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ทา่มกลางปัญหาต่างๆ ในชวีติ ทหารของพระครสิตย์นือยูอ่ยา่งมัน่คงบนศลิาแหง่

ความจรงิ คอืพระคาํของพระเจา้ เขาสงบใจ เพราะเชือ่มัน่ในพระสญัญาของพระ

เจา้ ซึง่พระองคท์รงรกัษาไวด้ว้ยความสตัยซ์ื่อและฤทธิเ์ดชอนัมัน่คงของพระองค์

“การสูร้บเป็นของพระเจา้” (1 ซามเูอล 17:47ข)

“จงน่ิงไว้ คอยดคูวามรอดทีม่าจากพระเจา้” (อพยพ 14:13)

การดาํเนินชวีติดว้ยความเชือ่ เป็นวธิกีารซึง่พระเจา้ทรงจดัเตรยีมใหค้ณุใน

ฐานะเป็นผูเ้ชือ่ในพระเยซคูรสิต์ ซึง่เป็นการพาํนกัทีค่ณุจะไดพ้บกบัความสขุ

ความมัน่คง และความสนัตใินแต่ละขณะเวลา แต่คณุจะเขา้ถงึการพาํนกัน้ีได้

อยา่งไรในเมือ่คณุถกูหอ้มลอ้มดว้ยความกดดนั ความทุกขย์าก และ ความหายนะ?

พระเจา้ทรงปรารถนาใหค้ณุทาํอยา่งเดยีวเทา่นัน้ คอื วางใจในพระองค์ เชือ่

ในพระคาํของพระองค์ และประยกุตพ์ระสญัญาของพระองคด์ว้ยความเชือ่ แลว้

นํามาใชก้บัประสบการณ์ของคณุ ถา้คณุไดว้างใจในพระองคส์าํหรบัสิง่ทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุ

ทีพ่ระองคท์รงประทานใหคุ้ณ คอืความรอด คณุสามารถวางใจในพระองคส์าํหรบั

เรือ่งอืน่ๆ ทีร่องลงมา คอืการแกไ้ขสาํหรบัปัญหาของคณุ

เมือ่คณุไดใ้ชว้ธิกีารสาํหรบัการดาํเนินชวีติดว้ยความเชือ่ คณุจะมัน่คงในพระ

คาํของพระองค์ และหลกัคาํสอนในพระคมัภรีก์ลายเป็นความจรงิทีม่ชีวีติในทุก

ประสบการณ์ของคณุ ไมว่า่จะเกดิอะไรขึน้กบัคณุ ไมว่า่คณุตอ้งเผชญิปัญหาหนกั

เทา่ใด คณุจะมี ‘สนัตสิขุแหง่พระเจา้ ซึง่เกนิความเขา้ใจ’
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ปรารถนาท่ีจะสะทอ้นพระคุณของพระองค์ เพราะฉะนั้นทางพนัธกิจน้ีจึงไม่ขอ

ค่าตอบแทน เม่ือผูเ้ช่ือไดส้าํนึกถึงคุณค่าในการเผยแผห่ลกัคาํสอนพระคมัภีร์แลว้ เขาจึง
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อารมัภบท

ก่อนทีท่า่นจะเริม่ตน้ศกึษาบทเรยีนพระคมัภรี์ ถา้คณุเป็นผูเ้ชือ่ในพระเยซู

ครสิตเ์จา้ จงกลา่วถงึ (สารภาพ) บาปของทา่นโดยสว่นตวักบัพระเจา้

“ถา้เรากลา่วถงึ (สารภาพ) บาปของเรา พระองคท์รงสตัยซ์ื่อและเทีย่ง

ธรรม กจ็ะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชาํระเราใหพ้น้จากการ

อธรรมทัง้สิน้” ( 1 ยอหน์ 1:9 )

จากน้ีทา่นจะมสีมัพนัธภาพกบัพระองค์ และจะไดร้บัการทรงนําจากพระ

วญิญาณบรสิทุธิ ์ ทา่นจงึพรอ้มทีจ่ะศกึษาพระคาํของพระเจา้

“พระเจา้ทรงเป็นวญิญาณ และผูท้ีน่มสัการพระองค์ ตอ้งนมสัการ

พระองคด์ว้ย [การทรงนําจากการประกอบดว้ย] พระวญิญาณและ

ความจรงิ [หลกัคาํสอนพระคมัภรี]์” (ยอหน์ 4: 24)

ถา้หากทา่นไมเ่ชือ่ในองคพ์ระเยซคูรสิตเ์จา้ทรงเป็นพระผูช้ว่ยใหร้อดของ

ทา่น ประเดน็สาํคญัไมใ่ชก่ารสารภาพบาป เพราะทา่นจาํเป็นตอ้งเชือ่ในพระเยซู

ครสิตเ์จา้ก่อนทีจ่ะไดร้บัการยกโทษจากบาปทีเ่คยทาํมา

“ผูท้ีว่างใจในพระบุตรกม็ชีวีตินิรนัดร์ ผูท้ ีไ่มเ่ชือ่ฟังพระบุตรกจ็ะไมไ่ด้

เหน็ชวีติ แต่พระพโิรธของพระเจา้ตกอยูก่บัเขา” (ยอหน์ 3:36)



เพราะวา่พระวจนะของพระเจา้นั้นไม่ตายและทรงพลานุภาพอยูเ่สมอ คมยิง่กวา่

ดาบสองคมใดๆ แทงทะลุจนกระทั้งจิตใจ และ วญิญาณของมนุษยจ์นสามารถ

แยกออกจากกนัได้ และขอ้กระดูกและไขมนัในกระดูกกส็ามารถแยกออกจาก

กนัได้ (ฮีบรู 4:12)

พระคมัภีร์ทุกตอนไดรั้บการดลใจ จากพระเจา้ และเป็นประโยชน์ในการสอน

การตกัเตือนวา่กล่าว การปรับปรุงแกไ้ขคนใหดี้ และการอบรมในทางธรรม

เพื่อใหค้นของพระเจา้จะพรักพร้อมท่ีจะกระทาํการดีทุกอยา่ง (2 ทิโมธี 3:16-17)

จงอุตส่าห์สาํแดงตนวา่ไดท้รงพิสูจน์แลว้ เป็นคนงานท่ีไม่ตอ้งอาย ใชพ้ระวจนะ

แห่งความจริงอยา่งถูกตอ้ง (2 ทิโมธี 2:15)



การดาํเนินชวีติดว้ยความเชือ่

หลกัการของการดาํเนินชีวิตด้วยความเชื่อ

สมยัก่อนมนุษยค์ดิกนัวา่ เป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะบนิเรว็กวา่ความเรว็ของเสยีง แต่ดว้ย

การพฒันาวทิยาศาสตร์ สิง่น้ีกลายเป็นความจรงิแลว้ มนุษยไ์ดท้าํลายกาํแพงความเรว็ของ

เสยีง มนุษยไ์ดป้ระสบความสาํเรจ็ในสิง่ทีเ่คยคดิวา่เป็นไปไมไ่ด้ ผูเ้ชือ่กม็กีาํแพงหน่ึงทีเ่ป็น

อุปสรรคสาํหรบัเขา ซึง่ผมมกัเรยีกวา่ กาํแพงทีข่วางกัน้ความเชือ่ การทะลุกาํแพงความเรว็

ของเสยีงนัน้ตอ้งการความเรว็สงู แต่ในทางตรงกนัขา้ม ถา้เราจะทะลุกาํแพงทีข่วางกัน้ความ

เชือ่นัน้ เราจาํเป็นตอ้งหยดุน่ิง เพราะการดาํเนินชวีติดว้ยความเชือ่ไมไ่ดอ้าศยัการกระทาํ

หรอืการเคลือ่นไหวใดๆ แคเ่พยีงเราเชือ่ในพระเจา้ แลว้รอคอยและวางใจในพระองคอ์ยา่งไม่

หยดุยัง้ น้ีคอืวธิกีารทีอ่ศัจรรยซ์ึง่พระเจา้ประทานใหแ้ก่ผูเ้ชือ่ทุกคน

เราควรรูอ้ยูแ่ลว้วา่ผูเ้ชือ่ทุกคนไดร้บัตาํแหน่งอนัเลศิประเสรฐิโดยการทีเ่รา “อยูใ่นพระ

ครสิต”์

“เหตุฉะนัน้การลงโทษจงึไมม่แีก่คนทัง้หลายทีอ่ยูใ่นพระเยซคูรสิต”์ (โรม 8:1ก)

เรากร็ูอ้ยูว่า่เรามชีวีติใหมโ่ดยพระครสิต์ โดยใชก้ารอุปมาเราคอืกระดกูจากกระดกู

และเน้ือจากเน้ือของพระองค์ (ปฐมกาล 2:23; เปรยีบกบั เอเฟซสั 5:29-30) เรามชีวีตินิรนัดร์

โดยพระครสิต์ เราไดร้บัความชอบธรรมอนัสมบรูณ์แบบของพระองค์ เราเป็นบุตร และ

ทายาทของพระเจา้โดยพระครสิต์ เราไดร้บัการเลอืกโดยพระครสิต์ และเรากเ็ป็นปโุรหติโดย

พระครสิต์ ซึง่ทัง้หมดน้ีใหเ้ราไดร้บัตาํแหน่งทีส่มบรูณ์แบบในพระองค์ แต่ผูเ้ชือ่หลายคนยงั

ไมไ่ดส้าํนึกในสิง่ทีพ่ระเจา้ประทานใหแ้ก่เขา ซึง่พระองคใ์หเ้พือ่เขาจะมชีวีติฝ่ายวญิญาณที่

สมบรูณ์แบบในเวลาทีผู่เ้ชือ่ยงัอยูใ่นโลกน้ี

คนเรามกัจะวิง่ไปวิง่มาโดยไขวค่วา้สิง่ทีเ่ราคดิวา่จะใหค้วามสขุแก่เรา แทนทีจ่ะหยดุ

น่ิง แลว้เขา้ไปสูก่ารพาํนกัของพระเจา้ ในการพาํนักนัน่เราไดพ้บความสงบ สนัตสิขุ ความ

เขม้แขง็ ความมัน่คง และฤทธิเ์ดช ไมว่า่จะเกดิอะไรขึน้ ไมว่า่สถานการณ์จะกดดนัหรอื



ปัญหาจะใหญ่โตเพยีงใด เรายงัมี “สนัตสิขุแหง่พระเจา้ซึง่เกนิความเขา้ใจ” (ฟิลปิปี 4:7) หรอื

อยา่งทีเ่คยมคีนพดูลอ้เลน่วา่ “สนัตสิขุแหง่พระเจา้ซึง่เกนิความไมเ่ขา้ใจ”

บางครัง้พระคมัภรีเ์ขยีนถงึการพาํนกันัน้โดยใชค้าํวา่ “สะบาโต” ซึง่ไมไ่ดห้มายถงึ

วนัที่ 7 หรอืปีที่ 7 แต่เป็นสะบาโตซึง่เราสามารถพบทุกเวลา เป็นการพาํนกัแหง่ความเชือ่ ซึง่

มอียูท่า่มกลางความทุกขย์ากในชวีติของเรา เป็นทีท่ีเ่ราสามารถพบความสงบสขุภายใน

ขณะภายนอกยงัมแีต่ความวุน่วา่ย เราจะเขา้ใจถงึการพาํนกันัน้โดยศกึษาต่อจากพระธรรม

อพยพบทที่ 17, กนัดารวถิบีทที่ 20, และ ฮบีรบูทที่ 3กบั4 สามบทแรกน้ีอธบิายถงึ

หลกัการของการดาํเนินชวีติดว้ยความเชือ่ บทสดุทา้ยอธบิายถงึกลยทุธใ์นการนํามา

ประยกุตใ์ช้

เหตกุารณ์ เมริบาห์ คร ัง้ที่1

อพยพ บทที ่ 17

ในพระธรรมอพยพบทที1่7 เราไดอ้า่นถงึวกิฤตกาลในประวตัแิหง่บุตรของอสิราเอล

โดยโลหติจากลกูแก่ปัสกา เขาจงึไดร้บัการปลดปลอ่ยจากการเป็นทาสในประเทศอยีปิต์ ซึง่

เลง็ถงึการทีพ่ระเยซคูรสิตท์รงตายแทนเราทีไ่มก้างเขนเพือ่ใหเ้ราไดร้บัการปลดปลอ่ยจากบาป

เขาไดข้า้มทะเลแดงโดยพระคณุของพระเจา้ แลว้ตอ้งเผชญิกบัเรือ่งสาํคญัซึง่ผูเ้ชือ่ทุกคน

จะตอ้งพบในชวีติของเขา “ในฐานะทีฉ่นัเป็นคนทีเ่ชือ่และวางใจในพระเยซคูรสิตส์าํหรบัเรือ่งที่

ใหญ่ทีส่ดุในชวีติ คอืความรอด ฉนัยงัจะวางใจในพระองคส์าํหรบัความจาํเป็นในแต่ละวนั

และการการแกไ้ขปัญหาทุกเรือ่งในชวีติของฉนัหรอืไหม?”

ภายในสปัดาหห์น่ึง ศษิยาภบิาลมกัจะตอ้งฟังแต่เรือ่งปัญหาหรอืขา่วรา้ยจาก

สมาชกิในครสิตจกัรของเขา เมือ่ทุกอยา่งไปไดด้ว้ยดี จะไมค่่อยมใีครไปหาศษิยาภบิาล

กรณเีดยีวทีศ่ษิยาภบิาลจะฟังขา่วดจีากสมาชกิกจ็ะเป็นตอนเขาอยากจะแต่งงาน ศษิยาภบิาล

จงึไมค่อ่ยไดย้นิสิง่ดีๆ จากสมาชกิทีโ่บสถข์องเขา

อยา่งไรกด็ี ถา้เขาเป็นศษิยาภบิาลทีศ่กึษาพระคมัภรีอ์ยา่งสมํ่าเสมอ เขาจะรูจ้กัร

กลวธิซีึง่จะเป็นคาํตอบสาํหรบัปัญหาทุกเรือ่ง ซึง่จะนําพระพรมาถงึเขาและสมาชกิใน

ครสิตจกัร ไมว่า่สถานการณ์ใดๆ เขาจะมคีาํตอบทีม่พีืน้ฐานในหลกัคาํสอนพระคมัภรี์

ผูเ้ชือ่หลายคนมกัจะหวงัวา่ศษิยาภบิาลจะแนะนําเขาอยา่งเจาะจง เชน่ อยากใหเ้ขา

ตอบวา่ “คณุจะตอ้งไปทีโ่น่นแลว้เลีย้วขวา เดนิไปอกี 2 นาทเีสรจ็แลว้กระโดด 10 ครัง้ คณุจงึ



จะไมม่ปัีญหาเรือ่งน้ีอกีต่อไป” แต่ไมค่อ่ยมสีถานการณ์ทีศ่ษิยาภบิาลสามารถชีแ้นะทาง

แกปั้ญหาไดอ้ยา่งชดัเจนขนาดน้ี ก่อนทีเ่ราจะวางแผนแกปั้ญหา เราตอ้งเขา้ใจถงึหลกัการ

แกปั้ญหาก่อน ซึง่เป็นคาํตอบสาํหรบัทุกสถานการณ์ทีผู่เ้ชือ่จะตอ้งพบ

“เพราะวา่พระเจา้ไดท้รงกระทาํพระองค์ ผูท้รงไมม่บีาปใหบ้าป เพราะเหน็แก่เรา เพือ่เราจะ

ไดเ้ป็นคนชอบธรรมของพระเจา้ทางพระองค”์ (2 โครนิธ์ 5:21)

พระเยซคูรสิตท์รงไถ่บาปของคณุ ซึง่แกปั้ญหาเรือ่งบาปอยา่งสมบรูณ์แบบ (1 เป

โตร 2:24) การตายบนไมก้างเขนของพระองคใ์นฐานะเป็นผูแ้ทนเรา ไดล้บลา้งบาปเราและให้

เราพน้จากคา่จา้งของบาป ซึง่เคยกัน้ระหวา่งเรากบัพระเจา้ (เอเฟซสั 1:7; โคโลสี 2:14) เมือ่

คณุเชือ่ในพระครสิต์ บาปเก่าของคณุรบัการอภยัโทษ แลว้คุณไดเ้ขา้สูค่วามสมัพนัธนิ์รนัดร์

กบัพระเจา้ แมค้ณุอาจจะไมเ่ขา้ใจในเรือ่งความรอดนิรนัดรข์องคุณ แต่กเ็ป็นสิง่สาํคญัมากที่

คณุจะตอ้งเขา้ใจในสิง่ทีพ่ระเจา้จดัเตรยีมไวส้าํหรบัคณุในชว่งเวลาทีค่ณุยงัมชีวีติอยูใ่นโลกน้ี

พระเจา้ทรงประทานวธิกีารหลายอยา่งซึง่คณุสามารถประยกุตม์าใชใ้นประสบการณ์ชวีติ เพือ่

คณุจะมชีวีติฝ่ายวญิญาณทีส่มบรูณ์และเตม็ไปดว้ยพระพร มกีารตัง้ตน้ใหม่ (1ยอหน์ 1:9) ซึง่

จะชาํระคุณใหบ้รสิทุธิจ์ากความบาปและการกระทาํผดิทีค่ณุไดท้าํหลงัจากคณุไดร้บัความรอด

คณุสามารถมสีมัพนัธภาพกบัพระเจา้ทุกวนัเวลาในชวีติของคณุ คณุกร็บัวธิกีารทีจ่ะนมสัการ

พระองคแ์ละเป็นผูแ้ทนพระองค์ แลว้กม็วีธิกีารทีจ่ะถวายเกยีรตพิระองค์ ไมว่า่คณุเป็นใคร

และ กไ็มว่า่คณุทอ้ใจกบัชวีติมากแคไ่หน ตราบไดท้ีค่ณุยงัอยูบ่นโลก พระองคท์รงมพีระ

ประสงคส์าํหรบัชวีติของคณุ พระองคท์รงปรารถนาใหค้ณุถวายเกยีรตแิดพ่ระองคแ์ละใหค้ณุ

ทาํหน้าทีเ่ป็นทตูของพระครสิต์ (2 โครนิธ์ 5:20)

เรายงัตอ้งเผชญิกบัการทดสอบความเชือ่อยา่งทีช่นชาตอิสิราเอลตอ้งพบเกอืบ 4 พนัปี

ทีแ่ลว้ แต่พระเจา้ทรงประทานวธิทีางในการแกไ้ขใหก้บัผูเ้ชือ่ของยคุครสิตจกัรซึง่ชนชาติ

อสิราเอลไมม่ี เหตุการณ์ทีเ่ขาตอ้งเผชญิทีท่ะเลแดงไดแ้ตะตอ้งเขาถงึชวีติสว่นตวัทุกคน

แรกๆ กด็เูหมอืนวา่เขาตกอยูก่บัสถานการณ์ทีไ่มม่ทีางออก แต่เมือ่พจิารณาดถูงึการทีพ่ระ

เจา้ทรงนําเขาออกมาจากประเทศอยีปิต์ เราเหน็วา่เป็นสถานการณ์ทีเ่ขาไมส่มควรกระวน

กระวาย

ข้อ 1 “ชมุนุมชนชาตอิสิราเอลทัง้หมด ยกออกจากถิน่ทุรกนัดารสิน้ ไปเป็นระยะๆ

ตามพระบญัชาของพระเจา้...” ขอใหส้งัเกตวา่ พระเจา้ทรงนําเขามาถงึทีน่ัน่ “ตามพระบญัชา



ของพระเจา้” คณุเคยถูกหลอกจากนักประกาศทีพ่ดูเอาใจผูฟั้งไหม? “เชือ่ในพระครสิตแ์ลว้

คณุจะไมม่ปัีญหาในชวีติอกีต่อไป” คาํพดูอยา่งน้ีไมจ่รงิเลย ตรงกนัขา้ม พระเยซคูรสิตต์รสัวา่

“เราไดบ้อกเรือ่งน้ีแก่ทา่น เพือ่ทา่นจะไดม้สีนัตสิขุในเรา ในโลกน้ีทา่นจะประสบ

ความทุกขย์าก แต่จงชืน่ใจเถดิ เพราะวา่เราไดช้นะโลกแลว้” (ยอหน์ 16:33)

ถงึแมว้า่คุณมชีวีตินิรนัดรก์บัพระเจา้แลว้ คณุยงัจะตอ้งเผชญิกบัปัญหาตราบใดที่

คณุยงัอยูบ่นโลกน้ี อยา่งไรกต็าม คณุกม็วีธิทีีจ่ะใหค้ณุเผชญิปัญหานัน้ดว้ยความมัน่ใจและ

ความสงบใจ คณุยงัไมไ่ดด้าํเนินชวีติครสิเตยีนจนกวา่คณุไดม้ปีระสบการณ์อยา่งหมดหนทาง

เมือ่ลาํธารจะแหง้ ( 1 พงศก์ษตัรยิ์ 17:7) เมือ่คณุไมส่ามารถแกไ้ขโดยอาศยัปัญญาหรอืกาํลงั

ของมนุษย์ เมือ่คณุคดิไมอ่อก พดูไมอ่อก อธษิฐานกไ็มอ่อก! คณุจะไมม่ปีระสบการณ์ชวีติค

รสิเตยีนจนกวา่คณุจะประสบกบัเหตุการณ์การณอยา่งน้ี เพราะวา่ในทีส่ดุ พระเจา้จะนําผูเ้ชือ่

ทุกคนถงึแมส้ถานการณ์ทีด่เูหมอืนวา่จะไมม่ทีางออก พระเจา้ไดท้รงกระทาํอยา่งน้ีแก่บรรดา

บุตรของอสิราเอล พระเจา้ทรงนําเขาจากการเป็นทาสทีอ่ยีปิต์ ทรงนําเขาขา้มทะเลแดง แลว้

ตอนน้ีเขาไดอ้ยูท่ีท่ ีห่น่ึงชือ่ เรฟีดมิ ซึง่อยูใ่นถิน่ทุรกนัดาร ทีแ่หง่น้ีไมม่น้ํีาดืม่สกัหยดเดยีว มี

คนมากมายถงึ 2 ลา้นคน และไมม่น้ํีาดืม่ คาํวา่ ถิน่ทุรกนัดาร หรอื ทะเลทราย ในภาษาฮบี

รเูรยีกวา่ “มดิบาร”์ หมายถงึทีเ่ปลา่เปลีย่วมแีต่พืน้ทราย ชนชาตอิสิราเอลทุกขท์รมานเพาระ

กระหายน้ํามาก แต่พระเจา้ทรงอนุญาตใหเ้หตุการณ์น้ีเกดิขึน้อยา่งมจีดุประสงค์ พระเจา้ได้

ทรงตรสักบัชนชาตอิสิราเอลสมยันัน้เหมอืนอยา่งทีพ่ระองคท์รงตรสักบัผูเ้ชือ่ในสมยัปัจจบุนัวา่

เจา้จะวางใจในเราไหม?

คณุไดว้างใจในพระองคส์าํหรบัเรือ่งความรอดหรอืไม่ คณุไดเ้ชือ่ในพระเยซแูละรบั

พระองคเ์ขา้มาในชวีติใหเ้ป็นพระผูช้ว่ยใหร้อดและพระผูเ้ป็นเจา้ของคุณหรอืยงั?

“พระองคผ์ูม้ไิดท้รงหวงพระบุตรของพระองค์ แต่ไดท้รงโปรดประทานพระบุตรนัน้เพือ่

ประโยชน์แก่เรา ถา้เชน่นัน้พระองคจ์ะไมท่รงโปรดประทานสิง่สารพดัใหเ้ราทัง้หลาย ดว้ยกนั

กบัพระบุตรนัน้หรอื” (โรม 8:32)

สิง่น้ีเป็นสิง่ทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุทีพ่ระเจา้ทรงกระทาํใหเ้ราในขณะทีเ่รายงัเป็นผูท้ีไ่มเ่ชือ่

การทีพ่ระเจา้ทรงสง่พระบุตรมายงัไมก้างเขนเพือ่ทีจ่ะรบัการลงโทษบาปแทนเรา เป็นการ

เสยีสละทีใ่หญ่ทีส่ดุทีพ่ระองคท์รงสามารถกระทาํได้ พระองคท์รงกระทาํเพือ่คณุในขณะทีค่ณุ



เป็นศตัรขูองพระองค์ และเราทุกคนกเ็ป็นศตัรขูองพระองคข์ณะทีพ่ระเยซคูรสิตท์รงตายเพือ่

เรา (โรม 5:10) พระองคจ์ะทรงชอบประทยัทีจ่ะกระทาํน้อยลงไปกวา่นัน้ในเมือ่เราเป็นบุตร

ของพระองคแ์ลว้หรอื? (ยอหน์ 1:12) ไมเ่ลย! พระองคท์รงประสงคท์ีจ่ะกระทาํมากทีส่ดุใหเ้รา

แต่มเีพยีงสิง่เดยีวเทา่นัน้ซึง่พระองคท์รงปรารถนาจากเราก่อนทีเ่ราสามารถเขา้ไปถงึการ

พาํนกั ซึง่เป็นการสะบาโตต่อเน่ืองและสถานแหง่ความสงบและความมัน่คง พระเจา้ปรารถนา

ใหเ้รามคีวามเชือ่! พระองคท์รงตรสัอยูว่า่ “เจา้จะวางใจในเราไหม?” ดว้ยพระประสงคน้ี์

พระองคท์รงประทานพระสญัญาในพระคมัภรี์ ซึง่เราสามารถประยกุตด์ว้ยความเชือ่เพือ่

นํามาใชใ้นชวีติ ซึง่เป็นพระสญัญาทีม่อบความสงบสขุแก่ผูเ้ชือ่

สว่นชนชาตอิสิราเอลนัน้ เหตุการณ์น้ีเป็นโอกาสดสีาํหรบัเขาทีจ่ะวางใจในการทรง

จดัเตรยีมของพระเจา้ และทีจ่ะเขา้ถงึการพาํนกัของพระองค์ จะดมีากถา้เราสามารถอา่นใน

ขอ้ 2 วา่ “เหตุฉะนัน้ประชาชนจงึคกุเขา่ลงและอธฐิานกบัพระเจา้วา่ ‘ขอบคณุพระเจา้สาํหรบั

โอกาสพเิศษทีเ่ราจะตอ้งวางใจในพระองค์ ถงึแมส้ถานการณ์ดเูหมอืนเราไมม่ทีางออก เราจะ

รอคอยพระองคท์ีน้ี่ เราวางใจในพระองคส์าํหรบัน้ํา และเรายนิดทีีจ่ะรอคอยการอศัจรรยข์อง

พระองค์ เรายงัจาํคาํพดูของโมเสสก่อนทีเ่ราขา้มทะเลแดงวา่ ‘หยดุน่ิงเสยี แลว้คอยดคูวาม

รอดทีจ่ะมาจากพระเจา้’ และเราไดย้นืทีนั่น่และไดเ้หน็ความรอดทีไ่ดม้าจากพระองค์ ตอนน้ีเรา

ยนิดทีีจ่ะอยูน่ิ่งๆ เพือ่ทีจ่ะเหน็ความยิง่ใหญ่ของพระองคอ์กีครัง้หน่ึง’ ”

จะเป็นสิง่ทีด่เีลศถา้เราสามารถเชือ่ดงัน้ีเสมอ แต่ถา้เป็นอยา่งนัน้จรงิ ผมกไ็มจ่าํเป็น

ทีจ่ะตอ้งเทศนาเรือ่งน้ี ตรงกนัขา้ม ลองคดิดวูา่คนมกัจะทาํอะไรในเมือ่มวีกิฤตการณ์เกดิขึน้

หลายคนมากทเีดยีวทีต่ดิกาํแพงทีข่วางกัน้ความเชือ่นัน้ เขาพลาดทีจ่ะดาํเนินไปดว้ยความ

เชือ่ ตกใจ หวาดหวัน่ และเสยีสติ แต่ถา้จะตอ้งมพีวกคนในโลกน้ีซึง่ควรแสดงความสงบใจ

และความกลา้หาญ สนัตสิขุและความปีตยินิดี ความเขม้แขง็และอทิธพิล ทา่มกลางความ

วุน่วายและความกดดนั กค็วรเป็นทุกคนทีรู่จ้กัพระเยซคูรสิตใ์นฐานะเป็นพระผูช้ว่ยใหร้อดและ

พระผูเ้ป็นเจา้

ข้อ 2 แทนทีจ่ะเหน็ชาวอสิราเอลแสดงความเขม้แขง็ เราไดอ้า่นในขอ้ 2 วา่ “เหตุฉะนัน้

ประชาชนจงึกลา่วหาวา่เป็นความผดิของโมเสส” ในภาษาฮบีรเูราไดพ้บคาํวา่ “เมรบิาห”์ ซึง่มี

ความหมายวา่ “แสดงความขอ้งใจ”, “บน่” หรอื “วจิารณ์” ต่อไปน้ีผมจะใชค้าํวา่ “เมรบิาห”์ ซึง่

จะชว่ยคณุใหเ้ขา้ใจถงึเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้มากยิง่ขึน้

ประชาชนได้ “เมรบิาห”์ ต่อหน้าโมเสส เขาไดว้จิารณ์โมเสส บน่และวุน่วายต่อหน้า

เขา ประชาชนเรยีกรอ้งวา่ “ใหน้ํ้าพวกขา้ดืม่ซ”ิ การขอรอ้งดงัน้ีแปลกประหลาดมาก เขาคดิวา่



โมเสสจะเสกน้ําใหป้รากฏต่อหน้าเขาหรอื? ความรอดมาจากพระเจา้เพยีงผูเ้ดยีว ซึง่โมเสสได้

บอกเขาตลอดมา ถา้สถานการณ์ไปไดด้ว้ยดี โมเสสจะไมไ่ดร้บัคาํชมเชย แต่เมือ่สถานการณ์

แย่ โมเสสถกูกลา่วหาอยูเ่สมอ พฤตกิรรมดงัน้ีเป็นผลของธรรมชาตบิาป มนุษยช์อบจะหาแพะ

รบับาปแทนทีจ่ะรบัผดิชอบเอง แพะรบับาปนัน้มกัจะเป็นผูนํ้า “โมเสสจงึบอกเขาวา่ “พวกเจา้

หาเรือ่งเราทาํไม เหตุไฉนพวกเจา้จงึบงัอาจลองดกีบัพระเจา้” โมเสสอาจถามต่อวา่ “พระเจา้

เลก็เกนิไปสาํหรบัเราหรอื พระเจา้ไมส่ามารถจดัเตรยีมความจาํเป็นของเราหรอื เป็นผูใ้ดเลา่ ที่

ทรงนําเราออกมาจากการเป็นทาสในประเทศอยีปิต์ ถา้พระเจา้ทรงกระทาํการใหญ่ทีน่ัน้แลว้

จะเป็นไปไดไ้หมวา่ พระเจา้ ผูท้ีท่รงแหวกทะเลแดง จะสามารถจดัน้ําใหด้ืม่?”

ข้อ 3 “ประชาชนกระหายน้ําทีต่าํบลนัน้” เหตุการณ์น้ีเป็นปัญหาทีแ่ทจ้รงิ ประชาชนได้ “เมริ

บาห”์ ต่อโมเสสแลว้วา่ “ทาํไมทา่นไดพ้าพวกขา้ ทัง้บุตรและฝงูสตัวข์องขา้ออกมาจากประเทศ

อยีปิตใ์หอ้ดน้ําตาย” ในเวลาวกิฤตจะตอ้งมบีางกลุม่ทีช่อบบน่เสมอ อยา่งไรกต็าม พระเจา้

ทรงไมป่ระสงคใ์หผู้เ้ชือ่สกัคนหน่ึงไดบ่้นต่อวกิฤตการณ์ใดๆ พระเจา้ทรงประสงคใ์หผู้เ้ชือ่ทุก

คนไดว้างใจในพระองค์ ประยกุตค์วามเชือ่พรอ้มกบัพระสญัญาของพระองค์ ทีจ่ะทะลุกาํแพง

ซึง่ขวางกัน้ความเชือ่นัน้! แต่เมือ่เราบน่หรอืวจิารณ์คนอืน่ในสถานการณ์กดดนั นัน่กาํลงัแสดง

วา่ เราไมม่คีวามเชือ่ และไมไ่ดว้างใจในพระองค์

ในขอ้ต่อๆไปเราจะเหน็ถงึการแกไ้ขปัญหาซึง่มาโดยพระคุณพระเจา้เทา่นัน้ ผูเ้ชือ่

บางคนไมเ่คยเหน็ถงึสิง่ทีพ่ระคณุของพระองคม์ไีวส้าํหรบัเขา แมก้ระทัง้ความรอดทีเ่ขารบั

เพราะความเชือ่ในพระครสิตโ์ดยพระคุณ เป็นสิง่ทีน่่าอศัจรรยท์ีพ่ระเจา้ทรงประทานสิง่ทีเ่ราไม่

ควรจะรบัอยูเ่สมอ ถงึแมช้นชาตอิสิราเอลมคีวามคดิและพฤตกิรรมทีผ่ดิกบัน้ําพระทยัพระเจา้

อยูเ่สมอ พระเจา้กจ็ะทรงประทานน้ําใหแ้ก่เขา สว่นโมเสสเอง เขาจะตอบสนองต่อการจูโ่จม

จากประชาชนอยา่งไร?

ข้อ 4 กบั 5 “โมเสสจงึรอ้งทลูพระเจา้…” น่ีเป็นภาพแสดงถงึความยิง่ใหญ่ของโมเสส เขา

ไมไ่ดโ้ตแ้ยง้กบัประชาชนนัน้ โมเสสไมไ่ดเ้ถยีงกบัเขา หรอืพยายามแกต้วั เขาไดร้อ้งทลูพระ

เจา้วา่ “ขา้พระองคจ์ะทาํอยา่งไรกบัชนชาตน้ีิดี เขาเกอืบจะเอาหนิขวา้งขา้พระองคใ์หต้ายอยู่

แลว้” พระเจา้จงึตรสักบัโมเสสวา่ “จงเดนิลว่งหน้าประชาชนไป…” คาํตอบน้ีเป็นคาํตอบที่

น่าสนใจมาก ประชาชนพรอ้มทีจ่ะขวา้งหนิใสโ่มเสส แต่พระเจา้ยงัตรสัราวๆกบัวา่ “จงยนือยู่

ต่อหน้าเขา เจา้จงึจะเป็นเป้าทีง่า่ยๆ”! ตอนน้ีโมเสสจะตอ้งเชือ่ฟังพระเจา้และเดนินําหน้าคนที่

ถอืหนิอยูใ่นมอืของเขา แลว้โมเสสจะทาํอยา่งไรด?ี เขาจะเดนิออกมาขา้งหน้าดว้ยความกลา้

หาญของตนหรอื? ไม!่ เขาจะเดนิออกไปดว้ยทา่ทเีหมอืนกษตัรยิด์าวดิไดเ้ดนิออกมาขา้งหน้า



โกลอิทั โมเสสไดเ้ชือ่ในพระเจา้ทา่มกลางวกิฤตการณ์ ซึง่เป็นเหตุทีพ่ระเจา้ตัง้โมเสสใหเ้ป็น

ผูนํ้าของเขา ผูอ้ืน่ไดแ้ต่วจิารณ์ บน่ และรอ้งโวยวาย เพราะเขาไมม่คีวามสงบ ความมัน่คง

และความเขม้แขง็เหมอืนโมเสสมี โมเสสสามารถวางใจในพระเจา้อยา่งสมํ่าเสมอ โมเสสกไ็ด้

เชือ่เมือ่พระเจา้ตรสัวา่ “พระเจา้จะทรงรบแทนทา่นทัง้หลาย” (อพยพ 14:14) หรอือยา่งทีด่าวดิ

ไดบ้อก “การรบเป็นของพระเจา้” (1 ซามเูอล 17:47) ดงันัน้ โมเสสจงึไดเ้ชือ่ฟังนายทพัของเขา

และเดนิต่อหน้าคนกลุม่นัน้ พระเจา้กต็รสัต่อวา่ “และนําพวกผูใ้หญ่บางคนของอสิราเอลไป

ดว้ย…” ซึง่เราอาจใหค้วามหมายดงัน้ีวา่ “โมเสส เน่ืองจากมผีูใ้หญ่คนๆ อืน่ซึง่จะชว่ยแบง่

ความรบัผดิชอบ ผูซ้ึง่จะตอ้งเรยีนรูท้ีจ่ะวางใจในเรา จงพาเขาออกมาขา้งหน้าประชาชนดว้ย”

“...ใหถ้อืไมเ้ทา้ทีเ่จา้ใชต้แีมน้ํ่าไนลน์ัน้ไปดว้ย” ไมเ้ทา้น้ีเป็นไมเ้ทา้วเิศษ เพราะไมน้ัน้เป็น

ไมแ้หง่การพพิากษาลงโทษ

ข้อ 6 ตอนน้ีเรามคีาํสญัญาจากพระเจา้ “เราจะยนือยูต่่อหน้าเจา้ทีน่ัน้ บนศลิา…” ในภาษาฮบีรู

คาํ เซอ หมายถงึหนิขรุขระ ในบทน้ีเราไมไ่ดอ้า่นถงึเรือ่งประวตัศิาสตรเ์ทา่นัน้ แต่กอ็า่นถงึ

เหตุการณ์ซึง่เลง็ถงึพระเยซคูรสิต์ และการทีพ่ระองคท์รงถกูตเีพือ่เราบนไมก้างเขน (1:โครนิธ์

10:4) เสมอืนทีโ่มเสสจะเอาไมเ้ทา้ไปตหีนินัน้ พระบดิากจ็ะพพิากษาลงโทษพระบุตรบนไม้

กางเขน ซึง่ประทานน้ําแหง่ความรอดไดไ้หลออกมาถงึเรา

“เราจะยนือยูต่่อหน้าเจา้ทีน่ัน้ บนศลิาทีภ่เูขาโฮเรบ จงตศีลิานัน้ แลว้น้ําจะไหล

ออกมาใหป้ระชาชนดืม่” ขอสงัเกตถงึการเชือ่ฟังของโมเสส เขาไดท้าํตามทีพ่ระเจา้ทรงตรสั

ทุกประการ “โมเสสกท็าํดงันัน้ต่อหน้าพวกผูใ้หญ่ของอสิราเอล โมเสสเรยีกชือ่ตาํบลนัน้ มสั

สาห์ และ เมรบีาห”์ ตอนน้ีผมออ้นวอนใหค้ณุในฐานะคณุเป็นผูเ้ชือ่ในพระเยซคูรสิตว์า่ “จง

ระลกึถงึเมรบิาห!์” จงระลกึถงึการทีอ่สิราเอลพลาดทีจ่ะประยกุตค์วามเชือ่มาใชเ้พือ่แกไ้ข

วกิฤตการณ์ คอืการทีเ่ขาพลาดทีจ่ะทะลุกาํแพงทีข่วางกัน้ความเชือ่นัน้

เหตกุารณ์ เมริบาห์ คร ัง้ที่ 2

กนัดารวิถี บทที ่ 20

หลงัจาก 40 ปีทีเ่ดนิวนเวยีนในทะเลทราย รุน่ทีอ่พยพมาจากอยีปิตไ์ดเ้สยีชวีติไป

แลว้ ลกูหลานของเขารุน่ใหมไ่ดก้ลบัมาถงึสถานการณ์เดยีวกนักบัทีบ่ดิาของเขาถกูการ

ทดสอบโดยขาดน้ําดืม่ เขาจะระลกึถงึ เมรบิาห์ หรอืไม?่



ข้อ 1 “ชมุนุมชนทัง้หมดของอสิราเอลเขา้มาในถิน่ทุรกนัดารสนีในเดอืนทีห่น่ึง... ครัง้นัน้

ชมุนุมชนไมม่น้ํีา…” (ขอ้ที่ 2ก) ในระหวา่ง 40 ปีนัน้ ชนชาตอิสิราเอลตอ้งเผเชญิกบัความ

กดดนั ปัญหา และความตอ้งการอยา่งมากมาย แต่พระเจา้ทรงจดัเตรยีมสิง่จาํเป็นใหแ้ก่เขา

ดว้ยพระคณุและความสตัยซ์ือ่ตลอด 40 ปีนัน้ทีเ่ขาตอ้งเดนิวนเวยีนอยูใ่นถิน่ทุรกนัดาร ถา้เขา

จาํเป็นตอ้งมรีองเทา้เมือ่ไร พระเจา้ทรงประทานให้ ถา้เขาจาํเป็นตอ้งมน้ํีาหรอือาหารเมือ่ไร

พระเจา้กจ็ดัเตรยีมใหแ้ก่เขา ถา้เขาจาํเป็นตอ้งมคีวามรูท้างดา้นยทุธศาสตรเ์พือ่ชนะศตัรู

พระองคก์ท็รงประทานให้ พระองคก์ท็รงประทานหลกัคาํสอนพระคมัภรีเ์พือ่เขาจะไดเ้ตบิโต

ฝ่ายวญิญาณ พระองคท์รงจดัเตรยีมสาํรบัทุกอยา่งทีจ่าํเป็น เป็นเวลา 40 ปี ชว่งเวลา 40 ปีที่

ผา่นไปนัน้ ชนชาตอิสิราเอลไดแ้ต่เหน็พระคณุและความสตัยซ์ือ่ของพระเจา้

ผมตอ้งการใหบ้ทเรยีนน้ีเป็นสิง่ทีค่ณุสามารถประยกุตม์าใชใ้นเชงิปฏบิตัไิด้ ผมอยาก

ใหค้ณุแทนคาํ “ไมม่น้ํีา” กบัสิง่ทีค่ณุขาดอยู่ คณุไมม่อีะไรบา้ง? ไมม่เีงนิ? ไมม่เีพือ่น? ไมม่ี

ความสขุ? ไมม่คีูส่มรส? อะไรเคอืสิง่ทีค่ณุไมม่?ี ทุกคนลว้นแต่มคีวามตอ้งการอะไรบา้งอยา่ง

ในชวีติของเขา แต่พระเจา้ใหเ้ราเจอเหตุการณ์แบบน้ีโดยมเีหตุผล เราขาดสิง่เหลา่นัน้ในชวีติ

ของเรา พระเจา้จงึไดต้รสักบัเราวา่ “เจา้จะวางใจในเราไหม? เราไดใ้หบ้างอยา่งแก่เจา้ ซึง่เรา

ไมไ่ดใ้หแ้ก่ชนชาตอิสิราเอลทีต่อ้งเดนิวนเวยีนในถิน่ทุรกนัดาร นัน่คอืคาํสญัญามากกวา่ 7,000

ประการซึง่ถกูเขยีนเป็นตวัหนงัสอืดว้ย” เมือ่พระเจา้ตรสัสิง่ใด สิง่นัน้เป็นความจรงิ

“พระวจนะของพระเจา้ทรงมชีวีติและทรงดาํรงอยูเ่ป็นนิตย”์ (1 เปโตร 1:23)

ดว้ยเหตุวา่พระเจา้ทรงดาํรงอยูเ่ป็นนิตย์ ทรงเป็นพระเจา้ทีส่งูสดุ ทรงฤทธานุภาพ

และไมเ่ปลีย่นแปลง พระองคจ์งึไมส่ามารถผดิคาํสญัญาของพระองคเ์อง คณุเคยคดิถงึสิง่น้ี

บา้งไหม? พระเจา้ไมม่วีนัทีพ่ระองคจ์ะกลบัคาํสญัญาของพระองค!์ คาํสญัญาถงึ 7,000 ขอ้ที่

พระองคท์รงประทานใหเ้รานัน้มไีวเ้ฉเพราะชว่งเวลาทีเ่รายงัอยูใ่นโลกน้ี อยา่งไรกต็าม ยงัมี

คาํสญัญาสาํหรบัชัว่นิรนัดรท์ีเ่ราอยูบ่นสวรรคแ์ลว้อกีหลายขอ้เชน่กนั

“แต่สญัชาติ [ โพลทิมูา] ของเรานัน้อยูท่ีส่วรรค์ เรารอคอยผูช้ว่ย

ใหร้อด ซึง่จะเสดจ็มาจากสวรรคค์อืพระเยซคูรสิตเ์จา้ พระองคจ์ะทรงเปลีย่นแปลง

กายอนัตํ่าตอ้ยของเรา ใหเ้หมอืนพระกายอนัทรงพระสริขิองพระองค์ ดว้ยฤทธานุ

ภาพซึง่ทาํใหพ้ระองคป์ราบสิง่สารพดัลงใตอ้าํนาจของพระองค”์ (ฟีลปิปี 3:20-21)



“ความตายจะไมม่อีกีต่อไป การครํ่าครวญ การรอ้งไห้ และการเจบ็ปวดจะไมม่อีกี

ต่อไป เพราะยคุเดมินัน้ไดผ้า่นพน้ไปแลว้” (ววิรณ์ 21:4)

ในพระคมัภรีก์ม็พีระสญัญาวา่ผูเ้ชือ่จะมคีฤหาสน์ (ยอหน์ 14:2) และจะได้ “อยูท่ี่

บา้น หน้าต่อหน้ากบัพระผูเ้ป็นเจา้” (2 โครนิธ์ 5:8)

แต่ตอนน้ีเรายงัอยูใ่นโลกน้ี และยงัจะตอ้งจดัการกบัปัญหา “ไมม่น้ํีา” คอืปัญหา

สว่นตวัทีค่ณุกาํลงัเผชญิอยูใ่นปัจจบุนั ทุกคนมปัีญหา ทุกคนตอ้งเผชญิกบัสถานการณ์ที่

ยากลาํบาก คณุอาจคดิวา่ “ฉนัไมม่ปัีญหา” แต่แน่นอนทเีดยีววา่อกีไมน่านคณุจะตอ้งมี ถา้

คณุมชีวีติสบายกบัความเจรญิรุง่เรอืงในตอนน้ี พระเจา้ทรงเตอืนคุณวา่ อยา่ลมืพระองคต์อน

ชวีติสบายดี ความเจรญิมกันําปัญหาเขา้มาถงึชวีติเชน่เดยีวกนั เมือ่ชวีติดาํเนินไปอยา่ง

ราบรืน่มากยิง่ขึน้ กจ็ะยิง่ยากทีจ่ะตดิสนิทกบัพระเจา้ ไมเ่หมอืนตอนทีเ่ราเผชญิและจดัการกบั

ปัญหา อน่ึง ความเจรญิจะไมอ่ยูก่บัเราตลอด ความลาํบากยอ่มเขา้มาในชวีติเสมอ อยา่งไร

กต็าม ไมว่า่คณุตอ้งเผชญิกบัความยากลาํบากและความกดดนัเมือ่ใด คณุยงัสามารถมคีวาม

ชืน่ชมยนิดี ความสงบสขุ และไดร้บัพระพรเชน่เดยีวกนักบัในยามทีม่คีวามเจรญิรุง่เรอืง น่ี

คอืความมัน่คงซึง่มากบัการมคีวามเชือ่ต่อเน่ืองไมว่า่สถานการณ์จะเป็นอยา่งไร ความเชือ่

ตอ้งรบัการทดสอบดว้ยความกดดนัเพือ่ใหเ้ราจะเตบิโตขึน้และเรยีนรูท้ีจ่ะพึง่พาพระเจา้ วถิี

การดาํเนินชวีติเพือ่เราจะผา่นการทดสอบนัน้ถกูเขยีนไวเ้ป็นตวัอกัษรแลว้ เพยีงแต่วา่เราเอง

จะตอ้งยดึสิง่นัน้ไวด้ว้ยความเชือ่ สว่นลกูหลานของอสิราเอล เขาไดม้โีอกาสทีจ่ะทะลุกาํแพง

ทีข่วางกัน้ความเชือ่ ทีจ่ะผา่นการทดสอบอนัเดยีวกนักบับดิาของเขา ในสถานทีเ่ดยีวกบัเขา

ข้อ 2 กบั 3

“ครัง้นัน้ชมุนุมชนไมม่น้ํีา เขาประชมุกนัวา่โมเสสและอาโรน ประชาชนตดัพอ้ต่อ

วา่ [เมรบิาห]์ โมเสสวา่ “เมือ่ญาตขิองเราตายต่อพระพกัตรพ์ระเจา้นัน้ เราตาย

เสยีดว้ยกด็”ี

คาํพดูอยา่งน้ีเป็นคาํพดูทีห่ลายคนอาจคุน้เคย ผมเคยไดย้นิคาํบน่อยา่งน้ีในหลาย

รปูแบบ “แยแ่ลว้! ฉนัตายดกีวา่”, “ชวีติมนัลาํบากจรงิๆ”, “พระเจา้ขา้ ขอปลอ่ยขา้พระองค์

ตายตอนน้ีเถดิ” “ไมม่ใีครมปัีญหาใหญ่เทา่กบัทีฉ่นัมอียู”่ ถา้เขามชีวีติเหลอืเพยีงนาทเีดยีว

พนนัไดว้า่เขาคงรบีเปลีย่นทศันะคตเิสยีใหม่ คณุเคยสงัเกตไหมวา่ คนทีช่อบเลา่ปัญหาของ

ตนใหค้นอืน่ฟัง มกัจะเลา่ใหค้นทีม่ปัีญหามากยิง่กวา่ตวัเขาเอง



ตอนน้ี ชนชาตอิสิราเอลกาํลงับน่วา่ “เมือ่ญาตขิองเราตายต่อพระพกัตรพ์ระเจา้นัน้ เรา

ตายเสยีดว้ยกด็”ี

ตามจรงิแลว้ เขาไมอ่ยากตายเมือ่ญาตขิองเขาตายไป เป็นเพราะอะไร? เพราะญาติ

ของเขาตายจากการทาํบาปทีนํ่าไปสูค่วามตาย คอืการทีผู่เ้ชือ่ตายเพราะเขาไดพ้ลาดต่อน้ํา

พระทยัพระเจา้บอ่ยครัง้และยาวนานจนพระเจา้จงึไมใ่หอ้ยูใ่นโลกต่อไป การบน่กบัพระเจา้วา่

“ขา้พระองคอ์ยากจะตาย” เปรยีบเสมอืนกบันักฟุตบอลตวัเอกทีพ่ดูกบัตวัเองวา่ “หวงัวา่โคช้

จะเรยีกฉนัออกจากเกมน้ี” ความจรงิกค็อื เขาไมอ่ยากจะตอ้งออกสนาม ถา้เขาไดพ้ลาด

เขาคงอยากจะเลน่ต่อไปเพือ่ทีจ่ะมโีอกาสแกต้วั ผมไมรู่ว้า่ทาํไมผูเ้ชือ่หลายคนมาถงึจดุที่

ส ิน้คดิ แลว้บอกวา่ “ฉนัตายเสยีดกีวา่”

ข้อ 4 กบั 5 ชมุนุมชนคนเหลา่น้ีไดต้กอยูก่บัความคดิเหมอืนกบัญาตขิองเขา จงึได้

บอกวา่ “ทา่นพาชมุนุมชนของพระเจา้มาในถิน่ทุรกนัดารน้ีใหต้ายเสยีทีน่ี่ ทัง้ตวัเราและสตัว์

ของเราทาํไม และทาํไมทา่นจงึใหเ้ราออกจากอยีปิต์ นําเรามายงัทีเ่ลวทรามน้ี...” ตอนน้ีเขา

กาํลงัวา่เป็นโมเสสทีใ่หเ้ขาออกจากอยีปิต!์ ในชวีติครสิเตยีนของคณุมสีกักีค่ร ัง้ทีค่ณุไดบ้น่วา่

“น้ีแยจ่งั ก่อนทีฉ่นัจะเชือ่ ฉนัไมต่อ้งมปัีญหาแบบน้ี ก่อนฉนัเป็นครสิเตยีนทุกอยา่งไปได้

ดว้ยด”ี ชาวยวิกไ็ดพ้ดูราวๆ น้ี จาํไวว้า่ เขาเป็นลกูหลานรุน่ต่อมาจากชาวยวิทีอ่พยพมาจาก

อยีปิต์ ซึง่ไดบ่้นเหมอืนรุน่ก่อนเขาวา่ “...เป็นทีซ่ึง่ไมม่พีชื ไมม่มีะเดือ่ องุน่หรอืทบัทมิ...”

คณุรูไ้หมวา่เขากาํลงัปรารถนาอะไร? อยีปิต!์ เขากก็าํลงับอกวา่ “เรากลบัไปอยูท่ีอ่ยีปิต์

ดกีวา่” เขาไมไ่ดนึ้กถงึพนัธนาการหรอืแสข้องนายงาน เขานึกถงึแต่สิง่ทีด่ ี ผมเคยไดย้นิผู้

เชือ่บอกวา่ “เพือ่นฉนัทีไ่มเ่ป็นครสิเตยีน มน้ํีาใจต่อฉนัมากกวา่เพือ่นทีเ่ป็นครสิเตยีน เพือ่น

ทีไ่มเ่ชือ่มใีจเมตตา ชวีติเก่าของฉนัดกีวา่น้ี” เขาไดแ้ต่นึกถงึองุน่และทบัทมิเทา่นัน้ ทุกครัง้ที่

คณุอยูใ่นเหตุการณ์กดดนั คณุอยากทีจ่ะยอ้นเวลากลบัไปทีเ่ดมิหรอืเปลา่? ความคดิดงัน้ีเป็น

สิง่ทีน่่าอนัตรายมากสาํหรบัครสิเตยีน คอืการทีค่ดิถงึสิง่เพลดิเพลนิ และความสนุกสนานของ

ชวีติเก่าซึง่คณุไดร้อดพน้ไปแลว้ มผีูเ้ชือ่หลายคนทีไ่มไ่ดแ้คห่นัมองกลบัไป แต่ไดเ้ดนิกลบัไป

ดว้ย เพือ่ทีจ่ะตอบสนองความปรารถนาของตวัเอง เขาไมอ่ยากใหค้นอืน่เหน็วา่เขาเป็นครสิ

เตยีนอกีต่อไป แต่ความจรงิคอื ผูเ้ชือ่ทุกคนไดเ้ป็นลกูของพระเจา้ตลอดไปเป็นนิตย์ ซึง่ตวั

เขาเองไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได้

ชนชาตอิสิราเอลรุน่น้ี ไดต้กอยูใ่นกบัดกัอนัเดยีวกบัญาตขิองเขา เขาไดป้รารถนาทีจ่ะ

กลบัไปทีอ่ยีปิตแ์ทนทีจ่ะเผชญิการทดสอบ เป็นธรรมชาตขิองมนุษยท์ีจ่ะหลกีหนีสถานการณ์

ทีไ่มด่ี แต่ตอนน้ีเขากาํลงัเหน็อยีปิตเ์ป็นสิง่ทีด่ ี เป็นทีท่ีเ่ขาจะมคีวามสขุ “อยากไปอยีปิตจ์งั

เลย ทีน่ัน่สนุกสนานแน่ ทีน่ัน่มน้ํีาเยอะ ทีน่ัน่มแีมน้ํ่าไนล์ เตม็ดว้ยน้ําสาํหรบัใหเ้ราดืม่” แต่



เขาแพต่้อการทดสอบของเขา เพราะเขาลมืสิง่สาํคญัซึง่เราทุกคนควรทาํเป็นสิง่แรกเมือ่เราตอ้ง

เผชญิกบัปัญหา “ไมม่น้ํีา”

“จงขอบพระคณุในทุกกรณี เพราะน่ีและเป็นน้ําพระทยัของพระเจา้ ซึง่ปรากฏอยูใ่น

พระเยซคูรสิตเ์พือ่ทา่นทัง้หลาย” (1 เธสะโลนิกา 5:18)

ผมขอถามตรงๆ วา่ คณุไดข้อบคณุพระเจา้สาํหรบัเหตุการณ์ “ไมม่น้ํีา” ทีม่อียูใ่นชวีติ

ของคณุหรอืยงั? คณุไดข้อบคณุพระองคท์ุกวนัสาํหรบัปัญหานัน้ไหม? คณุไดต้ืน่ตอนเชา้ทุก

วนัและอธษิฐานวา่ “พระบดิาเจา้ขา้ วนัน้ีเป็นวนัของพระองค์ ลกูยงัมชีวีติอยูใ่นวนัน้ีเพราะ

พระคณุของพระองค์ ขอขอบคณุพระองคส์าํหรบัความยากลาํบากในชวีติของลกู…” บา้ง

ไหม?

คณุรูห้รอืไมว่า่ คณุไมส่ามารถเตบิโตขึน้ฝ่ายวญิญาณใหเ้ป็นครสิเตยีนทีพ่อพระทยั

พระเจา้ไดจ้นกวา่ความเชือ่ของคณุจะไดร้บัการทดสอบ

นกัอเมรกินัฟุตบอลไมไ่ดร้บัสทิธิอ์ตัโนมตัทิีจ่ะเลน่เพราะมรีา่งกายทีใ่หญ่ ขนาดของ

รา่งกายไมเ่กีย่ว ทีส่าํคญัคอืเขามใีจทีจ่ะเลน่ จงึไดส้ละเวลาและเหงือ่เพือ่เขาจะพรอ้มทีจ่ะเขา้

แขง่ขนั เขาตอ้งใชเ้วลาหลายชัว่โมงในการหดัวดิพืน้ duck waddles วิง่ หยดุ ออกตวั วิง่

เขา้ตะลุมบอน และอืน่ๆ อกีมากมาย น้ีคอืเวลาการฝึกและทดสอบของเขา เขาจะเริม่ตน้ใน

เดอืนสงิหาคม ซึง่อยูก่ลางหน้ารอ้น แลว้จะฝึกจนเกอืบตายใน 2-3 วนัแรก ชว่งแรกน้ีจะทร

มาณมากเพาะตอ้งใสช่ดุป้องกนัทีห่นกัและรอ้น รา่งกายกย็งัตอ้งปรบัตวักบัการออกกาํลงัที่

หนกัดว้ย แต่การฝึกอยา่งหนกักค็ุม้คา่ในทีส่ดุ ทศันคตไิดค้อยๆ เปลีย่นไป ทกัษะในการเลน่

และความอดทนกด็ขีึน้ และเมือ่ถงึเวลาทีจ่ะตอ้งแขง่จรงิแลว้ นกักฬีาสามารถลงสนามและ

เลน่ดว้ยความกลา้ ความตัง้ใจ ทกัษะ และความแขง็แกรง่อยา่งสงู

คนอืน่จะมองการฝึกซอ้มความเชือ่อนัต่อเน่ืองของเราไมเ่หน็ ในโลกปัจจบุนั พระเจา้

ตอ้งคดั 98% ของทมีออกเพราะเขาไมส่ามารถผา่นการทดสอบแหง่การ “ไมม่น้ํีา” ได้ ใน

ปัจจบุนัผูเ้ชือ่ไมรู่จ้กัหลกัคาํสอนพระคมัภรี์ เขาจงึไมไ่ดย้ดึพระสญัญาของพระเจา้ไวเ้พือ่

นํามาใชใ้นชวีติ เขาไมไ่ดบ้รรลุกาํแพงแหง่ความเชือ่นัน้ เขาไมไ่ดเ้ขา้สูช่วีติซึง่พระเจา้ทรง

จดัเตรยีมใหเ้ขา ครสิเตยีนปัจจุบนัหลายคนชอบมองกลบัไปทีอ่ยีปิตข์องเขา หรอืมองหาคน

อืน่เพือ่ทีจ่ะกลา่วโทษเขา ซึง่เราจะเหน็ในตอนต่อไป...

ข้อ 6 ขอใหส้งัเกตความแตกต่างในทา่ทรีะหวา่งโมเสสและอาโรนกบัชนชาตอิสิราเอล



“แลว้โมเสสและอาโรนออกจากทีป่ระชมุไปทีป่ระตเูตน็ทน์ดัพบ (พลบัพลา) และซบ

หน้าลง...” ในเวลาแหง่วกิฤตการณ์เขาไดแ้สวงหาพระพกัตรข์องพระเจา้ “และพระสริขิอง

พระเจา้ปรากฏแก่เขา”

ข้อ 7 กบั 8 “พระเจา้ตรสักบัโมเสสวา่ ‘จงเอาไมเ้ทา้...” ไมเ้ทา้น้ีไมใ่ชไ่มเ้ทา้ทีโ่มเสส

ใชต้แีมน้ํ่าหรอืกอ้นหนิ 40 ปีก่อนหน้าน้ี เพราะทีน่ี่เป็นเรือ่งเปรยีบเทยีบเรือ่งใหม่ ไมท้ีเ่ขา

ตอ้งใชเ้ป็นไมข้องอาโรนซึง่ไดง้อกมดีอกตมูและดอกบาน “จงเอาไมเ้ทา้และเรยีกประชมุ

ชมุนุมชน ทัง้เจา้และอาโรนพีช่ายของเจา้ และบอกหนิ [ซลีาห]์ ต่อหน้าประชาชน...” คาํฮบีรู

น้ีเป็นคาํทีแ่ตกต่างจากคาํ หนิ ซึง่มเีขยีนในพระธรรมอพยพ บทที่ 17 ทีน่ี่มคีาํ ซลีาห์ ซึง่พดูถงึ

หนิทีอ่ยูต่าํแหน่งสงู น่ีเป็นภาพทีเ่ลง็ถงึพระเยซคูรสิตต์ขณะทีพ่ระองคท์รงเป็นขึน้จากความ

ตาย ดงัทีพ่ระครสิตท์รงรบัการพพิากษาลงโทษสาํหรบับาปของเราเพยีงครัง้เดยีว โมเสสตอ้ง

ตหีนิแคค่รัง้เดยีว แลว้ตอนน้ี โมเสสจงึรบัคาํสัง่ใหถ้อืไมแ้ลว้พดูกบัหนิ เปรยีบเสมอืนกบั

ตอนน้ีเราไดพ้ดูกบัพระเจา้ในนามของพระเยซคูรสิต์ ภาพเปรยีบเทยีบน้ีเป็นภาพเลง็ถงึพนัธ

กจิของพระครสิตท์ีน่่าอศัจรรณ์อยา่งยิง่

พระเจา้ตรสัวา่ “...และบอกหนิต่อหน้าประชาชนใหห้นิหลัง่น้ํา ดงันัน้เจา้จะเอาน้ําออกจาก

หนิใหเ้ขา ดงันัน้แหละเจา้จะใหน้ํ้าแก่ชมุนุมชนและสตัวด์ืม่”

แลว้ตอนน้ีโมเสสกไ็ดร้บัการทดสอบความเชือ่เฉเพาะสว่นตวั ขอ้สงัเกตสิง่ทีเ่กดิขึน้

ต่อมา ซึง่เป็นเหตุไมใ่หโ้มเสสไดนํ้าประชาชนขา้มแมน้ํ่าจอรแ์ดน และเขา้ไปในแผน่ดนิคานา

อนั เพราะการกระทาํผดิของโมเสสโยชวูาจงึถกูเลอืกเป็นผูนํ้าแทนเขา

ข้อ 9 กบั 10 “โมเสสกนํ็าไมเ้ทา้ไปจากหน้าพระพกัตรพ์ระเจา้ ดงัทีพ่ระองคท์รง

บญัชา” ถงึตอนน้ีโมเสสยงัเชือ่ฟังพระเจา้ “โมเสสกบัอาโรนกเ็รยีกชมุนุมชนใหไ้ปพรอ้มกนัที่

หนิ โมเสสกลา่วแก่เขาวา่ ‘เจา้ผูก้บฏจงฟัง ณ บดัน้ีจะใหเ้ราเอาน้ําออกจากหนิน้ีใหพ้วกเจา้

ดืม่หรอื’ ” คาํพดูดงัน้ีไมใ่ชเ่ป็นตามคาํสัง่ของพระเจา้

ในเหตุการณ์น้ี พระเจา้ไมไ่ดม้พีระประสงคท์ีจ่ะดุดา่ชนชาตอิสิราเอลดว้ยถอ้ยคาํ แต่

วา่จะกลา่วหาเขาดว้ยการปฏบิตัิ แต่โมเสสอดไมไ่ดท้ีจ่ะดุดา่เขา โมเสสเบือ่แลว้ เขาเบือ่

หน่ายจากการ “เมรบิาห”์ ทีเ่ขาตอ้งฟังตลอดมา โมเสสจงึไดพ้ดูวา่เขา ซึง่อาจจะเหมาะสมถา้

พระเจา้อนุญาต ก่อนหน้าน้ีมบีางคราวทีพ่ระเจา้ไดอ้นุญาตใหโ้มเสสดุดา่ประชาชนวา่เป็นคน



กบฏทีด่ือ้ร ัน้ แต่ไมใ่ชต่อนน้ี คราวน้ีพระเจา้ไดเ้ลอืกวธิอีืน่ทีจ่ะสอนชนชาตอิสิราเอลเรือ่ง

พระคณุ อยา่งไรกด็ี พระเจา้ยงัสาํแดงความเมตตาต่อโมเสส

ข้อ 11 “และโมเสสกย็กมอืขึน้ตหีนินัน้สองครัง้ดว้ยไมเ้ทา้” การกระทาํน้ีกข็ดัแยง้กบั

คาํสัง่ของพระเจา้ สาํหรบัเรานัน้เป็นธรรมดาทีจ่ะคดิวา่พระเจา้จะไมป่ระทานน้ําดืม่ใหแ้ลว้

โมเสสกบัอาโรนไมส่ามารถเอาน้ําออกจากหนิได้ แต่พระเจา้ทรงโปรดเมตตา ถงึแมโ้มเสสไม่

เชือ่ฟังพระเจา้ น้ํากย็งัไหลออกมา พระเยซคูรสิตถ์กูตถีงึตายเพยีงครัง้เดยีว เพือ่เราสามารถ

รบัน้ําแหง่ความรอด ตอนน้ีเราพดูกบัพระเจา้พระบดิาดว้ยการอธษิฐานผา่นศลิาทีเ่ป็นขึน้มา

จากความตาย ซึง่ใหเ้ราไดร้บัน้ําแหง่พระพร ขอ้สงัเกตคาํกรยิาวเิศษณ์ในประโยคน้ีวา่ “และ

น้ํากไ็หล พุง่ออกมามากมาย ชมุนุมชนและสตัวข์องเขากไ็ดด้ืม่น้ํา”

ข้อ 12 “แลว้พระเจา้ไดเ้รยีกโมเสสใหแ้ยกกบัประชาชน ตรสักบัโมเสสอยา่งสว่นตวั

แลว้ทรงลงโทษโมเสสอยา่งสว่นตวัดว้ย เน่ืองจากโมเสสเป็นผูนํ้าเขาตอ้งรบัผดิชอบความผดิ

ของเขาต่อพระเจา้เพยีงผูเ้ดยีว พระเจา้ตรสักบัโมเสสและอาโรนวา่ “เพราะเจา้ไมไ่ดเ้ชือ่เรา...”

ถงึแมอ้าโรนกบัโมเสสไดร้อดพรอ้มกบัชาวอสิราเอล เขาพลาดทีจ่ะประยกุตค์วามเชือ่มาใช้

เขาพลาดทีไ่ดท้ะลุกาํแพงทีข่วางกัน้ความเชือ่

“เพราะเจา้ไมไ่ดเ้ชือ่เรา จงึไมไ่ดถ้วายความศกัดิส์ทิธิแ์ก่เราต่อหน้าคนอสิราเอล

เพราะฉะนัน้เจา้จงึจะไมไ่ดนํ้าคนทีป่ระชมุน้ีเขา้ไปในแผน่ดนิซึง่เราไดใ้หแ้ก่เขา”

ข้อ 13 “น้ํานัน้ คอืน้ําเมรบิาห”์ ขออยา่ลมืเหตุการณ์ เมรบิาห์ จงจดจาํคาํเตอืนทีพ่ระเจา้ได้

ใหแ้ก่เราเกีย่วกบัการพลาดทีจ่ะทะลุกาํพงทีข่วางกัน้ความเชือ่ของเรา ถา้คณุจะทะลุกาํแพง่

นัน้ คณุจาํเป็นตอ้งยดึพระสญัญาของพระองคไ์วแ้ละเชือ่ฟังพระองค!์

การประยกุตเ์หตกุารณ์ เมรีบาห์ จากพนัธสญัญาใหม่

ฮีบร ู 3:7-11

พระธรรมฮบีรู 3:8 ถกูคดัลอกจากสดุดี 95:8 ซึง่ในภาษาฮบีรเูขยีนไวว้า่ “อยา่ให้

จติใจของเจา้กระดา้ง อยา่งทีเ่มรบีาห์ อยา่งวนัทดสอบในถิน่ทุรกนัดาร”

ขอ้สงัเกตฮบีรู 3:7 “เหตุฉะนัน้ ตามทีพ่ระวญิญาณบรสิทุธิต์รสัวา่



วนัน้ี ถา้ทา่นทัง้หลายฟังพระสรุเสยีงของพระองค.์..” ในวนัน้ีพระองคต์รสัอะไรแก่เรา? พระ

สญัญาของพระองค!์ คณุไดย้นิพระสรุเสยีงของพระองคไ์หมทีพ่ระองคต์รสัอยูว่า่

“อยา่กลวัเลย เพราะเราอยูก่บัเจา้ อยา่ขยาด เพราะเราเป็นพระเจา้ของเจา้ เรา

จะหนุนกาํลงัของเจา้ เออ เราจะชว่ยเจา้ เออ เราจะชเูจา้ดว้ยมอืขวาแหง่

ความชอบธรรมของเรา” (อสิยีาห์ 41:10)

คณุไดย้นิพระสรุเสยีงของพระองคท์ีพ่ระองคต์รสัวา่

“จงละความกระวนกระวายของทา่นไวก้บัพระองค์ เพราะวา่พระองคท์รงหว่งใย

ทา่น” (1 เปโตร5:7)

และคุณไดย้นิพระสรุเสยีงของพระองคท์ีพ่ระองคต์รสัอยูว่า่

“จงมอบภาระของทา่นไวก้บัพระเจา้ และพระองคจ์ะทรงคํ้าจนุทา่น พระองคจ์ะไม่

ทรงยอมใหค้นชอบธรรมคลอนแคลนเลย” (สดุดี 55:22)

คณุไดย้นิพระสรุเสยีงของพระองคท์ีพ่ระองคต์รสัวา่

“จงวางใจในพระเจา้ดว้ยสดุใจของเจา้ และอยา่พึง่พาความรอบรูข้องตนเอง จง

ยอมรบัรูพ้ระองคใ์นทุกทางของเจา้ และพระองคจ์ะทรงกระทาํใหว้ถิขีองเจา้

ราบรืน่” (สภุาษติ 3:5-6)

คณุไดย้นิพระสรุเสยีงของพระองคท์ีพ่ระองคย์งัตรสัอยูว่า่

“จงปีตยินิดใีนพระเจา้ และพระองคจ์ะประทานตามใจปรารถนาของทา่น จงมอบ

ทางของทา่นไวก้บัพระเจา้ วางใจในพระองค์ และพระองคจ์ะทรงกระทาํใหส้าํเรจ็”

(สดุดี 37:4-5)

เราจาํเป็นตอ้งเรยีนรูท้ีจ่ะทะลุกาํแพงทีก่ดีกัน้ความเชือ่นัน้ ทีจ่ะเขา้ไปถงึการสะบาโตต่อเน่ือง

และทีจ่ะเขา้สูก่ารพาํนกัซึง่พระเจา้ทรงโปรดประทานแก่ผูเ้ชือ่ทุกคน



ข้อ 7 กบั 8

“ถา้ทา่นทัง้หลายฟังพระสรุเสยีงของพระองค์ [พระสญัญาจากพระคาํของ

พระองค]์ อยา่ใหจ้ติใจ [คอืซกีของสมองดา้นหน้าซึง่มหีน้าทีใ่นเรือ่ง เจตจาํนง

และการตดัสนิใจทีจ่ะเชือ่หรอืไมเ่ชือ่] ของทา่นดือ้ร ัน้ [การทีจ่ะไมเ่ชือ่อยา่ง

ต่อเน่ือง และการปฏเิสธทีจ่ะวางใจในพระองค]์ เหมอืนอยา่งในการกบฏ [เมรี

บาห]์ ในวนัทดสอบในถิน่ทุรกนัดาร”

ฮบีรบูทที่ 3 กาํลงัพดูอะไรกบัเราในวนัน้ี? ในอดตีพระเจา้ทรงมกีารสะบาโตต่อเน่ืองสาํหรบั

คนของพระองค์ อยา่งเชน่ อบัราฮมั:

“ทา่นมไิดห้วัน่ไหวแคลงใจในพระสญัญาของพระเจา้ แต่ทา่นมคีวามเชือ่

มัน่คงยิง่ขึน้ จงึถวายเกยีรตแิดพ่ระเจา้ ทา่นเชือ่มัน่วา่ พระเจา้ทรงสญัญา

อยา่งไร พระองคส์ามารถทรงกระทาํสิง่นัน้ได”้ (โรม 4:20-21)

พระเจา้ทรงใหค้าํสญัญากบัชนชาตขิองพระองค์ ทรงสาํแดงความสตัยซ์ื่อของ

พระองค์ แลว้ไดนํ้าชนชาตนิัน่ถงึการทดสอบโดยตรสัแก่เขาวา่ “เจา้จะวางใจในเราหรอืไม?่”

แต่เขาไม!่ ในวนัน้ีพระเจา้ยงัตรสัอยู่ “เจา้จะพลาดอกีครัง้ไหม? หรอืจะวางใจในเรา เจา้ได้

วางใจในเราสาํหรบัเรือ่งทีใ่หญ่ทีส่ดุ คอืความรอด แลว้เจา้จะวางใจในเราสาํหรบัสิง่จาํเป็นใน

ชวีติเจา้ไหม? จะวางใจในเราสาํหรบัเรือ่ง “ไมม่น้ํีา” ทีเ่จา้กาํลงัเผชญิอยูต่อนน้ีไหม?” คณุจะ

ไดย้นิพระสรุเสยีงของพระองคเ์มือ่พระองคเ์ตอืนคณุวา่ “อยา่ใหจ้ติใจของเจา้ดือ้ร ัน้ เหมอืนใน

วนั เมรบีาห์ ในวนัทดสอบในถิน่ทุรกนัดาร ซึง่บรรพบุรษุของเจา้ทดสอบเราโดยเอาเราเขา้

พสิจูน์ ถงึแมว้า่เขาเหน็การกระทาํของเราตลอดสีส่บิปี” พระองคท์รงสตัยซ์ื่อต่อเขาเป็นเวลา

40 ปี

ข้อ 10 “เพราะเหตุนัน้เราจงึพโิรธคนเหลา่นัน้ และวา่ ใจของเขาหลงผดิอยูเ่สมอ เขาไมรู่จ้กั

ทางของเรา” ขอสงัเกตคาํวา่ “เขาไมรู่จ้กัทางของเรา” เขาไมไ่ดแ้คพ่ลาดทีจ่ะวางใจใน

พระองค์ และทีจ่ะประยกุตพ์ระสญัญาของพระองคม์าใชก้บัความเชือ่ แต่พระวญิญาณบรสิทุธิ ์

ทรงใหเ้ราเหน็วา่ เขาไมรู่จ้กั การสะบาโตต่อเน่ือง ซึง่พระเจา้จดัเตรยีมใหเ้ขาแลว้ ทีน่ี่มสีิง่ที่



เป็นของเขา แต่เขาไมไ่ดย้ดึสิง่นัน้ไว้ วนัน้ีการสะบาโตต่อเน่ืองเป็นของคณุเชน่เดยีวกนั

เพยีงแต่คณุยดึสิง่นัน้ไว้

ข้อ 11 “ตามทีเ่ราปฏญิาณดว้ยความพโิรธวา่ “เขาจะไมไ่ดเ้ขา้สูก่ารพาํนกัซึง่เราจดัให”้ และ

แลว้ ตามทีพ่ระองคท์รงสญัญา รุน่นัน้ไมไ่ดเ้ขา้สูก่ารพาํนกันัน้ เวน้แต่ คาเลบ็และโยชวูา

เทา่นัน้

ข้อ 12 “ดกู่อน ทา่นพีน้่องทัง้หลาย [ผูเ้ชือ่ปัจจบุนั] จงระวงัใหด้ี เพือ่จะไมม่ผีูห้น่ึงผูใ้ดใน

พวกทา่นมใีจชัว่ทีไ่มเ่ชือ่ [เป็นสิง่ชัว่ทีไ่มเ่ชือ่ในพระสญัญาของพระเจา้] คอืใจซึง่พาทา่นหลงไป

จากพระเจา้ผูท้รงพระชนม”์ มผีูเ้ชือ่หลายคนมากทเีดยีวทีไ่ดร้บัความรอดชัว่นิรนัดรแ์ต่อยูห่า่ง

จากพระเจา้ในโลกน้ี ถา้คณุกาํลงัเผชญิอยูก่บัปัญหา “ไมม่น้ํีา” ถา้คณุเครยีด คณุปัญหาคอื

อะไร? ปัญหาคอืคณุอยูห่า่งจากพระเจา้ผูซ้ึง่รอคอยทีจ่ะอวยพรคณุ แต่พระองคจ์ะไมอ่วยพร

คณุจนกวา่คณุไดท้ะลุกาํแพงทีข่วางกัน้ความเชือ่ “จงน่ิงไว้ คอยดคูวามรอดทีม่าจากพระเจา้”

(อพยพ 14:13)

“แต่เขาทัง้หลายผูร้อคอยพระเจา้ จะเสรมิเรีย่วแรงใหม่ เขาจะบนิขึน้ดว้ยปีกเหมอืนนกอนิทรี

เขาจะเดนิและไมอ่อ่นเปลีย้” (อสิยาห์ 40:31)

อะไรคอืเรีย่วแรงในชวีติครสิเตยีน? การทีจ่ะหยดุน่ิง! กาํลงัของเราอยูใ่นการสะบา

โตต่อเน่ืองทีพ่ระเจา้ทรงประทานใหเ้รา ซึง่ตอนน้ีถกูเรยีกวา่ “การพาํนกั” คาํน้ีใชพ้อ้งกบัคาํ

“สะบาโต” ซึง่มาจากคาํฮบีรู (สาบาท) ซึง่หมายความวา่ “หยดุงาน”

ข้อ 13 ถึง 15

“ทา่นจงเตอืนสติ [หนุนใจ] กนัและกนั ทุกวนั ตลอดเวลาทีเ่รยีกวา่ ‘วนัน้ี’

เพือ่วา่จะไมม่ผีูใ้ดในพวกทา่นมใีจแขง็กระดา้งไปเพราะเลห่ข์องบาป เพราะ

เรามสีว่นรว่มกบัพระครสิต์ ถา้เราเพยีงแต่ยดึความไวว้างใจทีเ่รามอียู่ [คอื

ถา้เราวางใจในพระองคต์่อเน่ือง และประยกุตพ์ระสญัญาของพระองคก์บั

ความเชือ่ทีเ่รามจีนถงึปัญหา “ไมม่น้ํีา” นัน้จบสิน้] เมือ่มคีาํกลา่วไวว้า่



วนัน้ี ถา้ทา่นทัง้หลายฟังพระสรุเสยีงของพระองค์ อยา่ใหจ้ติใจของทา่นดือ้

ร ัน้เหมอืนอยา่งในการกบฏที่ [เมรบิาห]์ นัน้”

เมือ่เราจะตอ้งเผชญิปัญหา “ไมม่น้ํีา” คงดเูหมอืนวา่เป็นสิง่ทีย่ากทีส่ดุในโลก

สาํหรบัเรา ผูท้ีห่นกัใจกบัเรือ่งของเขาอาจคดิวา่ “ฉนัไมรู่ว้า่จะทนกบัเรือ่งน้ีไดอ้กีสกันาน

เทา่ไหร”่ หรอื “ฉนัทนไมไ่หวแลว้” แต่เมือ่พระเจา้นําคุณเขา้ในเตาไฟ คอืเตาแหง่การทรมาน

พระองคป์รารถนาใหค้ณุทาํอยา่งเดยีวเทา่นัน้ นัน่คอืวางใจในพระองค!์ เชือ่มัน่ในพระคาํของ

พระองค!์ ประยกุตพ์ระสญัญาของพระองคก์บัความเชือ่ แลว้เขา้ไปสูก่ารพาํนกัอนัสมบรูณ์

แบบของพระองค์ ซึง่ทีน่ัน้มสีนัตสิขุอนัสมบรูณ์แบบ การหยดุพกัอนัสมบรูณ์แบบ และ

ความมัน่ใจอนัสมบรูณ์แบบ เปโตรไดเ้ขยีนถงึหลกัการน้ีวา่

“การลองดคูวามเชือ่ของทา่น [การทดสอบ] อนัประเสรฐิยิง่กวา่ทองคาํ ซึง่แมเ้สยี

ไปไดก้ย็งัถกูลองดว้ยไฟ [วกิฤตกิารณ์ใหญ่] จะเป็นเหตุใหเ้กดิการสรรเสรญิ

เกดิศกัดศิรแีละเกยีรติ ในเวลาทีพ่ระเยซคูรสิตจ์ะเสดจ็มา” (1 เปโตร 1:7)

‘ถกูลองดว้ยไฟ’ มคีวามหมายอนัเดยีวกบัการ “ไมม่น้ํีา” ในฐานะเป็นผูเ้ชือ่ใน

พระครสิต์ คณุกาํลงัมโีอกาสทอง ยิง่อนาคตดมูดืมนมากขึน้ ความลาํบากยิง่หนกั หรอื

ปัญหายิง่ใหญ่โต พระองคก์จ็ะยิง่รบัเกยีรตเิมือ่เราวางใจในพระองคแ์ละทะลุกาํแพงทีข่วางกัน้

ความเชือ่

“แต่ถา้ไมม่คีวามเชือ่แลว้ จะเป็นทีพ่อพระทยัของพระเจา้กไ็มไ่ดเ้ลย” (ฮบีรู 11:6ก)

คาํจาํกดัความของการดาํเนินชิวิตด้วยความเชื่อ

ฮีบร ู 4:1

เราอาจตัง้หวัขอ้ของ ฮบีรบูทที่ 4 วา่ “วถิแีหง่การมคีวามสขุ ถงึแมเ้ป็นครสิเตยีน”

คณุอาจคดิวา่ผมลอ้เลน่ แต่ผมพดูจรงิ คณุรูไ้หมวา่ ความสขุเป็นสิง่ทีพ่บยากสาํหรบัผูเ้ชือ่ใน

พระครสิตเ์น่ืองจากเขาตอ้งทนกบัความกดดนัมากกวา่ผูท้ีไ่มเ่ชือ่เป็นพนัเทา่ คาํพดูแบบน้ีไม่



ควรใชใ้นการประกาศ แต่ในฐานะผูเ้ชือ่เราตอ้งยอมรบัความจรงิวา่ ในโลกน้ีผูท้ีไ่มเ่ชือ่

สามารถหาความสขุงา่ยกวา่ผูท้ีเ่ชือ่ในพระครสิต์ มนัจะงา่ยสาํหรบัเขา ถงึแมจ้ะเป็นความสขุ

ชัว่คราว เพราะเขาจะไมต่อ้งทนกบัความกดดนัทีแ่สนสาหสัซึง่ผูเ้ชือ่จะตอ้งแบกไว้ บอ่ยครัง้

ผูเ้ชือ่ทีม่คีวามสามารถสงูในการรบัใชพ้ระองค์ จะตอ้งทนทุกขแ์ละแบกภาระยิง่หนกั จากทัง้

ดา้น โลก เน้ือหนัง และผมีารซาตาน

เมือ่กองทบัทหารอากาศไดส้ามารถบนิเรว็กวา่เสยีงในปี คศ. 1947 เขาไดผ้า่นพน้

อุปสรรคป์ระการหน่ึง แต่กส็รา้งอุปสรรคป์ระการอืน่ๆ ขึน้มาดว้ย เมือ่ไดบ้นิเรว็ถงึ 2 เทา่

ของความเรว็ของเสยีงจะเกดิปัญหากบัความรอ้นสงูมาก ดงันัน้ เขาตอ้งหาวธิทีีจ่ะปกป้อง

นกับนิจากความรอ้น อยา่งไรกต็าม อุปสรรคใ์นการบนิเรว็กวา่เสยีงคงน้อยมากเมือ่ไดเ้ปรยีบ

กบัการทีเ่ราจะตอ้งทะลุกาํแพงทีข่วางกัน้ความเชือ่

หลายปีทีแ่ลว้ ผมไดค้ยุกบันกับนิในกองทพัทหารเรอืคนหน่ึงทีไ่ดพ้ดูถงึ

ประสบการณ์ครัง้หน่ึงทีน่่าสนใจมาก ขณะทีเ่ขาขบัเครือ่งบนิไอพน่ เขาถกูยงิจากปืนของ

เครือ่งเขาเอง! เขาไดย้งิปืนเขา้ ภาพน้ีไดแ้สดงถงึการพฒันากา้วหน้าเกีย่วกบัความเรว็ เรา

สามารถยงิปืนขา้งหน้าแลว้ยงัโดนกระสนุของตวัเองได!้

แต่ถา้เราพลาดทีจ่ะทะลุกาํแพงทีข่วางกัน้ความเชือ่ กเ็ทา่กบัวา่เรายงิถกูตวัเอง

แทนทีจ่ะเขา้สูพ้าํนกัอนังดงามทีส่งบเงยีบ เราจะวุน่วายกบัการพยายามแกไ้ขปัญหาโดยกาํลงั

ของตนเอง

พระเจา้ทรงโปรดประทานความรอดชัว่นิรนัดรใ์หแ้ก่เรา เรารูอ้ยูว่า่เราไดร้บั

ความชอบธรรมของพระองค์ และความรอดเป็นของเราแลว้ เรารูด้วีา่ความผดิบาปของเราถกู

ยกเลกิไป เราเป็นบุตรของพระองค์ กเ็ป็นผูท้ีพ่ระองคท์รงรกัดว้ยความรกัทีไ่มม่ทีีเ่ปรยีบได้

เป็นความรกัทีอ่ศัจรรยแ์ละไมม่ทีีส่ ิน้สดุ เรารูด้วีา่พระเจา้ทรงมพีระประสงคส์าํหรบัชวีติของเรา

การทีพ่ระเจา้ยงัใหผู้เ้ชือ่มชีวีติอยูบ่นโลกหลงัความรอดแสดงวา่พระเจา้ทรงมพีระประสงค์

สาํหรบัเขาในวนัน้ี วนัพรุง่น้ี และวนัๆ ต่อไปจนถงึเราจะตอ้งไปจากโลกน้ี ในขณะเวลาทีเ่รา

สาํนึกในความรอดและดาํเนินชวีติต่อไปในโลกน้ี เรากต็อ้งสาํนึกวา่พระเจา้ไมไ่ดล้มืวา่เราตอ้ง

มคีวามสขุ ความสงบสนัติ ความมัน่คง และกาํลงั

เราไดร้บัความรอดในพระเยซโูดยความเชือ่ เราไดต้ดัสนิใจทีจ่ะวางใจในพระองค์

และวางใจเชือ่ในเงือ่นไขวา่ “ทุกคนทีว่างใจในพระองคจ์ะไมพ่นิาศ แต่มชีวีตินิรนัดร์ (ยอหน์

3:16ข) ตอนน้ีพระเจา้ทรงปรารถนาใหเ้ราเตบิโตฝ่ายวญิญาณ ถา้เราไมโ่ต เราจะตอ้งแพต่้อ

อทิธพิลและอุบายของโลก เน้ือหนัง และผมีารซาตาน เราตอ้งเขา้ใจวา่ผูเ้ชือ่ทุกคนมโีอกาส



ทีจ่ะพา่ยแพต้่อธรรมชาตบิาปอยูเ่สมอ กม็สีทิธิท์ ีจ่ะโศกเศรา้หรอืเกดิอารมณ์เสยี เวน้แต่วา่

เราทะลุกาํแพงทีข่วางกัน้ความเชือ่นัน้ ดว้ยพระคณุของพระเจา้ เราไดม้พีระสญัญาและหลกั

คาํสอนพระคมัภรี์ ซึง่เราตอ้งใชก้บัความเชือ่เพือ่ทีจ่ะรบัชยัชนะ

วิธีการในการนําพระสญัญาและหลกัคาํสอนพระคมัภีรม์าประยกุตต์่อสถานการณ์ด้วย

ความเชื่อ

ถา้คณุจะดาํเนินชวีติไปดว้ยความเชือ่ คณุจาํเป็นตอ้งรูจ้กัพระสญัญาทีม่อียูใ่นพระคาํ

ของพระเจา้ แลว้กว็างใจเชือ่ในพระสญัญาเหลา่นัน้ มสีามขัน้ตอนสาํคญัในการประยกุตพ์ระ

สญัญาเหลา่นัน้มาใช้ ซึง่เป็นระเบยีบการณ์ทีจ่ะชว่ยคณุคดิไดใ้นเมือ่คณุจะตอ้งเผชญิกบั

สถานการณ์ทีก่ดดนั

ข ัน้ตอนที ่ 1 ยดึพระสญัญาของพระเจา้ไวส้กัประเดน็หน่ึง เพือ่คณุจะมคีวามสงบ

มัน่คงในจติใจ จงระลกึถงึพระสญัญาจากพระคาํของพระเจา้ จงคดิใครค่รวญถงึความหมาย

ของพระสญัญานัน้ คณุจงสาํนึกวา่ ในมมุมองของพระเจา้ สถานการณ์ของคณุยงัมทีางออก

พระองคท์รงควบคุม้สถานการณ์อยู่ และพระองคย์งัทรงคอยดแูลชวีติของคณุ ความเขา้ใจใน

ขอเทจ็จรงิน้ีจะระงบัความกลวั และจะใหโ้อกาสคุณตัง้สตเิพือ่ทีจ่ะประยกุตห์ลกัคาํสอนพระ

คมัภรีท์ีค่ณุรูจ้กั นํามาใชใ้นขัน้ตอนต่อไป

ข ัน้ตอนที ่ 2 ทบทวนหลกัคาํสอนพระคมัภรีซ์ึง่จะสนบัสนุนพระสญัญานัน้ การตระ

นกัถงึหลกัคาํสอนจะใหค้ณุมัน่ใจในความจรงิของพระสญัญานัน้อยา่งมเีหตุผล พระสญัญาที่

คณุใชใ้นขัน้ตอนที่ 1 เป็นขอ้สรปุจากความจรงิหลายประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกนั ถา้คณุเอาเหตุผล

และความจรงิของพระคมัภรีม์าสานกนัมากยิง่ขึน้ ความเชือ่ของคณุกจ็ะมปีระสติภิาพมาก

ยิง่ขึน้

คณุอาจตระนกัถงึหลกัคาํสอนทีเ่กีย่วกบัพระลกัษณะของพระเจา้ เพราะวา่พระ

ลกัษณะของพระองคไ์ดร้บัรองพระสญัญาของพระองคท์ุกๆ ประการ หรอืคณุอาจคดิถงึความ

จรงิทีเ่กีย่วกบัการจดัเตรยีมของพระองคด์ว้ยพระคณุ ซึง่เน้นความสตัยซ์ื่อของพระองคใ์นการ

ทีพ่ระองคท์รงประทานทุกสิง่ทีจ่าํเป็นเพือ่เราจะดาํรงชวีติอยูท่ ัง้ทางฝ่ายรา่งกายและฝ่าย

วญิญาณ หรอืคณุอาจใชค้วามจรงิทีเ่กีย่วกบัแผน่การของพระเจา้ ซีง่จะใหค้ณุเขา้ใจถงึ

ตาํแหน่งของคณุในพระประสงคอ์นัชัว่นิรนัดรของพระองค์ กจ็ะใหค้ณุนึกถงึทรพัรกรที่



พระองคท์รงจดัเตรยีมใหค้ณุเพือ่คณุจะไดส้าํเรจ็ในชวีติฝ่ายวญิญาณในเวลาทีค่ณุยงัอยูใ่นโลก

น้ี ในพระคมัภรีม์หีลกัคาํสอนพระคมัภรีอ์กีหลายประเดน็ทีเ่ดยีว ซึง่ไดส้นบัสนุนพระสญัญา

ของพระเจา้ ซึง่จะทาํใหค้ณุมัน่ใจในพระสญัญาของพระองคท์ุกประการ

ข ัน้ตอนที ่ 3 สรุปสถานการณ์จรงิจากการประยกุตข์ ัน้ตอน 1 กบั 2 อยา่งเชน่ การ

สรุปอยา่งหน่ึงทีคุ่ณอาจไดค้ดิขึน้มามบีนัทกึไวใ้นโรม 8:31

“ถา้เชน่นัน้เราจะวา่อยา่งไร ถา้พระเจา้ทรงอยูฝ่่ายเรา ใครจะขดัขวางเรา?” (โรม 8:31)

เมือ่คณุไดม้าถงึขัน้ตอนที่ 3 แลว้ คณุควรจะมัน่ใจในการสรปุ เชน่ คณุจะมัน่ใจวา่

พระเจา้อยูฝ่่ายคณุ ไมม่สีิง่ใดจะมาขดัขวางคณุแน่นอนอยูแ่ลว้! ถงึแมค้ณุอาจเชือ่วา่พระ

สญัญาและหลกัคาํสอนของพระเจา้เป็นความจรงิ แต่การทีนํ่าสิง่นัน้มาใชเ้ป็นขนัตอนดงัน้ี จะ

ใหค้วามจรงินัน้มชีวีติ คณุจงึจะไดพ้บกบัความมัน่ใจ ความกลา้ ความปลอบโยน และความ

สงบสขุในความจรงินัน้

หลงัจากคณุไดนํ้าขัน้ตอน 1 ถงึ 3 ประยกุตต่์อสถานการณ์ จติใจคุณกจ็ะสงบและคณุ

จะมคีวามมัน่คงในชวีติอกีครัง้หน่ึง คณุกจ็ะสามารถเหน็วา่ปัญหาเลก็น้อยของคณุเป็นสว่น

หน่ึงในแผน่การชัว่นิรนัดรของพระเจา้ และคุณกจ็ะสามารถดาํเนินชวีติต่อไปโดยจะไมต่อ้ง

เสยีเวลากบัปัญหานัน่อกีต่อไป คณุอาจตอ้งใชเ้วลา 30 วนิาทใีนการประยกุตข์ ัน้ตอนน้ีมาใช้

หรอือาจจะนานกวา่นัน้ถา้คณุจะตอ้งทวนกลบัถงึขน้ตอน 1 หรอื 2 ในกรณมีขีอ้สงสยัอยูใ่น

ความคดิ แต่ในทีส่ดุ เมือ่คณุไดฝึ้กฝนกบัการใชข้ ัน้ตอนน้ีมากยิง่ขึน้ คณุจะสามารถดาํเนินชิ

วติดว้ยความเชือ่ในทุกประสบการณ์ในชวีติของคณุ

การเข้าถึงพาํนักของพระเจ้า

ฮีบร ู 4:1-3

ข้อ 1 “เพราะฉะนัน้ [ยงัระลกึถงึประสบการณ์ของชนชาตอิสิราเอลจากบทที่ 3] จงเกรง็กลวั

...” เมือ่พดูถงึชวีติครสิเตยีนโดยทัว่ไป ผูเ้ชือ่ไดร้บัคาํสัง่สอนวา่ ‘อยา่กลวั’ (2 ทโิมธี 1:7) แต่

ทีน่ี่เรามขีอ้แมว้า่ เราตอ้งเกรง็กลวัทีจ่ะไมเ่ขา้สูก่ารพาํนกั ถา้เราพลาดในการดาํเนินชวีติดว้ย

ความเชือ่ เราไมส่ามารถมสีนัตสิขุและรบัพระพรทีส่มบรูณ์แบบในเวลาทีเ่รายงัอยูใ่นโลกน้ี

“มฉิะนัน้อาจมบีางคนทีจ่ะไปไมถ่งึการพาํนกัซึง่พระองคท์รงสญัญาไวแ้ลว้” (ฮบีรู 4:1) มคีาํ



สญัญาหลายขอ้ซึง่ผูเ้ชือ่ยงัไมไ่ดย้ดึไว้ พระสญัญาน้ีมบีนัทกึไวใ้นพระคมัภรี์ และรอคอยคณุที่

จะอา้งสทิธเิพือ่ประยคุมาใชใ้นชวีติ โดยวถิน้ีีเราสามารถเขา้ไปสูพ้าํสกัของพระเจา้ น้ีคอืการ

ดาํเนินชวีติดว้ยความเชือ่ เราไดท้ะลุกาํแพงทีก่ดีกัน้ความเชือ่ กเ็ขา้ถงึพาํนกัซึง่พระเจา้ทรง

จดัเตรยีมใหเ้รา

ข้อ 2 “เพราะวา่แทท้ีจ่รงิ เราไดร้บัขา่วอนัประเสรฐิเชน่เดยีวกบัเขา แต่วา่เขาไมไ่ดร้บั

ประโยชน์จากขา่วอนัประเสรฐิ เพราะเขาไมเ่ชือ่”

จากขอ้น้ีเราเหน็ผูเ้ขยีนตัง้การเปรยีบเทยีบระหวา่งผูเ้ชือ่จากสมยัอพยพจากอยีปิต์

และผูเ้ชือ่ปัจจุบนั การเปรยีบเทยีบนัน้เป็นสิง่ทีช่ดัเจน เขามพีระสญัญา เรากม็พีระสญัญา

เขาพลาดทีจ่ะยดึพระสญัญานัน้ไว้ เราจาํเป็นไมท่าํตามเขา พระสญัญาในพระคมัภรีจ์ะตอ้ง

รบัการประยคุตม์าใชด้ว้ยความเชือ่หากจะมปีระโยชน์ต่อเรา ประเดน็น้ีเกีย่วขอ้งกบัหลกัการ

2 ประการรว่มกนั คอื เราตอ้งรูจ้กัพระสญัญาเหลา่นัน้ และเรากต็อ้งเชือ่ในพระสญัญา

เหลา่นัน้ดว้ย เราสามารถเรยีนรูถ้งึพระสญัญานัน้ดว้ยการศกึษาและการจดจาํ แต่พระสญัญา

ขอัใดจะไมม่ปีระโยชน์ต่อชวีติของเราถา้หากเราไมเ่ชือ่วา่พระเจา้จะทรงรกัษาพระสญัญาของ

พระองคไ์ว้ คาํสญัญา 7000 ขอ้ทีป่รากฏขึน้ในพระคมัภรีน์ัน้อาจเปรยีบไดก้บักระสอบซเีมน็ท์

ซึง่ไมม่ปีระโยชน์อะไรถา้ถกูทิง้ไวใ้นโกดงั ถา้มนัจะมปีระโยชน์เราตอ้งผสมซเีมน็ทก์บักรวด

และน้ํา ใหม้นักลายเป็นคอนครทีก่อน ซึง่ใชง้านไดแ้ลว้แต่คนก่อสรา้งจะนํามาใชอ้ยา่งไร

เชน่เดยีวกนั พระสญัญาของพระเจา้ตอ้งผสมกบัความเชือ่ก่อนใชง้านได้

ข้อ 3 “สาํหรบัเราผูท้ีม่คีวามเชือ่แลว้จะไดเ้ขา้สูก่ารพาํนกั คอืการพาํนกัทีพ่ระองคไ์ดต้รสัไว้

แลว้วา่ “ตามทีเ่ราไดป้ฏญิาณดว้ยความพโิรธวา่ ‘เขาจะไมไ่ดเ้ขา้สูก่ารพาํนกัซึง่เราจดัให”้

แมว้า่งานของพระองคจ์ะไดส้าํเรจ็แลว้ตัง้แต่สรา้งโลก”

พระองคย์งัตรสักบัเราในวนัน้ีวา่ “เน่ืองจากเจา้ไดว้างใจในพระครสิต์ เน่ืองจากเจา้

ไดร้บัพระองคท์รงเป็นพระผูเ้ป็นเจา้และพระผูช้ว่ยใหร้อด เราจงึมหีลายอยา่งทีอ่ศัจรรยท์ีเ่รา

อยากใหเ้จา้ แต่เจา้จะตอ้งหยดุน่ิงเสยีก่อนทีเ่จา้จะรบัสิง่เหลา่นัน้ได”้ หากเราไดห้ยดุน่ิงสกัครู

เดยีว พระองคจ์ะทรงอวยพรเราและทรงประทานสงบสนัตแิก่เรา แต่ดเูหมอืนวา่เราไม่

สามารถหยดุน่ิงได้ เรามกัจะคดิวา่เราจะเขา้สูค้วามสงบสนัตนิัน้ไดโ้ดยความพยายามของตวั

เราเอง เรากาํลงัแสวงหาความสขุซึง่หลบหนีเราอยูเ่สมอ เราพยายามแสวงหาอะไรบางอยา่ง

ซึง่จะกระตุน้เรา หรอืพอใจเรา หรอืใหค้วามสงบ หรอืไมก่อ็วยพรเรา ยิง่เราพยายามไขวค่วา้



สิง่เหลา่น้ีดว้ยกาํลงัของตวัเราเอง กย็ิง่เราปฏเิสธสิง่ทีพ่ระเจา้ทรงจดัเตรยีมใหเ้รา พระองค์

ตรสัวา่ “หยดุน่ิงเสยี เพือ่เราจะอวยพรเจา้ได”้ พระองคป์รารถนาใหเ้ราทีจ่ะหยดุน่ิง เพือ่เรา

สามารถเขา้ไปสูท่ีพ่าํนกันัน้โดยพระคณุของพระองค์

พระคมัภรีไ์ดเ้รยีกทีน่ี่วา่ “การพาํนกั” เป็นการทีพ่ระเจา้ทรงเตรยีมทุกอยา่งเพือ่เรา

สาํหรบัเวลาทีเ่รายงัอยูใ่นโลกน้ี เป็นการจดัเตรยีมทีม่าดว้ยพระคณุของพระองค์ ซึง่ไมม่ทีี่

เปรยีบได้ และไมม่ทีีส่ ิน้สดุ คาํวา่ “พาํนกั” เป็นคาํเดยีวกบั “สะบาโต” และหมายถงึการพกัใจ

ต่อเน่ือง วธิเีดีย่วทีจ่ะใหเ้ราสามารถเขา้ไปสูท่ีพ่าํนกันัน้คอืความเชือ่ประกอบดว้ยพระสญัญา

ของพระเจา้

“เราผูท้ีม่คีวามเชือ่แลว้” ไดพ้ดูถงึผูท้ีเ่ป็นผูเ้ชือ่ในพระครสิต์ ซึง่ไดเ้ชือ่ในพระ

สญัญาของพระเจา้หลงัจากไดร้บัความรอดแลว้ ขอสงัเกตขอ้น้ีไมไ่ดเ้ขยีนไวว้า่ “เราผูท้ีช่อบ

ตอบสนองดว้ยอารมณ์” หรอื “เราผูท้ีค่ดิดว้ยเหตุผลของมนุษย”์ หรอื “เราผูท้ีสู่เ้พือ่มทีางออก”

ขอ้พระคมัภรีน้ี์มเีขยีนไวว้า่ “เราผูท้ีม่คีวามเชือ่แลว้จะไดเ้ขา้สูก่ารพาํนกั” ถา้เราจะรบัพระคณุ

ของพระองค์ เราตอ้งรบัดว้ยความเชือ่อยูเ่สมอ

การพาํนกัเป็นทีท่ีเ่ราสามารถเขา้ไปในทุกเวลาและทุกที่ การพาํนกันัน้อยูท่ีโ่บสถ์

ของคณุ ทีเ่มอืงของคณุ ในทุกจงัหวดัของเมอืงไทย และทัว่โลก ไมว่า่เราอยูท่ีใ่น พระเจา้

ทรงจดัเตรยีมการพาํนกันัน้เพือ่เรา เพยีงแต่เรายอมเขา้ประตเูพือ่เขา้ไปขา้งใน

จงจาํไวว้า่ ถา้เราจะเขา้ไปสูก่ารพาํนกันัน้ เราตอ้งยดึพระสญัญาของพระเจา้ไว้

ดว้ยความเชือ่ เรากส็ามารถเขา้ไปทีน่ัน้ไดทุ้กๆ เวลา ตราบใดทีเ่ราเชือ่ในพระสญัญาของพระ

เจา้ แต่ขอสงัเกตซึง่พระเจา้ตรสัในบทที่ 3 ขอ้ 19 “ฉะนัน้เราจงึรูว้า่ เขาไมส่ามารถเขา้ไปสู้

การพาํนกันัน้ไดก้เ็พราะเขาไมไ่ดเ้ชือ่” ซึง่พดูถงึผูเ้ชือ่กลุม่นัน้ของพระคมัภรีเ์ดมิ ซึง่ได้

ปฏเิสธทีจ่ะวางใจในพระเจา้ตอนเขาอยูใ่นถิน่ทุรกนัดาร ผมไดอ้า่นครัง้แลว้ ครัง้เลา่ ถงึ

ประวตัขิองผูเ้ชือ่เหลา่นัน้ ตลอดทัง้ 40 ปีพระเจา้ทรงจดัเตรยีมทุกอยา่งใหเ้ขาเสมอ พระองค์

ไดป้ระทานตวัอยา่งในความรอด คอืการจดัเตรยีมสตัวบ์ชูาของพธิปัีสกา และการปลดปลอ่ย

จากการเป็นทาสในอยีปิต์ พระองคท์รงนําเขาขา้มทะเลแดง พระองคท์รงนําเขาในกลางวนั

ดว้ยเสาเมฆและตอนกลางขึน้ดว้ยเสาเพลงิ พระองคท์รงประทานเครือ่งมอืทีส่มบรูณ์แบบใน

การเรยีนรูเ้กีย่วกบัพระครสิตโ์ดยใช้ พลบัพลา วนัสะบาโตพเิศษต่างๆ และการถวายเครือ่ง

บชูาผา่นปโุรหติชาวลไีว พระเจา้ไมไ่ดจ้ดัเตรยีมแคน้ี่ซึง่เป็นการสัง่สอนเกีย่วกบัความรอดและ

ชวีติฝ่ายวญิญาณ แต่พระองคย์งัทรงจดัวนัทีเ่จด็ใหเ้ป็นวนัสะบาโตโดยมพีระประสงคใ์หเ้ขา



หยดุพกัจากงานทุกชนิดเพือ่เขาจะไดน้มสัการพระองค์ วนัสะบาโตนัน้เป็นวนัทีเ่ขาสามารถ

เขา้หาพระองคโ์ดยไมต่อ้งคดิถงึเรือ่งการงานหรอืการหากนิ เป็นวนัทีเ่ขาสามารถสาํนึกถงึการ

ทรงจดัเตรยีมของพระเจา้ ทัง้ฝ่ายวญิญาณและฝ่ายรา่งกาย พระองคท์รงจดัเตรยีม อาหาร

รองเทา้ เสือ้ผา้ ยทุธวธิดีา้นการทหารและชยัชนะในเมือ่เขาตอ้งสูร้บกบัศตัรู และสติปัิญญา

ในการแกไ้ขปัญหาอืน่ๆ อยา่งมากมาย เป็นเวลา 40 ปีพระองคท์รงสตัยส์ือ่ต่อเขาวนัต่อวนั

แต่น่าประลาดใจมากทีช่นชาตอิสิราเอลไดก้บฏต่อพระเจา้วนัต่อวนัทัง้ 40 ปีนัน้

เขาบน เขาขมขืน่ เขาปรารถนาทีจ่ะกนิ หอมใหญ่ หวักระเทยีม และ ผลทบัทมิ คอืสิง่ดีๆ

ทีเ่ขาไดก้นิตอนอยูท่ีอ่ยีปิต์ เขาไดล้มืความสตัยส์ือ่และการทรงจดัเตรยีมของพระเจา้ เหตุ

ฉะนัน้ เราเหน็วา่เขาตอ้งทุกขใ์จกบัเรือ่งแบบน้ีเป็นเวลา 40 ปี ถงึแมเ้ขาเป็นผูเ้ชือ่ แต่เขา

ทุกขใ์จตลอดเวลานัน้เพราะเขาไมย่อมทีจ่ะเขา้สูท่ีพ่าํนกัของพระเจา้ เขาไมย่อมทีจ่ะพงึพา

และวางใจในพระองค์

ผมไมท่ราบวา่ อาทติยข์องคณุเป็นอยา่งไรบาง แต่ถา้อาทติยข์องคุณไดพ้า่นไป

อยา่งธรรมดา คณุคงตอ้งพบกบั ปัญหา ความยากลาํบาก เรือ่งอกหกั และการทดสอบ

หลายอยา่ง คณุอาจเศรา้ใจ หรอืรูส้กึวา้วุน่สบัสน แต่ถา้เราสามารถหยดุพกัสกัครู และนึก

ถงึพระพรทีพ่ระเจา้ทรงประทานใหแ้ก่เราในหลายๆ ดา้นของชวีติ เราจงึอาจสรรเสรญิพระเจา้

สาํหรบัความยิง่ใหญ่และความสตัยซ์ือ้ของพระองค์

ตามกลางความกดดนั ความยากลาํบาก และการอกหกันัน้ๆ มแีต่ทางเลอืกสอง

ทางซึง่เราสามารถเลอืกได้ เราสามารถเลอืกทีจ่ะเชือ่ในพระคาํของพระเจา้ หรอืไมก่เ็ลอืกที่

จะไมเ่ชือ่และอยูด่ว้ยความวา้วุน้สบัสนและความกลวัตลอดไปจนกวา่เราจะไปจากโลกน้ี เรา

สามารถเลอืกทีจ่ะเชือ่ในพระคาํของพระองคแ์ละเขา้สูท้ีพ่าํนกันัน้ หรอืปฏเิสธพระคาํและแบก

ความทุกขต่์อไป

ผูท้ีไ่มเ่ชือ่ในพระครสิตส์ามารถมคีวามสขุชัว่คราวไดใ้นระดบัหน่ึงจากการแสวง

ความสขุโดยความสมัพนัธก์บัผูอ้ ืน่ สิง่ของบางสิง่ ประสบการณ์ต่างๆ หรอืตาํแหน่งในสงัคม

เป็นตน้ แต่สาํหรบัผูท้ีเ่ชือ่ในพระครสิต์ พระเจา้ทรงประทานสนัตสิขุอนัสมบรูณ์แบบและ

ถาวรโดยการพาํนกันัน้ ซึง่เป็นสนัตสิขุทีไ่มไ่ดข้ึน้อยูก่บัปัจจยัใดๆ ทีม่อียูใ่นโลกน้ี การทีจ่ะ

เขา้สูก่ารพาํนกัมาจากการพึง่พาผูท้รงประทานความปิตยีนิดแีละความเขม้แขง็ คอืพระเยซู

ครสิตเ์จา้ จากการพึง่พาพระองคเ์ราสามารถชว่ยคนอืน่ดว้ย ไมว่า่เขาเป็นผูเ้ชือ่หรอืผูท้ีไ่ม่

เชือ่กต็าม ประเดน็สาํคญัของขอ้ที่ 3 น้ีอยูใ่นคาํวา่ “การพาํนกั” ซึง่หมายความวา่ “พกัใจ”



พระเจา้ทรงยิง่ใหญ่และทรงอศัจรรยเ์หลอืความคดิของมนุษยส์ามารถนึกคดิได้

พระเจา้ทรงกระทาํการอศัจรรยห์ลายอยา่งโดยมพีระประสงคว์า่ สิง่เหล่านัน้จะกระตุน้ใหเ้รา

เขา้สูก่ารพาํนกัของพระองค์ ซึง่การนีอาจเปรยีบเสมอืนกบัคนเลีย้งววัทีพ่ยายามนําฝงูสตัว์

เขา้ไปถงึคอกววัเพือ่ใหอ้าหาร พระเจา้ยอมใหเ้ราทนทุกข์ และการทดสอบ พระองคย์อมให้

เราวิง่อลหมา่น ใหห้วัชนกาํแพง ยอมใหเ้ราตกใจกลวั ทอ้ใจ และ สบัสน พระองคย์อมให้

เราเผชญิกบัทุกสภาพแบบน้ีเพือ่เราจะตนึขึน้และสาํนึกวา่เราจะไมม่สีงบสนัตจินกวา่เราไดเ้ขา้

สูก่ารพาํนกัซึง่เป็นการพกัใจอนัถาวรของเรา

หลงัจากทีผ่มไดอ้า่นบทความน้ีหลายครัง้ โดยคงอา่นจากภาษากรกีมากกวา่

ภาษาองักฤษ ผมจงึไดเ้หน็กุญแจสาํคญัในการเขา้ใจบทความน้ีอยูใ่นบทที่ 3 ขอ้ 7 “วนัน้ีถา้

ทา่นทัง้หลายฟังพระสรุะเสยีงของพระองค…์” ผมจงึเหน็วา่ผมเองไมไ่ดฟั้งพระองคจ์รงิๆ มสีกั

กีค่ร ัง้ทเีราไดอ้า่นบทความน้ีแต่เราไดย้นิอะไร? เราไมไ่ดย้นิคาํวา่ ‘การพาํนกั’ พระเจา้ตรสัถงึ

การพาํนกัทีพ่ระองคท์รงมอบใหเ้รา แต่กด็เูหมอืนวา่เรายงัไมไ่ดย้นิและไมเ่ขา้ใจ แต่พระเจา้

ประทานการพาํนกัแก่เราแลว้ เพยีงแต่เรายดึคาํสญัญาของพระองคไ์วด้ว้ยความเชือ่

ในศนูยก์ลางของพายเุฮอรเิคนนัน้เป็นจดุทีส่งบเงยีบ ปัญหาของมนุษยเ์รา คอื เรามกัจะ

อยูใ่นพายเุฮอรเิคนอยา่งถกูพดัไปพดัมา แต่ไมย่อมเขา้ไปทีศ่นูยก์ลางของพายุ เราจงึไมม่ี

ความมัน่คง แต่พระเจา้ตรสักบัเราอยูเ่สมอวา่ “ดเูถดิ ทีศ่นูยก์ลางนัน้มคีวามเงยีบสงบ” ใน

ทา่มกลางปัญหาและความยากลาํบากของเรา พระเจา้ไดต้รสัวา่ “จงเขา้ไปทีศ่นูยก์ลาง” ที่

นัน่คณุจะไดพ้บความสงบ

ปัญหาและความยากลาํบากทีพ่ระเจา้ใหเ้ราตอ้งเผชญินัน้ เป็นสิง่ทีด่สีาํหรบัเรา กเ็ป็นสิง่ที่

พระเจา้ทรงใชเ้พือ่เราจะตืน่ขึน้และพบกบัการพาํนกัทา่มกลางความวุน่วาย เพราะฉะนัน้ เรา

จงึตอ้งอยูท่ีศ่นูยก์ลางของแผนการซึง่พระเจา้มตี่อชวีติของเรา วธิกีารทีจ่ะเขา้ไปสูศ่นูยก์ลาง

นัน้ คอื พระสญัญาของพระเจา้ประกอบดว้ยความเชือ่ ดงันัน้ ในขอ้ที่ 3 น้ีพระเจา้กาํลงัตรสั

วา่ “ทุกครัง้ทีเ่จา้มปัีญหาหรอืเผชญิสถานการณ์ทีก่ดดนั เจา้ตอ้งตดัสนิใจ เจา้ตอ้งเลอืกทีจ่ะ

ตามใจเจา้เอง หรอืจะพึง่พาในเรา เจา้อาจพยายามลมืปัญหาโดยเอาความสขุของโลกมากลบ

เกลือ่น หรอืแกไ้ขปัญหาโดยกลา่วโทษคนอืน่ หรอืวธิอีืน่ของเจา้เอง แต่จงอยา่ลมืวา่เจา้ยงัมี

ชวีติอยูใ่นโลกน้ีเพือ่ทีจ่ะถวายเกยีรตแิก่เราและพระเยซคูรสิต์ ในฐานะทีเ่จา้เป็นผูเ้ชือ่ เรา

อยากจะเหน็เจา้พึง่พาและวางใจในเรา เราไดม้อบวถิทีางและคาํสญัญาใหแ้ก่เจา้ ซึง่ถกูบนัทกึ

ไวใ้นพระคมัภรีแ์ลว้ เจา้จงึตอ้งเรยีนถงึสิง่เหลา่นัน้ แลว้ยดึสิง่เหลา่นัน้ไวแ้ละประยกุตม์าใชใ้น

ชวีติ”



พระเจา้อยากใหค้ณุมัน่คงในชวีติจนคุณสามารถเผชญิทุกสถานการณ์ไดอ้ยา่งไม่

หวัน่ไหว จากนัน้คณุจงึจะเป็นทอ่พระพรต่อผูอ้ืน่ และสามารถนําผูอ้ืน่มารูจ้กักบัพระเยซู

ครสิตเ์ป็นพระผูช้ว่ยใหร้อด และพระผูเ้ป็นเจา้ของเขา พระองคท์รงประสงคใ์หเ้ราเป็นเครือ่ง

พสิจูน์วา่พระครสิตท์รงเป็นคาํตอบชวีติ แต่ชวีติครสิเตยีนของเราจะลม้เหลวถา้หากเราไมย่อม

เขา้ถงึการพาํนกัทีพ่ระเจา้ทรงเตรยีมไวเ้พือ่เรา

“ตามทีเ่ราปฏญิาณดว้ยความพโิรธวา่…” ในประโยคน้ี “ความพโิรธ” เป็นคาํศพัท์

ซึง่อธบิายนโยบายของพระเจา้และพระประสงคท์ีพ่ระองคท์รงมตี่อมนุษยชาตโิดยเอาศพัทท์ี่

อธบิายความคดิและอารมณ์ของมนุษยเ์ป็นเครือ่งเปรยีบเทยีบ (anthropopathism) ตราบใดที่

เรายงัไมย่อมรอคอยพระองค์ พระองคจ์งึไมอ่วยพรเราเพราะ “ความพโิรธ” ของพระองค์

ทาํไมชนชาตอิสิราเอลไมไ่ดเ้ขา้สูก่ารพาํนกันัน้? เพราะสาเหตุเดยีวซึง่เราไดอ้า่น

ในขอ้ 2 เขาไมไ่ดป้ระกอบพระสญัญาของพระเจา้ดว้ยความเชือ่ เขาปฏเิสธทีจ่ะเชือ่ในพระ

สญัญาของพระเจา้ พระเจา้ตรสักบัผูเ้ชือ่ทุกคนวา่ “เจา้จะเชือ่ในพระสญัญาไหม เจา้จะพึง่พา

ในเราไหม เจา้จะเลกิพึง่พาในตวัเองไหม?”

ในชวีติครสิเตยีนมกีารขดัแยง้กนัทีม่กัจะเกดิขึน้เสมอ คอืพระเจา้ยอมใหเ้ราทุกขใ์จ

ทีส่ดุเพือ่วา่เราะไดพ้บกบัสนัตสิขุทีแ่ทจ้รงิและสมบรูณ์แบบทีส่ดุ ก่อนทีพ่ระองคจ์ะสามารถ

อวยพรเราได้ พระองคอ์าจจะตอ้งถอดถอนทุกอยา่งของเราทีเ่ราพึง่พาอาศยัอยู่ เราอาจคดิวา่

ความสขุของเราจะมอียูใ่นคนนัน้ พระเจา้จงึถอดถอนคนนัน้ออกจากชวีติของเรา จากนัน้เรา

อาจคดิวา่ ความสขุของเราอยูใ่นสิง่น้ี พระเจา้จงึถอดถอนสิง่นัน้ออกจากชวีติของเรา เรา

มกัจะลองสิง่น้ีและสิง่นัน้ แต่พระเจา้กาํลงัตรสักบัเราวา่ “มเีพยีงสิง่เดยีวเทา่นัน้ทีจ่าํเป็น เจา้

จาํเป็นตอ้งพึง่พาและวางใจในเราเพยีงผูเ้ดยีว”

เราจาํเป็นตอ้งเชือ่ตลอดเวลา ไมว่า่สถานการณ์จะยากลาํบากขนาดไหน ไมว่า่เรา

จะตอ้งอดทนนานเทา่ใด จงรอคอยพระเจา้! ทุกครัง้ทีเ่ราใชค้วามคดิเสรขีองเราทีจ่ะบอกหรอื

แสดงออกวา่ “ฉนัเชือ่” พระเจา้ไดร้บัเกยีรติ กท็รงพอพระทยัในเราและจะอวยพรเรา แต่ถา้

หากวา่เราไมเ่ชือ่ พวกเราในฐานะเป็นครสิตยีนกเ็ป็นคนทีน่่าสงสารทีส่ดุในโลก

พระเจา้ทรงไมป่ระสงคใ์หเ้ราเป็นคนน่าสงสาร พระองคท์รงจดัเตรยีมทุกอยา่งเพือ่

เราจะมชีวีติทีม่ ัน่คงและกา้วหน้าฝ่ายวญิญาณ พระองคม์ไิดต้รสัวา่ เราจาํเป็นตอ้งมสีิง่ของ

หรอืจะตอ้งมคีูหู่ หรอืมคีนอืน่มายกยอ่งเรา พระเจา้ตรสัวา่ “เจา้ตอ้งมสีมัพนัธภาพกบัเรา!

ดว้ยเจา้มเีรา เจา้จะเป็นคนทีส่มบรูณ์” (โคโลสี 2 :10) บางครัง้ พระเจา้จาํเป็นตอ้งรือ้ถอนทุก

อยา่งจากชวีติของเรา เพือ่เราจะเขา้ใจถงึหลกัการน้ี พระองคอ์าจจาํเป็นตอ้งใหเ้ราทุกขใ์จ

ทีส่ดุ จนกระทัง่เราสาํนึกวา่เราไมเ่หลอือะไรแลว้ พระเจา้คงไมช่อบพระทยัทีจ่ะทาํอยา่งนัน้



แต่พระองคอ์าจตอ้งทาํเพือ่ใหเ้ราจะเรยีนรูท้ีจ่ะพึง่พาและวางใจในพระองค์ แลว้กจ็ะชืน่ชม

ยนิดใีนพระองค์

“จงปีตยินิดใีนพระเจา้ และพระองคจ์ะประทานตามใจปรารถนาของทา่น จง

มอบทางของทา่นไวก้บัพระเจา้ วางใจในพระองค์ และพระองคจ์ะทรงกระทาํให้

สาํเรจ็” (สดุดี 37:4-5)

คาํวา่ ‘วางใจ’ ในทีน้ี่หมายความวา่ “วางใจในพระองคอ์ยา่งต่อเน่ือง” แลว้คุณรู้

ไหมวา่ เราจะวางใจในพระองคอ์ยา่งไร “ พระบดิาเจา้ ขา้แยแ่ลว้ ขา้ทุกขใ์จมาก แต่ขา้

รูจ้กัเปโตรบทที่ 5 ขอ้ 7 ขา้จงึไดล้ะความกระวนกระวายของขา้ไวก้บัพระองค์ ขา้วางใจใน

พระองค์ การสูร้บเป็นของพระองค์ ขา้จงึขอพระองคเ์อาเรือ่งน้ีไปและใหพ้ระองคจ์ดัการ...

เดีย๋ว! ขา้เพิง่มคีวามคดิเขา้มา ขอเอาเรือ่งกลบัมา ขา้มวีธิแีกไ้ขทีข่า้อยากจะลองดกู่อน

...” คณุจงึลองสิง่นัน้แต่กไ็มส่าํเรจ็ คณุเลยรูส้กึทุกขใ์จอกี คณุจงึมอบปัญหานัน้ใหก้บัพระ

เจา้อกีครัง้หน่ึง ซึง่ใหค้ณุมคีวามสงบสนัตใินใจอกีสกัครูห่น่ึง แลว้จู่ๆ กม็คีวามคดิใหม่

ขึน้มาอกี คณุกบ็อกพระองค์ “เดีย๋วนะ มอีกีวธิหีน่ึงซึง่ขา้จะลองดใูหม่ ขอปัญหานัน้คนื

มาอกีครัง้...” ดงันัน้ คณุไดเ้สยีเวลากบัการโยนปัญหาระหวา่งคณุกบัพระเจา้ ในขณะที่

คณุกดัเลบ็อยูเ่พราะเครยีดกบัเรือ่งนัน้

เพราะเหตุน้ีเราจงึไดพ้บคาํ “รอคอย” ในพระคมัภรี์ คาํ “รอคอย” นัน้หมายถงึ

วางใจในพระเจา้ แต่ไมไ่ดห้มายความวา่ รอคอยสกัครูเ่ดยีว หรอืสกั 5 นาที “รอคอย”

หมายถงึวา่ ตอ้งวางใจในพระเจา้อยา่งต่อเน่ือง เราไดพ้บตวัอยา่งทีด่จีากอบัราฮมั

“ทา่นไมไ่ดห้วัน่ไหวแคลงใจในพระสญัญาของพระเจา้ แต่ทา่นมคีวามเชือ่มัน่คง จงึได้

ถวายเกยีรตแิดพ่ระเจา้” (โรม 4:20)

คาํวา่ “ความเชือ่มัน่คง” หมายความวา่อยา่งไร? ตอนเขาอายสุงูแลว้ เขาได้

วางใจในพระเจา้อยา่งต่อเน่ืองและไมห่ยดุวางใจในพระองค์ ถงึแมก้ารมบีุตรดวูา่เป็นไปไมไ่ด้

แลว้ (ปฐมกาล 18:10-11) อบัราฮมัเป็นผูห้น่ึงซึง่รบัการทดสอบความเชือ่อยา่งต่อเน่ือง แต่

เขาเพยีงแคต่อบสนองวา่ “ขอขอบคณุพระองคส์าํหรบัพระคณุทีพ่ระองคม์ตี่อขา้พระองค”์

เขาไดว้างใจในพระองคเ์สมอ และสดุทา้ยพระเจา้ทรงประทานบุตรนัน้ตามพระสญัญา ดว้ย

ความเชือ่ อบัราฮมัจงึกลายเป็นผูเ้ชือ่ทีย่ ิง่ใหญ่ของโลก



เอลยีาหเ์ป็นอกีคนหน่ึงทีไ่ดเ้รยีนรูท้ีจ่ะรอคอยพระเจา้ ถงึแมเ้ขาไดช้นะการสูร้บ

ครัง้ใหญ่ แต่พระเจา้ยงัทรงสอนเขาเกีย่วกบัพระคณุของพระองคม์ากยิง่ขึน้ พระเจา้ทรงสง่เอ

ลยีาหไ์ปถงึประเทศทีไ่กล เพือ่ไดพ้บกบัแมม่า่ยทีย่ากจนและเป็นคนนอกศาสนา พระเจา้บอก

เอลยีาหว์า่ “แมม่า่ยคนยากจนคนน้ีจะดแูลเจา้” พระเจา้ไดท้รงใชผู้ห้ญงิทีห่มดหวงัและกาํลงั

คดิวา่จะตอ้งอดอาหารตาย เพือ่สอนเอลยีาหใ์หร้อคอยและวางใจในพระเจา้ ซึง่สดุทา้ยทาํให้

เอลยีาหไ์ดเ้ป็นผูเ้ชือ่ทีย่ ิง่ใหญ่ (1 พงศก์ษตัรยิ์ 19: 17-24) เอลยีาหจ์าํเป็นตอ้งวางใจในพระเจา้

ผา่นทางผูห้ญงินอกศาสนา พระเจา้ไมไ่ดนํ้าเอลยีาหเ์ขา้ไปถงึวหิารทีเ่ยรซูาเลม็ หรอื

พระราชวงัใหญ่แหง่ประเทศรอบขา้ง แต่พระเจา้ทรงนําเขาถงึผูห้ญงิทีห่มดหวงั หลงัจาก 2

ปี พระเจา้ไดต้รสัวา่ “เจา้กลบัไปไดแ้ลว้” เอลยีาหจ์งึไดก้ลบัไปถงึดนิแดนของอสิราเอลและ

ไดนํ้าอสิราเอลในการฟ้ืนฟูครัง้ใหญ่

ดาวดิไดเ้รยีนรูถ้งึเคลด็ลบัในการรอคอยพระเจา้ในเวลาทีเ่ขาตอ้งดแูลฝงูแกะ พระ

เจา้ทรงเลอืกดาวดิใหเ้ป็นกษตัรยิข์องอสิราเอลตอนดาวดิยงัเป็นเดก็อยู่ แต่ดาวดิยงัตอ้งเรยีนรู้

ทีจ่ะรอคอยและวางใจในพระเจา้ ดาวดิไดเ้หน็พวกพีช่ายของเขาเป็นทีโ่ปรดปรานของบดิา

แต่ดาวดิอยูน่ิ่งเฉยและรอคอยถงึเวลาทีพ่ระเจา้ทรงตรสัวา่ “ไปไดแ้ลว้” แต่พอถงึเวลานัน้แลว้

ดาวดิเริม่เผชญิกบัการทดสอบทีห่นกัมาก (คอืการขม่เหงจากซาอลู) ดาวดิไดเ้รยีนรูท้ีจ่ะตอ้ง

รอคอยแลว้รอคอยอกี และเรยีนรูท้ีจ่ะวางใจในพระเจา้อยา่งแน่วแน่ จากนัน้เขาสามารถเขา้

ไปถงึการพาํนกัซึง่เป็นทีส่งบ เป่ียมดว้ยฤทธิเ์ดช และเรีย่วแรง แต่พระเจา้ตอ้งฝึกเขาผา่นการ

ทดสอบ และความยากลาํบากก่อน

ตอนน้ีขอสงัเกตในวลสีดทา้ยใน ฮบีรู 4:3 “แมว้า่งานของพระองคจ์ะไดส้าํเรจ็แลว้

ตัง้แต่สรา้งโลก” เมือ่พระเยซูครสิตท์รงสรา้งโลก (โคโลสี 1:16) พระองคก์ท็รงสรา้งทุกอยา่ง

ซึง่จะใหค้รสิเตยีนมคีวามสขุ พระเจา้ทรงจดัเตรยีมพเิศษสาํหรบัทุกคนทีไ่ดว้างใจในพระเยซู

ครสิต์ และไดท้รงจดัเตรยีมพระสญัญาจากพระคาํของพระองค์ “ตัง้แต่พระองคท์รงสร้างโลก”

แน่นอนวา่มคีรสิเตยีนมากมายทีต่อ้งกลบัไปอยูก่บัพระเจา้โดยไมเ่คยสมัผสักบัชวีติ

ฝ่ายวญิญาณทีพ่ระเจา้ทรงประทานให้ เขาคงไมเ่คยพบกบัการพาํนกัซึง่ในทีน่ัน่เป็นทีพ่กัใจ

อยา่งต่อเน่ือง กเ็ป็นความสงบเงยีบ ความชืน่ชมยนิดี ความมัน่คง และความเขม้แขง็ของ

เขา ผมอยากใหค้ณุเขา้ใจวา่ ไมว่า่ตน้เหตุของปัญหาและความกดดนัของคณุอยูท่ีไ่หน พระ

เจา้กาํลงัตรสักบัคณุผา่นทางพระคาํของพระองคแ์ละประสบการณ์ทีค่ณุไดม้าจากปัญหานัน้

ถงึแมค้ณุอกหกั หนทางยากลาํบาก หรอือยูใ่นสถานการณ์สิน้หวงั พระองคป์รารถนาให้ มี

ความเชือ่ทีไ่มห่ยดุยัง้ เพราะน้ีเป็นวธิเีดยีวทีค่ณุมซีึง่จะเกดิผลทีแ่ทจ้รงิ จงรอคอยพระเจา้!



เบือ้งหลงัแห่งการดาํเนินชีวิตด้วยความเชื่อ

ฮีบร ู 4:4-9

ข้อ 4 “เพราะมทีีท่ีห่น่ึงซึง่ทีน่ัน่ [ปฐมกาล 2:2-3] พระองคต์รสัถงึวนัที่ 7”

วนัที่ 7 นัน้ ซึง่เป็นวนัเสารห์รอืเป็นวนัสะบาโตของชาวยวิ เป็นภาพแสดงถงึการพาํนกั

อยา่งต่อเน่ืองของพระเจา้ พระเจา้ทรงตรสัถงึวนัที่ 7 นัน้วา่ “พระเจา้กไ็ดท้รงหยดุพกัการงาน

ทัง้สิน้ของพระองค”์ ขอ้น้ีอาจชกัชวนใหเ้รามคีาํถามวา่ “พระองคท์รงพกังานทาํไม พระองค์

ทรงเหน็ดเหน่ือยหรอื?” ถา้เรานึกถงึพลงังานทีจ่าํเป็นในการสรา้งจกัรวาลละการรือ้ฟ้ืนโลก

อาจดวูา่พระองคท์รงเหน็ดเหน่ือยจรงิๆดว้ย ในปฐมกาลบทที่ 1:1 เราเหน็พระเจา้ทรงเนรมติ

สรา้งจกัรวาลในพรบิตา ต่อไปในปฐมกาล 1:2ข – 31 พระองคท์รงรือ้ฟ้ืนโลกจากความวา่ง

เปลา่และความมดืภายใน 6 วนั ในการรือ้ฟ้ืนนัน้ สิง่แรกทีพ่ระเจา้ทรงกระทาํคอื ทรงสรา้ง

ความสวา่งและไดแ้ยกความสวา่งนัน้ออกจากความมดื ต่อจากนัน้พระองคท์รงสรา้ง

บรรยากาศของโลก หลงัจากพระองคท์รงแยกแผน่ดนิจากทะเล พระองคไ์ดท้รงสรา้งพชื ผกั

และตน้ไมท้ัง้ปวง จากนัน้พระเจา้ทรงรือ้ฟ้ืนดวงดาวทัง้สิน้ในจกัรวาลกลบัมาสอ่งแสงสวา่ง

อยา่งเดมิ ต่อจากนัน้พระองคท์รงสรา้งสตัวน้ํ์าและสตัวปี์ก ตามดว้ยสตัวบ์กทุกชนิดบนโลก

และสดุทา้ยทรงสรา้งมนุษย์ คณุอาจคดิวา่ นัน่ไมน่่าแปลกใจทีพ่ระเจา้ตอ้งพกังานในวนัที่ 7

ถา้เป็นฉนั ฉนักค็งเหน่ือยเหมอืนกนั! แต่นัน่ไมใ่ชส่าเหตุทีพ่ระเจา้ตอ้งหยดุพกั พระเจา้ผูท้รง

พลานุภาพอยา่งไมส่ิน้สดุไมต่อ้งหยดุพกั พระองคไ์มท่รงออ่นเพลยีหรอืเหน็ดเหน่ือย (อสิยาห์

40;28) พระองคท์รงหยดุงานในวนัที่ 7 เพราะงานของพระองคท์รงเสรจ็สมบรูณ์แลว้!

การหยดุงานของเราเป็นสิง่ทีใ่หเ้ราเหน็ถงึพระคณุของพระองค์ พระเจา้ทรงจดัเตรยีมทุก

สิง่ทีจ่าํเป็นเพือ่มนุษยจ์ะสามารถดาํรงชวีติ มนุษยไ์มส่ามารถเพิม่เตมิอะไรใหก้บัการทรงสรา้ง

ของพระเจา้ซึง่สมบรูณ์แบบทุกประการอยูแ่ลว้ วนัสะบาโตเป็นการระลกึถงึพระคณุพระเจา้ที่

พระองคท์รงมตี่อมนุษยชาติ เพราะเหตุน้ีพระเจา้ทรงไดบ้ญัชาชนชาตอิสิราเอลทีจ่ะไดห้ยดุ

พกัจากงานและกจิกรรมอืน่ๆ เพือ่ทีพ่วกเขาจะมเีวลาภาวนาและระลกึถงึการจดัเตรยีมที่

สมบรูณ์แบบของพระเจา้ ชาวยวิทุกๆ คนรบัคาํสัง่ทีจ่ะหยดุจากการหวา่นเมลด็ การปลกูผกั

และขา้ว และการเกบ็เกีย่วทุกๆปีที่ 7 เพือ่จะยอมใหพ้ระเจา้ทรงประทานอาหารโดยวธิขีอง

พระองคใ์นปีนัน้ ทาํไม? เพือ่ทีจ่ะเตอืนพวกเขาวา่ พระเจา้ทรงเตรยีมทุกสิง่แก่เขาอยูแ่ลว้



สมมตุวิา่คณุหวิขา้วมากและผมไดเ้ตรยีมสาํรบัไว้ และผมชวนคณุวา่ “ตัง้สาํรบัไว้

แลว้” แต่คณุเมนิหน้าไปและบอกวา่ “ขอบคณุ ฉนัไมอ่ยากกนิ” ถอืวา่คณุเป็นคนโง่ ตอนน้ีพระ

เจา้ตรสักบัคุณวา่ “เราเตรยีมสาํรบัไวแ้ลว้ ต่อหน้าต่อตาศตัรขูองคณุ” (สดุดี 23:5) ศตัรขูอง

คณุคอื โลก เน้ือหนัง และมารซาตาน พระองคท์รงจดัเตรยีมงานเลีย้งใหญ่ใหผู้เ้ชือ่ทีห่วิ

กระหาย ทา่มกลางศตัรทูัง้หลาย อาหารบนโต๊ะรอคณุใหร้บัประทานดว้ยความเชือ่ อยา่เป็น

คนโง!่ จงเชือ่ในพระคาํ เชือ่ในพระสญัญา จงยดึพระสญัญาไวแ้ละนํามาใชใ้นชวีติ แลว้คุณจะ

ไดร้บัสิง่ทีพ่ระองคท์รงจดัเตรยีมใหค้ณุ

ถา้สมมตุวิา่คณุอยูใ่นสวนสม้ซึง่พระเจา้ทรงจดัเตรยีมไวใ้หค้ณุแลว้ และตน้สม้ทุก

ตน้เตม็ไปดว้ยผลทีน่่ากนิ คณุคดิในใจวา่ “ฉนัอยากจะกนิสม้จรงิๆ ฉนัหวิสม้ อยากกนิสม้จงั

เลย” มลีกูสม้อยูต่่อหน้าคณุ แลว้คณุตอ้งทาํอยา่งไร? เปลา่เลย พระเจา้ทรงประทานใหอ้ยู่

แลว้ คณุไมต่อ้งทาํงานอะไรเพือ่จะไดก้นิสม้เพยีงแต่เดด็สม้มาแลว้กนิ เชน่กนั การพาํนกั

ของพระเจา้อยูต่่อหน้าคณุ เพยีงคณุประยกุตส์ิง่ทีพ่ระองคป์ระทานใหแ้ก่คณุดว้ยความเชือ่

คณุกจ็ะไดเ้ขา้ไปถงึการพาํนกันัน้

พระเจา้ทรงจดัเตรยีมทุกอยา่งสาํหรบัฝ่ายรา่งกายฉนัใด พระองคก์ท็รงจดัเตรยีม

สาํหรบัฝ่ายวญิญาณฉนันัน้ ชวีติฝ่ายวญิญาณของเราไดเ้ริม่ตน้ทีไ่มก้างเขน ซึง่เป็นทีท่ีพ่ระ

เยซคูรสิตท์รงตายแทนเราเพราะความบาปของเรา เราตอ้งมาถงึไมก้างเขนและรบัความรอด

ซึง่อยู่ ณ ทีน่ัน่ โดยความเชือ่ในพระเยซู แต่หลายคนหยดุแคน้ี่ เขาไดร้บัความรอดดว้ยความ

เชือ่แลว้ แต่เขาไมย่อมกา้วหน้าโดยยดึพระสญัญาทีพ่ระองคม์ตี่อเราสาํหรบัชวีติฝ่ายวญิญาณ

ของเรา เราไดว้างใจในพระองคส์าํหรบัความรอดแลว้ ทาํไมเราถงึไมว่างใจในพระองคส์าํหรบั

สิง่อืน่ดว้ย?

ทีน้ํ่าตกไนเอกะรามสีะพานลวดทีส่วยงามมาก วธิสีรา้งสะพานนัน้อาจทาํใหเ้ราเหน็ภาพใน

การสรา้งความเชือ่เชน่เดยีวกนั วนัหน่ึงวศิวกรคนหน่ึงไดเ้ลน่วา่วใหข้า้มน้ําตก เมือ่มนัไดต้ก

ลงทีฝั่ง่ตรงขา้มแลว้กม็เีชอืกเสน้เลก็ๆขงึไวร้ะหวา่งสองฟาก ใครจะคดิวา่เชอืกเสน้เลก็นัน้จะ

กลายเป็นสะพานใหญ่ๆได?้ วศิวกรเอาเชอืกเสน้ใหญ่กวา่มามดัไวก้บัเชอืกเสน้แรก แลว้ดงึ

เสน้เลก็กลบัมา แลว้คอ่ยเอาเชอืกทีใ่หญ่ขึน้ๆจนกลายเป็นลวดโลหะเสน้ใหญ่ขงึระหวา่งสอง

ฟากน้ําตก จากนัน้กต็่อดว้ยลวดอกีหลายเสน้ จนในทีส่ดุกก็ลายเป็นสะพานใหญ่ทีค่นสามารถ

เดนิขา้มไปและสามารถชมววิของน้ําตกได้ ถา้วศิวกรหยดุงานทีเ่ชอืกเสน้แรกนัน่กจ็ะไมม่ี

สะพาน เชน่เดยีวกบัเรา ถา้เราหยดุตอนมคีวามเชือ่เลก็น้อย เราจะไมม่กีารกา้วหน้าในชวีติ

ฝ่ายวญิญาณของเรา ครสิเตยีนทุกคนเริม่ตน้ชวีติฝ่ายวญิญาณดว้ยเชอืกแหง่ความเชือ่ที่



บางๆ ซึง่ใหเ้ราไดร้บัความรอด แต่หลงัจากนัน้เราตอ้งดงึเชอืกทีแ่ขง็แรงกวา่มาใช้ คอืพระ

สญัญาของพระเจา้ ความเชือ่ของเราจงึจะเขม้แขง็ขึน้วนัต่อวนั น่ีคอืการดาํเนินชวีติดว้ย

ความเชือ่ซึง่เราตอ้งฝึกเพือ่ทีจ่ะเขา้สูก่ารพาํนกัของพระเจา้ ซึง่กเ็ป็นการวางใจในพระองค์

ทุกๆขณะเวลา ถา้คณุวางใจในพระองคส์าํหรบัความรอดของคณุ ซึง่เป็นของประทานที่

ยิง่ใหญ่ทีส่ดุทีพ่ระองคใ์หค้ณุได้ คณุสามารถวางใจในพระองคส์าํหรบัเรือ่งเลก็น้อยไหม? คณุ

สามารถทีจ่ะรอคอยพระองคด์ว้ยความอดทนเมือ่คณุจะตอ้งเผชญิกบัปัญหาต่างๆในแต่ละวนั

คณุสามารถวางใจในพระองคเ์พยีงผูเ้ดยีวไหม คณุสามารถยดึพระคาํของพระองคไ์วไ้ดไ้หม?

นัน่คอืประเดน็สาํคญั!

ข้อ 5ข กบั 6 เขา [พดูถงึชาวยวิในถนีทุรกนัดาล] จะไมไ่ดเ้ขา้สูก่ารพาํนกัซึง่เราจดัให้ ที่

จรงิยงัมบีา้งทีจ่ะเขา้สูก่ารพาํนกันัน้ แต่คนเหลา่นัน้ทีไ่ดย้นิขา่วประเสรฐิคราวก่อนไมไ่ดเ้ขา้

เพราะความไมเ่ชือ่ของเขา”

มเีพยีงแต่ผูเ้ชือ่ทีเ่ชือ่ในพระสญัญาของพระเจา้เทา่นัน้ซึง่จะสามารถเขา้ไปในการพาํนกั

ของพระเจา้ จากรุน่ทีอ่พยพจากอยีปิตม์เีพยีงคาเลบ็ และโยชวูา ทีเ่ขา้ไปถงึแผน่ดนิแหง่พนัธ

สญัญาซึง่กเ็ลง็ถงึการพาํนกัทีพ่ระเจา้ทรงเตรยีมไว้ สว่นรุน่ทีเ่กดิในถิน่ทุรกนัดาร สว่นใหญ่

พลาดทีจ่ะเชือ่ในสิง่ทีพ่ระเจา้ทรงสญัญาไวส้าํหรบัชวีติในโลกน้ี เขาจงึไมไ่ดเ้ขา้สูก่ารพาํนกั

ของพระองค์

ข้อ 7 เน่ืองจากรุน่อพยพไดพ้ลาดเป้า รุน่ต่อๆ มาตอ้งรบัผลกระทบอะไรบา้ง?

“ฮบีรู 4 : 7 “ดงันัน้พระองคไ์ดท้รงกาํหนดไวอ้กีวนัหน่ึงคอื “วนัน้ี” ตามทีพ่ระองคไ์ดต้รสั

ทางดาวดิในเวลาต่อมานาน ในขอ้พระคมัภรีท์ีอ่า้งมาขา้งบนแลว้วา่ วนัน้ีถา้ทา่นทัง้หลายจะ

ฟังพระสรุเสยีงของพระองค์ อยา่ใหจ้ติใจของทา่นแขง็กระดา้ง [จากสดุดี 95:7-8] ”

ซึง่หมายความวา่ ถงึแมเ้ขาไดพ้ลาดในสมยัอพยพ ชวีติในการพาํนกัของพระเจา้ยงัเป็น

ทางเลอืกสาํหรบัผูท้ีเ่ชือ่ในสมยัของดาวดิ “วนัน้ีถา้ทา่นทัง้หลายจะฟังพระสรุเสยีงของพระองค์

อยา่ใหจ้ติใจของทา่นแขง็กระดา้ง” แคเ่ขาไดเ้ชือ่ในพระสญัญาและหลกัคาํสอนพระคมัภรีข์อง

พระเจา้ เขาสามารถเขา้ถงึการพาํนกัซึง่เป็นการพาํนกัอนัเดยีวกบัการพาํนกัทีม่ใีนสมยัอพยพ



ข้อ 8 “เพราะวา่ถา้โยชวูาไดพ้าเขาเขา้สูก่ารพาํนกันัน้แลว้ พระเจา้กค็งมไิดต้รสัใน

ภายหลงัถงึวนัอืน่”

คาํวา่ “ถา้” ไดแ้นะนําอนุประโยคเงือ่นไขขัน้ 2 ซึง่ในประโยคน้ีหมายความวา่ “หากวา่

เขาไดท้าํ แต่ เขาไมไ่ดท้าํ” เน่ืองจากรุน่ของโยชวูาไมไ่ดเ้ขา้ถงึการพาํนกัทีพ่ระเจา้สญัญา

ไว้ พระเจา้จงึไดต้รสัถงึอกีรุน่หน่ึง รุน่ของโยชวูาไดพ้ลาดทีจ่ะเขา้ไปครองแผน่ดนิทัง้หมด ก็

พลาดทีจ่ะเขา้ถงึทีพ่าํนกัโดยยดึพระสญัญาและหลกัคาํสอนซึง่พระเจา้ทรงประทานใหเ้ขา ก็

ถอืวา่รุน่ของโยชวูาพลาดทีจ่ะดาํเนินไปดว้ยความเชือ่

ข้อ 9 “ฉะนัน้จงึยงัมกีารพาํนกัสะบาโตสาํหรบัชนชาตขิองพระเจา้” ถงึแมใ้นอดตีมหีลายๆ

คนในแต่ละยคุสมยัทีไ่ดพ้ลาดทีจ่ะดาํเนินดว้ยความเชือ่ การพาํนกันัน้ยงัมไีวส้าํหรบัผูเ้ชือ่ใน

รุน่ต่อไป ชนชาตขิองพระเจา้คอืผูน้ัน้ซึง่ไดร้บัพระเยซใูหเ้ป็นพระผูช้ว่ยใหร้อดและพระเป็นเจา้

ในชวีติ ซึง่พระคมัภรีไ์ดพ้ดูถงึคนเหลา่น้ีวา่

“ทุกคนทีว่างใจในพระบุตรนัน้จะไมพ่นิาศ แต่มชีวีตินิรนัดร”์ (ยอหน์ 3:16-18)

“เพราะวา่ ทา่นทัง้หลายเป็นบุตรของพระเจา้รว่มในพระเยซคูรสิตโ์ดยความเชือ่”

(กาลาเทยี 3:26)

คนของพระเจา้มสีมัพนัธภาพกบัพระเจา้ในโลกน้ีและตลอดไปเป็นนิตยบ์นฟ้าสวรรค์ สว่น

หน่ึงกบัการมสีมัพนัธภาพกบัพระเจา้ในโลกน้ีคอื การดาํเนินชวีติไปดว้ยความเชือ่ โดยการยดึ

พระสญัญาของพระเจา้ ประยกุตพ์ระสญัญานัน้มาใชด้ว้ยความเชือ่ และ การมสีนัตสิขุของ

พระเจา้ซึง่ “เกนิความเขา้ใจ”

ในขอ้ 9 ขา้งบนน้ี คาํวา่ “ยงัม”ี เขยีนในรปูแบบไวยากรณ์ซึง่แสดงถงึปัจจบุนั เราจงึ

สามารถเขา้ใจวา่ ชวีติทีด่าํเนินไปดว้ยความเชือ่ซึง่พระเจา้จดัใหส้าํหรบัคนของพระเจา้ มี

ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั เพราะฉะนัน้ เรายงัสามารถมชีวีติแบบน้ีในปัจจบุนัและจนถงึวนั

สดุทา้ยของประวตัศิาสตรข์องมนุษย์ การพาํนกัของพระเจา้จะอยูก่บัเราเสมอไป เพยีงเรายดึ

พระสญัญาและหลกัคาํสอนของพระเจา้ไว้

“สาํหรบัเราผูม้คีวามเชือ่แลว้จะไดเ้ขา้สูก่ารพาํนกั” (ฮบีรู 4:3)



ส่วนประกอบสาํคญัของชีวิตที่ดาํเนินไปด้วยความเชื่อ

ฮีบร ู 4:10-16

ประวตัโิดยสงัเขปซึง่อยูใ่นฮบีรบูทที4่ ขอ้ 4-9 แสดงวา่การดาํเนินชวีติดว้ยความ

เชือ่เริม่ตน้ตัง้แต่มนุษยค์นแรก พระเจา้ทรงจดัเตรยีมการพาํนกัใหอ้าดมั ถงึแมถ้กูระงบั

ชัว่คราวเพราะความบาป พาํนกันัน้ยงัมอียูทุ่กยคุสมยัถงึปัจจบุนัน้ี เพราะความเชือ่เราจงึ

ไดร้บัความรอดและเขา้สูแ่ผนการของพระเจา้เป็นนิรนักาล แลว้ กเ็พราะความเชือ่เรา

สามารถยดึพระสญัญาของพระองคไ์วเ้พือ่ทีจ่ะรบัพระพรในเวลาทีเ่รายงัอยูใ่นโลกน้ีดว้ย

สว่นประกอบสาํคญัของชวีติทีด่าํเนินไปดว้ยความเชือ่เป็นอยา่งไร? เราสามารถ

อธบิายถงึชวีติน้ีไดอ้ยา่งไร? เราจะตอ้งรบัการทดสอบความเชือ่อะไรบา้ง? ขอ้ 10 ถงึ 16 ได้

ตอบคาํถามน้ีใหเ้ราโดยอธบิายถงึสว่นประกอบสาํคญัในชวีติทีด่าํเนินไปดว้ยความเชือ่

ความเชือ่

ความเชือ่เป็นวธิคีวามคดิอยา่งหน่ึงซึง่อาศยัความวางใจในพระสญัญาของพระเจา้อยา่ง

ต่อเน่ืองไมว่า่สถานการณ์จะเป็นอยา่งไร

“การรบเป็นของพระเจา้” (ซามเูอล 17:47)

“จงละความกระวายของทา่นไวก้บัพระองค์ เพราะวา่พระองคท์รงหว่งใยทา่นทัง้หลาย” (1

เปโตร 5:7)

“พระเจา้ทรงเป็นทีล่ ีภ้ยัและเป็นกาํลงัของขา้พระองคท์ัง้หลาย เป็นความชว่ยเหลอืที่

พรอ้มอยใูนยามยากลาํบาก” (สดุดี 46:1)

“และพระเจา้ของขา้พเจา้จะประทานสิง่สารพดัทีพ่วกทา่นขาดอยูน่ัน้ จากทรพัยอ์นัรุง่เรือ่ง

ของพระองคใ์นพระเยซคูรสิต”์ (ฟีลปิปี 4:19)



ถา้คณุไดย้ดึพระสญัญาและพระคาํของพระเจา้ไวด้ว้ยความเชือ่อยา่งสมํ่าเสมอ

คณุจะไดเ้ตบิโตฝ่ายวญิญาณ กจ็ะเขา้สูก่ารพาํนกั

โลกปัจจบุนัเตม็ไปดว้ยความทุกขโ์ศก แต่ถา้คณุไดเ้ขา้การพาํนกั คณุจะพรอ้มที่

จะเผชญิปัญหาทุกเรือ่งอยา่งมสีนัตสิขุ ครติจกัรต์อ้งการผูเ้ชือ่ทีส่ามารถตัง้สตสิาํรวมอยา่ง

รวดเรว็ในยามทีม่วีกิฤตอุิบตัขิ ึน้ คอืผูท้ีจ่ะไมต่กใจและหวาดหวัน่ ครสิตจกัรตอ้งการผูเ้ชือ่ที่

จะไมห่นีไปหาคาํตอบทางจติศาสตร์ ปรชัญา หรอืหมอดเูป็นตน้ เราตอ้งการผูเ้ชือ่ทีส่ามารถ

ยนือยูต่่อหน้าวกิฤตกิารณ์ คอืผูท้ีไ่ดนํ้าพระสญัญาและหลกัคาํสอนพระคมัภรีป์ระยกุตก์บั

ความเชือ่ เราตอ้งการผูเ้ชือ่ทีม่ ัน่ใจในพระสญัญาวา่ “พระเจา้ทรงกระทาํทุกอยา่งใหเ้กดิผลดี

สาํหรบัผูท้ีร่กัพระองค์ คอืผูท้ีพ่ระองคท์รงเลอืกตามพระประสงคข์องพระองค”์ (โรม 8:28) ผู้

เชือ่เหลา่น้ีเป็นผูท้ีด่าํเนินชวีติไปดว้ยความเชือ่

มใีครบา้งทีเ่ป็นผูเ้ชือ่ในอดตีซึง่เผชญิปัญหาโดยหยดุน่ิงและมัน่คงไว?้ ผูน้ัน้คอืผู้

ทีไ่ดท้ราบและเชือ่ในพระคาํของพระเจา้ หลกัการน้ีไมเ่ปลีย่น ผูท้ีม่ชีวีติทีม่ ัน่คง แน่วแน่ และ

มคีวามคดิในจติใจซึง่ถกูสรา้งขึน้มาโดยพระคาํของพระเจา้ จะไมถ่กูลอ่ลวงจากผูนํ้าทุจรติใน

สงัคม และการลาํเออีงของการสือ่มวลชนทัง้หลาย โลกน้ีซึง่มกีารสือ่สารระหวา่งประเทศอยา่ง

ไฮ-เทค กาํลงัจะบา้ไปอยา่งกระทนัหนั มกีารแกไ้ขเพยีงทางเดยีวคอื มมุมองของพระเจา้

(Divine Viewpoint) มใีครบา้งทีส่ามารถอยูอ่ยา่งสงบน่ิงในวกิฤตกิาลแลว้ประกาศถงึมุมมอง

ของพระเจา้ได? มเีพยีงแต่ผูท้ีย่ดึพระสญัญาและหลกัคาํสอนของพระเจา้ไวด้ว้ยความเชือ่

เทา่นัน้

ข้อที ่ 10 “เพราะวา่ผูใ้ดทีไ่ดเ้ขา้สูก่ารพาํนกัของพระเจา้ [เพราะความเชือ่] แลว้ กไ็ดพ้กั

งานของตน เหมอืนพระเจา้ไดท้รงพกัพระราชกจิของพระองค”์

ขอ้น้ีไดก้ลา่วถงึสว่นประกอบสาํคญัประการแรกของการดาํเนินชวีติดว้ยความเชือ่ ไดแ้ก่

ความเชือ่นัน้เอง เมือ่คณุไดเ้ขา้ถงึการพาํนกัแลว้ คณุสามารถใหพ้ระเจา้เขา้สูร้บแทนคณุ

โดยคณุไดม้อบปัญหา การทดสอบ และความยากลาํบากทีคุ่ณตอ้งเผชญิ ไวก้บัพระองค์

จากขอ้น้ีเราตอ้งเขา้ใจวา่ ผูท้ีไ่ดเ้ขา้สูก่ารพาํนกัของพระเจา้ เป็นผูท้ีไ่ด้ “พกัจากงานของตน”

ตราบใดทีค่ณุไมผ่ึง่อาศยัความเชือ่และเทคนิคในการเขา้สูพ่าํนกั คณุยงัจะตอ้ง

อาศยักาํลงัของเน้ือหนงั สาํหรบัผูเ้ชือ่ทีย่งัไมไ่ดเ้ขา้สูก่ารพาํนกั ชวีติฝ่ายวญิญาณของเขาจะ

เป็นระบบชวีติทีพ่ยายามเอาใจพระเจา้ ผูเ้ชือ่ดงัน้ีจะตอ้งยุง้อยูก่บังานครสิตจกัร การเขา้

รว่มกบักจิกรรมทีโ่บสถ์ การถวายทรพัย์ อดอาหารอธษิฐาน การเสยีสละอะไรบางอยา่ง และ

กจิกรรมอกีหลายอยา่งซึง่ก่อเกดิจ่ากกาํลงัของเน้ือหนงั



อยา่งไรกต็าม คณุสามารถพกัจติพกัใจจากความวุน้หวายนัน้ “…กไ็ดพ้กัจากงาน

ของตน” โดยเขา้ถงึการพาํนกั ซึง่ทีน่ัน้ชวีติของคณุจะไมด่าํเนินไปดว้ยกาํลงัของเน้ือหนงัอกี

ต่อไป คณุกจ็ะกลายเป็นคนใจเยนและมัน่คง ถงึแมทุ้กอยา่งกาํลงัแย่ แต่คณุไดย้ดึพระคาํของ

พระเจา้ไว้ ซึง่พระวญิญาณบรสิทุธิไ์ดท้รงสอนคณุ (ยอหน์ 14:26) ดว้ยเหตุน้ีคณุจงึสามารถ

นําพระสญัญาและหลกัคาํสอนพระคมัภรีไ์วด้ว้ยความเชือ่ ซึง่ไดนํ้าคณุเขา้ไปถงึทีพ่าํนกั

ความขยนัหม ัน่เพียร

ข้อที ่ 11 “เหตุฉะนัน้ ขอ้ใหเ้ราทัง้หลายพยายามทีจ่ะไดเ้ขา้สูก้ารพาํนกันัน้ เพือ่จะไดไ้มม่ผีู้

หน่ึงผูใ้ดหลงไปเหมอืนคนไมเ่ชือ่ฟังเหลา่นัน้” คาํกรกีวา่  (ส-พวิโด) ซึง่ทีน้ี่ไดร้บั

แปลวา่ “พยายาม” มคีวามหมายทีเ่จาะจงกวา่น้ีวา่ “ขยนัหมัน่เพยีร” หรอื “กระตอืรอืรน้”

ผูเ้ขยีนหนงัสอืฮบีรกูาํลงัชกัชวนครสิเตยีนทุกคนทีจ่ะเขา้รว่มกบัเขา ไมใ่ชด่ว้ยการกระทาํ แต่

ดว้ยความขยนัหมัน่เพยีร และ ความกระตอืรอืรน้เพือ่ทีจ่ะเขา้สูช่วีติในทีพ่าํนกัของพระเจา้

อาจเหมอืนกบัวา่นกัเขยีนกาํลงับอกเรา “ขา้พเจา้ไดเ้ขาสูก่ารพาํนกันัน้แลว้ ทีน่ี่น่าอศัจรรย์

เกนิกวา่จะอธบิายได้ เขา้มาดซู”ิ คาํวา่ ขยนัหมัน่เพยีร ไดบ้ง่บอกถงึสภาวะของจติใจ เรา

จาํเป็นตอ้งมทีศันคตอิยา่งขยนัหมัน่เพยีรเพือ่เราจะเขา้ถงึการพาํนกั ความขยนัหมัน่เพยีร

จะตอ้งคูก่บัการมเีป้าหมายทีม่คีณุคา่สงู สว่นผูเ้ชือ่สิง่ทีม่คีณุคา่นัน่คอืชวีติในพาํนกัของพระเจา้

เราจาํเป็นตอ้งขยนัหมัน่เพยีรทีจ่ะเขา้สูก่ารพาํนกัเรพาะทีน่ัน้เป็นทีม่สีนัตสิขุอยา่งสมบรูณ์แบบ

ขอ้น้ีไดล้งทา้ยดว้ยคาํตกัเตอืนวา่ “เพือ่จะไดไ้มม่ผีูห้น่ึงผูใ้ดหลงไปเหมอืนคนไมเ่ชือ่ฟัง

เหลา่นัน้” หลายคนในอดดีพลาดเพราะเขาไมข่ยนัมัน่เพยีรในการประยคุต์ FRT ขอใหเ้ราไม่

ทาํตามทีเ่ขาไดท้าํ

การร ู้จกัพระคาํของพระเจ้า

การทีจ่ะรูจ้กัพระคาํของพระเจา้เป็นหน่ึงในสว่นปราะกอบทีส่าํคญัสดุในการมชีวีติที่

ดาํเนินไปดว้ยความเชือ่ หากผูเ้ชือ่ไมรู่จ้กัพระคาํของพระเจา้ เขาไมม่ทีางทีจ่ะเขา้ถงึการ

พาํนกัของพระองค์ การมชีวีติในพาํนกัไมใ่ชเ้ป็นความรูส้กึอยา่งหน่ึง แต่เป็นการทีใ่หพ้ระคาํ



ของพระเจา้เป็นหลกัในชวีติฝ่ายวญิญาณ ขอ้ 12 ใหเ้ราเขา้ใจถงึความสาํคญัของพระคมัภรี์

อยา่งชดัเจนมาก

เราไดเ้หน็อยูแ่ลว้วา่การเขา้สูก่ารพาํนกัจาํเป็นตอ้งอาศยัความเชือ่ ไมใ่ชก่ารกระ

ทาํ เชน่เดยีวกบัความรอดซึง่เราไดร้บัดว้ยความเชือ่ ไมใ่ชก่ารกระทาํ

คาํวา่ “เชือ่” หรอื “มคีวามเชือ่” เป็นกริยิาสกรรม (transitive verb) ซึง่จาํเป็นตอ้ง

มปีระทานและกรรมอยา่งไมม่กีรณยีกเวน้ เพือ่พระคมัภรีไ์ดก้ลา่วถงึความรอด ประทานของ

คาํกริยิาสกรรม “เชือ่” คอืใครทีเ่ป็นสมาชกิของมนุษยชาติ กรรมของคาํน้ีคอื พระเยซคูรสิตผ์ู้

เป็นพระผูช้ว่ยใหร้อด ขอยกตวัอยา่งเชน่ ในกจิการ 16:31ก “จงเชือ่ในพระครสิตแ์ละทา่นจะ

รอด” ผูใ้ด[ประทาน]ทีเ่กดิความเชือ่ [คาํกริยิาสกรรม] ในพระครสิติ ์ [กรรม] เมือ่ใด ในขณะ

เวลานัน้เขากไ็ดร้บัความรอดนิรนัดรเมือ่นัน้

แต่เมือ่เราพดูถงึการดาํเนินชวีติดว้ยความเชือ่ เราจาํเป็นตอ้งมคีวามเชือ่ในพระคาํ

ของพระคาํ ซึง่กต็อ้งเป็นความเชือ่ต่อเน่ือง ในกรณน้ีี ประทานของประยคตค์อืผูเ้ชือ่ในพระ

ครสิต์ กรรมของคาํกริยิาสกรรม “เชือ่” ของประยคตน้ี์คอื “พระคาํของพระเจา้” ผูเ้ชือ่

จาํเป็นตอ้งเชือ่ในพระคาํของพระเจา้อยา่งต่อเน่ือง

อยา่งไรกต็าม คณุไมส่ามารถเชือ่ในพระคาํโดยปราศจากขอ้สงสยัได้ จนกระทัง้

คณุรูจ้กัพระคาํและเขา้ใจในสว่นประกอบต่างๆ ของพระคาํ อยา่งเชน่ คณุตอ้งเขา้ใจถงึบรบิท

ตามประวตัศิาสตร,์ การทีพ่ระประสงคข์องพระเจา้ถกูแบง่แยกเป็นยคุสมยัทีต่่างกนัไป

(dispensations), หลกัคาํสอน และ พระสญัญาของพระเจา้ ทุกประการเหลา่น้ีซึง่ประกฏอยู่

ในพระคมัภรีจ์ะตอ้งเป็นความจรงิในความเชือ่ของคณุ ก่อนคณุสามารถดาํเนินชวีติดว้ยความ

เชือ่ได้

“แทงทะลุสว่นลกึจนสามารถแยกจติใจและวญิญาณออกจากกนั แมข้อ้กระดกูและไขใน

กระดกู”ผูว้นิิจฉยัของความคดิและความมุง่หมายของใจ” (ฮบีรู 4:12)

ขอ้น้ีไดก้ลา่วถงึลกัษณะของพระคาํทัง้ 5 อยา่งทีเ่ราจะสามรถพจิารณา

ลกัษณะแรกคอื พระคาํพระเจา้นัน้ “ไมต่าย” ภาษากรกีใชค้าํ  (โซน) ซึง่เป็นคาํทีท่าํ

หน้าทขีองทัง้คาํคณุศพัทท์ัง้คาํกริกิยา และแสดงถงึการกระทาํต่อเน่ือง (present participle)

ดงันัน้เราควรแปลขอ้น้ีวา่ “พระคาํของพระเจา้นัน้มชีวีติเสมอและต่อเน่ือง” ถา้คณุอยากจะ



ดาํเนินชวีติตามความจรงิ คณุจะตอ้งศกึษาจากพระคมัภรี์ ซึง่เป็นชวีติและเป็นความจรงิอยู่

เสมอ

คาํทีส่องทีพ่รรณนาพระคมัภรีค์อื “ทรงพลานุภาพ” พระคาํของพระเจา้มชีวีติ

เสมอและทรงฤทธิอ์นุภาพ ภาษากรกีใชค้าํคณุศพัท์ “        (เอน็-เนอ-เกซ) ซึง่

หมายถงึ “มฤีทธิเ์ดช” คอืพระคาํใหฤ้ทธิเ์ดชแก่เราในการดาํเนินชวีติฝ่ายวญิญาณ ดงัทีกุ่ญแจ

ชวีตินิรนัดรอยูใ่นพระคาํของพระเจา้ กุญแจชวีติฝ่ายวญิญาณกอ็ยูท่ีน่ัน้ อยา่งไรกต็าม หาก

เราจะรบัฤทธิเ์ดชนัน้เราจาํเป็นตอ้งเชือ่และประยกุตพ์ระสญัญาและหลกัคาํสอนพระคมัภรีก์บั

สถานการณ์ของเราก่อน

ลกัษณะที่ 3 ของพระคาํพระเจา้คอื “คมกวา่ดาบ 2 คมใดๆ” ซึง่เป็นภาพทีน่่าสนใจ

ดาบ 2 คมเป็นดาบทีช่าวกรกีเรยีกวา่  (มาขายรา) และเป็นการประดษิทีย่อด

เยยยีมของโลกโบราณ เพือ่ทีจ่ะใหคุ้ณเหน็ถงึความพเิศษของอาวธุน้ี ผมคงตอ้งอธบิายถงึ

ดาบอืน่ๆ ซึง่มอียูก่่อนที่ มาขายรา ถกูประดษิขน้มา

ดาบหน่ึง ซึง่น่าประทบัใจมากคอื  (รม-ฟาย-ยา) ซึง่เป็นดาบใบ

กวา้ง ความยาว 5 ถงึ 6 ฟุต มคีมเดยีวและทีจ่บัใหญ่พอทีจ่ะจบัดว้ยมอืทัง้ 2 ขา้ง ชาวเธร

เชยีนเป็นผวกแรกทีไ่ดใ้ชด้าบน้ี เน่ืองจากรมฟายยาเป็นดาบใหญ่ เมือ่นกัรบกาํลงัปะทะกบั

ขาศกึ เขาจะตอ้งถอยหลงัก่อน แลว้พุง่หน้าเขา้ไปพรอ้มฟันดาบจากดา้นซา้ยหรอืขวา ซึง่จะ

ทาํใหน้กัรบนัน้จะตอ้งเสยีสมดุล และเปิดโอกาศดใีหข้าศกึ

เมือ่ถงึการสูร่บระหวา่งทหารเธรเชยีน ซึง่ใชด้าบรมฟายยา และทาหารโรมนั ซึง่

ถอืดาบมาขายราในการสูร่บเป็นครัง้แรก ทหารเธรเชยีนไดห้วัเหราะเยอะเยย้ทหารโรมและ

ดาบสัน้ของเขา แต่สดุทา้ยทหารโรมไดห้วัเราะดงักวา่เสยีอกี

อกีดาบหน่ึงจากสมยันัน้คอื  (ซโีฟส) ซึง่มแีต่ปลายดาบแหลมๆ วธิเีดยีว

ทีจ่ะชนะศตัรคูอืดว้ยการพุง่แทง่เขา้ไปตรงหน้า ถา้ศตัรไูดก้ม้ลง หรอืลบทางซา้ยหรอืขวา

คนใชด้าบน้ีกไ็ดเ้ปิดโอกาศใหอ้กีฝ่ายหน่ึงเขา้มาทาํรา้ยเขาแทน

อกีดาบหน่ึงคอื  (อาขนีาเขส) ซึง่ถกูประดษิทีเ่พอเสยี อาขนีาเขสไมใ่ชด่าบที่

เขาไดใ้ชใ้นการสูร้บ ปลายดาบนัน้ไมแ่หลม และทัง้ 2 คมไมค่มมากนกั ดาบอาขนีาเขสถกู

ตกแต่งดว้ยอนัยามณี ซึง่ใหม้นัมคีณุคา่สาํหรบัเจา้ของ และสดุทา้ยเขามดีาบหน่ึงซึง่มเีชือ่

 (โดลอน) เป็นใบเลก็ซึง่ถกูซ่อนไวใ้นคทาหรอืไมเ้ทา้ และกม็แีคจ่ดุแหลมทีป่ลายใบ

เป็นจุดเดยีว



ในการเปรยีบเทยีบกบัอาวถุเหลา่น้ี มาขายราเป็นดาบสัน้ เบา และใชง้านได้

อยา่งสะดวกในทุกสถานการณ์ แมอ้าจเป็นคนตวัเลก็กต็าม ประเดน็ที่ 2 คอืมาขายราจะได้

ทาํมอืดาบเสยีความสมดุลซึง่มกัจะเปิดโอกาสใหส้ตัรเูขามาโจมตตี่อ เกรด็ลบัของดาบมาขาย

ราคอื มนัไมไ่ดม้ปีลายแหลมเทา่นัน้ แต่ทัง้สองคมของใบถกูลบัใหค้มมาก ซึง่เป็นพฒันา

การณ์สาํคญัสาํหรบัการอาวธุของสมยันัน้ กเ็ป็นประเดน็ใหญ่ซึง่ใหช้ยัชนะแก่ทหารโรมนั

ทาํไมถงึพระเจา้ทรงใช้ มาขายรา เปรยีบเทยีบกบัพระคาํพระเจา้? ดาบ รมฟายยา

คมแต่ดานเดยีว พระคาํไมไ่ดม้แีต่จดุแหลมหรอืคมในจดุเดยีว แต่ทุกสว่นของพระคมัภรีม์ี

คณุคา่ เชน่เดยีวกนั ซโีฟส ซึง่มแีต่จุดแหลมจดุเลก็ทีป่ลายใบ ไมเ่หมาะสมทีจ่ะเปรยีบกบั

พระคาํพระเจา้ อาขนีาเขส อนังดงามกไ็มใ่ช่ เพราะพระคมัภรีไ์มไ่ดเ้ป็นแคว่รรณกรรมที่

สละสลวย โดลอน กไ็มเ่หมาะสมเพราะพระคมัภรีเ์ป็นสิง่ทีถ่กูเปิดเผยใหโ้ลกไดเ้หน็ พระเจา้

ทรงเปรยีบพระคาํของพระองคก์บั มาขายรา เพราะทุกสว่นของพระคาํมจีดุประสงค์ ทุกๆ

ตวัอกัษรและเครือ่งหมายเลก็ๆ ทีต่ดิอยูก่บัตวัอกัษร มคีณุคา่และเป็นสิง่สาํคญั ทุกๆ

ตวัอกัษรและเครือ่งหมายเลก็ๆนัน้ มคีวามหมายสาํหรบัครสิเตยีน ครสิเตยีนทีใ่ชพ้ระคาํของ

พระเจา้ไมเ่สยีสมดุล ครสิเตยีนทีใ่ชพ้ระคาํพระเจา้มชีวีติทีม่ ัน่คง ซึง่เป็นลกัษณะหน่ึงของ

ชวีติทีด่าํเนินดว้ยความเชือ่

หลกัคาํสอนพระคมัภรีป์ระการหน่ึงซึง่คณุสามารถประยกุตใ์ชก้บัปัณหาทุกเรือ่งคอื

หลกัคาํสอนแหง่พระลกัษณะของพระเจา้ เชน่

“พระเยซคูรสิตย์งัทรงเหมอืนเดมิในเวลาวานน่ี และเวลาวนัน้ี และต่อๆ ไปเป็นนิจกาล”

(ฮบีรู 13:8)

ขอ้น้ีไดเ้ปิดเผยแงห่น่ึงของพระลกัษณะของพระเจา้ คอืการไมท่รงเปลีย่นแปลง

ของพระองค์ (immutability) เมือ่เราไดม้องดถูงึพระลกัษณะน้ี เราสามารถเขา้ใจวา่พระเจา้

ทรงสตัยซ์ื่ออยูเ่สมอดว้ย พระองคไ์มเ่ปลีย่น พระองคจ์ะไมท่รงใหเ้ราผดิหวงั เมือ่เรามี

ปัญหา เราสามารถมัน่ใจไดว้า่พระเจา้จะไมท่รงผดิพระสญัญาของพระองค์ เมือ่เราสรปุดงัน้ี

แลว้ เรากจ็ะมคีวามสงบสขุในใจอยา่งแทจ้รงิ

ลกัษณะที4่ ของพระคมัภรีจ์ากขอ้ที่ 12 คอื ‘แทงทะลุ’  (ดอีกินีโย
มยั) ดาบมาขายราเป็นดาบทีแ่ทงทะลุลกึๆ ไมช่ากเ็รว็ ผูเ้ชือ่ทุกคนตอ้งถูกแทงใจจากพระคาํ



พระเจา้ ‘แทงทะลุ’ ในภาษกรกีเขยีนดว้ยรปูแบบปัจจบุนักาลซึง่มคีวามหมายวา่ “ไดแ้ทงทะลุ

ต่อเน่ือง” เน่ืองจากคาํน้ีกเ็ขยีนในมาลากลาง (middle voice) เรากส็ามารถเขา้ใจวา่การกระทาํ

ดงักลา่วเป็นสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเรา น่ีคงเป็นกรณเีดยีวทีค่ณุจะโดนดาบแทงทะลุคณุโดย

คณุไดร้บัประโยชน์!

พระคาํของพระเจา้ไดแ้ทงทะลุถงึสว่นมนุษยซ์ึง่ตามองไมเ่หน็ หรอือาจเรยีกวา่

สว่นลกึภายใน “แทงทะลุสว่นลกึจนสามารถแยกจติใจและวญิญาณออกจากกนั” พระคมัภรี์

กลา่ววา่ สว่นภายในของคนทีบ่งัเกดิใหมม่สีองสว่น คอื จติใจ และ จติวญิญาณของมนุษย์

พระคมัภรีไ์ดแ้ทงทะลุถงึสว่นทีม่องไมเ่หน็น้ีอยา่งต่อเน่ือง

ดว้ยดาบหรอืมดีเราสามารถแทงรา่งกายของคนได้ แต่ถา้ผมสง่ดาบใหค้ณุและสัง่

“ไปแทงจติใจของคนหน่ึง” คณุไมส่ามารถทาํได้ เป็นไปไมไ่ดท้ีส่ ิง่ของใดๆ ของมนุษยจ์ะแตะ

ตอ้งถงึสว่นลกึนัน้ของมนุษยไ์ด้ มแีต่พระคาํของพระเจา้ทีส่ามารถทะลุเขา้ไปถงึจติใจและ

วญิญาณของมนุษย์

คณุไดนํ้าพระคาํของพระเจา้มาใชต่้อสถานการณ์ต่างๆ ในชวีติบางหรอืยงั? อาจมี

บางคนทีร่บกวนคุณ ทาํใหค้ณุเสยีใจ หรอือาจตัง้ใจทาํรา้ยคณุกไ็ด้ ดว้ยพระคาํของพระเจา้

คณุสามารถเปลีย่นทศันคติ เพราะพระคาํนัน้ไดท้ะลุถงึทีล่กึทีส่ดุของจติใจ ไดเ้ปลีย่น

ความคดิ และสรา้งสงบสขุในชวีติ

คาํต่อไปเขยีนดว้ยแนวโน้มทางการแพทย์ “แทงทะลุสว่นลกึจนสามารถแยกจติใจ

และวญิญาณออกจากกนั แมข้อ้กระดกูและไขในกระดกู” ศลัยแพทยต์อ้งใชม้ดีผา่ตดัเพือ่

รกัษาคนไข้ เขาใชม้ดีนัน้กรดีผวิหนงัเพือ่รกัษาคนไขฉ้นัใด พระคมัภรี์ ไดแ้ทงทะลุเขา้ไปใน

สว่นลกึของผูเ้ชือ่ เพือ่ไดแ้กปั้ญหาทีม่อียูใ่นสว่นลกึภายในของเขา

พระคมัภรีเ์ป็น “ผูว้นิิจฉยัของความคดิและความมุง่หมายของใจ” ผูว้นิิจฉยัคอืผูท้ี่

พพิากษาคดรีะหวา่งสองฝ่าย กเ็ป็นผูพ้นิิศจยัและนกัวจิารณ์ เชน่เดยีวกนั พระคมัภรีไ์ด้

วนิิจฉยั พนิิศจยั และวจิารณ์เราอยา่งสมํ่าเสมอ และเราควรเหน็คณุคา่และขอบคณุพระเจา้

สาํหรบัสิง่น้ีดว้ย พระคมัภรีไ์ดช้ีใ้หเ้ราเหน็ถงึการผดิพลาดของเราเพือ่เราจะตัง้ตน้ใหมก่บัพระ

เจา้ดว้ยการสารภาพบาปแลว้ เขาสูส่มัพนัธภาพกบัพระองคอ์กีครัง้ และแลว้ไดร้บัการทรงนํา

จากพระองคใ์นการดาํเนินชวีติฝ่ายวญิญาณ

ขอสงัเกตวธิกีารพพิากษาของพระคมัภรี์ พระคมัภรีเ์ป็นผูพ้นิิศจยัความคดิของเรา

มนุษยไ์มส่ามารถพนิิศจยัความคดิของเราได้ บางครัง้เขาอาจดาวถกูถงึสิง่ทีเ่รากาํลงัคดิอยู่



แต่ไมม่ใีครสามารถรูค้วามคดิของเราเสมอไป แต่พระคมัภรีไ์ดพ้นิิศจยัความคดิของเราทุกๆ

ความคดิ

พระคมัภรี์ เป็นผูพ้พิากษา หรอื ผูว้นิิจฉยัของ ‘ความคดิและความมุง่หมายของ

เรา’ คาํวา่ ‘ความมุง่หมาย’ หมายถงึแรงจงูใจ ดงันัน้ พระคมัภรี์ ไดพ้นิิศจยัความคดิ และ

แรงจงูใจในจติใจของคน ถา้คณุอจิฉาผูอ้ืน่ หรอื รษิยา ยโส หรอืมแีรงจงูใจทีผ่ดิพลาดไป

พระคมัภรี์ ไดพ้นิิศจยัความคดิเหลา่น้ี เมือ่เราไดส้าํนึกถงึความบาปของเราและกลา่วถงึบาป

นัน้ (สารภาพบาป) ต่อพระบดิา ถอึวา่การพาตดันัน้ไดส้าํเรจ็แลว้ บาปถกูพาออก (1 ยอหน์

1:9) และผูเ้ชือ่ไดก้ลบัคนืมสีมัพนัธภาพกบัพระเจา้อกีครัง้หน่ึง

การทรงตรวจดขูองพระเจ้า

ดงัทีพ่ระคมัภรีไ์ดพ้นิิจฉยัความคดิและความมุง้หมายของเรา พระเจา้ทรงเป็นผูท้ี่

ทราบความคดิของมนุษย์ คดิดซูคีรบัวา่มนัจะเป็นอยา่งไรถา้ความคดิของคณุทุกๆ ประการได้

ประกฎขึน้บนหน้าปากของคณุเพือ่คนอืน่จะไดอ้า่น ขอบพระคณุพระเจา้ทีม่นัไมไ่ดเ้ป็น

เชน่นัน้ แต่พระเจา้ทรงทราบความคดิของเราอยูเ่สมอ และพระองคก์ท็รงตรวจดคูวามคดิเรา

ดว้ย

ขอ้ที่ 13 “ไมม่สีิง่หน่ึงสิง่ใดซ่อนไวพ้น้พระเนตรพระองค์ แต่ตรงขา้มทุกสิง่ปรากฏ

แจง้ต่อพระองคผ์ูซ้ึง่เราตอ้งสมัพนัธด์ว้ย” วลทีีบ่อกวา่ “ผูซ้ึง่เราตอ้งสมัพนัธด์ว้ย” มี

ความหมายตรงตวัวา่ “ผูซ้ึง่เราตอ้งรบัผดิชอบต่อ” องคพ์ระเยซคูรสิตจ์ะทรงประเมนิผลของ

เรา เหตุฉะนัน้ การดาํเนินชวีติไปดว้ยความเชือ่จะตอ้งการทรงตรวจดคูวามคดิดว้ย ทาํไม

เป็นเชน่นัน้? เพราะการดาํเนินชวีติของเราดว้ยความเชือ่เป็นสิง่ทีเ่ริม่ตน้มาจากภายในจติใจ

ของเรา ผูเ้ชือ่ซึง่ไดฟึ้กการประยคุพระสญัญาและหลกัคาํสอนพระคมัภรีด์ว้ยความเชือ่จนชาํ

นานแลว้จะมคีวามสงบสขุและความคดิทีม่ ัน่คงในจติใจของเขาอยูเ่สมอ

การเป็นพยาน

การดาํเนินชวีติดว้ยความเชือ่มสีว่นในการเป็นพยาน การเป็นพยานเป็นความ

รบัผดิชอบของครสิเตยีนทุกคน ไมใ่ชเ้พยีงศษิยาภบิาล ผูช้ว่ยศษิยาภบิาล ผูป้ระกาศ ครรูะ



วี หรอืมกันายก ถา้คณุเป็นครสิเตยีน คณุกเ็ป็นพยานใหก้บัพระเยซคูรสิต์ ถา้คณุดาํเนิน

ชวีติไปดว้ยความเชือ่ คนอืน่จะไดเ้หน็ พระเจา้กจ็ะทรงมอบโอกาสใหค้ณุพดูถงึพระครสิต์

อยา่งสมํ่าเสมอ และเน่ืองจากคณุมคีวามคดิทีม่ ัน่คงและสงบสขุในจติใจ คณุจงึสามารถเลา่

ขา่วประเสรฐิแก่ผูอ้ ืน่ดว้ยความมัน่ใจ

ข้อ14 “ดว้ยเหตุวา่ เรามมีหาปโุรหติ ผูซ้ึง่ผา่นพน้ถงึฟ้าสวรรคแ์ลว้ พระเยซคูรสิต์ พระ

บุตรของพระเจา้ ขอ้ใหเ้รามัน่คงในการงาน [อาชพี] ของเรา” คาํ ‘มัน่คง’ ไดแ้ปลมาจากคาํ

กรกี “ ” ซึง่หมายถงึ “เกาะไวใ้หแ้น่น” ถา้เราแปลขอ้น้ีอยา่งตรงตวัอกัษร กม็ี

ความหมายวา่ “ขอ้เราเกาะอาชพีของเราไวใ้หแ้น่น” “อาชพี” ในทีน่ี่ไดพ้ดูถงึการเป็นพยาน

ดว้ยเหตุทีว่ลน้ีีเขยีนดว้ยปรกิลัปมาลา เราจะเขา้ใจวา่ ผูเ้ขยีนไดเ้ชญิชวนผูอ้า่นทีจ่ะรวมกบั

เขาในการเป็นพยานใหพ้ระครสิต์

การทดสอบ

การฝึกหดัความเชือ่กเ็กีย่วพนักบัการทดสอบอยา่งสมํ่าเสมอ คณุคงทราบดแีลว้วา่

การสรา้งและรกัษากลา้มเน้ือไดม้าจากการซอ้มยกน้ําหนกัอยา่งสมํ่าเสมอ ซึง่ใหก้ลา้มเน้ือนัน้

มกีาํลงัและความทน ความเชือ่ของเรากเ็หมอืนกนั กจ็าํเป็นรบัการฝึกฝนเพือ่ทีจ่ะแขง็แกรง

ขึน้ จะมปัีญหา สถานการณ์กดดนั และความทนทุกขห์ลายเรือ่งทีเ่ขา้มาในชวีติของคณุซึง่

จะไมม่กีารแกไ้ขของมนุษย์ ซึง่พระเจา้ทรงใชเ้พือ่เราจะฝึกหดัชวีติทีด่าํเนินไปดว้ยความเชือ่

เมือ่มปัีญหาเขา้มาแลว้คณุยงัดาํเนินไปดว้ยความเชือ่ไหม? คณุยงัพึง่พาและวางใจในพระองค์

ไหม? คณุไดย้ดึพระสญัญาของพระองคไ์วห้รอืเปลา่? เป็นเพราะเหตุน้ีทีพ่ระองคท์รงอนุญาต

ใหม้กีารทดสอบในชวีติ เราตอ้งเจอกบัหลายอยา่งซึง่เกนิปัญญาของเราจะสามารถแกไ้ขได้

กจ็ะไมม่กีารแกไ้ขของมนุษย์ เราจงึจะตอ้งยดึพระสญัญาของพระองคไ์ว้ ดาํเนินชวีติโดยพระ

คาํ เชือ่และวางใจในสิง่ทีพ่ระองคใ์หเ้รา และนําสิง่นัน้มาใช้

ไมช่ากเ็รว็ คณุจะตอ้งมปัีญหาเขา้มาในชวีติ ซึง่อาจทาํใหคุ้ณคดิวา่โลกของคณุจะ

แตกแลว้ วกิฤตการณ์ดงัน้ีเป็นการทดสอบวา่คณุจะตัง้สตสิาํรวม หรอืจะเสยีสตแิทนที

ประเดน็สาํคญัในเหตุการณ์ทีจ่ะเกดิขึน้นัน้คอื คณุเชือ่ในพระคาํของพระเจา้ไหม? คณุจะยดึ

พระคาํไวห้รอืคุณจะตกใจกลวั?



“พระเจา้ทรงกระทาํทุกสิง่เกดิผลดสีาํหรบัผูท้ีร่กัพระองค”์ (โรม 8:28)

“การสูร้บเป็นของพระเจา้” (1 ซามเูอล 17:47)

“จงน่ิงเสยี คอยดคูวามรอดทีจ่ะมาจากพระเจา้” (อพยพ 14:13ก)

“อยา่กลวัเลย เพราะเราอยูก่บัเจา้” (อสิยาห์ 41:10ก)

“เพราะไมม่สี ิง่หน่ึงสิง่ไดซ้ึง่พระเจา้ทรงกระทาํไมไ่ด”้ (ลกูา 1:37)

ข้อ 15 “เพราะวา่เรามไิดม้มีหาปโุรหติทไีมส่ามารถจะเหน็ใจในความออ่นแอของเรา แต่ได้

ทรงถกูทดสอบใจเหมอืนอยา่งเราทุกประการ ถงึกระนัน้พระองคก์ย็งัปราศจากบาป”

มหาบุโรหติของเรา คอืพระเยซคูรสิต์ เป็นตวัอยา่งใหเ้รา พระองคถู์กการทดลอง

โดยทุกวธิทีางทีเ่ราจะตอ้งเผชญิ และยิง่มากวา่เราเสยีอกี แต่พระองคไ์มไ่ดท้าํบาปแมแ้ต่ครัง้

เดยีว หรอืพลาดทีจ่ะประยกุตห์ลกัการในการดาํเนินชวีติดว้ยความเชือ่

พระผูเ้ป็นเจา้ของเราไดพ้า่นหนทางแหง่การทดสอบ ไดป้ระสบกบัสิง่ทีเ่ราตอ้งพบ

เจอ และ ดงัทีม่เีขยีนไวใ้น 1โครนิธ์ 10:13 “ เมือ่ทา่นถกูทดลองนัน้ พระองคจ์ะทรงโปรดให้

ทา่นมทีรงทีจ่ะหลกีเลีย่งไดด้ว้ย เพือ่ทา่นจะมกีาํลงัทนได”้

การอธิษฐาน

ข้อ 16 “ฉะนัน้ขอใหเ้ราทัง้หลาย จงมใีจกลา้เขา้มา [ โพรเสอโคมยั]

ถงึพระทีน่ัง่แหง่พระคุณ เพือ่เราจะไดร้บัพระเมตตา และจะไดร้บัพระคณุทีจ่ะชว่ยเราในขณะ

ทีต่อ้งการ” คาํวา่ “ฉะนัน้ ขอ้ใหเ้รา...” บอกเราวา่เราไดม้าถงึตอนสดุทา้ยของการชกัชว่นของ

ผูเ้ขยีนแลว้ ดว้ยการใชป้รกิลัปมาลาเราเขา้ใจวา่ผูเ้ขยีนชว่นผูอ้า่นทีจ่ะ “รว่มกบัขา้พเจา้ทีพ่ระ

บลัลงักแ์หง่พระคณุ ขอใหเ้รารว่มใจอธษิฐานกนัเถดิ” คาํกรยิา “โพรเสอโคมยั” เขยีนดว้ย

วาจกกลาง ซึง่หมายความวา่ประทานของประโยคไดร้บัประโยชน์จากการกระทาํ

เพราะฉะนัน้ “เราทัง้หลาย” ซึง่เป็นผูเ้ชือ่ในพระครสิต์ ไดร้บัประโยชน์จากการเขา้เฝ้าพระ

เจา้ดว้ยการอธฐิาน ‘โพรเสอโคมยั’ กถ็กูเขยีนไวใ้นบจัจบุนักาล ดงันัน้ เราควรเขา้ไปถงึพระ



บลัลงัคข์องพระเจา้อยา่งสมํ่าเสมอ ซึง่ตรงกบั 1 เธสะโลนิกา 5:17 “จงอธฐิานอยา่งสมํ่าเสมอ”

คาํวา่ “จงมใีจกลา้เขา้มา” หมายถงึ “จงเขา้มาดว้ยความมัน่ใจ” เราสามารถเขา้ถึง้

พระบลัลงัคด์ว้ยความมัน่ใจถึง่ทีส่ดุเพราะเราไดป้ระยคุตพ์ระคาํของพระเจา้กบัความเชือ่

“ซึง่สารพดัซึง่ทา่นอธษิฐานขอดว้ยความเชือ่ ทา่นจะได”้ (มทัธวิ 21:22)

คณุคงไดส้งัเกตวา่การอธษิฐานเป็นพระบลัลงัคแ์หง่พระคุณ เราไมส่มควรทีจ่ะรบั

สทิธิพ์เิศษดงัน้ี แต่เพราะพระคณุของพระเจา้เราสามารถเขา้ถงึพระบลัลงัคข์องพระองคไ์ด้

จดุประสงคข์องการอธษิฐานไดป้ระกฎอยูใ่นขอ้ 16 น้ีวา่ “เพือ่เราจะไดร้บัพระเมตตา”

รปูแบบปรกิลัปมาลาทาํใหว้ลน้ีีมคีวามหมายวา่ การทีจ่ะรบัพระเมตตานัน้ขึน้อยูก่บัเรา พระ

เมตตามไีวส้าํหรบัคนทีไ่ดเ้ฝ่าอธษิฐานทลูขอทีพ่ระบลัลงัคแ์หง่พระคณุ ดว้ยการอธฐิานและ

การประยกุตพ์ระสญัญาและหลกัคาํสอนพระคมัภรีไ์วก้บัความเชือ่ เราจงึมคีาํตอบสาํหรบั

ความจาํเป็นของเราทุกประการ

“เพือ่เราจะไดร้บัพระเมตตา และจะไดร้บัพระคณุทีจ่ะชว่ยเราในขณะทีต่อ้งการ”

ความเมตตาเป็น ‘พระคณุทีไ่ดแ้สดงออกมาเป็นการกระทาํง’ เมือ่พระเจา้ทรงเทพระคณุของ

พระองคท์ีเ่รา นัน่คอืพระเมตตาของพระองค์

การดาํเนินชวีติดว้ยความเชือ่ตอ้งอาศยัฤทธิเ์ดช ซึง่มาจากการประกอบดว้ยพระ

วญิญาณบรสิทุธิ ์ ตอนน้ีคณุอาจขาดสิง่หน่ึงไปซึง่จาํเป็นสาํหรบัคณุ หรอืมเีหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้

ทีก่าํลงัรบกวนจติใจของคณุ ถา้เป็นเชน่นัน้ ขอเขา้เฝ้าพระเจา้ ทลูขอพระองคด์ว้ยการ

อธษิฐาน การดาํเนินชวีติดว้ยความเชือ่ตอ้งคูก่บัการอธษิฐาน “ขอใหเ้ราทัง้หลาย จงมใีจกลา้

เขา้มาถงึพระทีน่ัง่แหง่พระคณุ เพือ่เราจะไดร้บัพระเมตตา และจะไดร้บัพระคณุทีจ่ะชว่ยเรา

ในขณะทีต่อ้งการ” ในเวลาทีค่ณุเขา้เฝ้าพระเจา้ดว้ยการอธษิฐาน คณุจงึทาํให้ 1 เปโตร 5:7

สาํเรจ็ “จงละความกระวนกระวายของทา่นไวก้บัพระองค์ เพราะพระองคท์รงหวงใยทา่น

ทัง้หลาย”



กลศาสตรแ์ห่งการรอคอยพระเจ้า

อิสยาห์ 40

หลกัการสาํคญัในอสิยาหบ์ทที4่0 อยูท่ีข่อ้ 29 “พระองคป์ระทานกาํลงัแก่คนออ่น

เปลีย้ และแก่ผูท้ีไ่มม่กีาํลงั พระองคท์รงเพิม่แรง” อสิยาหอ์ยูต่่อหน้าชนชาตทิีท่อ้ถอย ชน

ชาตอิสิราเอลกาํลงัจะรบัการพพิากษาลงโทษทีห่นกัมาก เขากาํลงัจะถกูรบัมาเป็นทาส

อนาคตของเขาดมูดืมวั ผูเ้ชือ่ในสมยัของอสิยาหว์าดหวัน่ไปหมด เชน่เดยีวกบัปัจจบุนั เขา

ชอบรอ้งเพลงถงึความออ้นแอของเขา รอ้งวา่เขาถอ้ใจและหมดกาํลงั ถา้พดูงา่ยๆ เขาขาด

กาํลงัฝ่ายวญิญาณจนเป็นลม ซึง่เป็นประสบการณ์ทีเ่กดิขึน้บอ่ยกบัผูเ้ชือ่ในสมยัของเรา ดู

เหมอืนวา่ ผูเ้ชือ่สว่นใหญ่ไมส่ามารถทีจ่ะวางใจในพระเจา้นานพอในเมือ่เขาตอ้งเผชญิกบั

ปัญหา ความลาํบาก และ สถานการณ์ทอ้ถอ้ยในชวีติ

จดุประสงคข์องพระคาํของพระเจา้ในตอนน้ี คอืจะใหคุ้ณเหน็วา่คุณจะไมต่อ้งทุกข์

โศก หรอืรอ้งเพลงโศกเศรา้ตลอดทัง้ชวีติ คณุจะไมต่อ้งดาํเนินชวีติตามอารมณ์ เดีย่วขึน้

เดีย่วลง คณุกจ็ะไมต่อ้งวิง่น้ีวิง่โน่นในการหาพระสบการณ์ฝ่ายวญิญาณซึง่จะใหค้ณุตืน่เตน้

และรูศ้กึดขีึน้

อสิยาหต์อ้งจดัการต่อผูเ้ชือ่ 2 แบบ ซึง่ไดผ้ดิพลาดไปคนละทางกนั พวกหน่ึงได้

ทอ้ใจมากกบัสถานการณ์ทีเ่ขาอยู่ อกีพวกหน่ึงเป็นผูท้ีเ่ครง็ครดักบั

ศาสนา กช็อบพยายามแกไ้ขปัญหาดว้ยการทนทุกขท์รมานตนเอง ซึง่ทาํใหค้ดิวา่เขาสงูกวา่

ผูอ้ืน่ในดา้นฝ่ายวญิญาณ ดว้ยเหตุน้ีเราจงึมบีทพระคมัภรีน้ี์ซึง่แนะนําใหเ้รารูจ้กักลศาสตร์

เรือ่งการรอคอยพระเจา้ ซึง่เป็นเรือ่งสาํคญัสาํหรบัผูเ้ชือ่ ทุกคนพวกผูเ้ชือ่ทีท่อ้ใจนัน้ ไมต่่าง

จากหลายคนในปัจจบุนัทีม่กัจะเป็นลม (ฮบีรู 12:3) ตอนน้ีมผีูเ้ชือ่หลายคนตอ้งทนทุกขก์บั

ปัญหาใหญ่โตของเขา หลายคนรูศ้กึอดึอดักบัมมุมองชวีติของมนุษยแ์ละวถิขีองโลก หลาย

คนกย็งัทอ้ใจและพรอ้มทีจ่ะยอมแพแ้ลว้ อกีหลายคนกาํลงัพยายามสูปั้ญหาโดยพงึพากาํลงั

ของตนเอง เขาจะไมย่อมแพ้ หรอืเขาอาจแสวงหาความสขุชัว่คราวซึง่จะทาํใหเ้ขาลมืปัญหาที่

มอียู่ ความสขุนัน้มาในหลายรปูแบบ ตัง้แต่ขวดเหลา่ถงึกจิกรรมกระทุน้สมอง (intellectual

stimulation)



แต่บดัน้ี ผมอยากใหค้ณุพจิารณาดถูงึความสบัสนน้ี คอืความวุน้วายทีอ่ยูภ่ายใน

ตวัคุณ ปัญหาทีค่รอบงาํความคดิของคณุ หลงัจากหลายปีเป็นผูเ้ทศนา ผมสามารถจาํคน

ประเภทน้ีได้ เป็นผูท้ีช่อบทาํหน้าเชย หรอืทาํใบหน้าแสดง “ใครนะ? ฉนัหรอื?” หรอืคณุอาจ

เป็นคนทีส่ามารถทาํหน้าเหมอืนคุณไมม่บีาปเลยในชวีติสว่นตวั และชอบคดิวา่ “เรือ่งน้ีไม่

เกีย่วกบัฉนั ฉนัพน้ผา่นจดุน้ีไปแลว้” แต่ความจรงิคอื เราทุกคนจะตอ้งมปีระสบการณ์ซึง่ให้

เราทอ้ถอ้ยและยอมแพ้ อยา่งไรกต็าม เรามกีารแกไ้ขทีด่ทีีส่ดุในโลก คอืพระสญัญาของพระ

เจา้ วธิกีารต่างๆ ในพระคมัภรี์ และหลกัคาํสอนพระคมัภรี์ ดว้ยสิง่เหลา่น้ี เราจงึสามารถรบั

ฤทธิเ์ดชจากพระเจา้ แคเ่ราไดป้ระยกุตส์ิง่เหลา่น้ีมาใช้ ในอสิยาหบ์ทที่ 40 ขอ้ 29 เราไดอ้า่น

ถงึพระสญัญาของพระเจา้ซึง่เป็นของเราเหมอืนเป็นของอสิราเอลในสมยัของอสิยาห์

“พระองคป์ระทานกาํลงัแก่คนทีอ่อ่นเปลีย้”

“กาํลงั” ทีน้ี่พดูถงึฤทธิเ์ดชของพระองคเ์อง ไมใ่ชก่าํลงัหรอืความสามารถของ

มนุษยซ์ึง่ปกพรอ่ง เมือ่ชาวยวิกาํลงัอบัจนทีท่ะเลแดง กาํลงัจะถกูฆา่ตายทัง้เผาพนัธจ์ากกอง

ทบัทหารของฟาโรห์ พระองคท์รงประทานกาํลงัแก่คนออ่นเปลีย้ โมเสสสัง่ไวว้า่

“จงน่ิงไว้ คอยดคูวามรอดทีม่าจากพระเจา้” (อพยพ 14:13)

เมือ่เราหมดสิน้หวงั ไมส่ามารถสูไ้ด้ กห็มดทางแกปั้ญหา จงน่ิงไวแ้ลว้คอยดพูระ

เจา้ทรงแกปั้ญหาใหค้ณุ มหีลกัการทีส่าํคญัซึง่เป็นคาํพดูของกษตัรยิด์าวดิเวลาทีเ่ขาอยูต่่อ

หน้าโกลอิทั

“การสูร้บเป็นของพระเจา้” (1 สามเูอล 17:47)

ถา้คณุไดว้างใจในพระเยซคูรสิตท์รงเป็นพระผูช้ว่ยรอดและพระผูเ้ป็นเจา้ของคณุ

การสูร้บไมไ่ดเ้ป็นของคณุแลว้เพราะพระองคไ์ดสู้แ้ทนคุณ เพราะฉะนัน้เป็นสิง่ทีโ่งเ่ขลาถา้คณุ

คดิจะพยายามสูร้บในเวลาทีพ่ระเจา้ทรงสูร้บแทนคณุ พระเจา้สัง่ใหค้ณุถอยออกไปแลว้คอยดู

พระองคส์ูแ้ทนคุณ ซึง่คาํสัง่น้ีกเ็ขยีนไวใ้นอสิยาห์ 40:31 วา่ “จงรอคอยพระเจา้” จงให้

ความคดิของคณุไดเ้จอะจอทีพ่ระองค์ สิง่ทีย่ากทีส่ดุสาํหรบัครสิเตยีนคอืการทีจ่ะอยูน่ิ่งๆ

อยา่งไมท่าํอะไรเลย!



อยา่งไรกต็าม ทีผ่มกาํลงับอกวา่ “อยูน่ิ่งเสยี” ไมไ่ดห้มายความวา่ คณุควรจะนัง่ลง

และภาวนาถงึชวีตินิรนัดร์ หรอืปลอ่ยจติวา่ง หรอืถอยออกจากกจิวตัรประจาํวนัทีเ่ราทุกคน

ตอ้งทาํอยูน่ัน้ ซึง่ทัง้หมดน้ีเป็นทา่ทขีองนกัแพม้อือาชพี ทีผ่มกาํลงัสอนกห็มายถงึ ปลอ่ย

ปัญหานัน้ไป และวางใจในพระเจา้ “รอคอยพระเจา้” “พระองคป์ระทานกาํลงัแก่คนออ่น

เปลีย้” “การสูร้บเป็นของพระเจา้!” พระเจา้ไมเ่คยตรสัวา่ พระองคจ์ะทรงชว่ยคนทีช่ว่ยตวัเอง

แต่ตรงขา้ม พระเจา้ไมช่ว่ยคนทีช่ว่ยตวัเอง! พระเจา้ชว่ยคนทีช่ว่ยตวัเองไมไ่ด!้ เพราะฉะนัน้

เน่ืองจากคณุเป็นผูเ้ชือ่ และกเ็ป็นคนของพระองคซ์ึง่กาํลงัเผชญิกบัปัญหาทีแ่กไ้ขไมไ่ด้ คณุ

จงึตอ้งเรยีนรูท้ีจ่ะพึง่พาและรอคอยพระองค์

พระเจา้ไมส่ามารถชว่ยคณุไดต้ราบใดทีค่ณุยงัไมไ่ดย้อมรบัวา่คุณไมส่ามารถชว่ย

ตนเองหรอืแกปั้ญหาดว้ยกาํลงัของตนเองได้ คณุอาจจะหลกีเลีย้งความจรงิในชวีติโดยหนัหลงั

กบัปัญหา หรอืหาอะไรซีง่จะชว่ยใหค้ณุลมืความจรงิทีเ่กดิขึน้แมจ้ะใหค้ณุลมืเพยีงชัว่คราว

หรอืคณุอาจจะนัง่ลงและรอ้งไหดว้ยความกงัวลและความสงสารตวัเอง แต่ถา้คณุพรอ้มทีจ่ะ

ยอมรบัวา่คณุชว่ยตวัเองไมไ่ดแ้ลว้ และคุณไดย้ดึพระสญัญาของพระเจา้ไวด้ว้ยความเชือ่ คณุ

จงึจะไดเ้หน็วา่ “พระองคป์ระทานกาํลงัแก่คนออ่นเปลีย้ และแก่ผูท้ีไ่มม่กีาํลงั พระองคท์รง

เพิม่แรง”

ในโลกเรามหีลายคนซึง่เชือ่วา่เขาสามารถรอดจากความตายฝ่ายวญิญาณดว้ย

การกระทาํดขีองตวัเอง แต่ไมม่ใีครทีส่ามารถจะรอดดว้ยวธิน้ีีได้ เราไดร้บัความรอดเพราะ

พระคณุพระเจา้และโดยความเชือ่เทา่นัน้ แมห้ลงัจากคุณไดร้บัความรอดนัน้แลว้ คณุไม่

สามารถชว่ยตวัเองได้ การประกอบดว้ยพระวญิญาณบรสิทุธิ ์ ซึง่จาํเป็นในการดาํเนินชวีติ

ฝ่ายวญิญาณ ไมไ่ดเ้ป็นสิง่ซึง่คณุจะรบัมาเน่ืองจากการกระทาํของคณุ ในชวีติฝ่ายวญิญาณ

ไมม่สีิง่หน่ึงสิง่ใดทีก่าํเนิดมาโดยความพยายามและกาํลงัของมนุษย์

ผมมรีถยนตค์นัหน่ึงซึง่ผมชอบมาก ถงึแมเ้ป็นรถทีส่วยงามและวิง่ดี รถของผมมี

ขอ้เสยีอยา่งหน่ึงซึง่รถทุกคนัตอ้งมเีหมอืนกนั นัน่คอืรถผมตอ้งใสน้ํ่ามนักวา่มนัจะวิง่ได!้ รถ

ทุกคนัและทุกชนิด ไมว่า่เลก็หรอืใหญ่ เก่าหรอืใหม่ กต็อ้งใชน้ํ้ามนัเชือ้เพลงิ เชน่เดยีวกนัใน

ชวีติฝ่ายวญิญาณ ไมว่า่คณุเป็นผูเ้ชือ่ทีม่รีางก่ายเลก็หรอืใหญ่ มอีายสุงูหรอืน้อย ในเวลาที่

คณุบงัเกดิใหมคุ่ณไดร้บัการประกอบดว้ยพระวญิญาณบรสิทุธิ ์ ซึง่เป็นเชือ้เพลงิฝ่ายวญิญาณ

ของคณุ! ในเมือ่คณุไดห้มดสิน้หวงัแลว้ เพยีงคุณมสีมัพนัธภาพกบัพระองคแ์ลว้ คณุกจ็ะรบั

ฤทธิเ์ดชของพระวญิญาณบรสิทุธิ ์ ซึง่จะเป็นกาํลงัของคณุ!



ในขอ้ที่ 30 เราอา่นถงึคนหนุ่มวา่ “แมค้นหนุ่มจะออ่นเปลีย้และเหน็ดเหน่ือย และ

ชายฉกรรจจ์ะลม้ลงทีเ่ดยีว” ไมว่า่คนหนุ่มจะแขง็แรง่เทา่ใด จะยงัมบีางครัง้ทีเ่ขาจะลม้ลง

“แต่เขาทัง้หลายผูท้ีร่อคอยพระเจา้ จะเสรมิเรีย่วแรงใหม่ เขาจะบนิขึน้ดว้ยปีก

เหมอืนนกอนิทรี เขาจะวิง่และไมเ่หน็ดเหน่ือย เขาจะเดนิและไมอ่อ่นเปลีย้” (อสิยาห์ 40:31)

ถงึแมเ้ราจะเป็นลม จะออ่นเปลีย้ และลม้ลง เรายงัมคีวามหวงั เรายงัมพีระ

สญัญาของพระเจา้ น่ีและคอืหลกัการซึง่เราจาํเป็นตอ้งเขา้ใจ แลว้เราจะ “รอคอยพระเจา้”

อยา่งไร? ขอใหเ้ราศกึษาคาํวา่ “รอคอย” ซึง่เราสามารถแปลไดว้า่ “ความไวว้างใจ” หรอื

“ความเชือ่”

ในภาษาฮบีรมูทีัง้ 5 หรอื 6 คาํซึง่อธบิายถงึความเชือ่ (อามนั) ซึง่ประกฎอยูใ่น

ปฐมกาล 15:6 หมายถงึการอาศยัพระเจา้ทรงเป็นทีพ่กัพงิ หรอืเป็นศลิาหลกัทีน่ัน่คง คาํวา่

(บาธาค) ซึง่ถกูแปลวา่ “วางใจ” ในสดดูี 37:3 มคีวามหมายดัง่เดมิวา่ “วางลงทีพ่ืน้” ใชพ้ดูถงึ

คนเลน่มวยปลํ้าทีก่าํลงัยกคูแ่ขง่ขึน้แลว้วางลงดงัปังทีพ่ ืน้ แต่สดุทา้ยมคีวามหมาย “ยกปัญหา

ขึน้แลว้วางลงทีพ่ระเจา้” อกีคาํหน่ึง (ยาคาล) ซึง่เราไดพ้บในพระธรรมโยบ 13:15 หมายถงึ

“วางใจ ในยามตอ้งทนทุกข”์ ถงึแมค้ณุทนทุกขถ์งึทีส่ดุและขาดความสขุ คณุยงัมัน่ใจวา่

คณุจะรบัความชว่ยเหลอื คาํ (ฉาซา) ในสดุดี 57:1 หมายถงึวิง่หนีถงึทีห่ลบภยั เปรยีบเสมอืน

กบักระต่ายทีว่ิง่หนีจากศตัรทูีโ่หดรา้ย แลว้ซุกเขา้ไปในชอ่งหนิ สว่นครสิเตยีนเราคาํน้ีก็

หมายถงึการทีซุ่กไวใ้นพระศลิาของเรา คอืพระเยซคูรสิต์ ซึง่ทีท่ีน่ัน้ไมม่สี ิง่หน่ึงสิง่ใด ซึง่

สามารถเขา้มาถงึเราได้

อยา่งไรกต็าม พระวญิญาณบรสิทุธิ ์ ไมไ่ดใ้ชค้าํเหลา่น้ีในอสิยาห์ 40:31 พระองค์

ทรงใชค้าํ (ขาวา) ซึง่หมายถงึการเอาเสน้ดา้ยมาพนักนัเพือ่สรา้งเชอืกทีแ่ขง็แรง เชอืกที่

แขงแรงถกูสรา้งขึน้โดยเริม่จากดา้ยเสน้เดยีวซึง่จะขาดไดง้า่ยๆ อยา่งไรกต็าม เมือ่เอาดา้ยอกี

เสน้หน่ึงมาพนัรอบเสน้แรกนัน้และพนัเพิม่ขึน้ทลีะเสน้ สดุทา้ยกจ็ะมเีชอืกทีแ่ขง็แรง ในทีส่ดุ

ขาวา ไดร้บัความหมายวา่ วางใจ ถงึแมเ้ขาจะออ่นแอ ผูท้ีไ่ด้ “รอคอย” พระเจา้ หรอื วางใจ

ในพระองคต่์อเนืองจะกลายเป็นเชอืกทีแ่ขง็แรงซึง่จะไมข่าดไมว่า่จะตอ้งทนน้ํานกัเทา่ไรกต็าม

สิง่ทีน่่าสนใจคอื ทุกครัง้ทีเ่ราไดพ้บกบัคาํศพัท์ 5 คาํน้ีทีม่คีวามหมาย “ความเชือ่” หรอื

“ความไววางใจ” แต่ละคาํจะเน้นถงึประเดน็ทีต่่างกนัไปแมจ้ะต่างกนัไปแต่เลก็น้อย ในขอ้ 31



น้ี “รอคอย” เน้นถงึการทีจ่ะวางใจในพระเจา้ไมว่า่จะตอ้งทนทุกขเ์ทา่ไร ไมว่า่สถานการณ์ดู

เหมอืนจะไมม่ทีางออก ผูท้ีร่อคอยนัน้ คอืผูท้ีด่าํเนินชวีติดว้ยความเชือ่อยา่งต่อเน่ือง

แลว้ อะไรจะเกดิขึน้กบัผูเ้ชือ่ทีร่อคอยพระเจา้ดงัน้ี? การแปลวา่ “จะเสรมิเรยีวแรง

ใหม”่ (จากภาษาองักฤษ “shall renew their strength”) ไมถ่กูตรงกบัความหมายทีแ่ทจ้รงิ วลี

น้ีน่าจะถกูแปลเป็น “ผูท้ีว่างใจในพระเจา้ต่อเนืองจะแลกเปลีย่น (exchange) กาํลงัของเขา ใน

ขอ้น้ีพระเจา้ไมไ่ดพ้ดูถงึกาํลงัของมนุษย์ ขอ้น้ีพดูถงึวา่เราจะแลกกาํลงัของเรากบัฤทธิเ์ดชของ

พระเจา้ คณุจะตอ้งละทิง้กาํลงัของคณุ ซึง่แมช้ว่งทีแ่ขง่แกรงทีส่ดุกย็งัเป็นกาํลงัของมนุษยท์ี่

ออ่นแอ และแลว้จะไดร้บัฤทธิเ์ดชของพระเจา้แทนที เมือ่คณุบอกวา่ “พระเจา้ ลกูทาํไมไ่ด”้

พระองคท์รงตอบวา่ “เราจะแกไ้ขปัญหาให้ เราจะใหก้าํลงัแก่ลกู เราจะประทานทุกสิง่ทีล่กูจะ

ตอ้งการ เพือ่ลกูสามารถเผชญิกบัปัญหาน้ีได”้ แต่ขอสงัเกตวา่ จะไมม่กีารแลกเปลยีนกาํลง

ดงักลา่วจนกระทัง้จะมคีวามวางใจในพระเจา้อยา่งต่อเน่ือง ขอ้น้ีไมม่ไีวส้าํหรบัคนทีช่อบวิง่

สดุกาํลงัเป็นระยะสัน้แลว้ตอ้งหยดุเพราะหมดแรง

ผูเ้ชือ่หลายคนเกดิความรูศ้กึวา่อยากจะทาํอะไรทีย่ ิง่ใหญ่เพือ่พระเจา้ จงึไดส้บานต่อ

พระองค์ แลว้เริม่ตน้ดว้ยความนัน่ใจสงูวา่เขาจะเปลีย่นแปลงโลก ต่อมา ความรูศ้กึนัน้ได้

หายไป แลว้เขาเหลอืแต่ความวา่งเปลา่ ตอนแกรเขากระตอืรอืรน้เพราะอารมณ์ แต่เมอื

อารมณ์จดืจางลงแลว้ แรงจงูใจกเ็ขากห็มดไป เขาไดพ้งิพาความรูศ้กึและอารมณ์แทนหลกัคาํ

สอนพระคมัภรี์ ขออยา่คดิวา่ผมดถูกูคณุคา่ของอารมณ์ แต่ผมขอบอกวา่ จงอยา่พงิพา

อารมณ์ คณุจะตอ้งพงิพาพระวญิญาณบรสิทุธิแ์ละพระคาํของพระเจา้ จงพงิพาในสิง่ทีเ่ป็น

ความจรงิ ซึง่จะใหค้ณุกา้วหน้าในชวีติครสิเตยีนอยา่งสมํ่าเสมอ

ดว้ยการเปรยีบเทยีบ คนทีช่อบวิง่สดุกาํลงัเป็นระยะสัน้แลว้ตอ้งหยดุเพราะหมดแรง

(sprinter) กเ็หมอืนกบัผูเ้ชือ่ทีเ่ชือ่ในฤทธิเ์ดชและพระสญัญาของพระเจา้ในเวลาทีอ่ารมณ์ไดร้บั

การกระตุน้ แต่เมือ่อารมณ์ไดห้มดฤทธิแ์ลว้ เขาไมเ่ชือ่แลว้ เขากต็อ้งหยดุ ขอ้น้ีจงึไดบ้อก

เราวา่ “ฤทธิเ์ดชของพระเจา้ไมไ่ดม้าอยา่งเป็นครัง้เป็นคราว แต่ฤทธิเ์ดชของพระองคเ์ป็น

พลงังานทีค่งอยูเ่ป็นนิตย์ ไมไ่ดอ้าศยัอารมณ์ หรอืตอ้งหาเหตุผล หรอืขึน้อยูก่บัมมุมองของ

มนุษยอ์ยา่งอืน่

จงเชือ่ในพระคาํของพระเจา้ไมว่า่สถานการณ์จะเลวรา้ยหรอืจะดขีนาดไหน ผมขอให้

คณุลอ่งถามตวัเองวา่ คณุยงัเชือ่ในพระสญัญาและหลกัคาํสอนของพระเจา้เมือ่คณุตอ้งเผชญิ

ความทุกขย์าก หรอืวา่คณุตอ้งหาประสบการณ์ทีจ่ะกระตุน้อารมณ์ของคณุ คณุจะตอ้งตืน่เตน้

เพือ่พระเจา้ หรอืคณุไดด้าํเนินชวีติฝ่ายวญิญาณอยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง มัน่คง ทรงตวั

และดว้ยฤทธิเ์ดชของพระเจา้ ซึง่ใหค้ณุผลติความดขีองพระเจา้ในชวีติของคณุ



“ผูท้ีร่อคอยพระเจา้จะไดแ้ลกเปลีย่นกาํลงั” เขาจะละกาํลงัของเขาซึง่ออ่นแอ และ

กระจอ้ยรอ่ย เพือ่จะไดร้บัฤทธิเ์ดชของพระเจา้ซึง่อศัจรรยแ์ละไมรู่จ้กัสิน้สดุ แลว้ผลลพัธจ์ะ

เป็นอยา่งไร? เขาจะบนิขึน้ดว้ยปีก เหมอืนนกอนิทรี เขาจะวิง่และไมเ่หน็ดเหน่ือย...” เขาจะ

กา้วต่อไป เชือ้เพลงิของเขาจะไมห่มดสิน้ จะไมม่สี ิง่ใดทีจ่ะหยดุยัง้เขา “เขาจะเดนิและไม่

ออ่นเปลีย้” น้ีเป็นชวีติทีน่่าอศัจรรย!์ น้ีคอืผลลพัธท์ีม่าจากการรอคอยพระเจา้ ไมว่า่ขา้งหน้า

ดมูดืมนขนาดไหน หรอืปัญหาจะใหญ่โตขนาดไหน คณุจะตอ้งวางใจในพระองคอ์ยา่งไมห่ยดุ

หยอ่น บทที4่0 ของพระธรรมอสิยาหก์าํลงับอกเราถงึความจาํเป็นทีจ่ะรอคอยและวางใจใน

พระเจา้ พระองคท์รงเป็นผูเ้ดยีวซึง่คณุสามารถวางใจไดโ้ดยจะมัน่ใจวา่ถูกอยา่งจะเกดิผลดใีน

ทีส่ดุ

พระเจ้าผ ูท้รงฤทธิ์ อนุภาพที่สงูสดุทรงช่วยคณุได้!

ตอนน้ี ขอใหเ้ราทวงกลบัมาทีข่อ้ที่ 12 ซึง่จะบอกเราถงึเหตุผลทีเ่ราสามารถวางใจใน

พระเจา้ได้

“ผูใ้ดไดเ้คยตวงน้ําทัง้สิน้ดว้ยอุง้มอืของตน และวดัฟ้าสวรรคด์ว้ยคบืเดยีว บรรจุผง

คลขีองแผน่ดนิโลกไวใ้นถงัเดยีว และชัง่ภเูขาในตาชัง่ และชัง่เนินดว้ยตราช”ู (อสิยาห์ 40:12)

เป็นสิง่สาํคญัทีจ่ะรอคอยและวางใจในพระเจา้เพราะวา่พระองคท์รงมฤีทธิเ์ดชพอทีจ่ะ

ทาํสิง่ทีม่นุษยท์าํไมไ่ด้ ขอ้น้ีใหเ้ราเหน็ถงึฤทธิอ์นุภาพของพระองค์ อยา่งเชน่ “ตวงน้ําทัง้สิน้

ดว้ยอุง้มอื” ไดพ้ดูถงึอนุภาพทีย่ ิง่ใหญ่ พระเยซคูรสิตเ์จา้ ทรงฐานะเป็นพระเจา้ สามารถตวง

น้ําทัง้สิน้ รวมถงึน้ําในทะเลและมหาสมดุทัง้สิน้ ดว้ยอุง้มอืของพระองค์ และพระองคย์งัวดั

ฟ้าสวรรคด์ว้ยพระหตัถข์องพระองค์

มกีลุม่ก๊าซในอวกาศกลุม่หน่ึงซึง่มเีชือ่วา่ แอนโดรเมดา เน็บบเูล ซึง่อาจชว่ยเราเหน็ถงึ

ความกวา่งใหญ่ของอวกาศ มนุษยเ์ราชอบยกยอ่งความสาํเรจ็ของการคน้พบในอวกาศดา้น

นอก เรากท็ึง่ใจจากความสาํเรจ็อยา่งการเดนิบนพืน้ดวงจนัทรแ์ละการสง่ยานอวกาสไปถงึ

แดนไกล แต่ระยะทางทีเ่ราไดไ้ปเป็นแคข่ีผ้ ึง่เมือ่ไดเ้ปรยีบกบัขนาดของจกัรวาลทีพ่ระเจา้ทรง

สรา้งขึน้มา เมือ่เราเงยหน้ามองดกูลุม่ดาว แอนโดรเมดา เน็บบเูล เราเหน็แสงของมนั ซึง่

เริม่เดนิทางจากทีนั่น้ หลานหกแสนปีทีแ่ลว้ดว้ยความเรว็ของแสง (10 ลา้น ลา้น กโิลเมตรต่อ

ปี) แต่คณุรูไ้หมวา่ แอนโดรเมดา เน็บบเูล ยงัเป็นกลุม่ก๊าซทีใ่กลเ้มือ่เปรยีบกบักลุม่ก๊าซหรอื



กลุม่ดาวอืน่ในจกัรวาล โพน้แอนโดรเมดา เน็บบเูลยงัมดีวงดาวอกีลา้นลา้นลา้นดวง ซึง่อยูท่ี่

นัน้ตัง้แต่แรกสรา้งของจกัรวาล น้ีแนะ เป็นสิง่ทีพ่ระเยซทูรงสรา้งดว้ยน้ิวพระหตัถข์อง

พระองค์ (สดุดี 8:3)

ถา้พระองคส์ามารถยกนิวพระหตัถข์องพระองคข์ึน้แลว้เนรมติสรา้งดาวขึน้มาเป็นลา้น

ลา้นลา้นดวงซึง่อยูห่า่งกนัไปเป็นลา้นลา้นปีแสง คณุเชือ่ไหมวา่ พระองคส์ามารถแกไ้ขปัญหา

ของคณุได้ คณุเคยคดิไหมวา่ พระองคส์ามารถจดัเตรยีมความตอ้งการของคณุทุกอยา่งได้

หรอืเปลา่ ขอ้ 12 น้ีกาํลงัสอนเราวา่ เป็นสิง่สาํคญัมากทีเ่ราจะรอคอยและวางใจในพระองค์

พระองคม์ฤีทธิอ์นุภาพทีไ่มส่ิน้สดุ พระองคช์ว่ยคณุได้ พระองคส์ามารถจดัการต่อปัญหาของ

คณุได้

ข้อ13 “ผูใ้ดไดใ้หก้าํหนดแก่พระวญิญาณของพระเจา้ [ องคพ์ระวญิญาณบรสิทุธิ]์

หรอืเป็นทีป่รกึษาของพระองคใ์หค้าํแนะนําแก่พระองค?์” พระเจา้ทรงเปิดเผยวธิทีีเ่ราจะตอ้ง

รอคอยพระองค์ พระวญิญาณบรสิทุธิ ์ ผูท้รงเปิดเผยพระประสงคข์องพระเจา้ เป็นผูท้ีส่อน

พระคาํของพระเจา้แก่เรา พระองคไ์มไ่ดม้เีพยีงแต่ฤทธิเ์ดชพอทีจ่ะแก่ไขปัญหาของเรา และ

ทรงจดัเตรยีมทุกอยา่งทีจ่าํเป็นในชวีติของเรา แต่พระองคย์งัทรงสอนเราทีจ่ะประยกุตส์ิง่น้ีต่อ

ชวีติของเราดว้ย โดยประยกุตพ์ระสญัญาและหลกัคาํสอนพระคมัภรีด์ว้ยความเชือ่ ซึง่เป็น

การสะปาโตต่อเน่ือง เราจงึจะมฤีทธิเ์ดชอนัไมส่ิน้สดุของพระองคท์ีจ่ะใชใ้นการแกไ้ขปัญหา

ของเรา

ข้อที ่ 14 “พระองคท์รงปรกึษาผูใ้ดเพือ่พระองคจ์ะทรงรูแ้จง้ และผูใ้ดสอนทางแหง่

ความยตุธรรมใหพ้ระองค์ และสอนความรูแ้ก่พระองคแ์ละสาํแดงใหพ้ระองคเ์หน็ทางแหง่

ความเขา้ใจ?” ไมม่ใีคร! พระองคท์รงสพัพญัณู! เพราะฉะนัน้ การทีจ่ะรอคอยพระเจา้เป็น

การทีร่อคอยผูท้ีรู่ด้ที ีส่ดุเสมอ เพราะเหตุน้ีทีค่ณุจาํเป็นตอ้งน่ิงไว้ แต่การทีค่ณุควรจะอยูน่ิ่งๆ

ไมไ่ดห้มายความวา่คณุจะตอ้งตัง้สญุญากาศในชวีติคุณ แต่ผมขอ้ยํา้อกีครัง้วา่คณุจะตอ้งมี

ความเชือ่อยา่งต่อเน่ืองในชวีติ คณุจะตอ้งเชือ่ในพระสญัญาของพระองคไ์มว่า่อะไรจะเกดิขึน้

คณุจาํเป็นจะตอ้งเชือ่เหมอืนทีโ่ยบเชือ่

“ถงึแมพ้ระองคท์รงประหารขา้ ขา้จะยงัวางใจในพระองค”์ (โยบ 13:15)

น่ีคอืการรอคอยพระเจา้ คาํพดูของโยบแสดงถงึวนัสะบาโตต่อเน่ืองและการประยกุต์

พระสญัญาและหลกัคาํสอนพระคมัภรีด์ว้ยความเชือ่ถงึทีส่ดุ



มนัจะงา่ยมากทีจ่ะวางใจในพระเจา้เมือ่ทุกอยา่งไปไดด้ว้ยดี มนักง็า่ยทีจ่ะวางใจใน

พระเจา้เมือ่อารมณ์ไดร้บัการกระตุน้ แต่เมือ่สถานการณ์จะมดืมดิและดเูหมอืนจะไมม่ทีางออก

คณุยงัจะสามารถวางใจในพระองคไ์ดห้รอืไม?่ ถา้คณุคดิวา่คณุชาํนานกบัการดาํเนินชวีติดว้ย

ความเชือ่แลว้ ขอควรระวงั เพราะพระเจา้จะตอ้งทดสอบความชาํนานของคณุ! พระองคจ์ะ

ตรสัราวกบัวา่ “เจา้วางใจในเราจรงิหรอื เจา้เชือ่ในพระคาํของเราจรงิหรอืเปลา่?” และ

ในขณะเวลาทีค่ณุยงัคดิอยูว่า่คุณเชือ่และวางใจจรงิๆ พระองคจ์ะอนุญาตใหทุ้กอยา่งแยล่งกวา่

อกี โดยตรสัต่อวา่ “แลว้ เจา้ยงัเชือ่อยูไ่หม?”

อยา่งไรกด็ี เมือ่สถานการณ์รอบขา้งคณุดมูดืไปหมดและไมม่ทีางออก พระเยซยูงัเป็น

พระเจา้อยู่ เป็นพระเจา้เดมิทีคุ่ณไวใ้จตัง้แต่แรก

“พระเยซคูรสิตย์งัทรงเหมอืนเดมิในเวลาวานน้ี และเวลาวนัน้ี และต่อๆไปเป็นนิจ

กาล” (ฮบีรู 13:8)

พระผูเ้ป็นเจา้ของเราไมม่วีนัเปลีย่นแปลง เพราะฉะนัน้ พระองคท์รงสตัยซ์ื่อในสมยั

โมเสสและอสิยาหฉ์นัใด พระองคจ์ะยงัทรงสตัยซ์ื่อในวนัน้ี และวนัพรุง่น้ี และตลอดไปเป็น

นิจฉนันัน้ พระองคก์าํลงัคอยทีจ่ะอวยพรคณุ (อสิยาห์ 30:18) พระองคท์รงคอยวนัทีค่ณุจะ

วางใจในพระองค์ พระองคจ์งึจะไดอ้วยพรชวีติของคณุ พระองคท์รงอนุญาตใหเ้ราอยูใ่น

สถานการณ์ทีด่หูมดสิน้หวงั แต่พระองคย์งัเป็นพระเจา้ทีท่รงสตัยซ์ื่อเหมอืนเดมิ พระองคต์รสั

วา่ “จงวางใจในเราในสถานการณ์น้ี! จงเชือ่ในเราและพระคาํของเรา” ตราบใดทีค่ณุยงัไมเ่ชือ่

พระองค์ สถานการณ์นัน้จะไมด่ขีึน้ คณุจะไมรู่จ้กัความมัน่คงและความสงบในชวีติ แต่เมือ่

คณุเชือ่พระองคอ์ยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง คณุจะไมต่อ้งเสยีเวลากบัการต่อสูก้บัปัญหา ก็

จะมเีวลาทีจ่ะเกดิผลฝ่ายวญิญาณมากยิง่ขึน้

ข้อ 15 “ดเูถดิ บรรดาประชาชาตกิเ็หมอืนน้ําหยดหน่ึงจากถงั และนับวา่เหมอืนผงบน

ตาชัง่ ดเูถดิ พระองคท์รงหยบิเกาะทัง้หลายขึน้มาเหมอืนผงคล”ี คณุเคยคดิไมว่า่ การทีจ่ะ

ปกครองประเทศ ซกัประเทศหน่ึงจะเป็นอยา่งไร? แน่นอนวา่เป็นหน้าททีียุ่ง่ยากลาํบากไม่

น้อย แต่การปกครองประชาชาตทิัง้สิน้กเ็หมอืนกบัการหิว้น้ําหยดเดยีวสาํหรบัพระเยซคูรสิต!์

แต่ แทนทีจ่ะรอคอยพระองค์ คนเรามกัจะลอ่งวธิน้ีีหรอืวธินีัน้ หรอืวิง่น้ีวิง่โน้นเพือ่ทีจ่ะพน้

โพนปัญหา หรอืไมก่เ็รยีกรอ้งพระเจา้ทีจ่ะจดัการต่อปัญหาของเราเดีย่วน้ี! เรายิง่ทาํเชน่น้ี ก็

ยิง่ทาํสถานการณ์ของเราพวัพนัไปเสยี ดงันัน้ เป็นสิง่จาํเป็นทีเ่ราจะตอ้งรอคอยผูซ้ึง่มี



สตปัิญญาทีส่งูสดุ ความพยายามของเราไดแ้ต่ยดืเยือ้ปัญหา แต่หากเราหยดุพยายามแลว้

วางใจในพระเจา้ พระองคจ์งึจะเขา้มาแลว้จดัการต่อปัญหานัน้

ข้อ 16 “เลบานอนไมพ่อเป็นฟืน และสตัวป่์านัน้กไ็มพ่อเป็นเครือ่งเผาบชูา” เมือ่

อสิราเอลไดถ้วายบชูาแดพ่ระเจา้ เขาตอ้งใชไ้มเ้ป็นฟืน ในสมยันัน้เครือ่งบชูาคอืสตัวเ์ผา

อยา่งไรกต็าม ถงึแมเ้ขาไดเ้ผาไมท้ัง้หมด และบชูาสตัวท์ัง้สิน้ นัน้กย็งัไมพ่อทีจ่ะเทยีบกบั

พระสริขิองพระเยซคูรสิต์ พระองคท์รงยิง่ใหญ่ ไมม่สีิง่ใดเปรยีบปานกบัพระองคไ์ด้ แมจ้ะ

เอาไมแ้ละสตัวท์ัง้สิน้ไปเผาบชูาถวายแดพ่ระองค์

ข้อ 17 “ต่อพระองคบ์รรดาประชาชาตทิัง้สิน้กเ็หมอืนไมม่อีะไรเลย พระองคท์รงนบัวา่

เขาน้อยยิง่กวา่ศนูย”์ อยา่งทีม่เีขยีนไวใ้นขอ้ 15 “ดเูถดิ บรรดาประชาชาตกิเ็หมอืนน้ําหยด

หน่ึงจากถงั และนับวา่เหมอืนผงบนตาชัง่ ดเูถดิ พระองคท์รงหยบิเกาะทัง้หลายขึน้มา

เหมอืนผงคล”ี พระองคส์ามารถหยบิเกาะขึน้โดยไมจ่าํเป็นยกน้ิวขึน้ อยา่งทีพ่ระองคท์รง

กระทาํกบัเกาะคราคาทาโอ (ที่ อนิโดนีเซยี) ในปี ค.ศ. 1883

ข้อ 18 “ทา่นจะเปรยีบพระองคเ์หมอืนผูใ้ด หรอืเปรยีบพระองคค์ลา้ยกบัอะไร” ใคร

จะเปรยีบกบัพระเจา้ได?้ คาํถามน้ีถกูตัง้ขึน้โดยไมต่อ้งมคีาํตอบ แต่เพือ่ใหเ้ราจะคดิถงึความ

เลศของพระองค์ เน่ืองจากวา่ไมม่ใีครทีเ่ปรยีบกบัพระองคไ์ด้ เราจงึไมม่เีหตุผลทีจ่ะวางใจใน

ผูอ้ืน่นอกจากพระองคแ์ละพระคาํของพระองค์ แต่ชนชาตอิสิราเองไดว้างใจในสิง่อืน่โดยสรา้ง

รปูเคารพหุม้ทอง แลว้ไมเ่กรงกลวัทีจ่ะเปรยีบสิง่เหลา่นัน้กบัพระเจา้

ข้อ 19 “รปูเคารพน่ะหรอื ชา่งเขาหลอ่มนัไว้ ชา่งทองเอาทองคาํปิดไว้ และหลอ่โซ่

เงนิให”้ เขาสรา้งรปูเคารพขึน้มาแลว้เรยีกมนัวา่ “พระเจา้” ใครสรา้งรปูเคารพนัน้? มนุษย์

สรา้ง! สิง่ทีเ่ขาทาํกบัมอืของเขาเอง เขาเรยีกวา่ “พระเจา้” ถา้มนุษยส์รา้งอะไรดว้ยมอืเอง

แลว้เรยีกสิง่นัน้ “พระเจา้” เขากาํลงันมสัการอะไร? เขานมสัการยกยอ่งตวัเอง! ในวลสีดุทา้ย

ของประยกน้ีมถีอยคาํอยา่งถากถางวา่ “และหลอ่โซ่เงนิให”้ ในการตัง้รปูเคารพ คนสรา้ง

มกัจะตอ้งมโีซ่ผกูไว้ เพือ่ไมใ่หม้นัลม้ลง อยา่งไรกต็าม อสิราเอลยงัเรยีกสิง่นัน้ “พระเจา้”

แลว้พงิพาและวางใจในมนัดว้ย!

ตอนน้ี คณุกาํลงัพงิพาอะไรอยู?่ คณุกาํลงัวางใจในสิง่ใด? คณุคงมรีปูเคารพของคณุ

อาจเป็นเงนิ บุคคล สิง่ของ หรอืความฝันของคณุ คณุกาํลงัรอคอยอะไรอยู?่ คณุอาจหวั



เหราะเยอะเยย้ชาวยวิทีเ่ขาสรา้งพระเจา้ของเขาขึน้มาซึง่ไมส่ามารถยนือยูโ่ดยตวัเองได้ แต่มี

กีค่ร ัง้ทีค่ณุเองกโ็งเ่หมอืนกนัเพราะวางใจในสิง่ของ? ถา้คณุวางใจในเงนิ วางใจในมนุษยซ์กั

คนหน่ึง หรอืวางใจในสิง่ของหรอืสถานการณ์ใด คณุกโ็งพ่อๆ กบัคนเหลา่นัน้ทีบ่อกวา่ “น้ีคอื

พระเจา้” แลว้ตอ้งเอาโซ่มาผกูไว้ ไมใ่หล้ม้ลง

ข้อ 20 “เขาผูท้ีย่ากจนกเ็ลอืกสิง่ทีเ่ป็นเครือ่งบชูา เป็นไมท้ีไ่มผุ่...” เขาไดเ้สาะหา

ป่าไมแ้ละไดเ้จอไมท้ีไ่มผุ่ เอาไมน้ัน้มาตกแตงใหเ้ป็นรปูเคารพ แลว้ไดว้างใจในไมน้ัน้ แต่ไม่

มรีปูเคารพ กไ็มม่พีระเจา้ทีเ่ขาสรา้งดว้ยมอืของเขาเอง ซึง่สามารถชว่ยเขาไดใ้นเวลาทุกข์

ยากของเขา เชน่เดยีวกนั ในฐานะเป็นผูเ้ชือ่ เราไมส่ามารถวางใจในรปูเคารพในชวีติของเรา

ไมว่า่รปูเคารพนัน้เป็นสิง่ใดกต็าม

“เขาเสาะหาชา่งทีม่ฝีีมอื มาตกแต่งเป็นรปูเคารพทีไ่มห่วัน่ไหว” (ขอ้ 20 ข) การแปล

ตรงจากภาษาฮบีรเูป็น “...มาทาํรปูแกะสลกัซึง่จะไมล่ม้ลง” การทีจ่ะสรา้งรปูเคารพทีไ่มล่ม้ลง

ตอ้งการชา่งทีม่ฝีีมอื แลว้เมือ่เขาไดส้รา้งรปูเคารพเสรจ็แลว้ ทุกคนจะกราบลงแลว้บอกวา่

“ขา้วางใจในพระองค์ โอรปูเคารพของขา้ ... โอเทพซอุีส...โอเทพวนีสั ...โอขา้แต่เทพจปีุเต

อร.์..

การกระทาํน้ีเป็นสิง่ทีฉ่ลาดมาก ฉลาดเทา่กบัผูเ้ชือ่ในวนัน้ีซึง่ยงัวางใจในสิง่ใดนอกจาก

พระคาํของพระเจา้ การวางใจในสิง่ใดนอกจากพระคาํพระเจา้เพือ่จะมคีวามมัน่คงในชวีติ

หรอืเพือ่จะมคีวามสขุหรอืสิง่ใดซึง่คณุอยากจะได้ จะไมเ่กดิผล

ข้อ 25 กบั 26 ไมม่สีิง่ไดท้ีส่ามารถเปรยีบกบัพระผูบ้รสิทุธิข์องเรา คอื องคพ์ระเยซู

ครสิตเ์จา้ พระองคต์รสัวา่ “เจา้จะเปรยีบเรากบัผูใ้ดเลา่ ซึง่เราจะเหมอืนเขา จงแหง

หน้าขึน้ดวูา่ ผูใ้ดสรา้งสิง่เหลา่น้ี พระองคผ์ูท้รงนําบรวิารออกมาตามจาํนวน เรยีกชือ่

มนัทัง้หมด โดยอนุภาพอนัยิง่ใหญ่ของพระองค์ และเพราะพระองคท์รงฤทธิเ์ขม้แขง็

จงึไมข่าดไปสกัดวงเดยีว” (อสิยาห์ 40:25,26) พระเยซคูรสิตท์รงสรา้งทุกสิง่ขึน้มา

พระองคท์รงสรา้งกลุม่ดาวนบัเป็นลา้นกลุม่ และพระองคท์รงทราบถงึจาํนวนนบัถงึ

ดวงดาวสดุทา้ย น่ีแน่ะ คอืความสพัพญัญขูองพระองค์

ขอ้ควรตระหนกัวา่ หากพระเยซคูรสิตท์รงฤทธิอ์นุภาพพอทีจ่ะสรา้งจกัรวาล

ขึน้มา และสามารถทราบตาํแหนงของดาวทุกดวงในทุกเวลา พระองคก์จ็ะเอาพระทยัใส่

กบัปัญหาของคณุดว้ย ไมม่นีกกระจาบตวัหน่ึงตกถงึดนิโดยพระองคจ์ะไมท่รงทราบ



(มทัธวิ 10:29-31) พระเจา้ ผูท้รงสรา้งจกัรวาลและรกัษามนัไว้ ยงัทรงหวงใยคุณและผม

พระองคท์รงพรอ้มทีจ่ะชว่ยแก่ปัญหาของเรา ถา้พระองคท์รงทราบถงึสภาพและ

ตาํแหน่งของดาวทุกดวงในจกัรวาล คณุจะมนัใจไดว้า่พระองคจ์ะไมท่รงลมืคณุ!

อยา่งไรกต็าม พระองคข์ออยา่งเดยีวจากคณู คอืคณูจะตอ้งรอคอยพระองค!์ คณุ

จาํเป็นตอ้งเชือ่ในพระคาํอยา่งต่อเน่ือง ไมว่า่สถานการณ์จะเป็นอยา่งไรกต็าม

“แต่ถา้ไมม่คีวามเชือ่แลว้ กจ็ะเป็นทีพ่อพระทยัพระเจา้กไ็มไ่ดเ้ลย” (ฮบีรู 11:6)

“เพราะเราดาํเนินโดยความเชือ่ ไมใ่ชต่ามทีต่ามองเหน็” (2 โครนิธ์ 5:7)
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