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บทที่ 6
พระเจาตรัสกับมนุษยอยางไร
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถ
- บอกถึงวิธีตางๆ ที่พระเจาตรัสกับมนุษย
- รับรูวาพระเจาไมทรงจํากัดความสามารถของพระองคในการติดตอสื่อสารกับมนุษย

ขอพระคัมภีรสําคัญ
“เหตุฉะนั้นอยาเปนคนโงเขลา
เปนอยางไร” เอเฟซัส 5:17

แตจงเขาใจนํ้าพระทัยขององคพระผูเปนเจาวา

คํานํา
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ตามทีเ่ ราไดกลาวแลวในคํานําของวิชานี้วา พระคัมภีรเปนประวัติของวิธีซึ่งพระเจาทรง
ใชสื่อสารกับมนุษยและการตอบสนองของมนุษยชาติตอพระสุรเสียงของพระเจา
บทนี้จะตรวจสอบบันทึกในพระคัมภีรเพื่อคนดูวิธีซึ่งพระเจาทรงสื่อสารกับมนุษย
พระวจนะที่เขียนไว
เราไดเรียนแลววา พระเจาตรัสกับมนุษยโดยทางพระวจนะที่เขียนไว พระองคไมจําเปน
ตองพูดกับคุณดวยวิธีอื่นอีกซึ่งเกี่ยวกับสิ่งที่พระองคไดทรงเปดเผยไวแลวในพระคัมภีร
เมื่อพระเจาทรงใชวิธีอื่นในการสื่อสาร วิธีเหลานั้นจะไมขัดแยงกับพระวจนะของพระ
องคที่เขียนไว
การอธิษฐาน
มีตวั อยางหลายแหงในพระคัมภีร
กลาวถึงสถานการณซึ่งพระเจาตรัสผานทางคํา
อธิษฐาน
การอธิษฐานและการถืออดอาหาร (ไมกินอาหารโดยเหตุผลฝายวิญญาณ) มีผลใหพระ
เจาสามารถสื่อสารพระประสงคของพระองคแกเปาโลและบารนาบัสได
“เมื่อคนเหลานั้นกําลังนมัสการองคพระผูเปนเจาและถืออดอาหาร พระวิญญาณ
บริสุทธิ์ไดตรัสสั่งวา “จงตั้งบารนาบัสกับเซาโลไวสําหรับการซึ่งเราเรียกใหเขาทํานั้น”
เมื่อถืออดอาหาร อธิษฐาน และวางมือบนบารนาบัสกับเซาโลแลว เขาก็ใชทาน
ไป”
กิจการ 13:2-3
คําอธิษฐานของเราตองรวมคําขอรองของเราที่จะทําใหพระประสงคของพระเจาสําเร็จ
ในโลกนี้ พระเยซูทรงสอนสาวกของพระองคใหอธิษฐานวา
“ขอใหแผนดินของพระองคมาตั้งอยู ขอใหเปนไปตามพระทัยของพระองค ใน
สวรรคเปนอยางไร ก็ใหเปนไปอยางนั้นในแผนดินโลก”
มัทธิว 6:10
พระเยซูทรงอธิษฐานเพื่อขอการทรงนําจากพระเจากอนที่จะเลือกสาวกของพระองค
“คราวนั้นพระเยซูเสด็จไปที่ภูเขาเพื่อที่จะอธิษฐาน และไดอธิษฐานตอพระเจาคืน
ยังรุง
ครั้นรุงเชาแลว พระองคทรงเรียกสาวกของพระองค แลวทรงอธิษฐานเลือกสิบ
สองคนออกจากหมูสาวกนั้นที่พระองคทรงเรียกวาอัครทูต”
ลูกา 6:12-13
พระเยซูทรงอธิษฐานเพื่อพระประสงคของพระเจากอนที่จะสิ้นพระชนม
“พระบิดาเจาขา ถาพระองคพอพระทัย ขอใหถวยนี้เลื่อนพนไปจากขาพระองค
เถิด แตอยางไรก็ดีอยาใหเปนไปตามใจขาพระองค แตใหเปนไปตามพระทัยของพระองค
เถิด”
ลูกา 22:42
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ผูใหคําปรึกษา
พระเจาทรงสื่อสารพระประสงคของพระองคโดยทางผูใหคําปรึกษาของคริสเตียน มีตัว
อยางหลายประการในพระคัมภีรที่คนแสวงหาการทรงนําจากคนของพระเจา
พระคัมภีรกลาววา
“ที่ไหนที่ไมมีการนําประชาชนก็ลมลง
แตในที่ซึ่งมีที่ปรึกษามากยอมมีความ
ปลอดภัย” สุภาษิต 11:14
สถานการณแวดลอม
พระเจาทรงสื่อสารแผนการของพระองคโดยทางสถานการณแวดลอม
ตัวอยางที่ดีมากในพระคัมภีรเดิมคือ ชีวิตของโยเซฟซึ่งบันทึกไวในปฐมกาล 37-50
โดยทางสถานการณแวดลอมซึ่งโยเซฟไมสามารถควบคุมได เขาถูกใชใหชวยชีวิตของ
คนเปนพันๆ ในเวลาที่การกันดารอาหารอยางหนัก
พี่ๆ ของโยเซฟขายเขาใหเปนทาสในอียิปต โยเซฟรับรูสถานการณดานลบนี้วาเปนการ
ทรงนําของพระเจา
“แตบัดนี้อยาเสียใจไปเลย อยาโกรธตัวเองที่ขายเรามาที่นี่ เพราะวาพระเจาทรง
ใชเราใหมากอนหนาพี่ เพื่อจะไดชวยชีวิต
เพราะมีการกันดารอาหารในแผนดินสองปแลว ยังอีกหาปจะไถนาหรือเกี่ยวขาว
ไมไดเลย
พระเจาทรงใชเรามากอนพี่ เพื่อสงวนคนที่เหลือสวนหนึ่งบนแผนดินไวใหพี่ และ
ชวยชีวิตของพี่ไวดวยการชวยกูอันใหญหลวง
ฉะนั้นมิใชพี่เปนผูใหเรามาที่นี่ แตพระเจาทรงใหมา พระองคทรงโปรดใหเราเปน
เหมือนตัวบิดาฟาโรห เปนเจาในราชวังทั้งสิ้น และเปนผูครอบครองประเทศอียิปตทั้ง
หมด”
ปฐมกาล 45:5-8

พระเจาทรงใชสถานการณดานลบซึ่งมนุษยสรางขึ้นเพื่อกระทําแผนการของพระองคใน
ชีวิตของโยเซฟ
เปาโลเขียนคําที่นาสนใจใน 1 เธสะโลนิกา 2:18 เขาบอกผูเชื่อที่เมืองเธสะโลนิกาวา
เขาถูกกีดกั้นไมใหไปเยี่ยมพวกเขาเพราะวา “ซาตานไดขัดขวางเรา”
ไมมีสิ่งใดเกิดขึ้นซึ่งพระเจาไมทรงรู แมวาเมื่อสถานการณปดกั้นสิ่งที่เราอาจรับรูวาเปน
พระประสงคของพระเจา พระองคก็ยังทรงควบคุมอยู พระองคสามารถนําเอาการกระทําไมวา
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ของซาตาน หรือของมนุษยใหหันกลับมาเพื่อวัตถุประสงคของพระองคเอง
ตัวอยางเชน การที่เปาโลถูกขัดขวางจากซาตาน ทําใหเกิดการเขียนหนังสือ 1 เธสะโล
นิกา เปาโลเขียนไปหาคริสตจักรที่เธสะโลนิกา เพราะวาเขาถูกขัดขวางไมใหไปเยี่ยมพวกเขา
ขอความที่สําคัญที่เปาโลแบงปนในหนังสือนี้มีผลกระทบที่ยิ่งใหญมากกวาสิ่งที่จะเกิด
จากการไปเยี่ยม ขอความดังกลาวไดถูกถายทอดผานมาเปนศตวรรษ เพื่อประโยชนของผูเชื่อ
ทุกคน
เรามีพระสัญญาที่อัศจรรยจากพระเจาเกี่ยวกับเรื่องสถานการณตางๆ
“เรารูวา พระเจาทรงชวยคนที่รักพระองคใหเกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงที่
พระองคไดทรงเรียกตามพระประสงคของพระองค”
โรม 8:28
มีคาเตื
ํ อนอยางหนึ่ง... จงระวังอยาเหมาเอาวาพระเจาทรงใชสถานการณเพียงอยาง
เดียวในการสื่อสารกับมนุษย
ตัวอยางเชน พระเจาบอกผูเผยพระวจนะโยนาหใหไปเทศนาที่เมืองนีนะเวห เมื่อเขามา
ถึงริมฝงทะเล มีเรือลําหนึ่งจะไปเมืองทารซุส เขาก็ลงเรือนี้ไป แทนที่จะไปเมืองนีนะเวห
เขาอาจพูดวา “มีหองโดยสารในเรือเปดไว ซึ่งจะเดินทางไปทิศทางตรงขาม ดังนั้นอาจ
จะเปนพระประสงคของพระเจาที่ใหฉันไป”
เราตองดูสถานการณของชีวิตใหเกี่ยวของกับสิ่งที่พระเจาทรงเปดเผยโดยวิธีอื่น พระเจา
ทรงสื่อสารพระประสงคของพระองคแกโยนาหแลว แตโยนาหนาเอาสถานการณ
ํ
มาทําใหความ
ตองการของเขาสําเร็จ
ประตูที่เปดและปด
สถานการณของชีวิตมีผลใหเกิดสิ่งที่เรียกวา “ประตูที่เปดและปด”
เปาโลเขียนไปที่โครินธ
“แตขาพเจาจะอยูที่เมืองเอเฟซัสจนถึงเทศกาลเพ็นเทคอสเต
เพราะวาที่นี่มีประตูเปดใหขาพเจาอยางกวางขวางนาจะเกิดผล ทั้งคนขัดขวางก็มี
เปนอันมากดวย
1 โครินธ 16:8-9
เปาโลตัดสินใจพักอยูที่เอเฟซัสเนื่องจากสถานการณแวดลอมที่พระเจาทรงจัดไว เพราะ
วามีโอกาสที่ยิ่งใหญสําหรับงานรับใชคริสเตียนเปดแกเขา เขาเรียกโอกาสนี้วา “ประตูเปด”
เปาโลปรารถนาวาประตูตองเปดแกเขาเพื่อประกาศพระกิตติคุณ
“และอธิษฐานเผื่อเราดวย เพื่อพระเจาจะไดทรงโปรดเปดประตูไวใหเรา สําหรับ
พระวาทะนั้นใหเรากลาวความลํ้าลึกของพระคริสต (ที่ขาพเจาถูกจําจองอยูก็เพราะเหตุ
นี้)”
โคโลสี 4:3
ในโอกาสอื่น เปาโลบันทึกความปรารถนาของเขาที่จะรับใชในทองที่บางแหงแตประตู
ถูกปดอยู
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“พระวิญญาณบริสุทธิ์หามมิใหกลาวพระวจนะของพระเจาใหแควนเอเซีย ทาน
เหลานั้นจึงไปทั่วแวนแควนฟรีเจียกับกาลาเทีย
เมื่อลงไปยังที่ตรงขามกับแควนมิเซียแลว ก็พยายามจะไปยังแวนแควนบิธีเนีย
พระวิญญาณของพระเยซูไมทรงโปรดใหไป”
กิจการ 16:6-7
ประตูที่ปดไมไดหมายถึงวา คุณพลาดจากพระประสงคของพระเจา ไมไดหมายความวา
ไมใชพระประสงคของพระเจาที่จะทําบางอยาง เปาโลไดประกาศในเอเซียในเวลาตอมา พระเจา
ทรงนําในเวลาปจจุบันโดยการปดประตู พระองคทรงนําโดยการปดประตูเชนเดียวกับทางประตู
ที่เปด
บางที่ประตูถูกปดเพราะวาไมใชเวลาที่เหมาะสมในแผนการของพระเจา แตในเวลาตอ
มาประตูนี้อาจถูกเปดแกคุณ
ทูตสวรรค
ทูตสวรรค ซึ่งปรากฏที่บานของโลทในโสโดมไดนําทางเขา โดยบอกเขาใหจากเมืองโส
โดมเพราะวา การพิพากษาของพระเจากําลังมาถึงเมืองนั้น (ปฐมกาล 19)
ทูตสวรรค พูดกับฟลิปและบอกใหเขาไปสะมาเรีย (กิจการ 8:26) การเกิดของยอหน ผู
ใหบัพติศมาและการบังเกิดของพระเยซูถูกประกาศโดยทูตสวรรค
มีบันทึกมากมายในพระคัมภีรถึงทูตสวรรคที่ปรากฏเพื่อสื่อสารพระประสงคของพระ
เจาแกมนุษย คุณจะพบตัวอยางอื่นๆ จากการศึกษาพระคัมภีรดวยตนเอง
การอัศจรรย
การอัศจรรยคือ เหตุการณเหนือธรรมชาติซึ่งเกินอํานาจของมนุษยที่จะทําได
วิธีที่ยิ่งใหญที่สุดวิธีหนึ่ง ที่พระเจาตรัสผานการอัศจรรยไดถูกบันทึกไวใน 1 พงศ
กษัตริย บทที่ 18
ผูเ ผยพระวจนะเอลียาหไดรับคําบอกใหเตรียมแทนบูชาตอหนาพระผูเปนเจา เอลียาห
เตรียมแทนบูชาและรองไห
“และอยูมาเมื่อถึงเวลาถวายบูชา เอลียาหผูเผยพระวจนะก็เขามาใกลทูลวา “ขา
แตพระเยโฮวาหพระเจาแหงอับราฮัม อิสอัค และอิสราเอล ขอใหทราบเสียทั่วกันในวันนี้
วา พระองคคือพระเจาในอิสราเอล และขาพระองคเปนผูรับใชของพระงอคและขาพระ
องคไดกระทําบรรดาสิ่งเหลานี้ตามพระดํารัสของพระองค
แลวไฟของพระเจาก็ตกลงมาและไหมเครื่องเผาบูชา และฟนและหิน และผงคลี
และเลียนํ้าซึ่งอยูในคู
และเมื่อประชาชนทั้งปวงไดเห็นเขาก็ซบหนาและรองวา “พระเยโฮวาหพระองค
ทรงเปนพระเจา พระเยโฮวาหพระองคทรงเปนพระเจา””
1 พงศกษัตริย 36,38,39
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พระเจาทรงใชเหตุการณอัศจรรยเพื่อพูดกับคนซึ่งนมัสการรูปเคารพและทรงเปดเผย
พระองคเองวาเปนพระเจาเที่ยงแทและมีชีวิตอยู
พระเจาทรงเปดเผยพระประสงคของพระองคโดยทางการอัศจรรยในธรรมชาติ เสาไฟ
และเสาเมฆในทองฟาในการนําทางแกชาติอิสราเอลในตอนกลางคืนและกลางวัน ขณะที่เขา
เดินทางผานทะเลทราย
“พระเจาเสด็จนําทางพวกเขาในเวลากลางวันดวยเสาเมฆ และตอนกลางคืนดวย
เสาเพลิง ใหเขามีแสงสวางเพื่อจะไดเดินทางไดทั้งกลางวันและกลางคืน เสาเมฆในเวลา
กลางวันและเสาเพลิงในเวลากลางคืน มิไดคลาดจากเบื้องหนาประชากรเลย”
อพยพ 13:21-22
คุณจะพบตัวอยางหลายประการในพระคัมภีร ซึ่งพระเจาทรงสื่อสารแกมนุษยโดยทาง
การอัศจรรย จงสังเกตดูสิ่งเหลานี้ขณะที่คุณศึกษาพระคัมภีรดวยตนเอง
ความฝน
พระเจาทรงปรารถนาอยางมากที่จะสื่อสารกับมนุษย จนพระองคตรัสกับเขาในขณะที่
เขานอนหลับ
พระเจาตรัสในฝน ซึ่งไมใชความฝนธรรมดาๆ ที่ทุกคนฝนกัน เปนความฝนที่เหนือ
ธรรมชาติที่พระเจาประทานให ซึ่งละเอียดละออ เฉพาะเจาะจง และเปดเผยพระประสงคของ
พระองค
ตอไปนี้เปนตัวอยางบางประการในพระคัมภีร
....พระเจาเตือนอาบีเมเลค เกี่ยวกับความบาปของเขาที่เอาภรรยาของอับราฮัมคือนาง
ซาราหไป ปฐมกาล 20:3
ทูตสวรรค พูดกับยาโคบในความฝนเพื่อเตือนเขาถึงคําสัญญาของเขาตอพระเจา ปฐม
กาล 31:11-13
พระเจาทรงใชความฝนเพื่อเปดเผยพระประสงคของพระองคเองแกโยเซฟ ปฐมกาล 37
พระเจาทรงปรากฏแกโซโลมอนในความฝนและใหโอกาสเขาที่จะขอสิ่งที่เขาตองการ 1
พงศกษัตริย 3:5
ความฝนถูกใชเพื่อนํ าพาคนเลี้ยงแกะใหกลับมาประเทศของเขาโดยทางอื่นเนื่องจาก
กษัตริยที่ชั่วราย มัทธิว 2:12-13
นี่เปนเพียงตัวอยางบางประการวาพระเจาทรงสื่อสารอยางไรในความฝน คุณอาจหาตัว
อยางอื่นๆ อีกเมื่อคุณศึกษาตอไปถึงวิธีการนําทางนี้ในพระวจนะของพระเจา
นิมิต
นิมิตคลายคลึงกับความฝนตรงที่วาคุณเห็นบางอยางจริงๆ
แตกตางจากความฝน
เพราะวาคุณตื่นอยู (ไมไดหลับ) เหมือนกับมีความฝนโดยไมหลับ
เราอาจเห็นนิมิตดวย “ตาฝายวิญญาณ” เชนเดียวกับตาฝายรางกาย หมายความวาคุณ
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ไมไดเห็นดวยตาธรรมชาติจริงๆ แตพระเจาทรงใหคุณมีภาพในวิญญาณของคุณ
ตอไปนี้เปนตัวอยางบางประการจากพระคัมภีร ซึ่งพระเจาทรงใชนิมิตเพื่อสื่อสารกับ
มนุษย :
...พระเจาทรงปรากฏแกอับรามในนิมิตและทรงทําสัญญาที่ยิ่งใหญกับเขา ปฐมกาล 15
...หนังสือดาเนียล เต็มไปดวยนิมิต (เชนเดียวกับความฝน) พระเจาทรงใชสิ่งเหลานี้เพื่อ
เปดเผยหลายสิ่งเกี่ยวกับอนาคตของโลก พระองคตรัสกับผูเผยพระวจนะหลายคนในพระคัมภีร
เดิมโดยทางนิมิต
พระเจาทรงใหนิมิตแกเปโตรเกี่ยวกับความจําเปนที่จะตองนําขาวประเสริฐไปใหคนตาง
ชาติ กิจการ 10
พระเจาทรงเรียกเปาโลใหไปมาซิโดเนียโดยทางนิมิต กิจการ 16:9
...พระเจาตรัสแกเปาโลในตอนกลางคืนโดยทางนิมิต กิจการ 18:9-10
...หนังสือเลมสุดทายในพระคัมภีรคือ วิวรณ เขียนจากนิมิตที่อัครทูตยอหนมองเห็น
เสียงที่ฟงไดยิน
พระเจาตรัสแกเปาโลดวยเสียงที่ฟงไดยินระหวางการเดินทางไปตามถนนดามัสกัส คุณ
อานเรื่องนี้ไดในกิจการ บทที่ 9
“เซาโลจึงลมลงถึงดินและไดยินพระสุรเสียงตรัสมาวา “เซาโล เซาโลเอย เจาขม
เหงเราทําไม”
เซาโลจึงทูลถามวา “พระองคเจาขา พระองคทรงเปนผูใด” พระองคตรัสวา “เรา
คือเยซู ซึ่งเจาขมเหง”
กิจการ 9:4-5
พระเจาตรัสกับซามูเอลดวยเสียงที่ฟงไดยินดวย
“และพระเจาเสด็จมาประทับยืนอยู ทรงเรียกอยางครั้งกอนๆ วา “ซามูเอล ซามู
เอลเอย” และซามูเอลตอบวา “ขอตรัสเถิด เพราะผูรับใชของพระองคคอยฟงอยู””
1 ซามูเอล 3:10
พระคัมภีรเต็มไปดวยการประกาศวา “และพระเจาตรัสวา...” หรือขออางอิงตอความ
จริงที่วา พระเจา “ตรัส” หรือ “ทรงบัญชา” ซึ่งบอยครั้งจะเปนเสียงที่ฟงไดยิน
แตมีอีกเสียงหนึ่งซึ่งพระเจาตรัสผาน...
เสียงที่อยูภายในของพระวิญญาณบริสุทธิ์
พระเจาทรงใชเสียงที่อยูภายในของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อตรัสกับมนุษยบอยครั้งกวา
การพูดดวยเสียงที่ไดยิน ซึ่งเรียกวา “ไดรบั การทรงนําโดยพระวิญญาณ”
“เพราะวาพระวิญญาณของพระเจาทรงนําผูใด ผูนั้นก็เปนบุตรของพระเจา”
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โรม 8:14

การไดรับการทรงนําโดยพระวิญญาณเปนเรื่องของชีวิตฝายวิญญาณของผูไดรับการทรง
นํา วิญญาณที่ตายในบาปไมมีชีวิตฝายวิญญาณ ไมอาจไดรับการทรงนําโดยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์
การไดรบั การทรงนําโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์แสดงถึง การไรความสามารถที่จะนําตัว
คุณเองได ซึ่งเราไดเรียนมาในบทที่แลววาเปนความจริง
เมื่อคุณมีประสบการณแหงการบังเกิดใหมแหงความรอด พระเจาทรงประทานวิญญาณ
ใหมแกคุณ ซึ่งสามารถรับการสื่อสารจากพระองคได
“เราใหใจใหมแกเจาและเราจะบรรจุจิตวิญญาณใหมไวในเจา เราจะนําใจหินออก
ไปเสียจากเนื้อของเจา และใหใจเนื้อแกเจา และเราจะใสวิญญาณของเราภายในเจา และ
กระทําใหเจาดําเนินตามกฏเกณฑของเราและกระทําตาม”
เอเสเคียล 36:26-27
เมือ่ คุณไดรับการทรงนําโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเจาก็ทรงเปดผยพระประสงคของ
พระองคโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ งานรับใชประการหนึ่งของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือ การ
นําทาง
“เมื่อพระวิญญาณแหงความจริงจะเสด็จมาแลว พระองคจะนําทานทั้งหลายไปสู
ความจริงทั้งมวล เพราะพระองคจะไมตรัสโดยพลการ แตพระองคจะตรัสสิ่งที่พระองค
ทรงไดยิน และพระองคจะทรงแจงใหทานทั้งหลายรูถึงสิ่งเหลานั้นที่จะเกิดขึ้น”
ยอหน 16:13
วิญญาณของมนุษยคือ “มนุษยที่ซอนอยูภายในจิตใจ” 1 เปโตร 3:4 (พระคัมภีรภาษา
ไทยแปลวา “แตจงใหเปนการประดับภายในจิตใจ” - เปนการตีความ ไมไดแปลตรง)
เมื่อพระเจาตรัสแกมนุษยภายใน พระองคตรัสกับวิญญาณของคุณ ผูเขียนสุภาษิตกลาว
วา วิญญาณของมนุษยเปนเทียน หรือตะเกียงขององคพระผูเปนเจา
“มโนธรรมของมนุษยเปนประทีปของพระเจา สองดูสวนลึกที่สุดของเขาทั้งสิ้น”
สุภาษิต 20:27
ในโลกฝายธรรมชาติ แสงเทียนทําใหคุณมองเห็นในความมืด ในโลกฝายวิญญาณ พระ
เจาทรงใชแสงเทียนแหงวิญญาณของคุณ เพื่อนํากาวยางของคุณตามพระประสงคของพระองค
พระองคทรงสองสวางและทรงนําผานทางวิญญาณของคุณ
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ครั้งหนึ่ง ขณะที่เดินทางโดยเรืออัครทูตเปาโลเตือนกับตันเรือวา
“วา “ดูกอนทานทั้งหลาย ขาพเจาเห็นวาซึ่งเราจะแลนไปคราวนี้จะมีอันตรายและ
เสียหายมาก มิใชแตของบรรทุกกับเรือกําปนเทานั้น แตชีวิตของเราทั้งหลายดวย”
กิจการ 27:10
เปาโลไมไดพูดวา “ขาพเจาเห็นนิมิต” เขาไมไดอางวามีความฝนหรือวาพระเจาตรัส
ดวยเสียงที่ไดยินแกเขา วิญญาณของเขามีพยานจากพระเจาและพยานนั้นพิสูจนแลววาถูกตอง
เปนจริง
คุณตองฝกวิญญาณของคุณใหรูสึกไวตอพระเจา เราใชเวลามากในการพัฒนาสติปญญา
โดยทางการศึกษา ใชเวลามากในการพัฒนารางกายโดยการออกกําลังและเลนกีฬา แตเราใช
เวลานอยในการพัฒนาฝายวิญญาณ
คุณสามารถใหการศึกษาแกวิญญาณของคุณเชนเดียวกับความคิดของคุณ วิญญาณของ
คุณสามารถพัฒนาใหมีกําลังฝายวิญญาณเชนเดียวกับที่รางกายของคุณสามารถถูกสรางและฝก
ฝนได
คุณฝกฝนวิญญาณของคุณโดยการภาวนาพระวจนะของพระเจา
“อยาใหหนังสือธรรมบัญญัตินี้หางเหินไปจากปากของเจา แตเจาจงตรึกตรองตาม
นั้นทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเจาจะไดระวังที่จะกระทําตามขอความที่เขียนไวนั้นทุก
ประการ แลวเจาจะมีความจําเริญและเจาจะสําเร็จผลเปนอยางดี”
โยชูวา 1:8
พระเจาทรงใชเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยูภายในเพี่อทําใหจิตสํานึกของเรารูสึก
สํานึกผิด จิตสํานึกคือ การรับรูภายในวาสิ่งผิดหรือถูก ซึ่งเปนสิ่งที่พระเจาประทานให
ความรูสึกคือ เสียงของรางกาย พระเจาไมใช “ความรูสึก” ของเราเพื่อนําทางเรา เนื้อ
หนังเปนศัตรูของวิญญาณ ดังนั้นความรูสึกอาจหลอกลวงเราได
เหตุผลคือ เสียงของความคิด วิถีทางของพระเจามักจะอยูเหนือเหตุผลของมนุษย ขบวน
การของความคิดของพระองคสูงกวาความคิดของเรามากนัก
จิตสํานึกคือ เสียงของวิญญาณของมนุษย ทําใหรูสึกผิดและนําเราไปตามพระประสงคที่
ดียอดเยี่ยมของพระเจา
พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสแกวิญญาณของเรา วิญญาณทําใหจิตสํานึกรูสึกผิด โดยวิธีนี้
เราถูกนําเขามาสูการกระทําที่เปนไปตามพระประสงคของพระเจา
เมือ่ พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับวิญญาณของเรา จิตสํานึกถูกตัดสินวาผิด แตเรายังคง
“เฉยเมย” จิตสํานึกของเรา “ถูกเผาไหม” หมายความวา จิตสํานึกแข็งกระดางตอการลงโทษของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์
“...มีจิตสํานึกที่ถูกนาบใหไหมดวยเหล็กรอน...” 1 ทิโมธี 4:2 (ภาษาไทยแปลวา
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จิตสํานึกเปนทาสของมาร)
หนังสือสุภาษิตบรรจุขอพระคัมภีรหลายขอที่ชี้ใหเห็นวาพระเจาทรงควบคุมความคิด
ภายใน และจิตสํานึกของมนุษยเพื่อนําทางมนุษยไปสูพระประสงคของพระองค
“แผนงานของความคิดเปนของมนุษย แตคําตอบของลิ้นมาจากพระเจา”
สุภาษิต 16:1
“ใจของมนุษยกะแผนงานทางของเขา แตพระเจาทรงนํายางเทาของเขา”
สุภาษิต 16:9
“พระทัยพระราชาเปนเหมือนธารนํ้าในพระหัตถของพระเจา พระเจาจะหันไป
ไหนๆ ตามแตพระองคทรงโปรด”
สุภาษิต 21:1
ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
นอกจากเสียงภายในของพระวิญญาณบริสุทธิ์และงานรับใชของพระองคในการทรงนํา
ทางและสื่อสารเกี่ยวกับพระประสงคของพระเจาแลว พระเจายังทรงใชของประทานฝายวิญญาณ
เพื่อตรัสกับมนุษย
ของประทานฝายวิญญาณคือ ความสามารถพิเศษที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทาน
ให ของประทานหลายประการเหลานี้ชวยใหเราสามารถรับรูการสื่อสารจากพระเจาได
มีของประทานแหงลิ้น ซึ่งพระเจาตรัสกับมนุษยดวยภาษาที่เขาไมรูจัก มีการแปลจาก
พระเจาตามมาเพื่อแปลขอความนั้น
มีการใชภาษาแหงการอธิษฐานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ภาษาอื่นๆ (ภาษาแปลกๆ))
โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อนําทางเราไปสูพระประสงคของพระเจา เมื่อเราไมรูวาจะอธิษฐาน
อยางไร เกี่ยวกับพระประสงคของพระเจา....
“และพระองค ผูทรงชันสู ตรใจมนุ ษยก็ทรงทราบความหมายของพระวิญญาณ
เพราะวาพระวิญญาณทรงอธิษฐานขอเพื่อธรรมิกชนตามที่ชอบพระทัยพระเจา”
โรม 8:27
มีของประทานแหงการพยากรณซึ่งนําขอความโดยตรงจากพระเจามาสูประชากรของ
พระองค
มีของประทานที่เรียกวาการจําแนกวิญญาณ ซึ่งพระเจาทรงสื่อสารกับมนุษยเกี่ยวกับ
วิญญาณตางๆ ที่ทํางานอยูในตัวของผูอื่น
มีของประทานแหงสติปญญาและความรู ซึ่งพระเจาทรงสื่อสาร
ของประทานฝายวิญญาณเหลานี้ทั้งหมดเปนวิธีการสื่อสารจากพระเจามายังมนุษย
การศึกษาถึงของประทานเหลานี้อยูเหนือขอบเขตของวิชานี้ เนื่องจากเปนวิชาที่กวาง
ขวางมาก เพื่อศึกษาตอไปถึงของประทานฝายวิญญาณเหลานี้ใหดูวิชาชื่อ “งานรับใชของพระ
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วิญญาณบริสุทธิ์”
วิธีอื่นๆ อีก 2 วิธี ในการนําทางตามพระคัมภีรคือ การจับฉลากและการใชขนแกะซึ่ง
เราไดกลาวมาในบทกอนหนานี้
ตามที่เราเรียนวา การจับฉลากเปนเรื่องของโชค ซึ่งใชเพียงในขณะกอนการที่จะ
ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ และไมมีการบันทึกวามีการใชอีกหลังจากที่พระวิญญาณบริสุทธิ์
ทํางานโดยทางการเติมใหเต็มในตัวเรา (กิจการ 2)
เราเรียนรูวา ขนแกะไดมีการกลาวถึงเพียงครั้งเดียวในพระคัมภีร กิเดโอนเปนผูใชเวลา
ทีม่ วี กิ ฤติการณของประเทศ เปนหมายสําคัญแหงการอัศจรรยที่ใชเพื่อการยืนยัน ไมใชการสื่อ
สารเพือ่ นําทาง
พระเจาไมทรงถูกจํากัด
พระเจาไมไดตรัสดวยวิธีเดียวกันเสมอไป ผูเชื่อพยายามที่จะจํากัดพระเจาใหอยูในรูป
แบบทีก่ าหนดไว
ํ
เพราะวาพระเจาไดตรัสกับเขาดวยวิธีบางอยางครั้งหนึ่ง เขาจึงเชื่อวาพระองค
จะทรงนําทางเขาดวยวิธีเดียวกัน
แตตามที่เราไดเรียนในบทนี้ พระเจาทรงมีวิธีการตางๆ มากมายในการสื่อสารกับ
มนุษย พระเจาไมทรงถูกจํากัดดวยรูปแบบที่กําหนดไว จงดูตัวอยางตอไปนี้
โมเสส
เมื่อโมเสสกําลังนําชนชาติอิสราเอลขามทะเลทรายไปยังดินแดนที่พระเจาทรงสัญญาไว
การจัดหานําสํ
้ าหรับคน 2 ลานคนก็เปนปญหาใหญทีเดียว
ในโอกาสหนึง่ พระเจาทรงบอกโมเสสใหตีหินดวยไมเทาของเขา เมื่อเขาทําตาม นํ้าก็
ไหลออกมาจากหินนั้น
ในอีกโอกาสหนึ่ง เมื่อคนอิสราเอลหิวนํ้า พระเจาตองการใหโมเสสพูดกับหิน แตโมเสส
กลับตีหนิ นัน้ ตามที่เขาเคยทํา ซึ่งทําใหพระเจาไมทรงพอพระทัยมาก และโมเสสก็ถูกลงโทษ
เรือ่ งนีแ้ สดงใหเห็นถึงความสําคัญของการรอคอยการทรงนําจากพระเจา แมวาจะเผชิญ
กับสถานการณที่คลายคลึงกัน ซึ่งพระองคไดทรงนํามากอนในอดีต พระเจาไมทรงถูกจํากัดดวย
รูปแบบเดิมของการสื่อสารซึ่งคุณไดเคยประสบมา
(ขอสังเกต : คุณอาจคิดวาพระเจาไมทรงยุติธรรมที่ลงโทษโมเสสดวยความผิดเพียงเล็ก
นอย ในการตีหินแทนที่จะพูดกับหิน)
หิน (ศิลา) มีความหมายเปนสัญลักษณเปนตัวแทนพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจา
และนําธํ
้ ารงชีวิตแหงการทรงไถซึ่งจะไหลพุงออกมาโดยการสิ้นพระชนมของพระองค
แตพระเยซูทรงถูกโบยตีเพียงครั้งเดียวเปนพอ ไมมีความจําเปนที่จะตองถูกตีอีกครั้ง
หนึง่ ความสําคัญของสัญลักษณนี้เองซึ่งทําใหความไมพอใจที่พระเจามีตอโมเสสนั้นยิ่งใหญนัก
เอลียาห
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พระเจาทรงใชวิธีเหนือธรรมชาติหลายประการเพื่อสื่อสารแกเอลียาหระหวางการรับใช
ของเขา แตวันหนึ่ง เอลียาหมีประสบการณพิเศษซึ่งแสดงถึงความสําคัญของการรูจักพระสุร
เสียงของพระเจา
พระเจาบอกเอลียาหใหไปยืนบนภูเขาและรอคอยใหพระเจาตรัสแกเขา นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น
“และพระองคตรัสวา “จงออกไปเถิด ไปยืนอยูบนภูเขาตอพระพักตรพระเจา”
และดูเถิดพระเจาทรงผานไป และลมใหญอันแรงกลาไดพัดพังภูเขา และทําใหหินแตก
เปนกอนๆ ตอพระพักตรพระเจา แตพระเจามิไดสถิตในลมนั้น ภายหลังลมก็แผนดินไหว
แตพระเจาหาทรงสถิตในแผนดินไหวนั้นไม
ภายหลังแผนดินไหวก็เกิดไฟ แตพระเจาหาทรงสถิตในไฟนั้นไม ภายหลังไฟก็มี
เสียงเบาๆ”
1 พงศกษัตริย 19:11-12
มีเหตุการณเหนือธรรมชาติหลายประการเกิดขึ้นในตอนนี้ บางวิธีพระเจาเคยทรงใชสื่อ
สารกับเอลียาหมาแลว แตในครั้งนี้ พระเจาไมไดตรัสในเหตุการณที่นาเกรงขามเชนนั้น แตตรัส
ในเสียงเงียบๆ เบาๆ ซึ่งอาจเปนเสียงที่ไดยินหรือเสียงเงียบๆ ภายในจิตวิญญาณของเขาก็ได
เปาโล
พระเจาทรงใชหลายวิธีเพื่อนําพาอัครทูตเปาโลระหวางงานรับใชของเขา :
...บนถนนดามัสกัส เปาโลไดรับการทรงนําพาโดยแสงจา และเสียงจากสวรรค
กิจการ 9:1-8
...เมื่อมีการวางแผนที่จะฆาเปาโล เขาถูกเตือนโดยผูเชื่อซึ่งพระเจาทรงใชใหชวยเขาให
หนีไปได
กิจการ 9:20-25
...บารนาบัสถูกพระเจาใชใหกอรางความสัมพันธระหวางเปาโลและสาวกคนอื่นๆ
กิจการ 9:20-28
พระเจาทรงใช “พวกพี่นอง” ใหชวยเปาโลหนีชาวกรีกที่โกรธเคือง
กิจการ 9:29-30
...เมื่อเปาโลพบพวกนับถือลัทธิ พระเจาทรงประทานการจําแนกวิญญาณแกเขา เพื่อนํา
การปลดปลอยมาให
กิจการ 13:6-12

เล็ม

...คําพยากรณสวนตัวโดยอะกาบัสยืนยันประสบการณที่รอคอยเปาโลอยูในกรุงเยรูซา
กิจการ 21:10-14
...พระเจาตรัสกับเปาโลทางความฝนและนิมิต
...สถานการณทเี่ ปดประตูสําหรับการรับใชเพื่อองคพระผูเปนเจา
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แผนการสวนตัวของเขา
1 โครินธ 16:8-10
ฟลิป
“แตทูตองคหนึ่งของพระผูเปนเจาไดสั่งฟลิปวา “จงลุกขึ้นไปยังทิศใตตามทางที่ลง
ไปจากกรุงเยรูซาเล็มถึงเมืองกาซา” (ซึ่งเปนทางเปลาเปลี่ยว)
ฝายฟลิปก็ลุกขึ้นไป และดูเถิดมีชาวเอทิโอเปยคนหนึ่งเปนขันที เปนขาราชการ
ของพระนางคานดาสีพระราชินีของชาวเอทิโอเปย และเปนนายคลังทรัพยทั้งหมดของ
พระราชินีนั้น ไดมานมัสการในกรุงเยรูซาเล็ม
ขณะนั่งรถกลับไป ทานอานหนังสืออิสยาหผูเผยพระวจนะอยู
ฝายพระวิญญาณตรัสสั่งฟลิปวา “จงเขาไปใหชิดรถนั้นเถิด””
กิจการ 8:26-29
พระเจาตรัสกับฟลิปครั้งแรกผานทางทูตสวรรค ครั้งที่สองพระองคตรัสโดยทางพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ ฟลิปไมไดรอการยืนยันจากทูตสวรรคในครั้งที่สองที่พระเจาตรัสเพียงเพราะ
พระเจาทรงใชวิธีการนี้มากอนหนานี้
ดาวิด
เมือ่ ดาวิดเปนชายหนุม เขาทําสงครามกับศัตรูของประชากรของพระเจาชื่อ โกลิอัท แม
วาชายนี้เปนยักษและมีอาวุธครบครัน แตพระเจาทรงบอกดาวิดไมใหใชอาวุธธรรมดาที่ใชกัน
อยู แตใหใชการขวางหินดวยสายสลิง
ในชัยชนะอันสงาผาเผยนี้ ดาวิดทําใหศัตรูพายแพดวยการขวางหินเพียงครั้งเดียว ซึ่งถูก
คนนั้นที่หนาผาก
อยางไรก็ตาม ในปหลังๆ ดาวิดอาจถูกฆาโดยยักษชื่อ อิชิเบนอม ถาหลานของเขาชื่อ
อาบีชัยไมไดมาชวย
เราจะสรุปวา พระเจาทรงอยูกับดาวิดเมื่อเขาพบโกลิอัท แตไมทรงอยูดวยเมื่อเขาเผชิญ
กับยักษตนที่สองหรือ
เปลาเลย ไมใชเชนนั้น พระเจาเพียงแตทรงใชวิธีตางกัน ในครั้งแรกพระเจาทรงใช
ความชํานาญของดาวิดเกี่ยวกับหินสายสลิง ครั้งที่สองพระเจาทรงใชความชํานาญการทหารของ
อาบีชัย
เมือ่ พระเจาไมทรงเลือกที่จะตรัสกับคุณเหมือนที่ทรงเคยทําในอดีตที่ผานมา
อยา
กระวนกระวายใจถาพระประสงคของพระองคสําหรับคุณในสถานการณที่คลายคลึงไมเหมือน
กับที่เคยเปนมากอน อยารูสึกสับสน
พระเจาไมทรงถูกจํากัดในรูปแบบของการสื่อสารของพระองค พระผูสรางที่ยิ่งใหญนั้น
ทรงเปนพระผูสื่อสารที่ยิ่งใหญดวย วิธีของพระองคไมทรงถูกจํากัด
ชื่อ
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บททดสอบตนเอง บทที่ 6
1.

จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา

2.

จงยกตัวอยางหนึ่งประการจากตัวอยางในพระคัมภีรที่กลาวในบทเรียนนี้ ซึ่งยืนยันวา
พระเจาไมทรงถูกจํากัด และไมตรัสดวยวิธีเดียวกันเสมอไป

3.

จงบอกวิธี 12 วิธีที่กลาวในบทนี้ ซึ่งเปนวิธีในพระคัมภีรซึ่งพระเจาทรงใชตรัสกับมนุษย

4.

อานขอความตอไปนี้ ขอความใดถูก จงเขียนตัว ถ ไวขางหนา ถาขอความใดผิด จงเขียน
ตัว ผ ลงขางหนา
ก.
ถาคุณพบ “ประตูปด” หมายความวาคุณไดพลาดจากพระประสงคของพระเจา
ข.
พระเยซูไมไดอธิษฐานเพื่อที่จะรูพระประสงคของพระเจา เพราะวาพระองค
ทรงรูอยูแลว
ค.
โยเซฟรูสึกวาเขาเปนเหยื่อของสถานการณและขมขื่นใจ
ง.
สถานการณเปนเครื่องชี้ที่ดีที่สุดถึงพระประสงคของพระเจา
จ.
โยนาหใชสถานการณเพื่อทําใหความประสงคของตนสําเร็จแทนที่จะทําใหพระ
ประสงคของพระเจาสําเร็จ
ฉ.
วิธีอื่นๆ ในการสื่อสารของพระเจายอมจะไปดวยกันกับพระวจนะที่เขียนไว

1.

คําตอบบททดสอบ บทที่ 6
“เหตุฉะนั้นอยาเปนคนโงเขลา แตจงเขาใจนํ้าพระทัยขององคพระผูเปนเจาวาเปนอยาง
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2.
3.

4.

ไร” เอเฟซัส 5:17
คุณอาจยกตัวอยางดังตอไปนี้ โมเสสและศิลา เอลียาหบนภูเขา ฟลิปและการเดินทาง
ไปสะมาเรีย ดาวิดและการเผชิญกับยักษ
พระวจนะของพระเจา
อัศจรรย
การอธิษฐาน
ความฝน
การใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา
นิมิต
ประตูที่ปดและประตูที่เปด
เสียงที่ไดยิน
ทูตสวรรค
เสียงภายในของพระวิญญาณบริสุทธิ์
ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
ก.
ผ
ข.
ผ
ค.
ผ
ง.
ผ
จ.
ถ
ฉ.
ถ

เพื่อการศึกษาดวยตนเองตอไป
1.

จงศึกษาคําอธิษฐานตอไปนี้ เพื่อดูการนําทาง :
สดุดี 25:4
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2.

3.

โคโลสี 1:9
สดุดี 86:11
โคโลสี 4:12
เอเฟซัส 6:18
พระเจาทรงสื่อสารพระประสงคของพระองคแกมนุษย แตบางครั้งมนุษยก็รีบรอนเกิน
ไปในการตัดสินใจและไมรอคอยการสื่อสารจากพระองค
จงศึกษาตัวอยางตอไปนี้ถึงคนที่ทําการรีบเรงเกินไป ไมยอมใหโอกาสแกพระ
เจาที่จะสื่อสารพระประสงคของพระองคแกเขา :
โมเสสฆาชาวอียิปต : อพยพ บทที่ 2
โยชูวาทําสัญญาสันติภาพกับคนกิเบโอน : โยชูวา 9
อับราฮัมและอิชมาเอล.. อับราฮัมไมไดรอคอยพระสัญญาที่จะใหทายาทแกเขา
: ปฐมกาล 16
จงอานหนังสือกิจการของอัครทูต จงเขียนลําดับของวิธีตางๆ กับที่พระเจาสื่อสารกับ
มนุษยในระหวางชวงเวลาของคริสตจักรยุคแรก
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