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บทที่ 7 
พุมไมยังมีไฟลุกอยู 

 
วัตถุประสงค 

เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถ 
- บอกข้ันตอนของการแสวงหาพระประสงคของพระเจา 
- อธิบายวาจะมีความแนใจในพระประสงคของพระเจาไดอยางไร 
- ใหขออางอิงจากพระคัมภีรซึ่งใหกุญแจ 3 ประการในการรับการทรงนําจากพระเจา 

 
ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสําคัญ 

“จงวางใจในพระเจาดวยสุดใจของเจา และอยาพึ่งพาความรอบรูของตนเอง 
จงยอมรับรูพระองคในทุกทางของเจาและพระองคจะทรงกระทําใหวิถีของเจาราบรื่น”

   สุภาษิต 3:5-6 

คํานํา 
ในบทที่แลว เราตรวจสอบวิธีที่พระเจาทรงสื่อสารกับมนุษยในพระคัมภีร 
แตการสื่อสารที่บันทึกไวในเหตุการณของพระคัมภีรนั้นเกิดขึ้นในอดีต คําถามก็คือวา พระเจา

ยังคงตรัสกับมนุษยในปจจุบันหรือเปลา 
อัครทูตเปาโลสรุปวา 
“ในโบราณกาลพระเจาไดตรัสดวยวิธีตางๆ มากมายแกบรรพบุรุษของเราทางพวกผู

เผยพระวจนะ แตในวาระสุดทายนี้พระองคไดตรัสแกเราทั้งหลายทางพระบุตร ผูซ่ึงพระองค
ไดทรงต้ังใหเปนผูรับสรรพสิ่งทั้งปวงเปนมรดก พระองคไดทรงสรางกัลปจักรวาลโดยพระ
บุตร”   ฮีบรู 1:1-2 

 
พระเจาตรัสดวยวิธีตางๆ ในเวลาที่ผานมา พระองคยังคงตรัสกับมนุษยในเวลาของเปาโล 

เปาโลยอมรับวา ขอความยิ่งใหญที่สุดที่พระเจาไดทรงสื่อสารนั้น ผานทางพระบุตรของพระองคคือ 
พระเยซูคริสต 

เวลาในอดีต 
เราไดเรียนรูหลายวิธีที่พระเจาทรงใชส่ือสารขอความของพระองคในสมัยของพระคัมภีร 
วิธีหนึ่งที่พระองคทรงใชในอดีตไดบันทึกไวในหนังสือ อพยพ 3 
“ฝายโมเสสเมื่อเลี้ยงฝูงแพะแกะของเยโธรพอตาผูเปนปุโรหิตของคนมีเดียน ไดพาฝูง

แพะแกะไปทางตะวันตกของถิ่นทุรกันดาร จนมาถึงภูเขาของพระเจา คือ โฮเรบ 
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ทูตของพระเจาก็ปรากฏแกโมเสสทามกลางพุมไมที่เปลวไฟ โมเสสมองดูเห็นพุมไม
นั้นมีไฟลุกโชนอยู แตมิไดไหมโทรมไป 

โมเสสจึงวา “ขาจะแวะเขาดูสิ่งแปลกประหลาดนี้ วาเหตุไฉนพุมไมจึงไมไหม” 
ครั้นพระเจาทอดพระเนตรเห็นเขาเดินเจามาดู จึงตรัสออกมาจากพุมไมนั้นวา 

“โมเสส โมเสสเอย” โมเสสทูลตอบวา “ขาพระองคอยูที่นี้”  อพยพ 3:1-4 
 

จากพุมไมมีไฟลุกซึ่งไมไหมไฟ พระเจาทรงเรียกโมเสสใหปลดปลอยชาติอิสราเอลจากเงื้อมมือ
ของอียิปต  

ใชแลว พระเจาตรัสกับมนุษยในอดีตที่ผานมาอยางแนนอน 

 
ในเวลาปจจุบัน 

พุมไมยังคงมีไฟลุกอยู 
พระเจาตรัสแกโมเสสโดยทางเหตุการณเหนือธรรมชาติแหงพุมไม ซึ่งมีไฟลุกแตไมถูกเผาไหม

ไป 
แตพระเจายังคงตรัสกับมนุษยในปจจุบันดวยวิธีอัศจรรยเชนนี้อยูหรือไม หรือวาการสื่อสาร

ดวยวิธีนี้จํากัดอยูเฉพาะสมัยพระคัมภีรเดิม กอนที่จะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมา 
พุมไมยังคงมีไฟลุกอยู  คุณอาจไมมีประสบการณจากการทรงนําดวยวิธีพิเศษที่ทรงใหแก

โมเสส แตพระเจายังคงตรัสกับมนุษยดวยวิธีอัศจรรยเชนเดียวกับที่ทรงกระทําในสมัยพระคัมภีรเดิม 
ในฮีบรู 1:1-2 เปาโลชี้ใหเห็นวาพระเจายังคงตรัสแกโลกโดยทางพระเยซูคริสต 
ไมเพียงแตที่พระเจาจะตรัสผานทางพระวจนะที่เขียนไว ซึ่งบันทึกชีวิตและคําสอนของพระเยซู 

แตพระเยซูทรงสัญญาวา 
“เมื่อพระวิญญาณแหงความจริงจะเสด็จมาแลว พระองคจะทรงนําทานทั้งหลายไปสู

ความจริงทั้งมวล เพราะพระองคจะไมตรัสโดยพลการ แตพระองคจะตรัสสิ่งที่พระองคทรงได
ยิน และพระองคจะทรงแจงใหทานทั้งหลายรูถึงสิ่งเหลานั้นที่จะเกิดขึ้น” ยอหน 16:13 

 

พระวิญญาณบริสุทธิ์ยังคงตรัสขอความของพระเจาโดยทางพระเยซู พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง
ส่ือสารขอความของพระเจาแกมนุษย 

หลังจากที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาในกิจการบทที่ 2  การเปดเผยพิเศษจากพระเจาก็
ยังคงมีอยูเชนเดิมเหมือนในพระคัมภีรเดิม คนฝนเห็นนิมิตตางๆ พูดกับทูตสวรรคไดยินเสียงของพระ
เจาชัดเจนและมีประสบการณกับการสื่อสารที่อัศจรรยหลายประการจากพระเจา 
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การสื่อสารที่อัศจรรยจากพระเจายังไมหยุดแมวาพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมา พระ
วิญญาณบริสุทธิ์ทรงเพิ่มเติมมิติใหมในการทรงนําทาง มิติใหมนี้คือ การนําทางภายในจิตใจ การ
อธิษฐานเผื่อตามน้ําพระทัยพระเจาโดยการอธิษฐานดวยภาษาแปลกๆ และของประทานพิเศษฝาย
วิญญาณซึ่งพระเจาตรัสผาน 

หนังสือเลมสุดทายของพระคัมภีรคือ วิวรณ เปนบันทึกตอไปถึงนิมิตที่พระเจาประทานแกอัคร
ทูตยอหน พระเจายังคงตรัสแกมนุษยดวยวิธีอัศจรรยจนถึงวรรคสุดทายของพระวจนะที่เขียนไว 

พระเจายังคงตรัสแกมนุษยโดยทางวิธีเหลานี้ ประวัติศาสตรของคริสตจักรสมัยใหมยังคงมี
ตัวอยางเปนเอกสารแสดงถึงการสื่อสารอยางอัศจรรยจากพระเจามาสูมนุษย 

“พระเยซูคริสตยังทรงเหมือนเดิมในเวลาวานนี้ และเวลาวันนี้ และตอๆ ไปเปนนิจ
กาล”  ฮีบรู 13:8 

 

จะเปนอยางไรถาไมมีพุมไม 
แตอะไรจะเกิดขึ้นถาพระเจาไมไดทรงเลือกที่จะตรัสกับคุณดวยวิธีอัศจรรย จะเปนอยางไรถา

คุณไมไดฝนเห็นนิมิตหรือการอัศจรรย จะเปนอยางไรถาพระองคไมไดตรัสกับคุณดวยเสียงที่ไดยินหรือ
โดยทางของประทานเหนือธรรมชาติแหงการพยากรณ ภาษาแปลกๆ หรือการแปลความหมาย จะเปน
อยางไรถาไมมีพุมไม? 

คนบางคนรอคอยการเปดเผยเหนือธรรมชาติจากพระเจาตลอดชีวิตของเขา ผูเชื่อจํานวนมาก
สูญเสียเวลาในชีวิต เขานิ่งเฉยไมเคลื่อนไหวและไรประสิทธิภาพ เพื่อรอคอยใหมีขอความพิเศษเราใจ
จากพระเจา 

คริสตจักรยุคแรกไมไดทําเชนนี้ เขาชื่นชมยินดีเมื่อพระเจาทรงเลือกที่จะนําพาดวยวิธีอัศจรรย 
แตในการตัดสินใจหลายอยางในชีวิตประจําวัน เขาไมไดถูกนําพาโดยทูตสวรรค ความฝนและนิมิต 
อยางไรก็ตามเขาก็มุงหนาไปโดยเปนพลังอํานาจอันมหาศาลเพื่อพระเจา 

ดังนั้น คุณจะทําอยางไร ถาไมมีพุมไมที่มีไฟลุกอยู? (ถาพระเจาไมตรัสกับคุณดวยวิธีอัศจรรย) 
 

แสวงหาพระประสงคของพระเจา 
ขอบคุณพระเจา ถาพระองคทรงเลือกที่จะเปดเผยแผนการของพระองคแกคุณโดยวิธีการ

ส่ือสารที่อัศจรรย... 
แตเมื่อพระองคไมทรงใชวิธีนี้ คุณยังสามารถตัดสินใจโดยที่พระเจาทรงนําพาได คุณสามารถ

รูจักพระสุรเสียงของพระเจาได 
ตอไปนี้เปนวิธี 7 ข้ันตอนในการแสวงหาพระประสงคของพระเจา 
 



รูจักพระสุรเสียงของพระเจา 

 83 

1. การอธิษฐาน 
อธิษฐานสําหรับการทรงนําของพระเจาในชีวิตของคุณ พระเยซูทรงสอนสาวกของพระองควา 

สวนหนึ่งของรูปแบบปกติของการอธิษฐานคือ ตองใหเปนตามพระประสงคของพระเจา 
“ขอใหแผนดินของพระองคมาต้ังอยู ขอใหเปนไปตามพระทัยของพระองค ในสวรรค

เปนอยางไรก็ใหเปนอยางนั้นในแผนดินโลก”  มัทธิว 6:10 
 

เมื่อคุณอธิษฐาน จงแสดงความปรารถนาที่จะใหพระเจาทรงเปดเผยพระประสงคของพระองค
แกคุณ โมเสสกระทําเชนนี้ 

“เหตุฉะนี้ ถาแมขาพระองคเปนที่โปรดปรานของพระองคแลว พระองคทรงโปรด
สําแดงพระมรรคาของพระองคใหขาพระองคเห็นในกาลบัดนี้ เพื่อขาพระองคจะรูจักพระองค 
แลวจะรับความเมตตาในสายพระเนตรของพระองคเสมอไป และขอทรงนับชนชาตินี้เปน
ประชากรของพระองค”  อพยพ 33:13 

 
ดาวิดกระทําเชนนี้ 
“ขาแตพระเจา ขอทรงกระทําใหขาพระองครูจักพระมรรคาของพระองค ขอทรงสอน

วิถีของพระองคแกขาพระองค” สดุดี 25:4 
 
ขอสติปญญาที่จะเลือกสิ่งที่ถูกตอง 
“ถาผูใดในพวกทานขาดสติปญญาก็ใหผูนั้นทูลขอจากพระเจา ผูทรงโปรดประทาน

ใหแกคนทั้งปวงดวยพระกรุณาและมิไดทรงตําหนิ แลวผูนั้นก็จะไดรับสิ่งที่ทูลขอ 
แตจงใหผูนั้นทูลขอดวยความเชื่อ อยาสงสัยเลย เพราะวาผูที่สงสัยเปนเหมือนคลื่นใน

ทะเลซ่ึงถูกลมพัดซัดไปมา 
ผูนั้นจงอยาคิดวาจะไดรับสิ่งใดจากพระเจาเลย” ยากอบ 1:5-7 
 
ขอคําอธิษฐานจากผูเชื่อคนอ่ืน พระเจามักจะทรงเปดเผยพระประสงคของพระองคโดยทาง

ของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งใชในการประชุมกลุมอธิษฐาน เปาโลและบารนาบัสไดรับการ
ยืนยันถึงการทรงเรียกเขาใหรับใชในงานมิชชั่น จากการประชุมกลุมอธิษฐานเชนนี้ 

จงสรรเสริญพระเจาสําหรับคําตอบตอคําขอรองของคุณสําหรับการนําทาง 
 
2. ศึกษาพระคัมภีร 

จงคนหาพระวจนะของพระเจาที่เขียนไวอยางจริงใจ เพื่อดูวามีการชี้ทางใหไวโดยเฉพาะ
สําหรับสถานการณของคุณหรือไม จงดูวามีหลักการทั่วไปของพระคัมภีรหรือตัวอยางชีวประวัติซึ่ง
นํามาใชไดหรือไม 
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การคนหาดูพระคัมภีรไมไดหมายความวา ใหเปดพระคัมภีรออกและเอาขอแรกที่สายตาคุณ
มองเห็นเปนคําตอบตอการตัดสินใจของคุณ แตหมายถึงการตรวจสอบอยางละเอียดในพระวจนะและ
การนําเอาหลักการภายในขอความนั้นๆ มาใช 

ประตูที่เปดทุกประตู โอกาสทุกโอกาส การทรงนําทุกอยางที่คุณคิดวาอาจมาจากพระเจาตอง
นํามาทดสอบกับพระวจนะของพระเจาที่เขียนไวเสียกอน 

พระเยซูทรงใหหลักการนี้ เมื่อพระองคทรงถูกทดลองโดยซาตานใหทําสิ่งที่ไมใชน้ําพระทัยของ
พระบิดา พระองคตอบซ้ําๆ วา “พระคัมภีรมีเขียนไววา...” (มัทธิว 4) พระองคเพียงแตปฏิบัติให
สอดคลองกับพระวจนะที่เขียนไว 

ขณะที่คุณคนดูพระคัมภีร จงแนใจวาไดศึกษาพระสัญญาหลายประการเพื่อหาการนําทาง เรา
ไดใหส่ิงเหลานี้ในภาค “เพื่อศึกษาดวยตนเองตอไป”  ในบทนี้ จงศึกษาขอความเหลานี้ซึ่งจะเพิ่มเติม
ความเชื่อในความจริงที่วา พระเจาตรัสกับมนุษยและคุณสามารถรูจักพระสุรเสียงของพระองคได 
 
3. ฟงเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยูภายใน 

โดยการอธิษฐานและการศึกษาพระคัมภีร พระเจาจะตรัสถึงพระประสงคของพระองคเขาไป
ในวิญญาณของคุณ โดยเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยูภายใน เราจะกลาวเรื่องนี้โดยละเอียดใน
บทสุดทาย 

สวนหนึ่งของ “เสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์” คือภาษาแปลกๆ ในการอธิษฐาน เมื่อคุณไม
แนใจถึงพระประสงคของพระเจาในเรื่องนั้นๆ จงอธิษฐานดวยภาษาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงรับรูพระประสงคที่ดียอดเยี่ยมของพระเจาและจะอธิษฐานผานตัว
คุณโดยสอดคลองกับพระประสงคนั้น  

“และพระองคผูทรงชันสูตรใจมนุษยก็ทรงทราบความหมายของพระวิญญาณ 
เพราะวาพระวิญญาณทรงอธิษฐานเพื่อธรรมิกชนตามที่ชอบพระทัยพระเจา” 

โรม 8:27 

จงจําไววา พระเยซูทรงกลาววา พระวิญญาณบริสุทธิ์จะ “นําทานทั้งหลายไปสูความจริงทั้ง
มวล” หมายถึงวา พระองคทรงนําแผนการของพระเจามาเปดเผยแกคุณ พระองคจะทรงนําคุณตาม
พระประสงคของพระเจา 
4. แสวงหาคําปรึกษาของคริสเตียน 

ตามที่เรากลาวในบทที่แลววา พระเจาทรงใชที่ปรึกษาคริสเตียนเพื่อชวยเหลือผูเชื่อใน
ขบวนการตัดสินใจ 

พระคัมภีรกลาวา 
“ที่ไหนที่ไมมีการนําประชาชนก็ลมลง แตในที่ซ่ึงมีที่ปรึกษามากยอมมีความปลอดภัย” 

สุภาษิต 11:14 
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“ทางของคนโงนั้นถูกตองในสายตาของเขาเอง แตปราชญยอมฟงคําแนะนํา” 
สุภาษิต 12:15 

 
จําเปนที่ผูเชื่อตองหาคําปรึกษาจากคริสเตียนที่เติบโตแลวกวานั้น ที่ปรึกษาที่ไมใชคริสเตียน

เปนผูนําทางตาบอดของคนตาบอด 
“วิบัติแกเจา คนนําทางตาบอด เจาสอนวา “ผูใดจะสาบานอางพระวิหารคําสาบานนั้น

ไมผูกมัด แตผูใดจะสาบานอางทองคําของพระวิหาร ผูนั้นจะตองกระทําตามคําสาบาน” 
มัทธิว 23:16 

 
“ความสุขเปนของบุคคลผูไมดําเนินตามคําแนะนําของคนอธรรม หรือยืนอยูในทาง

ของคนบาป หรือนั่งอยูในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเยย” 
 สดุดี 1:1 

 
อยาไปขอคําปรึกษาจากคริสเตียนใหม เพราะวาเขาขาดประสบการณและการเจริญเติบโต

ฝายวิญญาณ 
บางคนไปหาที่ปรึกษาโดยหวังที่จะใหเขาเห็นดวยกับส่ิงที่ตนไดตัดสินใจไปแลว คุณจะไดรับ

ประโยชนนอยมากจากการปรึกษา ถาทาทีของคุณเปนเชนนี้ 
ผูเชื่อบางคนปรึกษาที่ปรึกษาหลายคนโดยเอาคําปรึกษามาเปรียบเทียบกันเหมือนกับวาจะ

ลงคะแนนวามีคําปรึกษาที่เห็นดวยกับการกระทําของเขามากแคไหน นี่ไมควรเปนเปาหมายของการขอ
คําปรึกษาแนะนํา 

ส่ิงที่สําคัญที่สุดคือ จงจําไวเสมอวาคําปรึกษาตางๆ ของมนุษยตองสอดคลองกับพระวจนะ
ของพระเจาที่เขียนไว 

 
 

5. วิเคราะหสถานการณ 
การวิเคราะหสถานการณมีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจในชีวิตของคุณ 
เราควรพิจารณาสถานการณใหสัมพันธกับการทรงนําที่พระเจาประทาน โดยการอธิษฐาน 

โดยการศึกษาพระวจนะโดยเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยูภายใน และโดยคําปรึกษาของคริส
เตียน 
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ไมควรใชสถานการณเพียงอยางเดียวในการตัดสินถึงพระประสงคของพระเจา แตสถานการณ
อาจกําหนดเนื้อหาของการตัดสินใจที่ตองกระทํา บางครั้งสถานการณทําใหเรามีทางเลือกจํากัดหรือให
โอกาสแกการนําทางใหมๆ ในชีวิต 
 
6. ใชกุญแจของพระคัมภีรเพื่อการนําทาง 

ในโลกฝายธรรมชาติ เราใชกุญแจเพื่อเปดประตู 
ในโลกฝายวิญญาณ พระเจาประทานกุญแจใหเปดประตูไปสูพระประสงคของพระองค เราพบ

กุญแจเหลานี้ในหนังสือสุภาษิต 
 
“จงวางใจในพระเจาดวยสุดใจของเจา และอยาพึ่งพาความรอบรูของตนเอง 
จงยอมรับพระองคในทุกทางของเจา และพระองคจะทรงกระทําใหวิถีของเจาราบรื่น” 

สุภาษิต 3:5-6 

กุญแจดอกที่หนึ่ง : วางใจ 
อยากลัววาพระเจาจะขออะไรจากคุณ จงวางใจในพระองคและรูวาแผนการของพระองค

สําหรับคุณนั้นเปนสิ่งที่ดีที่สุด แนนอนที่สุดที่คนควรวางใจในผูที่ประทานพระบุตรองคเดียวเทานั้นของ
พระองคเพื่อตายแทนเขาทั้งหลาย 

ขอพระคัมภีรนี้กลาววา การวางใจของเราควรอยูในพระเจาไมใชในมนุษย 
“พระเจาตรัสดังนี้วา “คนที่วางใจในมนุษยและใหเนื้อหนังเปนมือของเขา และใจของ

เขาหันออกจากพระเจา คนนั้นก็เปนที่แชงสาป”  เยเรมีย 17:5 
 

กุญแจดอกที่สอง : อยาพึ่งพาความรอบรูของตนเอง 
อยาพึ่งพาเหตุผลฝายมนุษยของคุณเอง 
นี่ไมไดหมายความวาจะไมใหใชการตัดสินใจอยางมีสติปญญาเสียเลย หนังสือสุภาษิตเต็มไป

ดวยคําสั่งใหปลูกฝงความเขาใจ และใชสามัญสํานึก 
พระเจาไมไดกลาววา ผูเชื่อตองละทิ้งการตัดสินใจที่ถูกตองของตน พระองคเพียงแตกลาววา

อยาพึ่งพาเหตุผลของมนุษยเพียงอยางเดียวในการแสวงหาพระประสงคของพระเจา 
เมื่อกษัตริยดาวิดนําหีบพระบัญญัติกลับมาเยรูซาเล็ม พระองคไมไดขอใหพระเจาทรงนําพา 

เขาพึ่งพาความเขาใจของตนเอง และเริ่มตนเคลื่อนยายหีบพระบัญญัติดวยวิธีที่ใชปฏิบัติไดดีที่สุด (2 
ซามูเอล 6:1-7) 

แตนั้นไมใชวิธีของพระเจาในการเคลื่อนยายหีบพระบัญญัติ การพิพากษาจากพระเจาจะ
มาถึง เปนน้ําพระทัยของพระเจาที่จะใหนําหีบพระบัญญัติกลับมายังกรุงเยรูซาเล็ม แตกษัตริยดาวิด
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ไมไดทําใหพระประสงคของพระเจาสอดคลองกลมกลืนกับวิธีของพระองค นี่เปนหลักการที่สําคัญของ
การทรงนํา 

 
กุญแจดอกที่สาม : ยอมรับรูพระองคในทุกทางของเจา 

การยอมรับรูพระองคในทุกทาง หมายถึงการใหพระเจาสะทอนออกมาในความคิด คําพูด และ
การกระทํา จงใหพระองคมากอนในชีวิตของคุณ : 

...เพื่อพระองคจะไดเปนเอกในสรรพสิ่งทั้งปวง  โคโลสี 1:18 
โยชูวาทําความผิดรายแรงเมื่อ “เขาหาไดทูลขอการแนะนําจากพระเจาไม”  ในเรื่องการทํา

สัญญาศานติกับคนกิเบโอน (โยชูวา 9) เขาไมไดรับรูพระเจาในการตัดสินใจนี้ และทําใหเกิดมีพันธมิตร
กับชาติที่ไมมีพระเจา ซึ่งเปนสิ่งที่พระเจาทรงหาม 

กุญแจทั้ง 3 ดอก.... 
 วางใจในพระเจาดวยสุดใจของเจา 
 อยาพึ่งพาความรอบรูของตนเอง 
 ยอมรับพระองคในทุกทางของเจา 
กุญแจทั้ง 3 ดอกนี้ไขประตูใหเปดออก... 
 และพระองคจะทรงกระทําใหวิถีของเจาราบรื่น 

 
7. เลือกหนทางของสติปญญา 

ในการตัดสินใจโดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับพระวจนะที่เขียนไว ผูเชื่อตองทําการตัดสินใจตาม
พระวจนะที่เปดเผย 

ในการตัดสินใจแนๆ ภายหลังจากการอธิษฐาน ศึกษาพระวจนะ ฟงเสียงของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ ขอคําปรึกษาและวิเคราะหสถานการณแลว ผูเชื่อสามารถตัดสินใจเลือกกระทําโดยใชวิธีแหง
สติปญญา 

(จงจําไววา.. คุณอธิษฐานขอสติปญญาจากพระเจา และขณะนี้คุณก็ทําการเลือกตัดสินใจบน
พื้นฐานของสติปญญานั้น) 

วิธีแหงสติปญญาเปนทางเลือกในการตัดสินใจใดก็ตามซึ่งใหโอกาสที่ยิ่งใหญสําหรับ
ความกาวหนาในทุกๆ แงมุมของชีวิต เปนทางเลือกที่สอดคลองกับส่ิงที่พระเจาทรงเปดเผยโดยการ
อธิษฐาน โดยพระวจนะที่เขียนไว โดยเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ภายใน และโดยคําปรึกษา
ของคริสเตียน 

ความสามารถในการที่จะรูถึง “วิธีแหงสติปญญา” เพิ่มข้ึนตามการเจริญเติบโตฝายวิญญาณ 
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“ถึงแมวาขณะนี้ทานทั้งหลายควรจะเปนครูไดแลว แตทานก็ตองใหคนอื่นสอนทานอีก
ในเรื่องหลักธรรมเบื้องตนแหงพระวจนะของพระเจา  ทานทั้งหลายตองกินน้ํานมไมใชอาหาร
แข็ง 

เพราะวาทุกคนที่ยังกินน้ํานมนั้นยังไมเขาใจเรื่องความชอบธรรม เพราะเขายังเปน
ผูเยาว 

อาหารแข็งเปนอาหารสําหรับผูใหญ สําหรับผูที่ไดรับการฝกหัดอบรมใหสามารถรูจัก
ผิดชอบชั่วดีแลว”  ฮีบรู 5:12-14 

 
การเจริญเติบโตฝายวิญญาณมาจากความสัมพันธที่เรามีกับพระเจา เวลาที่ใชในการ

อธิษฐานและภาวนาพระวจนะของพระองค 

ความแนใจในพระประสงคของพระเจา 
และจงใหสันติสุข (ความสอดคลองกลมกลืนของวิญญาณซึ่งมาจาก) ของพระคริสตครอง

จิตใจของทาน (ปฏิบัติเหมือนกับกรรมการตัดสินตอเนื่องกันไป) ในการตัดสินใจและจัดการกับคําถาม
ตางๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในความคิดจิตใจของคุณ (ในสภาวะแหงสันติสุขนั้น พระเจาทรงเรียกทาน (ใหมี
ชีวิต) ไวใหเปนกายเดียวดวย (ในฐานะสมาชิกของพระคริสต) โคโลสี 3:15 

กรรมการตัดสินคือ บุคคลที่รับผิดชอบในการทบทวนการกระทําในการกีฬาและตัดสินวา ผู
เลนเลนตามกฏเกณฑหรือไม 

ในโลกฝายวิญญาณ สันติสุขของพระเจาคือ กรรมการตัดสินถึงพระประสงคของพระเจา การ
กระทําและการตัดสินใจของคุณถูกทบทวน เมื่อมันสอดคลองกับพระประสงคของพระเจา คุณจะมี
สันติสุขในวิญญาณของคุณ 

เมื่อคุณรูสึกสับสนวุนวายใจในวิญญาณของคุณ จงอยาเพิ่งกระทําสิ่งนั้น รอคอยจนกวาคุณ
จะไดรับสันติสุขเกี่ยวกับการตัดสินใจของคุณ การขาดสันติสุขคือ สัญญาณจากกรรมการตัดสินวา 
บางสิ่งบางอยางผิดพลาดไป 

“เพราะวาพระเจาไมใชพระเจาแหงการวุนวาย แตทรงเปนพระเจาแหงสันติสุข ตามที่
ปฏิบัติกันอยูในคริสตจักรแหงธรรมิกชนนั้น”  1 โครินธ 14:33 

  
ทีละข้ัน 

หลักการสําคัญประการสุดทายในเรื่องพระประสงคของพระเจาคือ การรูวาพระเจาทรง
เปดเผยแผนการของพระองคทีละขั้นในครั้งหนึ่งๆ หมายความวา พระองคไมไดเปดเผยแผนการ
ทั้งหมดสําหรับชีวิตของคุณ โดยมีรายละเอียดทุกอยางในครั้งเดียว 
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พระเจาไมไดตรัสกับคุณเพียงครั้งเดียว เชนเดียวกับที่คุณไมสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ
กับใครสักคนโดยการพูดจากันเพียงครั้งเดียว ความสัมพันธคือ ขบวนการสื่อสารที่ตอเนื่องกันไป พระ
เจายังคงตรัสอยูเสมอและคุณจะเพิ่มความสามารถในการจําพระสุรเสียงของพระองคได 

พระเจาทรงมีเหตุผลในการเปดเผยพระประสงคของพระองคทีละขั้นตอนในครั้งหนึ่งๆ 
บอยครั้งที่มนุษยไมพรอมสําหรับภาพรวมทั้งหมดของแผนการของพระองค การที่เขาจะรูแผนการ
ทั้งหมดอาจทําใหเขาเกิดความรูสึกวาตนไมมีความสามารถเพียงพอสําหรับงานที่รออยูขางหนา 

คร้ังหนึ่งพระเยซูตรัสกับสาวกของพระองควา 
“เรายังมีอีกหลายสิ่งที่จะบอกแกทานทั้งหลาย แตเด๋ียวนี้ทานยังรับไวไมได” 

ยอหน 16:12 

พระเจาก็เชนกัน ไมทรงเปดเผยแผนการทั้งหมดของพระองค เพราะวาเรามักจะวิตกกังวล
เกี่ยวกับอนาคต พระคัมภีรเตือนวา  

“เหตุฉะนั้นอยากระวนกระวายถึงพรุงนี้ เพราะวาพรุงนี้คงมีการกระวนกระวายสําหรับ
พรุงนี้เอง แตละวันก็มีทุกขพออยูแลว” 

มัทธิว 6:34 

อยากังวลเรื่องอนาคต จงตัดสินใจสิ่งที่สําคัญสําหรับวันนี้ พระเจาทรงเปนผูควบคุมอนาคต 
นี่ไมไดหมายความวา คุณไมควรวางแผนการที่ฉลาดสําหรับอนาคต แตหมายถึงวา คุณตอง

ไมกังวลกับอนาคต ส่ิงที่สําคัญคือ การมีชีวิตอยูในน้ําพระทัยที่เปดเผยแลวสําหรับวันนี้ เรียนรูที่จะฟง
พระสุรเสียงของพระองคในการดําเนินชีวิตคริสเตียนแตละวัน การดําเนินชีวิตแตละวันในน้ําพระทัย
ของพระองคจะทําใหเราสามารถดําเนินชีวิตตลอดไปในน้ําพระทัยของพระองค 

พระเจาไมไดทรงเปดเผยแผนการทั้งหมดของพระองค เพราะวาพระองคตองการใหมนุษย
เรียนรูที่จะมีชีวิตโดยความเชื่อ เปนการงายกวาที่เราจะกาวเดินไปครั้งแรก ถาเรารูวาทางนั้นนําไปสูที่
ใด แตไมงายจะดําเนินในความเชื่อโดยไมรูจุดหมายขางหนา 

พระคัมภีรกลาวไวเกี่ยวกับอับราฮัม 
“เพราะอับราฮัมมีความเชื่อ ฉะนั้นเมื่อพระเจาทรงเรียกใหทานออกเดินทางไปยังที่ซ่ึง

ทานจะรับเปนมรดก ทานไดเชื่อฟงและไดเดินทางออกไปโดยหารูไมวาจะไปทางไหน” 
ฮีบรู 11:8 

 
ไมมีอะไรที่จะสรางความเชื่อในพระเจาไดดีกวาการเดินไป “ทีละขั้น” 
การเดินไปทีละขั้นตามที่พระเจาทรงเปดเผยหมายถึงวา คุณไมอาจเดินไปอยางรวดเร็วได 

โมเสสเคลื่อนไหวรวดเร็วเกินไปและไดฆาชาวอียิปต อับราฮัมเคลื่อนไปลวงหนาแผนการของพระเจา 
และพยายามที่จะเอาอิชมาเอลมาแทนที่ทายาทที่พระองคทรงเลือกสรรไว 
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มีเร่ืองพิเศษเรื่องหนึ่งในพระคัมภีรที่เนนถึงความสําคัญของการรอคอยพระเจา จงอานหนังสือ
เอสเธอรในพระคัมภีรของคุณ 

ประชากรของพระเจาคือ ชาวยิว กําลังอยูในอันตรายที่จะถูกทําลายโดยแผนการของชาย
โหดรายชื่อฮามาน เขาขอใหกษัตริยทําลายชาวยิวทั้งหมด 

พระราชินีเอสเธอรรูถึงแผนการนี้ เธอรูวาไมใชพระประสงคของพระเจาที่จะใหชาวยิวถูก
ทําลาย แตเธอไมไดรีบรอนกระทําสิ่งใดลงไป เธอรอคอยจนกระทั่งพระเจาประทานแผนการแกเธอแลว
เธอก็รอคอยอีกวันหนึ่งกอนที่จะพูดกับกษัตริย 

ในชวงเวลาที่รอคอยมีส่ิงสําคัญเกิดขึ้นคือ เกิดมีการคนพบวา โมราเดคัยชาวยิวไดเคย
ชวยเหลือชีวิตกษัตริยจากแผนการที่มีคนจะฆาพระองค 

เมื่อส่ิงนี้ถูกคนพบ พระราชินีเอสเธอรก็เปดเผยแผนการของฮามานที่ตอตานชาวยิว พระราชา
ไมเขาขางแผนการนี้ ชาวยิวไดรอดพนจากการทําลายและฮามานถูกลงโทษสําหรับความชั่วรายของ
เขา 

ทั้งหมดนี้เนื่องมาจากการที่เอสเธอรรอคอยอีกวันหนึ่งกอนที่จะกระทําสิ่งใดลงไป 

พุมไมยังมีไฟลุกอยู 
พระเจายังทรงนําพาเสมอ ในความหมายฝายวิญญาณก็คือ พุมไมยังคงมีไฟลุกอยู พระเจา

ยังคงปรารถนาที่จะพูดกับมนุษย 
“จงทูลเรา และเราจะตอบเจาและจะบอกสิ่งที่ใหญยิ่งและที่ซอนอยู ซ่ึงเจาไมรูนั้น

ใหแกเจา” 
เยเรมีย 33:3 

พระเจาปรารถนาที่จะเปดเผยพระประสงคของพระองคแกคุณ พระองคยังทรงสื่อสารแผนการ
ของพระองค พระองคยังคงนําพาและชี้ทางให พระเจาทรงเปนพระเจาผูตรัสกับเรา ถาเราเพียงแตจะ
สนใจฟง 
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ชื่อ      

 
บททดสอบตนเอง บทที่ 7 

1. จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา 
            

           
            

2. อะไรคือความแนใจที่พระเจาประทานให เมื่อผูเชื่อกําลังทําตามพระประสงคของพระเจา 
            

            
3. อะไรคือกุญแจ 3 ดอก ในการที่จะรูถึงน้ําพระทัยของพระเจาที่ใหไวในสุภาษิต 3:5-6 
            

           
            

4. “การรับรูพระเจา” ในทุกทาง หมายถึงอะไร 
            

            
5. จงบอก 7 ข้ันตอนในการคนพบพระประสงคของพระเจาซึ่งกลาวไวในบทนี้ 
            

           
           
     

6. อานขอความตอไปนี้ ถาขอความใดถูก ใหเขียนตัว ถ. ลงขางหนา ถาขอไหนผิด ใหเขียนตัว ผ. 
ลงขางหนา 

 ก.  วิธีที่ดีที่สุดในการใชพระคัมภีร เพื่อคนดูน้ําพระทัยของพระเจาคือ การเปดเสี่ยงดู  
   และหยิบเอาขอแรกที่พบมาเปนคําตอบของคุณ 

 ข.  พระเจามักจะทรงเปดเผยแผนการทั้งหมดสําหรับชีวิตของคุณรวมทั้งรายละเอียด  
  ทุกอยางโดยการเปดเผยที่อัศจรรยเพียงครั้งเดียว 

 ค.  พระเจาไมไดตรัสในทุกวันนี้ผานทางความฝน นิมิตและวิธีอัศจรรยที่คลายคลึงกัน   
   นี้ 
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 7 
 
1. “จงวางใจในพระเจาดวยสุดใจของเจา และอยาพึ่งพาความรอบรูของตนเอง 
 จงยอมรับรูพระองคในทุกทางของเจา และพระองคจะทรงกระทําใหวิถีของเจาราบรื่น” 
 สุภาษิต 3:5-6 
2. สันติสุข 
3. ดูสุภาษิต 3:5-6 
  และวางใจในพระเจาดวยสุดใจของเจา 
  และอยาพึ่งพาความรอบรูของตนเอง 
  จงยอมรับรูพระองคในทุกทางของเจา 
4. คือการสะทอนพระเจาออกมาในความคิด คําพูดและการกระทํา การใหพระองคเปนที่หนึ่งใน

ชีวิตของคุณ 
5. อธิษฐาน 
 คนดูพระคัมภีร 
 ฟงเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยูภายใน 
 ขอคําปรึกษาของคริสเตียน 
 วิเคราะหสถานการณ 
 ใชกุญแจของพระคัมภีรเพื่อการนําทาง 
 เลือกวิธีแหงสติปญญา 
6. ก. ผ 
 ข. ผ 
 ค. ผ 
 

 
 
 
 
 



รูจักพระสุรเสียงของพระเจา 

 93 

เพ่ือการศึกษาดวยตนเองตอไป 
 
1. เปรียบเทียบสุภาษิต 3:5-6 และโรม 12:1-2  มีคําบัญชาดานบวก 2 ประการ ในแตละขอความ 

(ส่ิงที่ตองทํา) และคําบัญชาดานลบ (ส่ิงที่ไมตองทํา)  จงเขียนสิ่งเหลานี้ในแผนภูมิตอไปนี้ 
    สุภาษิต 3:5-6   โรม 12:1-2 
 คําบัญชาดานบวก           
 คําบัญชาดานลบ         
 คําบัญชาดานบวก         
2. ศาสนาจารย ยอรช มูลเลอร เปนผูนําฝายวิญญาณที่ยิ่งใหญ ผูกอต้ังและอํานวยการศูนยเด็ก

กําพราในประเทศอังกฤษ และงานมิชชั่นหลายแหงตลอดทั่วโลก  ในขอเขียนของเขา ศจ.มูล
เลอร ไดวางหลักสูตรของเขาในการตัดสินถึงพระประสงคของพระเจา เราไดนํามาเขียนไวใน
ที่นี้ตามที่เขาไดใหสูตรไวด้ังเดิมวา : 

 
“ขาพเจาจะแนใจในพระประสงคของพระเจาไดอยางไร” 

“ขาพเจาพยายามในเบื้องตนที่จะใหจิตใจของขาพเจาเขาไปอยูในสถานภาพเชนนี้ คือวาจิตใจ
ขาพเจาจะไมมีความประสงคของตนเองเลยในเรื่องนั้นๆ” (หมายความวา เมื่อเขาจะตัดสินใจทําอะไร 
เขาจะไมใหมีความประสงคของเขาเองอยูเลยในเรื่องที่จะทํานั้น) 

เกาในสิบของปญหาที่คนประสบก็อยูตรงนี้ เกาในสิบของปญหาถูกเอาชนะไดเมื่อจิตใจของ
เราพรอมที่จะทําตามพระประสงคของพระเจา ไมวาเปนอะไรก็ตาม เมื่อคนหนึ่งอยูในสภาวะเชนนี้ก็
เปนหนทางเล็กนอยที่จะไปสูความรูถึงพระประสงคของพระเจา 

เมื่อไดทําเชนนี้แลว ขาพเจาจะไมใหมีความรูสึกหรือความประทับใจใดใดเกิดขึ้น ถาขาพเจา
ใหส่ิงนี้ข้ึนก็จะเปนการลอลวงตนเอง 

ขาพเจาแสวงหาพระประสงคของพระวิญญาณของพระเจาโดยทางพระวจนะของพระเจา 
พระวิญญาณและพระวจนะตองประกอบเขาดวยกัน ถาขาพเจาสนใจแตพระวิญญาณอยางเดียวโดย
ปราศจากพระวจนะ ขาพเจาก็เปดโอกาสแกการลอลวงอันยิ่งใหญดวย ถาพระวิญญาณทรงนําเราทุก
อยาง พระองคจะทรงกระทําตามพระวจนะและไมขัดแยงกับพระวจนะเลย 

ส่ิงนี้ชี้ใหเห็นวาพระประสงคของพระเจาจะสัมพันธกับพระวจนะและพระวิญญาณ ขาพเจา
อธิษฐานขอใหพระเจาทรงเปดเผยพระประสงคของพระองคอยางถูกตอง 

ดังนั้นโดยการอธิษฐาน โดยการศึกษาพระวจนะและการคิดคํานึง ขาพเจาก็สามารถตัดสินใจ
ตามความสามารถและความรูที่ดีที่สุดของขาพเจา และถาจิตใจของขาพเจามีสันติสุขและยังคงเปนอยู
เชนนี้หลังจากอธิษฐานใครครวญซ้ําๆ อยู 2-3 คร้ังแลว ขาพเจาก็เดินหนาตอไปได 
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ในเรื่องราวเล็กๆ นอยๆ และในการที่จะทําเรื่องที่สําคัญๆ ขาพเจาพบวาวิธีนี้มีประสิทธิภาพ
เสมอ” 

 
3. พระเจาประทานพระสัญญามากมายหลายประการในพระวจนะที่เกี่ยวกับการทรงนําพา ขอ

พระคัมภีรเหลานี้ยังคงมีไฟลุกอยู 
 จงศึกษาขออางอิงตอไปนี้ 
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