองค์ทรงสัตย์ซ่อื ต่อเขาเป็ นเวลา
40 ปี

ข้อ 10 “เพราะเหตุนนั ้ เราจึงพิโรธคนเหล่านัน้ และว่า ใจของเขาหลงผิดอยูเ่ สมอ เขาไม่รจู้ กั
ทางของเรา” ขอสังเกตคําว่า “เขาไม่รจู้ กั ทางของเรา” เขาไม่ได้แค่พลาดทีจ่ ะวางใจใน
พระองค์ และทีจ่ ะประยุกต์พระสัญญาของพระองค์มาใช้กบั ความเชือ่ แต่พระวิญญาณบริสทุ ธิ ์
ทรงให้เราเห็นว่า เขาไม่รจู้ กั การสะบาโตต่อเนื่อง ซึง่ พระเจ้าจัดเตรียมให้เขาแล้ว ทีน่ ่ีมสี งิ่ ที่

เป็ นของเขา แต่เขาไม่ได้ยดึ สิง่ นัน้ ไว้
เพียงแต่คณ
ุ ยึดสิง่ นัน้ ไว้

วันนี้การสะบาโตต่อเนื่องเป็ นของคุณเช่นเดียวกัน

ข้อ 11 “ตามทีเ่ ราปฏิญาณด้วยความพิโรธว่า “เขาจะไม่ได้เข้าสูก่ ารพํานักซึง่ เราจัดให้” และ
แล้ว ตามทีพ่ ระองค์ทรงสัญญา รุน่ นัน้ ไม่ได้เข้าสูก่ ารพํานักนัน้ เว้นแต่ คาเล็บและโยชูวา
เท่านัน้
ข้อ 12 “ดูก่อน ท่านพีน่ ้องทัง้ หลาย [ผูเ้ ชือ่ ปั จจุบนั ] จงระวังให้ดี เพือ่ จะไม่มผี หู้ นึ่งผูใ้ ดใน
พวกท่านมีใจชัวที
่ ไ่ ม่เชือ่ [เป็ นสิง่ ชัวที
่ ไ่ ม่เชือ่ ในพระสัญญาของพระเจ้า] คือใจซึง่ พาท่านหลงไป
จากพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์” มีผเู้ ชือ่ หลายคนมากทีเดียวทีไ่ ด้รบั ความรอดชัวนิ
่ รนั ดร์แต่อยูห่ า่ ง
จากพระเจ้าในโลกนี้ ถ้าคุณกําลังเผชิญอยูก่ บั ปั ญหา “ไม่มนี ้ํา” ถ้าคุณเครียด คุณปั ญหาคือ
อะไร? ปั ญหาคือคุณอยูห่ า่ งจากพระเจ้าผูซ้ ง่ึ รอคอยทีจ่ ะอวยพรคุณ แต่พระองค์จะไม่อวยพร
คุณจนกว่าคุณได้ทะลุกาํ แพงทีข่ วางกัน้ ความเชือ่ “จงนิ่งไว้ คอยดูความรอดทีม่ าจากพระเจ้า”
(อพยพ 14:13)
“แต่เขาทัง้ หลายผูร้ อคอยพระเจ้า จะเสริมเรีย่ วแรงใหม่ เขาจะบินขึน้ ด้วยปี กเหมือนนกอินทรี
เขาจะเดินและไม่ออ่ นเปลีย้ ” (อิสยาห์ 40:31)
อะไรคือเรีย่ วแรงในชีวติ คริสเตียน? การทีจ่ ะหยุดนิ่ง! กําลังของเราอยูใ่ นการสะบา
โตต่อเนื่องทีพ่ ระเจ้าทรงประทานให้เรา ซึง่ ตอนนี้ถกู เรียกว่า “การพํานัก” คํานี้ใช้พอ้ งกับคํา
“สะบาโต” ซึง่ มาจากคําฮีบรู (สาบาท) ซึง่ หมายความว่า “หยุดงาน”

ข้อ 13 ถึง 15
“ท่านจงเตือนสติ [หนุ นใจ] กันและกัน ทุกวัน ตลอดเวลาทีเ่ รียกว่า ‘วันนี้’
เพือ่ ว่าจะไม่มผี ใู้ ดในพวกท่านมีใจแข็งกระด้างไปเพราะเล่หข์ องบาป เพราะ
เรามีสว่ นร่วมกับพระคริสต์ ถ้าเราเพียงแต่ยดึ ความไว้วางใจทีเ่ รามีอยู่ [คือ
ถ้าเราวางใจในพระองค์ต่อเนื่อง และประยุกต์พระสัญญาของพระองค์กบั
ความเชือ่ ทีเ่ รามีจนถึงปั ญหา “ไม่มนี ้ํา” นัน้ จบสิน้ ] เมือ่ มีคาํ กล่าวไว้วา่

วันนี้ ถ้าท่านทัง้ หลายฟั งพระสุรเสียงของพระองค์ อย่าให้จติ ใจของท่านดือ้
รัน้ เหมือนอย่างในการกบฏที่ [เมริบาห์] นัน้ ”
เมือ่ เราจะต้องเผชิญปั ญหา “ไม่มนี ้ํา”
คงดูเหมือนว่าเป็ นสิง่ ทีย่ ากทีส่ ดุ ในโลก
สําหรับเรา ผูท้ ห่ี นักใจกับเรือ่ งของเขาอาจคิดว่า “ฉันไม่รวู้ า่ จะทนกับเรือ่ งนี้ได้อกี สักนาน
เท่าไหร่” หรือ “ฉันทนไม่ไหวแล้ว” แต่เมือ่ พระเจ้านําคุณเข้าในเตาไฟ คือเตาแห่งการทรมาน
พระองค์ปรารถนาให้คณ
ุ ทําอย่างเดียวเท่านัน้ นันคื
่ อวางใจในพระองค์! เชือ่ มันในพระคํ
่
าของ
พระองค์! ประยุกต์พระสัญญาของพระองค์กบั ความเชือ่
แล้วเข้าไปสูก่ ารพํานักอันสมบูรณ์
แบบของพระองค์ ซึง่ ทีน่ นั ้ มีสนั ติสขุ อันสมบูรณ์แบบ การหยุดพักอันสมบูรณ์แบบ
และ
ความมันใจอั
่ นสมบูรณ์แบบ เปโตรได้เขียนถึงหลักการนี้วา่
“การลองดูความเชือ่ ของท่าน [การทดสอบ] อันประเสริฐยิง่ กว่าทองคํา ซึง่ แม้เสีย
ไปได้กย็ งั ถูกลองด้วยไฟ [วิกฤติการณ์ใหญ่] จะเป็ นเหตุให้เกิดการสรรเสริญ
เกิดศักดิศรีและเกียรติ ในเวลาทีพ่ ระเยซูคริสต์จะเสด็จมา” (1 เปโตร 1:7)
‘ถูกลองด้วยไฟ’ มีความหมายอันเดียวกับการ “ไม่มนี ้ํา” ในฐานะเป็ นผูเ้ ชือ่ ใน
พระคริสต์ คุณกําลังมีโอกาสทอง ยิง่ อนาคตดูมดื มนมากขึน้ ความลําบากยิง่ หนัก หรือ
ปั ญหายิง่ ใหญ่โต พระองค์กจ็ ะยิง่ รับเกียรติเมือ่ เราวางใจในพระองค์และทะลุกาํ แพงทีข่ วางกัน้
ความเชือ่
“แต่ถา้ ไม่มคี วามเชือ่ แล้ว จะเป็ นทีพ่ อพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลย” (ฮีบรู 11:6ก)
คําจํากัด ความของการดํา เนิ น ชิวิ ต ด้ว ยความเชื่อ

ฮีบ รู 4:1
เราอาจตัง้ หัวข้อของ ฮีบรูบทที่ 4 ว่า “วิถแี ห่งการมีความสุข ถึงแม้เป็ นคริสเตียน”
คุณอาจคิดว่าผมล้อเล่น แต่ผมพูดจริง คุณรูไ้ หมว่า ความสุขเป็ นสิง่ ทีพ่ บยากสําหรับผูเ้ ชือ่ ใน
พระคริสต์เนื่องจากเขาต้องทนกับความกดดันมากกว่าผูท้ ไ่ี ม่เชือ่ เป็ นพันเท่า คําพูดแบบนี้ไม่

ควรใช้ในการประกาศ
แต่ในฐานะผูเ้ ชือ่ เราต้องยอมรับความจริงว่า
ในโลกนี้ผทู้ ไ่ี ม่เชือ่
สามารถหาความสุขง่ายกว่าผูท้ เ่ี ชือ่ ในพระคริสต์ มันจะง่ายสําหรับเขา ถึงแม้จะเป็ นความสุข
ชัวคราว
่
เพราะเขาจะไม่ตอ้ งทนกับความกดดันทีแ่ สนสาหัสซึง่ ผูเ้ ชือ่ จะต้องแบกไว้ บ่อยครัง้
ผูเ้ ชือ่ ทีม่ คี วามสามารถสูงในการรับใช้พระองค์ จะต้องทนทุกข์และแบกภาระยิง่ หนัก จากทัง้
ด้าน โลก เนื้อหนัง และผีมารซาตาน
เมือ่ กองทับทหารอากาศได้สามารถบินเร็วกว่าเสียงในปี คศ. 1947 เขาได้ผา่ นพ้น
อุปสรรค์ประการหนึ่ง แต่กส็ ร้างอุปสรรค์ประการอืน่ ๆ ขึน้ มาด้วย เมือ่ ได้บนิ เร็วถึง 2 เท่า
ของความเร็วของเสียงจะเกิดปั ญหากับความร้อนสูงมาก ดังนัน้ เขาต้องหาวิธที จ่ี ะปกป้ อง
นักบินจากความร้อน อย่างไรก็ตาม อุปสรรค์ในการบินเร็วกว่าเสียงคงน้อยมากเมือ่ ได้เปรียบ
กับการทีเ่ ราจะต้องทะลุกาํ แพงทีข่ วางกัน้ ความเชือ่
หลายปี ทแ่ี ล้ว
ผมได้คยุ กับนักบินในกองทัพทหารเรือคนหนึ่งทีไ่ ด้พดู ถึง
ประสบการณ์ครัง้ หนึ่งทีน่ ่าสนใจมาก ขณะทีเ่ ขาขับเครือ่ งบินไอพ่น เขาถูกยิงจากปื นของ
เครือ่ งเขาเอง! เขาได้ยงิ ปื นเข้า ภาพนี้ได้แสดงถึงการพัฒนาก้าวหน้าเกีย่ วกับความเร็ว เรา
สามารถยิงปื นข้างหน้าแล้วยังโดนกระสุนของตัวเองได้!
แต่ถา้ เราพลาดทีจ่ ะทะลุกาํ แพงทีข่ วางกัน้ ความเชือ่
ก็เท่ากับว่าเรายิงถูกตัวเอง
แทนทีจ่ ะเข้าสูพ้ าํ นักอันงดงามทีส่ งบเงียบ เราจะวุน่ วายกับการพยายามแก้ไขปั ญหาโดยกําลัง
ของตนเอง
พระเจ้าทรงโปรดประทานความรอดชัวนิ
่ รนั ดร์ให้แก่เรา
เรารูอ้ ยูว่ า่ เราได้รบั
ความชอบธรรมของพระองค์ และความรอดเป็ นของเราแล้ว เรารูด้ วี า่ ความผิดบาปของเราถูก
ยกเลิกไป เราเป็ นบุตรของพระองค์ ก็เป็ นผูท้ พ่ี ระองค์ทรงรักด้วยความรักทีไ่ ม่มที เ่ี ปรียบได้
เป็ นความรักทีอ่ ศั จรรย์และไม่มที ส่ี น้ิ สุด เรารูด้ วี า่ พระเจ้าทรงมีพระประสงค์สาํ หรับชีวติ ของเรา
การทีพ่ ระเจ้ายังให้ผเู้ ชือ่ มีชวี ติ อยูบ่ นโลกหลังความรอดแสดงว่าพระเจ้าทรงมีพระประสงค์
สําหรับเขาในวันนี้ วันพรุง่ นี้ และวันๆ ต่อไปจนถึงเราจะต้องไปจากโลกนี้ ในขณะเวลาทีเ่ รา
สํานึกในความรอดและดําเนินชีวติ ต่อไปในโลกนี้ เราก็ตอ้ งสํานึกว่าพระเจ้าไม่ได้ลมื ว่าเราต้อง
มีความสุข ความสงบสันติ ความมันคง
่ และกําลัง
เราได้รบั ความรอดในพระเยซูโดยความเชือ่ เราได้ตดั สินใจทีจ่ ะวางใจในพระองค์
และวางใจเชือ่ ในเงือ่ นไขว่า “ทุกคนทีว่ างใจในพระองค์จะไม่พนิ าศ แต่มชี วี ติ นิรนั ดร์ (ยอห์น
3:16ข) ตอนนี้พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราเติบโตฝ่ ายวิญญาณ ถ้าเราไม่โต เราจะต้องแพ้ต่อ
อิทธิพลและอุบายของโลก เนื้อหนัง และผีมารซาตาน เราต้องเข้าใจว่าผูเ้ ชือ่ ทุกคนมีโอกาส

ทีจ่ ะพ่ายแพ้ต่อธรรมชาติบาปอยูเ่ สมอ ก็มสี ทิ ธิ ์ทีจ่ ะโศกเศร้าหรือเกิดอารมณ์เสีย เว้นแต่วา่
เราทะลุกาํ แพงทีข่ วางกัน้ ความเชือ่ นัน้ ด้วยพระคุณของพระเจ้า เราได้มพี ระสัญญาและหลัก
คําสอนพระคัมภีร์ ซึง่ เราต้องใช้กบั ความเชือ่ เพือ่ ทีจ่ ะรับชัยชนะ
วิ ธ ีก ารในการนํา พระสัญ ญาและหลัก คํา สอนพระคัม ภีร ม์ าประยุก ต์ต ่อ สถานการณ์ ด ้วย
ความเชื่อ
ถ้าคุณจะดําเนินชีวติ ไปด้วยความเชือ่ คุณจําเป็ นต้องรูจ้ กั พระสัญญาทีม่ อี ยูใ่ นพระคํา
ของพระเจ้า แล้วก็วางใจเชือ่ ในพระสัญญาเหล่านัน้ มีสามขัน้ ตอนสําคัญในการประยุกต์พระ
สัญญาเหล่านัน้ มาใช้
ซึง่ เป็ นระเบียบการณ์ทจ่ี ะช่วยคุณคิดได้ในเมือ่ คุณจะต้องเผชิญกับ
สถานการณ์ทก่ี ดดัน

ขัน้ ตอนที ่ 1 ยึดพระสัญญาของพระเจ้าไว้สกั ประเด็นหนึ่ง เพือ่ คุณจะมีความสงบ
มันคงในจิ
่
ตใจ จงระลึกถึงพระสัญญาจากพระคําของพระเจ้า จงคิดใคร่ครวญถึงความหมาย
ของพระสัญญานัน้ คุณจงสํานึกว่า ในมุมมองของพระเจ้า สถานการณ์ของคุณยังมีทางออก
พระองค์ทรงควบคุม้ สถานการณ์อยู่ และพระองค์ยงั ทรงคอยดูแลชีวติ ของคุณ ความเข้าใจใน
ขอเท็จจริงนี้จะระงับความกลัว และจะให้โอกาสคุณตัง้ สติเพือ่ ทีจ่ ะประยุกต์หลักคําสอนพระ
คัมภีรท์ ค่ี ณ
ุ รูจ้ กั นํามาใช้ในขัน้ ตอนต่อไป
ขัน้ ตอนที ่ 2 ทบทวนหลักคําสอนพระคัมภีรซ์ ง่ึ จะสนับสนุนพระสัญญานัน้ การตระ
นักถึงหลักคําสอนจะให้คณ
ุ มันใจในความจริ
่
งของพระสัญญานัน้ อย่างมีเหตุผล พระสัญญาที่
คุณใช้ในขัน้ ตอนที่ 1 เป็ นข้อสรุปจากความจริงหลายประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกัน ถ้าคุณเอาเหตุผล
และความจริงของพระคัมภีรม์ าสานกันมากยิง่ ขึน้
ความเชือ่ ของคุณก็จะมีประสิตภิ าพมาก
ยิง่ ขึน้
คุณอาจตระนักถึงหลักคําสอนทีเ่ กีย่ วกับพระลักษณะของพระเจ้า
เพราะว่าพระ
ลักษณะของพระองค์ได้รบั รองพระสัญญาของพระองค์ทุกๆ ประการ หรือคุณอาจคิดถึงความ
จริงทีเ่ กีย่ วกับการจัดเตรียมของพระองค์ดว้ ยพระคุณ ซึง่ เน้นความสัตย์ซ่อื ของพระองค์ในการ
ทีพ่ ระองค์ทรงประทานทุกสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นเพือ่ เราจะดํารงชีวติ อยูท่ งั ้ ทางฝ่ ายร่างกายและฝ่ าย
วิญญาณ หรือคุณอาจใช้ความจริงทีเ่ กีย่ วกับแผ่นการของพระเจ้า ซีง่ จะให้คณ
ุ เข้าใจถึง
ตําแหน่งของคุณในพระประสงค์อนั ชัวนิ
่ รนั ดรของพระองค์
ก็จะให้คณ
ุ นึกถึงทรัพรกรที่

พระองค์ทรงจัดเตรียมให้คณ
ุ เพือ่ คุณจะได้สาํ เร็จในชีวติ ฝ่ ายวิญญาณในเวลาทีค่ ณ
ุ ยังอยูใ่ นโลก
นี้ ในพระคัมภีรม์ หี ลักคําสอนพระคัมภีรอ์ กี หลายประเด็นทีเ่ ดียว ซึง่ ได้สนับสนุ นพระสัญญา
ของพระเจ้า ซึง่ จะทําให้คณ
ุ มันใจในพระสั
่
ญญาของพระองค์ทุกประการ

ขัน้ ตอนที ่ 3 สรุปสถานการณ์จริงจากการประยุกต์ขนั ้ ตอน 1 กับ 2 อย่างเช่น การ
สรุปอย่างหนึ่งทีค่ ณ
ุ อาจได้คดิ ขึน้ มามีบนั ทึกไว้ในโรม 8:31
“ถ้าเช่นนัน้ เราจะว่าอย่างไร ถ้าพระเจ้าทรงอยูฝ่ ่ ายเรา ใครจะขัดขวางเรา?” (โรม 8:31)
เมือ่ คุณได้มาถึงขัน้ ตอนที่ 3 แล้ว คุณควรจะมันใจในการสรุ
่
ป เช่น คุณจะมันใจว่
่ า
พระเจ้าอยูฝ่ ่ ายคุณ ไม่มสี งิ่ ใดจะมาขัดขวางคุณแน่นอนอยูแ่ ล้ว! ถึงแม้คณ
ุ อาจเชือ่ ว่าพระ
สัญญาและหลักคําสอนของพระเจ้าเป็ นความจริง แต่การทีน่ ําสิง่ นัน้ มาใช้เป็ นขันตอนดังนี้ จะ
ให้ความจริงนัน้ มีชวี ติ คุณจึงจะได้พบกับความมันใจ
่ ความกล้า ความปลอบโยน และความ
สงบสุขในความจริงนัน้
หลังจากคุณได้นําขัน้ ตอน 1 ถึง 3 ประยุกต์ต่อสถานการณ์ จิตใจคุณก็จะสงบและคุณ
จะมีความมันคงในชี
่
วติ อีกครัง้ หนึ่ง
คุณก็จะสามารถเห็นว่าปั ญหาเล็กน้อยของคุณเป็ นส่วน
หนึ่งในแผ่นการชัวนิ
่ รนั ดรของพระเจ้า
และคุณก็จะสามารถดําเนินชีวติ ต่อไปโดยจะไม่ตอ้ ง
เสียเวลากับปั ญหานันอี
่ กต่อไป คุณอาจต้องใช้เวลา 30 วินาทีในการประยุกต์ขนั ้ ตอนนี้มาใช้
หรืออาจจะนานกว่านัน้ ถ้าคุณจะต้องทวนกลับถึงข้นตอน 1 หรือ 2 ในกรณีมขี อ้ สงสัยอยูใ่ น
ความคิด แต่ในทีส่ ดุ เมือ่ คุณได้ฝึกฝนกับการใช้ขนั ้ ตอนนี้มากยิง่ ขึน้ คุณจะสามารถดําเนินชิ
วิตด้วยความเชือ่ ในทุกประสบการณ์ในชีวติ ของคุณ
การเข้า ถึงพํานัก ของพระเจ้า

ฮีบ รู 4:1-3
ข้อ 1 “เพราะฉะนัน้ [ยังระลึกถึงประสบการณ์ของชนชาติอสิ ราเอลจากบทที่ 3] จงเกร็งกลัว
...” เมือ่ พูดถึงชีวติ คริสเตียนโดยทัวไป
่
ผูเ้ ชือ่ ได้รบั คําสังสอนว่
่
า ‘อย่ากลัว’ (2 ทิโมธี 1:7) แต่
ทีน่ ่ีเรามีขอ้ แม้วา่ เราต้องเกร็งกลัวทีจ่ ะไม่เข้าสูก่ ารพํานัก ถ้าเราพลาดในการดําเนินชีวติ ด้วย
ความเชือ่
เราไม่สามารถมีสนั ติสขุ และรับพระพรทีส่ มบูรณ์แบบในเวลาทีเ่ รายังอยูใ่ นโลกนี้
“มิฉะนัน้ อาจมีบางคนทีจ่ ะไปไม่ถงึ การพํานักซึง่ พระองค์ทรงสัญญาไว้แล้ว” (ฮีบรู 4:1) มีคาํ

สัญญาหลายข้อซึง่ ผูเ้ ชือ่ ยังไม่ได้ยดึ ไว้ พระสัญญานี้มบี นั ทึกไว้ในพระคัมภีร์ และรอคอยคุณที่
จะอ้างสิทธิเพือ่ ประยุคมาใช้ในชีวติ โดยวิถนี ้ีเราสามารถเข้าไปสูพ้ าํ สักของพระเจ้า นี้คอื การ
ดําเนินชีวติ ด้วยความเชือ่ เราได้ทะลุกาํ แพงทีก่ ดี กัน้ ความเชือ่ ก็เข้าถึงพํานักซึง่ พระเจ้าทรง
จัดเตรียมให้เรา

ข้อ 2 “เพราะว่าแท้ทจ่ี ริง เราได้รบั ข่าวอันประเสริฐเช่นเดียวกับเขา
ประโยชน์จากข่าวอันประเสริฐ เพราะเขาไม่เชือ่ ”

แต่วา่ เขาไม่ได้รบั

จากข้อนี้เราเห็นผูเ้ ขียนตัง้ การเปรียบเทียบระหว่างผูเ้ ชือ่ จากสมัยอพยพจากอียปิ ต์
และผูเ้ ชือ่ ปั จจุบนั การเปรียบเทียบนัน้ เป็ นสิง่ ทีช่ ดั เจน เขามีพระสัญญา เราก็มพี ระสัญญา
เขาพลาดทีจ่ ะยึดพระสัญญานัน้ ไว้ เราจําเป็ นไม่ทาํ ตามเขา พระสัญญาในพระคัมภีรจ์ ะต้อง
รับการประยุคต์มาใช้ดว้ ยความเชือ่ หากจะมีประโยชน์ต่อเรา ประเด็นนี้เกีย่ วข้องกับหลักการ
2 ประการร่วมกัน คือ เราต้องรูจ้ กั พระสัญญาเหล่านัน้
และเราก็ตอ้ งเชือ่ ในพระสัญญา
เหล่านัน้ ด้วย เราสามารถเรียนรูถ้ งึ พระสัญญานัน้ ด้วยการศึกษาและการจดจํา แต่พระสัญญา
ขัอใดจะไม่มปี ระโยชน์ต่อชีวติ ของเราถ้าหากเราไม่เชือ่ ว่าพระเจ้าจะทรงรักษาพระสัญญาของ
พระองค์ไว้ คําสัญญา 7000 ข้อทีป่ รากฏขึน้ ในพระคัมภีรน์ นั ้ อาจเปรียบได้กบั กระสอบซีเม็นท์
ซึง่ ไม่มปี ระโยชน์อะไรถ้าถูกทิง้ ไว้ในโกดัง ถ้ามันจะมีประโยชน์เราต้องผสมซีเม็นท์กบั กรวด
และนํ้า ให้มนั กลายเป็ นคอนครีทก่อน ซึง่ ใช้งานได้แล้วแต่คนก่อสร้างจะนํามาใช้อย่างไร
เช่นเดียวกัน พระสัญญาของพระเจ้าต้องผสมกับความเชือ่ ก่อนใช้งานได้

ข้อ 3 “สําหรับเราผูท้ ม่ี คี วามเชือ่ แล้วจะได้เข้าสูก่ ารพํานัก คือการพํานักทีพ่ ระองค์ได้ตรัสไว้
แล้วว่า “ตามทีเ่ ราได้ปฏิญาณด้วยความพิโรธว่า ‘เขาจะไม่ได้เข้าสูก่ ารพํานักซึง่ เราจัดให้”
แม้วา่ งานของพระองค์จะได้สาํ เร็จแล้วตัง้ แต่สร้างโลก”
พระองค์ยงั ตรัสกับเราในวันนี้วา่ “เนื่องจากเจ้าได้วางใจในพระคริสต์ เนื่องจากเจ้า
ได้รบั พระองค์ทรงเป็ นพระผูเ้ ป็ นเจ้าและพระผูช้ ว่ ยให้รอด เราจึงมีหลายอย่างทีอ่ ศั จรรย์ทเ่ี รา
อยากให้เจ้า แต่เจ้าจะต้องหยุดนิ่งเสียก่อนทีเ่ จ้าจะรับสิง่ เหล่านัน้ ได้” หากเราได้หยุดนิ่งสักครู
เดียว พระองค์จะทรงอวยพรเราและทรงประทานสงบสันติแก่เรา
แต่ดเู หมือนว่าเราไม่
สามารถหยุดนิ่งได้ เรามักจะคิดว่าเราจะเข้าสูค้ วามสงบสันตินนั ้ ได้โดยความพยายามของตัว
เราเอง เรากําลังแสวงหาความสุขซึง่ หลบหนีเราอยูเ่ สมอ เราพยายามแสวงหาอะไรบางอย่าง
ซึง่ จะกระตุน้ เรา หรือพอใจเรา หรือให้ความสงบ หรือไม่กอ็ วยพรเรา ยิง่ เราพยายามไขว่คว้า

สิง่ เหล่านี้ดว้ ยกําลังของตัวเราเอง ก็ยงิ่ เราปฏิเสธสิง่ ทีพ่ ระเจ้าทรงจัดเตรียมให้เรา พระองค์
ตรัสว่า “หยุดนิ่งเสีย เพือ่ เราจะอวยพรเจ้าได้” พระองค์ปรารถนาให้เราทีจ่ ะหยุดนิ่ง เพือ่ เรา
สามารถเข้าไปสูท่ พ่ี าํ นักนัน้ โดยพระคุณของพระองค์
พระคัมภีรไ์ ด้เรียกทีน่ ่ีวา่ “การพํานัก” เป็ นการทีพ่ ระเจ้าทรงเตรียมทุกอย่างเพือ่ เรา
สําหรับเวลาทีเ่ รายังอยูใ่ นโลกนี้ เป็ นการจัดเตรียมทีม่ าด้วยพระคุณของพระองค์ ซึง่ ไม่มที ่ี
เปรียบได้ และไม่มที ส่ี น้ิ สุด คําว่า “พํานัก” เป็ นคําเดียวกับ “สะบาโต” และหมายถึงการพักใจ
ต่อเนื่อง วิธเี ดีย่ วทีจ่ ะให้เราสามารถเข้าไปสูท่ พ่ี าํ นักนัน้ คือความเชือ่ ประกอบด้วยพระสัญญา
ของพระเจ้า
“เราผูท้ ม่ี คี วามเชือ่ แล้ว” ได้พดู ถึงผูท้ เ่ี ป็ นผูเ้ ชือ่ ในพระคริสต์
ซึง่ ได้เชือ่ ในพระ
สัญญาของพระเจ้าหลังจากได้รบั ความรอดแล้ว ขอสังเกตข้อนี้ไม่ได้เขียนไว้วา่ “เราผูท้ ช่ี อบ
ตอบสนองด้วยอารมณ์” หรือ “เราผูท้ ค่ี ดิ ด้วยเหตุผลของมนุ ษย์” หรือ “เราผูท้ ส่ี เู้ พือ่ มีทางออก”
ข้อพระคัมภีรน์ ้ีมเี ขียนไว้วา่ “เราผูท้ ม่ี คี วามเชือ่ แล้วจะได้เข้าสูก่ ารพํานัก” ถ้าเราจะรับพระคุณ
ของพระองค์ เราต้องรับด้วยความเชือ่ อยูเ่ สมอ
การพํานักเป็ นทีท่ เ่ี ราสามารถเข้าไปในทุกเวลาและทุกที่ การพํานักนัน้ อยูท่ โ่ี บสถ์
ของคุณ ทีเ่ มืองของคุณ ในทุกจังหวัดของเมืองไทย และทัวโลก
่
ไม่วา่ เราอยูท่ ใ่ี น พระเจ้า
ทรงจัดเตรียมการพํานักนัน้ เพือ่ เรา เพียงแต่เรายอมเข้าประตูเพือ่ เข้าไปข้างใน
จงจําไว้วา่ ถ้าเราจะเข้าไปสูก่ ารพํานักนัน้ เราต้องยึดพระสัญญาของพระเจ้าไว้
ด้วยความเชือ่ เราก็สามารถเข้าไปทีน่ นั ้ ได้ทุกๆ เวลา ตราบใดทีเ่ ราเชือ่ ในพระสัญญาของพระ
เจ้า แต่ขอสังเกตซึง่ พระเจ้าตรัสในบทที่ 3 ข้อ 19 “ฉะนัน้ เราจึงรูว้ า่ เขาไม่สามารถเข้าไปสู้
การพํานักนัน้ ได้กเ็ พราะเขาไม่ได้เชือ่ ” ซึง่ พูดถึงผูเ้ ชือ่ กลุม่ นัน้ ของพระคัมภีรเ์ ดิม ซึง่ ได้
ปฏิเสธทีจ่ ะวางใจในพระเจ้าตอนเขาอยูใ่ นถิน่ ทุรกันดาร ผมได้อา่ นครัง้ แล้ว ครัง้ เล่า ถึง
ประวัตขิ องผูเ้ ชือ่ เหล่านัน้ ตลอดทัง้ 40 ปี พระเจ้าทรงจัดเตรียมทุกอย่างให้เขาเสมอ พระองค์
ได้ประทานตัวอย่างในความรอด คือการจัดเตรียมสัตว์บชู าของพิธปี ั สกา และการปลดปล่อย
จากการเป็ นทาสในอียปิ ต์ พระองค์ทรงนําเขาข้ามทะเลแดง พระองค์ทรงนําเขาในกลางวัน
ด้วยเสาเมฆและตอนกลางขึน้ ด้วยเสาเพลิง พระองค์ทรงประทานเครือ่ งมือทีส่ มบูรณ์แบบใน
การเรียนรูเ้ กีย่ วกับพระคริสต์โดยใช้ พลับพลา วันสะบาโตพิเศษต่างๆ และการถวายเครือ่ ง
บูชาผ่านปุโรหิตชาวลีไว พระเจ้าไม่ได้จดั เตรียมแค่น้ีซง่ึ เป็ นการสังสอนเกี
่
ย่ วกับความรอดและ
ชีวติ ฝ่ ายวิญญาณ แต่พระองค์ยงั ทรงจัดวันทีเ่ จ็ดให้เป็ นวันสะบาโตโดยมีพระประสงค์ให้เขา

หยุดพักจากงานทุกชนิดเพือ่ เขาจะได้นมัสการพระองค์ วันสะบาโตนัน้ เป็ นวันทีเ่ ขาสามารถ
เข้าหาพระองค์โดยไม่ตอ้ งคิดถึงเรือ่ งการงานหรือการหากิน เป็ นวันทีเ่ ขาสามารถสํานึกถึงการ
ทรงจัดเตรียมของพระเจ้า ทัง้ ฝ่ ายวิญญาณและฝ่ ายร่างกาย พระองค์ทรงจัดเตรียม อาหาร
รองเท้า เสือ้ ผ้า ยุทธวิธดี า้ นการทหารและชัยชนะในเมือ่ เขาต้องสูร้ บกับศัตรู และสิตปิ ั ญญา
ในการแก้ไขปั ญหาอืน่ ๆ อย่างมากมาย เป็ นเวลา 40 ปี พระองค์ทรงสัตย์สอ่ื ต่อเขาวันต่อวัน
แต่น่าประลาดใจมากทีช่ นชาติอสิ ราเอลได้กบฏต่อพระเจ้าวันต่อวันทัง้ 40 ปี นนั ้
เขาบน เขาขมขืน่ เขาปรารถนาทีจ่ ะกิน หอมใหญ่ หัวกระเทียม และ ผลทับทิม คือสิง่ ดีๆ
ทีเ่ ขาได้กนิ ตอนอยูท่ อ่ี ยี ปิ ต์ เขาได้ลมื ความสัตย์สอ่ื และการทรงจัดเตรียมของพระเจ้า เหตุ
ฉะนัน้ เราเห็นว่าเขาต้องทุกข์ใจกับเรือ่ งแบบนี้เป็ นเวลา 40 ปี ถึงแม้เขาเป็ นผูเ้ ชือ่ แต่เขา
ทุกข์ใจตลอดเวลานัน้ เพราะเขาไม่ยอมทีจ่ ะเข้าสูท่ พ่ี าํ นักของพระเจ้า
เขาไม่ยอมทีจ่ ะพึงพา
และวางใจในพระองค์
ผมไม่ทราบว่า อาทิตย์ของคุณเป็ นอย่างไรบาง แต่ถา้ อาทิตย์ของคุณได้พา่ นไป
อย่างธรรมดา คุณคงต้องพบกับ ปั ญหา ความยากลําบาก เรือ่ งอกหัก และการทดสอบ
หลายอย่าง คุณอาจเศร้าใจ หรือรูส้ กึ ว้าวุน่ สับสน แต่ถา้ เราสามารถหยุดพักสักครู และนึก
ถึงพระพรทีพ่ ระเจ้าทรงประทานให้แก่เราในหลายๆ ด้านของชีวติ เราจึงอาจสรรเสริญพระเจ้า
สําหรับความยิง่ ใหญ่และความสัตย์ซอ้ื ของพระองค์
ตามกลางความกดดัน ความยากลําบาก และการอกหักนัน้ ๆ มีแต่ทางเลือกสอง
ทางซึง่ เราสามารถเลือกได้ เราสามารถเลือกทีจ่ ะเชือ่ ในพระคําของพระเจ้า หรือไม่กเ็ ลือกที่
จะไม่เชือ่ และอยูด่ ว้ ยความว้าวุน้ สับสนและความกลัวตลอดไปจนกว่าเราจะไปจากโลกนี้ เรา
สามารถเลือกทีจ่ ะเชือ่ ในพระคําของพระองค์และเข้าสูท้ พ่ี าํ นักนัน้ หรือปฏิเสธพระคําและแบก
ความทุกข์ต่อไป
ผูท้ ไ่ี ม่เชือ่ ในพระคริสต์สามารถมีความสุขชัวคราวได้
่
ในระดับหนึ่งจากการแสวง
ความสุขโดยความสัมพันธ์กบั ผูอ้ น่ื สิง่ ของบางสิง่ ประสบการณ์ต่างๆ หรือตําแหน่งในสังคม
เป็ นต้น แต่สาํ หรับผูท้ เ่ี ชือ่ ในพระคริสต์ พระเจ้าทรงประทานสันติสขุ อันสมบูรณ์แบบและ
ถาวรโดยการพํานักนัน้ ซึง่ เป็ นสันติสขุ ทีไ่ ม่ได้ขน้ึ อยูก่ บั ปั จจัยใดๆ ทีม่ อี ยูใ่ นโลกนี้ การทีจ่ ะ
เข้าสูก่ ารพํานักมาจากการพึง่ พาผูท้ รงประทานความปิ ตยี นิ ดีและความเข้มแข็ง คือพระเยซู
คริสต์เจ้า จากการพึง่ พาพระองค์เราสามารถช่วยคนอืน่ ด้วย ไม่วา่ เขาเป็ นผูเ้ ชือ่ หรือผูท้ ไ่ี ม่
เชือ่ ก็ตาม ประเด็นสําคัญของข้อที่ 3 นี้อยูใ่ นคําว่า “การพํานัก” ซึง่ หมายความว่า “พักใจ”

พระเจ้าทรงยิง่ ใหญ่และทรงอัศจรรย์เหลือความคิดของมนุ ษย์สามารถนึกคิดได้
พระเจ้าทรงกระทําการอัศจรรย์หลายอย่างโดยมีพระประสงค์วา่
สิง่ เห่ลานัน้ จะกระตุน้ ให้เรา
เข้าสูก่ ารพํานักของพระองค์ ซึง่ การนีอาจเปรียบเสมือนกับคนเลีย้ งวัวทีพ่ ยายามนําฝูงสัตว์
เข้าไปถึงคอกวัวเพือ่ ให้อาหาร พระเจ้ายอมให้เราทนทุกข์ และการทดสอบ พระองค์ยอมให้
เราวิง่ อลหม่าน ให้หวั ชนกําแพง ยอมให้เราตกใจกลัว ท้อใจ และ สับสน พระองค์ยอมให้
เราเผชิญกับทุกสภาพแบบนี้เพือ่ เราจะตึนขึน้ และสํานึกว่าเราจะไม่มสี งบสันติจนกว่าเราได้เข้า
สูก่ ารพํานักซึง่ เป็ นการพักใจอันถาวรของเรา
หลังจากทีผ่ มได้อา่ นบทความนี้หลายครัง้
โดยคงอ่านจากภาษากรีกมากกว่า
ภาษาอังกฤษ ผมจึงได้เห็นกุญแจสําคัญในการเข้าใจบทความนี้อยูใ่ นบทที่ 3 ข้อ 7 “วันนี้ถา้
ท่านทัง้ หลายฟั งพระสุระเสียงของพระองค์…” ผมจึงเห็นว่าผมเองไม่ได้ฟังพระองค์จริงๆ มีสกั
กีค่ รัง้ ทีเราได้อา่ นบทความนี้แต่เราได้ยนิ อะไร? เราไม่ได้ยนิ คําว่า ‘การพํานัก’ พระเจ้าตรัสถึง
การพํานักทีพ่ ระองค์ทรงมอบให้เรา แต่กด็ เู หมือนว่าเรายังไม่ได้ยนิ และไม่เข้าใจ แต่พระเจ้า
ประทานการพํานักแก่เราแล้ว เพียงแต่เรายึดคําสัญญาของพระองค์ไว้ดว้ ยความเชือ่
ในศูนย์กลางของพายุเฮอริเคนนัน้ เป็ นจุดทีส่ งบเงียบ ปั ญหาของมนุ ษย์เรา คือ เรามักจะ
อยูใ่ นพายุเฮอริเคนอย่างถูกพัดไปพัดมา แต่ไม่ยอมเข้าไปทีศ่ นู ย์กลางของพายุ เราจึงไม่ม ี
ความมันคง
่
แต่พระเจ้าตรัสกับเราอยูเ่ สมอว่า “ดูเถิด ทีศ่ นู ย์กลางนัน้ มีความเงียบสงบ” ใน
ท่ามกลางปั ญหาและความยากลําบากของเรา พระเจ้าได้ตรัสว่า “จงเข้าไปทีศ่ นู ย์กลาง” ที่
นันคุ
่ ณจะได้พบความสงบ
ปั ญหาและความยากลําบากทีพ่ ระเจ้าให้เราต้องเผชิญนัน้ เป็ นสิง่ ทีด่ สี าํ หรับเรา ก็เป็ นสิง่ ที่
พระเจ้าทรงใช้เพือ่ เราจะตืน่ ขึน้ และพบกับการพํานักท่ามกลางความวุน่ วาย เพราะฉะนัน้ เรา
จึงต้องอยูท่ ศ่ี นู ย์กลางของแผนการซึง่ พระเจ้ามีต่อชีวติ ของเรา วิธกี ารทีจ่ ะเข้าไปสูศ่ นู ย์กลาง
นัน้ คือ พระสัญญาของพระเจ้าประกอบด้วยความเชือ่ ดังนัน้ ในข้อที่ 3 นี้พระเจ้ากําลังตรัส
ว่า “ทุกครัง้ ทีเ่ จ้ามีปัญหาหรือเผชิญสถานการณ์ทก่ี ดดัน เจ้าต้องตัดสินใจ เจ้าต้องเลือกทีจ่ ะ
ตามใจเจ้าเอง หรือจะพึง่ พาในเรา เจ้าอาจพยายามลืมปั ญหาโดยเอาความสุขของโลกมากลบ
เกลือ่ น หรือแก้ไขปั ญหาโดยกล่าวโทษคนอืน่ หรือวิธอี น่ื ของเจ้าเอง แต่จงอย่าลืมว่าเจ้ายังมี
ชีวติ อยูใ่ นโลกนี้เพือ่ ทีจ่ ะถวายเกียรติแก่เราและพระเยซูคริสต์ ในฐานะทีเ่ จ้าเป็ นผูเ้ ชือ่ เรา
อยากจะเห็นเจ้าพึง่ พาและวางใจในเรา เราได้มอบวิถที างและคําสัญญาให้แก่เจ้า ซึง่ ถูกบันทึก
ไว้ในพระคัมภีรแ์ ล้ว เจ้าจึงต้องเรียนถึงสิง่ เหล่านัน้ แล้วยึดสิง่ เหล่านัน้ ไว้และประยุกต์มาใช้ใน
ชีวติ ”

พระเจ้าอยากให้คณ
ุ มันคงในชี
่
วติ จนคุณสามารถเผชิญทุกสถานการณ์ได้อย่างไม่
หวันไหว
่
จากนัน้ คุณจึงจะเป็ นท่อพระพรต่อผูอ้ น่ื
และสามารถนําผูอ้ น่ื มารูจ้ กั กับพระเยซู
คริสต์เป็ นพระผูช้ ว่ ยให้รอด และพระผูเ้ ป็ นเจ้าของเขา พระองค์ทรงประสงค์ให้เราเป็ นเครือ่ ง
พิสจู น์วา่ พระคริสต์ทรงเป็ นคําตอบชีวติ แต่ชวี ติ คริสเตียนของเราจะล้มเหลวถ้าหากเราไม่ยอม
เข้าถึงการพํานักทีพ่ ระเจ้าทรงเตรียมไว้เพือ่ เรา
“ตามทีเ่ ราปฏิญาณด้วยความพิโรธว่า…” ในประโยคนี้ “ความพิโรธ” เป็ นคําศัพท์
ซึง่ อธิบายนโยบายของพระเจ้าและพระประสงค์ทพ่ี ระองค์ทรงมีต่อมนุ ษยชาติโดยเอาศัพท์ท่ี
อธิบายความคิดและอารมณ์ของมนุ ษย์เป็ นเครือ่ งเปรียบเทียบ (anthropopathism) ตราบใดที่
เรายังไม่ยอมรอคอยพระองค์ พระองค์จงึ ไม่อวยพรเราเพราะ “ความพิโรธ” ของพระองค์
ทําไมชนชาติอสิ ราเอลไม่ได้เข้าสูก่ ารพํานักนัน้ ? เพราะสาเหตุเดียวซึง่ เราได้อา่ น
ในข้อ 2 เขาไม่ได้ประกอบพระสัญญาของพระเจ้าด้วยความเชือ่ เขาปฏิเสธทีจ่ ะเชือ่ ในพระ
สัญญาของพระเจ้า พระเจ้าตรัสกับผูเ้ ชือ่ ทุกคนว่า “เจ้าจะเชือ่ ในพระสัญญาไหม เจ้าจะพึง่ พา
ในเราไหม เจ้าจะเลิกพึง่ พาในตัวเองไหม?”
ในชีวติ คริสเตียนมีการขัดแย้งกันทีม่ กั จะเกิดขึน้ เสมอ คือพระเจ้ายอมให้เราทุกข์ใจ
ทีส่ ดุ เพือ่ ว่าเราะได้พบกับสันติสขุ ทีแ่ ท้จริงและสมบูรณ์แบบทีส่ ดุ
ก่อนทีพ่ ระองค์จะสามารถ
อวยพรเราได้ พระองค์อาจจะต้องถอดถอนทุกอย่างของเราทีเ่ ราพึง่ พาอาศัยอยู่ เราอาจคิดว่า
ความสุขของเราจะมีอยูใ่ นคนนัน้ พระเจ้าจึงถอดถอนคนนัน้ ออกจากชีวติ ของเรา จากนัน้ เรา
อาจคิดว่า ความสุขของเราอยูใ่ นสิง่ นี้ พระเจ้าจึงถอดถอนสิง่ นัน้ ออกจากชีวติ ของเรา เรา
มักจะลองสิง่ นี้และสิง่ นัน้ แต่พระเจ้ากําลังตรัสกับเราว่า “มีเพียงสิง่ เดียวเท่านัน้ ทีจ่ าํ เป็ น เจ้า
จําเป็ นต้องพึง่ พาและวางใจในเราเพียงผูเ้ ดียว”
เราจําเป็ นต้องเชือ่ ตลอดเวลา ไม่วา่ สถานการณ์จะยากลําบากขนาดไหน ไม่วา่ เรา
จะต้องอดทนนานเท่าใด จงรอคอยพระเจ้า! ทุกครัง้ ทีเ่ ราใช้ความคิดเสรีของเราทีจ่ ะบอกหรือ
แสดงออกว่า “ฉันเชือ่ ” พระเจ้าได้รบั เกียรติ ก็ทรงพอพระทัยในเราและจะอวยพรเรา แต่ถา้
หากว่าเราไม่เชือ่ พวกเราในฐานะเป็ นคริสตียนก็เป็ นคนทีน่ ่าสงสารทีส่ ดุ ในโลก
พระเจ้าทรงไม่ประสงค์ให้เราเป็ นคนน่าสงสาร พระองค์ทรงจัดเตรียมทุกอย่างเพือ่
เราจะมีชวี ติ ทีม่ นคงและก้
ั่
าวหน้าฝ่ ายวิญญาณ พระองค์มไิ ด้ตรัสว่า เราจําเป็ นต้องมีสงิ่ ของ
หรือจะต้องมีคหู่ ู หรือมีคนอืน่ มายกย่องเรา พระเจ้าตรัสว่า “เจ้าต้องมีสมั พันธภาพกับเรา!
ด้วยเจ้ามีเรา เจ้าจะเป็ นคนทีส่ มบูรณ์” (โคโลสี 2 :10) บางครัง้ พระเจ้าจําเป็ นต้องรือ้ ถอนทุก
อย่างจากชีวติ ของเรา เพือ่ เราจะเข้าใจถึงหลักการนี้ พระองค์อาจจําเป็ นต้องให้เราทุกข์ใจ
ทีส่ ดุ จนกระทังเราสํ
่ านึกว่าเราไม่เหลืออะไรแล้ว พระเจ้าคงไม่ชอบพระทัยทีจ่ ะทําอย่างนัน้

แต่พระองค์อาจต้องทําเพือ่ ให้เราจะเรียนรูท้ จ่ี ะพึง่ พาและวางใจในพระองค์
ยินดีในพระองค์

แล้วก็จะชืน่ ชม

“จงปี ตยิ นิ ดีในพระเจ้า และพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของท่าน จง
มอบทางของท่านไว้กบั พระเจ้า วางใจในพระองค์ และพระองค์จะทรงกระทําให้
สําเร็จ” (สดุดี 37:4-5)
คําว่า ‘วางใจ’ ในทีน่ ้ีหมายความว่า “วางใจในพระองค์อย่างต่อเนื่อง” แล้วคุณรู้
ไหมว่า เราจะวางใจในพระองค์อย่างไร “ พระบิดาเจ้า ข้าแย่แล้ว ข้าทุกข์ใจมาก แต่ขา้
รูจ้ กั เปโตรบทที่ 5 ข้อ 7 ข้าจึงได้ละความกระวนกระวายของข้าไว้กบั พระองค์ ข้าวางใจใน
พระองค์ การสูร้ บเป็ นของพระองค์ ข้าจึงขอพระองค์เอาเรือ่ งนี้ไปและให้พระองค์จดั การ...
เดีย๋ ว! ข้าเพิง่ มีความคิดเข้ามา ขอเอาเรือ่ งกลับมา ข้ามีวธิ แี ก้ไขทีข่ า้ อยากจะลองดูก่อน
...” คุณจึงลองสิง่ นัน้ แต่กไ็ ม่สาํ เร็จ คุณเลยรูส้ กึ ทุกข์ใจอีก คุณจึงมอบปั ญหานัน้ ให้กบั พระ
เจ้าอีกครัง้ หนึ่ง ซึง่ ให้คณ
ุ มีความสงบสันติในใจอีกสักครูห่ นึ่ง แล้วจู่ๆ ก็มคี วามคิดใหม่
ขึน้ มาอีก คุณก็บอกพระองค์ “เดีย๋ วนะ มีอกี วิธหี นึ่งซึง่ ข้าจะลองดูใหม่ ขอปั ญหานัน้ คืน
มาอีกครัง้ ...” ดังนัน้ คุณได้เสียเวลากับการโยนปั ญหาระหว่างคุณกับพระเจ้า ในขณะที่
คุณกัดเล็บอยูเ่ พราะเครียดกับเรือ่ งนัน้
เพราะเหตุน้ีเราจึงได้พบคํา “รอคอย” ในพระคัมภีร์ คํา “รอคอย” นัน้ หมายถึง
วางใจในพระเจ้า แต่ไม่ได้หมายความว่า รอคอยสักครูเ่ ดียว หรือสัก 5 นาที “รอคอย”
หมายถึงว่า ต้องวางใจในพระเจ้าอย่างต่อเนื่อง เราได้พบตัวอย่างทีด่ จี ากอับราฮัม
“ท่านไม่ได้หวันไหวแคลงใจในพระสั
่
ญญาของพระเจ้า แต่ทา่ นมีความเชือ่ มันคง
่
จึงได้
ถวายเกียรติแด่พระเจ้า” (โรม 4:20)
คําว่า “ความเชือ่ มันคง”
่
หมายความว่าอย่างไร? ตอนเขาอายุสงู แล้ว เขาได้
วางใจในพระเจ้าอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดวางใจในพระองค์ ถึงแม้การมีบุตรดูวา่ เป็ นไปไม่ได้
แล้ว (ปฐมกาล 18:10-11) อับราฮัมเป็ นผูห้ นึ่งซึง่ รับการทดสอบความเชือ่ อย่างต่อเนื่อง แต่
เขาเพียงแค่ตอบสนองว่า
“ขอขอบคุณพระองค์สาํ หรับพระคุณทีพ่ ระองค์มตี ่อข้าพระองค์”
เขาได้วางใจในพระองค์เสมอ และสุดท้ายพระเจ้าทรงประทานบุตรนัน้ ตามพระสัญญา ด้วย
ความเชือ่ อับราฮัมจึงกลายเป็ นผูเ้ ชือ่ ทีย่ งิ่ ใหญ่ของโลก

เอลียาห์เป็ นอีกคนหนึ่งทีไ่ ด้เรียนรูท้ จ่ี ะรอคอยพระเจ้า
ถึงแม้เขาได้ชนะการสูร้ บ
ครัง้ ใหญ่ แต่พระเจ้ายังทรงสอนเขาเกีย่ วกับพระคุณของพระองค์มากยิง่ ขึน้ พระเจ้าทรงส่งเอ
ลียาห์ไปถึงประเทศทีไ่ กล เพือ่ ได้พบกับแม่มา่ ยทีย่ ากจนและเป็ นคนนอกศาสนา พระเจ้าบอก
เอลียาห์วา่ “แม่มา่ ยคนยากจนคนนี้จะดูแลเจ้า” พระเจ้าได้ทรงใช้ผหู้ ญิงทีห่ มดหวังและกําลัง
คิดว่าจะต้องอดอาหารตาย เพือ่ สอนเอลียาห์ให้รอคอยและวางใจในพระเจ้า ซึง่ สุดท้ายทําให้
เอลียาห์ได้เป็ นผูเ้ ชือ่ ทีย่ งิ่ ใหญ่ (1 พงศ์กษัตริย์ 19: 17-24) เอลียาห์จาํ เป็ นต้องวางใจในพระเจ้า
ผ่านทางผูห้ ญิงนอกศาสนา
พระเจ้าไม่ได้นําเอลียาห์เข้าไปถึงวิหารทีเ่ ยรูซาเล็ม
หรือ
พระราชวังใหญ่แห่งประเทศรอบข้าง แต่พระเจ้าทรงนําเขาถึงผูห้ ญิงทีห่ มดหวัง หลังจาก 2
ปี พระเจ้าได้ตรัสว่า “เจ้ากลับไปได้แล้ว” เอลียาห์จงึ ได้กลับไปถึงดินแดนของอิสราเอลและ
ได้นําอิสราเอลในการฟื้ นฟูครัง้ ใหญ่
ดาวิดได้เรียนรูถ้ งึ เคล็ดลับในการรอคอยพระเจ้าในเวลาทีเ่ ขาต้องดูแลฝูงแกะ พระ
เจ้าทรงเลือกดาวิดให้เป็ นกษัตริยข์ องอิสราเอลตอนดาวิดยังเป็ นเด็กอยู่ แต่ดาวิดยังต้องเรียนรู้
ทีจ่ ะรอคอยและวางใจในพระเจ้า
ดาวิดได้เห็นพวกพีช่ ายของเขาเป็ นทีโ่ ปรดปรานของบิดา
แต่ดาวิดอยูน่ ิ่งเฉยและรอคอยถึงเวลาทีพ่ ระเจ้าทรงตรัสว่า “ไปได้แล้ว” แต่พอถึงเวลานัน้ แล้ว
ดาวิดเริม่ เผชิญกับการทดสอบทีห่ นักมาก (คือการข่มเหงจากซาอูล) ดาวิดได้เรียนรูท้ จ่ี ะต้อง
รอคอยแล้วรอคอยอีก และเรียนรูท้ จ่ี ะวางใจในพระเจ้าอย่างแน่วแน่ จากนัน้ เขาสามารถเข้า
ไปถึงการพํานักซึง่ เป็ นทีส่ งบ เปี่ ยมด้วยฤทธิ ์เดช และเรีย่ วแรง แต่พระเจ้าต้องฝึกเขาผ่านการ
ทดสอบ และความยากลําบากก่อน
ตอนนี้ขอสังเกตในวลีสดท้ายใน ฮีบรู 4:3 “แม้วา่ งานของพระองค์จะได้สาํ เร็จแล้ว
ตัง้ แต่สร้างโลก” เมือ่ พระเยซูคริสต์ทรงสร้างโลก (โคโลสี 1:16) พระองค์กท็ รงสร้างทุกอย่าง
ซึง่ จะให้คริสเตียนมีความสุข พระเจ้าทรงจัดเตรียมพิเศษสําหรับทุกคนทีไ่ ด้วางใจในพระเยซู
คริสต์ และได้ทรงจัดเตรียมพระสัญญาจากพระคําของพระองค์ “ตัง้ แต่พระองค์ทรงส้รางโลก”
แน่นอนว่ามีคริสเตียนมากมายทีต่ อ้ งกลับไปอยูก่ บั พระเจ้าโดยไม่เคยสัมผัสกับชีวติ
ฝ่ ายวิญญาณทีพ่ ระเจ้าทรงประทานให้ เขาคงไม่เคยพบกับการพํานักซึง่ ในทีน่ นเป็
ั ่ นทีพ่ กั ใจ
อย่างต่อเนื่อง ก็เป็ นความสงบเงียบ ความชืน่ ชมยินดี ความมันคง
่
และความเข้มแข็งของ
เขา ผมอยากให้คณ
ุ เข้าใจว่า ไม่วา่ ต้นเหตุของปั ญหาและความกดดันของคุณอยูท่ ไ่ี หน พระ
เจ้ากําลังตรัสกับคุณผ่านทางพระคําของพระองค์และประสบการณ์ทค่ี ณ
ุ ได้มาจากปั ญหานัน้
ถึงแม้คณ
ุ อกหัก หนทางยากลําบาก หรืออยูใ่ นสถานการณ์สน้ิ หวัง พระองค์ปรารถนาให้ มี
ความเชือ่ ทีไ่ ม่หยุดยัง้ เพราะนี้เป็ นวิธเี ดียวทีค่ ณ
ุ มีซง่ึ จะเกิดผลทีแ่ ท้จริง จงรอคอยพระเจ้า!

เบือ้ งหล งั แห่งการดําเนิ น ชีวิ ต ด้ว ยความเชื่อ

ฮีบ รู 4:4-9
ข้อ 4 “เพราะมีทท่ี ห่ี นึ่งซึง่ ทีน่ นั ่ [ปฐมกาล 2:2-3] พระองค์ตรัสถึงวันที่ 7”
วันที่ 7 นัน้ ซึง่ เป็ นวันเสาร์หรือเป็ นวันสะบาโตของชาวยิว เป็ นภาพแสดงถึงการพํานัก
อย่างต่อเนื่องของพระเจ้า พระเจ้าทรงตรัสถึงวันที่ 7 นัน้ ว่า “พระเจ้าก็ได้ทรงหยุดพักการงาน
ทัง้ สิน้ ของพระองค์” ข้อนี้อาจชักชวนให้เรามีคาํ ถามว่า “พระองค์ทรงพักงานทําไม พระองค์
ทรงเหน็ดเหนื่อยหรือ?” ถ้าเรานึกถึงพลังงานทีจ่ าํ เป็ นในการสร้างจักรวาลละการรือ้ ฟื้ นโลก
อาจดูวา่ พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยจริงๆด้วย ในปฐมกาลบทที่ 1:1 เราเห็นพระเจ้าทรงเนรมิต
สร้างจักรวาลในพริบตา ต่อไปในปฐมกาล 1:2ข – 31 พระองค์ทรงรือ้ ฟื้ นโลกจากความว่าง
เปล่าและความมืดภายใน 6 วัน ในการรือ้ ฟื้ นนัน้ สิง่ แรกทีพ่ ระเจ้าทรงกระทําคือ ทรงสร้าง
ความสว่างและได้แยกความสว่างนัน้ ออกจากความมืด
ต่อจากนัน้ พระองค์ทรงสร้าง
บรรยากาศของโลก หลังจากพระองค์ทรงแยกแผ่นดินจากทะเล พระองค์ได้ทรงสร้างพืช ผัก
และต้นไม้ทงั ้ ปวง
จากนัน้ พระเจ้าทรงรือ้ ฟื้ นดวงดาวทัง้ สิน้ ในจักรวาลกลับมาส่องแสงสว่าง
อย่างเดิม ต่อจากนัน้ พระองค์ทรงสร้างสัตว์น้ําและสัตว์ปีก ตามด้วยสัตว์บกทุกชนิดบนโลก
และสุดท้ายทรงสร้างมนุ ษย์ คุณอาจคิดว่า นันไม่
่ น่าแปลกใจทีพ่ ระเจ้าต้องพักงานในวันที่ 7
ถ้าเป็ นฉัน ฉันก็คงเหนื่อยเหมือนกัน! แต่นนไม่
ั ่ ใช่สาเหตุทพ่ี ระเจ้าต้องหยุดพัก พระเจ้าผูท้ รง
พลานุ ภาพอย่างไม่สน้ิ สุดไม่ตอ้ งหยุดพัก พระองค์ไม่ทรงอ่อนเพลียหรือเหน็ดเหนื่อย (อิสยาห์
40;28) พระองค์ทรงหยุดงานในวันที่ 7 เพราะงานของพระองค์ทรงเสร็จสมบูรณ์แล้ว!
การหยุดงานของเราเป็ นสิง่ ทีใ่ ห้เราเห็นถึงพระคุณของพระองค์ พระเจ้าทรงจัดเตรียมทุก
สิง่ ทีจ่ าํ เป็ นเพือ่ มนุ ษย์จะสามารถดํารงชีวติ มนุ ษย์ไม่สามารถเพิม่ เติมอะไรให้กบั การทรงสร้าง
ของพระเจ้าซึง่ สมบูรณ์แบบทุกประการอยูแ่ ล้ว วันสะบาโตเป็ นการระลึกถึงพระคุณพระเจ้าที่
พระองค์ทรงมีต่อมนุ ษยชาติ เพราะเหตุน้ีพระเจ้าทรงได้บญ
ั ชาชนชาติอสิ ราเอลทีจ่ ะได้หยุด
พักจากงานและกิจกรรมอืน่ ๆ
เพือ่ ทีพ่ วกเขาจะมีเวลาภาวนาและระลึกถึงการจัดเตรียมที่
สมบูรณ์แบบของพระเจ้า ชาวยิวทุกๆ คนรับคําสังที
่ จ่ ะหยุดจากการหว่านเมล็ด การปลูกผัก
และข้าว และการเก็บเกีย่ วทุกๆปี ท่ี 7 เพือ่ จะยอมให้พระเจ้าทรงประทานอาหารโดยวิธขี อง
พระองค์ในปี นนั ้ ทําไม? เพือ่ ทีจ่ ะเตือนพวกเขาว่า พระเจ้าทรงเตรียมทุกสิง่ แก่เขาอยูแ่ ล้ว

สมมุตวิ า่ คุณหิวข้าวมากและผมได้เตรียมสํารับไว้ และผมชวนคุณว่า “ตัง้ สํารับไว้
แล้ว” แต่คณ
ุ เมินหน้าไปและบอกว่า “ขอบคุณ ฉันไม่อยากกิน” ถือว่าคุณเป็ นคนโง่ ตอนนี้พระ
เจ้าตรัสกับคุณว่า “เราเตรียมสํารับไว้แล้ว ต่อหน้าต่อตาศัตรูของคุณ” (สดุดี 23:5) ศัตรูของ
คุณคือ โลก เนื้อหนัง และมารซาตาน พระองค์ทรงจัดเตรียมงานเลีย้ งใหญ่ให้ผเู้ ชือ่ ทีห่ วิ
กระหาย ท่ามกลางศัตรูทงั ้ หลาย อาหารบนโต๊ะรอคุณให้รบั ประทานด้วยความเชือ่ อย่าเป็ น
คนโง่! จงเชือ่ ในพระคํา เชือ่ ในพระสัญญา จงยึดพระสัญญาไว้และนํามาใช้ในชีวติ แล้วคุณจะ
ได้รบั สิง่ ทีพ่ ระองค์ทรงจัดเตรียมให้คณ
ุ
ถ้าสมมุตวิ า่ คุณอยูใ่ นสวนส้มซึง่ พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้คณ
ุ แล้ว และต้นส้มทุก
ต้นเต็มไปด้วยผลทีน่ ่ากิน คุณคิดในใจว่า “ฉันอยากจะกินส้มจริงๆ ฉันหิวส้ม อยากกินส้มจัง
เลย” มีลกู ส้มอยูต่ ่อหน้าคุณ แล้วคุณต้องทําอย่างไร? เปล่าเลย พระเจ้าทรงประทานให้อยู่
แล้ว คุณไม่ตอ้ งทํางานอะไรเพือ่ จะได้กนิ ส้มเพียงแต่เด็ดส้มมาแล้วกิน เช่นกัน การพํานัก
ของพระเจ้าอยูต่ ่อหน้าคุณ
เพียงคุณประยุกต์สงิ่ ทีพ่ ระองค์ประทานให้แก่คณ
ุ ด้วยความเชือ่
คุณก็จะได้เข้าไปถึงการพํานักนัน้
พระเจ้าทรงจัดเตรียมทุกอย่างสําหรับฝ่ ายร่างกายฉันใด พระองค์กท็ รงจัดเตรียม
สําหรับฝ่ ายวิญญาณฉันนัน้ ชีวติ ฝ่ ายวิญญาณของเราได้เริม่ ต้นทีไ่ ม้กางเขน ซึง่ เป็ นทีท่ พ่ี ระ
เยซูคริสต์ทรงตายแทนเราเพราะความบาปของเรา เราต้องมาถึงไม้กางเขนและรับความรอด
ซึง่ อยู่ ณ ทีน่ นั ่ โดยความเชือ่ ในพระเยซู แต่หลายคนหยุดแค่น้ี เขาได้รบั ความรอดด้วยความ
เชือ่ แล้ว แต่เขาไม่ยอมก้าวหน้าโดยยึดพระสัญญาทีพ่ ระองค์มตี ่อเราสําหรับชีวติ ฝ่ ายวิญญาณ
ของเรา เราได้วางใจในพระองค์สาํ หรับความรอดแล้ว ทําไมเราถึงไม่วางใจในพระองค์สาํ หรับ
สิง่ อืน่ ด้วย?
ทีน่ ้ําตกไนเอกะรามีสะพานลวดทีส่ วยงามมาก วิธสี ร้างสะพานนัน้ อาจทําให้เราเห็นภาพใน
การสร้างความเชือ่ เช่นเดียวกัน วันหนึ่งวิศวกรคนหนึ่งได้เล่นว่าวให้ขา้ มนํ้าตก เมือ่ มันได้ตก
ลงทีฝ่ ั ง่ ตรงข้ามแล้วก็มเี ชือกเส้นเล็กๆขึงไว้ระหว่างสองฟาก ใครจะคิดว่าเชือกเส้นเล็กนัน้ จะ
กลายเป็ นสะพานใหญ่ๆได้? วิศวกรเอาเชือกเส้นใหญ่กว่ามามัดไว้กบั เชือกเส้นแรก แล้วดึง
เส้นเล็กกลับมา แล้วค่อยเอาเชือกทีใ่ หญ่ขน้ึ ๆจนกลายเป็ นลวดโลหะเส้นใหญ่ขงึ ระหว่างสอง
ฟากนํ้าตก จากนัน้ ก็ต่อด้วยลวดอีกหลายเส้น จนในทีส่ ดุ ก็กลายเป็ นสะพานใหญ่ทค่ี นสามารถ
เดินข้ามไปและสามารถชมวิวของนํ้าตกได้
ถ้าวิศวกรหยุดงานทีเ่ ชือกเส้นแรกนันก็
่ จะไม่ม ี
สะพาน เช่นเดียวกับเรา ถ้าเราหยุดตอนมีความเชือ่ เล็กน้อย เราจะไม่มกี ารก้าวหน้าในชีวติ
ฝ่ ายวิญญาณของเรา
คริสเตียนทุกคนเริม่ ต้นชีวติ ฝ่ ายวิญญาณด้วยเชือกแห่งความเชือ่ ที่

บางๆ ซึง่ ให้เราได้รบั ความรอด แต่หลังจากนัน้ เราต้องดึงเชือกทีแ่ ข็งแรงกว่ามาใช้ คือพระ
สัญญาของพระเจ้า ความเชือ่ ของเราจึงจะเข้มแข็งขึน้ วันต่อวัน นี่คอื การดําเนินชีวติ ด้วย
ความเชือ่ ซึง่ เราต้องฝึกเพือ่ ทีจ่ ะเข้าสูก่ ารพํานักของพระเจ้า
ซึง่ ก็เป็ นการวางใจในพระองค์
ทุกๆขณะเวลา ถ้าคุณวางใจในพระองค์สาํ หรับความรอดของคุณ ซึง่ เป็ นของประทานที่
ยิง่ ใหญ่ทส่ี ดุ ทีพ่ ระองค์ให้คณ
ุ ได้ คุณสามารถวางใจในพระองค์สาํ หรับเรือ่ งเล็กน้อยไหม? คุณ
สามารถทีจ่ ะรอคอยพระองค์ดว้ ยความอดทนเมือ่ คุณจะต้องเผชิญกับปั ญหาต่างๆในแต่ละวัน
คุณสามารถวางใจในพระองค์เพียงผูเ้ ดียวไหม คุณสามารถยึดพระคําของพระองค์ไว้ได้ไหม?
นันคื
่ อประเด็นสําคัญ!

ข้อ 5ข กับ 6 เขา [พูดถึงชาวยิวในถีนทุรกันดาล] จะไม่ได้เข้าสูก่ ารพํานักซึง่ เราจัดให้ ที่
จริงยังมีบา้ งทีจ่ ะเข้าสูก่ ารพํานักนัน้
แต่คนเหล่านัน้ ทีไ่ ด้ยนิ ข่าวประเสริฐคราวก่อนไม่ได้เข้า
เพราะความไม่เชือ่ ของเขา”
มีเพียงแต่ผเู้ ชือ่ ทีเ่ ชือ่ ในพระสัญญาของพระเจ้าเท่านัน้ ซึง่ จะสามารถเข้าไปในการพํานัก
ของพระเจ้า จากรุน่ ทีอ่ พยพจากอียปิ ต์มเี พียงคาเล็บ และโยชูวา ทีเ่ ข้าไปถึงแผ่นดินแห่งพันธ
สัญญาซึง่ ก็เล็งถึงการพํานักทีพ่ ระเจ้าทรงเตรียมไว้ ส่วนรุน่ ทีเ่ กิดในถิน่ ทุรกันดาร ส่วนใหญ่
พลาดทีจ่ ะเชือ่ ในสิง่ ทีพ่ ระเจ้าทรงสัญญาไว้สาํ หรับชีวติ ในโลกนี้ เขาจึงไม่ได้เข้าสูก่ ารพํานัก
ของพระองค์

ข้อ 7 เนื่องจากรุน่ อพยพได้พลาดเป้ า รุน่ ต่อๆ มาต้องรับผลกระทบอะไรบ้าง?
“ฮีบรู 4 : 7 “ดังนัน้ พระองค์ได้ทรงกําหนดไว้อกี วันหนึ่งคือ “วันนี้” ตามทีพ่ ระองค์ได้ตรัส
ทางดาวิดในเวลาต่อมานาน ในข้อพระคัมภีรท์ อ่ี า้ งมาข้างบนแล้วว่า วันนี้ถา้ ท่านทัง้ หลายจะ
ฟั งพระสุรเสียงของพระองค์ อย่าให้จติ ใจของท่านแข็งกระด้าง [จากสดุดี 95:7-8] ”
ซึง่ หมายความว่า ถึงแม้เขาได้พลาดในสมัยอพยพ ชีวติ ในการพํานักของพระเจ้ายังเป็ น
ทางเลือกสําหรับผูท้ เ่ี ชือ่ ในสมัยของดาวิด “วันนี้ถา้ ท่านทัง้ หลายจะฟั งพระสุรเสียงของพระองค์
อย่าให้จติ ใจของท่านแข็งกระด้าง” แค่เขาได้เชือ่ ในพระสัญญาและหลักคําสอนพระคัมภีรข์ อง
พระเจ้า เขาสามารถเข้าถึงการพํานักซึง่ เป็ นการพํานักอันเดียวกับการพํานักทีม่ ใี นสมัยอพยพ

ข้อ 8 “เพราะว่าถ้าโยชูวาได้พาเขาเข้าสูก่ ารพํานักนัน้ แล้ว พระเจ้าก็คงมิได้ตรัสใน
ภายหลังถึงวันอืน่ ”
คําว่า “ถ้า” ได้แนะนําอนุ ประโยคเงือ่ นไขขัน้ 2 ซึง่ ในประโยคนี้หมายความว่า “หากว่า
เขาได้ทาํ แต่ เขาไม่ได้ทาํ ” เนื่องจากรุน่ ของโยชูวาไม่ได้เข้าถึงการพํานักทีพ่ ระเจ้าสัญญา
ไว้ พระเจ้าจึงได้ตรัสถึงอีกรุน่ หนึ่ง รุน่ ของโยชูวาได้พลาดทีจ่ ะเข้าไปครองแผ่นดินทัง้ หมด ก็
พลาดทีจ่ ะเข้าถึงทีพ่ าํ นักโดยยึดพระสัญญาและหลักคําสอนซึง่ พระเจ้าทรงประทานให้เขา ก็
ถือว่ารุน่ ของโยชูวาพลาดทีจ่ ะดําเนินไปด้วยความเชือ่

ข้อ 9 “ฉะนัน้ จึงยังมีการพํานักสะบาโตสําหรับชนชาติของพระเจ้า” ถึงแม้ในอดีตมีหลายๆ
คนในแต่ละยุคสมัยทีไ่ ด้พลาดทีจ่ ะดําเนินด้วยความเชือ่
การพํานักนัน้ ยังมีไว้สาํ หรับผูเ้ ชือ่ ใน
รุน่ ต่อไป ชนชาติของพระเจ้าคือผูน้ นั ้ ซึง่ ได้รบั พระเยซูให้เป็ นพระผูช้ ว่ ยให้รอดและพระเป็ นเจ้า
ในชีวติ ซึง่ พระคัมภีรไ์ ด้พดู ถึงคนเหล่านี้วา่
“ทุกคนทีว่ างใจในพระบุตรนัน้ จะไม่พนิ าศ แต่มชี วี ติ นิรนั ดร์” (ยอห์น 3:16-18)
“เพราะว่า ท่านทัง้ หลายเป็ นบุตรของพระเจ้าร่วมในพระเยซูคริสต์โดยความเชือ่ ”
(กาลาเทีย 3:26)
คนของพระเจ้ามีสมั พันธภาพกับพระเจ้าในโลกนี้และตลอดไปเป็ นนิตย์บนฟ้ าสวรรค์ ส่วน
หนึ่งกับการมีสมั พันธภาพกับพระเจ้าในโลกนี้คอื การดําเนินชีวติ ไปด้วยความเชือ่ โดยการยึด
พระสัญญาของพระเจ้า ประยุกต์พระสัญญานัน้ มาใช้ดว้ ยความเชือ่ และ การมีสนั ติสขุ ของ
พระเจ้าซึง่ “เกินความเข้าใจ”
ในข้อ 9 ข้างบนนี้ คําว่า “ยังมี” เขียนในรูปแบบไวยากรณ์ซง่ึ แสดงถึงปั จจุบนั เราจึง
สามารถเข้าใจว่า ชีวติ ทีด่ าํ เนินไปด้วยความเชือ่ ซึง่ พระเจ้าจัดให้สาํ หรับคนของพระเจ้า มี
ตัง้ แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
เพราะฉะนัน้
เรายังสามารถมีชวี ติ แบบนี้ในปั จจุบนั และจนถึงวัน
สุดท้ายของประวัตศิ าสตร์ของมนุ ษย์ การพํานักของพระเจ้าจะอยูก่ บั เราเสมอไป เพียงเรายึด
พระสัญญาและหลักคําสอนของพระเจ้าไว้
“สําหรับเราผูม้ คี วามเชือ่ แล้วจะได้เข้าสูก่ ารพํานัก” (ฮีบรู 4:3)

ส่ว นประกอบสํา คัญ ของชีวิ ต ที่ด าํ เนิ น ไปด้ว ยความเชื่อ

ฮีบ รู 4:10-16
ประวัตโิ ดยสังเขปซึง่ อยูใ่ นฮีบรูบทที4่ ข้อ 4-9 แสดงว่าการดําเนินชีวติ ด้วยความ
เชือ่ เริม่ ต้นตัง้ แต่มนุ ษย์คนแรก พระเจ้าทรงจัดเตรียมการพํานักให้อาดัม ถึงแม้ถกู ระงับ
ชัวคราวเพราะความบาป
่
พํานักนัน้ ยังมีอยูท่ ุกยุคสมัยถึงปั จจุบนั นี้ เพราะความเชือ่ เราจึง
ได้รบั ความรอดและเข้าสูแ่ ผนการของพระเจ้าเป็ นนิรนั กาล
แล้ว
ก็เพราะความเชือ่ เรา
สามารถยึดพระสัญญาของพระองค์ไว้เพือ่ ทีจ่ ะรับพระพรในเวลาทีเ่ รายังอยูใ่ นโลกนี้ดว้ ย
ส่วนประกอบสําคัญของชีวติ ทีด่ าํ เนินไปด้วยความเชือ่ เป็ นอย่างไร? เราสามารถ
อธิบายถึงชีวติ นี้ได้อย่างไร? เราจะต้องรับการทดสอบความเชือ่ อะไรบ้าง? ข้อ 10 ถึง 16 ได้
ตอบคําถามนี้ให้เราโดยอธิบายถึงส่วนประกอบสําคัญในชีวติ ทีด่ าํ เนินไปด้วยความเชือ่

ความเชือ่
ความเชือ่ เป็ นวิธคี วามคิดอย่างหนึ่งซึง่ อาศัยความวางใจในพระสัญญาของพระเจ้าอย่าง
ต่อเนื่องไม่วา่ สถานการณ์จะเป็ นอย่างไร
“การรบเป็ นของพระเจ้า” (ซามูเอล 17:47)
“จงละความกระวายของท่านไว้กบั พระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทัง้ หลาย” (1
เปโตร 5:7)
“พระเจ้าทรงเป็ นทีล่ ภ้ี ยั และเป็ นกําลังของข้าพระองค์ทงั ้ หลาย
พร้อมอยูในยามยากลําบาก” (สดุดี 46:1)

เป็ นความช่วยเหลือที่

“และพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิง่ สารพัดทีพ่ วกท่านขาดอยูน่ นั ้ จากทรัพย์อนั รุง่ เรือ่ ง
ของพระองค์ในพระเยซูคริสต์” (ฟี ลปิ ปี 4:19)

ถ้าคุณได้ยดึ พระสัญญาและพระคําของพระเจ้าไว้ดว้ ยความเชือ่ อย่างสมํ่าเสมอ
คุณจะได้เติบโตฝ่ ายวิญญาณ ก็จะเข้าสูก่ ารพํานัก
โลกปั จจุบนั เต็มไปด้วยความทุกข์โศก แต่ถา้ คุณได้เข้าการพํานัก คุณจะพร้อมที่
จะเผชิญปั ญหาทุกเรือ่ งอย่างมีสนั ติสขุ
คริตจักร์ตอ้ งการผูเ้ ชือ่ ทีส่ ามารถตัง้ สติสาํ รวมอย่าง
รวดเร็วในยามทีม่ วี กิ ฤติอุบตั ขิ น้ึ คือผูท้ จ่ี ะไม่ตกใจและหวาดหวัน่ คริสตจักรต้องการผูเ้ ชือ่ ที่
จะไม่หนีไปหาคําตอบทางจิตศาสตร์ ปรัชญา หรือหมอดูเป็ นต้น เราต้องการผูเ้ ชือ่ ทีส่ ามารถ
ยืนอยูต่ ่อหน้าวิกฤติการณ์
คือผูท้ ไ่ี ด้นําพระสัญญาและหลักคําสอนพระคัมภีรป์ ระยุกต์กบั
ความเชือ่ เราต้องการผูเ้ ชือ่ ทีม่ นใจในพระสั
ั่
ญญาว่า “พระเจ้าทรงกระทําทุกอย่างให้เกิดผลดี
สําหรับผูท้ ร่ี กั พระองค์ คือผูท้ พ่ี ระองค์ทรงเลือกตามพระประสงค์ของพระองค์” (โรม 8:28) ผู้
เชือ่ เหล่านี้เป็ นผูท้ ด่ี าํ เนินชีวติ ไปด้วยความเชือ่
มีใครบ้างทีเ่ ป็ นผูเ้ ชือ่ ในอดีตซึง่ เผชิญปั ญหาโดยหยุดนิ่งและมันคงไว้
่
? ผูน้ นั ้ คือผู้
ทีไ่ ด้ทราบและเชือ่ ในพระคําของพระเจ้า หลักการนี้ไม่เปลีย่ น ผูท้ ม่ี ชี วี ติ ทีม่ นคง
ั่
แน่วแน่ และ
มีความคิดในจิตใจซึง่ ถูกสร้างขึน้ มาโดยพระคําของพระเจ้า จะไม่ถกู ล่อลวงจากผูน้ ําทุจริตใน
สังคม และการลําเอีองของการสือ่ มวลชนทัง้ หลาย โลกนี้ซง่ึ มีการสือ่ สารระหว่างประเทศอย่าง
ไฮ-เทค กําลังจะบ้าไปอย่างกระทันหัน มีการแก้ไขเพียงทางเดียวคือ มุมมองของพระเจ้า
(Divine Viewpoint) มีใครบ้างทีส่ ามารถอยูอ่ ย่างสงบนิ่งในวิกฤติกาลแล้วประกาศถึงมุมมอง
ของพระเจ้าได?
มีเพียงแต่ผทู้ ย่ี ดึ พระสัญญาและหลักคําสอนของพระเจ้าไว้ดว้ ยความเชือ่
เท่านัน้

ข้อ ที ่ 10 “เพราะว่าผูใ้ ดทีไ่ ด้เข้าสูก่ ารพํานักของพระเจ้า [เพราะความเชือ่ ] แล้ว ก็ได้พกั
งานของตน เหมือนพระเจ้าได้ทรงพักพระราชกิจของพระองค์”
ข้อนี้ได้กล่าวถึงส่วนประกอบสําคัญประการแรกของการดําเนินชีวติ ด้วยความเชือ่ ได้แก่
ความเชือ่ นัน้ เอง เมือ่ คุณได้เข้าถึงการพํานักแล้ว คุณสามารถให้พระเจ้าเข้าสูร้ บแทนคุณ
โดยคุณได้มอบปั ญหา การทดสอบ และความยากลําบากทีค่ ณ
ุ ต้องเผชิญ ไว้กบั พระองค์
จากข้อนี้เราต้องเข้าใจว่า ผูท้ ไ่ี ด้เข้าสูก่ ารพํานักของพระเจ้า เป็ นผูท้ ไ่ี ด้ “พักจากงานของตน”
ตราบใดทีค่ ณ
ุ ไม่ผง่ึ อาศัยความเชือ่ และเทคนิคในการเข้าสูพ่ าํ นัก
คุณยังจะต้อง
อาศัยกําลังของเนื้อหนัง สําหรับผูเ้ ชือ่ ทีย่ งั ไม่ได้เข้าสูก่ ารพํานัก ชีวติ ฝ่ ายวิญญาณของเขาจะ
เป็ นระบบชีวติ ทีพ่ ยายามเอาใจพระเจ้า ผูเ้ ชือ่ ดังนี้จะต้องยุง้ อยูก่ บั งานคริสตจักร การเข้า
ร่วมกับกิจกรรมทีโ่ บสถ์ การถวายทรัพย์ อดอาหารอธิษฐาน การเสียสละอะไรบางอย่าง และ
กิจกรรมอีกหลายอย่างซึง่ ก่อเกิดจ่ ากกําลังของเนื้อหนัง

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถพักจิตพักใจจากความวุน้ หวายนัน้ “…ก็ได้พกั จากงาน
ของตน” โดยเข้าถึงการพํานัก ซึง่ ทีน่ นั ้ ชีวติ ของคุณจะไม่ดาํ เนินไปด้วยกําลังของเนื้อหนังอีก
ต่อไป คุณก็จะกลายเป็ นคนใจเยนและมันคง
่
ถึงแม้ทุกอย่างกําลังแย่ แต่คณ
ุ ได้ยดึ พระคําของ
์ ทรงสอนคุณ (ยอห์น 14:26) ด้วยเหตุน้ีคณ
พระเจ้าไว้ ซึง่ พระวิญญาณบริสทุ ธิได้
ุ จึงสามารถ
นําพระสัญญาและหลักคําสอนพระคัมภีรไ์ ว้ดว้ ยความเชือ่ ซึง่ ได้นําคุณเข้าไปถึงทีพ่ าํ นัก

ความขยัน หมันเพี
่ ยร
ข้อ ที ่ 11 “เหตุฉะนัน้ ข้อให้เราทัง้ หลายพยายามทีจ่ ะได้เข้าสูก้ ารพํานักนัน้ เพือ่ จะได้ไม่มผี ู้
หนึ่งผูใ้ ดหลงไปเหมือนคนไม่เชือ่ ฟั งเหล่านัน้ ” คํากรีกว่า  (ส-พิวโด) ซึง่ ทีน่ ้ีได้รบั
แปลว่า “พยายาม” มีความหมายทีเ่ จาะจงกว่านี้วา่ “ขยันหมันเพี
่ ยร” หรือ “กระตือรือร้น”
ผูเ้ ขียนหนังสือฮีบรูกาํ ลังชักชวนคริสเตียนทุกคนทีจ่ ะเข้าร่วมกับเขา ไม่ใช่ดว้ ยการกระทํา แต่
ด้วยความขยันหมันเพี
่ ยร และ ความกระตือรือร้นเพือ่ ทีจ่ ะเข้าสูช่ วี ติ ในทีพ่ าํ นักของพระเจ้า
อาจเหมือนกับว่านักเขียนกําลังบอกเรา “ข้าพเจ้าได้เขาสูก่ ารพํานักนัน้ แล้ว ทีน่ ่ีน่าอัศจรรย์
เกินกว่าจะอธิบายได้ เข้ามาดูซ”ิ คําว่า ขยันหมันเพี
่ ยร ได้บง่ บอกถึงสภาวะของจิตใจ เรา
จําเป็ นต้องมีทศั นคติอย่างขยันหมันเพี
่ ยรเพือ่ เราจะเข้าถึงการพํานัก
ความขยันหมันเพี
่ ยร
จะต้องคูก่ บั การมีเป้ าหมายทีม่ คี ณ
ุ ค่าสูง ส่วนผูเ้ ชือ่ สิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่านันคื
่ อชีวติ ในพํานักของพระเจ้า
เราจําเป็ นต้องขยันหมันเพี
่ ยรทีจ่ ะเข้าสูก่ ารพํานักเรพาะทีน่ นั ้ เป็ นทีม่ สี นั ติสขุ อย่างสมบูรณ์แบบ
ข้อนี้ได้ลงท้ายด้วยคําตักเตือนว่า
“เพือ่ จะได้ไม่มผี หู้ นึ่งผูใ้ ดหลงไปเหมือนคนไม่เชือ่ ฟั ง
เหล่านัน้ ” หลายคนในอดีดพลาดเพราะเขาไม่ขยันมันเพี
่ ยรในการประยุคต์ FRT ขอให้เราไม่
ทําตามทีเ่ ขาได้ทาํ
การรู้จ กั พระคํา ของพระเจ้า
การทีจ่ ะรูจ้ กั พระคําของพระเจ้าเป็ นหนึ่งในส่วนปราะกอบทีส่ าํ คัญสุดในการมีชวี ติ ที่
ดําเนินไปด้วยความเชือ่
หากผูเ้ ชือ่ ไม่รจู้ กั พระคําของพระเจ้า เขาไม่มที างทีจ่ ะเข้าถึงการ
พํานักของพระองค์ การมีชวี ติ ในพํานักไม่ใช้เป็ นความรูส้ กึ อย่างหนึ่ง แต่เป็ นการทีใ่ ห้พระคํา

ของพระเจ้าเป็ นหลักในชีวติ ฝ่ ายวิญญาณ ข้อ 12 ให้เราเข้าใจถึงความสําคัญของพระคัมภีร์
อย่างชัดเจนมาก
เราได้เห็นอยูแ่ ล้วว่าการเข้าสูก่ ารพํานักจําเป็ นต้องอาศัยความเชือ่ ไม่ใช่การกระ
ทํา เช่นเดียวกับความรอดซึง่ เราได้รบั ด้วยความเชือ่ ไม่ใช่การกระทํา
คําว่า “เชือ่ ” หรือ “มีความเชือ่ ” เป็ นกิรยิ าสกรรม (transitive verb) ซึง่ จําเป็ นต้อง
มีประทานและกรรมอย่างไม่มกี รณียกเว้น เพือ่ พระคัมภีรไ์ ด้กล่าวถึงความรอด ประทานของ
คํากิรยิ าสกรรม “เชือ่ ” คือใครทีเ่ ป็ นสมาชิกของมนุ ษยชาติ กรรมของคํานี้คอื พระเยซูคริสต์ผู้
เป็ นพระผูช้ ว่ ยให้รอด ขอยกตัวอย่างเช่น ในกิจการ 16:31ก “จงเชือ่ ในพระคริสต์และท่านจะ
รอด” ผูใ้ ด[ประทาน]ทีเ่ กิดความเชือ่ [คํากิรยิ าสกรรม] ในพระคริสติ ์ [กรรม] เมือ่ ใด ในขณะ
เวลานัน้ เขาก็ได้รบั ความรอดนิรนั ดรเมือ่ นัน้
แต่เมือ่ เราพูดถึงการดําเนินชีวติ ด้วยความเชือ่ เราจําเป็ นต้องมีความเชือ่ ในพระคํา
ของพระคํา ซึง่ ก็ตอ้ งเป็ นความเชือ่ ต่อเนื่อง ในกรณีน้ี ประทานของประยคต์คอื ผูเ้ ชือ่ ในพระ
คริสต์ กรรมของคํากิรยิ าสกรรม “เชือ่ ” ของประยคต์น้ีคอื “พระคําของพระเจ้า” ผูเ้ ชือ่
จําเป็ นต้องเชือ่ ในพระคําของพระเจ้าอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถเชือ่ ในพระคําโดยปราศจากข้อสงสัยได้ จนกระทัง้
คุณรูจ้ กั พระคําและเข้าใจในส่วนประกอบต่างๆ ของพระคํา อย่างเช่น คุณต้องเข้าใจถึงบริบท
ตามประวัตศิ าสตร์,
การทีพ่ ระประสงค์ของพระเจ้าถูกแบ่งแยกเป็ นยุคสมัยทีต่ ่างกันไป
(dispensations), หลักคําสอน และ พระสัญญาของพระเจ้า ทุกประการเหล่านี้ซง่ึ ประกฏอยู่
ในพระคัมภีรจ์ ะต้องเป็ นความจริงในความเชือ่ ของคุณ ก่อนคุณสามารถดําเนินชีวติ ด้วยความ
เชือ่ ได้
“แทงทะลุสว่ นลึกจนสามารถแยกจิตใจและวิญญาณออกจากกัน แม้ขอ้ กระดูกและไขใน
กระดูก”ผูว้ นิ ิจฉัยของความคิดและความมุง่ หมายของใจ” (ฮีบรู 4:12)
ข้อนี้ได้กล่าวถึงลักษณะของพระคําทัง้ 5 อย่างทีเ่ ราจะสามรถพิจารณา
ลักษณะแรกคือ พระคําพระเจ้านัน้ “ไม่ตาย” ภาษากรีกใช้คาํ  (โซน) ซึง่ เป็ นคําทีท่ าํ
หน้าทีของทัง้ คําคุณศัพท์ทงั ้ คํากิรกิ ยา และแสดงถึงการกระทําต่อเนื่อง (present participle)
ดังนัน้ เราควรแปลข้อนี้วา่ “พระคําของพระเจ้านัน้ มีชวี ติ เสมอและต่อเนื่อง” ถ้าคุณอยากจะ

ดําเนินชีวติ ตามความจริง คุณจะต้องศึกษาจากพระคัมภีร์
เสมอ

ซึง่ เป็ นชีวติ และเป็ นความจริงอยู่

คําทีส่ องทีพ่ รรณนาพระคัมภีรค์ อื
“ทรงพลานุ ภาพ” พระคําของพระเจ้ามีชวี ติ
เสมอและทรงฤทธิ ์อนุ ภาพ ภาษากรีกใช้คาํ คุณศัพท์ “        (เอ็น-เนอ-เกซ) ซึง่
หมายถึง “มีฤทธิ ์เดช” คือพระคําให้ฤทธิ ์เดชแก่เราในการดําเนินชีวติ ฝ่ ายวิญญาณ ดังทีก่ ุญแจ
ชีวติ นิรนั ดรอยูใ่ นพระคําของพระเจ้า กุญแจชีวติ ฝ่ ายวิญญาณก็อยูท่ น่ี นั ้ อย่างไรก็ตาม หาก
เราจะรับฤทธิ ์เดชนัน้ เราจําเป็ นต้องเชือ่ และประยุกต์พระสัญญาและหลักคําสอนพระคัมภีรก์ บั
สถานการณ์ของเราก่อน
ลักษณะที่ 3 ของพระคําพระเจ้าคือ “คมกว่าดาบ 2 คมใดๆ” ซึง่ เป็ นภาพทีน่ ่าสนใจ
ดาบ 2 คมเป็ นดาบทีช่ าวกรีกเรียกว่า  (มาขายรา) และเป็ นการประดิษทีย่ อด
เยยียมของโลกโบราณ เพือ่ ทีจ่ ะให้คณ
ุ เห็นถึงความพิเศษของอาวุธนี้ ผมคงต้องอธิบายถึง
ดาบอืน่ ๆ ซึง่ มีอยูก่ ่อนที่ มาขายรา ถูกประดิษข้นมา
ดาบหนึ่ง ซึง่ น่าประทับใจมากคือ  (รม-ฟาย-ยา) ซึง่ เป็ นดาบใบ
กว้าง ความยาว 5 ถึง 6 ฟุต มีคมเดียวและทีจ่ บั ใหญ่พอทีจ่ ะจับด้วยมือทัง้ 2 ข้าง ชาวเธร
เชียนเป็ นผวกแรกทีไ่ ด้ใช้ดาบนี้ เนื่องจากรมฟายยาเป็ นดาบใหญ่ เมือ่ นักรบกําลังปะทะกับ
ขาศึก เขาจะต้องถอยหลังก่อน แล้วพุง่ หน้าเข้าไปพร้อมฟั นดาบจากด้านซ้ายหรือขวา ซึง่ จะ
ทําให้นกั รบนัน้ จะต้องเสียสมดุล และเปิ ดโอกาศดีให้ขาศึก
เมือ่ ถึงการสูร่ บระหว่างทหารเธรเชียน ซึง่ ใช้ดาบรมฟายยา และทาหารโรมัน ซึง่
ถือดาบมาขายราในการสูร่ บเป็ นครัง้ แรก ทหารเธรเชียนได้หวั เหราะเยอะเย้ยทหารโรมและ
ดาบสัน้ ของเขา แต่สดุ ท้ายทหารโรมได้หวั เราะดังกว่าเสียอีก
อีกดาบหนึ่งจากสมัยนัน้ คือ  (ซีโฟส) ซึง่ มีแต่ปลายดาบแหลมๆ วิธเี ดียว
ทีจ่ ะชนะศัตรูคอื ด้วยการพุง่ แท่งเข้าไปตรงหน้า ถ้าศัตรูได้กม้ ลง หรือลบทางซ้ายหรือขวา
คนใช้ดาบนี้กไ็ ด้เปิ ดโอกาศให้อกี ฝ่ ายหนึ่งเข้ามาทําร้ายเขาแทน
อีกดาบหนึ่งคือ  (อาขีนาเขส) ซึง่ ถูกประดิษทีเ่ พอเสีย อาขีนาเขสไม่ใช่ดาบที่
เขาได้ใช้ในการสูร้ บ ปลายดาบนัน้ ไม่แหลม และทัง้ 2 คมไม่คมมากนัก ดาบอาขีนาเขสถูก
ตกแต่งด้วยอันยามณี ซึง่ ให้มนั มีคณ
ุ ค่าสําหรับเจ้าของ และสุดท้ายเขามีดาบหนึ่งซึง่ มีเชือ่
 (โดลอน) เป็ นใบเล็กซึง่ ถูกซ่อนไว้ในคทาหรือไม้เท้า และก็มแี ค่จดุ แหลมทีป่ ลายใบ
เป็ นจุดเดียว

ในการเปรียบเทียบกับอาวุถเหล่านี้ มาขายราเป็ นดาบสัน้ เบา และใช้งานได้
อย่างสะดวกในทุกสถานการณ์ แม้อาจเป็ นคนตัวเล็กก็ตาม ประเด็นที่ 2 คือมาขายราจะได้
ทํามือดาบเสียความสมดุลซึง่ มักจะเปิ ดโอกาสให้สตั รูเขามาโจมตีต่อ เกร็ดลับของดาบมาขาย
ราคือ มันไม่ได้มปี ลายแหลมเท่านัน้ แต่ทงั ้ สองคมของใบถูกลับให้คมมาก ซึง่ เป็ นพัฒนา
การณ์สาํ คัญสําหรับการอาวุธของสมัยนัน้ ก็เป็ นประเด็นใหญ่ซง่ึ ให้ชยั ชนะแก่ทหารโรมัน
ทําไมถึงพระเจ้าทรงใช้ มาขายรา เปรียบเทียบกับพระคําพระเจ้า? ดาบ รมฟายยา
คมแต่ดานเดียว พระคําไม่ได้มแี ต่จดุ แหลมหรือคมในจุดเดียว แต่ทุกส่วนของพระคัมภีรม์ ี
คุณค่า เช่นเดียวกัน ซีโฟส ซึง่ มีแต่จดุ แหลมจุดเล็กทีป่ ลายใบ ไม่เหมาะสมทีจ่ ะเปรียบกับ
พระคําพระเจ้า อาขีนาเขส อันงดงามก็ไม่ใช่ เพราะพระคัมภีรไ์ ม่ได้เป็ นแค่วรรณกรรมที่
สละสลวย โดลอน ก็ไม่เหมาะสมเพราะพระคัมภีรเ์ ป็ นสิง่ ทีถ่ กู เปิ ดเผยให้โลกได้เห็น พระเจ้า
ทรงเปรียบพระคําของพระองค์กบั มาขายรา เพราะทุกส่วนของพระคํามีจดุ ประสงค์ ทุกๆ
ตัวอักษรและเครือ่ งหมายเล็กๆ ทีต่ ดิ อยูก่ บั ตัวอักษร มีคณ
ุ ค่าและเป็ นสิง่ สําคัญ ทุกๆ
ตัวอักษรและเครือ่ งหมายเล็กๆนัน้ มีความหมายสําหรับคริสเตียน คริสเตียนทีใ่ ช้พระคําของ
พระเจ้าไม่เสียสมดุล คริสเตียนทีใ่ ช้พระคําพระเจ้ามีชวี ติ ทีม่ นคง
ั่
ซึง่ เป็ นลักษณะหนึ่งของ
ชีวติ ทีด่ าํ เนินด้วยความเชือ่
หลักคําสอนพระคัมภีรป์ ระการหนึ่งซึง่ คุณสามารถประยุกต์ใช้กบั ปั ณหาทุกเรือ่ งคือ
หลักคําสอนแห่งพระลักษณะของพระเจ้า เช่น
“พระเยซูคริสต์ยงั ทรงเหมือนเดิมในเวลาวานนี่ และเวลาวันนี้ และต่อๆ ไปเป็ นนิจกาล”
(ฮีบรู 13:8)
ข้อนี้ได้เปิ ดเผยแง่หนึ่งของพระลักษณะของพระเจ้า
คือการไม่ทรงเปลีย่ นแปลง
ของพระองค์ (immutability) เมือ่ เราได้มองดูถงึ พระลักษณะนี้ เราสามารถเข้าใจว่าพระเจ้า
ทรงสัตย์ซ่อื อยูเ่ สมอด้วย พระองค์ไม่เปลีย่ น พระองค์จะไม่ทรงให้เราผิดหวัง เมือ่ เรามี
ปั ญหา เราสามารถมันใจได้
่
วา่ พระเจ้าจะไม่ทรงผิดพระสัญญาของพระองค์ เมือ่ เราสรุปดังนี้
แล้ว เราก็จะมีความสงบสุขในใจอย่างแท้จริง
ลักษณะที4่ ของพระคัมภีรจ์ ากข้อที่ 12 คือ ‘แทงทะลุ’  (ดีอกิ นีโย
มัย) ดาบมาขายราเป็ นดาบทีแ่ ทงทะลุลกึ ๆ ไม่ชาก็เร็ว ผูเ้ ชือ่ ทุกคนต้องถูกแทงใจจากพระคํา

พระเจ้า ‘แทงทะลุ’ ในภาษกรีกเขียนด้วยรูปแบบปั จจุบนั กาลซึง่ มีความหมายว่า “ได้แทงทะลุ
ต่อเนื่อง” เนื่องจากคํานี้กเ็ ขียนในมาลากลาง (middle voice) เราก็สามารถเข้าใจว่าการกระทํา
ดังกล่าวเป็ นสิง่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อเรา
นี่คงเป็ นกรณีเดียวทีค่ ณ
ุ จะโดนดาบแทงทะลุคณ
ุ โดย
คุณได้รบั ประโยชน์!
พระคําของพระเจ้าได้แทงทะลุถงึ ส่วนมนุ ษย์ซง่ึ ตามองไม่เห็น
หรืออาจเรียกว่า
ส่วนลึกภายใน “แทงทะลุสว่ นลึกจนสามารถแยกจิตใจและวิญญาณออกจากกัน” พระคัมภีร์
กล่าวว่า ส่วนภายในของคนทีบ่ งั เกิดใหม่มสี องส่วน คือ จิตใจ และ จิตวิญญาณของมนุ ษย์
พระคัมภีรไ์ ด้แทงทะลุถงึ ส่วนทีม่ องไม่เห็นนี้อย่างต่อเนื่อง
ด้วยดาบหรือมีดเราสามารถแทงร่างกายของคนได้ แต่ถา้ ผมส่งดาบให้คณ
ุ และสัง่
“ไปแทงจิตใจของคนหนึ่ง” คุณไม่สามารถทําได้ เป็ นไปไม่ได้ทส่ี งิ่ ของใดๆ ของมนุ ษย์จะแตะ
ต้องถึงส่วนลึกนัน้ ของมนุ ษย์ได้
มีแต่พระคําของพระเจ้าทีส่ ามารถทะลุเข้าไปถึงจิตใจและ
วิญญาณของมนุ ษย์
คุณได้นําพระคําของพระเจ้ามาใช้ต่อสถานการณ์ต่างๆ ในชีวติ บางหรือยัง? อาจมี
บางคนทีร่ บกวนคุณ ทําให้คณ
ุ เสียใจ หรืออาจตัง้ ใจทําร้ายคุณก็ได้ ด้วยพระคําของพระเจ้า
คุณสามารถเปลีย่ นทัศนคติ
เพราะพระคํานัน้ ได้ทะลุถงึ ทีล่ กึ ทีส่ ดุ ของจิตใจ
ได้เปลีย่ น
ความคิด และสร้างสงบสุขในชีวติ
คําต่อไปเขียนด้วยแนวโน้มทางการแพทย์ “แทงทะลุสว่ นลึกจนสามารถแยกจิตใจ
และวิญญาณออกจากกัน แม้ขอ้ กระดูกและไขในกระดูก” ศัลยแพทย์ตอ้ งใช้มดี ผ่าตัดเพือ่
รักษาคนไข้ เขาใช้มดี นัน้ กรีดผิวหนังเพือ่ รักษาคนไข้ฉนั ใด พระคัมภีร์ ได้แทงทะลุเข้าไปใน
ส่วนลึกของผูเ้ ชือ่ เพือ่ ได้แก้ปัญหาทีม่ อี ยูใ่ นส่วนลึกภายในของเขา
พระคัมภีรเ์ ป็ น “ผูว้ นิ ิจฉัยของความคิดและความมุง่ หมายของใจ” ผูว้ นิ ิจฉัยคือผูท้ ่ี
พิพากษาคดีระหว่างสองฝ่ าย ก็เป็ นผูพ้ นิ ิศจัยและนักวิจารณ์ เช่นเดียวกัน พระคัมภีรไ์ ด้
วินิจฉัย พินิศจัย และวิจารณ์เราอย่างสมํ่าเสมอ และเราควรเห็นคุณค่าและขอบคุณพระเจ้า
สําหรับสิง่ นี้ดว้ ย พระคัมภีรไ์ ด้ชใ้ี ห้เราเห็นถึงการผิดพลาดของเราเพือ่ เราจะตัง้ ต้นใหม่กบั พระ
เจ้าด้วยการสารภาพบาปแล้ว เขาสูส่ มั พันธภาพกับพระองค์อกี ครัง้ และแล้วได้รบั การทรงนํา
จากพระองค์ในการดําเนินชีวติ ฝ่ ายวิญญาณ
ขอสังเกตวิธกี ารพิพากษาของพระคัมภีร์ พระคัมภีรเ์ ป็ นผูพ้ นิ ิศจัยความคิดของเรา
มนุ ษย์ไม่สามารถพินิศจัยความคิดของเราได้ บางครัง้ เขาอาจดาวถูกถึงสิง่ ทีเ่ รากําลังคิดอยู่

แต่ไม่มใี ครสามารถรูค้ วามคิดของเราเสมอไป
ความคิด

แต่พระคัมภีรไ์ ด้พนิ ิศจัยความคิดของเราทุกๆ

พระคัมภีร์ เป็ นผูพ้ พิ ากษา หรือ ผูว้ นิ ิจฉัยของ ‘ความคิดและความมุง่ หมายของ
เรา’ คําว่า ‘ความมุง่ หมาย’ หมายถึงแรงจูงใจ ดังนัน้ พระคัมภีร์ ได้พนิ ิศจัยความคิด และ
แรงจูงใจในจิตใจของคน ถ้าคุณอิจฉาผูอ้ น่ื หรือ ริษยา ยโส หรือมีแรงจูงใจทีผ่ ดิ พลาดไป
พระคัมภีร์ ได้พนิ ิศจัยความคิดเหล่านี้ เมือ่ เราได้สาํ นึกถึงความบาปของเราและกล่าวถึงบาป
นัน้ (สารภาพบาป) ต่อพระบิดา ถึอว่าการพาตัดนัน้ ได้สาํ เร็จแล้ว บาปถูกพาออก (1 ยอห์น
1:9) และผูเ้ ชือ่ ได้กลับคืนมีสมั พันธภาพกับพระเจ้าอีกครัง้ หนึ่ง
การทรงตรวจดูข องพระเจ้า
ดังทีพ่ ระคัมภีรไ์ ด้พนิ ิจฉัยความคิดและความมุง้ หมายของเรา พระเจ้าทรงเป็ นผูท้ ่ี
ทราบความคิดของมนุ ษย์ คิดดูซคี รับว่ามันจะเป็ นอย่างไรถ้าความคิดของคุณทุกๆ ประการได้
ประกฎขึน้ บนหน้าปากของคุณเพือ่ คนอืน่ จะได้อา่ น
ขอบพระคุณพระเจ้าทีม่ นั ไม่ได้เป็ น
เช่นนัน้ แต่พระเจ้าทรงทราบความคิดของเราอยูเ่ สมอ และพระองค์กท็ รงตรวจดูความคิดเรา
ด้วย
ข้อที่ 13 “ไม่มสี งิ่ หนึ่งสิง่ ใดซ่อนไว้พน้ พระเนตรพระองค์ แต่ตรงข้ามทุกสิง่ ปรากฏ
แจ้งต่อพระองค์ผซู้ ง่ึ เราต้องสัมพันธ์ดว้ ย”
วลีทบ่ี อกว่า “ผูซ้ ง่ึ เราต้องสัมพันธ์ดว้ ย” มี
ความหมายตรงตัวว่า “ผูซ้ ง่ึ เราต้องรับผิดชอบต่อ” องค์พระเยซูคริสต์จะทรงประเมินผลของ
เรา เหตุฉะนัน้ การดําเนินชีวติ ไปด้วยความเชือ่ จะต้องการทรงตรวจดูความคิดด้วย ทําไม
เป็ นเช่นนัน้ ? เพราะการดําเนินชีวติ ของเราด้วยความเชือ่ เป็ นสิง่ ทีเ่ ริม่ ต้นมาจากภายในจิตใจ
ของเรา ผูเ้ ชือ่ ซึง่ ได้ฟึกการประยุคพระสัญญาและหลักคําสอนพระคัมภีรด์ ว้ ยความเชือ่ จนชํา
นานแล้วจะมีความสงบสุขและความคิดทีม่ นคงในจิ
ั่
ตใจของเขาอยูเ่ สมอ

การเป็ น พยาน
การดําเนินชีวติ ด้วยความเชือ่ มีสว่ นในการเป็ นพยาน
การเป็ นพยานเป็ นความ
รับผิดชอบของคริสเตียนทุกคน ไม่ใช้เพียงศิษยาภิบาล ผูช้ ว่ ยศิษยาภิบาล ผูป้ ระกาศ ครูระ

วี หรือมักนายก ถ้าคุณเป็ นคริสเตียน คุณก็เป็ นพยานให้กบั พระเยซูคริสต์ ถ้าคุณดําเนิน
ชีวติ ไปด้วยความเชือ่ คนอืน่ จะได้เห็น พระเจ้าก็จะทรงมอบโอกาสให้คณ
ุ พูดถึงพระคริสต์
อย่างสมํ่าเสมอ และเนื่องจากคุณมีความคิดทีม่ นคงและสงบสุ
ั่
ขในจิตใจ คุณจึงสามารถเล่า
ข่าวประเสริฐแก่ผอู้ น่ื ด้วยความมันใจ
่

ข้อ 14 “ด้วยเหตุวา่ เรามีมหาปุโรหิต ผูซ้ ง่ึ ผ่านพ้นถึงฟ้ าสวรรค์แล้ว พระเยซูคริสต์ พระ
บุตรของพระเจ้า ข้อให้เรามันคงในการงาน
่
[อาชีพ] ของเรา” คํา ‘มันคง’
่
ได้แปลมาจากคํา
กรีก “ ” ซึง่ หมายถึง “เกาะไว้ให้แน่น” ถ้าเราแปลข้อนี้อย่างตรงตัวอักษร ก็ม ี
ความหมายว่า “ข้อเราเกาะอาชีพของเราไว้ให้แน่น” “อาชีพ” ในทีน่ ่ีได้พดู ถึงการเป็ นพยาน
ด้วยเหตุทว่ี ลีน้ีเขียนด้วยปริกลั ปมาลา เราจะเข้าใจว่า ผูเ้ ขียนได้เชิญชวนผูอ้ า่ นทีจ่ ะรวมกับ
เขาในการเป็ นพยานให้พระคริสต์
การทดสอบ
การฝึกหัดความเชือ่ ก็เกีย่ วพันกับการทดสอบอย่างสมํ่าเสมอ คุณคงทราบดีแล้วว่า
การสร้างและรักษากล้ามเนื้อได้มาจากการซ้อมยกนํ้าหนักอย่างสมํ่าเสมอ ซึง่ ให้กล้ามเนื้อนัน้
มีกาํ ลังและความทน ความเชือ่ ของเราก็เหมือนกัน ก็จาํ เป็ นรับการฝึกฝนเพือ่ ทีจ่ ะแข็งแกรง
ขึน้ จะมีปัญหา สถานการณ์กดดัน และความทนทุกข์หลายเรือ่ งทีเ่ ข้ามาในชีวติ ของคุณซึง่
จะไม่มกี ารแก้ไขของมนุ ษย์ ซึง่ พระเจ้าทรงใช้เพือ่ เราจะฝึกหัดชีวติ ทีด่ าํ เนินไปด้วยความเชือ่
เมือ่ มีปัญหาเข้ามาแล้วคุณยังดําเนินไปด้วยความเชือ่ ไหม? คุณยังพึง่ พาและวางใจในพระองค์
ไหม? คุณได้ยดึ พระสัญญาของพระองค์ไว้หรือเปล่า? เป็ นเพราะเหตุน้ีทพ่ี ระองค์ทรงอนุ ญาต
ให้มกี ารทดสอบในชีวติ
เราต้องเจอกับหลายอย่างซึง่ เกินปั ญญาของเราจะสามารถแก้ไขได้
ก็จะไม่มกี ารแก้ไขของมนุ ษย์ เราจึงจะต้องยึดพระสัญญาของพระองค์ไว้ ดําเนินชีวติ โดยพระ
คํา เชือ่ และวางใจในสิง่ ทีพ่ ระองค์ให้เรา และนําสิง่ นัน้ มาใช้
ไม่ชาก็เร็ว คุณจะต้องมีปัญหาเข้ามาในชีวติ ซึง่ อาจทําให้คณ
ุ คิดว่าโลกของคุณจะ
แตกแล้ว
วิกฤตการณ์ดงั นี้เป็ นการทดสอบว่าคุณจะตัง้ สติสาํ รวม
หรือจะเสียสติแทนที
ประเด็นสําคัญในเหตุการณ์ทจ่ี ะเกิดขึน้ นัน้ คือ คุณเชือ่ ในพระคําของพระเจ้าไหม? คุณจะยึด
พระคําไว้หรือคุณจะตกใจกลัว?

“พระเจ้าทรงกระทําทุกสิง่ เกิดผลดีสาํ หรับผูท้ ร่ี กั พระองค์” (โรม 8:28)
“การสูร้ บเป็ นของพระเจ้า” (1 ซามูเอล 17:47)
“จงนิ่งเสีย คอยดูความรอดทีจ่ ะมาจากพระเจ้า” (อพยพ 14:13ก)
“อย่ากลัวเลย เพราะเราอยูก่ บั เจ้า” (อิสยาห์ 41:10ก)
“เพราะไม่มสี งิ่ หนึ่งสิง่ ได้ซง่ึ พระเจ้าทรงกระทําไม่ได้” (ลูกา 1:37)

ข้อ 15 “เพราะว่าเรามิได้มมี หาปุโรหิตทีไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเรา แต่ได้
ทรงถูกทดสอบใจเหมือนอย่างเราทุกประการ ถึงกระนัน้ พระองค์กย็ งั ปราศจากบาป”
มหาบุโรหิตของเรา คือพระเยซูคริสต์ เป็ นตัวอย่างให้เรา พระองค์ถกู การทดลอง
โดยทุกวิธที างทีเ่ ราจะต้องเผชิญ และยิง่ มากว่าเราเสียอีก แต่พระองค์ไม่ได้ทาํ บาปแม้แต่ครัง้
เดียว หรือพลาดทีจ่ ะประยุกต์หลักการในการดําเนินชีวติ ด้วยความเชือ่
พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราได้พา่ นหนทางแห่งการทดสอบ ได้ประสบกับสิง่ ทีเ่ ราต้องพบ
เจอ และ ดังทีม่ เี ขียนไว้ใน 1โครินธ์ 10:13 “ เมือ่ ท่านถูกทดลองนัน้ พระองค์จะทรงโปรดให้
ท่านมีทรงทีจ่ ะหลีกเลีย่ งได้ดว้ ย เพือ่ ท่านจะมีกาํ ลังทนได้”

การอธิ ษฐาน
ข้อ 16 “ฉะนัน้ ขอให้เราทัง้ หลาย จงมีใจกล้าเข้ามา [ โพรเสอโคมัย]
ถึงพระทีน่ งแห่
ั ่ งพระคุณ เพือ่ เราจะได้รบั พระเมตตา และจะได้รบั พระคุณทีจ่ ะช่วยเราในขณะ
ทีต่ อ้ งการ” คําว่า “ฉะนัน้ ข้อให้เรา...” บอกเราว่าเราได้มาถึงตอนสุดท้ายของการชักช่วนของ
ผูเ้ ขียนแล้ว ด้วยการใช้ปริกลั ปมาลาเราเข้าใจว่าผูเ้ ขียนช่วนผูอ้ า่ นทีจ่ ะ “ร่วมกับข้าพเจ้าทีพ่ ระ
บัลลังก์แห่งพระคุณ ขอให้เราร่วมใจอธิษฐานกันเถิด” คํากริยา “โพรเสอโคมัย” เขียนด้วย
วาจกกลาง
ซึง่ หมายความว่าประทานของประโยคได้รบั ประโยชน์จากการกระทํา
เพราะฉะนัน้ “เราทัง้ หลาย” ซึง่ เป็ นผูเ้ ชือ่ ในพระคริสต์ ได้รบั ประโยชน์จากการเข้าเฝ้ าพระ
เจ้าด้วยการอธิฐาน ‘โพรเสอโคมัย’ ก็ถกู เขียนไว้ในบัจจุบนั กาล ดังนัน้ เราควรเข้าไปถึงพระ

บัลลังค์ของพระเจ้าอย่างสมํ่าเสมอ ซึง่ ตรงกับ 1 เธสะโลนิกา 5:17 “จงอธิฐานอย่างสมํ่าเสมอ”
คําว่า “จงมีใจกล้าเข้ามา” หมายถึง “จงเข้ามาด้วยความมันใจ”
่
เราสามารถเข้าถึง้
พระบัลลังค์ดว้ ยความมันใจถึ
่ ง่ ทีส่ ดุ เพราะเราได้ประยุคต์พระคําของพระเจ้ากับความเชือ่
“ซึง่ สารพัดซึง่ ท่านอธิษฐานขอด้วยความเชือ่ ท่านจะได้” (มัทธิว 21:22)
คุณคงได้สงั เกตว่าการอธิษฐานเป็ นพระบัลลังค์แห่งพระคุณ เราไม่สมควรทีจ่ ะรับ
สิทธิพิ์ เศษดังนี้
แต่เพราะพระคุณของพระเจ้าเราสามารถเข้าถึงพระบัลลังค์ของพระองค์ได้
จุดประสงค์ของการอธิษฐานได้ประกฎอยูใ่ นข้อ 16 นี้วา่ “เพือ่ เราจะได้รบั พระเมตตา”
รูปแบบปริกลั ปมาลาทําให้วลีน้ีมคี วามหมายว่า การทีจ่ ะรับพระเมตตานัน้ ขึน้ อยูก่ บั เรา พระ
เมตตามีไว้สาํ หรับคนทีไ่ ด้เฝ่ าอธิษฐานทูลขอทีพ่ ระบัลลังค์แห่งพระคุณ ด้วยการอธิฐานและ
การประยุกต์พระสัญญาและหลักคําสอนพระคัมภีรไ์ ว้กบั ความเชือ่
เราจึงมีคาํ ตอบสําหรับ
ความจําเป็ นของเราทุกประการ
“เพือ่ เราจะได้รบั พระเมตตา และจะได้รบั พระคุณทีจ่ ะช่วยเราในขณะทีต่ อ้ งการ”
ความเมตตาเป็ น ‘พระคุณทีไ่ ด้แสดงออกมาเป็ นการกระทําง’ เมือ่ พระเจ้าทรงเทพระคุณของ
พระองค์ทเ่ี รา นันคื
่ อพระเมตตาของพระองค์
การดําเนินชีวติ ด้วยความเชือ่ ต้องอาศัยฤทธิ ์เดช ซึง่ มาจากการประกอบด้วยพระ
วิญญาณบริสทุ ธิ ์ ตอนนี้คณ
ุ อาจขาดสิง่ หนึ่งไปซึง่ จําเป็ นสําหรับคุณ หรือมีเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้
ทีก่ าํ ลังรบกวนจิตใจของคุณ ถ้าเป็ นเช่นนัน้ ขอเข้าเฝ้ าพระเจ้า ทูลขอพระองค์ดว้ ยการ
อธิษฐาน การดําเนินชีวติ ด้วยความเชือ่ ต้องคูก่ บั การอธิษฐาน “ขอให้เราทัง้ หลาย จงมีใจกล้า
เข้ามาถึงพระทีน่ งแห่
ั ่ งพระคุณ เพือ่ เราจะได้รบั พระเมตตา และจะได้รบั พระคุณทีจ่ ะช่วยเรา
ในขณะทีต่ อ้ งการ” ในเวลาทีค่ ณ
ุ เข้าเฝ้ าพระเจ้าด้วยการอธิษฐาน คุณจึงทําให้ 1 เปโตร 5:7
สําเร็จ “จงละความกระวนกระวายของท่านไว้กบั พระองค์ เพราะพระองค์ทรงหวงใยท่าน
ทัง้ หลาย”

กลศาสตร์แ ห่งการรอคอยพระเจ้า

อิ ส ยาห์ 40
หลักการสําคัญในอิสยาห์บทที4่ 0 อยูท่ ข่ี อ้ 29 “พระองค์ประทานกําลังแก่คนอ่อน
เปลีย้ และแก่ผทู้ ไ่ี ม่มกี าํ ลัง พระองค์ทรงเพิม่ แรง” อิสยาห์อยูต่ ่อหน้าชนชาติทท่ี อ้ ถอย ชน
ชาติอสิ ราเอลกําลังจะรับการพิพากษาลงโทษทีห่ นักมาก
เขากําลังจะถูกรับมาเป็ นทาส
อนาคตของเขาดูมดื มัว ผูเ้ ชือ่ ในสมัยของอิสยาห์วาดหวันไปหมด
่
เช่นเดียวกับปั จจุบนั เขา
ชอบร้องเพลงถึงความอ้อนแอของเขา ร้องว่าเขาถ้อใจและหมดกําลัง ถ้าพูดง่ายๆ เขาขาด
กําลังฝ่ ายวิญญาณจนเป็ นลม ซึง่ เป็ นประสบการณ์ทเ่ี กิดขึน้ บ่อยกับผูเ้ ชือ่ ในสมัยของเรา ดู
เหมือนว่า
ผูเ้ ชือ่ ส่วนใหญ่ไม่สามารถทีจ่ ะวางใจในพระเจ้านานพอในเมือ่ เขาต้องเผชิญกับ
ปั ญหา ความลําบาก และ สถานการณ์ทอ้ ถ้อยในชีวติ
จุดประสงค์ของพระคําของพระเจ้าในตอนนี้ คือจะให้คณ
ุ เห็นว่าคุณจะไม่ตอ้ งทุกข์
โศก หรือร้องเพลงโศกเศร้าตลอดทัง้ ชีวติ คุณจะไม่ตอ้ งดําเนินชีวติ ตามอารมณ์ เดีย่ วขึน้
เดีย่ วลง คุณก็จะไม่ตอ้ งวิง่ นี้วงิ่ โน่นในการหาพระสบการณ์ฝ่ายวิญญาณซึง่ จะให้คณ
ุ ตืน่ เต้น
และรูศ้ กึ ดีขน้ึ
อิสยาห์ตอ้ งจัดการต่อผูเ้ ชือ่ 2 แบบ ซึง่ ได้ผดิ พลาดไปคนละทางกัน พวกหนึ่งได้
ท้อใจมากกับสถานการณ์ทเ่ี ขาอยู่ อีกพวกหนึ่งเป็ นผูท้ เ่ี คร็งครัดกับ
ศาสนา ก็ชอบพยายามแก้ไขปั ญหาด้วยการทนทุกข์ทรมานตนเอง ซึง่ ทําให้คดิ ว่าเขาสูงกว่า
ผูอ้ น่ื ในด้านฝ่ ายวิญญาณ
ด้วยเหตุน้ีเราจึงมีบทพระคัมภีรน์ ้ีซง่ึ แนะนําให้เรารูจ้ กั กลศาสตร์
เรือ่ งการรอคอยพระเจ้า ซึง่ เป็ นเรือ่ งสําคัญสําหรับผูเ้ ชือ่ ทุกคนพวกผูเ้ ชือ่ ทีท่ อ้ ใจนัน้ ไม่ต่าง
จากหลายคนในปั จจุบนั ทีม่ กั จะเป็ นลม (ฮีบรู 12:3) ตอนนี้มผี เู้ ชือ่ หลายคนต้องทนทุกข์กบั
ปั ญหาใหญ่โตของเขา หลายคนรูศ้ กึ อึดอัดกับมุมมองชีวติ ของมนุ ษย์และวิถขี องโลก หลาย
คนก็ยงั ท้อใจและพร้อมทีจ่ ะยอมแพ้แล้ว อีกหลายคนกําลังพยายามสูป้ ั ญหาโดยพึงพากําลัง
ของตนเอง เขาจะไม่ยอมแพ้ หรือเขาอาจแสวงหาความสุขชัวคราวซึ
่
ง่ จะทําให้เขาลืมปั ญหาที่
มีอยู่ ความสุขนัน้ มาในหลายรูปแบบ ตัง้ แต่ขวดเหล่าถึงกิจกรรมกระทุน้ สมอง (intellectual
stimulation)

แต่บดั นี้ ผมอยากให้คณ
ุ พิจารณาดูถงึ ความสับสนนี้ คือความวุน้ วายทีอ่ ยูภ่ ายใน
ตัวคุณ ปั ญหาทีค่ รอบงําความคิดของคุณ หลังจากหลายปี เป็ นผูเ้ ทศนา ผมสามารถจําคน
ประเภทนี้ได้ เป็ นผูท้ ช่ี อบทําหน้าเชย หรือทําใบหน้าแสดง “ใครนะ? ฉันหรือ?” หรือคุณอาจ
เป็ นคนทีส่ ามารถทําหน้าเหมือนคุณไม่มบี าปเลยในชีวติ ส่วนตัว และชอบคิดว่า “เรือ่ งนี้ไม่
เกีย่ วกับฉัน ฉันพ้นผ่านจุดนี้ไปแล้ว” แต่ความจริงคือ เราทุกคนจะต้องมีประสบการณ์ซง่ึ ให้
เราท้อถ้อยและยอมแพ้ อย่างไรก็ตาม เรามีการแก้ไขทีด่ ที ส่ี ดุ ในโลก คือพระสัญญาของพระ
เจ้า วิธกี ารต่างๆ ในพระคัมภีร์ และหลักคําสอนพระคัมภีร์ ด้วยสิง่ เหล่านี้ เราจึงสามารถรับ
ฤทธิ ์เดชจากพระเจ้า แค่เราได้ประยุกต์สงิ่ เหล่านี้มาใช้ ในอิสยาห์บทที่ 40 ข้อ 29 เราได้อา่ น
ถึงพระสัญญาของพระเจ้าซึง่ เป็ นของเราเหมือนเป็ นของอิสราเอลในสมัยของอิสยาห์
“พระองค์ประทานกําลังแก่คนทีอ่ อ่ นเปลีย้ ”
“กําลัง” ทีน่ ้ีพดู ถึงฤทธิ ์เดชของพระองค์เอง
ไม่ใช่กาํ ลังหรือความสามารถของ
มนุ ษย์ซง่ึ ปกพร่อง เมือ่ ชาวยิวกําลังอับจนทีท่ ะเลแดง กําลังจะถูกฆ่าตายทัง้ เผาพันธ์จากกอง
ทับทหารของฟาโรห์ พระองค์ทรงประทานกําลังแก่คนอ่อนเปลีย้ โมเสสสังไว้
่ วา่
“จงนิ่งไว้ คอยดูความรอดทีม่ าจากพระเจ้า” (อพยพ 14:13)
เมือ่ เราหมดสิน้ หวัง ไม่สามารถสูไ้ ด้ ก็หมดทางแก้ปัญหา จงนิ่งไว้แล้วคอยดูพระ
เจ้าทรงแก้ปัญหาให้คณ
ุ
มีหลักการทีส่ าํ คัญซึง่ เป็ นคําพูดของกษัตริยด์ าวิดเวลาทีเ่ ขาอยูต่ ่อ
หน้าโกลิอทั
“การสูร้ บเป็ นของพระเจ้า” (1 สามูเอล 17:47)
ถ้าคุณได้วางใจในพระเยซูคริสต์ทรงเป็ นพระผูช้ ว่ ยรอดและพระผูเ้ ป็ นเจ้าของคุณ
การสูร้ บไม่ได้เป็ นของคุณแล้วเพราะพระองค์ได้สแู้ ทนคุณ เพราะฉะนัน้ เป็ นสิง่ ทีโ่ ง่เขลาถ้าคุณ
คิดจะพยายามสูร้ บในเวลาทีพ่ ระเจ้าทรงสูร้ บแทนคุณ พระเจ้าสังให้
่ คณ
ุ ถอยออกไปแล้วคอยดู
พระองค์สแู้ ทนคุณ ซึง่ คําสังนี
่ ้กเ็ ขียนไว้ในอิสยาห์ 40:31 ว่า “จงรอคอยพระเจ้า” จงให้
ความคิดของคุณได้เจอะจอทีพ่ ระองค์
สิง่ ทีย่ ากทีส่ ดุ สําหรับคริสเตียนคือการทีจ่ ะอยูน่ ิ่งๆ
อย่างไม่ทาํ อะไรเลย!

อย่างไรก็ตาม ทีผ่ มกําลังบอกว่า “อยูน่ ิ่งเสีย” ไม่ได้หมายความว่า คุณควรจะนังลง
่
และภาวนาถึงชีวติ นิรนั ดร์ หรือปล่อยจิตว่าง หรือถอยออกจากกิจวัตรประจําวันทีเ่ ราทุกคน
ต้องทําอยูน่ นั ้ ซึง่ ทัง้ หมดนี้เป็ นท่าทีของนักแพ้มอื อาชีพ ทีผ่ มกําลังสอนก็หมายถึง ปล่อย
ปั ญหานัน้ ไป และวางใจในพระเจ้า “รอคอยพระเจ้า” “พระองค์ประทานกําลังแก่คนอ่อน
เปลีย้ ” “การสูร้ บเป็ นของพระเจ้า!” พระเจ้าไม่เคยตรัสว่า พระองค์จะทรงช่วยคนทีช่ ว่ ยตัวเอง
แต่ตรงข้าม พระเจ้าไม่ชว่ ยคนทีช่ ว่ ยตัวเอง! พระเจ้าช่วยคนทีช่ ว่ ยตัวเองไม่ได้! เพราะฉะนัน้
เนื่องจากคุณเป็ นผูเ้ ชือ่ และก็เป็ นคนของพระองค์ซง่ึ กําลังเผชิญกับปั ญหาทีแ่ ก้ไขไม่ได้ คุณ
จึงต้องเรียนรูท้ จ่ี ะพึง่ พาและรอคอยพระองค์
พระเจ้าไม่สามารถช่วยคุณได้ตราบใดทีค่ ณ
ุ ยังไม่ได้ยอมรับว่าคุณไม่สามารถช่วย
ตนเองหรือแก้ปัญหาด้วยกําลังของตนเองได้ คุณอาจจะหลีกเลีย้ งความจริงในชีวติ โดยหันหลัง
กับปั ญหา
หรือหาอะไรซีง่ จะช่วยให้คณ
ุ ลืมความจริงทีเ่ กิดขึน้ แม้จะให้คณ
ุ ลืมเพียงชัวคราว
่
หรือคุณอาจจะนังลงและร้
่
องไหด้วยความกังวลและความสงสารตัวเอง แต่ถา้ คุณพร้อมทีจ่ ะ
ยอมรับว่าคุณช่วยตัวเองไม่ได้แล้ว และคุณได้ยดึ พระสัญญาของพระเจ้าไว้ดว้ ยความเชือ่ คุณ
จึงจะได้เห็นว่า “พระองค์ประทานกําลังแก่คนอ่อนเปลีย้ และแก่ผทู้ ไ่ี ม่มกี าํ ลัง พระองค์ทรง
เพิม่ แรง”
ในโลกเรามีหลายคนซึง่ เชือ่ ว่าเขาสามารถรอดจากความตายฝ่ ายวิญญาณด้วย
การกระทําดีของตัวเอง แต่ไม่มใี ครทีส่ ามารถจะรอดด้วยวิธนี ้ีได้ เราได้รบั ความรอดเพราะ
พระคุณพระเจ้าและโดยความเชือ่ เท่านัน้
แม้หลังจากคุณได้รบั ความรอดนัน้ แล้ว คุณไม่
สามารถช่วยตัวเองได้ การประกอบด้วยพระวิญญาณบริสทุ ธิ ์ ซึง่ จําเป็ นในการดําเนินชีวติ
ฝ่ ายวิญญาณ ไม่ได้เป็ นสิง่ ซึง่ คุณจะรับมาเนื่องจากการกระทําของคุณ ในชีวติ ฝ่ ายวิญญาณ
ไม่มสี งิ่ หนึ่งสิง่ ใดทีก่ าํ เนิดมาโดยความพยายามและกําลังของมนุ ษย์
ผมมีรถยนต์คนั หนึ่งซึง่ ผมชอบมาก ถึงแม้เป็ นรถทีส่ วยงามและวิง่ ดี รถของผมมี
ข้อเสียอย่างหนึ่งซึง่ รถทุกคันต้องมีเหมือนกัน นันคื
่ อรถผมต้องใส่น้ํามันกว่ามันจะวิง่ ได้! รถ
ทุกคันและทุกชนิด ไม่วา่ เล็กหรือใหญ่ เก่าหรือใหม่ ก็ตอ้ งใช้น้ํามันเชือ้ เพลิง เช่นเดียวกันใน
ชีวติ ฝ่ ายวิญญาณ ไม่วา่ คุณเป็ นผูเ้ ชือ่ ทีม่ รี างก่ายเล็กหรือใหญ่ มีอายุสงู หรือน้อย ในเวลาที่
คุณบังเกิดใหม่คณ
ุ ได้รบั การประกอบด้วยพระวิญญาณบริสทุ ธิ ์ ซึง่ เป็ นเชือ้ เพลิงฝ่ ายวิญญาณ
ของคุณ! ในเมือ่ คุณได้หมดสิน้ หวังแล้ว เพียงคุณมีสมั พันธภาพกับพระองค์แล้ว คุณก็จะรับ
ฤทธิ ์เดชของพระวิญญาณบริสทุ ธิ ์ ซึง่ จะเป็ นกําลังของคุณ!

ในข้อที่ 30 เราอ่านถึงคนหนุ่มว่า “แม้คนหนุ่มจะอ่อนเปลีย้ และเหน็ดเหนื่อย และ
ชายฉกรรจ์จะล้มลงทีเ่ ดียว” ไม่วา่ คนหนุ่มจะแข็งแร่งเท่าใด จะยังมีบางครัง้ ทีเ่ ขาจะล้มลง
“แต่เขาทัง้ หลายผูท้ ร่ี อคอยพระเจ้า จะเสริมเรีย่ วแรงใหม่ เขาจะบินขึน้ ด้วยปี ก
เหมือนนกอินทรี เขาจะวิง่ และไม่เหน็ดเหนื่อย เขาจะเดินและไม่ออ่ นเปลีย้ ” (อิสยาห์ 40:31)
ถึงแม้เราจะเป็ นลม จะอ่อนเปลีย้ และล้มลง เรายังมีความหวัง เรายังมีพระ
สัญญาของพระเจ้า นี่และคือหลักการซึง่ เราจําเป็ นต้องเข้าใจ แล้วเราจะ “รอคอยพระเจ้า”
อย่างไร? ขอให้เราศึกษาคําว่า “รอคอย” ซึง่ เราสามารถแปลได้วา่ “ความไว้วางใจ” หรือ
“ความเชือ่ ”
ในภาษาฮีบรูมที งั ้ 5 หรือ 6 คําซึง่ อธิบายถึงความเชือ่ (อามัน) ซึง่ ประกฎอยูใ่ น
ปฐมกาล 15:6 หมายถึงการอาศัยพระเจ้าทรงเป็ นทีพ่ กั พิง หรือเป็ นศิลาหลักทีน่ นคง
ั่
คําว่า
(บาธาค) ซึง่ ถูกแปลว่า “วางใจ” ในสดูดี 37:3 มีความหมายดังเดิ
่ มว่า “วางลงทีพ่ น้ื ” ใช้พดู ถึง
คนเล่นมวยปลํ้าทีก่ าํ ลังยกคูแ่ ข่งขึน้ แล้ววางลงดังปั งทีพ่ น้ื แต่สดุ ท้ายมีความหมาย “ยกปั ญหา
ขึน้ แล้ววางลงทีพ่ ระเจ้า” อีกคําหนึ่ง (ยาคาล) ซึง่ เราได้พบในพระธรรมโยบ 13:15 หมายถึง
“วางใจ ในยามต้องทนทุกข์”
ถึงแม้คณ
ุ ทนทุกข์ถงึ ทีส่ ดุ และขาดความสุข คุณยังมันใจว่
่ า
คุณจะรับความช่วยเหลือ คํา (ฉาซา) ในสดุดี 57:1 หมายถึงวิง่ หนีถงึ ทีห่ ลบภัย เปรียบเสมือน
กับกระต่ายทีว่ งิ่ หนีจากศัตรูทโ่ี หดร้าย แล้วซุกเข้าไปในช่องหิน ส่วนคริสเตียนเราคํานี้ก็
หมายถึงการทีซ่ ุกไว้ในพระศิลาของเรา คือพระเยซูคริสต์ ซึง่ ทีท่ น่ี นั ้ ไม่มสี งิ่ หนึ่งสิง่ ใด ซึง่
สามารถเข้ามาถึงเราได้
อย่างไรก็ตาม พระวิญญาณบริสทุ ธิ ์ ไม่ได้ใช้คาํ เหล่านี้ในอิสยาห์ 40:31 พระองค์
ทรงใช้คาํ (ขาวา) ซึง่ หมายถึงการเอาเส้นด้ายมาพันกันเพือ่ สร้างเชือกทีแ่ ข็งแรง
เชือกที่
แขงแรงถูกสร้างขึน้ โดยเริม่ จากด้ายเส้นเดียวซึง่ จะขาดได้งา่ ยๆ อย่างไรก็ตาม เมือ่ เอาด้ายอีก
เส้นหนึ่งมาพันรอบเส้นแรกนัน้ และพันเพิม่ ขึน้ ทีละเส้น สุดท้ายก็จะมีเชือกทีแ่ ข็งแรง ในทีส่ ดุ
ขาวา ได้รบั ความหมายว่า วางใจ ถึงแม้เขาจะอ่อนแอ ผูท้ ไ่ี ด้ “รอคอย” พระเจ้า หรือ วางใจ
ในพระองค์ต่อเนืองจะกลายเป็ นเชือกทีแ่ ข็งแรงซึง่ จะไม่ขาดไม่วา่ จะต้องทนนํ้านักเท่าไรก็ตาม
สิง่ ทีน่ ่าสนใจคือ ทุกครัง้ ทีเ่ ราได้พบกับคําศัพท์ 5 คํานี้ทม่ี คี วามหมาย “ความเชือ่ ” หรือ
“ความไววางใจ” แต่ละคําจะเน้นถึงประเด็นทีต่ ่างกันไปแม้จะต่างกันไปแต่เล็กน้อย ในข้อ 31

นี้ “รอคอย” เน้นถึงการทีจ่ ะวางใจในพระเจ้าไม่วา่ จะต้องทนทุกข์เท่าไร ไม่วา่ สถานการณ์ดู
เหมือนจะไม่มที างออก ผูท้ ร่ี อคอยนัน้ คือผูท้ ด่ี าํ เนินชีวติ ด้วยความเชือ่ อย่างต่อเนื่อง
แล้ว อะไรจะเกิดขึน้ กับผูเ้ ชือ่ ทีร่ อคอยพระเจ้าดังนี้? การแปลว่า “จะเสริมเรียวแรง
ใหม่” (จากภาษาอังกฤษ “shall renew their strength”) ไม่ถกู ตรงกับความหมายทีแ่ ท้จริง วลี
นี้น่าจะถูกแปลเป็ น “ผูท้ ว่ี างใจในพระเจ้าต่อเนืองจะแลกเปลีย่ น (exchange) กําลังของเขา ใน
ข้อนี้พระเจ้าไม่ได้พดู ถึงกําลังของมนุ ษย์ ข้อนี้พดู ถึงว่าเราจะแลกกําลังของเรากับฤทธิ ์เดชของ
พระเจ้า คุณจะต้องละทิง้ กําลังของคุณ ซึง่ แม้ชว่ งทีแ่ ข่งแกรงทีส่ ดุ ก็ยงั เป็ นกําลังของมนุ ษย์ท่ี
์
อ่อนแอ และแล้วจะได้รบั ฤทธิเดชของพระเจ้
าแทนที เมือ่ คุณบอกว่า “พระเจ้า ลูกทําไม่ได้”
พระองค์ทรงตอบว่า “เราจะแก้ไขปั ญหาให้ เราจะให้กาํ ลังแก่ลกู เราจะประทานทุกสิง่ ทีล่ กู จะ
ต้องการ เพือ่ ลูกสามารถเผชิญกับปั ญหานี้ได้” แต่ขอสังเกตว่า จะไม่มกี ารแลกเปลียนกําลง
ดังกล่าวจนกระทัง้ จะมีความวางใจในพระเจ้าอย่างต่อเนื่อง
ข้อนี้ไม่มไี ว้สาํ หรับคนทีช่ อบวิง่
สุดกําลังเป็ นระยะสัน้ แล้วต้องหยุดเพราะหมดแรง
ผูเ้ ชือ่ หลายคนเกิดความรูศ้ กึ ว่าอยากจะทําอะไรทีย่ งิ่ ใหญ่เพือ่ พระเจ้า จึงได้สบานต่อ
พระองค์ แล้วเริม่ ต้นด้วยความนันใจสู
่ งว่าเขาจะเปลีย่ นแปลงโลก ต่อมา ความรูศ้ กึ นัน้ ได้
หายไป แล้วเขาเหลือแต่ความว่างเปล่า ตอนแกรเขากระตือรือร้นเพราะอารมณ์ แต่เมือ
อารมณ์จดื จางลงแล้ว แรงจูงใจก็เขาก็หมดไป เขาได้พงิ พาความรูศ้ กึ และอารมณ์แทนหลักคํา
สอนพระคัมภีร์ ขออย่าคิดว่าผมดูถกู คุณค่าของอารมณ์ แต่ผมขอบอกว่า จงอย่าพิงพา
์
อารมณ์ คุณจะต้องพิงพาพระวิญญาณบริสทุ ธิและพระคํ
าของพระเจ้า จงพิงพาในสิง่ ทีเ่ ป็ น
ความจริง ซึง่ จะให้คณ
ุ ก้าวหน้าในชีวติ คริสเตียนอย่างสมํ่าเสมอ
ด้วยการเปรียบเทียบ คนทีช่ อบวิง่ สุดกําลังเป็ นระยะสัน้ แล้วต้องหยุดเพราะหมดแรง
(sprinter) ก็เหมือนกับผูเ้ ชือ่ ทีเ่ ชือ่ ในฤทธิ ์เดชและพระสัญญาของพระเจ้าในเวลาทีอ่ ารมณ์ได้รบั
์ ว เขาไม่เชือ่ แล้ว เขาก็ตอ้ งหยุด ข้อนี้จงึ ได้บอก
การกระตุน้ แต่เมือ่ อารมณ์ได้หมดฤทธิแล้
เราว่า “ฤทธิ ์เดชของพระเจ้าไม่ได้มาอย่างเป็ นครัง้ เป็ นคราว แต่ฤทธิ ์เดชของพระองค์เป็ น
พลังงานทีค่ งอยูเ่ ป็ นนิตย์ ไม่ได้อาศัยอารมณ์ หรือต้องหาเหตุผล หรือขึน้ อยูก่ บั มุมมองของ
มนุ ษย์อย่างอืน่
จงเชือ่ ในพระคําของพระเจ้าไม่วา่ สถานการณ์จะเลวร้ายหรือจะดีขนาดไหน ผมขอให้
คุณล่องถามตัวเองว่า คุณยังเชือ่ ในพระสัญญาและหลักคําสอนของพระเจ้าเมือ่ คุณต้องเผชิญ
ความทุกข์ยาก หรือว่าคุณต้องหาประสบการณ์ทจ่ี ะกระตุน้ อารมณ์ของคุณ คุณจะต้องตืน่ เต้น
เพือ่ พระเจ้า หรือคุณได้ดาํ เนินชีวติ ฝ่ ายวิญญาณอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง มันคง
่
ทรงตัว
และด้วยฤทธิ ์เดชของพระเจ้า ซึง่ ให้คณ
ุ ผลิตความดีของพระเจ้าในชีวติ ของคุณ

“ผูท้ ร่ี อคอยพระเจ้าจะได้แลกเปลีย่ นกําลัง” เขาจะละกําลังของเขาซึง่ อ่อนแอ และ
กระจ้อยร่อย เพือ่ จะได้รบั ฤทธิ ์เดชของพระเจ้าซึง่ อัศจรรย์และไม่รจู้ กั สิน้ สุด แล้วผลลัพธ์จะ
เป็ นอย่างไร? เขาจะบินขึน้ ด้วยปี ก เหมือนนกอินทรี เขาจะวิง่ และไม่เหน็ดเหนื่อย...” เขาจะ
ก้าวต่อไป เชือ้ เพลิงของเขาจะไม่หมดสิน้ จะไม่มสี งิ่ ใดทีจ่ ะหยุดยัง้ เขา “เขาจะเดินและไม่
อ่อนเปลีย้ ” นี้เป็ นชีวติ ทีน่ ่าอัศจรรย์! นี้คอื ผลลัพธ์ทม่ี าจากการรอคอยพระเจ้า ไม่วา่ ข้างหน้า
ดูมดื มนขนาดไหน หรือปั ญหาจะใหญ่โตขนาดไหน คุณจะต้องวางใจในพระองค์อย่างไม่หยุด
หย่อน บทที4่ 0 ของพระธรรมอิสยาห์กาํ ลังบอกเราถึงความจําเป็ นทีจ่ ะรอคอยและวางใจใน
พระเจ้า พระองค์ทรงเป็ นผูเ้ ดียวซึง่ คุณสามารถวางใจได้โดยจะมันใจว่
่ าถูกอย่างจะเกิดผลดีใน
ทีส่ ดุ
พระเจ้า ผูท้ รงฤทธ์ ิ อ นุภาพที่ส งู สุด ทรงช่ว ยคุณ ได้!
ตอนนี้ ขอให้เราทวงกลับมาทีข่ อ้ ที่ 12 ซึง่ จะบอกเราถึงเหตุผลทีเ่ ราสามารถวางใจใน
พระเจ้าได้
“ผูใ้ ดได้เคยตวงนํ้าทัง้ สิน้ ด้วยอุง้ มือของตน และวัดฟ้ าสวรรค์ดว้ ยคืบเดียว บรรจุผง
คลีของแผ่นดินโลกไว้ในถังเดียว และชังภู
่ เขาในตาชัง่ และชังเนิ
่ นด้วยตราชู” (อิสยาห์ 40:12)
เป็ นสิง่ สําคัญทีจ่ ะรอคอยและวางใจในพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงมีฤทธิ ์เดชพอทีจ่ ะ
ทําสิง่ ทีม่ นุ ษย์ทาํ ไม่ได้ ข้อนี้ให้เราเห็นถึงฤทธิ ์อนุ ภาพของพระองค์ อย่างเช่น “ตวงนํ้าทัง้ สิน้
ด้วยอุง้ มือ” ได้พดู ถึงอนุ ภาพทีย่ งิ่ ใหญ่ พระเยซูคริสต์เจ้า ทรงฐานะเป็ นพระเจ้า สามารถตวง
นํ้าทัง้ สิน้ รวมถึงนํ้าในทะเลและมหาสมุดทัง้ สิน้ ด้วยอุง้ มือของพระองค์ และพระองค์ยงั วัด
ฟ้ าสวรรค์ดว้ ยพระหัตถ์ของพระองค์
มีกลุม่ ก๊าซในอวกาศกลุม่ หนึ่งซึง่ มีเชือ่ ว่า แอนโดรเมดา เน็บบูเล ซึง่ อาจช่วยเราเห็นถึง
ความกว่างใหญ่ของอวกาศ มนุ ษย์เราชอบยกย่องความสําเร็จของการค้นพบในอวกาศด้าน
นอก
เราก็ทง่ึ ใจจากความสําเร็จอย่างการเดินบนพืน้ ดวงจันทร์และการส่งยานอวกาสไปถึง
แดนไกล แต่ระยะทางทีเ่ ราได้ไปเป็ นแค่ขผ้ี ง่ึ เมือ่ ได้เปรียบกับขนาดของจักรวาลทีพ่ ระเจ้าทรง
สร้างขึน้ มา เมือ่ เราเงยหน้ามองดูกลุม่ ดาว แอนโดรเมดา เน็บบูเล เราเห็นแสงของมัน ซึง่
เริม่ เดินทางจากทีน่ นั ้ หลานหกแสนปี ทแ่ี ล้วด้วยความเร็วของแสง (10 ล้าน ล้าน กิโลเมตรต่อ
ปี ) แต่คณ
ุ รูไ้ หมว่า แอนโดรเมดา เน็บบูเล ยังเป็ นกลุม่ ก๊าซทีใ่ กล้เมือ่ เปรียบกับกลุม่ ก๊าซหรือ

กลุม่ ดาวอืน่ ในจักรวาล โพ้นแอนโดรเมดา เน็บบูเลยังมีดวงดาวอีกล้านล้านล้านดวง ซึง่ อยูท่ ่ี
นัน้ ตัง้ แต่แรกสร้างของจักรวาล
นี้แนะ
เป็ นสิง่ ทีพ่ ระเยซูทรงสร้างด้วยนิ้วพระหัตถ์ของ
พระองค์ (สดุดี 8:3)
ถ้าพระองค์สามารถยกนิวพระหัตถ์ของพระองค์ขน้ึ แล้วเนรมิตสร้างดาวขึน้ มาเป็ นล้าน
ล้านล้านดวงซึง่ อยูห่ า่ งกันไปเป็ นล้านล้านปี แสง คุณเชือ่ ไหมว่า พระองค์สามารถแก้ไขปั ญหา
ของคุณได้ คุณเคยคิดไหมว่า พระองค์สามารถจัดเตรียมความต้องการของคุณทุกอย่างได้
หรือเปล่า ข้อ 12 นี้กาํ ลังสอนเราว่า เป็ นสิง่ สําคัญมากทีเ่ ราจะรอคอยและวางใจในพระองค์
พระองค์มฤี ทธิ ์อนุ ภาพทีไ่ ม่สน้ิ สุด พระองค์ชว่ ยคุณได้ พระองค์สามารถจัดการต่อปั ญหาของ
คุณได้

ข้อ 13 “ผูใ้ ดได้ให้กาํ หนดแก่พระวิญญาณของพระเจ้า [ องค์พระวิญญาณบริสทุ ธิ]์
หรือเป็ นทีป่ รึกษาของพระองค์ให้คาํ แนะนําแก่พระองค์?” พระเจ้าทรงเปิ ดเผยวิธที เ่ี ราจะต้อง
รอคอยพระองค์ พระวิญญาณบริสทุ ธิ ์ ผูท้ รงเปิ ดเผยพระประสงค์ของพระเจ้า เป็ นผูท้ ส่ี อน
พระคําของพระเจ้าแก่เรา พระองค์ไม่ได้มเี พียงแต่ฤทธิ ์เดชพอทีจ่ ะแก่ไขปั ญหาของเรา และ
ทรงจัดเตรียมทุกอย่างทีจ่ าํ เป็ นในชีวติ ของเรา แต่พระองค์ยงั ทรงสอนเราทีจ่ ะประยุกต์สงิ่ นี้ต่อ
ชีวติ ของเราด้วย โดยประยุกต์พระสัญญาและหลักคําสอนพระคัมภีรด์ ว้ ยความเชือ่ ซึง่ เป็ น
การสะปาโตต่อเนื่อง เราจึงจะมีฤทธิ ์เดชอันไม่สน้ิ สุดของพระองค์ทจ่ี ะใช้ในการแก้ไขปั ญหา
ของเรา
ข้อ ที ่ 14 “พระองค์ทรงปรึกษาผูใ้ ดเพือ่ พระองค์จะทรงรูแ้ จ้ง และผูใ้ ดสอนทางแห่ง
ความยุตธรรมให้พระองค์
และสอนความรูแ้ ก่พระองค์และสําแดงให้พระองค์เห็นทางแห่ง
ความเข้าใจ?” ไม่มใี คร! พระองค์ทรงสัพพัญณู! เพราะฉะนัน้ การทีจ่ ะรอคอยพระเจ้าเป็ น
การทีร่ อคอยผูท้ ร่ี ดู้ ที ส่ี ดุ เสมอ เพราะเหตุน้ีทค่ี ณ
ุ จําเป็ นต้องนิ่งไว้ แต่การทีค่ ณ
ุ ควรจะอยูน่ ิ่งๆ
ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องตัง้ สุญญากาศในชีวติ คุณ
แต่ผมข้อยํา้ อีกครัง้ ว่าคุณจะต้องมี
ความเชือ่ อย่างต่อเนื่องในชีวติ คุณจะต้องเชือ่ ในพระสัญญาของพระองค์ไม่วา่ อะไรจะเกิดขึน้
คุณจําเป็ นจะต้องเชือ่ เหมือนทีโ่ ยบเชือ่
“ถึงแม้พระองค์ทรงประหารข้า ข้าจะยังวางใจในพระองค์” (โยบ 13:15)
นี่คอื การรอคอยพระเจ้า คําพูดของโยบแสดงถึงวันสะบาโตต่อเนื่องและการประยุกต์
พระสัญญาและหลักคําสอนพระคัมภีรด์ ว้ ยความเชือ่ ถึงทีส่ ดุ

มันจะง่ายมากทีจ่ ะวางใจในพระเจ้าเมือ่ ทุกอย่างไปได้ดว้ ยดี มันก็งา่ ยทีจ่ ะวางใจใน
พระเจ้าเมือ่ อารมณ์ได้รบั การกระตุน้ แต่เมือ่ สถานการณ์จะมืดมิดและดูเหมือนจะไม่มที างออก
คุณยังจะสามารถวางใจในพระองค์ได้หรือไม่? ถ้าคุณคิดว่าคุณชํานานกับการดําเนินชีวติ ด้วย
ความเชือ่ แล้ว ขอควรระวัง เพราะพระเจ้าจะต้องทดสอบความชํานานของคุณ! พระองค์จะ
ตรัสราวกับว่า “เจ้าวางใจในเราจริงหรือ เจ้าเชือ่ ในพระคําของเราจริงหรือเปล่า?” และ
ในขณะเวลาทีค่ ณ
ุ ยังคิดอยูว่ า่ คุณเชือ่ และวางใจจริงๆ พระองค์จะอนุ ญาตให้ทุกอย่างแย่ลงกว่า
อีก โดยตรัสต่อว่า “แล้ว เจ้ายังเชือ่ อยูไ่ หม?”
อย่างไรก็ดี เมือ่ สถานการณ์รอบข้างคุณดูมดื ไปหมดและไม่มที างออก พระเยซูยงั เป็ น
พระเจ้าอยู่ เป็ นพระเจ้าเดิมทีค่ ณ
ุ ไว้ใจตัง้ แต่แรก
“พระเยซูคริสต์ยงั ทรงเหมือนเดิมในเวลาวานนี้
กาล” (ฮีบรู 13:8)

และเวลาวันนี้

และต่อๆไปเป็ นนิจ

พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราไม่มวี นั เปลีย่ นแปลง เพราะฉะนัน้ พระองค์ทรงสัตย์ซ่อื ในสมัย
โมเสสและอิสยาห์ฉนั ใด พระองค์จะยังทรงสัตย์ซ่อื ในวันนี้ และวันพรุง่ นี้ และตลอดไปเป็ น
นิจฉันนัน้ พระองค์กาํ ลังคอยทีจ่ ะอวยพรคุณ (อิสยาห์ 30:18) พระองค์ทรงคอยวันทีค่ ณ
ุ จะ
วางใจในพระองค์ พระองค์จงึ จะได้อวยพรชีวติ ของคุณ พระองค์ทรงอนุ ญาตให้เราอยูใ่ น
สถานการณ์ทด่ี หู มดสิน้ หวัง แต่พระองค์ยงั เป็ นพระเจ้าทีท่ รงสัตย์ซ่อื เหมือนเดิม พระองค์ตรัส
ว่า “จงวางใจในเราในสถานการณ์น้ี! จงเชือ่ ในเราและพระคําของเรา” ตราบใดทีค่ ณ
ุ ยังไม่เชือ่
พระองค์ สถานการณ์นนั ้ จะไม่ดขี น้ึ คุณจะไม่รจู้ กั ความมันคงและความสงบในชี
่
วติ แต่เมือ่
คุณเชือ่ พระองค์อย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง คุณจะไม่ตอ้ งเสียเวลากับการต่อสูก้ บั ปั ญหา ก็
จะมีเวลาทีจ่ ะเกิดผลฝ่ ายวิญญาณมากยิง่ ขึน้

ข้อ 15 “ดูเถิด บรรดาประชาชาติกเ็ หมือนนํ้าหยดหนึ่งจากถัง และนับว่าเหมือนผงบน
ตาชัง่ ดูเถิด พระองค์ทรงหยิบเกาะทัง้ หลายขึน้ มาเหมือนผงคลี” คุณเคยคิดไม่วา่ การทีจ่ ะ
ปกครองประเทศ ซักประเทศหนึ่งจะเป็ นอย่างไร? แน่นอนว่าเป็ นหน้าทีทย่ี งุ่ ยากลําบากไม่
น้อย แต่การปกครองประชาชาติทงั ้ สิน้ ก็เหมือนกับการหิว้ นํ้าหยดเดียวสําหรับพระเยซูคริสต์!
แต่ แทนทีจ่ ะรอคอยพระองค์ คนเรามักจะล่องวิธนี ้ีหรือวิธนี นั ้ หรือวิง่ นี้วงิ่ โน้นเพือ่ ทีจ่ ะพ้น
โพนปั ญหา หรือไม่กเ็ รียกร้องพระเจ้าทีจ่ ะจัดการต่อปั ญหาของเราเดีย่ วนี้! เรายิง่ ทําเช่นนี้ ก็
ยิง่ ทําสถานการณ์ของเราพัวพันไปเสีย
ดังนัน้
เป็ นสิง่ จําเป็ นทีเ่ ราจะต้องรอคอยผูซ้ ง่ึ มี

สติปัญญาทีส่ งู สุด ความพยายามของเราได้แต่ยดื เยือ้ ปั ญหา แต่หากเราหยุดพยายามแล้ว
วางใจในพระเจ้า พระองค์จงึ จะเข้ามาแล้วจัดการต่อปั ญหานัน้

ข้อ 16 “เลบานอนไม่พอเป็ นฟื น และสัตว์ป่านัน้ ก็ไม่พอเป็ นเครือ่ งเผาบูชา” เมือ่
อิสราเอลได้ถวายบูชาแด่พระเจ้า เขาต้องใช้ไม้เป็ นฟื น ในสมัยนัน้ เครือ่ งบูชาคือสัตว์เผา
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้เขาได้เผาไม้ทงั ้ หมด และบูชาสัตว์ทงั ้ สิน้ นัน้ ก็ยงั ไม่พอทีจ่ ะเทียบกับ
พระสิรขิ องพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงยิง่ ใหญ่ ไม่มสี งิ่ ใดเปรียบปานกับพระองค์ได้ แม้จะ
เอาไม้และสัตว์ทงั ้ สิน้ ไปเผาบูชาถวายแด่พระองค์
ข้อ 17 “ต่อพระองค์บรรดาประชาชาติทงั ้ สิน้ ก็เหมือนไม่มอี ะไรเลย พระองค์ทรงนับว่า
เขาน้อยยิง่ กว่าศูนย์” อย่างทีม่ เี ขียนไว้ในข้อ 15 “ดูเถิด บรรดาประชาชาติกเ็ หมือนนํ้าหยด
หนึ่งจากถัง และนับว่าเหมือนผงบนตาชัง่ ดูเถิด พระองค์ทรงหยิบเกาะทัง้ หลายขึน้ มา
เหมือนผงคลี” พระองค์สามารถหยิบเกาะขึน้ โดยไม่จาํ เป็ นยกนิ้วขึน้
อย่างทีพ่ ระองค์ทรง
กระทํากับเกาะคราคาทาโอ (ที่ อินโดนีเซีย) ในปี ค.ศ. 1883
ข้อ 18 “ท่านจะเปรียบพระองค์เหมือนผูใ้ ด หรือเปรียบพระองค์คล้ายกับอะไร” ใคร
จะเปรียบกับพระเจ้าได้? คําถามนี้ถกู ตัง้ ขึน้ โดยไม่ตอ้ งมีคาํ ตอบ แต่เพือ่ ให้เราจะคิดถึงความ
เลศของพระองค์ เนื่องจากว่าไม่มใี ครทีเ่ ปรียบกับพระองค์ได้ เราจึงไม่มเี หตุผลทีจ่ ะวางใจใน
ผูอ้ น่ื นอกจากพระองค์และพระคําของพระองค์ แต่ชนชาติอสิ ราเองได้วางใจในสิง่ อืน่ โดยสร้าง
รูปเคารพหุม้ ทอง แล้วไม่เกรงกลัวทีจ่ ะเปรียบสิง่ เหล่านัน้ กับพระเจ้า
ข้อ 19 “รูปเคารพน่ะหรือ ช่างเขาหล่อมันไว้ ช่างทองเอาทองคําปิ ดไว้ และหล่อโซ่
เงินให้” เขาสร้างรูปเคารพขึน้ มาแล้วเรียกมันว่า “พระเจ้า” ใครสร้างรูปเคารพนัน้ ? มนุ ษย์
สร้าง! สิง่ ทีเ่ ขาทํากับมือของเขาเอง เขาเรียกว่า “พระเจ้า” ถ้ามนุ ษย์สร้างอะไรด้วยมือเอง
แล้วเรียกสิง่ นัน้ “พระเจ้า” เขากําลังนมัสการอะไร? เขานมัสการยกย่องตัวเอง! ในวลีสดุ ท้าย
ของประยกนี้มถี อยคําอย่างถากถางว่า “และหล่อโซ่เงินให้” ในการตัง้ รูปเคารพ คนสร้าง
มักจะต้องมีโซ่ผกู ไว้ เพือ่ ไม่ให้มนั ล้มลง อย่างไรก็ตาม อิสราเอลยังเรียกสิง่ นัน้ “พระเจ้า”
แล้วพิงพาและวางใจในมันด้วย!
ตอนนี้ คุณกําลังพิงพาอะไรอยู?่ คุณกําลังวางใจในสิง่ ใด? คุณคงมีรปู เคารพของคุณ
อาจเป็ นเงิน บุคคล สิง่ ของ หรือความฝั นของคุณ คุณกําลังรอคอยอะไรอยู?่ คุณอาจหัว

เหราะเยอะเย้ยชาวยิวทีเ่ ขาสร้างพระเจ้าของเขาขึน้ มาซึง่ ไม่สามารถยืนอยูโ่ ดยตัวเองได้ แต่ม ี
กีค่ รัง้ ทีค่ ณ
ุ เองก็โง่เหมือนกันเพราะวางใจในสิง่ ของ? ถ้าคุณวางใจในเงิน วางใจในมนุ ษย์ซกั
คนหนึ่ง หรือวางใจในสิง่ ของหรือสถานการณ์ใด คุณก็โง่พอๆ กับคนเหล่านัน้ ทีบ่ อกว่า “นี้คอื
พระเจ้า” แล้วต้องเอาโซ่มาผูกไว้ ไม่ให้ลม้ ลง

ข้อ 20 “เขาผูท้ ย่ี ากจนก็เลือกสิง่ ทีเ่ ป็ นเครือ่ งบูชา เป็ นไม้ทไ่ี ม่ผุ...”
เขาได้เสาะหา
ป่ าไม้และได้เจอไม้ทไ่ี ม่ผุ เอาไม้นนั ้ มาตกแตงให้เป็ นรูปเคารพ แล้วได้วางใจในไม้นนั ้ แต่ไม่
มีรปู เคารพ ก็ไม่มพี ระเจ้าทีเ่ ขาสร้างด้วยมือของเขาเอง ซึง่ สามารถช่วยเขาได้ในเวลาทุกข์
ยากของเขา เช่นเดียวกัน ในฐานะเป็ นผูเ้ ชือ่ เราไม่สามารถวางใจในรูปเคารพในชีวติ ของเรา
ไม่วา่ รูปเคารพนัน้ เป็ นสิง่ ใดก็ตาม
“เขาเสาะหาช่างทีม่ ฝี ีมอื มาตกแต่งเป็ นรูปเคารพทีไ่ ม่หวันไหว”
่
(ข้อ 20 ข) การแปล
ตรงจากภาษาฮีบรูเป็ น “...มาทํารูปแกะสลักซึง่ จะไม่ลม้ ลง” การทีจ่ ะสร้างรูปเคารพทีไ่ ม่ลม้ ลง
ต้องการช่างทีม่ ฝี ีมอื แล้วเมือ่ เขาได้สร้างรูปเคารพเสร็จแล้ว ทุกคนจะกราบลงแล้วบอกว่า
“ข้าวางใจในพระองค์ โอรูปเคารพของข้า ... โอเทพซีอุส...โอเทพวีนสั ...โอข้าแต่เทพจุปีเต
อร์...
การกระทํานี้เป็ นสิง่ ทีฉ่ ลาดมาก ฉลาดเท่ากับผูเ้ ชือ่ ในวันนี้ซง่ึ ยังวางใจในสิง่ ใดนอกจาก
พระคําของพระเจ้า
การวางใจในสิง่ ใดนอกจากพระคําพระเจ้าเพือ่ จะมีความมันคงในชี
่
วติ
หรือเพือ่ จะมีความสุขหรือสิง่ ใดซึง่ คุณอยากจะได้ จะไม่เกิดผล
์
ข้อ 25 กับ 26 ไม่มสี งิ่ ได้ทส่ี ามารถเปรียบกับพระผูบ้ ริสทุ ธิของเรา
คือ องค์พระเยซู
คริสต์เจ้า พระองค์ตรัสว่า “เจ้าจะเปรียบเรากับผูใ้ ดเล่า ซึง่ เราจะเหมือนเขา จงแหง
หน้าขึน้ ดูวา่ ผูใ้ ดสร้างสิง่ เหล่านี้ พระองค์ผทู้ รงนําบริวารออกมาตามจํานวน เรียกชือ่
์ มแข็ง
มันทัง้ หมด โดยอนุ ภาพอันยิง่ ใหญ่ของพระองค์ และเพราะพระองค์ทรงฤทธิเข้
จึงไม่ขาดไปสักดวงเดียว”
(อิสยาห์ 40:25,26) พระเยซูคริสต์ทรงสร้างทุกสิง่ ขึน้ มา
พระองค์ทรงสร้างกลุม่ ดาวนับเป็ นล้านกลุม่
และพระองค์ทรงทราบถึงจํานวนนับถึง
ดวงดาวสุดท้าย นี่แน่ะ คือความสัพพัญญูของพระองค์
ข้อควรตระหนักว่า หากพระเยซูคริสต์ทรงฤทธิ ์อนุ ภาพพอทีจ่ ะสร้างจักรวาล
ขึน้ มา และสามารถทราบตําแหนงของดาวทุกดวงในทุกเวลา พระองค์กจ็ ะเอาพระทัยใส่
กับปั ญหาของคุณด้วย
ไม่มนี กกระจาบตัวหนึ่งตกถึงดินโดยพระองค์จะไม่ทรงทราบ

(มัทธิว 10:29-31) พระเจ้า ผูท้ รงสร้างจักรวาลและรักษามันไว้ ยังทรงหวงใยคุณและผม
พระองค์ทรงพร้อมทีจ่ ะช่วยแก่ปัญหาของเรา
ถ้าพระองค์ทรงทราบถึงสภาพและ
ตําแหน่งของดาวทุกดวงในจักรวาล
คุณจะมันใจได้วา่ พระองค์จะไม่ทรงลืมคุณ!
อย่างไรก็ตาม พระองค์ขออย่างเดียวจากคูณ คือคูณจะต้องรอคอยพระองค์! คุณ
จําเป็ นต้องเชือ่ ในพระคําอย่างต่อเนื่อง ไม่วา่ สถานการณ์จะเป็ นอย่างไรก็ตาม
“แต่ถา้ ไม่มคี วามเชือ่ แล้ว ก็จะเป็ นทีพ่ อพระทัยพระเจ้าก็ไม่ได้เลย” (ฮีบรู 11:6)
“เพราะเราดําเนินโดยความเชือ่ ไม่ใช่ตามทีต่ ามองเห็น” (2 โครินธ์ 5:7)
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