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บทที่ 6
พระเจาตรัสกับมนุษยอยางไร

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทนี้แลว คุณจะสามารถ
- บอกถึงวิธีตางๆ ที่พระเจาตรัสกับมนุษย
- รับรูวาพระเจาไมทรงจํ ากัดความสามารถของพระองคในการติดตอสื่อสารกับมนุษย

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“เหตุฉะนั้นอยาเปนคนโงเขลา แตจงเขาใจน้ํ าพระทัยขององคพระผูเปนเจาวา

เปนอยางไร” เอเฟซัส 5:17

คํ านํ า
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ตามทีเ่ราไดกลาวแลวในคํ านํ าของวิชานี้วา พระคัมภีรเปนประวัติของวิธีซึ่งพระเจาทรง
ใชส่ือสารกับมนุษยและการตอบสนองของมนุษยชาติตอพระสุรเสียงของพระเจา

บทนี้จะตรวจสอบบันทึกในพระคัมภีรเพ่ือคนดูวิธีซึ่งพระเจาทรงสื่อสารกับมนุษย

พระวจนะที่เขียนไว
เราไดเรียนแลววา พระเจาตรัสกับมนุษยโดยทางพระวจนะที่เขียนไว พระองคไมจํ าเปน

ตองพูดกับคุณดวยวิธีอื่นอีกซึ่งเกี่ยวกับส่ิงที่พระองคไดทรงเปดเผยไวแลวในพระคัมภีร
เม่ือพระเจาทรงใชวิธีอื่นในการสื่อสาร วิธีเหลานั้นจะไมขัดแยงกับพระวจนะของพระ

องคที่เขียนไว

การอธิษฐาน
มีตวัอยางหลายแหงในพระคัมภีร กลาวถึงสถานการณซึ่งพระเจาตรัสผานทางคํ า

อธิษฐาน
การอธิษฐานและการถืออดอาหาร (ไมกินอาหารโดยเหตุผลฝายวิญญาณ) มีผลใหพระ

เจาสามารถสื่อสารพระประสงคของพระองคแกเปาโลและบารนาบัสได
“เมื่อคนเหลานั้นกํ าลังนมัสการองคพระผูเปนเจาและถืออดอาหาร พระวิญญาณ

บริสุทธิ์ไดตรัสส่ังวา “จงตั้งบารนาบัสกับเซาโลไวสํ าหรับการซึ่งเราเรียกใหเขาทํ านั้น”
เมื่อถืออดอาหาร อธิษฐาน และวางมือบนบารนาบัสกับเซาโลแลว เขาก็ใชทาน

ไป” กิจการ 13:2-3

คํ าอธิษฐานของเราตองรวมคํ าขอรองของเราที่จะทํ าใหพระประสงคของพระเจาสํ าเร็จ
ในโลกนี้ พระเยซูทรงสอนสาวกของพระองคใหอธิษฐานวา

“ขอใหแผนดินของพระองคมาตั้งอยู ขอใหเปนไปตามพระทัยของพระองค ใน
สวรรคเปนอยางไร ก็ใหเปนไปอยางนั้นในแผนดินโลก” มัทธิว 6:10

พระเยซูทรงอธิษฐานเพื่อขอการทรงนํ าจากพระเจากอนที่จะเลือกสาวกของพระองค
“คราวนั้นพระเยซูเสด็จไปที่ภูเขาเพื่อท่ีจะอธิษฐาน 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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ผูใหคํ าปรึกษา
พระเจาทรงสื่อสารพระประสงคของพระองคโดยทางผูใหคํ าปรึกษาของคริสเตียน มีตัว

อยางหลายประการในพระคัมภีรที่คนแสวงหาการทรงนํ าจากคนของพระเจา
พระคัมภีรกลาววา
“ที่ไหนที่ไมมีการนํ าประชาชนก็ลมลง แตในที่ซึ่งมีที่ปรึกษามากยอมมีความ

ปลอดภัย” สุภาษิต 11:14

สถานการณแวดลอม
พระเจาทรงสื่อสารแผนการของพระองคโดยทางสถานการณแวดลอม
ตัวอยางที่ดีมากในพระคัมภีรเดิมคือ ชีวิตของโยเซฟซึ่งบันทึกไวในปฐมกาล 37-50
โดยทางสถานการณแวดลอมซึ่งโยเซฟไมสามารถควบคุมได เขาถูกใชใหชวยชีวิตของ

คนเปนพันๆ ในเวลาที่การกันดารอาหารอยางหนัก
พ่ีๆ ของโยเซฟขายเขาใหเปนทาสในอียิปต โยเซฟรับรูสถานการณดานลบนี้วาเปนการ

ทรงน ําของพระเจา
“แตบัดนี้อยาเสียใจไปเลย อยาโกรธตัวเองที่ขายเรามาที่นี่ เพราะวาพระเจาทรง

ใชเราใหมากอนหนาพี่ เพื่อจะไดชวยชีวิต
เพราะมีการกันดารอาหารในแผนดินสองปแลว ยังอีกหาปจะไถนาหรือเกี่ยวขาว

ไมไดเลย

พระเจาทรงใชเรามากอนพี่ เพื่อสงวนคนที่เหลือสวนหนึ่งบนแผนดินไวใหพี่ และ
ชวยชีวิตของพี่ไวดวยการชวยกูอันใหญหลวง

ฉะนั้นมิใชพี่เปนผูใหเรามาที่นี่ แตพระเจาทรงใหมา พระองคทรงโปรดใหเราเปน
เหมือนตัวบิดาฟาโรห เปนเจาในราชวังท้ังส้ิน และเปนผูครอบครองประเทศอียิปตท้ัง
หมด” ปฐมกาล 45:5-8

พระเจาทรงใชสถานการณดานลบซึ่งมนุษยสรางขึ้นเพื่อกระทํ าแผนการของพระองคใน
ชีวิตของโยเซฟ

เปาโลเขยีนคํ าที่นาสนใจใน 1 เธสะโลนิกา 2:18 เขาบอกผูเชื่อที่เมืองเธสะโลนิกาวา
เขาถูกกีดกั้นไมใหไปเยี่ยมพวกเขาเพราะวา “ซาตานไดขัดขวางเรา”

ไมมีส่ิงใดเกิดขึ้นซึ่งพระเจาไมทรงรู แมวาเมื่อสถานการณปดกั้นส่ิงที่เราอาจรับรูวาเปน
พระประสงคของพระเจา พระองคก็ยังทรงควบคุมอยู พระองคสามารถนํ าเอาการกระทํ าไมวา
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ของซาตาน หรือของมนุษยใหหันกลับมาเพื่อวัตถุประสงคของพระองคเอง
ตัวอยางเชน การที่เปาโลถูกขัดขวางจากซาตาน ท ําใหเกิดการเขียนหนังสือ 1 เธสะโล

นิกา เปาโลเขียนไปหาคริสตจักรที่เธสะโลนิกา เพราะวาเขาถูกขัดขวางไมใหไปเยี่ยมพวกเขา
ขอความที่สํ าคัญที่เปาโลแบงปนในหนังสือนี้มีผลกระทบที่ยิ่งใหญมากกวาส่ิงที่จะเกิด

จากการไปเยี่ยม ขอความดังกลาวไดถูกถายทอดผานมาเปนศตวรรษ เพ่ือประโยชนของผูเชื่อ
ทุกคน

เรามีพระสัญญาที่อัศจรรยจากพระเจาเกี่ยวกับเรื่องสถานการณตางๆ
“เรารูวา พระเจาทรงชวยคนที่รักพระองคใหเกิดผลอันดีในทุกส่ิง คือคนทั้งปวงที่

พระองคไดทรงเรียกตามพระประสงคของพระองค” โรม 8:28

มีค ําเตือนอยางหน่ึง... จงระวังอยาเหมาเอาวาพระเจาทรงใชสถานการณเพียงอยาง
เดียวในการสื่อสารกับมนุษย

ตัวอยางเชน พระเจาบอกผูเผยพระวจนะโยนาหใหไปเทศนาที่เมืองนีนะเวห เม่ือเขามา
ถึงรมิฝงทะเล มีเรือลํ าหนึ่งจะไปเมืองทารซุส เขาก็ลงเรือนี้ไป แทนที่จะไปเมืองนีนะเวห

เขาอาจพูดวา “มีหองโดยสารในเรือเปดไว ซึ่งจะเดินทางไปทิศทางตรงขาม ดังน้ันอาจ
จะเปนพระประสงคของพระเจาที่ใหฉันไป”

เราตองดูสถานการณของชีวิตใหเกี่ยวของกับส่ิงที่พระเจาทรงเปดเผยโดยวิธีอื่น พระเจา
ทรงสื่อสารพระประสงคของพระองคแกโยนาหแลว แตโยนาหนํ าเอาสถานการณมาทํ าใหความ
ตองการของเขาสํ าเร็จ

ประตูท่ีเปดและปด
สถานการณของชีวิตมีผลใหเกิดส่ิงที่เรียกวา “ประตูที่เปดและปด”
เปาโลเขียนไปที่โครินธ
“แตขาพเจาจะอยูท่ีเมืองเอเฟซัสจนถึงเทศกาลเพ็นเทคอสเต
เพราะวาท่ีนี่มีประตูเปดใหขาพเจาอยางกวางขวางนาจะเกิดผล ท้ังคนขัดขวางก็มี

เปนอันมากดวย 1 โครินธ 16:8-9
เปาโลตัดสินใจพักอยูที่เอเฟซัสเน่ืองจากสถานการณแวดลอมที่พระเจาทรงจัดไว เพราะ

วามโีอกาสที่ยิ่งใหญสํ าหรับงานรับใชคริสเตียนเปดแกเขา เขาเรียกโอกาสนี้วา “ประตูเปด”
เปาโลปรารถนาวาประตูตองเปดแกเขาเพื่อประกาศพระกิตติคุณ
“และอธิษฐานเผื่อเราดวย เพื่อพระเจาจะไดทรงโปรดเปดประตูไวใหเรา สํ าหรับ

พระวาทะนั้นใหเรากลาวความลํ้ าลึกของพระคริสต (ที่ขาพเจาถูกจํ าจองอยูก็เพราะเหตุ
นี้)” โคโลสี 4:3

ในโอกาสอื่น เปาโลบันทึกความปรารถนาของเขาที่จะรับใชในทองที่บางแหงแตประตู
ถูกปดอยู
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“พระวิญญาณบริสุทธิ์หามมิใหกลาวพระวจนะของพระเจาใหแควนเอเซีย ทาน
เหลานั้นจึงไปทั่วแวนแควนฟรีเจียกับกาลาเทีย

เมื่อลงไปยังท่ีตรงขามกับแควนมิเซียแลว ก็พยายามจะไปยังแวนแควนบิธีเนีย
พระวิญญาณของพระเยซูไมทรงโปรดใหไป” กิจการ 16:6-7

ประตูที่ปดไมไดหมายถึงวา คุณพลาดจากพระประสงคของพระเจา ไมไดหมายความวา
ไมใชพระประสงคของพระเจาที่จะทํ าบางอยาง เปาโลไดประกาศในเอเซียในเวลาตอมา พระเจา
ทรงน ําในเวลาปจจุบันโดยการปดประตู พระองคทรงนํ าโดยการปดประตูเชนเดียวกับทางประตู
ที่เปด

บางที่ประตูถูกปดเพราะวาไมใชเวลาที่เหมาะสมในแผนการของพระเจา แตในเวลาตอ
มาประตูน้ีอาจถูกเปดแกคุณ

ทูตสวรรค
ทูตสวรรค ซึ่งปรากฏที่บานของโลทในโสโดมไดนํ าทางเขา โดยบอกเขาใหจากเมืองโส

โดมเพราะวา การพิพากษาของพระเจากํ าลังมาถึงเมืองนั้น (ปฐมกาล 19)
ทูตสวรรค พูดกับฟลิปและบอกใหเขาไปสะมาเรีย (กิจการ 8:26) การเกิดของยอหน ผู

ใหบัพติศมาและการบังเกิดของพระเยซูถูกประกาศโดยทูตสวรรค
มีบันทึกมากมายในพระคัมภีรถึงทูตสวรรคที่ปรากฏเพื่อส่ือสารพระประสงคของพระ

เจาแกมนุษย คุณจะพบตัวอยางอื่นๆ จากการศึกษาพระคัมภีรดวยตนเอง

การอัศจรรย
การอศัจรรยคือ เหตุการณเหนือธรรมชาติซึ่งเกินอํ านาจของมนุษยที่จะทํ าได
วิธีที่ยิ่งใหญที่สุดวิธีหน่ึง ที่พระเจาตรัสผานการอัศจรรยไดถูกบันทึกไวใน 1 พงศ

กษัตริย บทที่ 18
ผูเผยพระวจนะเอลียาหไดรับคํ าบอกใหเตรียมแทนบูชาตอหนาพระผูเปนเจา เอลียาห

เตรียมแทนบูชาและรองไห
“และอยูมาเมื่อถึงเวลาถวายบูชา เอลียาหผูเผยพระวจนะก็เขามาใกลทูลวา “ขา

แตพระเยโฮวาหพระเจาแหงอับราฮัม อิสอัค และอิสราเอล ขอใหทราบเสียทั่วกันในวันนี้
วา พระองคคือพระเจาในอิสราเอล และขาพระองคเปนผูรับใชของพระงอคและขาพระ
องคไดกระทํ าบรรดาสิ่งเหลานี้ตามพระดํ ารัสของพระองค

แลวไฟของพระเจาก็ตกลงมาและไหมเครื่องเผาบูชา และฟนและหิน และผงคลี
และเลียนํ้ าซึ่งอยูในคู

และเมื่อประชาชนทั้งปวงไดเห็นเขาก็ซบหนาและรองวา “พระเยโฮวาหพระองค
ทรงเปนพระเจา พระเยโฮวาหพระองคทรงเปนพระเจา””

1 พงศกษัตริย 36,38,39
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พระเจาทรงใชเหตุการณอัศจรรยเพ่ือพูดกับคนซึ่งนมัสการรูปเคารพและทรงเปดเผย
พระองคเองวาเปนพระเจาเที่ยงแทและมีชีวิตอยู

พระเจาทรงเปดเผยพระประสงคของพระองคโดยทางการอัศจรรยในธรรมชาติ เสาไฟ
และเสาเมฆในทองฟาในการนํ าทางแกชาติอิสราเอลในตอนกลางคืนและกลางวัน ขณะที่เขา
เดินทางผานทะเลทราย

“พระเจาเสด็จนํ าทางพวกเขาในเวลากลางวันดวยเสาเมฆ และตอนกลางคืนดวย
เสาเพลิง ใหเขามีแสงสวางเพื่อจะไดเดินทางไดท้ังกลางวันและกลางคืน เสาเมฆในเวลา
กลางวันและเสาเพลิงในเวลากลางคืน มิไดคลาดจากเบื้องหนาประชากรเลย”

อพยพ 13:21-22

คุณจะพบตัวอยางหลายประการในพระคัมภีร ซึ่งพระเจาทรงสื่อสารแกมนุษยโดยทาง
การอัศจรรย จงสังเกตดูส่ิงเหลานี้ขณะที่คุณศึกษาพระคัมภีรดวยตนเอง

ความฝน
พระเจาทรงปรารถนาอยางมากที่จะสื่อสารกับมนุษย จนพระองคตรัสกับเขาในขณะที่

เขานอนหลับ
พระเจาตรัสในฝน ซึ่งไมใชความฝนธรรมดาๆ ที่ทุกคนฝนกัน เปนความฝนที่เหนือ

ธรรมชาติที่พระเจาประทานให ซึ่งละเอียดละออ เฉพาะเจาะจง และเปดเผยพระประสงคของ
พระองค

ตอไปนี้เปนตัวอยางบางประการในพระคัมภีร
....พระเจาเตือนอาบีเมเลค เกี่ยวกับความบาปของเขาที่เอาภรรยาของอับราฮัมคือนาง

ซาราหไป ปฐมกาล 20:3
ทูตสวรรค พูดกับยาโคบในความฝนเพื่อเตือนเขาถึงคํ าสัญญาของเขาตอพระเจา ปฐม

กาล 31:11-13
พระเจาทรงใชความฝนเพื่อเปดเผยพระประสงคของพระองคเองแกโยเซฟ ปฐมกาล 37
พระเจาทรงปรากฏแกโซโลมอนในความฝนและใหโอกาสเขาที่จะขอสิ่งที่เขาตองการ 1

พงศกษัตริย 3:5
ความฝนถูกใชเพ่ือนํ าพาคนเลี้ยงแกะใหกลับมาประเทศของเขาโดยทางอื่นเนื่องจาก

กษัตริยที่ชั่วราย มัทธิว 2:12-13
น่ีเปนเพียงตัวอยางบางประการวาพระเจาทรงสื่อสารอยางไรในความฝน คุณอาจหาตัว

อยางอื่นๆ อีกเมื่อคุณศึกษาตอไปถึงวิธีการนํ าทางนี้ในพระวจนะของพระเจา

นิมิต
นิมิตคลายคลึงกับความฝนตรงที่วาคุณเห็นบางอยางจริงๆ แตกตางจากความฝน

เพราะวาคุณตื่นอยู (ไมไดหลับ) เหมือนกับมีความฝนโดยไมหลับ
เราอาจเห็นนิมิตดวย “ตาฝายวิญญาณ” เชนเดียวกับตาฝายรางกาย หมายความวาคุณ
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ไมไดเห็นดวยตาธรรมชาติจริงๆ แตพระเจาทรงใหคุณมีภาพในวิญญาณของคุณ
ตอไปนี้เปนตัวอยางบางประการจากพระคัมภีร ซึ่งพระเจาทรงใชนิมิตเพื่อส่ือสารกับ

มนุษย :
...พระเจาทรงปรากฏแกอับรามในนิมิตและทรงทํ าสัญญาที่ยิ่งใหญกับเขา ปฐมกาล 15
...หนังสือดาเนียล เต็มไปดวยนิมิต (เชนเดียวกับความฝน) พระเจาทรงใชส่ิงเหลานี้เพ่ือ

เปดเผยหลายสิ่งเกี่ยวกับอนาคตของโลก พระองคตรัสกับผูเผยพระวจนะหลายคนในพระคัมภีร
เดิมโดยทางนิมิต

พระเจาทรงใหนิมิตแกเปโตรเกี่ยวกับความจํ าเปนที่จะตองนํ าขาวประเสริฐไปใหคนตาง
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

เหงเราทํ าไม”
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

แตมีอีกเสียงหน่ึงซึ่งพระเจาตรัสผาน...

เสียงที่อยูภายในของพระวิญญาณบริสุทธิ์
พระเจาทรงใชเสียงที่อยูภายในของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เพ่ือตรัสกับมนุษยบอยครั้งกวา

การพูดดวยเสียงที่ไดยิน ซึ่งเรียกวา “ไดรบัการทรงนํ าโดยพระวิญญาณ”
“เพราะวาพระวิญญาณของพระเจาทรงนํ าผูใด ผูนั้นก็เปนบุตรของพระเจา”
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โรม 8:14

การไดรับการทรงนํ าโดยพระวิญญาณเปนเรื่องของชีวิตฝายวิญญาณของผูไดรับการทรง
นํ า วญิญาณที่ตายในบาปไมมีชีวิตฝายวิญญาณ ไมอาจไดรับการทรงนํ าโดยพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิ

การไดรบัการทรงนํ าโดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิแสดงถึง การไรความสามารถที่จะนํ าตัว
คุณเองได ซึ่งเราไดเรียนมาในบทที่แลววาเปนความจริง

เม่ือคุณมีประสบการณแหงการบังเกิดใหมแหงความรอด พระเจาทรงประทานวิญญาณ
ใหมแกคุณ ซึ่งสามารถรับการสื่อสารจากพระองคได

“เราใหใจใหมแกเจาและเราจะบรรจุจิตวิญญาณใหมไวในเจา เราจะนํ าใจหินออก
ไปเสียจากเนื้อของเจา และใหใจเนื้อแกเจา และเราจะใสวิญญาณของเราภายในเจา และ
กระทํ าใหเจาดํ าเนินตามกฏเกณฑของเราและกระทํ าตาม”

เอเสเคียล 36:26-27

เม่ือคณุไดรับการทรงนํ าโดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ พระเจาก็ทรงเปดผยพระประสงคของ
พระองคโดยทางพระวิญญาณบริสุทธ์ิ  งานรับใชประการหนึ่งของพระวิญญาณบริสุทธ์ิคือ การ
นํ าทาง

“เมื่อพระวิญญาณแหงความจริงจะเสด็จมาแลว พระองคจะนํ าทานทั้งหลายไปสู
ความจริงท้ังมวล เพราะพระองคจะไมตรัสโดยพลการ แตพระองคจะตรัสส่ิงท่ีพระองค
ทรงไดยิน และพระองคจะทรงแจงใหทานทั้งหลายรูถึงส่ิงเหลานั้นที่จะเกิดขึ้น”

ยอหน 16:13

วิญญาณของมนุษยคือ “มนุษยที่ซอนอยูภายในจิตใจ” 1 เปโตร 3:4 (พระคัมภีรภาษา
ไทยแปลวา “แตจงใหเปนการประดับภายในจิตใจ” - เปนการตีความ ไมไดแปลตรง)

เม่ือพระเจาตรัสแกมนุษยภายใน พระองคตรัสกับวิญญาณของคุณ ผูเขียนสุภาษิตกลาว
วา วิญญาณของมนุษยเปนเทียน หรือตะเกียงขององคพระผูเปนเจา

“มโนธรรมของมนุษยเปนประทีปของพระเจา สองดูสวนลึกที่สุดของเขาทั้งส้ิน”
สุภาษิต 20:27

ในโลกฝายธรรมชาติ แสงเทียนทํ าใหคุณมองเห็นในความมืด ในโลกฝายวิญญาณ พระ
เจาทรงใชแสงเทียนแหงวิญญาณของคุณ เพ่ือนํ ากาวยางของคุณตามพระประสงคของพระองค
พระองคทรงสองสวางและทรงนํ าผานทางวิญญาณของคุณ
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ครั้งหน่ึง ขณะที่เดินทางโดยเรืออัครทูตเปาโลเตือนกับตันเรือวา
“วา  “ดูกอนทานทั้งหลาย ขาพเจาเห็นวาซึ่งเราจะแลนไปคราวนี้จะมีอันตรายและ

เสียหายมาก มิใชแตของบรรทุกกับเรือกํ าปนเทานั้น แตชีวิตของเราทั้งหลายดวย”
กิจการ 27:10

เปาโลไมไดพูดวา “ขาพเจาเห็นนิมิต”  เขาไมไดอางวามีความฝนหรือวาพระเจาตรัส
ดวยเสียงที่ไดยินแกเขา วิญญาณของเขามีพยานจากพระเจาและพยานนั้นพิสูจนแลววาถูกตอง
เปนจริง

คุณตองฝกวิญญาณของคุณใหรูสึกไวตอพระเจา เราใชเวลามากในการพัฒนาสติปญญา
โดยทางการศึกษา ใชเวลามากในการพัฒนารางกายโดยการออกกํ าลังและเลนกีฬา แตเราใช
เวลานอยในการพัฒนาฝายวิญญาณ

คุณสามารถใหการศึกษาแกวิญญาณของคุณเชนเดียวกับความคิดของคุณ วิญญาณของ
คุณสามารถพัฒนาใหมีกํ าลังฝายวิญญาณเชนเดียวกับที่รางกายของคุณสามารถถูกสรางและฝก
ฝนได

คุณฝกฝนวิญญาณของคุณโดยการภาวนาพระวจนะของพระเจา
“อยาใหหนังสือธรรมบัญญัตินี้หางเหินไปจากปากของเจา แตเจาจงตรึกตรองตาม

นั้นทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเจาจะไดระวังท่ีจะกระทํ าตามขอความที่เขียนไวนั้นทุก
ประการ แลวเจาจะมีความจํ าเริญและเจาจะสํ าเร็จผลเปนอยางดี”

โยชูวา 1:8

พระเจาทรงใชเสียงของพระวิญญาณบริสุทธ์ิที่อยูภายในเพี่อทํ าใหจิตสํ านึกของเรารูสึก
สํ านกึผดิ จติสํ านึกคือ การรับรูภายในวาส่ิงผิดหรือถูก ซึ่งเปนส่ิงที่พระเจาประทานให

ความรูสึกคือ เสียงของรางกาย พระเจาไมใช “ความรูสึก” ของเราเพ่ือนํ าทางเรา เน้ือ
หนังเปนศัตรูของวิญญาณ ดังน้ันความรูสึกอาจหลอกลวงเราได

เหตุผลคือ เสียงของความคิด วิถีทางของพระเจามักจะอยูเหนือเหตุผลของมนุษย ขบวน
การของความคิดของพระองคสูงกวาความคิดของเรามากนัก

จติสํ านกึคอื เสียงของวิญญาณของมนุษย ทํ าใหรูสึกผิดและนํ าเราไปตามพระประสงคที่
ดียอดเยี่ยมของพระเจา

พระวญิญาณบรสุิทธ์ิตรัสแกวิญญาณของเรา วิญญาณทํ าใหจิตสํ านึกรูสึกผิด โดยวิธีน้ี
เราถูกนํ าเขามาสูการกระทํ าที่เปนไปตามพระประสงคของพระเจา

เม่ือพระวิญญาณบริสุทธ์ิตรัสกับวิญญาณของเรา จิตสํ านึกถูกตัดสินวาผิด แตเรายังคง
“เฉยเมย” จติสํ านึกของเรา “ถูกเผาไหม” หมายความวา จิตสํ านึกแข็งกระดางตอการลงโทษของ
พระวิญญาณบริสุทธ์ิ

“...มีจิตสํ านึกที่ถูกนาบใหไหมดวยเหล็กรอน...”   1  ทิโมธี 4:2  (ภาษาไทยแปลวา
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จิตสํ านึกเปนทาสของมาร)
หนังสือสุภาษิตบรรจุขอพระคัมภีรหลายขอที่ชี้ใหเห็นวาพระเจาทรงควบคุมความคิด

ภายใน และจติสํ านึกของมนุษยเพ่ือนํ าทางมนุษยไปสูพระประสงคของพระองค
“แผนงานของความคิดเปนของมนุษย แตคํ าตอบของลิ้นมาจากพระเจา”

สุภาษิต 16:1

“ใจของมนุษยกะแผนงานทางของเขา แตพระเจาทรงนํ ายางเทาของเขา”
สุภาษิต 16:9

“พระทัยพระราชาเปนเหมือนธารน้ํ าในพระหัตถของพระเจา พระเจาจะหันไป
ไหนๆ ตามแตพระองคทรงโปรด” สุภาษิต 21:1

ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
นอกจากเสียงภายในของพระวิญญาณบริสุทธ์ิและงานรับใชของพระองคในการทรงนํ า

ทางและสื่อสารเกี่ยวกับพระประสงคของพระเจาแลว พระเจายังทรงใชของประทานฝายวิญญาณ
เพ่ือตรัสกับมนุษย

ของประทานฝายวิญญาณคือ ความสามารถพิเศษที่พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงประทาน
ให ของประทานหลายประการเหลานี้ชวยใหเราสามารถรับรูการสื่อสารจากพระเจาได

มีของประทานแหงลิ้น ซึ่งพระเจาตรัสกับมนุษยดวยภาษาที่เขาไมรูจัก มีการแปลจาก
พระเจาตามมาเพื่อแปลขอความนั้น

มีการใชภาษาแหงการอธิษฐานของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ (ภาษาอื่นๆ (ภาษาแปลกๆ))
โดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เพ่ือนํ าทางเราไปสูพระประสงคของพระเจา เม่ือเราไมรูวาจะอธิษฐาน
อยางไร เกี่ยวกับพระประสงคของพระเจา....

“และพระองคผูทรงชันสูตรใจมนุษยก็ทรงทราบความหมายของพระวิญญาณ 
เพราะวาพระวิญญาณทรงอธิษฐานขอเพื่อธรรมิกชนตามที่ชอบพระทัยพระเจา”

โรม 8:27

มีของประทานแหงการพยากรณซึ่งนํ าขอความโดยตรงจากพระเจามาสูประชากรของ
พระองค

มีของประทานที่เรียกวาการจํ าแนกวิญญาณ ซึ่งพระเจาทรงสื่อสารกับมนุษยเกี่ยวกับ
วญิญาณตางๆ ที่ทํ างานอยูในตัวของผูอื่น

มีของประทานแหงสติปญญาและความรู ซึ่งพระเจาทรงสื่อสาร
ของประทานฝายวิญญาณเหลานี้ทั้งหมดเปนวิธีการสื่อสารจากพระเจามายังมนุษย
การศึกษาถึงของประทานเหลานี้อยูเหนือขอบเขตของวิชานี้ เน่ืองจากเปนวิชาที่กวาง

ขวางมาก เพ่ือศึกษาตอไปถึงของประทานฝายวิญญาณเหลานี้ใหดูวิชาชื่อ “งานรับใชของพระ
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วิญญาณบริสุทธ์ิ”
วิธีอื่นๆ อีก 2 วธีิ ในการนํ าทางตามพระคัมภีรคือ การจับฉลากและการใชขนแกะซึ่ง

เราไดกลาวมาในบทกอนหนานี้
ตามที่เราเรียนวา การจับฉลากเปนเรื่องของโชค ซึ่งใชเพียงในขณะกอนการที่จะ

ประทานพระวิญญาณบริสุทธ์ิ และไมมีการบันทึกวามีการใชอีกหลังจากที่พระวิญญาณบริสุทธ์ิ
ท ํางานโดยทางการเติมใหเต็มในตัวเรา (กิจการ 2)

เราเรียนรูวา ขนแกะไดมีการกลาวถึงเพียงครั้งเดียวในพระคัมภีร กิเดโอนเปนผูใชเวลา
ทีมี่วกิฤติการณของประเทศ เปนหมายสํ าคัญแหงการอัศจรรยที่ใชเพ่ือการยืนยัน ไมใชการสื่อ
สารเพือ่นํ าทาง

พระเจาไมทรงถูกจํ ากัด
พระเจาไมไดตรัสดวยวิธีเดียวกันเสมอไป ผูเชื่อพยายามที่จะจํ ากัดพระเจาใหอยูในรูป

แบบทีก่ ําหนดไว เพราะวาพระเจาไดตรัสกับเขาดวยวิธีบางอยางครั้งหน่ึง เขาจึงเชื่อวาพระองค
จะทรงนํ าทางเขาดวยวิธีเดียวกัน

แตตามที่เราไดเรียนในบทนี้ พระเจาทรงมีวิธีการตางๆ มากมายในการสื่อสารกับ
มนุษย พระเจาไมทรงถูกจํ ากัดดวยรูปแบบที่กํ าหนดไว จงดูตัวอยางตอไปนี้

โมเสส
เม่ือโมเสสกํ าลังนํ าชนชาติอิสราเอลขามทะเลทรายไปยังดินแดนที่พระเจาทรงสัญญาไว 

การจดัหานํ ้าสํ าหรับคน 2 ลานคนก็เปนปญหาใหญทีเดียว
ในโอกาสหนึง่ พระเจาทรงบอกโมเสสใหตีหินดวยไมเทาของเขา เม่ือเขาทํ าตาม น้ํ าก็

ไหลออกมาจากหินนั้น
ในอกีโอกาสหนึ่ง เม่ือคนอิสราเอลหิวนํ้ า พระเจาตองการใหโมเสสพูดกับหิน แตโมเสส

กลบัตหีนินัน้ตามที่เขาเคยทํ า ซึ่งทํ าใหพระเจาไมทรงพอพระทัยมาก และโมเสสก็ถูกลงโทษ
เรือ่งนีแ้สดงใหเห็นถึงความสํ าคัญของการรอคอยการทรงนํ าจากพระเจา แมวาจะเผชิญ

กบัสถานการณที่คลายคลึงกัน ซึ่งพระองคไดทรงนํ ามากอนในอดีต พระเจาไมทรงถูกจํ ากัดดวย
รูปแบบเดิมของการสื่อสารซึ่งคุณไดเคยประสบมา

(ขอสังเกต : คุณอาจคิดวาพระเจาไมทรงยุติธรรมที่ลงโทษโมเสสดวยความผิดเพียงเล็ก
นอย ในการตีหินแทนที่จะพูดกับหิน)

หิน (ศิลา) มีความหมายเปนสัญลักษณเปนตัวแทนพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจา
และนํ ้าธํ ารงชีวิตแหงการทรงไถซึ่งจะไหลพุงออกมาโดยการสิ้นพระชนมของพระองค

แตพระเยซูทรงถูกโบยตีเพียงครั้งเดียวเปนพอ ไมมีความจํ าเปนที่จะตองถูกตีอีกครั้ง
หน่ึง ความส ําคัญของสัญลักษณน้ีเองซึ่งทํ าใหความไมพอใจที่พระเจามีตอโมเสสนั้นยิ่งใหญนัก

เอลียาห
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พระเจาทรงใชวิธีเหนือธรรมชาติหลายประการเพื่อส่ือสารแกเอลียาหระหวางการรับใช
ของเขา แตวันหนึ่ง เอลียาหมีประสบการณพิเศษซึ่งแสดงถึงความสํ าคัญของการรูจักพระสุร
เสียงของพระเจา

พระเจาบอกเอลียาหใหไปยืนบนภูเขาและรอคอยใหพระเจาตรัสแกเขา น่ีคือส่ิงที่เกิดขึ้น
“และพระองคตรัสวา “จงออกไปเถิด ไปยืนอยูบนภูเขาตอพระพักตรพระเจา”

และดูเถิดพระเจาทรงผานไป และลมใหญอันแรงกลาไดพัดพังภูเขา และทํ าใหหินแตก
เปนกอนๆ ตอพระพักตรพระเจา แตพระเจามิไดสถิตในลมนั้น ภายหลังลมก็แผนดินไหว
แตพระเจาหาทรงสถิตในแผนดินไหวนั้นไม

ภายหลังแผนดินไหวก็เกิดไฟ แตพระเจาหาทรงสถิตในไฟนั้นไม ภายหลังไฟก็มี
เสียงเบาๆ” 1 พงศกษัตริย 19:11-12

มีเหตุการณเหนือธรรมชาติหลายประการเกิดขึ้นในตอนนี้ บางวิธีพระเจาเคยทรงใชส่ือ
สารกับเอลียาหมาแลว แตในครั้งน้ี พระเจาไมไดตรัสในเหตุการณที่นาเกรงขามเชนนั้น แตตรัส
ในเสียงเงียบๆ เบาๆ ซึ่งอาจเปนเสียงที่ไดยินหรือเสียงเงียบๆ ภายในจิตวิญญาณของเขาก็ได

เปาโล
พระเจาทรงใชหลายวิธีเพ่ือนํ าพาอัครทูตเปาโลระหวางงานรับใชของเขา :
...บนถนนดามัสกัส เปาโลไดรับการทรงนํ าพาโดยแสงจา และเสียงจากสวรรค

กิจการ 9:1-8
...เม่ือมีการวางแผนที่จะฆาเปาโล เขาถูกเตือนโดยผูเชื่อซึ่งพระเจาทรงใชใหชวยเขาให

หนีไปได
กิจการ 9:20-25

...บารนาบัสถูกพระเจาใชใหกอรางความสัมพันธระหวางเปาโลและสาวกคนอื่นๆ
กิจการ 9:20-28

พระเจาทรงใช “พวกพี่นอง” ใหชวยเปาโลหนีชาวกรีกที่โกรธเคือง
กิจการ 9:29-30

...เม่ือเปาโลพบพวกนบัถือลัทธิ พระเจาทรงประทานการจํ าแนกวิญญาณแกเขา เพ่ือนํ า
การปลดปลอยมาให กิจการ 13:6-12

...คํ าพยากรณสวนตัวโดยอะกาบัสยืนยันประสบการณที่รอคอยเปาโลอยูในกรุงเยรูซา
เล็ม กิจการ 21:10-14

...พระเจาตรัสกับเปาโลทางความฝนและนิมิต

...สถานการณทีเ่ปดประตูสํ าหรับการรับใชเพ่ือองคพระผูเปนเจา ทํ าใหเปาโลเปลี่ยน
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แผนการสวนตัวของเขา
1 โครินธ 16:8-10

ฟลิป
“แตทูตองคหนึ่งของพระผูเปนเจาไดส่ังฟลิปวา “จงลุกขึ้นไปยังทิศใตตามทางที่ลง

ไปจากกรุงเยรูซาเล็มถึงเมืองกาซา” (ซึ่งเปนทางเปลาเปลี่ยว)
ฝายฟลิปก็ลุกขึ้นไป และดูเถิดมีชาวเอทิโอเปยคนหนึ่งเปนขันที เปนขาราชการ

ของพระนางคานดาสีพระราชินีของชาวเอทิโอเปย และเปนนายคลังทรัพยท้ังหมดของ
พระราชินีนั้น ไดมานมัสการในกรุงเยรูซาเล็ม

ขณะนั่งรถกลับไป ทานอานหนังสืออิสยาหผูเผยพระวจนะอยู
ฝายพระวิญญาณตรัสส่ังฟลิปวา “จงเขาไปใหชิดรถนั้นเถิด””

กิจการ 8:26-29

พระเจาตรัสกับฟลิปครั้งแรกผานทางทูตสวรรค ครั้งที่สองพระองคตรัสโดยทางพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิ ฟลิปไมไดรอการยืนยันจากทูตสวรรคในครั้งที่สองที่พระเจาตรัสเพียงเพราะ
พระเจาทรงใชวิธีการนี้มากอนหนานี้

ดาวิด
เม่ือดาวิดเปนชายหนุม เขาทํ าสงครามกับศัตรูของประชากรของพระเจาชื่อ โกลิอัท แม

วาชายนี้เปนยักษและมีอาวุธครบครัน แตพระเจาทรงบอกดาวิดไมใหใชอาวุธธรรมดาที่ใชกัน
อยู แตใหใชการขวางหินดวยสายสลิง

ในชยัชนะอันสงาผาเผยนี้ ดาวิดทํ าใหศัตรูพายแพดวยการขวางหินเพียงครั้งเดียว ซึ่งถูก
คนนั้นที่หนาผาก

อยางไรก็ตาม ในปหลังๆ ดาวิดอาจถูกฆาโดยยักษชื่อ อิชิเบนอม ถาหลานของเขาชื่อ
อาบีชัยไมไดมาชวย

เราจะสรุปวา พระเจาทรงอยูกับดาวิดเมื่อเขาพบโกลิอัท แตไมทรงอยูดวยเมื่อเขาเผชิญ
กับยักษตนที่สองหรือ

เปลาเลย ไมใชเชนนั้น พระเจาเพียงแตทรงใชวิธีตางกัน ในครั้งแรกพระเจาทรงใช
ความช ํานาญของดาวิดเกี่ยวกับหินสายสลงิ ครั้งที่สองพระเจาทรงใชความชํ านาญการทหารของ
อาบีชัย

เม่ือพระเจาไมทรงเลือกที่จะตรัสกับคุณเหมือนที่ทรงเคยทํ าในอดีตที่ผานมา อยา
กระวนกระวายใจถาพระประสงคของพระองคสํ าหรับคุณในสถานการณที่คลายคลึงไมเหมือน
กับที่เคยเปนมากอน อยารูสึกสับสน

พระเจาไมทรงถูกจํ ากัดในรูปแบบของการสื่อสารของพระองค พระผูสรางที่ยิ่งใหญน้ัน
ทรงเปนพระผูส่ือสารที่ยิ่งใหญดวย วิธีของพระองคไมทรงถูกจํ ากัด
ชื่อ                                                              
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บททดสอบตนเอง บทที่ 6

1. จงเขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
                                                                                                              
                                                                                                              

2. จงยกตัวอยางหน่ึงประการจากตัวอยางในพระคัมภีรที่กลาวในบทเรียนนี้ ซึ่งยืนยันวา
พระเจาไมทรงถูกจํ ากัด 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.         โยนาหใชสถานการณเพ่ือทํ าใหความประสงคของตนสํ าเร็จแทนที่จะทํ าใหพระ

 ประสงคของพระเจาสํ าเร็จ
ฉ.         วิธีอื่นๆ ในการสื่อสารของพระเจายอมจะไปดวยกันกับพระวจนะที่เขียนไว

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 6
1. “เหตฉุะนั้นอยาเปนคนโงเขลา แตจงเขาใจนํ้ าพระทัยขององคพระผูเปนเจาวาเปนอยาง
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ไร” เอเฟซัส 5:17
2. คุณอาจยกตัวอยางดังตอไปนี้  โมเสสและศิลา เอลียาหบนภูเขา  ฟลิปและการเดินทาง

ไปสะมาเรีย ดาวิดและการเผชิญกับยักษ
3. พระวจนะของพระเจา อัศจรรย

การอธิษฐาน ความฝน
การใหค ําปรึกษาแนะนํ า นิมิต
ประตูที่ปดและประตูที่เปด เสียงที่ไดยิน
ทูตสวรรค เสียงภายในของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ

ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ
4. ก. ผ

ข. ผ
ค. ผ
ง. ผ
จ. ถ
ฉ. ถ

เพื่อการศึกษาดวยตนเองตอไป

1. จงศกึษาค ําอธิษฐานตอไปนี้ เพ่ือดูการนํ าทาง  :
สดุดี 25:4
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โคโลสี 1:9
สดุดี 86:11
โคโลสี 4:12
เอเฟซัส 6:18

2. พระเจาทรงสื่อสารพระประสงคของพระองคแกมนุษย แตบางครั้งมนุษยก็รีบรอนเกิน
ไปในการตัดสินใจและไมรอคอยการสื่อสารจากพระองค

จงศกึษาตัวอยางตอไปนี้ถึงคนที่ทํ าการรีบเรงเกินไป ไมยอมใหโอกาสแกพระ
เจาที่จะสื่อสารพระประสงคของพระองคแกเขา  :

โมเสสฆาชาวอียิปต : อพยพ บทที่ 2
โยชวูาทํ าสัญญาสันติภาพกับคนกิเบโอน :  โยชูวา 9
อับราฮัมและอิชมาเอล.. อับราฮัมไมไดรอคอยพระสัญญาที่จะใหทายาทแกเขา

: ปฐมกาล 16
3. จงอานหนังสือกิจการของอัครทูต จงเขียนลํ าดับของวิธีตางๆ กับที่พระเจาส่ือสารกับ

มนุษยในระหวางชวงเวลาของคริสตจักรยุคแรก


