
คํ าเผยพระวจนะสวนตัว หนาที่ 1
คํ าเผยพระวจนะสวนตัว

หนังสือน้ี แปลยอๆ จากหนังสือของผูรับใชตางประเทศ นานแลว จึงไมมีตนฉบับ ทํ าใหไมทราบชื่อผูรับใชที่ชัด
เจน แปลยอพิมพบนกระดาษ A4 ได 27 หนากระดาษ จึงนํ ามาพิมพเก็บไวใน Web เผื่อผูเชื่อจะไดอาน หรือ ทํ าสํ าเนา
ไวสั่งสอนตอไป

อน่ึง คํ าสอนเหลานี้ เปนคํ าสอนชั้นสูง ทานควรมีความรูชั้นตน และชั้นกลาง กอน ในเรื่องการเผยพระวจนะ หาก
ไมเขาใจประการใดในเรื่องที่เกี่ยวของ อาจถามมาที่ InJesusName2000@hotmail.com

บทที่ 1 พระเจาตองการที่จะสื่อสาร
บทที่ 2 วัตถุประสงค (น้ํ าพระทัย) ของพระเจาสํ าหรับผูพยากรณ
บทที่ 3 ธรรมชาติของการเผยพระวจนะ
บทที่ 4 การหายโรคและการเผยพระวจนะสวนตัว
บทที่ 5 หาชองทางของการเผยพระวจนะ
บทที่ 6 การเผยพระวจนะสวนตัว เก่ียวกับ การรับใช ของประทาน และการทรงเรียก
บทที่ 7 ใหการเผยพระวจนะในมุมกวางไกล
บทที่ 9 พระวจนะ น้ํ าพระทยั และวิถีทาง (Word Will and Way)

บทที่ 10 ความพยายามในธุรกิจ และความจํ าเริญมั่งคั่งทางการเงิน
บทที่ 11 ถอยคํ าที่พระเจาใช (Prophetic Terminology)

บทที่ 13 ลกัษณะของคํ าเผยพระวจนะสวนตัว (The Nature of Personal Prophecy)

บทที่ 16 แนวทางสํ าหรับการจัดการคํ าเผยพระวจนะสวนตัว
บทที่ 17 ทาทีของการตอบสนองที่ถูกตองตอคํ าเผยพระวจนะ
บทที่ 18 อุปสรรคที่ทํ าใหคํ าเผยฯสวนตัวไมสํ าเร็จตามนั้น
บทที่ 19 ชวีติและความตายที่เก่ียวกับคํ าเผยพระวจนะสวนตัว

บทนํ า
ในชวงเกือบ 40 ป ผูเขียนหนังสือน้ี ไดวางมือและเผยพระวจนะสวนตัวมากกวา 15,000 คน ตั้งแตบุคคลที่เปน

ทารก จนถึงผูนํ าครสิตจกัรระดับนานาชาติ ตั้งแตชาวนาจนถึงนักการเมืองและผูคนตางๆทุกอาชีพ ทานผูเขียนไดรับการ
เผยพระวจนะสวนตัวจํ านวนมากจากผูอ่ืนดวย ทั้งหมดไดรับการบันทึกและพิมพในสมุดหนา 5 น้ิว มีทั้งหมด 600 แผน
(พิมพสองหนา) มีคํ าเผยฯมากกวา 150,000 คํ า

ที่นาประหลาดใจคือ ในจํ านวนคํ าเผยฯกวาพันโดยคนหลายรอยคนทั่วโลก ไมมีขอขัดแยงในตํ าแหนงงานรับใช
ของทาน และการทรงเรียกของทานเลย



คํ าเผยพระวจนะสวนตัว หนาที่ 2
บทที่ 1 พระเจาตองการที่จะสื่อสาร

ตั้งแตสมัยอาดัมมา หูและตาของมนุษยไดถูกบาปทํ าใหไมไดยินและเห็นพระเจา
คํ าเผยฯสวนตัวใหการยืนยันและคํ าพยาน ขอแนะนํ าของพระเจาคือ ทํ าถอยคํ าจํ าเปนตองมีพยานและยืนยัน

โดยปากของผูเปนพยาน 2 หรือ 3 คน (2 คร 13:1) โดยปกติพระเจามีความกระตือรือรนที่จะพูดกับเรา มากกวาที่
เราจะฟงพระองค แตพระองคก็จะไมทํ าลายตารางงานที่ยุงเหยิงของเรา พระองคพยายามที่จะตะโกนสูกับเสียงของทีวี
หรือ งานสังคม (บอยครั้งที่พระองคจะติดตอกับเราขณะนอนหลับ)

การใหคํ าแนะนํ าแกบุคคลที่เขาเชื่อวา เขาไดรับคํ าเผยพระวจนะสวนตัวที่แทจริงจากพระเจา ตองระมัดระวัง
อยางมาก แมวาจะเปนคํ าเผยฯที่แทจริง ถาไมเขาใจอยางถูกตอง หรือตอบสนองอยางถูกทาง ก็สามารถสรางความสับสน
ได และตัดสินใจผิดพลาด ในหมูครสิเตียนที่ยังไมเติบโต ไมม่ันคง หรือยังไมไดรับการศึกษาพระคัมภีร

การเผยพระวจนะไมใชของเลนเด็ก เปนสารเคมีที่รายแรงในหองทดลองของพระเจา ซ่ึงตองไดรับการจัดการโดย
มือที่มีประสบการณ และใชภายใตการแนะนํ าที่ถูกตอง

บทที่ 2 วัตถุประสงค (น้ํ าพระทัย) ของพระเจาสํ าหรับผูพยากรณ
ผูพยากรณเปนสิ่งพิเศษในจิตใจของพระเจา เปนการทรงเจิมของผูพยากรณเหนือผูอาวุโส พระเยโฮวาหไมตรัส

กับกษัตริยของพระองคหรือประชากร แตตรัสโดยผานผูพยากรณ ผูพยากรณเปนผูที่อยูใกลจิตใจของพระเจามาก
พระองคตรัสวา "ใหเชื่อผูพยากรณของพระองค และทานจะจํ าเริญม่ังคั่ง" (สดด 105:15 มธ 10:41 1คร12:28 , 2 พศด
20:20)

ความลมเหลว หรือความผิดพลาด ทีไ่มรูวาเขาเปนผูพยากรณ หรือไมยอมใหเขาพูด เปนการปฏิเสธ ไมอนุ
ญาติใหพระเจาตรัส

ผูพยากรณจัดเตรียมมรรคา(ทาง) สํ าหรับการเสด็จมาครั้งที่ 2 ของพระคริสต ยอหนผูบัพตศิมาจัดเตรียมทาง
สํ าหรับพระคริสตในครั้งแรก ปจจุบันน้ี กลุมผูพยากรณจะจัดเตรียมทางสํ าหรับการเสด็จครั้งที่ 2 ของพระคริสต กลุมผู
พยากรณไดลุกขึ้นมาในป 1980 พระเจาไดทรงสํ าแดงใหผูเขียนทราบวา มีผูพยากรณอยูในทวีปอเมริกาเหนือประมาณ
10,000 คน ผูพยากรณเตรียมมรรคาใน 2 ทาง คือ

หน่ึง เตรียมทางสํ าหรับการเสด็จมาขององคพระผูเปนเจา
สอง เขาเตรียมประชากรใหพรอมสํ าหรับพระองค (อสย 40:3 , ลก 1:17)

พระแสงของคริสตจักร คือ พระวจนะของพระเจา ซ่ึงทํ าใหคม โดยการสํ าแดงความรู(วิวรณ)โดยผูพยากรณ
ผูพยากรณ และผูใหญที่เผยฯ มีความสามารถเปนของประทาน ทีจ่ะกอใหเกิด (activate) ของประทานตางๆ และ

พรสวรรคของธรรมิกชนและผูรับใช โดยการวางมือและการเผยพระวจนะ



คํ าเผยพระวจนะสวนตัว หนาที่ 3
บทที่ 3 ธรรมชาติของการเผยพระวจนะ

คํ าของพระเจา (prophetic message) โดยปกติไดมาโดยการออกเสียง (คือพูดออกมา) แตอาจไดมาโดยการ
เขียน หรือ แสดงเปนสัญญาณ (บอกใบ) คํ าเผยพระวจนะอาจมาถึงบุคคลหนึ่งโดยพระเจาตรัสกับเขาโดยตรง หรือ พระ
เจาอาจจะใหบุคคลหนึ่งนํ าไปใหอีกคนหนึ่ง

โลโก และ รีมา (Logos - Rhema) โลโก คือ พระวจนะแหงความจริง รีมา คือ ถอยคํ าหนึ่งจากพระวจนะ เปนขอพระคํ า
หน่ึงที่พระวิญญาณทรงนํ ามาในหวงความคิดของเรา ในเวลาที่เราตองการใช พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเราใจพระวจนะนั้น
จากโลโก นํ ามาเปนชีวิต ฤทธิ์เดช และความเชื่อ เพ่ือใหสํ าเร็จตามนั้น โรม 10:17 "ความเชื่อเกิดจากการไดยิน และได
ยินพระวจนะ(รีมา)ของพระเจา"

คํ าเผยพระวจนะโลโก กับ คํ าเผยพระวจนะรีมา โลโกจะไมเปลี่ยนแปลงหรือลมเหลว แตในพระคัมภีร คํ ารีมา
มากมายที่ใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งน้ันไมสํ าเร็จตามนั้น ในกรณีน้ี ไมใชเพราะรีมาของพระเจาลมเหลว แตเปน
เพราะประชากรที่ไดยินลมเหลวทีจ่ะเขาใจ หรือ แปลความ หรือเชื่อ หรือเชื่อฟง หรือตอบสนอง หรือรอคอย หรือ
ปฏบิัติ ตามที่พระเจามีพระประสงค หรือ ใหทิศทาง น่ีคือความหมายของ 1คร13:8 วา "คํ าเผยพระวจนะจะลมเหลว"

สรุป โลโก เราหมายถึงขอพระคัมภีรทั้งหมด เม่ือเราใชคํ าวา รีมา เราหมายถึงขอพระคํ าเฉพาะจากพระเจาที่ใช
ในเราแตละบุคคล โลโกเปรียบเหมือนบอน้ํ า รีมาเปรียบเหมือนน้ํ าถังหน่ึงจากบอ โลโกเปรียบเหมือนเครื่องเปยโนทั้งหมด 
รีมาเปรียบเหมือนเสียงโนตที่ออกมาจากเครื่องเปยโน คริสเตียนทุกคนตองดํ ารงชีวิตอยูโดยโลโก และรับรีมาตามแตจํ า
เปนตามแตตองการ

พระคัมภีรบันทึกคํ าเผยพระวจนะสวนตัวจํ านวนมาก ซ่ึงใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุมคนกลุมใดกลุมหน่ึง
โดยเฉพาะ และไมไดใชไดครอบคลุมจักรวาลไปหมด ตัวอยางเชน พระเจาเผยพระวจนะสวนตัวใหโนอาหใหสรางเรือ ไม
ไดเปนคํ าเผยฯสํ าหรับบุคคลอื่น

บทที ่4 การหายโรคและการเผยพระวจนะสวนตัว

พระเจาปลดปลอยและใหหายโรคอยางเหนือธรรมชาติโดยหลายทาง

• การอธิษฐานดวยความเชื่อ โดยผูปกครองของคริสตจักร
• โดยความเชื่อในพระเจาของแตละบุคคล
• ของประทานตางๆในการหายโรคตางๆ โดยผานทางสมาชิกของคริสตจักร หรือผูรับใช
• เชื่อคํ าเทศนาในพระวจนะแหงความเชื่อ
• ถอยคํ าจากพระเจาของผูพยากรณ ซ่ึงนํ ามาซึ่ง การปลดปลอย การหายโรค และการอัศจรรย

คํ าเผยพระวจนะไมไดใชเพ่ือบอกวา พระเจาสามารถรักษาโรคได หรือวา พระเจามีพระประสงคที่จะรักษาโรค สิ่ง
เหลานี้ไดถูกสํ าแดงแลวโดยโลโก

เราตองระมัดระวังอยางมาก ในการที่จะเผยพระวจนะใหแกคนปวย วา เขากํ าลังจะหายดีหรือกํ าลังจะ
ตาย หรือวาคนเปนงอยกํ าลังจะเดินได จนกวาเราจะไดรับพระวจนะรีมา (พระวจนะที่มีชีวิต) จากพระเจา



คํ าเผยพระวจนะสวนตัว หนาที่ 4
ถอยคํ าที่ทึกทักเอาเอง (presumptuous words) มาจากความมีอคติมาก (หรือการคิดไวลวงหนา) คํ าเผยฯ 

สํ าหรับคนไขมะเร็งบางครั้งบอกวาเขาจะหาย แตเขาก็ตาย ปญหาหลักอันน้ี คือ ผูเผยพระวจนะ เผยจากโลโก ไมไดมา
จากรีมา

พระเยซูคริสตทรงสิ้นพระชนมบนไมกางเขน ไมไดหมายความวา ทุกคนไดรับความรอด หรือ ทุกคนจะไดรับ
ความรอด จะไมมีคํ าเผยวา "พระเจาตรัสวา ทานไดรับการชํ าระแลวจากบาปทั้งสิ้น และไดรับการบังเกิดใหม" แตเรา
สามารถเทศนาวา "ถาทานจะเชื่อในพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจา..........."

เราสามารถเทศนาวา พระวจนะของพระเจาบอกวา ดวยรอยแผลเฆี่ยนของพระองค เราไดรับการรักษาใหหาย 
แตเราไมสามารถเผยพระวจนะวา "พระเจาตรัสดังน้ีวา ทานไดรับการรักษาใหหายจากโรคนี้ และทานจะไมตาย แตจะมี
ชวีติอยู" มีความแตกตางอยางมาก ระหวางการพูดพระวจนะของพระเจา กับ การพูดพระวจนะจากพระเจา

"ความเชื่อเกิดจากการไดยิน และไดยินรีมา (พระวจนะที่มีชีวิต)ของพระเจา" (รม 10:17) พระองคแจงวา ถอยคํ า
ที่พูดจากปากของเรา ตองออกมาจากจิตใจของเราใหเปนรีมา เพ่ือใหเกิดผล "พระวจนะ(รีมา)ไมไดเปนประโยชนกับพวก
เขา ไมไดผสมดวยความเชื่อในพวกเขาที่ไดยิน" (ฮีบรู 4:2) ในฐานะผูรับใช ขาพเจาเทศนาโลโก แตในฐานะผูพยากรณ
ขาพเจาเผยพระวจนะรีมา

บอยครั้ง ที่บางคนพูดออกมาจากความเชื่อม่ันสวนตัวในขอพระคํ าแหงความจริงของการหายโรค และนํ าเสนอ
ออกมาเปนรูปรีมา หรือ คํ าเผยพระวจนะสวนตัววา "พระเจาสํ าแดงใหขาพเจาวา ทานจะไดรับการหายโรค" หรือ "พระ
เจาตรสัดงัน้ีวา เราไดรักษาเจาแลว และเจาจะมีชีวิตอยูและไมตาย" ถาบุคคลนั้นไมไดรับการหายโรค แตตาย ดังน้ันแลว
ถอยคํ าเหลานั้นถือวาเท็จ

ในบททายๆเรื่อง "อุปสรรคในการรับคํ าเผยฯสวนตัว" เปนอุปสรรคที่จะเผยพระวจนะสวนตัวที่แทจริง (ถูกตอง)
ปญหาหลักคือ

• ความนึกคิดที่มีอยูกอนแลว (mindset)
• จิตถูกปดกั้น (soul blockage) และ
• หลักขอเชื่อของนิกาย (doctrinal domination)

ซ่ึงขัดขวางเราจากการทรงนํ าของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขาพเจาขอแนะนํ าอยางจริงจังหนักแนนวา ถาทานมี
อารมณรวมอยูดวย (emotionally involved) หรือ มีความคิดเห็นสวนตัวมาก เกี่ยวกับสถานการณน้ันๆ ทานควรที่จะละ
เวนจากการใหรีมา หรือ คํ าเผยพระวจนะสวนตัว ในเรื่องนั้นๆ ควรใหถอยคํ าแทนวา (พูดหนุนใจ) "ขาพเจาเชื่อม่ันอยาง
มากวา ..... ขาพเจาเชื่อวา ..... ขาพเจาม่ันใจวาทานจะ........ พระคัมภีรบอกวา......" อยาประกาศแจงในที่สาธารณะวา "
พระเจาตรัสดังน้ีวา ..... พระเจาบอกขาพเจาวา ..... พระเจาสํ าแดงกับขาพเจาวา ..... พระวิญญาณบริสุทธิ์สํ าแดงกับ
ขาพเจาวา .... " ใหละคํ าวา "พระเจาตรัสดังน้ีวา" ไวใหแกผูพยากรณที่เติบโต และไดรับการพิสูจนแลว เปนการฉลาดกวา
ที่จะพูดวา "ขาพเจาม่ันใจวาพระเจาจะ ...." แทนที่จะพูดวา "พระเจาสํ าแดงใหขาพเจาวาพระองคจะ ....."

ผูพยากรณจํ าเปนตองไดรับการฝกอบรม และ อยูภายใตการฝกหัดจากผูพยากรณผูใหญ อยางเชน เอลียาห
กับ เอลีชา กอนที่เขาจะใหคํ าเผยพระวจนะที่เฉพาะเจาะจงเปนงานเปนการ (such serious specific words)
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คํ าเผยพระวจนะที่ทึกทักเอาเอง (presumptuous prophecy) เปนตัวปญหาอันหนึ่งในจํ านวนปญหาหลายๆ

ปญหา ที่ทํ าใหครสิตจักรจากคน 400 คน เหลือ 40 คน ในเวลาเพียงไมกี่ป
ขาพเจาไดอธิษฐานใหคนจํ านวนมากที่เปนโรคมะเร็ง และ โรคหัวใจ จํ านวนนอยมากที่หายโรค เม่ือเขารองขอให

อธิษฐานเผื่อ และเราพียงแตตอบสนองตามคํ าสั่งในพระคัมภีร (โลโก) แตเกือบทุกคนไดรับการหายโรค เม่ือความ
ตองการเกิดขึ้นโดยการสํ าแดงความรู (จากพระเจา) หรือ การอธิษฐานอยางคํ าเผยฯ (prophetic praying)

อยางไรก็ตาม เราจะฝกฝนตอไปดวยความเชื่อทั้งหมด และการทรงเจิมสํ าหรับการหายโรค และการอัศจรรย
ตางๆ จะยังเชื่อตอไป เพ่ือการอัศจรรยที่ยิ่งใหญกวา และใหไดผลเชิงบวกที่มีเปอรเซ็นตสูงขึ้น น่ีจะทํ าใหเรารูและพิสูจน
แลวพิสูจนอีก

บทที ่5 หาชองทางของการเผยพระวจนะ

(1) ผูพยากรณ (อฟ 2:20 , 4:11 , 1 คร 12:28 , กจ 13:1)

ครสิตจักรทองถิ่นที่ไดรับการกอตั้งขึ้น โดยปราศจากงานรับใชของ อัครทูต หรือ ผูพยากรณ จะไมมีรากฐานที่แท
จริงสํ าหรับการเติบโตอยางสูงสุด

(2) การเทศนาถอยคํ าที่พระเจาดลใจ (Prophetic preaching) (1 ปต 4:11)

ถอยคํ าที่พระเจาดลบันดาล (Oracle of God) (1 ปต 4:11)

(3) ถอยคํ าที่พระเจาดลใจจากผูใหญ (Prophetic presbytery) (1 ทธ 4:14 , ฮบ 6:1-2 , กจ 13:1-3)

การวางมือพรอมการเผยพระวจนะ โดยคนของพระเจา ซ่ึงเปนผูใหญที่ไดรับการยอมรับแลว (Qualification of
presbyter)

ผูรับใชทุกคน และผูนํ าครสิตจักร สามารถที่จะฝกหัดความเชื่อของเขา และพูดถอยคํ าเผยพระวจนะแกบุคคล
หน่ึงบุคคลใดได ในขณะที่เขาทํ าการในฐานะผูใหญคนหนึ่งในคณะผูใหญผูปกครอง

ผูพยากรณอาจสํ าแดงการทรงเรียกของบุคคลใดบุคลลหนึ่งใหมาเปนตํ าแหนงใดตํ าแหนงหน่ึงใน 5 ตํ าแหนง
การรับใช และวางมือเหนือเขาเพื่อเจิมเขาสํ าหรับการนั้น แตการแตงตั้งถูกกระทํ าโดยผูใหญ

(4) ของประทานในการเผยพระวจนะ
เปาโลบอกวาทานประกาศพระวจนะของพระเจาโดย 4 ทาง "ขาพเจาจะพูดกับทานโดย การสํ าแดง(วิวรณ) หรือ

โดยความรู หรือโดยการเผยพระวจนะ หรือโดยหลักคํ าสอน" (1 คร 14:6)
(5) พระวิญญาณของการเผยพระวจนะ และ เพลงที่ดลใจจากพระเจา (The spirit of prophecy and Prophetic
song)

พระวิญญาณของการเผยพระวจนะ คือ คํ าพยานของพระเยซู (The spirit of prophecy is the testimony of 
Jesus) (วว 19:10) น่ีไมใชของประทาน หรือ ตํ าแหนง แตเปนการทรงเจิมเกิดขึ้นจากพระคริสตภายในผูเชื่อ มัน
เกิดขึ้นบอยครั้งในการทรงเจิมพิเศษในการปรนนิบัติรับใชอันใดอันหนึ่ง หรือเม่ือคริสเตียนฝกฝนความเชื่อของ
เขาที่จะพูดออกมาที่พระคริสตสามารถเปนพยานได

บคุคลเหลานั้นที่ไมไดเปนผูพยากรณ หรือ ไมมีของประทานในการเผยพระวจนะ โดยปกติจะไมเผยพระ
วจนะ แตเม่ือพระวิญญาณของการเผยพระวจนะสถิตอยู (ดํ ารงอยู) พวกเขาอาจจะเผยพระวจนะ สิ่งเหลานี้เกิด
ขึน้ไดภายใตหน่ึงในสามาของเงื่อนไขตอไปน้ี
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• ฤทธานุภาพถอยคํ าของพระเจาสถิตอยู แผซานในที่ประชุม ทํ าใหงายในการที่จะเผยพระวจนะ งายกวาที่จะ
อยูเงียบๆ

• บคุคลที่รวมมากับทามกลางคณะผูพยากรณ หรือภายใตการถูกเจิมของผูพยากรณ
• บุคคลที่ถูกเรงเราโดยผูรับใช เพ่ือใหพระเจาลุกขึ้นและเปนพยานโดยผานทางพวกเขา โดยพระวิญญาณของ

การเผยพระวจนะ   กดว 11:24-60 , 1 ซมอ 10:10

บทที ่6 การเผยพระวจนะสวนตัว เก่ียวกับ การรับใช ของประทาน และการทรงเรียก

โดยปกติแลว มีผูพยากรณ 3 คนในหนึ่งทีมงาน และมีอีก 1 หรือ 2 คน ที่ยืนรวมอยูดวยในทีม เพ่ือฝกหัดและกอ
ใหเกิด (Activation)

ขาพเจามักจะเตือนผูเขารวมสัมมนาบอยๆเสมอๆวา เราจะไมวางมือที่วางเปลา บน ทอที่วางเปลาเพื่อผลที่วาง
เปลา แต มือที่ไดรับการทรงเจิม บน ศรีษะที่ไดรับการเจิม เพ่ือผลที่ไดรับการเจิม

"อยาละเลยของประทานซึ่งมีอยูในตัวทาน ซ่ึงมอบไวใหแกทานโดยการเผยพระวจนะ ดวยการวางมือของผูใหญ 
(1 ทธ 4:14) "กระตุนของประทานของพระเจาข้ึน ซึ่งอยูในทาน โดยการวางมือของขาพเจา" (2 ทธ 1:6) "ซ่ึง
ขาพเจาไดถายทอด (Impart) ของประทานบางอยางฝายพระวิญญาณแกทาน และในที่สุดทานจะไดรับการสถาปนา" 
(รม 1:11)

บทที่ 7 ใหการเผยพระวจนะในมุมกวางไกล
ทานอาจจะถามวา "มันถูกตองไหม ถูกตองตามพระคัมภีรไหม ที่ครสิเตียนจะไปหาผูพยากรณคนหนึ่ง และคาด

หวังวาจะไดรับถอยคํ าจากพระเจา ถึงทิศทาง คํ าแนะนํ า หรือการยืนยัน" คํ าตอบคือวา ถูกตอง
เราจะไมใหคํ าเผยพระวจนะสวนตัวมาแทนที่ การแสวงหาพระเจาของเรา โดยการอธิษฐานของเรา การถืออด 

หรือการคนหาขอพระคํ า
โดยปกติ ศิษยาภิบาลจะใชพ้ืนฐานของพระคัมภีร และขอพระคํ าที่จะนํ าใหกับบุคคล

ผูพยากรณผูใหญ(เติบโตแลว) ซ่ึงไมมีเรื่องสวนตัวเขาเกี่ยวของกับสถานการณน้ันๆ สามารถนํ าความนึกคิดของ
พระคริสตมาสูเรื่องนั้นๆได โดยไมใหความคิดเห็นสวนตัวของเขาหรือทฤษฎีมามีอิทธิพลตอคํ าตอบของเขา

หลายคนถามขาพเจาวา เม่ือไรที่ขาพเจาเริ่มการเผยพระวจนะสวนตัวในโบสถ ในตอนแรกขาพเจากลัวที่จะตอบ
สนองอยางนั้น ขาดความเชื่อม่ัน วาขาพเจามีสิทธิ์ที่จะคาดหมายพระเจาจะใหคํ าตอบกับขาพเจาเพื่อพวกเขา และ
ขาพเจาพบวา พระเจาไมใหคํ าตอบเฉพาะทุกคํ าถามใดๆเสมอไป ขาพเจาพบวา พระเจาจะไมตอบคํ าถามที่สามารถแก
ปญหาไดดวยการคนหาจากขอพระคํ า หรือคํ าถามที่ไมสัตยซ่ือ (Insincere requests) หรือคํ าถามที่โงเขลา (Foolish 
questions)

ตวัอยางเชน บางคนถามวา "ลูกชายของขาพเจาตายในอุบัติเหตุรถยนตเม่ือสองปกอน เขาอยูในสวรรคหรืออยู
ในนรก?" "บานของผมถูกไฟไหมเม่ือ 6 ปที่แลว เปนอุบัติเหตุหรือลอบวางเพลิง" มีคนหนุมสาวจํ านวนมาก ชอบถามวา
บคุคลใดที่พวกเขาควรจะแตงงานดวย

ถาคํ าตอบไมเปนที่ชอบใจ ผูพยากรณนาจะฉลาดที่จะไมสํ าแดงใหพวกเขารู แมวาจะรูจักพวกเขาเปนอยางดี
เราไมไดถูกออกแบบ(สรางมา) ใหมีความสามารถที่จะรูอนาคตมากนัก



คํ าเผยพระวจนะสวนตัว หนาที่ 7
ใช เปนไปตามพระคัมภีรที่บุคคลหนึ่งจะไปหาผูพยากรณ ทานจะยังไมไปหาผูพยากรณ จนกวาทานจะแนใจวา

พระเจาอยูในชีวิตของทาน ทานจะตองแสวงหาพระองค อธิษฐาน และคนหาขอพระคํ า และฟงรีมาจากพระเจาจนกระทั่ง
ทานเชื่อวาทานไดรับคํ าตอบ แลวเม่ือทานไปอยูตอหนาผูพยากรณ ทานจะไดรับการจัดเตรียมอยางฝายวิญญาณที่จะ
ตอบสนองอยางถูกตอง

บทที่ 9 พระวจนะ น้ํ าพระทัย และวถีิทาง (Word Will and Way)

การเผยพระวจนะสวนตัวสามารถใชเปนเครื่องสํ าคัญที่จะชวยคริสเตียนในการตัดสินใจ ในนํ้ าพระทัยที่ดียอด
เยีย่ม(สมบูรณ)ของพระเจา (The perfect will of God) โดยปกติแลว การตัดสินใจ 90 % ปราศจากคํ าเผยพระวจนะสวน
ตัว แตการตัดสินใจ 100 % อยูบนรากฐานของพระวจนะ และนํ้ าพระทยั และวิถีทางของพระเจา

ถาเปนไฟเขียว ใหไปสัญญาไฟถัดไป ในนํ้ าพระทยัของพระเจา ถาเปนไฟเหลือง หมายความวาใหรอคอยกอน

พระวจนะ
"มี 3 สิง่บันทึกไวในสวรรค พระบิดา พระวจนะ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ และ 3 สิ่งน้ีเปนหนึ่ง" (1 ยน 5:7) [ขอ

พระคํ านี้มีเฉพาะในฉบับคงิสเจมส ผูแปล]
พระวิญญาณบริสุทธิ์จะไมเคยบอกใหทานทํ าในสิ่งที่ขัดแยงกับพระลักษณะของพระเจา หรือขัดแยงกับพระคัมภีร

บริสุทธิ์ ความคิดที่ขัดแยงที่ดูเหมือนวาจะเปนคํ าตอบตอคํ าอธิษฐานของทาน อาจมาจาก จิตตนาการในจิต (Soulish 
imagination) ความเห็นแกตัวที่หลอกลวง (Selfish deception) หรือมาจากมาร ทํ าใหความจริงถูกบิดเบือนไป (2 ปต 
3:16) อยางเชน พวกพยานของพระเยโฮวาห (Jehovah's Witnesses) และพวกมอมอน (Mormons)

น้ํ าพระทยัพระเจา(พระประสงค)
พระประสงคเฉพาะของพระคริสตและขอแนะนํ าใหแตละบุคคล และงานรับใชในพระกายไมเหมือนกัน ดังน้ัน พระ

คมัภีรสามารถใหทิศทางโดยทั่วไปของพระกายทั้งหมดเทานั้น
กองทพัของพระเจาแหงเปนฝายตางๆ ฝายเทศนา (Preaching div.) ฝายอธิษฐาน (Praying div.) ฝายจาย 

(Paying div.) (ผูคํ้ าจุน) ดังน้ัน เราตองการรูพระประสงคหลักของพระเจาสํ าหรับเรา

พระเจาใชวิธีการตางๆในการสํ าแดงสวนตัวใหแตละบุคคลตางๆกัน
• พระองคทรงนํ าโยเซฟโดยความฝน พระองคตรัสกับโมเสสดวยเสียงที่ไดยินไดออกมาจากไฟ
• พระองคกระซิบกับเอลียาหดวยเสียงนิ่งแผวเบา (A still small voice)
• พระองคทรงสงทูตสวรรคกาเบลียลมาหามารีย
• พระองคปรากฏสวนตัวแกเปาโลในศักดิ์ศรีพระกายพระเยซู
• พระองคตรัสกับดาวิดโดยผานคํ าเผยพระวจนะของซามูเอล และนาธัน
• พระองคสงถอยคํ าถึงเยฮูโดยทางผูพยากรณเอลีชาและคนอื่น
• พระองคทรงนํ าทีโมธีโดยทางการวางมือของผูใหญพรอมดวยการเผยพระวจนะ
• และพระองคทรงนํ าพระเยซูโดยการสํ าแดงความรู(วิวรณ)
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บทที ่10 ความพยายามในธุรกิจ และความจํ าเริญมั่งคั่งทางการเงิน

รีมา (Rhemas) คํ าเผยพระวจนะสวนตัว และของประทานตางๆ ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ สามารถเกิดขึ้นไดใน
ความพยายามทางธุรกิจ และความจํ าเริญม่ังคั่งทางการเงินของคริสเตียน คํ าพยานจํ านวนมากถูกบอกเลาเกี่ยวกับความ
เขาใจเหนือธรรมชาติ และการทรงนํ าในการตัดสินใจนํ ามาซึ่งผลกํ าไรทางธุรกิจใหแกผูรับใชและคริสเตียนที่เปนนักธุรกิจ

นิตยสาร วอยส (Voice) รายเดือนตีพิมพอยางเปนทางการ ของกลุมนักธุรกิจพระกิตติคุณสมบูรณสัมพันธ
ระหวางประเทศ เปนเวลาหลายปที่ไดตีพิมพคํ าพยานของบุคคลตางๆ เกี่ยวกับความพยายามทางธุรกิจและความจํ าเริญ
ม่ังคัง่ทางการเงินของพวกเขาเหลานั้น แตเพราะวาการขาดแคลนผูพยากรณที่กระตือรือรนและเติบโตในคริสตจักรในชวง 
30 ปที่ผานมา มีคํ าพยานเพียงจํ านวนนอยเทานั้น วาผูพยากรณไดใหคํ าเผยพระวจนะในเรื่องที่เกี่ยวของนี้ นักธุรกิจ
ตองการ การรับใชของผูพยากรณที่จะอวยพรธุรกิจของเขา บัดนี้ เราจะตองการคํ าแนะนํ าเหนือธรรมชาติมากยิ่งขึ้น เพ่ือ
จะทํ าใหธุรกิจของคริสเตียนจํ าเริญขึ้น

กองทัพ 3 แผนก
กองทัพของพระเจามี 3 แผนก คือ

• แผนกเทศนาพระคํ าจากพระเจา (The prophetic-preaching division)
• แผนกจาย-จัดเตรียม (The paying-providing division)
• แผนกจัดการอธิษฐาน (The praying-procuring division)

บุคคลเหลานั้นที่ปรนนิบัติดวยการจัดเตรียมการเงิน ตองการพวกผูพยากรณอยางยิ่ง และ การอธิษฐานเผื่อการ
สงครามจากแผนกอื่นๆ

บทรวบรวมพื้นฐานของถอยคํ าพระเจา
1. กอนที่คํ าเผยพระวจนะที่ยิ่งใหญจะสํ าเร็จ สิ่งตางๆจะแยเสมอกอนที่มันจะดีขึ้น
2. ความลาชาไมใชการปฏิเสธ แตถูกกํ าหนดใหนํ าการอุทิศของบุคคลมาสูพระเจา และความมั่งคั่งของเขา

มาสูจุดประสงคของพระเจา
3. ความเจริญเติบโตและความมั่งคั่งมาจากพระเจา สํ าหรับประชากรของพระองค
4. จุดประสงคของขบวนการแผนการสํ าหรับการจัดเตรียม มีความหมายตอพระเจา มากกวาผลลัพธสุด

ทาย เพราะความเติบโตเปนผูใหญของบุคคลมีความหมายตอพระเจามากกวา ความจํ าเริญม่ังคั่งทางการ
เงิน

5. พ้ืนฐานความสํ าเร็จในพระคัมภีรตองอดทน และฝกฝนอยางม่ันคง เพ่ือจะใหกอใหเกิดสิ่งที่ทรงสัญญาไว
6. "โรคซาอลู" ด้ือร้ัน หลอกลวงตัวเอง คิดเห็นแกตนเองฝายเดียว และตํ าหนิบายเบี่ยง ตองถูกบรรเทาลง

และถวายแดพระคริสต มิฉะน้ันมันจะกอวินาศกรรมแกบุคคล
7. คํ าเผยพระวจนะที่ ตีความผิด และใชผิด จะออกนอกลูนอกทางจากจุดประสงคของพระเจา และหยุดยั้ง

พระสัญญาที่จะสํ าเร็จตามนั้น
8. "เหตุจูงใจอยางบาลาอัม่" ของความตะกละและอยากได อํ านาจและชื่อเสียง จะขัดขวางพระพรตางๆของ

พระเจา บนพระสัญญาของพระองคตอบุคคลหนึ่งๆ หรือตอโครงการ
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       คนหาผูพยากรณ

ผูพยากรณสามารถเผยพระวจนะเฉพาะเจาะจง สํ าแดงถอยคํ าเกี่ยวกับปญหาตางๆที่เปนอุปสรรคตอธุรกิจ รวม
ทั้งทิศทางใหมๆ ความเคลื่อนไหวตางๆ และเปาหมายตางๆ นักธุรกิจจํ านวนมากคนหาผูพยากรณเพ่ือการยืนยัน กอนที่
จะตัดสินใจในเรื่องหลักๆ น่ีเปนการฝกฝนอยางพระคัมภีร กษตัริยสวนใหญของยูดาห คนหาถอยคํ าจากผูพยากรณ เพ่ือ
พิจารณาวาเขาควรทํ าสิ่งตางๆหรือไม

     ตัวอยางในยุคปจจุบัน
ตวัอยางที่ดีอันหนึ่ง ที่ผูพยากรณสามารถชวยนักธุรกิจน้ีอยูในหนังสือของ โนเวล เฮล (Norvel Hayes) หนังสือ

ชือ่ ของประทานในการเผยพระวจนะ (The Gift of Prophecy) ตอไปน้ีเปนคํ าเผยพระวจนะสวนตัว โดย เค็นเน็ท เฮเกน
แก โนเวล เฮล และดูวา โนเวล เฮล เขาตอบสนองอยางไร

"ศัตรูกํ าลังจะโจมตีการเงินของเจา และหมอกดํ าจะมาเหนือการเงินของเจา แตถาเจายังคงทํ าพระราชกิจใหเรา 
และสัตยซ่ือ และถาเจาจะอธิษฐาน และอธิษฐาน และอธิษฐาน และอธิษฐาน และอธิษฐาน เจาจะหลุดออกจากการ
ถูกโจมตีน้ี เราจะนํ าเจาออกจากการจูโจมของศัตรู และเจาจะประสบความสํ าเร็จทางการเงิน มากยิ่งกวาที่เจาเคยมี"

ขาพเจา (โนเวล เฮส) พูดวา โจมตีการเงินของผมหรือ ผมไมมีปญหาเรื่องการเงินเลย ผมเปนเจาของบริษัทผู
ผลิตแหงหน่ึง รวมทั้งภัตตาคารอีก 6 แหง ผมทํ าเงินได 4000 ถึง 6000 ดอลลาหตอสัปดาห สวนใหญมาจากธุรกิจที่มี
แผนกจัดจํ าหนายออกไป

ประมาณ 6 เดือนตอมา แลวฟาก็ลนลงมาใสผม หมอกดํ าไดลงมาเหนือผม ในทันใดนั้น ผูจัดการภัตตาคารของ
ผม 3 คน ก็ไมนาไววางใจ และภัตตาคารตางๆก็ไมสามารถทํ าเงินไดอีกเลยโดยสิ้นเชิง

เลขานุการของเขา (โนเวล เฮส) ที่ทํ างานกับเขามานาน ก็ขโมยเงินไปหลายพันดอลลาหภายในเวลาไมถึงหน่ึงป 
จากความมั่งคั่งอยางมาก มาเปนการตอสูเพ่ืออยูรอด เฮส จํ าถอยคํ าของผูพยากรณเฮเกนได เขาอธิษฐานตอไป และ
อธษิฐานตอไป และอธิษฐานตอไป เขาตอตานการทดลองที่จะอธิษฐานดวย การสงสารตัวเอง หรือ ไมเชื่อ หรือ ถามพระ
เจาวา "ทํ าไมตองเปนขาพระองคดวย"

ในขณะท่ีเขาไปเยี่ยมเพ่ือนผูรับใชครอบครัวหน่ึง ชื่อ กูดวิน (Goodwins) คุณกูดวิน (ผูภรรยา) ไดพูดขอความ
เปนภาษาแปลกๆใหกับเขา และ คุณกูดวิน (ผูสามี) ไดแปลภาษาแปลกๆนั้น

ขอความนั้นคือ "ถาเจาจะไปที่เมืองเทาซา (Tulsa) รัฐโอกาโฮมา (Oklahoma) ใหกับเรา เราจะสํ าแดงเจา 2 สิ่ง 
เม่ือเจาถึงที่น่ัน" โนเวล เฮส บอกวา เขารูจักบุคคลแค 3 คน ในเมืองเทาซา ในเวลานั้น คือชื่อ โรเบิรด ฟอรด และ เฮเกน 
เขาจึงไปบานของอาจารย เค็นเน็ท เฮเกน ที่น่ันเขาไดอธิษฐานใหแกภรรยาของอาจารยเฮเกน

ระหวางทางที่กลับไปขึ้นเครื่องบิน อาจารยเฮเกนพูดกับ โนเวล เฮส วา "โนเวล พระเจาสํ าแดงใหผูรูวา พระองค
ทรงสงคุณมาที่น่ีดวยเหตุผล 2 ประการ ประการแรก เพ่ือคุณจะอธิษฐานใหแกภรรยาของผม และนํ าพระพรมาใหเธอ 
และ ประการที่สอง พระองคตรัสบอกใหผมเผยพระวจนะใหคุณ"

น่ีคือคํ าเผยพระวจนะที่อาจารย เฮเกน ใหกับ โนเวล เฮส "เจาไดผานการทดสอบความเชื่อของเรา และเพราะวา
เจา ลูกเอย เจาไดเชื่อฟงเรา และเพราะวาเจาไดเชื่อฟงเรา แสงสวางของเราจะสองลงมาจากสวรรค มันจะเจาะผานหมอก
ดํ าทั้งสิ้น และสองเหนือเจา มันจะสองเหนือการเงินของเจา และมันจะมา และมา และมา ในความอุดมแกเจา"
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พระเจาไดเริ่มนํ าสัญญาที่ทรงจัดเตรียม และความโปรดปราน เขามา จนกระทั่งวันหนึ่ง บัญชีการเงินของเขา 

จาก 85 เหรียญ เปนมากกวา 100,000 เหรียญ เขาสรุปเร่ืองนี้อยางไร ใหเราฟงขอความของเขาดีกวา
ใหขาพเจาบอกเรื่องนี้ตอทาน คํ าเผยพระวจนะ เดือดขึ้นมาตอทานอยางเหนือธรรมชาติ จะบอกวาทานจะไปที่

ไหน และทํ าอะไร ในขณะที่ทานไมรูจะไปไหนและทํ าอะไร ขาพเจาไมรูวาตองไปเยี่ยมกูดวิน จนกระทั่งกอนขึ้นเครื่องบิน 
15 นาที พระเจาตรัสบอกขาพเจา ขาพเจาไมรูวา พระเจาตองการใหกูดวิน เผยพระวจนะใหขาพเจาไปที่เมืองเทาซา ถา
ขาพเจาไมเชื่อฟงพระวจนะและไมไปเมืองเทาซา ขาพเจาคงไมไดนํ าพระพรไปถึงภรรยาของเฮเกน และขาพเจาก็คงไม
ไดรับคํ าเผยพระวจนะจากอาจารยเฮเกน ซ่ึงทํ าใหขาพเจาสิ้นสุดการทดลองและสงครามในอาณาจักรการเงินเปนเวลา 3 
ป เม่ือคํ าเผยพระวจนะมาถึงทานจากพระเจา โดยผานทางบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่รูจักพระเจา และทานนับถือพวกเขาเหลา
น้ัน คํ าเผยพระวจนะสามารถนํ าพระพรที่ยิ่งใหญมาสูทานได ไมเพียงเฉพาะทาน แตสํ าหรับคนอื่นๆดวย

สังเกต มีกุญแจในพื้นฐานของคํ าเผยพระวจนะตรงนี้ สํ าหรับความเชื่อที่จะเชื่อฟง เม่ือพระเจาบอกใหใครบางคน
ทํ าอะไรบางอยาง พระองคไมคอยบอกวา ทํ าไม ใคร หรือ เมื่อไร รายละเอียดเหลานี้จะตามมาภายหลัง หลักจากที่
เชื่อฟงคํ าสั่งแรกแลว พระองคตรัสกับเฮสวา "ไปที่เทาซา และเราจะสํ าแดงสองสิ่งเม่ือเจาไปถึงที่น่ัน" เหมือนกับคํ าที่พระ
องคตรัสกับอับราฮัมวา "ออกนอกประเทศนี้และไปแผนดินที่เราจะสํ าแดงใหเจาดู" และเฮสเหมือนอับราฮัม "โดยความ
เชื่อ.... ออกไปโดยไมรูวาจะไปไหน"

นักเทศนหรือนักธุรกิจ ผูซ่ึงยืนยันจะรูรายละเอียดใหมากกอนที่เขาจะกระทํ าในความเชื่อ จะไมสามารถประสบ
ความสํ าเร็จที่ยิ่งใหญ ตามถอยคํ าแหงพระสัญญาตางๆได ถาเราสามารถเขาใจถอยคํ าโดยตรรกของมนุษย และสามารถชี้
ออกไปในรายละเอียดไดวา มันสามารถทํ างานทั้งหมดไดอยางไร ถอยคํ านั้นอาจจะไมใชมาจากพระเจา แตอาจเปนหลัก
การทางธรรมชาติเหตุผลของมนุษยและประสาทสัมผัสทั้งหา มักจะเปนอุปสรรคที่ยิ่งใหญที่สุดที่จะใหคํ าเผยพระวจนะ
สวนตัวสํ าเร็จตามนั้น

ผูที่ไมสามารถประพฤติบนฐานของพระวจนะของพระเจา ไมควรไปหาผูพยากรณ เพื่อขอถอยคํ าจาก
พระเจา ถาพวกเขาจะทํ าตามวิธีของพวกเขา และตามมาตรฐานของโลกเพื่อความสํ าเร็จของพวกเขา ดังน้ันแลวพวกเขา
กจ็ะไมเสียเวลาของพวกเขา และเสียเวลาของผูพยากรณ ที่จะหาคํ าเผยพระวจนะเพื่อธุรกิจและการเงินของพวกเขา วิธี
ของพระเจา กับวิธีของมนุษยฝายเนื้อหนัง น้ันแตกตางกันมาก เม่ือเราพยายามผสมผสานทั้งสองเขาดวยกัน มันจะทํ าให
สถานการณทั้งหมดสับสน (1 คร 2:14 , อสย 55:8-9)

น่ีเปนสถานการณของคริสเตียนที่เปนนักธุรกิจสวนมาก ซ่ึงมอบถวายธุรกิจของเขาแดพระเจา แตยังคงทํ าการ
ตามมาตรฐานของโลก ถาบุคคลผูหน่ึงถวายธุรกิจของเขาแดพระเจา และทูลขอพระเจาอวยพระพร แตไมทํ าธุรกิจตาม
การทรงนํ าของพระเจา ดังน้ีนแลวเขาไดนํ าตัวเขาเองเขาไปในกระแสที่ตัดกันของความพินาศและหมดตัว เราตองตัดสิน
ใจและเดินไปในทางใดทางหนึ่งทั้งหมดเพื่อความสํ าเร็จ

มนุษยที่เปนของโลกรูวาจะประสบความสํ าเร็จทางการเงินอยางไร และพระเจาก็รูเชนกัน หลักการพื้นฐานและขั้น
ตอนตางๆนั้นคลายกัน แตมีความแตกตางกันมากเพียงพอที่จะใชแทนกันไมได วิธีการทั้งสองไมสามารถใชในธุรกิจเดียว
กันและทํ าใหประสบความสํ าเร็จ น้ํ ามันเบนซินกับน้ํ ามันดีเซลที่ใสเขาไปในถังเดียวกัน ไมสามารถทํ าใหรถวิ่งอยางมีประ
สิทธิภาพได ผูที่ถวายธุรกิจและพิจารณาจะทํ าการบนพระวจนะของพระเจา และปรารถนาที่จะกระทํ าในความเชื่อ จะได
รับผลกํ าไรที่ยิ่งใหญจากการรับใชของผูพยากรณและคํ าเผยพระวจนะสวนตัว
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     ทํ าไมนักธุรกิจไมประสบความสํ าเร็จ

ผูทีม่ีสิ่งกระตุนที่ผิด และพื้นฐานที่ไมถูกตอง ไมสามารถสํ าเร็จตามคํ าเผยพระวจนะสวนตัวที่เขาไดรับ 
แมวาจะพูดโดยผูพยากรณที่เติบโตแลวและเปนผูพยากรณชั้นนํ า ภายใตการทรงนํ าของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ดิน
แหงจิตของพวกเขาตื้นและแข็ง และดินที่ลึกลงไปแหงจิตของพวกเขาเต็มไปดวยเมล็ดของวัชพืชของการฝกฝนที่ไม
ถูกตอง ประชากรประเภทนี้ไมสามารถสรางผลิตผลได และไมเปนประโยชนตอคริสตจักร จนกวาพวกเขายอมใหพระเจา
แยกพืน้ที่ตื้นและดึงวัชพืชแหงความไมเหมือนพระคริสตน้ันออกจากชีวิตของพวกเขา

โดยสรุป เราควรจะสัมมนาเรื่องสติปญญาและความสมดุลยในธุรกิจและคํ าเผยพระวจนะสวนตัว เราไมสามารถ
ดํ าเนินธุรกิจบนคํ าเผยพระวจนะสวนตัวที่ไดจากคนอื่นๆ แตเราตองการถอยคํ าจากพระเจาเปนบางครั้งคราวเพื่อทํ าให
ธุรกิจของพระเจาสํ าเร็จ จากประสบการณหลายปในแนวนี้ ขาพเจาพบวา ถาเราถูกเรียกโดยพระเจาใหเปนนักธุรกิจ พระ
เจาจะประทานความสามารถ สติปญญา และความรอบรู ที่จํ าเปนที่จะทํ างานได

แมวาขาพเจาเปนผูพยากรณ ในฐานะประธานของโรงเรียนการรับใชแหงหน่ึง นอยครั้งมากที่ขาพเจาตัดสินใจบน
คํ าเผยพระวจนะสวนตัวจากคนอื่น ขาพเจาตัดสินใจหลักๆบน 3 คํ าของพระเจา คือ พระวจนะ พระประสงค และพระ
มรรคา(วิถีทาง) บางครั้งคํ าเผยพระวจนะสวนตัวเปนเครื่องมือในการพิจารณาพระประสงคของพระเจา และคนพบวิถีทาง
ของพระเจา แตเราตองไมขึ้นอยูบนคํ าเผยพระวจนะของคนอื่น เพ่ือจะใหงานสํ าเร็จในชีวิต

ถาพระเจาไดทรงเรียกคนผูหน่ึงมาเปนศษิยาภบิาล พระเจาจะทรงประทานความสามารถที่เขาจะเตรียมขอความ 
คํ าเทศนา ถาศษิยาภบิาลตองไปหาผูพยากรณทุกสัปดาห เพ่ือบอกวาเขาควรจะเทศนาอะไรในวันอาทิตยน้ี น่ันจะเปน
การขึ้นอยูกับผูพยากรณมากเกินไป หรือเขาอาจจะไมไดถูกเรียกใหมาทํ าหนาที่เทศนา ถานักธุรกิจตองไปหาผูพยากรณ
เพ่ือไดถอยคํ าจากพระเจากอนที่เขาจะบริหารการตัดสินใจประจํ าวัน ถาเชนน้ันเขาก็ไมควรอยูในตํ าแหนงน้ัน

บทที ่11 ถอยคํ าที่พระเจาใช (Prophetic Terminology)
มันจะแสดงวา พระเจาทรงพูดวาอะไร อยางไร พระองคจะทรงพูดดวยภาษาที่เราใชอยูในปจจุบัน

ถอยคํ าที่เก่ียวกับเวลา
ดูเหมือนกับวา พระองคจะไมรีบรอน แตพระองคมาทันเวลาเสมอ ดูเหมือนวาพระองคใชเวลานานกวาที่เรา

คาดคิดไว
ความลมเหลวครั้งใหญในภาพเหตุการณในพระคัมภีร เปนผลสืบเนื่องจากความไมอดทนในพระเจา เม่ือพวกเขา

รอคอยที่จะใหคํ าเผยพระวจนะสํ าเร็จตามนั้น ตัวอยางเชน อับราฮมั เขาออกนอกเวลาของพระเจา และพยายามชวยพระ
เจาใหสํ าเร็จตามนั้น ผลคืออิสมาเอล (ปฐม 16) เม่ือเรากระโดดลํ่ าหนาตารางเวลาของพระเจา เพ่ือใหถอยคํ าสํ าเร็จตาม
น้ัน เราทํ าบางสิ่งโดยเนื้อหนัง

ซาอูลเปนตัวอยางที่ดีอีกตัวอยางหนึ่ง เขาคิดวาพระเจาลมเหลวที่จะมาใหทันเวลา อยางที่พระเจาทรง
สญัญาไวกับซามูเอล ดังน้ันซาอูลจึงผลักดันตัวเองใหไมเชื่อฟง และถวายเครื่องบูชาแทนที่จะรอคอยซามูเอลมากอน

ปจจุบันนี้ ถึงแมจะดูเหมือนวาสายไปเสียแลว การหยารางกํ าลังอยูในชั้นศาล ธุรกิจกํ าลังจะลมละลาย โอกาสใน
งานรับใชกํ าลังหลุดลอยไป แพทยบอกวาหมดหวัง พายุกํ าลังมุงตรงมาที่บานของคุณ แตถาพระเจาไดตรัสถอยคํ าสัญญา
ที่ชัดเจนกับทาน พระองคจะมาตรงเวลา เวลาของพระองค พระองคจะอยูที่น่ันกูสถานการณ หรือ พระองคจะทํ าใหฟนมี
ชวีิตอีกครั้งหน่ึง
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พระเจามีเวลา และเหตุผลที่ใหสิ่งตางๆเกิดขึ้น ตารางของพระองคไมมีเหตุผลเสมอไป เหมือนกับเหตุผลของมนุษย

จิตใจของเราอาจถามวา "ทํ าไม" ตารางเวลาของพระองคมีความจํ าเปนสํ าหรับความเต็มบริบูรณ การเติบโต และนํ าทุกสิ่ง
ทกุอยางเขามาตามขั้นตอนที่ถูกตอง

• Fullness of time (กท 4:4 , อฟ 1:10)
• Due time (1 ทธ 2:6 , รม 5:6)
• Season , a time , in His time (ปญจ 3:1 , 11 , 17 , สดด 105:19)
• Times or seasons (กจ 1:7-8)
• Reap in due season (กท 6:9)

ถอยคํ าจํ าเพาะของพระเจา (God's prophetic terminology concerning certain words)
ทันทีทันใด (Suddenly , Immediately) กจ 2:2 (Suddenly)
บัดน้ี หรือ วันน้ี (Now or this day)

เม่ือเราไดยินคํ าวา "บัดนี้(เวลานี้)" หรือ "วันนี้" เรามักคิดวาหมายถึง "ทันทีทันใด" หรือ "ภายใน 24 ชั่วโมง" คํ า
เหลานี้ไมไดหมายความวาอยางนั้นเสมอไป

ซามูเอลผูพยากรณไดบอกกับกษัตริยซาอูลวา "บัดนี้(เวลานี้)(now)" ราชอาณาจักรของซาอูลจะไมดํ ารงอยูตอไป 
ถาเราไดยินคํ าเผยพระวจนะนี้ เราอาจคาดหมายวามันจะสํ าเร็จตามนั้นในทันทีทันใด แตตามตารางเวลาในคํ าเผยฯนี้ "
บัดนี้" คือ 38 ปใหหลัง (1 ซมอ 13:1-14)

"ในวันนี้ (this day) พระเจาไดทรงฉีกราชอาณาจักรอิสราเอลเสียจากทาน และทรงมอบใหแกผูอ่ืนที่ดีกวาทาน (1 
ซมอ 15:28) เปนเวลา 24 ปหลักจากนั้นราชอาณาจักรจึงเปลี่ยนมาสูดาวิด

เราตองไมวินิจฉัยคํ าเผยพระวจนะวาเท็จ เพียงเพราะมันไมสํ าเร็จตามเวลาที่ตนเองไดคาดการณไว
ถาคํ าเผยพระวจนะพูดถึงเวลาและวันที่แนนอน เชน "พระเจาตรัสดังน้ีวา เจาจะไดรับเช็คจํ านวน 1,000,000 

เวลาเที่ยงของวันที่ 13 เดือนตุลาคม 1994" ถาเชนน้ีเราจึงสามารถระบุวาคํ าเผยเท็จ ถามันไมสํ าเร็จตามนั้นในเวลาที่
กํ าหนด แตถาใชคํ าวา "ในเวลาอันใกลน้ี" "วันนี้" "บัดนี้" หรือ "ในอนาคตอันใกลน้ี" เราจึงจะสามารถกํ าหนดเวลาใดๆใน
คํ าเผยพระวจนะได

บางครั้งเปนการยากที่เราจะพิจารณาวา คํ าเผยพระวจนะนั้นเปนคํ า อดีตกาล หรือ ปจจุบันกาล หรือ เปนคํ า
อนาคตกาล

จากพ้ืนฐานของตัวอยางในพระคัมภีร และจากประสบการณของผูเขียนเอง (Dr. Hamon) ตารางเวลาสํ าหรับถอยคํ า
ของพระเจานี้ อาจจะเปนประโยชนแกทานบาง แตไมเจาะจงแนนอนเสมอไป

• ทันทีทันใด (Immediately) หมายถึง 1 วัน ถึง 3 ป
• ในเร็วๆนี้ (Very soon) หมายถึง 1-10 ป
• บัดน้ี หรือ วันเวลานี้ (Now or this day) หมายถึง 1-40 ป
• เราจะ (I will) โดยปราศจากเวลากํ าหนดที่แนนอน หมายถึง พระเจาจะกระทํ าในเวลาใดเวลาหนึ่งของชีวิต

ของคนนั้น ถาเขาเชื่อฟง
• ในไมชา (Soon) เปนคํ าที่พระเยซูคริสตทรงใช วา พระองคจะกลับมาในไมชา เกือบ 2000 ปแลว
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ถอยคํ าพระเจามีนัยถึงข้ันตอน
อดทน (Patience)

เม่ือคํ าเผยพระวจนะสัญญาวา เราจะตองมีความอดทนมาก เราตองระลึกถึง โรม 5:3 วา "ความทุกขยากนั้นทํ า
ใหเกิดความอดทน" ปญหาตางๆ , ความกดดันตางๆ , การทดลองตาง , และความลาชา ทํ าใหเราใหพระวิญญาณบริสุทธิ์
สามารถทํ างานโดยผานเวลาของ จิตใจที่ฟกชํ้ า , ความนึกคิดที่กระเจิดกระเจิง , วิกฤตการณของโลก ใหประสบการณ
แหงชัยชนะแกเรา ซ่ึงเพ่ิมพูนความหวังของเรา

สตปิญญา(Wisdom)
เม่ือพระเจาตรัสวา พระองคจะทรงประทานสติปญญาแกเรา น่ันหมายความวา พระองคจะอนุญาติใหปญญา

ตางๆและสถานการณตางๆเกิดขึ้น ซ่ึงอยูในวิสัยความสามารถของทานที่จะแกได สิ่งเหลานั้นจะบังคับใหเราเอาสติ
ปญญาของพระเจาออกมา ใหโอกาสแกพระองคที่จะสํ าเร็จตามพระสัญญาของพระองค เราไมจํ าเปนตองใชสติปญญาของ
พระเจา เวนไวแตวา สติปญญาของมนุษยจากทุกแหลงพิสูจนแลววาไมเพียงพอในการแกปญหา

ความรัก
เม่ือเราไดรับถอยคํ าบอกเราวา เราตองสํ าแดงความรักของพระเจา น่ันหมายความวา เราจะเขาไปเกี่ยวของกับ

บคุคลที่ไมมีความรัก

ความเชื่อ
เราสามารถมีความเชื่อได 3 ประเภทคือ ความเชื่อแหงความรอด , ของประทานมีความเชื่อ และ ผลของพระ

วญิญาณแหงความเชื่อ เม่ือเราไดรับคํ าเผยพระวจนะวาเราจะมีความเชื่อที่ยิ่งใหญ เราควรจะระลึกวา ผลของความเชื่อมี
ชวีติบนรมิขอบของความหายนะในความตองการการอัศจรรย ถาเราไมเคยถูกพระเจาจับใสสถานการณอันหนึ่ง ซ่ึงเราไม
สามารถไดในสิ่งที่เราปรารถนาโดยความตองการของเราเอง เราจะไมเติบโตขึ้นในผลของความเชื่อ

สราง ขยาย เพิ่มพูน
บางครั้งพระเจาตรัสวา "เราจะสราง เพ่ิมพูน ขยาย" แตเปนการสรางเพิ่มขึ้น เปนการวางรากฐานที่ลึกมากขึ้น

สํ าหรับสิ่งที่สรางใหยิ่งใหญขึ้น (a greater building) และนั่นหมายความวา เราตองรื้อสิ่งปลูกสรางเกาลง ขุดของเกาออก 
รากฐานที่จํ ากัด และวางอันใหม การรับใช 10 ชั้น แทนการรับใช ชั้นเดียว

การเก็บเกี่ยวใหญ
ถอยคํ าที่บอกเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวฝายจิตวิญญาณ ตองการการอุทิศถวาย , ความบากบั่นขยันหม่ันเพียร , 

ความรวมมือ และการตอบสนอง ความเชื่อที่ปราศจากการกระทํ านั้นคือความตาย

ชยัชนะที่ยิ่งใหญ
เราไมสามารถมีชัยชนะที่ยิ่งใหญได โดยปราศจากการสงครามที่ยิ่งใหญ สงครามเล็กๆใหชัยชนะเพียงเล็กๆ ดัง

น้ันเม่ือไรก็ตามที่เราที่เราไดรับทํ านองวา "ชัยชนะ" "มีชัย" หรือ "ยิ่งหวาผูพิชิต" เราคาดหมายถึงการตอสูได
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การคืนสูสภาพเดิม (Restoration)

คํ าวา "คืนสูสภาพเดิม" มีสองความหมาย เม่ือพระเจาตรัสวา พระองคจะคืนสภาพบางสิ่งบางอยางที่แนนอนให
กบัเรา น่ันหมายความวา เราจะไดรับบางสิ่งบางอยางที่เราไดสูญเสียไปหรือหายไป แตถาพระองคตรัสวาพระองคจะคืน
สภาพเรา พระองคกํ าลังพูดถึงขั้นตอนหลายอยาง

การสํ าแดงใหม นิมิต นํ ามาซึ่งการรับใช
น่ีเปนถอยคํ าประเภทที่ทูตสวรรคกาเบลียลใช เม่ือทานใหคํ าเผยพระวจนะสวนตัวกับมารีย ถึงการกํ าเนิดงานรับ

ใช(พระคริสต)ที่จะอวยพรทั้งโลก
กอนที่จะเปนขบวนการกํ าเนิด เราตองมีความสัมพันธ (Relationship) กับพระเจา ที่จะใหโอกาสกับพระวิญญาณ

บริสุทธิ์ที่จะหวานเมล็ดของความเชื่อและหวานนิมิต นิมิตก็จะเติบโตขึ้นเหมือนกับทารกในครรภของวิญญาณของเรา 
ความอดทน การปรบัแตง และความยืดหยุนในพระเจา เปนสิ่งที่ตองการในขบวนการที่ยาวไกลทีจ่ะปลดปลอย

เหมือนการคาดหมายของแมที่ตั้งครรภ จิตของเราถูกยืดออก จนกระทั่งเรารูสึกวาเราไมสามารถยืดออกมากกวา
น้ีอีกตอไป เราจะงุนงานอุยอายในการเดินฝายวิญญาณของเรา รูสึกผิดรูปผิดแบบ เหมือนกับหญิงมีครรภ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในเดือนสุดทายของการตั้งครรภ เหมือนกับเธอ เราพบวาสิ่งตางๆเลวรายลงกอนที่มันจะดีขึ้น การลงแรงที่เจ็บ
ปวดนํ ามาซึ่งการปลดปลอย

การรับใชทั่วโลก การรับใชที่จดจํ าได การรับใชที่ประสบความสํ าเร็จ การรับใชที่เปนเศรษฐี
ผูคนสวนมากที่มีโอกาสที่จะจํ าเริญม่ังคั่งยิ่งใหญ และมีเกียรติอํ านาจ ลมเหลวไมเกิดขึ้น แมแตคริสเตียนที่

ประกอบเต็มไปดวยพระวิญญาณ ผูซ่ึงไดรับคํ าเผยพระวจนะจํ านวนมากเกี่ยวกับโอกาสที่ยิ่งใหญของพวกเขา และนํ้ าพระ
ทัยพระประสงคของพระเจาสํ าหรับชีวิตของพวกเขา ไมเคยพบวาคํ าเผยพระวจนะเหลานั้นสํ าเร็จตามนั้น ทํ าไม เพราะวา
พวกเขาไมมีความปรารถนาที่จะจายคางวด (They are not willing to pay the price) ที่จะผานตามขบวนการของพระเจา
ที่จํ าเปนตองมี เพ่ือที่จะบรรลุพระสัญญา

ยิง่การรับใชที่ยิ่งใหญมากขึ้น พระเจาก็ยิ่งตองใชเวลาในการสรางบุคคลมากขึ้น ถอยคํ าพระสญัญที่ยิ่งใหญในการ
ทีมี่ฤทธิ์เดชมากขึ้น ขบวนการของการจัดเตรียมก็ยิ่งนานขึ้น สิ่งเหลานี้เปนความจริงในการจัดเตรียมของพระเจาสํ าหรับ 
ดาวิด โยเซฟ อับราฮัม และโมเสส

บคุคลเหลานั้นที่ "ประสบความสํ าเร็จ" แบบทันทีทันใด โดยปราศจากการผานขบวนการที่แทจริง โดยปกติแล
วจะไมสามารถรักษาความบริสุทธิ์สวนตัวของพวกเขาไวได หรือไมสามารถเติบโตขึ้นมาได ไมสามารถมีการรับใชที่เปน
ไปไดอยางสูงสุด พวกเขาอาจรักษาตํ าแหนงยืนของเขาไวได แตพวกเขาจะสญูเสียการอยูจํ าเพาะพระพักตรพระเจา
รวมทั้งลํ าดับความสํ าคัญของพวกเขา และการถวายตอพระประสงคของพระเจา กษัตริยซาอูลและซาโลมอน คือ สองตัว
อยางที่ดีสํ าหรับโศกนาฏกรรมนี้

น่ันทํ าใหเปาโลพูดวา "ขาพเจาพอใจในความเจ็บปวด เพ่ือฤทธิ์เดชของพระคริสตจะไดอยูในขาพเจา" (2 คร 
12:9) (I glory in my infirmities)

ถาเราไมมีความปรารถนาที่จะผานขบวนการที่จํ าเปน เราไมควรที่จะเชื่อ หรืออธิษฐานเพื่อใหสํ าเร็จตามคํ าเผย
พระวจนะสวนตัวเกี่ยวกับเรื่อง ฤทธิ์เดชที่ยิ่งใหญ , ตํ าแหนงที่ยิ่งใหญ หรือความมั่งคั่งที่ยิ่งใหญ ถาเราไมมีความ
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ปรารถนาที่จะใหพระเจาหลอหลอมหรือสรางเราสํ าหรับ การรับใชที่กลาแข็ง เราก็ไมควรที่จะคาดหมายถึงการรับใชที่กลา
แข็ง เปนการดีที่จะอยูอยางเล็กๆ และรักษาการรับใชปจจุบันไว ดีกวาจะเปนอยางกษัตริยซาอูล และก็สูญเสียมันทั้งหมด

เราจะ(พระเจาจะ) , เจาจะ , เราจะ(พระเจากับเราจะ)
เม่ือพระเจาตรัสวา "เราจะ" เกี่ยวกับสิ่งตางๆที่ยิ่งใหญที่พระองควางแผนวาจะทํ า พระองคไมไดหมายความวา 

พระองคจะทรงกระทํ าดวยพระองคเองเพียงลํ าพัง โดยไมมีเรามีสวนเกี่ยวของ หรือรวมดวย เม่ือพระองคตรัสวา "เราจะ" 
พระองคหมายถึง "เราจะ(พระเจากับเราจะ) "เราจะกระทํ ามันในเจาและโดยผานเจา เราจะใหเจาสามารถทํ าได"

อพย 6:6-8 เหตุฉะน้ี จงกลาวแกชนชาติอิสราเอลวา 'เราคือพระเยโฮวาห เราจะนํ าพวกเจาไปใหพนจากงาน
ตรากตรํ า ที่ชาวอียปิตเกณฑใหทํ า และจะใหพนจากการเปนทาสเขา เราจะชวยกูเจาดวยแขนที่เง้ืองา และดวยการ
พิพากษาอันใหญหลวง ๗. เราจะรับพวกเจาเปนประชากรของเรา และเราจะเปนพระเจาของพวกเจา พวกเจาจะรูวา เรา
คือพระเยโฮวาหพระเจาของเจา ผูนํ าเจาไปใหพนจากงานตรากตรํ าที่ชาวอียิปตเกณฑใหทํ า ๘. เราจะนํ าพวกเจาเขาไป
ในแผนดิน ซ่ึงเราไดปฏิญาณไววา จะใหแกอับราฮัม แกอัสอัค และแกยาโคบ เราจะยกแผนดินน้ันใหแกเจาเปนกรรมสิทธิ์ 
เราคือพระเจา' ฟงดูแลวเหมือนกับวา ไมมีเงื่อนไข คํ าเผยพระวจนะที่บริบูรณซ่ึงไมขึ้นกับสิ่งตางๆของมนุษยโดยสิ้น
เชิง

อยางที่เราทราบจากหนังสืออพยพแลวา คํ าวา "เราจะ" ของพระเจาหมายความวา พระองคจะทรงรวมงานดวย
กบัความพยายามของพวกเขาเองดวย "เราจะทํ าการอยางเหนือธรรมชาติในเรื่องที่เจาไมสามารถทํ าการในทางธรรมชาติ
ได เราจะยุงในสวนตางๆที่เกี่ยวของและเราจะดูแลสถานการณอ่ืนๆให เราจะเปนภาระเอง สิ่งที่มองไมเห็น ฤทธานุภาพ
จะทํ าใหเจากระทํ าใหไดชัยชนะ เราจะสํ าแดงการอัศจรรยใหแกเจา สติปญญา ที่จะเดินในทางตางๆของเรา และกระทํ า
พระประสงคของเรา และอดทนตอชัยชนะ จนกวาเจาจะไดสํ าเร็จตามถอยคํ าแหงพระสัญญา"

ในทางกลับกัน เม่ือพระเจาตรัสวา "เจาจะ" พระองคก็หมายความวา "เรา(ทั้งสอง)จะ" เอาเรื่องกิเดโอนเปนตัว
อยาง เม่ือทูตสวรรคของพระเจาใหคํ าเผยพระวจนะสวนตัวกับเขา "เจาบุรุษผูกลาหาญเอย พระเจาทรงสถิตกับเจา ...... 
จงไปชวยคนอิสราเอลใหพนจากเงื้อมมือพวกมีเดียนดวยกํ าลังของเจานี่แหละ เราใชใหไปแลว มิใชหรือ" (วนฉ 6:12-14)
ไมวาถอยคํ าวา "เราจะ" หรือ "เจาจะ" พระเจาหมายถึง "เรากับพระเจาจะ" เราจะกระทํ าการบนแผนดินโลก และพระองค
จะเปนกํ าลังที่มองไมเห็นทํ าการอัศจรรยในฟาสวรรค

บทที ่13 ลกัษณะของคํ าเผยพระวจนะสวนตัว (The Nature of Personal Prophecy)
คํ าเผยพระวจนะสวนตัวจะเปน บางสวน , คืบหนา , และมีเง่ือนไขเสมอ (Partial , Progressive and 

Conditional)

เราเผยพระวจนะเปนบางสวน (We prophesy in part)
"เพราะวาเรารูในบางสวน และเราเผยพระวจนะในบางสวน" (1 คร 13:9) (For we know in part , and we 

prophesy in part) อาน ฉธบ 29:29
"พระเจาไดทรงซอนเร่ืองนี้จากขาพเจา" (2 พกษ 4:27)
ตัวอยางที่ดีของคํ าเผยพระวจนะที่ไมสมบูรณคอืพระสัญญาเรื่องพระมาซีฮา ผูพยากรณแตละคนใหภาพชิ้นเล็กๆ

ถึงการทรงเสด็จมาของพระเยซู คือ ทรงสัญญาดาวิดถึงมรดกนิรันดรสํ าหรับบัลลังกของดาวิด อิสยาหไดพูดถึงผูรับใชที่
รับความทุกข ดาเนียลเห็นการมาถึงแหงชัยชนะของบุตรของมนุษย ไมมีใครเผยพระวจนะพูดถึงเรื่องทั้งหมด
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ถอยคํ าถอยคํ าหนึ่งจากพระเจา จะครอบคลุมสวนหนึ่งของนํ้ าพระทัยของพระเจาสํ าหรับเรา บางครั้งพระเจาพูด

ถงึเรื่องการรับใชที่สุดยอดของเรา แตไมบอกกับเราเรื่องขบวนการถูกทดลองตางๆ
น่ีเปนกรณีเดียวกันกับของโยเซฟ ความฝนของเขาสํ าแดงวา เขาจะมีอํ านาจเหนือพ่ีนองของเขา แตไมบอกถึง

เร่ืองที่เขาจะถูกขายไปเปนทาส หรือเรื่องปญหาตางๆ หรือเรื่องที่เขาตองเขาคุก
การเขาใจคํ าเผยพระวจนะวา สํ าแดงเพียงบางสวนของถอยคํ าของพระเจา จะทํ าใหเราไมสิ้นหวัง เม่ือคํ าเผยพระ

วจนะไมไดกลาวถึงเรื่องที่เกี่ยวของเปนพิเศษ

ถาเราถูกซอนปญหา การผูกมัด หรือความไมเชื่อฟง ในชีวิตของเรา น่ันคือคํ าเผยฯที่เราไดรับพูดเกี่ยวกับชีวิต
ของเราในทางบวก เราไมอาจสรุปวาพระเจาทรงอภัยบาปแกเรา ตัวอยางที่ดีในกรณีน้ีคือโมเสส ใน อพย 4:24-26 เม่ือ
พระเจาจะฆาโมเสส เพราะไมเอาบุตรของตัวเขาสุหนัตตามพระสัญญาของอับราฮัม

คํ าเผยพระวจนะที่ยืดยาว ที่พระเจาใหกับโมเสสกอนหนานี้เกี่ยวกับเรื่องงานรับใชที่ยิ่งใหญของเขา ไมไดสํ าแดง
บาปของเขาในเรื่องนี้ในชีวิตของเขา แตแนนอน การเงียบ(ของพระเจา) ไมไดสํ าแดงวาพระเจายอมผานให ขาพเจาได
เห็นสถานการณเชนนี้หลายครั้งในคริสเตียนและแมแตในตัวผูรับใช ในชวงเวลาหลายปที่พวกเขาไดรับคํ าเผยพระวจนะ
หลายอันในทางบวกจากผูพยากรณและผูเฒาผูใหญ ตลอดชวงชีวิตของพวกเขามีบาปที่หนักหนา พระเจาผูทรงเมตตา
และทรงรบัความเจ็ดปวดยาวนาน กีดกันบาปที่จะมาสูความสวาง เทาๆกับความปรารถนาของมนุษยที่จะไดรับการปลด
ปลอยจากมัน

ในทางตรงกันขาม บางคนสรุปเอาวา งานรับใชของเขาประสบความสํ าเร็จอยางดี และไมมีคํ าเผยฯกลาวถึงเรื่อง
ความผิดความบาปของพวกเขาเลย พระเจาคงไมเอาเรื่อง

คํ าเผยพระวจนะเปดเผยความกาวหนา
ในรายละเอียดของนํ้ าพระทยัและทศิทางของพระเจา พระองคจะทรงคอยๆเปดเผยแผนการในชีวิตของเรา ตัวอยางที่

ดีเรื่องนี้คืออับราฮัม ไดรับคํ าเผยฯ
• ครั้งแรก กจ 7:3
• ครั้งที่ 2 ปฐม 12:1-5
• ครั้งที่ 3 ปฐม 12:7
• ครั้งที่ 4 ปฐม 13:14-17
• ครั้งที่ 5 ปฐม 15:1-21

ปฐม 16:1-16 , ปฐม 17:1-21 , ปฐม 18:1-15 , ปฐม 18:16-33 , ปฐม 21:9-21 , ปฐม 22:1-18 , ปฐม 15:15 , 25:7-
11

คํ าเผยพระวจนะที่มีเงื่อนไข กับ ไมมีเงื่อนไข
จากตัวอยางในพระคัมภีร เราสรุปไดวาคํ าเผยพระวจนะไมสํ าเร็จตามนั้นเสมอไป คํ าเผยฯบางอันมีเง่ือนไข การ

สํ าเร็จตามนั้นขึ้นอยูกับความประพฤติของมนุษย สวงนอันอ่ืนๆเปนแบบไมมีเง่ือนไข จะสํ าเร็จตามนั้นไมวาจะมีอะไรเกิด
ขึ้น

คํ าเผยฯแบบไมมีเง่ือนไข โดยมากมักเปนคํ าเผยฯทั่วไป มากกวาคํ าเผยฯสวนตัว
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คํ าเผยพระวจนะแบบไมมีเงื่อนไข

แผนการจักรวาลสํ าหรับมวลมนุษยชาติ อาจสํ าเร็จตามเวลาหรืออาจจะเลื่อนเวลาออกไปได ขึ้นอยูกับการตอบ
สนองของมนุษย

คํ าเผยพระวจนะแบบไมมีเง่ือนไข อาจไดรับการปรับแตง หรือวางตารางเวลาใหม แตไมอาจยกเลิกได

คํ าเผยพระวจนะแบบมีเงื่อนไข
สามารถยกเลิกได ดัดแปลงได กลับทิศทางได หรือทํ าใหลดนอยลงได มันอาจจะลมเหลวหรือไมสํ าเร็จตามนั้น 

คํ าเผยฯประเภทนี้ที่จะสํ าเร็จตามนั้นได ตองการการเขาสวนที่ถูกตอง และความรวมมือจากบุคคลที่ไดรับคํ าเผยฯนั้น

คํ าเผยพระวจนะสวนตัวทั้งหมดทุกอัน เปนแบบมีเงื่อนไข
ไมมีคํ าเงื่อนไขในคํ าเผยฯวา "เราจะ ..... ถาเจาจะ ......" (เปนที่รูกันระหวางเรากับพระเจา)
กดว 13:26-33 , ปฐม 22:12 , 16-18 , 1 ซมอ 9:15-10:8 , 1 ซมอ 13:13-15 , 1 ซมอ 15:23 , 1 ซมอ 15:24-

16:13
คํ าเผยฯสวนตัว ตองการความเชื่อเพ่ือจะสํ าเร็จตามนั้น และ การเชื่อฟงเพ่ือที่จะไดรับตามนั้น

บทที่ 14 ตอบสนองอยางถูกตองตอคํ าเผยพระวจนะสวนตัว

บทที่ 16 แนวทางสํ าหรับการจัดการคํ าเผยพระวจนะสวนตัว
การตอบสนองที่แนชัดในทาทีและปฏิกิริยา มีความจํ าเปนสํ าหรับเราที่จะใหไดกํ าไรที่สูงสุดที่ควรจะเปนจากคํ า

เผยพระวจนะสวนตัว เม่ือคํ าเผยพระวจนะสวนตัวเปนรีมาเปนจริงมาจากพระเจา การศึกษาฝกฝนจากหลักพื้นฐานพระ
คัมภีรที่ถูกตอง จะตองถูกกระทํ าเพื่อใหเกิดผลและเกิดสิ่งตางๆ ไมวาเราจะไดรับพระสัญญาจากโลโกหรือจากรีมา การ
ตอบสนองอันเดียวกันนั้นตองมีเพ่ือใหไดรับตามพระสัญญา

บนัทึก อาน และภาวนา คํ าเผยพระวจนะสวนตัวของทาน
"อยาละเลยของประทานที่มีอยูในตัวทาน ซ่ึงไดทรงประทานแกทานตามคํ าพยากรณ เม่ือคณะผูปกครองไดวาง

มือของทาน จงภาวนาสิ่งเหลาน้ี โดยถือเปนชีวิตจิตใจ เพ่ือความเจริญของทานจะไดปรากฏแกคนทั้งปวง" (1 ทธ 
4:14-15) ("Neglect not the gift that is in thee, which was given thee by prophecy, with the laying on of the 
hands of the presbytery. Meditate upon these things; give thyself wholly to them; that thy profiting may appear 
to all. ")

ทีโมธีภาวนาคํ าเผยฯไดถูกตองอยางไร นอกจากเขาจะบันทึกคํ าเผยฯไว แลวอานซํ้ าแลวซ้ํ าอีก วิธีการปจจุบัน 
คอื การอัดเทป แลวแกะดวยการเขียน แลวจึงพิมพ

สิง่ประดิษฐใหมๆ เพื่องานรับใชใหมๆ
ถอยคํ าจากพระเจาที่พูดออกมา แตไมไดอัดเทปหรือเขียนไว มีคาเพียงนอยนิดเทานั้น เพราะวารายละเอียด

สํ าคัญจะถูกลืมไปในไมชา ความคิดของเราสามารถจดจํ าถอยคํ าที่แนนอนของคํ าเผยฯไดเพียงเล็กนอยเทานั้น โดย
เฉพาะอยางยิ่งถาคํ าเผยฯยาว เราไมสามารถตอบสนองคํ าเผยฯอยางถูกตองได นอกจากทุกคํ าถูกบันทึกไว แลวอาน 
และทํ าความเขาใจใหทองแท
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การตระเตรียมอยางถูกตองตอคํ าเผยพระวจนะสวนตัว

ถาใครคนหนึ่ง(ผูเผยพระวจนะ)มาหาเรา แลวบอกวาเขาหรือเธอมีถอยคํ าจากพระเจาสํ าหรับเรา เราควรจะขอให
เขารอสักครูจนกวาทานจะเอาเครื่องอัดเทปมา หรือใหเขามาในสถานที่ที่มีเครื่องมือในการอัดเทป ถาไมมีเครื่องอัดเทป 
เราควรขอใหคนอ่ืนชวยจดใหระหวางที่เขาหรือเธอเผยพระวจนะ ในเรื่องนี้ ถาเขาหรือเธอเปนคนของพระเจาที่แทจริง ก็
ไมควรที่จะปฏิเสธเรื่องทํ านองนี้

ถาผูพยากรณไดเผยฯบนธรรมมาส เราตองจดทุกอยางที่จํ าได อยางนอยก็จุดสํ าคัญหลักๆ ขาพเจาเคยบันทึกคํ า
เผยฯดวยวิธีเหลานี้ แมกระนั้นบางอันก็ยังสูญหายไป และไมสามารถนํ ามาเปรียบเทียบกับคํ าเผยฯอันอ่ืนได

การบันทึกทํ าใหเปรียบเทียบและยืนยันได
หลังจากเราบันทึกคํ าเผยฯหลายๆอันและเปรียบเทียบแลว เรามักจะสังเกตเห็นแนวความคิดและถอยคํ าอันเดียว

กัน ปรากฏในขอความจากหลายบุคคลที่ใหคํ าเผยฯซึ่งไมมักคุนกับเรื่องราวที่เขาไดพูด คํ าเผยฯเหลานี้ชวยใหรูวานาจะ
มาจากพระเจา เพราะวามันยืนยันจากปากของพยานหลายคน

ในพระคัมภีร เม่ือพระเจาตองเนนจุดใดจุดหนึ่ง พระองคจะกระตุนผูเขียนใหคํ าเดิมๆ หรือประโยคเดิมหลายๆครั้ง
ทํ านองเดียวกันพระเจาก็กระตุนใหผูพยากรณคํ าสวนตัวกับเรา พระองคก็จะเนนดวยคํ าพูดหลายๆครั้งในคํ าเผยพระ
วจนะครั้งหน่ึงๆ และพระวญิญาณบริสุทธิ์จะทํ าใหผูอ่ืนเผยพระวจนะแนวความคิดอันเดียวกันในเวลาและสถานที่ที่ตางกัน
น่ีเปนเรื่องสํ าคัญเม่ือเราจํ าตองตัดสินใจหลักๆบนคํ าเผยพระวจนะ เพราะวาเปนการดี ที่จะตัดสินใจในเรื่องราวตางๆจาก
การยืนยันหลายทางที่ใชการได

สองเหตุผลสํ าหรับการบันทึก
ประการแรก เพ่ือผลประโยชนของบุคคลที่ไดรับคํ าเผยพระวจนะ เพราะคํ าเผยพระวจนะบางอันมีความหมายขึ้น

มา เม่ือเวลาลวงไปแลวเปนเดือน เปนป การเผยพระวจนะโดยปราศจากการบันทึกเปนการเสียเวลาเปลาๆ
ประการที่สอง ขาพเจายืนกรานใหบันทึกคํ าเผยพระวจนะทุกอัน เพื่อปกปองตัวผูพยากรณเอง ประชากรมักจะ

ใชคํ าเผยพระวจนะผิดพลาด บิดเบือน และพยายามตีความหมายอีกครั้งหน่ึงจากสิ่งที่ไดยิน และคิดวาเขาไดยินในคํ าเผย
พระวจนะ แลวเขาก็จดจํ าเขาขางความปรารถนาของตัวเอง แทนที่จะเปนนํ้ าพระทัยพระเจา

จากประสบการณของขาพเจา
ขาพเจาเคยไปที่โบสถแหงหน่ึง ซ่ึงศิษยาภิบาลเปนโสด ครั้งนั้นขาพเจาเผยพระวจนะใหหญิงโสดผุหน่ึงในที่

ประชุม หลายสัปดาหตอมา เธอพูดวา "รูไหม อาจารยฮามอน เผยพระวจนะใหฉันวา ฉันจะไดแตงงานกับศิษยาภิบาล" 
เพ่ือคนหนึ่งถามวา เธอไดจดคํ าเผยพระวจนะนั้นไวหรือเปลา เธอบอกวาจด อานไดความวา "พระเจาจะทรงประทานให
ทาน ในความปรารถนาในใจของทาน"

การแปลความหมายครั้งแรกไมถูกตองเสมอไป
การบันทึก จด(เขียน) และภาวนา คํ าเผยพระวจนะชวยใหเรารูวาถอยคํ าๆเดียวกันอาจใหความหมายหลายๆ

อยาง ตัวอยางเชน ขาพเจาเคยไปแสวงหาคํ าเผยพระวจนะ เพ่ือใหพระเจาทรงประทานเงิน 40,000 เหรียญ ซ่ึงครบ
กํ าหนดจายอีกสองวันขางหนา ขาพเจาไดรับคํ าเผยพระวจนะวา "เราจะประทานสิ่งที่เจาตองการ เพราะที่จะปฏิเสธเจา
อาจจะเปนการปฏิเสธเรา"

ขาพเจากลับไปสารภาพและภาวนาถอยคํ าที่ไดรับ แตมันไมสํ าเร็จตามนั้น ดังน้ันขาพเจาทูลตอพระเจาวา พระ
เจาไมไดประทานใหขาพเจาตามที่ทรงสัญญา แตพระเจาตรัสตอบวา "เราไดทํ าแลว เราไดประทานสิ่งที่จํ าเปนที่เราได



คํ าเผยพระวจนะสวนตัว หนาที่ 19
สัญญาผานคํ าเผยพระวจนะจากผูรับใชของเราแลว เจาคิดวาสิ่งจํ าเปนที่สุดของเจาคือการจายเงิน แตเราเห็นสิ่งที่จํ าเปน
กวาเงิน และเราไดประทานแลวดวยความสัตยซ่ือ" เราควรจะกลับไปดูคํ าเผยพระวจนะที่บันทึกไวรวมกันกับศิษยา
ภิบาลหรือผูอาวุโส ที่เชื่อทางนี้และเขาใจเรื่องคํ าเผยพระวจนะสวนตัว ทานเหลานั้นสามารถชวยเราใหแนใจวา ไม
ตีความผิด หรือใชถอยคํ านั้นผิดพลาด

เหตุผลอ่ืนๆในการบันทึกคํ าเผยพระวจนะ
คือ เราไมควรตัดสินใจเรื่องใหญๆหลักๆขึ้นอยูกับคํ าเผยพระวจนะ หรือสรางบทสรุปในความหมายของคํ าเผยฯ 

ในขณะที่กํ าลังเผยฯ ดีที่สุดที่จะฟงอยางสนใจและอยางผูอธิษฐาน สํ ารองการตัดสินใจขึ้นสุดทายไวตอนที่เรามีคํ าเผยพระ
วจนะในรูปของตัวอักษรบนกระดาษแลว อารมณของเรา จิตใจของเรา และทัศนคติของเรา ในขณะที่รับคํ าเผยพระวจนะ 
ไมสื่อที่จะประเมินอยางถูกตองได ในชวงเวลานั้น วิญญาณของเราจะผูกพันในปฏิกิริยาการเปนพยานตอวิญญาณของ
บุคคลที่กํ าลังเผยพระวจนะ

เปนพยานตอคํ าเผยพระวจนะ
เราเปนพยาน (Bear witness) ตอคํ าเผยฯที่ถูกตองแนนอนในวิญญาณไดอยางไร โดยวิธีเดียวกันกับเราเปน

พยานวาเราเปนบุตรของพระเจา "พระวิญญาณเองเปนพยานดวยกันกับวิญญาณของเรา" (รม 6:16)

การสงัเกตระหวางจิตกับวิญญาณ (Soul and spirit)
โลกของวิญญาณ (Spirit realm) ของมนุษย เปนที่ที่ความรักและความเชื่ออยางพระเจาทํ าการ อารมณ 

(Emotions) อยูในจิต (Soul) ประสาทสัมผัสทั้งหา (Five senese) รวมทั่งความรูสึก (Feeling) อยูในโลกของธรรมชาติ
เน้ือหนัง

เหตผุลของเรา (Reasoning) อยูในความคิด (Mind) ไมไดอยูในวิญญาณ (Spirit) ดังน้ันประเพณีของเรา 
(Traditions) ความเชื่อ (Beliefs) และความคิดเห็นที่กลาแข็ง (Strong opinions) ไมไดเปนพยานที่แทจริงตอคํ าเผยฯที่ถูก
ตอง

อยาทํ าอะไรที่ทานไมไดมีพยาน
ถาไมมีปฏิกิริยาหรือความรูสึกในวิญญาณ แตยิ่งหวานั้นมีความรูสึกเปนกลาง (Neutral feeling) ดังน้ันแลวน่ันคือ

สถานการณ "รอคอยและคอยดู" (Wait and see) วิญญาณกํ าลังพูดวา "ไมมีอะไรตองตื่นเตน ไมมีอะไรตองกังวล"

การสํ าแดงใหญๆ กับ การยืนยัน (New revelation vs. Confirmation)
บางคนบางครั้งบางเหตุผลรูในตัวของเขาเอง เริ่มสอนวาคํ าเผยพระวจนะเพียงเพ่ือสํ าหรับการยืนยันเทานั้น และ

ยืนยันการสอนวา เราควรจะตัดคํ าเผยพระวจนะที่เสนอแนวคิดใหมๆทิ้งไป พระเจาจะตองพูดกับเรากอนคนแรกเปนการ
สวนตัวเสมอ กอนที่พระองคจะตรัสกับผานคนอื่น ไมมีขอพระคํ าสนับสนุนความเชื่อน้ี

ผูพยากรณพูดสิ่งตางๆที่ไมเคยรูสึก (Perceived) โดยบุคคล
ตวัอยางเชน ทรงตรัสเรื่อง ดาวิด เอลีชา เยฮู ฮาซาเอล เปาโล
เราตองพิสูจนทุกถอยคํ า กอนที่จะตัดมันทิ้ง
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ทํ าสงครามที่ดีกับคํ าเผยพระวจนะ

เปาโลบอกทิโมธีใหทํ ามากกวาการภาวนาตามคํ าเผยพระวจนะ ทานบอกเขาควรจะตอสูกับสงคราม "บุตรของ
ขาพเจา คํ ากํ าชับน้ีขาพเจาไดใหไวกับทานตามคํ าพยากรณซ่ึงเล็งถึงทาน เพ่ือขอความเหลานั้นจะเปนกํ าลังอยางที่สุด
ใหทานตอสูในการสงครามที่ดี" (War a good warfare) (1 ทธ 1:18)

ดาวิดและเยโฮซาฟด ชนะศัตรูไดเพราะคํ าเผยพระวจนะที่ไดจากผูพยากรณ (Jahaziel)
"เชือ่ในพระเจาของทาน แลวทานจะไดรับการสถาปนา เชื่อในเหลาผูพยากรณของพระองค แลวทานจะ

จํ าเริญมั่งคั่ง" (2 พศด 20:20) [Believe in the Lord your God, so shall you be established; believe his 
prophets, so shall you prosper]

อยาทํ าอะไรที่เปลี่ยนแปลงไป จนกวาไดรับทิศทางที่แนชัด

การตอบสนองคํ าเผยฯ โดยการทํ าสิ่งที่เคยทํ ามากอน ถายังไมไดรับการทรงนํ าที่ชัดเจน แมวาเราจะไดรับถึงสิ่งที่
จะเกิดขึ้นที่ยิ่งใหญในอนาคต ตัวอยางนี้คือ ดาวิด

ในทางกลับกัน เม่ือไดรับคํ าเผยพระวจนะที่ใหคํ าแนะนํ าที่แนชัด และการทรงเจิมเพ่ือการปฏิบัติการทันที ดังน้ันก็
ถงึเวลาที่จะปฏิบัติการ เยฮู นายทหารผูหน่ึงของกองทัพอิสราเอล ไดรับคํ าเผยพระวจนะลักณะนั้น เอลีชาไดสั่งใหผู
พยากรณหนุมคนหนึ่งเอานํ้ ามันสํ าหรับเจิมและไปที่ ลาโมดกิเลอาด ที่ที่เขาจะเจิมเยฮูเปนกษัตริย และวิ่งหนีไป ชายหนุม
ไมเพียงแตเจิมกษัตริยเยฮูเทานั้น แตเขาไดเผยพระวจนะถึงการลมสลายของราชวงศของอาฮับ ซ่ึงเอลียาหไดเคยพระ
วจนะใหเยฮูกอนหนานี้ประมาณ 20 ป

ปฏิบัติการทันทีเมื่อไดรับการทรงนํ าที่เดนชัด
เม่ือเยฮูบอกกับเพ่ือนนายทหารคนอื่นๆที่ติดตามเขา วาผูพยากรณไดพูดอะไรและใหทํ าอะไร พวกเขาก็ไดตั้งเยฮู

เปนกษัตริยทันที เยฮูเชือ่วาเวลานั้นเปนเวลาที่ถูกตอง และเพื่อนๆของเขาก็เห็นดวย
จากตัวอยางสองตัวอยางนี้ (ดาวิดและเยฮู) เราสรุปไดวา ไมเปนการเพียงพอที่จะไดรับคํ าเผยพระวจนะ เราตอง

ตอบสนองอยางถูกตองดวย เราตองภาวนาคํ าเผยฯนั้น เปนพยานคํ าเผยฯ เสียคาสงคราม (Wage warfare) และปฏิบัติ
การเมื่อไดรับทิศทางที่ชัดเจนเทานั้น

บทที่ 17 ทาทีของการตอบสนองที่ถูกตองตอคํ าเผยพระวจนะ
ความเชื่อ (Faith)
การเชื่อฟง (Obedience)
ไมรูดีกวา ถารูแลวไมทํ า

"เหตุฉะนั้นผูใดรูวาอะไรเปนความดีและไมไดกระทํ า คนนั้นจึงมีบาป" (ยก 4:17)
"ถามนุษยคนใดจะทํ าตามพระประสงคของพระเจา เขาจะรูวา ... น่ันจะเปนมาจากพระเจาหรือไม ..." (ยน 7:17) ดังน้ันถา
เราเชื่อ และทํ าในสิ่งที่เรารูวาจะทํ า พระคริสตจะตรัสและสํ าแดงมากขึ้น เกี่ยวกับพระวจนะ พระประสงค และทิศทางของ
พระองค
ความอดทน (Patience)

ฮบ 6:12 ทํ าใหเราระลึกวา ดวยความเชื่อและความอดทน หลังจากเราไดรับคํ าเผยพระวจนะสวนตัว และพิสูจน
แลววามาจากพระเจา เราตองรักษาความเชื่อและความมั่นใจอยางม่ันคงวา มันจะสํ าเร็จตามนั้น โดยไมขึ้นกับเวลา
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คํ าเผยพระวจนะสวนตัวเปนไขมุกที่ลํ้ าคา

วญิญาณชั่วสามารถใชผูรับใชที่เปนที่รูจักกันดี หรือเพ่ือนคริสเตียน มาขโมยถอยคํ าของพระเจาจากเราไปได แต
เราตองไมยอมมัน

คํ าเผยพระวจนะสวนตัวอาจทํ าใหเราสับสนและกระวนกระวาย มันอาจจะทํ าใหผิดหวัง เพราะที่สัญญาไวไมเกิด
ขึ้นตามเวลาหรือทิศทางที่เราคิดไว มันอาจจะเปนตรงกันขามทั้งหมดกับสิ่งแวดลอมที่เรากํ าลังดํ าเนินอยู แตไมวาอยางไร
ก็ตามเราตองรอคอยพระองคอยางอดทน แลวพระองคจะทรงใหเกิดตามถอยคํ าของพระองค เปลี่ยนแปลงทั้งตัวเราและ
สภาพแวดลอมของเรา ถาเรายึดม่ัน ดํ าเนินอยางสวนตัวและอยางอดทนบนคํ ารีมาจากพระเจา เราจะครอบครองถอยคํ า
พระสัญญาทั้งสิ้น ถอยคํ าที่แทจริงจากพระเจาจะสํ าเร็จในความปรารถนาและเวลาของพระองค

ความอดทนจํ าเปนสํ าหรับความอุตสาหะในชวงขึ้นตอนของถอยคํ า
ขั้นตอนของพระเจาที่ถอยคํ าจะสํ าเร็จน้ัน จะไมเกิดขึ้นเร็วกวาที่เราเองคาดคิด สวนใหญก็เกิดขึ้นชา และบางทีก็

ชากวามาก

มนษุยที่เติบโตจะตองถูกสรางกอนที่ การสํ าแดงงานรับใชที่ยิ่งใหญ
ตามพระประสงคของพระเจา พระองคตองเก็บตัวขาพเจาไว 6 ป พระองคทรงสรางบุคคลกอนที่พระองคจะ

สํ าแดงงานรับใชอยางเต็มที่ ถาไมเชนนั้น บุคคลที่ยังไมเติบโตจะพังลง เราจึงตองไดรับการจัดเตรียมอยางถูกตอง เพ่ือที่
สามารถจะรับน้ํ าหนักเต็มพิกัดของงานรับใชที่เติบโตเต็มที่

แมแตพระเยซู พระเจาทรงใชเวลา 30 ป บนโลกสํ าหรับการจัดเตรียมนี้ และรับใชของพระเจาเพียง 3 ป
เทาน้ัน สัดสวนหนึ่งตอสิบ

พื้นฐานพระคัมภีรสํ าหรับการดํ าเนินตามคํ าเผยฯสวนตัว
สดด 37:3-11 , ฮบ 10:35-36 , สดด 27:14 , อสย 40:31

ถอมใจ นอบนอม และออนนอม (Humility, meekness and submission)
เม่ือเราไดรับคํ าเผยพระวจนะที่แทจริง และตอบสนองดวยความ ลํ าพอง (pride) ฉุนเฉียว (anger) สงสัย (doubt) 

ขุนเคืองใจ (resentment) วิจารณติเตียน (criticism) เห็นแกตนเอง (self-justification) หยิ่งยโสจองหอง (arrogance) เรา
กํ าลังสํ าแดงความไมเติบโตหรือวิญญาณที่ผิด

ทาทีที่ถูกตองของบุคคลที่โตอยางแทจริง
พระคัมภีรบอกวา ถาเราตํ าหนิคนที่ฉลาด เขาจะฉลาดขึ้น และถาเราตํ าหนิคนโง เขาจะเกลียดชังทาน เรา

ตองการใหเราถูกจัดอยูในสวนของคนฉลาด ผูซ่ึงสามารถรับถอยคํ าตํ าหนิและทํ าใหฉลาดขึ้น และนั่นตองอาศัยความถอม
ใจและออนนอม "คนที่ถอมใจจะฟงและมีความยินดี" (สดด 34:2) "รับดวยความออนนอมถอยคํ าที่ไดปลูกฝง" (ยก 1:21)

คํ าเผยพระวจนะที่ไมคอยถูกตองแมนยํ า หรือวา การตอบสนองของบุคคลที่ยังไมโตกันแน
บคุคลที่เติบโตที่ทาทีถูกตอง จะตอบสนองตอคํ าเผยฯ ดวยลักษณะมีสติปญญาจากสวรรค ยก 3:17 แปลไดอีก

นัยหน่ึงวา สอนได เปดโอกาสใหกับเหตุผล พรอมที่จะรับคํ าแนะนํ า มีมารยาท สุภาพ และปราศจาก ความสงสัย ใจไมแน
นอน ไมสัตยซ่ือ ผูชอบธรรมและเติบโตจะไมตอบสนองดวยเนื้อหนัง หรือวานิสัยเด็กๆ แมวาคํ าเผยฯนั้นจะไมแมนยํ า
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ความลํ าพองเยอหยิ่ง (Pride) สามารถขัดขวางคํ าเผยฯสวนตัวไมใหสํ าเร็จตามนั้นได

ตวัอยางที่ดีของเรื่องนี้ในความถอมใจที่จะรับพระวจนะของพระเจา คือ นาอามานแหงซีเรีย (2 พกษ 5) ความ
ลํ าพองเยอหยิ่งสวนตัวของเขาทํ าใหเขาเจ็บใจ เพราะวาเอลีชาไมมาหาเขาดวยตัวเอง และคํ าเผยพระวจนะใหกับเขาดูไม
ไดเรื่อง (not make sense) ดังน้ันเขาตัดสินใจที่จะกลับบานดวยความโกรธ

นาอามานจะไมไดรับการหายโรคเลย ถาเพื่อนของเขาไมบอกใหเขาเอาความหยิ่งทิ้งไปและเชื่อฟงคํ าของพระเจา
โดยมาทางเอลีชา การลงไปชํ าระตัวในแมน้ํ าจอรแดนที่มีโคลนเจ็ดครั้งของนาอามาน เปนการถอมใจของนาอามาน

การเชื่อฟงอยางเต็มและถอมใจ จะทํ าใหเกิดปฏิกิริยาอยางอัตโนมัติของคํ าเผยฯ ไมมีอะไรสามารถหยุดยั้งถอย
คํ าที่จะทํ าการได เม่ือเราเชื่อฟงทุกๆรายละเอียด เราไมตองขอใหพระเจาทํ าใหมันเกิดผล สารภาพบาปกับพระเจาเพื่อทํ า
ใหแนใจวา พระสัญญาของพระองคจะไดรับการชํ าระดวยพระโลหิตของพระเยซูคริสต และพระสัญญาจะทํ าการเมื่อเรา
เชื่อและยอมรับพระคริสต การเชื่อฟงตอคํ าเผยฯจะเปนการจุดใหมันสํ าเร็จผล เหมือนกับการที่เอากุญแจอันที่ถูกตอง
สตาทรถยนต

บทที่ 18 อุปสรรคที่ทํ าใหคํ าเผยฯสวนตัวไมสํ าเร็จตามนั้น

ความไมเชื่อ (Unbelief)
ความไมเชื่อเปนอุปสรรคอันดับหนึ่งที่จะใหคํ าเผยฯสวนตัวสํ าเร็จตามนั้น กดว บทที่ 13 และ 14
"ดังน้ันเราเห็นวา ที่พวกเขาไมสามารถเขาไปได เพราะความไมเชื่อ" (ฮบ 3:19)
ความไมเชื่อครอบครองกับชีวิตของบุคคล เพราะวาไมมารูจักพระเจาอยางเปนการสวนตัว

ความฝงใจ (Mindset)
พวกเราโดยมากวาดแผนการชีวิตไวแลว เม่ือคํ าเผยฯไมไดอยูในทิศทางที่เราไดตั้งไว เราก็พิจารณาวา ยอมรับ

ไมได

ปญหาของถอยคํ าดลใจ ที่เก่ียวเนื่องกับ รูปกาล (Tenses)
ขาพเจาเคยเผยฯใหสามีภรรยาคูหน่ึง ยํ้ าลักษณะนี้ "อยาทอถอย .... ทานไมไดผิดในสิ่งที่เกิดขึ้น .... เรายังคง

ควบคุมอยู ... อยาตํ าหนิตัวเอง หรือพยายามที่จะเขาใจ หรืออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้น ... อยาสับสนหรือผิดหวัง แตรักษาความ
ม่ันใจของเจา ในสติปญญาและความสัตยซ่ือของพระเจา"

ทานอาจกํ าลังดํ ารงชีวิตอยูในบทที่ 2 ของชีวิตของทาน แตคํ าเผยพระวจนะอาจจะกํ าลังพูดถึงบางสิ่งบางอยางใน
บทที่ 3 ของชีวิตของทาน

ปญหาของภาพพจนของตนเอง (The problem of self-image)
ปญหาที่มีอํ านาจมาก ที่ขัดขวางใหเราที่จะ รับ และ สํ าเร็จ ตามคํ าเผยฯ อีกอันหนึ่ง คือ ภาพพจนที่ผิด ถาเรา

เคยมีความลมเหลวอยางสูง (a strong failure complex) เหมือนกับที่โมเสสไดรับการสํ าแดงที่ตนไมลุกเปนไฟ (อพย 3, 
4)

ถาถอยคํ าเหลานั้นไมไดมาจากพระเจาโดยตรง แตมาโดยทางผูพยากรณ โมเสสอาจจะไมรับไวแมแตไวพิจารณา
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ความคิดเห็นสวนตัวที่ผิด กอวินาศกรรมคํ าเผยฯสวนตัว

แมแตพระเจาเองก็มีเวลาที่ยากลํ าบาก ที่จะแนะนํ าบางคนซึ่งมีภาพพจนของตัวเองตํ่ า และมีความลมเหลวที่ใหญ
หลวง บางครั้งเราก็แสวงหาเหมือนอยางกับโมเสส ที่จะทํ าตามนํ้ าพระทัยของพระเจา และไดรับการปลดปลอยจาก
พระเจา แตเรากลับทํ าสิ่งที่พินาศเลวรายอยางนากลัว

กํ าจัด ความกลัวที่ไมยอมรับ (Reject the Fear of Rejection)
ถาเราใชเวลาหลายปที่ทํ าสิ่งตางๆใหเกิดขึ้น แตมันไมเกิดขึ้น แลวในที่สุดถอยคํ าของพระเจาก็มาถึงเพ่ือใหสิ่ง

ตางๆเกิดขึ้น แลวจิตใจตอตานแลวไมยอมรับคํ าเผยฯ เราไมตองการที่จะผิดหวังอีกครั้งหน่ึง และเราก็ใหเหตุผลวาสิ่ง
ตางๆไมเคยเกิดขึ้น ครั้งน้ีกับครั้งกอนมันไมแตกตางกันหรอก

เราตองไมพัฒนาหรือเสริมสรางความลมเหลวที่ผานมา ใหมาเปนอุปสรรคตอคํ าเผยฯ เราตองปกปองจิตของเรา 
ใจของเรา ความคิดของเรา และวิญญาณของเรา ดวยความฉลาดและดวยพระสัญญา พระเจาสัตยซ่ือที่จะเฝาดูถอยคํ า
ของพระองคใหสํ าเร็จ

คํ าเผยพระวจนะที่เก่ียวของกับสิ่งที่เปนไปไมได (Prophecy Pertains to the Impossible)
ถาเรามุงเนนนิมิตของเราบนพระสัญญา มากกวาเรื่องเวลา หรือ ปญหาตางๆหรือเหตุการณขัดแยง เราจะพบวา 

ความเปนไปไมไดของมนุษย จะเปนโอกาสของพระเจา ความเปนจริงแลว จุดประสงคและความยินดีสูงสุดของพระเจา 
คือ รอจนกระทั่งมนุษยเห็นวาไมมีทางเปนไปไดแลวสํ าหรับพระสัญญาของพระองค ถาปราศจากการเหนือธรรมชาติเขา
มาแทรกแซง น่ันคือเหตุผลวา ทํ าไมพระเจารอจนกระทั่งซาราหผานธรรมชาติเปนเวลาหลายป ถึงจะใหบุตรชายแกเธอ 
และเหตุที่ทํ าไมพระเยซูคริสตรอจนกระทั่งลาซารสั ตายไปแลวสี่วัน พระองคจึงปรากฏพระองคในฉากนั้น ความเชื่อตอง
เปนในพระเจาเทานั้น (ตองมีกับพระเจาเพียงอยางเดียว) ไมใชมีความเชื่อในถอยคํ า แตมีความเชื่อในพระเจาผูทรงตรัส
ถอยคํ าเหลานั้น (Faith must be in God aline, not in the words but in the God who speaks them) ไมใชในความ
สามารถของเรา แตความสามารถของพระเจา

อุปสรรคจาก เหตุผลทางธรรมชาติ และ ตรรกทางวิทยาศาสตร (Scientific Logic)
ความคิดทางธรรมชาติไมสามารถที่จะสังเกตหรือสํ าเร็จ ในสิ่งของฝายพระวิญญาณ เพราะสิ่งตางๆนั้นตองสังเกตดวย

ฝายวิญญาณ บางครั้งเหตุผลทั่วไปของมนุษย และตรรกวทิยาทั่วไปนั้นตอตาน สิ่งที่พระเจาทรงสัญญา วาเปนไปไมได 
และไมสมเหตุสมผล ตัวอยางลักษณะนี้มีมากมายในพระคัมภีร

• น้ํ าในทะเลแดงแยก (อพย 14)
• ชยัชนะเมืองเยรีโคโดยการเดินรอบและสงเสียงรอง (ยชว 6:1-20)
• การทวีคูณของนํ้ ามัน (2 พกษ 4:1-7)
• การเปลี่ยนจากความกันดารเปนความอุดมสมบูรณในวันเดียว (2 พกษ 6:24-33 ; 7:1-20)

จติขวางก้ัน (SOUL BLOCKAGE)
บางครั้ง ไมใชวิธีการคิด ที่ขัดขวางเราเชื่อคํ าเผยฯ แตเปนอารมณ (Emotion) ความปรารถนา (A willful desire) 

ความทะเยอทะยานสวนตวั (A personal ambition) เหลานี้ อาจเรียกวา จิตขัดขวาง (A soul blockage) เพราะวา จิต
ประกอบดวย ความคิด ความปรารถนา และอารมณ (mind, will and emotions)



คํ าเผยพระวจนะสวนตัว หนาที่ 24
อารมณขัดขวางการเชื่อ ตัวอยางเชน เม่ือเราเกรงกลัวมนุษยมากกวาเกรงกลัวพระเจา เราพยายามแสวงหาทํ า

ใหคนอ่ืนเปนที่พอใจ มากกวาทํ าใหพระองคพอใจ น่ีคือปญหาของกษัตริยเศเดคียาห (ยรม 38:19) และซาอูล (1 ซมอ 
15:24) ความรูสึกของเราก็ขัดขวางความเชื่อ เม่ือเราไมชอบใครเปนการสวนตัว (ไมชอบคนที่เผยพระวจนะให) หรือวาไม
ชอบคํ าเผยฯของเขา น่ีเปนกรณีของพระราชาแหงอิสราเอล (Jehoram) ที่มีตอ มีคายาห (Micaiah) และกษัตริยเศเดคี
ยาห กับเยรามีย (ยรม 38:14-28)

เหตุของการไมเชื่อรวมถึง มุงเนนปญหา แทนที่จะเปน พระสัญญา (กดว 13:30-31) ลมเหลวที่จะมารูจักพระเจา
เปนการสวนตัว (ดนล 11:32)

ไมอดทน (IMPATIENCE)
ความไมอดทนเปนอุปสรรคหลักอีกอันหนึ่งที่จะทํ าใหคํ าเผยฯสวนตัวไมสํ าเร็จตามนั้นตวัอยางลักษณะนี้ ในพระ

คัมภีรมีมาก เชน ความไมอดทนของกษัตริยซาอูล ไมเพียงแตเปนอุปสรรคกับเขาเทานั้น แตยังทํ าใหถอยคํ าของพระเจา
ทีเ่ขาไดรับน้ันเปนหมัน (1 ซมอ 13:12) ความไมอดทน ผลักดันใหเขาถวายเครื่องสัตวบชูา แทนที่จะรอซามูเอลมาถึง
กอน ตามที่เขาไดรับถอยคํ า

โมเสส ไมอดทน เม่ือเขาฆาคนอียิปห เขาพยายามที่จะสํ าเร็จการทรงเรียกของเขา ในฐานะผูปลดปลอยประชา
ชนของเขา กอนที่พระเจาจะทรงสํ าแดงทางของเขา ผลก็คือเขาตองหนีไปในทะเลทราย และรออยู 40 ป จนกระทั่ง พระ
เจาทรงเปดเผยทางและสํ าแดงเวลาที่ถูกตอง

อับราฮัมและซาราห รอคอยเปนเวลา 10 ป หลังจากที่เขาสูคานาอัน หวังวาคํ าเผยพระวจนะสวนตัวที่อับราฮัมได
รับ คือมีลูกชาย จะสํ าเร็จตามนั้น ซาราหเริ่มหมดความอดทน และตัดสินใจวา จะไมรออีกตอไป เธอคิดดวยเหตุผลวา 
พระเจาไมไดบอกอับราฮัมวา เธอจะเปนแมของเด็ก เธอคิดวาเธอทํ าใหคํ าเผยฯสํ าเร็จตามนั้นได ดวยการใหคนใชชื่อฮา
กาหเปนภรรยาอับราฮัม

การละเลย การรีรอ และความเฉื่อยชา (Negligence , Procrastination and Slothfulness)
ปญหาของการละเลย และการรีรอ ทํ าใหเกิดความเฉื่อยชา อุปสรรคอีกอันหนึ่งที่จะทํ าใหคํ าเผยฯสวนตัวสํ าเร็จ

ตามนั้น ตัวอยางคือ โมเสส เกือบจะตายในพระหัตถของพระเจา กอนที่คํ าเผยพระวจนะจะสํ าเร็จตามนั้น เพราะวาเขาละ
เลยที่จะรักษาพันธสัญญาของอับราฮัม ในเรื่องการทํ าสุหนัตใหกับบรรดาบุตรของเขา เขาอาจจะกํ าลังวางแผนที่จะกระทํ า
อยางนั้น แตไมเคยทํ า เพราะความเฉื่อยชาของเขาในเรื่องนี้ เกือบทํ าใหชีวิตของเขาจบสิ้น เม่ือพระเจาพบกับเขาที่โรง
แรมเล็กๆแหงหน่ึง และจะฆาเขา (อพย 4:24)

การที่บอกปดสิ่งที่พระเจาทรงตรัสสั่งใหกระทํ า สามารถทํ าใหเราเขาสูปญหาที่หนักได
กอนที่ขาพเจาจะเขียนหนังสือเลมแรกของขาพเจา ชื่อ คริสตจักรนิรันดร (The Eternal Church) ขาพเจาหยุด

การเดินทางไปรับใชที่ตางๆ เพราะสาเหตุจากโรคนิ่ว ขณะที่ขาพเจาอยูที่เมืองแอดแลนตา รัฐจอรเจีย ขาพเจาประหลาด
ใจวา "โรคนี้เกิดขึ้นกับเราไดอยางไร" ขาพเจาไดรับการหายโรคอยางอัศจรรย เร่ืองโรคนิ่วน้ีมาแลว 3 ครั้ง ตั้งแตป 1963 
ขาพเจาคิดวา ครั้งน้ีขาพเจาก็จะตองไดรับการหายโรคอีก

ขาพเจายังคงรับใชตอไป ทั้งๆที่เจ็บปวด แตอาการนั้นตองทํ าใหขาพเจาเขาโรงพยาบาล ผลการตรวจเลือดชี้วา
ขาพเจาจะตองไดรับการผาตัดโดยดวน ทั้งๆที่ขาพเจารองตอพระเจาใหสงการอัศจรรยเหนือธรรมชาติมาสูขาพเจา และ
ขาพเจาภาวนาพระคํ าเทาที่ขาพเจารูเกี่ยวกับเรื่องการหายโรค แตครั้งน้ีไมเปนผล มีสิ่งที่แนใจเงียบๆจากพระเจา ใหเดิน
หนาตอไปคือการผาตัด
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พื้นฐานของการบันทึกและการอาน เรียนรูถึงวิถีทางที่ยากลํ าบาก

ขาพเจาพลาดงานสํ าคัญๆหลายงาน และภรรยาของขาพเจาตองยกเลิกงานประจํ าทีห่นักๆออกไปหลายสัปดาห 
ในชวงเวลานี้ พระเจาทรงกดดันใหขาพเจาไปดูบันทึกคํ าเผยฯทั้งหมด ที่ขาพเจาไดรับตั้งแตอันแรกในป 1952 และเขียน
ออกมาตามลํ าดับเหตุการณ (chronological order) ลงในสมุดโนต สรางความประหลาดใจแกขาพเจา เพราะมีคํ าหนึ่ง
ปรากฏซํ้ าแลวซ้ํ าอีก ที่ขาพเจาลืมไปแลว พระเจาไดบอกใหขาพเจาเขียนหนังสือ หลายครั้ง คํ าเผยฯอันหนึ่งมีคํ าวา
หนังสือ อยูตั้งเจ็ดแหง ขาพเจาเริ่มแสวงหาพระเจาถึงเรื่องที่จะเขียน

วันหนึ่งขณะที่ขาพเจากํ าลังไปงานนมัสการงานหนึ่ง มีเพ่ือนคริสเตียนที่ดีคนหนึ่งโทรมาและมาหาขาพเจา เธอ
บอกวา "พระเจาบอกฉันมาตลอดทางมาถึงบานคุณวา ถาคุณไมเขียนหนังสือตอไป พระองคจะทรงทํ าใหรางกายของคุณ
ทรุดลงอีก" ขาพเจามีพยานภายในวา น่ันเปนถอยคํ าของพระเจา ขาพเจายกเลิกการประชุม และเร่ิมเขียนตอไป ในชวง
เวลา 3 ปตอมา ขาพเจาเขียนหนังสือเปนหนัก และการประชุมประจํ าเปนรอง จนกระทั่งหนังสือน้ันเขียนเสร็จและไดรับ
การตีพิมพ หนังสือน้ันคือ คริสตจักรนิรันดร (The Eternal Church)

ลํ าพอง (หยิ่งผยอง) (Pride)
ความลํ าพองอาจจะเปนอุปสรรคที่อันตรายที่สุด ที่จะใหคํ าเผยฯสํ าเร็จตามนั้น อยางเชน ลูซิเฟอร ใน อสย 

14:13-14 และอยางซาอูลใน 1 ซมอ 15:17

ความผิดหวัง และสิ่งลวงตา
เม่ือสิ่งตางๆไมไดเกิดขึ้นตามที่เราตองการ ความผิดหวังกับสิ่งลวงตา สามารถขวางกั้นความสํ าเร็จของพระคํ าได 

ซาราหเปนตัวอยางในเรื่องนี้ วาสิ่งเหลานี้สามารถทํ าใหเกิดความไมเชื่อขึ้นได เม่ือเราไดรับคํ าเผยพระวจนะ เปนเวลา 25 
ป ที่เธอไดคํ าเผยฯวาเธอจะใหกํ าเนิดบุตรแกอับราฮมั แตไมมีอะไรเกิดขึ้น และเธอผิดหวัง 12 ครั้งตอป ในระหวางปเหลา
น้ี

เม่ือทูตสวรรคปรากฏแกอับราฮัมเม่ือเขาอายุ 99 ป และบอกวาจะมีทารกเกิดกับซาราหในเดือนที่ 9 สิ่งที่ลวงตา
เธอบอกวา ไมมีทาง เธอหัวเราะเพราะจะตองผิดหวังอีกครั้งหน่ึง ความลมเหลวที่ตอเน่ืองมา ทํ าใหเธอมีภาพพจนที่กีด
ขวางเธอไว

การตํ าหนิเกิดข้ึน การหลอกลวงตัวเอง และการทํ าใหประชากรพอใจ
ศิษยาภิบาล หรือ ผูพยากรณ หรือ ผูรับใชอ่ืนๆ จํ านวนมาก ลมเหลวที่จะทํ าใหคํ าเผยพระวจนะหรือนิมิต สํ าเร็จ

ตามนั้น เพราะวา เขาเกรงกลัวผูปกครองดูแล (deacons) ผูใหญผูอาวุโส (the elders) คณะกรรมการบริหาร หรือที่
ประชุม เขาทํ าตามการลงคะแนนเสียง แทนที่จะฟงเสียงของพระเจา และเม่ือทุกอยางลมเหลว เขาก็ตํ าหนิคนอ่ืนๆใน
ปญหาตางๆ

ซาอูลผิดในการกระทํ าของเขาที่ไมเชื่อฟงที่คํ าเผยพระวจนะสวนตัวมาถึงเขา เขากลาววา "เรากลัวประชาชน 
และเชื่อฟงเสียงของประชาชน" ความกลัวและการตํ าหนิเกิดขึ้น ยังผลใหเปนการหลอกลวงตัวเองดวย ทายที่สุดเขาก็ยัง
ยนืยันวา เขาไดเชื่อพระเจา (1 ซมอ 15:20-21)

โมเสสกมี็ปญหาคลายคลึงกัน เม่ือเขายอมใหความสงสารประชาชน มาทํ าใหเขาตัดสินใจวา รุนของเขานั้นจะตอง
เปนรุนที่ครอบครองแผนดินที่ทรงสัญญา (กดว 14:11-25 , 20:7-12) เขาเองก็โกรธประชาชนจนทํ าใหเขาไมเชื่อฟง
พระเจา ผลลพัธทายคือ ประชาชนและตัวเขาเองไมไดรับแผนดินที่ทรงสัญญา
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ผลลัพธของการตอบสนองที่ไมถูกตอง

ผลของตอบสนองที่ไมถูกตองตอคํ าเผยฯสามารถพบไดตลอดพระคัมภีร ตัวอยางเชน เม่ือเศคาริยาหไมเชื่อคํ า
พูดของทตูสวรรค เขาก็เปนใบเปนเวลาหกเดือน และตัวอยางโมเสส เอาไมเทาตีหินสองที และกษัตริยเศเดคียาหตอบ
สนองคํ าเผยพระวจนะของเยรามียไมถูกตอง ทํ าใหเขาสุญเสียบัลลังก สูญเสียตา และอิสรภาพ และถูกผูกมัดโดยศัตรูของ
เขา

ตัวอยางที่พิเศษสํ าคัญของการตอบสนองไมถูกตองไดแก กษัตริยเยโฮอาชของอิสราเอง (2 พกษ 13:14-20) เม่ือ
เอลีชาปวย เยโฮอาชไปเยี่ยม และรองไหตออาการปวยของเอลีชา เอลีชาตอบดวยคํ าเผยพระวจนะถึงอนาคตความสํ าเร็จ
ของกษัตริย และบอกใหเยโฮอาชเอาคนัธนแูละลูกธนูมา แลวเขาก็บอกใหกษัตริยเปดหนาตางทางทิศตะวันออก เอามือ
จับคนัธน ู แลวใหยิงลูกธนูออกไป ในขณะที่เอลีชาเอามือวางบนกษัตริย เพราะวาเยโฮอาชเชื่อฟงคํ าของเอลีชาอยางถูก
ตอง เอลีชาเผยพระวจนะวา เยโฮอาชจะไดชัยชนะตอคนซีเรียที่อาเฟก

การตอบสนองถอยคํ าของผูพยากรณใหพิจารณาคํ าเผยพระวจนะ
ตอจากนั้น เอลีชาใหโอกาสเยโฮอาชอีกครั้ง ใหปฏิกิริยาออกมาจากจิตใจและวิญญาณของเยโฮอาช ในการริเริ่ม

ของเขาเอง เอลีชาบอกใหเอาลูกธนูอีกดอกหนึ่งมา แลวตีไปที่พ้ืน เขาก็ทํ าตาม คือ ตีพ้ืนสามที แลวเอลีชาก็รองใสกษัตริย
ดวยความโกรธวา "ทานนาจะตีพ้ืนสัก 5 หรือ 6 ที เพ่ือวาทานจะไดตีซีเรีย จนกระทั่งพวกมันถูกทํ าลายอยางสิ้นเชิง แต
บดันี้ทานจะไดรับชัยชนะตอซีเรีย เพียงสามครั้งเทานั้น"

ดินในจิตใจของมนุษยสี่แบบ
ผลของการตอบสนองที่ถูกตองและไมถูกตองตอคํ าเผยฯ บางทีอาจถูกรวบรวมไวดีที่สุด โดยคํ าอุปมาของพระ

เยซูคริสต ใน มธ 13:3-9

บทที ่19 ชีวิตและความตายที่เก่ียวกับคํ าเผยพระวจนะสวนตัว
เราไดรับคํ าพยานของคริสเตียนจํ านวนมาก ที่ตอสูกับทูตแหงความตายและชนะ เพราะคํ าเผยพระวจนะสวนตัว

ของพวกเขา ตัวอยางอันหน่ึงเปนเรื่องของศิษยาภิบาลคนหนึ่งที่ขาพเจาพบเขาที่ฟอริดาในงานนมัสการอันหน่ึง ในป 
1979 เขาไดรับคํ าเผยพระวจนะสวนตัวจํ านวนมาก

คํ าเผยฯอันหนึ่ง พระเจาตรัสผานผูพยากรณ พระสัญญาอันหนึ่งวา เขาควรจะฝกฝนลูกชายสองคนของเขาในการ
รับใช ในชวงเวลานั้น ลูกทั้งสองของเขาไมไดอยูในการรับใช และคนหนึ่งก็ไมไดมีพระวิญญาณ พวกเขาอยูแตบาน

กลางป 1981 มารดาของศษิยาภิบาลไดตายดวยโรคหัวใจ หลังจากนั้นไมกี่ชั่วโมงโรคหัวใจอันเดียวกันนั้นไดโจม
ตีในตัวเขา ตอไปน้ีเปนคํ าพยานสวนหนึ่งของ ดร.แอล เอ็ม โทน

ในคนืวันนั้น วิญญาณแหงความตายไดออกจากแมของขาพเจา และมาที่ขาพเจา ขาพเจาคิดวาขาพเจาตองตาย
แน รูสึกเหมือนกับวาขาพเจาออกจากราง และพระวิญญาณบริสุทธิ์ไดนํ าคํ าเผยพระวจนะของ ดร.บิว ฮามอน มาสู
ขาพเจา เกี่ยวกับเรื่องงานรับใช เขาไดเผยวา ขาพเจาจะเขาสูงานรับใชพรอมดวยลูกชายทั้งสองของขาพเจาในวันหนึ่ง 
ขาพเจาเชื่ออยางเต็มเปยมตอถอยคํ าของ ดร.ฮามอน ทานมีประวัติที่ดีในคริสตจักรของเรา ดังน้ันขาพเจาเชื่อวาทานเปน
ผูพยากรณของพระเจา

เม่ือพระวิญญาณบริสุทธิ์นํ าคํ าเผยฯเขามาในขาพเจา ขาพเจาคิดวา ซาตาน เจาไมสามารถฆาเราได เรายังไมได
ทํ าใหคํ าเผยฯนั้นสํ าเร็จ ในเวลานั้น ขาพเจาเริ่มที่จะตอสูสงครามที่ดีดวยตัวของขาพเจาเอง และเกือบจะในทันทีทันใด 
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ขาพเจารูสึกดีขึ้น ขาพเจายังคงตอสูอยูในสงคราม เม่ือไรที่ขาพเจาทํ า ขาพเจารูสึกดีขึ้นเรื่อยๆ ขาพเจาเริ่มตอสูตาม 1 
ทธ 1:18

ไมตองบอกเลยวา ขาพเจาชนะ น่ันเปนเวลา 6 ปมาแลว และขาพเจายังคงสุขภาพดี คํ าเผยพระวจนะสวนตัวเปน
อาวุธที่ทรงพลัง เพ่ือที่จะใช เพ่ือที่จะควํ่ าศัตรู เม่ือมันโจมตีทาน ตอสูกลับการตอสูที่ดีของความเชื่อ ดวยคํ าเผยพระวจนะ
เหลานั้นที่มาเหนือทาน

ผูรับใชของพระเจาคนนี้ ตอสูกับสงครามกับสิ่งที่ยังไมถึงเวลามา ของทูตแหงความตายและชนะ เพราะเขาเชื่อ
และปฏิบัติบนคํ าเผยพระวจนะสวนตัวของเขา เขาเปนผูเชื่อที่เขมแข็งในหลักคํ าสอนของเรื่องการหายโรค แตไมใชพระ
คํ าโลโกที่จุดประกายความเชื่อของเขา แตเปนถอยคํ ารีมาที่ไดรับจากผูพยากรณ อาน 1 ทธ 1:18 , 4:14-15

ฟนข้ึนมาจากความตาย
ความเชื่อมาและทํ าการ เม่ือเรารูวาเราไดรับรีมาจากพระเจา ผูยิ่งใหญของพระเจาอยางเชน สมิทซ วิงเกิลเวิรด

นํ าคนจํ านวนมากลุกจากความตาย ดวยการทํ าการอิทธิฤทธิ์ (The working of miracles) และของประทานแหงความเชื่อ 
(The gift of faith) ถาเราอานคํ าพยานของพวกเขาอยางละเอียดอยางใกลชิด เราพบวา ตอนแรก พวกเขาไดรับถอยคํ า
จากพระเจา เกี่ยวกับ เม่ือไร ที่ไหน และอยางไร ที่จะอธิษฐานคํ าอธิษฐานแหงความเชื่อ โลโกคือจรวดและโครงสรางของ
จรวด สํ าหรับสิทธิอํ านาจทุกอยาง แตเปน รีมา ที่จุดชนวนใหเชื้อเพลิง และขับดันจรวดใหพุงออกไป สํ าเร็จโดยพระเจา

เผยพระวจนะจากรีมา ไมใชจากโลโก
รากเงาของปญหา เกี่ยวกับคํ าเผยพระวจนะสวนตัวในเรื่องชัยชนะเหนือความตายนั้น เหมือนกับเรื่องที่จะมีชัย

เหนือความเจ็บปวยและโรคภัย
"พระเยซูคริสต ไดทรงทํ าลายความตาย และไดนํ าชีวิตมา และความอมตะ มาสูความสวาง โดยทางพระกิตติคุณ

(ขาวประเสริฐ)" (2 ทธ 1:10) "Jesus Christ hath abolished death and hath brought life and immortality to light 
through the gospel"

เรามีขอพระคํ าอันเดียวกัน ที่พิสูจนวา พระเยซูคริสตไดมีชัยเหนือความตาย สํ าหรับครสิเตียนทุกคน อยางที่เรา
มีชัยชนะของพระองคเหนือบาปและโรคภัย แตเม่ือคํ าเผยฯสวนตัวจากความรูจากหัวสมองในขอพระคํ าความจริง และไม
ใชจากรีมาในจิตใจ มันยากที่จะสํ าเร็จตามนั้น ความจริงอยูในหัวสมอง แตความเชื่อออกมาจากใจ

พระเยซูคริสตทรงไดรับชัยชนะเหนือทุกสิ่ง
พระเยซูคริสตไดทรงชนะความตายสํ าหรับครสิเตยีนทุกคน แตไมมีบันทึกสักครั้งเดียวเลย ในชวงเวลา 2000 ป 

ทีธ่รรมิกชนไดไปสวรรคโดยไมตาย ความตายไดมาเหนือมนุษยทุกคน เพราะบาปของอาดัม แตพระเยซูคริสตไดทรงไถ
เราจากคํ าสาปแชงของความตาย และหักแอกการนัดพบกับความตาย พระคัมภีรบอกวา ถอยคํ าโลโกนี้จะเปนความจริงรี
มาในวนัใดวนัหน่ึง และ "เราจะไมตาย แตเราจะถูกเปลี่ยนในชั่วขณะหนึ่งในชั่วพริบตา" "เพ่ือวาชีวิตที่ตองตายจะถูกกลืน
ดวยชีวิต [ของพระคริสต]" (2 คร 5:4 , 1 คร 15:52 , 1 ทธ 1:10)

จนกวาพระเจาจะทรงสํ าแดงความอมตะในรางกายของธรรมิกชน เราจะยังคงตองตายในเวลาหนึ่ง โดยบางสิ่ง
บางอยาง โรคภัย ความเจ็บปวย อุบัติเหตุ และความชรา ทั้งหมดเปนตัวแทนของความตาย (are all agents of death) 
เราสามารถชนะตัวแทนของมันบางอัน แตอันใดอันหนึ่งในพวกมันสามารถจบชีวิตที่ไมอมตะของเราไดบนโลกนี้



คํ าเผยพระวจนะสวนตัว หนาที่ 28
สุดยอดของสงครามของเรา ไมไดทํ ากับความเจ็บปวย โรคภัย และเคราะหราย แตทํ ากับความตายนั่นเอง ความ

ตายเปนศัตรูและผูปลน  ชีวิตที่ตองตาย น่ันเปนเหตุใหพระคํ าแจงวา ความตายจะเปนศัตรูตัวสุดทาย ที่จะถูกทํ าลาย
โดยคริสตจักร (1 คร 15:26)

โลโกบอกเราวา น้ํ าพระทัยของพระเจาที่จะใหเรามีความอมตะและดํ ารงนิรันดร รีมาบอกเราใหรูวา จะเปนนํ้ าพระ
ทยัพระเจาที่จะใหคนใดคนหนึ่งตายในเวลานี้ หรือวา มารพยายามปลนชีวิตที่ยังไมถึงเวลาอันควรของเขาและเธอ เพราะ
ผูคนไดรับจัดสรรใหดํ ารงชีวิตอยูถึง 70 ปแลว ไมไดหมายความวา เปนน้ํ าพระทัยของพระเจาอัตโนมัติที่จะใหพวกเขา
ตายโดยตัวแทนแหงความตายอันใดอันหนึ่ง ที่มาโจมตีเขา ทาทีอยางมีสติปญญาก็คือยืนอยูในนํ้ าพระทยัของพระเจาวา 
พระองคประสงคจะชวยจิต รักษารางกาย และปลดปลอย จากความตาย เราตองเชื่อ สารภาพยอมรับ และประกาศแจง
เร่ืองนี้ แตเราไมอาจพูดวา "พระเจาตรัสดังน้ี" ในคํ าเผยพระวจนะสวนตัวในเรื่องนี้ กับบุคคลที่เฉพาะเจาะจง หรือในสถาน
การณใดๆ เวนแตวา เราไดรับการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ถอยคํ ารีมาจากพระเจา ในทางบวกอยางสมบูรณแบบ

คํ าเผยพระวจนะสวนตัวที่ทึกทักเอาเอง (Presumptuous Personal Prophecy)
ขาพเจาเคยไดยินกรณีที่ยิ่งยวด ของคํ าเผยฯที่ทึกทักเอาเองและรีมา เกี่ยวกับเรื่องความตายและชีวิตนี้ มีผู

พยากรณที่ยิ่งใหญทานหนึ่งในชวงป 1940 ถึง 1960 ไดมีผูรับใชติดตามทานจํ านวนมาก โดยเฉพาะในชวงปทายของงาน
รับใชของทาน เม่ือทานตาย ผูติดตามเหลานี้พิจารณาวา พระเจาจะทรงใหทานฟนขึ้นมาจากความตาย พวกเขาเอาศพ
ของทานไวหลายเดือน เชื่อ เผยพระวจนะ สั่ง(บัญชา) วาทานจะฟนขึ้นมาจากความตายในตอนเชาของวันอีสเตอร แตใน
ทีส่ดุพวกเขาถูกบังคับใหฝงศพทาน

ขาพเจาไดยินถึง ผูพยากรณหญิง ที่ประกาศแตงตั้งตัวเองคนหนึ่ง ในเมืองฟนิกส รัฐอริสโซนา บิดาของเธอตาย 
และเธอเคยเผยพระวจนะวาพอของเธอจะไมตาย เม่ือเขาตาย เธอก็เผยพระวจนะวาเขาจะฟนขึ้นมาจากความตาย เธอ
เก็บศพเขาไวในบาน ใสไวในนํ้ าแข็ง รอคอยการฟนขึ้นมาของเขา จนกระทั่งผูมีอํ านาจของบานเมืองสั่งใหเธอฝงเขาเสีย 
เธอก็จัดการเอาศพใสหีบที่มีน้ํ าแข็ง และหนีจากมือกฏหมายไปได 3 เดือน เธอพิจารณาจากคํ าเผยพระวจนะวาเขาจะลุก
ขึ้นมา ในที่สุด กฏหมายไดจับเธอไดและบังคับใหเธอฝงพอของเธอ

หลายปมาแลว มีผูคนจํ านวนมากที่ตายในเวลาไมควร ในตอนกลางของภาพตะวันตก ในกลุมคนที่มีความเชื่อ
อยางแรงกลวในความจริงอยางพระคัมภีรเรื่องการหายโรค พวกเขาตอตานยารักษาโรค (เวชภัณฑ) และปฏิเสธความ
ชวยเหนือทางธรรมชาติจากบรรดานายแพทย โดยการประพฤติเชนน้ี พวกเขาพยายามที่จะสํ าเร็จตามนั้นดวยโลโก โดย
ปราศจากรีมาแหงความเชื่อ และการสํ าแดงโดยพระวิญญาณ ผลคือ พวกเขาทํ าใหความจริง (Truth) เขาสูโศกนาฎกรรม
ความเปนจริง (Reality) เขาสูศาสนาที่มีกฏตายตัว (A religion of rigid rules) ความเชื่อ (Faith) เขาสูสูตร (Formula) 
พวกเขายายออกจาก การทรงนํ าโดยพระวิญญาณ เพ่ือเปนการถูกครอบครองโดยหลักคํ าสอน (Doctrine) จากการเราใจ
โดยความเชื่อ (Motivated by faith) เปนการเราใจโดยความกลัวความลมเหลวที่จะเชื่อฟง จากการดลใจภายในเปนภาย
นอก

ใชโลโกและรีมาอยางถูกตอง คํ าเผยพระวจนะสวนตัวและประกาศความเชื่อ
ในเวลาใดก็ตาม ที่มนุษยใชความจริงฝายวิญญาณ และพยายามที่จะทํ าใหมันเกิดผลโดยปราศจากพระวิญญาณ

แหงพระเจา มันจะกลายเปน รูปแบบที่ปราศจากพระเจา "ตัวอักษรฆา แตพระวิญญาณใหชีวิต" (2 คร 3:6) (The letter 
killeth but the Spirit giveth life) ความพยายามที่จะทํ าใหโลโกทํ างานโดยปราศจากรีมา ก็เหมือนกับความพยายามที่จะ



คํ าเผยพระวจนะสวนตัว หนาที่ 29
ทํ าใหรถยนตทํ างานโดยปราศจากเชื้อเพลิง หรือพยายามทํ าใหเชื้อเพลิงทํ างานโดยปราศจากหัวเทียนที่จะจุดระเบิด ถา
เชื้อเพลิงทํ างาน แตปราศจากการกํ ากับที่ถูกตอง (บังคับพวกมาลัย) มันก็จะกลายเปนแรงแหงการทํ าลาย เราตองการ
พระคมัภีร แตเราก็ตองการพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะสองสวางดวย และดลใจเพื่อใหนํ ามาใชอยางถูกตองในพระวจนะ
ของพระเจา

________________________________________________________________________________________
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