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บทที่ 4 

มุงหนาไปตามทางผิด 

วัตถุประสงค 
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถ 
- บอกถึงวิธีแสวงหาการนําทางซึ่งไมใชวิธีตามพระคัมภีร 
- เห็นความแตกตางระหวางผูเผยพระวจนะเท็จและผูเผยที่แทจริงของพระเจา 
- ใหคํานิยามของคําวา “ความพยายามเอาอยาง” 

ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสําคัญ 
“ขาแตพระเจา ขาพระองคทราบแลววาทางของมนุษยไมอยูที่ตัวเขา คือไมอยูที่

มนุษยผูซ่ึงดําเนินไปที่จะนําฝกาวของตนเอง”   เยเรมีย 10:23 

คํานํา 
เปนสิ่งสําคัญดวยที่จะรูวาไมควรทําอะไร เชนเดียวกับที่รูวาควรทําสิ่งใด 
นักประดิษฐผูยิ่งใหญของสหรัฐอเมริกาชื่อ โทมัส เอดิสัน เคยทดลองทําสิ่งตางๆ ถึง 1,000 

อยาง ซึ่งลมเหลวกอนที่เขาจะคนพบเกี่ยวกับกระแสไฟฟา 
เมื่อถูกถามวาเขาเสียใจในเวลาที่สูญเปลาไปหรือไม เขาตอบวา “ไมเลย ผมคนพบวิธีถึง 

1,000 วิธี ที่ไมกอใหเกิดกระแสไฟฟา” ในอนาคตตอมาเขาไมตองเสียเวลาใชวิธีที่ไมเกิดผลอีก
ตอไป 

ในพระคัมภีรพระเจาทรงเตือนเราถึงวิธีที่เราตองไมแสวงหาการนําทางของชีวิตของเรา ถา
เราสนใจคําเตือนนี้ เราก็จะไมเสียเวลากับวิธีนําทางที่ไมใชวิธีของพระคัมภีรซึ่งพระองคไมทรงเห็น
ดวย ความรูเชนนี้จะปองกันเราจากการตัดสินใจผิดและการมุงหนาไปผิดทางในชีวิตของเรา 

ในบทอื่น เราจะเรียนรูวาพระเจาทรงเปดเผยพระประสงคของพระองคในอดีตที่ผานมา
อยางไร และพระองคตรัสแกมนุษยในเวลาปจจุบันอยางไร แตกอนอื่นเราตองกําจัดสิ่งที่เปนดาน
ลบเสียกอน 

วิธีตอไปนี้เปนวิธีที่เราตองไมแสวงหาการนําทาง 

ลัทธิตางๆ 
ลัทธิตางๆ มีการปฏิบัติหลายประการที่เปนกิจการของซาตาน การปฏิบัติตนเหลานี้ บางที

ถูกนํามาใชเพื่อตัดสินใจในการดําเนินชีวิต 
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ชาติตางๆ มีการปฏิบัติตามลัทธิตางกันไป แตก็มักจะรวมเอาวิธีของแมมด การไหวเจา
และผี พอมดหมอผี หมอดูทํานายโชคชะตา โหราศาสตร การดูดวง การอานใบชา ไพปอกและฝา
มือ 

โดยทั่วไปแลว ลัทธิตางๆ มีการปฏิบัติซึ่งมีส่ิงเหนือธรรมชาติที่ไมใชของพระเจาเขามา
เกี่ยวของ การปฏิบัติเชนนี้ไดรับแรงจูงใจจากซาตาน 

พระเจาทรงเตือนประชากรของพระองคไมใหยุงเกี่ยวกับส่ิงเหลานี้ คุณอานดูคําเตือน
เหลานี้ไดในเฉลยธรรมบัญญัติ 18:9-14 และอพยพ 22:18 

การปฏิบัติแบบแมมดประกอบดวยการเลนกลขาวและดํา พอมดหมอผี การดูดวงดาว 
การทําเวทมนตร การใชยาพิษยาเสนห ยาที่ทําใหเคลิบเคลิ้มและยาเสพยติด รวมทั้งการปฏิบัติ
ทั้งหมดและการนมัสการซาตาน 

ส่ิงเหลานี้ทั้งหมดเปนการกบฏฝายวิญญาณตอพระเจา 
“เพราะการกบฏก็เปนเหมือนบาปแหงการถือฤกษถือยาม..........” 

1 ซามูเอล 15:23 

พระคัมภีรบันทึกไววา พอมดหมอผีพยายามทําใหคนหันหนีไปจากพระกิตติคุณ 
“แตเอลีมาสคนทําวิทยาคม..... ไดคัดคานขัดขวางบารนาบัสกับเซาโลหวังจะไมให

ผูวาราชการเมืองเชื่อ” 
กิจการ 13:8 

พอมดหมอผีหลอกลวงประชาชน 
“........และวิทยาคมของเจาไดลอลวงบรรดาประชาชาติใหลุมหลง” 

วิวรณ 18:23 

พอมดคนทําวิทยาคมจะไมไดเขาในแผนดินสวรรค 
“ภายนอกนั้นมี.........คนใชเวทมนตร........” 

วิวรณ 22:15 

หนังสือวิวรณเปดเผยจุดจบของผูที่ใชวิธีการของซาตาน 
“แต.......คนใชเวทมนตรนั้น.......มรดกของเขาอยูในบึงไฟและกํามะถันที่กําลังไหม

อยูนั้น...........” 
วิวรณ 21:8 

บุตรที่แทจริงของพระเจาทุกคนไมควรเขารวมไมวาโดยวิธีใดกับการปฏิบัติของลัทธิตางๆ 
เพื่อแสวงหาการนําทางชีวิตหรือดวยเหตุผลอ่ืนๆ ทั้งสิ้น 
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วิธีของโชค (โอกาส) 
การจับสลากเปนวิธีที่ใชในพระคัมภีรเดิมเพื่อแสวงหาการนําทางชีวิต คุณอานเรื่องการใช

สลากนี้ไดใน เลวีนิติ 16:7-10, กันดารวิถี 26:53, 27:21, และโยชูวา 18:10 การจับสลากเปนเรื่อง
ของวิธีของโชค (โอกาส) โดยมีความเชื่อวา พระเจาทรงควบคุมผลของสลากที่ทอดลงไป การจับ
สลากก็เหมือนกับการทอดลูกเตาหรือโยนเหรียญในปจจุบัน 

การแสวงหาการนําพาของพระเจาดวยวิธีเปนที่ยอมรับกันในพันธสัญญาเดิม ในพันธ
สัญญาใหมนี้ใชการจับสลากโดยผูเชื่อกอนที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมา 

อัครทูตของพระเยซูแสวงหาคนที่จะมาแทนยูดาสซึ่งไดทรยศตอพระเยซูและตอมาไดฆา
ตัวตาย 

มีรายชื่อผูที่เหมาะสม 2 คน เสนอเพื่อตําแหนงนี้ 
“เขาทั้งหลายจึงจับสลากกัน และสลากนั้นไดแกมัทธีอัสจึงนับเขาเขากับอัครทูต

สิบเอ็ดคนนั้น” 
กิจการ 1:26 

มัทธีอัสคือคนที่ถูกเลือกมาแทนที่ยูดาส แตไมไดมีการกลาวถึงอีกเลยในบันทึกของพันธ
สัญญาใหม เปาโลจึงเปนผูมาแทนที่ในทามกลางอัครทูต 

ภายหลังการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (บันทึกไวในกิจการบทที่ 1) ผูเชื่อก็ไมไดใช
การจับสลากเพื่อเปนหนทางการตัดสินใจอีกเลย การนําพาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไดมาแทนที่
วิธีของพันธสัญญาเดิม 

ผูเชื่อไมควรตัดสินวาอะไรเปนพระประสงคของพระเจาโดยวิธีของโชค เราตองรูจักพระสุ
รเสียงของพระเจาและไดรับการทรงนําจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

วิธีของขนแกะ 
มีการบันทึกในพันธสัญญาเดิมถึงวิธีการใชบางสิ่งเรียกวา “ขนแกะ” เพื่อที่จะรูพระ

ประสงคของพระเจา คุณอานเรื่องขนแกะของกิเดโอนไดใน ผูวินิจฉัย 6:36-40 
พระเจาตรัสกับกิเดโอนและเปดเผยพระประสงคของพระองค และเพื่อที่จะยืนยันสิ่งที่พระ

เจาตรัส กิเดโอนวางกลุมขนแกะบนพื้นดิน วันหนึ่งเขาขอใหพระเจาใหน้ําคางตกลงบนรอบๆ ขน
แกะ อีกวันหนึ่งขอใหน้ําคางตกลงบนกลุมขนแกะและใหที่รอบๆ นั้นแหง 

ไมมีขอพระคัมภีรใดในพระคัมภีรซึ่งสอนผูเชื่อใหทําเชนที่กิเดโอนทําในระหวาง
วิกฤติการณที่รายแรงของชาติ เมื่อเขาตองแบกรับภาระยิ่งใหญ เหตุการณนี้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว
ในพระคัมภีร เชนเดียวกับวิธีของการจับฉลาก มีการใชวิธีนี้กอนสมัยพันธสัญญาใหม ซึ่งมีพระ
วิญญาณบริสุทธิ์เทลงมา 
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เราตองไมแสวงหาน้ําพระทัยของพระเจาโดยการ “วางขนแกะ” การวางขนแกะใน
สมัยใหมมักจะทําโดยการพูดวา “ถามีบางสิ่งที่เกิดขึ้น ฉันก็จะรูแนวาเปนพระประสงคของพระเจา” 
การใชวิธี “ขนแกะ” มักจะเปนสิ่งที่อาจเกิดขึ้นไดเองตามธรรมชาติ (คือไมไดเกิดเหมือนธรรมชาติ
เหมือนขนแกะของกิเดโอน) 

ในกรณีของ “ขนแกะ” ที่บันทึกไวในพระคัมภีร กิเดโอนรูถึงพระประสงคของพระเจาแลว
เขาไดยินพระสุรเสียงของพระเจา ขนแกะถูกใชเพื่อการยืนยัน ไมใชการนําทาง เปนสิ่งที่ตอบโดย
วิธีเหนือธรรมชาติมากกวาโดยธรรมชาติ 

ในสมัยพันธสัญญาใหม เมื่อเศคาริยาหขอหมายสําคัญเพื่อยืนยันขอความของพระเจา
เกี่ยวกับการเกิดของยอหนผูใหบัพติศมา เขาถูกทําใหเปนใบ เนื่องจากการที่เขาไมเชื่อพระสุรเสียง
ของพระเจาและแสวงหา “หมายสําคัญ” 

ลูกา 1:18-20 

พระเยซูตรัสวา “คนชาติชั่วและคิดทรยศตอพระเจาแสวงหาหมายสําคัญ” (มัทธิว 12:39) 
“ขนแกะ” อาจเปนเครื่องหมายของความไมเชื่อหรือความไมเต็มใจที่จะทําตามพระประสงคของ
พระเจาที่เปดเผยแกเรา “ขนแกะ” ซึ่งตอบไดโดยวิธีธรรมชาติอาจเปนสิ่งหลอกลวงและนําไปทางที่
ผิดได 

ในบางครั้ง พระเจาทรงตอบดวยพระกรุณาแกผูที่ขอการชี้แนะวา เขาควรทําอะไร โดยการ
ใชวิธี “ขนแกะ” หรือ “หมายสําคัญ” แตมักเปนขอยกเวนมากกวาที่จะเปนกฎในการแสวงหาการ
ทรงนําพาในชีวิตของธรรมิกชนของพระเจา 

จงจําไววา.............พระเจาตองการบุคคลแหงความเชื่อ ไมใชบุคคลแหงการใชขนแกะ 
พระองคตองการมนุษยชายและหญิงผูรูจักพระสุรเสียงของพระองคเมื่อพระองคตรัสแลวไม
จําเปนตองทดสอบดูโดยการใชหมายสําคัญเพื่อยืนยันถึงพระสุรเสียงของพระองค 

ผูเผยพระวจนะเท็จ 
พระคัมภีรบันทึกเรื่องราวของผูเผยพระวจนะของพระเจาหลายคน แสดงใหเห็นวาพระเจา

ทรงตั้งผูนําไวในคริสตจักรเรียกวา ผูเผยพระวจนะและอธิบายของประทานแหงพระวิญญาณ
บริสุทธิ์วาเปนคําเผยพระวจนะ (เอเฟซัส 4:11 และ 1 โครินธ 12:10) 

การเผยพระวจนะหมายถึงการพูดดวยการดลใจพิเศษจากพระเจา เปนความสามารถ
พิเศษที่จะรับและสื่อสารขอความของพระเจาที่มีมาทันทีทันใดถึงประชากรของพระองค โดยการ
พูดออกมาดวยการเจิมจากสวรรค 
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คําที่ผูเผยพระวจนะกลาวออกมาภายใตการดลใจจากสวรรคเรียกวา คําเผยพระวจนะ 
การเผยพระวจนะหมายถึง ประกาศถอยคําจากพระเจาอยางเปดเผยซึ่งเปนถอยคําที่ชักชวน หนุน
ใจและปลอบประโลม 

“ฝายผูที่เผยพระวจนะนั้นพูดกับมนุษยทําใหเขาเจริญขึ้น เปนที่หนุนจิตชูใจ” 
1 โครินธ 14:3 

คําเผยพระวจนะจะไมมาแทนที่พระวจนะที่เขียนไว พระคัมภีรกลาววาการเผยพระวจนะ
อาจสิ้นสุดลง แตพระวจนะของพระเจาจะคงอยูตลอดไป (1 โครินธ 13:8 และ 1 เปโตร 1:25) 

ในพันธสัญญาเดิม ประชาชนไปหาผูเผยพระวจนะเพื่อขอการนําพาเพราะวาของประทาน
แหงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยูภายในนั้นยังไมไดประทานใหแกเขา 

แตเดี๋ยวนี้คุณไมจําเปนตองไปหาผูเผยพระวจนะเพื่อขอการนําพาฝายวิญญาณ ส่ิงนี้เปน
หนาที่อยางหนึ่งของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของผูเชื่อ ผูเชื่อแตละคนควรเรียนรูวาจะไดรับการ
ทรงนําจากพระวิญญาณของพระเจาไดอยางไร 

ในพันธสัญญาใหม ไมมีการบันทึกไววาผูเชื่อแสวงหาการนําพาจากผูเผยพระวจนะ
ภายหลังจากที่ไดประทานของประทานแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

แตพระเจายังทรงใชของประทานนี้ (การเผยพระวจนะ) เพื่อยืนยันอนาคต คุณดูตัวอยาง
ไดในกิจการ 21:1-14 อากาบัสใหคําทํานาย “สวนตัว” แกเปาโลคือใหเฉพาะแกเปาโล 

เปาโลรูแลววามีอะไรคอยเขาอยูในกรุงเยรูซาเล็ม ผูทํานายอากาบัสยืนยันถึงสิ่งที่จะตอง
เกิดขึ้นที่นั่น ไมใชการเผยพระวจนะเพื่อการชี้นําที่จะบอกเปาโลวาควรไปกรุงเยรูซาเล็มหรือไม 

พระคัมภีรเตือนถึงผูเผยพระวจนะเท็จในโลกนี้ (มัทธิว 24:11, 24. มาระโก 13:22) เพราะ
เหตุนี้ พระเจาจึงบอกวิธีที่จะรูจักผูเผยพระวจนะที่แทจริง 

พระคัมภีรกลาววา 
“และเราทุกคนมีของประทานที่ตางกันตามพระคุณที่ไดประทานใหแกเรา คือถา

เปนการเผยพระวจนะ ก็จงเผยตามกําลังของความเชื่อ” 
โรม 12:6 

วลีที่วา “ตามกําลังของความเชื่อ” หมายถึงในความสัมพันธที่ถูกตองของความเชื่อ วิธีที่
จะรูจักการเผยพระวจนะที่แทจริงก็คือ ดูวาคําที่เผยนั้นสอดคลองกับหลักขอเชื่อพื้นฐานของความ
เชื่อคริสเตียนที่เขียนไวในพระคัมภีรหรือไม 

พระคัมภีรกลาววา 
“ฝายผูเผยพระวจนะนั้นใหพูดสองคนหรือสามคน และใหคนอื่นวินิจฉัยขอความที่

เขาพูดนั้น” 
1 โครินธ 14:29 
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เราไดรับการสอนใหตัดสินคําเผยพระวจนะ มาตรฐานของตัดสิน (คิดดูวาถูกหรือไม) คือ 
พระวจนะของพระเจา 

พระเจาประทานวิธีหลายประการที่จะรูจักผูเผยพระวจนะเท็จ เรารูไดวาคนนี้เปนผูเผย
พระวจนะเท็จคือส่ิงที่เขากลาวไมเกิดขึ้นตามนั้น 

“แตผูเผยพระวจนะคนใดบังอาจกลาวคําในนามของเราซึ่งเรามิไดบัญชาใหกลาว 
หรือผูนั้นกลาวในนามของพระอื่น ผูเผยพระวจนะนั้นตองมีโทษถึงตาย 

และถาทานนึกในใจวา “ทําอยางไรเราจึงจะรูพระวจนะที่พระเจายังมิไดตรัสนั้น
ได” 

เมื่อผูเผยพระวจนะกลาวคําในพระนามของพระเจา ถามิไดเปนไปจริงตามถอยคํา
ของผูกลาว ถอยคํานั้นมิไดเปนพระวจนะที่พระเจาตรัส ผูเผยพระวจนะนั้นบังอาจกลาว
เอง ทานทั้งหลายอยาเกรงกลัว” 

เฉลยธรรมบัญญัติ 18:20-22 
จงศึกษาขออางอิงตอไปนี้ในพระคัมภีร ซึ่งเปนวิธีอ่ืนๆ ที่จะรูวาคนนี้เปนผูเผยพระวจนะ

เท็จ 
ผูเผยพระวจนะเท็จไมยอมรับความเปนพระเจาของพระเยซูคริสต : 1 ยอหน 4:1-3 
ผูเผยพระวจนะเท็จ สอนหลักขอเชื่อที่ไมถูกตอง : 2 เปโตร 2:1-3 
ผูเผยพระวจนะเท็จ นําคนออกหางจากการเชื่อฟงพระวจนะของพระเจา : เฉลยธรรม

บัญญัติ 13:1-5 
ผูเผยพระวจนะเท็จ หลอกลวงคนดวยหมายสําคัญการอัศจรรย : มัทธิว 24:11-24 
ผูเผยพระวจนะเท็จ อางสิทธิที่ไมถูกตอง : มัทธิว 24:23-24 
วิธีหนี่งที่ดีที่สุดในการเห็นความแตกตางของผูเผยพระวจนะเท็จและผูเผยพระวจนะที่

แทจริงคือ การสังเกตดูชีวิตของเขา พระคัมภีรกลาววา คุณจะรูจักเขาจาก “ผล” ของเขา ถาเขาไม
แสดงผลฝายวิญญาณในชีวิตของเขา  เราก็ไมเชื่อหรือฟงคําพูดของเขา (ดู กาลาเทีย 5:2223) 

โดยเหตุที่มีผูเผยพระวจนะเท็จในโลกนี้ ผูเชื่อจึงตองระมัดระวังที่จะรับคําเผยพระวจนะซึ่ง
มักจะใชนําทางและควบคุมผูเชื่อในทางที่ผิด 

เมื่อมีการเผยพระวจนะสวนตัว จะตองตรวจสอบใหสัมพันธกับพระวจนะของพระเจา ใน
การใชเกี่ยวกับการนําพาชีวิตนั้นควรเปนการยืนยันไมใชการชี้นําทางหรือการควบคุม 

โดยเหตุที่มีการใชของประทานฝายวิญญาณบริสุทธิ์เพียงเพราะวาเขาไดเห็นตัวอยางฝาย
เนื้อหนังในคนไมกี่คน (หมายถึงวาเผยพระวจนะจากความคิดฝายเนื้อหนังไมไดมาจากพระ
วิญญาณโดยแทจริง) 
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ข้ึนอยูกับเสียงของมนุษย 
ไมมีคนใดสามารถตัดสินพระประสงคของพระเจาที่มีตอผูอ่ืนไดนอกจากเกี่ยวกับเร่ืองที่

เปดเผยเปนพิเศษในพระคัมภีร ตัวอยางเชน เรารูวาพระประสงคของพระเจาคือใหทุกคนสํานึกผิด
กลับใจเพราะสิ่งนี้สอนไวในพระคัมภีร 

การใหคําปรึกษาแนะนําฝายวิญญาณโดยผูรับใชของพระเจาก็มีสําหรับการชี้นําทางแกผู
เชื่อตามที่เราจะศึกษาตอไป แตไมมีผูใหคําปรึกษาแนะนําคนใดมีสิทธิที่จะควบคุมการกระทําของ
ผูอ่ืน หรือตัดสินพระประสงคของพระเจาสําหรับเขาในเรื่องที่ไมไดบอกไวในพระคัมภีร 

เมื่ออัครทูตเปาโลตัดสินใจที่จะไปกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อนของเขาที่เมืองซีซาเลียพยายาม
หามไมใหเขาไป เขาเตือนเปาโลถึงความยุงยากเดือดรอนที่จะเกิดขึ้นกับเขาที่นั่น 

เมื่อเปาโลปฏิเสธไมฟงคําแนะนําของเขาและเดินทางไปกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อนก็ยอมรับการ
ตัดสินใจของเขาโดยกลาววา 

“ขอใหเปนไปตามพระทัยพระเจาเถิด”   กิจการ 21:14 
เขาสํานึกวา แมวาเปนความเห็นสวนตัวของเขาวาเปาโลไมควรไป แตเปาโลตองตัดสินใจ

ถึงพระประสงคของพระเจาสําหรับตัวเขาในเรื่องนี้ 
จําเปนที่คุณตองรูจักพระสุรเสียงของพระเจาสําหรับตัวคุณ คุณไวใจผูอ่ืนใหนําชีวิตของ

คุณไมได เพราะวามีวิญญาณชั่วในโลกนี้ซึ่งมีจุดประสงคที่จะหลอกลวง ผูเชื่อถูกเตือนวา 
“ทานที่รักทั้งหลาย อยาเชื่อวิญญาณเสียทุกๆ วิญญาณ แตจงพิสูจนวิญญาณนั้นๆ 

วามาจากพระเจาหรือไม เพราะวามีผูพยากรณเท็จเปนอันมากจาริกไปในโลก” 
1 ยอหน 4:1 

เมื่อผูเชื่อไดรับคําแนะนําจากผูอ่ืนควรนําการแนะนํานี้มาทดสอบกับวิธีอ่ืนๆ ของการ
ตัดสินถึงพระประสงคของพระเจาวาใชหรือไม วิธีของพระคัมภีรเหลานี้จะกลาวโดยละเอียดในบท
ตอไป 

การเอาอยาง (พยายามใหเทาเทียม) 
การเอาอยางคือ งานหนึ่งของการงานเนื้อหนังในกาลาเทีย 5:20 งานของเนื้อหนังคือ

ความประพฤติบาปหลายอยางที่ไมเปนที่พอพระทัยพระเจา 
การเอาอยางคือ ความปรารถนาที่จะเลียนแบบผูอ่ืนเพื่อใหเทาเทียมหรือเหนือกวาเขา 

เกิดจากวิญญาณของการแขงขันและเปนรูปแบบของการริษยา 
พระคัมภีรยืนยันวา ไมมีผูเชื่อ 2 คน ที่มีงานรับใชอยางเดียวกัน พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง

เรียกคนใหเขามาในงานรับใชตางๆ กัน 
“เมื่อคนเหลานั้นกําลังนมัสการองคพระผูเปนเจาและถืออดอาหาร พระวิญญาณ

บริสุทธิ์ไดตรัสสั่งวา “จงต้ังบารนาบัสกับเซาโลไวสําหรับการซ่ึงเราเรียกใหเขาทํานั้น”” 
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กิจการ 13:2 

พระคัมภีรกลาววาผูเชื่อมีของประทานฝายวิญญาณที่ตางๆ กัน 
“ของประทานมีตางกัน.....สิ่งสารพัดเหลานี้ พระวิญญาณองคเดียวกันทรงบันดาล

และประทานแกแตละคนตามชอบพระทัยพระองค 
1 โครินธ 12:4,11 

แมวาเราถูกสอนให “แสวงหา (อยางจริงจัง) ของประทานอันยิ่งใหญกวานั้น” (1 โครินธ 
12:31) และให “ขวนขวายของประทานฝายวิญญาณ” (1 โครินธ 14:1) ก็ไมไดหมายความวาเรา
ตองเลียนแบบผูอ่ืนที่มีงานรับใชที่สําคัญอยู 

เมื่อเปโตรยุงวุนวายเกี่ยวกับงานรับใชของยอหน, พระเยซูตรัสแกเขาวา 
“จะเปนเรื่องอะไรของเจาเลา เจาจงตามเรามาเถิด” 

ยอหน 21:22 

พระเจาทรงใหแผนการสรางเรือแกโนอาห พระองคประทานแผนการของพลับพลาแก
โมเสส ประทานแผนการของพระวิหารใหญเพื่อนมัสการพระองคแกซาโลมอน เนหะมียไดรับ
แผนการสรางกําแพงเมืองเยรูซาเล็มข้ึนใหม 

พระเจาไมไดบอกใหคุณสรางเรือ สรางพระวิหาร หรือสรางกําแพงรอบเมืองเยรูซาเล็ม 
แตพระเจาทรงมีแผนการพิเศษสําหรับคุณ ถาคุณตกอยูในความบาปของการเอาอยาง

และเลียนแบบผูอ่ืน คุณจะพลาดการทรงนําของพระองค 
 เมื่อเราวางรูปแบบชีวิตของเราตามอยางชีวิตของผูอ่ืน เราก็ถูกประเพณีของมนุษยหอม

ลอมเอาไว ประเพณีของมนุษยปกปดการเปดเผยของสวรรค 
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ชื่อ ______________________ 

บททดสอบตนเอง บทที่ 4 
 
1. จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา 
           

          
           

2. คําวา “การเอาอยาง” หมายถึงอะไร? 
          
           

3. จงอานขอความขางลางนี้ ถาขอความใด ถูก ใหใสตัวอักษร ถ ไวในชองวางขาง 
หนา ถาขอความใด ผิด ใหเขียนตัว ผ ไวขางหนา 
ก. _________ พระคัมภีรสอนวาเราสามารถหาการนําทางจากการปฏิบัติของ             
  ลัทธิตางๆได 
ข._________ ถาคุณไมอาจไดรับการนําทางจากพระเจาสําหรับตนเองก็เปนการ                 

ปลอดภัยที่จะพึ่งพาผูอ่ืนใหนําทางชีวิตของคุณ 
ค._________ เราตองยอมรับส่ิงที่ผูเผยพระวจนะกลาวแกเราเสมอวาเปนความ       

จริง และเปนพระประสงคของพระเจาสําหรับชีวิตของเรา 
 ง._________ ประเพณีของมนุษยปกปดการเปดเผยจากสวรรค 
 จ._________ ”การจับสลาก” และวิธีของโชคเปนหนทางที่ดีในการตัดสินพระ 

ประสงคของพระเจาสําหรับชีวิตของคุณ 
 ฉ._________ พระคัมภีรสอนวา “การวางขนแกะ” เปนวิธีที่แนนอนวิธีหนึ่งใน 

การตัดสินใจถึงพระประสงคของพระเจา 
 ช._________ วิธีหนึ่งที่ดีที่สุดในการรูความแตกตางของผูเผยพระวจนะที่แทจริง 
         และที่เท็จคือการสังเกตุดูความประพฤติหรือ “ผล” ของเขา 
 ซ._________ คําเผยพระวจนะที่แทจริงยอมจะสัมพันธกับพระวจนะที่เขียนไว 
 ญ._________ การเผยพระวจนะสวนตัวควรเปนการยืนยันเทานั้น ไมใชการชี้ 

แนะหรือนําทางใหทําสิ่งนั้นๆ 
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 4 
 
1. “ขาแตพระเจา ขาพระองคทราบแลววาทางของมนุษยไมอยูที่ตัวเขา คือไมอยูที่ 

มนุษยผูซึ่งดําเนินไปที่จะนําฝกาวของตนเอง” เยเรมีห 10:23 
 
2.  คําวา “การเอาอยาง” หมายถึง เลียนแบบผูอ่ืนเพื่อใหเทาเทียมหรือดีกวาเขามาจาก

วิญญาณของการแขงขันและเปนรูปแบบของการริษยา 
 
3. ก. ผ 
 ข. ผ 
 ค. ผ 
 ง. ถ 
 จ. ผ 
 ฉ. ผ 
 ช. ถ 
 ซ. ถ 
 ญ. ถ 
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เพ่ือการศึกษาดวยตนเองตอไป 
 

พระคัมภีรบันทึกเรื่องราวของคนที่ยิ่งใหญของพระเจาผูซึ่ง “มุงหนาไปตามทางที่ผิด” 
เพราะวาเขาไมไดฟงพระสุรเสียงของพระองค จงอานเรื่องของ 
 
กษัตริยซาอูล  : ผูไปหาแมมดเพื่อขอการนําทาง : 1 ซามูเอล 28 
 
มนัสเสห  : ผูไปปรึกษาพอมด : 2 พงศาวดาร 33:1-6 
 
คนที่ไมมีชื่อ       : ผูซึ่งฟงคนที่อางวาเปนผูเผยพระวจนะแทนที่จะเชื่อฟงวาพระ 
 
เจาตรัสใหเขาทําอะไร  :  1 พงศกษัตริย 13 
 
บาลาอัม  : ผูซึ่งฟงคําแนะนําที่ผิด : กันดารวิถี 22  


