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พระสุรเสียงของพระเจ้า 
 
 

พระเจ้าทรงตรัส (สดุดี 29.1-11) 
 
 ในพระธรรมสดุดีบทท่ี 29 กษตัริยด์าวดิบรรยายภาพการตรัสของพระเจา้ใหเ้ราเห็นไดอ้ยา่ง
ชดัเจน กษตัริยด์าวดิตอ้งการดึงความสนใจของเราไปท่ีความยิง่ใหญ่ พระเกียรติสิริและฤทธ์ิอ านาจ
ของพระเจา้ พระคุณและการพิพากษาของพระองค ์  พระเจา้ผูท้รงเป็นพระผูเ้ป็นเจา้เหนือส่ิงอ่ืนใด
และทรงเป็นกษตัริยเ์หนือกษตัริยท์ ั้งปวงสมควรจะไดรั้บการนมสัการอยา่งเตม็ศกัด์ิศรีแต่องคเ์ดียว
พระองคท์รงตรัสดว้ยพระสุรเสียงท่ีเตม็ไปดว้ยฤทธ์ิอ านาจ  และพระองคป์ระสงคท่ี์จะตรัสกบัเรา
เป็นการส่วนตวั ดูเถอะเราไดรั้บสิทธิพิเศษขนาดไหน! “ทุกๆวนัขา้พเจา้จะเร่ิมตน้วนัดว้ยการฟังพระ
สุรเสียงของพระเจา้  ช่วงเวลาน้ีเป็นเวลาท่ีน่ามหศัจรรยแ์ละน่าหลงใหลท่ีขา้พเจา้ไม่ตอ้งการพลาด  
ราวกบัฝงูปลาเงินฝงูใหญ่วา่ยผา่นใจและสติส านึกดว้ยความเร็วสูง – แนวความคิดใหม่ๆส าหรับ
มนุษย ์   วถีิทางใหม่ๆท่ีจะรับมือจดัการกบัปัญหาต่างๆ ขา้พเจา้ไม่ไดเ้ป็นชาวประมงท่ีเก่ง แต่
พยายามท่ีจะจบัปลาเงินวนัละตวัหรือสองตวัท่ีออกจากความนึกคิดของพระเจา้ท่ีแทรกซึมเขา้มาใน
ความคิดของมนุษยอ์ยา่งเรา” (P.Howard)   
 
 การเอาใจใส่ในการฟังพระเจา้ดว้ยท่าทีน้ีจะไม่ไร้ผล “หากมนุษยฟั์ง พระเจา้จะทรงตรัส  
หากมนุษยเ์ช่ือฟัง พระเจา้จะทรงลงมือจดัการ  ไม่ใช่เราเสนอความคิดต่อพระเจา้  แต่พระองคจ์ะช้ี
แนะน าเรา  ส่ิงท่ีเราตอ้งการเหนือส่ิงอ่ืนใดคือบทเรียนศิลปะการฟังพระเจา้” (F.Buchman; อ่านสดุดี
85.8-13; กิจการ 9.1-19)  ไม่วา่ชีวติเราจะอยูใ่นสภาพการณ์เช่นใด และเรารู้สึกอยา่งไร ส่ิงเดียวท่ี
ส าคญัคือการฟังพระสุรเสียงของพระเจา้และยอมรับพระวจนะของพระองค์ “พระผู้เป็นเจ้าข้า ขอ
พระองค์ทรงตรัส ข้าพระองค์หวงัในพระวจนะของพระองค์  ข้าพระองค์เง่ียหูแหงนหน้าขึน้ฟ้า ขอ
พระองค์ทรงปรากฏต่อข้าพระองค์ด้วยเถิด!” จิตใจเราจะสัมผสัความสงบ และในเวลาเดียวกนัก็
เสริมก าลงัใหม่และความมัน่ใจส าหรับวนัท่ีรอเราอยูพ่ร้อมกบัภาระกิจและส่ิงทา้ทายต่างๆ
(อ่านมทัธิว 8.23-27)  
 

ถวายการสรรเสริญแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า (สดุดี 29.1-11; 103.20-22) 
 

กษตัริยด์าวดิเรียกชาวสวรรคถึ์งสามคร้ังใหน้มสัการพระเจา้ผูท้รงเป็นอยูผู่ส้มควรแก่การ
ถวายการสรรเสริญเพราะพระเดชานุภาพและพระเกียรติสิริของพระองค ์ ก่อนท่ีกษตัริยด์าวดิจะ
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กล่าวถึงภาพต่าง ๆ ของพระสุรเสียงท่ีเตม็ไปดว้ยฤทธานุภาพ   พระองคไ์ดช้ี้ถึงแหล่งอ านาจและ
พลงั ของพระเจา้ท่ีเรามองไม่เห็น - องคผ์ูท้รงสร้างและผูท้รงครอบครองโลก  ไม่นอ้ยกวา่สิบแปด
คร้ังท่ีพระนาม ”พระยาห์เวห์” (พระเจา้)ถูกเรียกขานในสดุดีบทท่ี 29 น้ี    และเจด็คร้ังท่ีเราพบค าวา่  
”พระสุรเสียงของพระเจ้า” เป็นบทเพลงสดุดีเทิดพระเกียรติท่ีสร้างความสนใจแก่ผูไ้ดย้นิต่อค า
พยานท่ีหนกัแน่นเก่ียวกบัพระผูเ้ป็นเจา้ของเรา และค าเรียกร้องใหเ้รานมสัการความยิง่ใหญ่และ
ความสูงส่งของพระเจา้ และถวายพระเกียรติแด่พระองคผ์ูเ้ดียวเท่านั้น  เราสามารถใชส้ านวนจากบท
เพลงสดุดี66.1-9;  89.1-2. 5-9; 95.1-7 หรือ อิสยาห์ 40.25-31 เพื่อสงบจิตใจต่อเบ้ืองพระพกัตร์พระ
เจา้ผูย้ิง่ใหญ่ของเราและสรรเสริญพระองค ์  การนมสัการพระเจา้ช่วยเราใหมี้สามคัคีธรรมท่ีลึกซ้ึง
กบัพระองคผ์ูท้รงไดรั้บอ านาจต่างๆ และห่วงใยชีวติท่ีเตม็ไปดว้ยความวติกกงัวลของเรา 
 

กษตัริยด์าวดิเร่ิมตน้บรรยายพระก าลงัของพระสุรเสียงของพระยาห์เวห์ - พระสุรเสียงท่ีอยู่
เหนือห้วงน า้น้ันเตม็ไปด้วยฤทธ์ิอ านาจ  แวบเปลวเพลิงออกมา  เขย่าทะเลทราย และหักสนสีดาร์ 
โค่นต้นโอ๊กและท าให้ป่าโล่งเตียน จากนั้นกษตัริยด์าวดิมองไปท่ีองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และพยายามเรียบ
เรียงความยิง่ใหญ่ อ านาจ และพระเกียรติสิริของพระเจา้ “องค์พระผู้เป็นเจ้าประทับบนบัลลังก์เหนือ
น า้ท่วม  องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทับเป็นกษัตริย์ช่ัวนิรันดร์”  ในตอนทา้ยของบทเพลงสดุดีน้ี
กษตัริยด์าวดิหนุนใจคริสตจกัรของพระเจา้ดว้ยความหวงัท่ียิง่ใหญ่ “พระผู้เป็นเจ้าจะประทานพระ
ก าลังแก่ประชากรของพระองค์  พระผู้เป็นจะทรงอ านวยพระพรแก่ประชาการของพระองค์ให้มี
สันติสุข” 
 

พระสุรเสียงทีเ่ช่ือถือได้ (สดุดี 29.3-9) 
 
 “พระสุรเสียงของพระเจา้อยูเ่หนือน ้า” บางคร้ังเรามองไม่เห็นหนทางท่ีจะกา้วไปขา้งหนา้ 
ปัญหาและอุปสรรคท่ีใหญ่โตและดูราวกบัวา่เราไม่สามารถฟันฝ่าไปไดต้ั้งอยูต่รงหนา้เรา เรารู้สึกวา่
ไม่มีพื้นดินภายใตเ้ทา้เรา และคิดวา่ก าลงักา้วลงในหลุมด าท่ีลึกมาก กระนั้นท่ีตรงนั้นมีเสียงท่ีคุน้เคย
พดูกบัเราวา่ “มาเถิด!”  เปโตรไดย้นิเสียงน้ีและไดต้ามเสียงน้ีไป  เขาลงจากเรือและเดินบนน ้าไปหา
พระเยซู  ตราบใดท่ีพระเยซูอยูใ่นสายตาของเขา ทุกส่ิงก็ผา่นไปดว้ยดี  และหากวา่เขาก าลงัจะจมน ้า 
เขาก็จะไม่มีทางจมน ้าได ้ เพราะพระเยซูทรงเอ้ือมพระหตัถท่ี์ทรงกูไ้ปใหก้บัคนมีความเช่ือนอ้ย 
(อ่านมทัธิว 14.22-33; สดุดี18.16-19)  ขอให้เราอยา่ปล่อยใหล้มตา้นท่ีรุนแรงมาหยดุย ั้งเราไม่ใหติ้ด 
ตามการทรงเรียกของพระเยซู  ไม่มีความเส่ียงอยา่งแน่นอนหากเราเช่ือและติดตามพระสุรเสียงน้ี 
เพราะพระวจนะของพระองคเ์ช่ือถือไดแ้ละเป็นความจริง 
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 “พระสุรเสียงของพระเจา้ทรงฤทธานุภาพ พระสุรเสียงของพระเจา้ทรงสูงส่ง”  พระสุรเสียง
น้ีสามารถท าใหเ้ราสะดุง้ดงัเช่นท่ีเคยเกิดกบัดาเนียล “แล้วข้าพเจ้าจึงได้ยินเสียงถ้อยค าของท่าน และ
เม่ือข้าพเจ้าได้ยินเสียงถ้อยค านั้น ข้าพเจ้ากซ็บหน้าลงสลบอยู่ หน้าของข้าพเจ้าฟุบกับดิน” (ดาเนียล 
10.9)  พระสุรเสียงของพระเจา้ทรงเตม็ดว้ยก าลงั  เพราะพระเจา้ทรงตรัสกบัเรา เสียงน้ีอาจพดูกบัเรา
อยา่งแผว่เบา แต่ในขณะเดียวกนัหนกัแน่นและมีอ านาจ ในช่วงเวลาท่ีเราอ่อนก าลงัและไม่มีส่ิงใดท่ี
จะช่วยเราใหลุ้กข้ึนได ้ – ไมมี่การหยดุพกั ไม่มีค  าพดูท่ีเป็นมิตรไมตรี ไม่มีค  าตอบท่ีเด่นชดัส าหรับ
ค าถามของเรา ในเวลาเหล่าน้ีพระวจนะของพระองคจ์ะช่วยกระตุน้ชีวิตของเราและมอบก าลงัใหม่
ใหก้บัเรา  ดาเนียลผูท่ี้หมดส้ินเร่ียวแรงมีประสบการณ์ดงัน้ี - “เม่ือพระเจ้าทรงตรัสกับข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้ากมี็ก าลังขึน้” (อ่านดาเนียล 10.8-19) 
 

พระสุรเสียงทีห่ักโค่นอย่างมจุีดประสงค์ (สดุดี 29.5-6;  อิสยาห์ 66.1-2) 
 
 “พระสุรเสียงของพระเจา้หกัตน้สนสีดาร์”  ตน้สนสีดาร์ซ่ึงเป็นตน้ไมท่ี้มีค่ามากในแถบ
บริเวณประเทศเลบานอนยนืสง่าและมัน่คงฝังรากลึกในดิน  เปรียบดัง่ชีวิตของเรา – พระเจา้สามารถ
หกัโค่นบางส่ิงในชีวิตเราผา่นการตรัสของพระองค ์  เรามีความมัน่ใจวา่สามารถจดัการกบัส่ิงทา้ทาย
ต่างๆไดอ้ยา่งง่ายดายงั้นหรือ?  หรือเป็นความรู้ ความสามารถ ต าแหน่งของเราซ่ึงเราน ามาอวดอา้ง
แสดงความเป็นเลิศของเรา? เราสร้างความรู้สึกแก่ผูอ่ื้นวา่ความคิดเห็นของเขาไม่สลกัส าคญั?  เราด้ือ
ร้ันด าเนินแผนการต่างๆของเรา?   
 

เป็นการดีท่ีจะฟังพระสุรเสียงของพระเจา้แมว้า่เราจะพบกบัความเจบ็ปวดและผดิหวงักบั
ตวัเองท่ีชีวติตกอยูใ่นสภาวะท่ีผพุงั  ตวัอยา่งเช่นโมเสส เขามีความตั้งใจดีท่ีจะช่วยคนชนชาติเดียว 
กนักบัเขาจากความเดือดร้อนล าบาก  นอกเหนืออ านาจของเขาโมเสสฆ่าชาวอียปิตท่ี์ทุบตีเพื่อนร่วม
ชาติของเขา โมเสสถูก“พี่นอ้งร่วมชาติ”กล่าวโทษ สุดทา้ยตอ้งหลบหนีไป  การกระท าท่ีคิดวา่เป็น
การช่วยเหลือกูภ้ยัมีผลท าใหเ้ขาตอ้งอยูใ่นถ่ินกนัดารถึงส่ีสิบปี – ตดัขาดจากวงัฟาโรห์ จากการ
สังคม และจากกลุ่มสังคมชั้นสูงในแผน่ดิน   นบัจากน้ีต่อไปโมเสสไดก้ลายไปคนเล้ียงแกะท่ีตอ้ง
เรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ตามสายพระเนตรของพระเจา้ท่ีจะเตรียมเขาส าหรับการทรงเรียกใชใ้นอนาคต เพื่อ 
ท่ีจะน าประชากรอิสราเอลในการเดินทางในถ่ินกนัดาร และสอนพวกเขาใหรู้้จกัน ้าพระทยัของพระ
เจา้ (อ่านกิจการ 7.22-38)  ในบางคร้ังพระเจา้ทรงแทรกแซงชีวติเราและน าเราไปอีกทางหน่ึง  แต่
พระองคไ์ม่เคยกระท าเพื่อจะท าลายชีวติเรา ส่ิงท่ีพระองคท์  ามาจากหวัใจท่ีเป่ียมลน้ดว้ยความรักและ
การคิดการณ์ไกลของพระองค ์  ท่ามกลางการแตกสลายน้ีพระองคท์รงมีแผนการส าหรับชีวิตเรา  
ความปรารถนาลึกของพระองคคื์อทรงตอ้งการใหเ้ราเอาใจใส่ต่อพระสุรเสียงของพระองค ์
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พระสุรเสียงทีท่รงเตือน (สดุดี 29.7) 
 

“พระสุรเสียงของพระเจา้แวบออกมาเป็นเปลวเพลิง”  ไม่ทราบวา่กษตัริยด์าวดิคิดถึงการล่ม
สลายอยา่งน่าอนาถของเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ ขณะท่ีพระองคเ์ปรียบพระสุรเสียงของพระ
เจา้ดัง่เปลวเพลิงท่ีแวบออกมาหรือไม่?  พระเจา้ทรงยอมผอ่นปรนมากใหก้บัอบัราฮมัผูอ้ธิษฐาน
ต่อรองขอพระเจา้อยา่ไดท้  าลายเมืองโสโดมและประชากรในเมืองน้ี ดว้ยมีความหวงัวา่ยงัมีชาวเมือง
ท่ีเกรงกลวัพระเจา้อยูบ่า้ง  กระนั้นก็ยงัไม่มีคนชอบธรรมแมส้ักสิบคนในเมืองน้ีเพื่อยกเลิกการ
พิพากษาลงโทษของพระเจา้  มีเพียงโลทและบุตรีสองคนของเขาเท่านั้นท่ีไดรั้บการกูอ้ยา่งเร่งรัดให้
ไปอยูท่ี่ปลอดภยั  “แล้วพระเจ้าทรงให้ก ามะถันและไฟจากพระเจ้าตกจากฟ้าลงมาบนเมืองโสโดม
และโกโมราห์  และพระองค์ทรงขยีเ้มืองเหล่านั้น ลุ่มน า้ท้ังหมด ชาวเมืองท้ังส้ินและพืชต่างๆ” 
(อ่านปฐมกาล 19.12-29) 

 
หลงัจากการส่งมอบพระบญัญติัสิบประการ “คนท้ังหลายเม่ือได้ยิน ได้เห็นฟ้าร้อง ฟ้าแลบ 

เสียงแตร และควนัท่ีพลุ่งขึน้จากภูเขาเช่นนั้น ต่างกยื็นตัวส่ันอยู่แต่ไกล” (อพยพ 20.18)  หลายปี
ต่อมาเม่ือส้ินสุดการเดินทางส่ีสิบปีในถ่ินกนัดาร โมเสสเตือนคนรุ่นใหม่ถึงพระพนัธสัญญาท่ีพระ
เจา้ทรงท ากบัประชากรของพระองคแ์ละพระบญัญติัขอ้แรก “เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่านเป็นเพลิงท่ีเผาผลาญ เป็นพระเจ้าผู้ทรงหวงแหน...  ทรงโปรดให้พวกท่านได้ยินพระสุรเสียง
ของพระองค์จากฟ้า  เพ่ือว่าท่านจะอยู่ในวินัยปกครอง พระองค์ทรงโปรดให้ท่านเห็นเพลิงใหญ่ของ
พระองค์ในโลก และพวกท่านได้ยินพระวจนะของพระองค์จากกองเพลิง” (เฉลยธรรม 4.23,24,36)  
พระเจา้ทรงตรัสทั้งในการพิพากษาและในพระคุณ หนา้ท่ีของเราคือการฝึกฝนการอธิษฐานเผื่อแบบ
อบัราฮมัเพื่อโลกท่ีไม่มีพระเจา้ และการพิพากษาท่ีใกลเ้ขา้มา และเพื่อตวัเราเองในการด าเนินชีวติ
ดว้ยความย  าเกรงต่อพระเจา้ผูท้รงศกัด์ิสิทธ์ิและพระคุณ (อ่านปฐมกาล 17.1;  สดุดี 34.15;  1เปโตร 
3.12)  
 

พระสุรเสียงทีพ่พิากษาการกบฏ (สดุดี 29.8;  97.4-5) 
 

“พระสุรเสียงของพระเจา้สั่นถ่ินทุรกนัดาร พระเจา้ทรงสั่นป่าดงแห่งเมืองคาเดช”  เมืองคา
เดชมีความส าคญัเพราะเป็นเมืองท่ีชาวอิสราเอลไดอ้าศยัพกัระหวา่งทางในคราวเดินทางอพยพผา่น
ถ่ินทุรกนัดาร(เฉลยธรรม 1.2.19) หลงัจากการเคล่ือนยา้ยค่ายจากภูเขาซีนาย(กนัดารวถีิ 10.11-12)ใน
พระธรรมกนัดารวถีิแปดบทกล่าวถึงเมืองคาเดชท่ีตั้งอยูช่ายแดนตอนใตข้องแผน่ดินแห่งพนัธ
สัญญา (บทท่ี 13 ถึง บทท่ี20)  ในดินแดนกนัดารแถบน้ีไดเ้กิดเหตุการณ์ท่ีโดดเด่นดงัน้ี 
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 ชายหนุ่มสิบสองคนไดรั้บมอบหมายใหไ้ปสืบหาขอ้มูลเก่ียวกบัดินแดนคานาอนั
ซ่ึงจะเป็นมาตุภูมิใหม่ของประชากรของพระเจา้ ดว้ยขอ้มูลในแง่ลบและท่ีสร้าง
ความระแวง และกระแสข่าวท่ีเลวร้ายต่างๆ สิบนกัสืบสามารถท าใหป้ระชากรนบั
ลา้นกลา้ลุกข้ึนต่อตา้นโมเสสและอาโรน และไม่ลงัเลขู่เขาทั้งสองวา่จะถูกขวา้ง
ดว้ยกอ้นหิน  แลว้ในถ่ินทุรกนัดารพระเจา้ทรงส าแดงสง่าราศีในการพิพากษาและ
ในพระคุณ (อ่านกนัดารวถีิ 14.10-32) 

 ชายส่ีคน – โคราห์ชาวเลว ี และสามคนจากเผา่รูเบน พร้อมกบัผูน้ าท่ีมีช่ือเสียง250
คนลุกข้ึนต่อตา้นโมเสส (อ่านกนัดารวถีิ 16.1)  พวกเขาตอ้งการลิดรอนอ านาจของ
โมเสสและอาโรน  และเรียกร้องตอ้งการต าแหน่งปุโรหิต  โมเสสโกรธมาก 
อยา่งไรก็ตามเขาน าความโกรธของเขาทูลต่อพระเจา้และใหพ้ระองคพ์ิพากษาเร่ือง
น้ี  ครู่ต่อมาพื้นธรณีกนัดารก็สั่นสะเทือน  พื้นธรณีแยกออกสูบเอาพวกกบฏลงไป  
และไฟจากพระเจา้เผาผลาญพวกท่ีติดตาม (อ่านกนัดารวิถี 16.31-35) 

 วนัรุ่งข้ึนชุมชนก็ต่อตา้นโมเสสและอาโรนอีก “ท่านไดฆ่้าคนขององคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้!” ผลลพัธ์ของเหตุการณ์น้ีเราอ่านไดใ้นกนัดารวถีิ 16.41-50 อีกคร้ังท่ีพระเจา้
ทรงส าแดงในการพิพากษาและในพระคุณ  ใครท่ียอมรับจากส่วนลึกของจิตใจวา่
พระองคบ์ริสุทธ์ิ ชอบธรรมและเมตตา ผูน้ั้นไม่ตอ้งหวาดกลวั  ขอใหเ้รามีความ
ยนิดีในความสัตยซ่ื์อของพระองค ์(อ่านอิสยาห์ 54.7-10) 
 

พระสุรเสียงทีเ่ราไม่เข้าใจ (สดุดี 29.9;  โยบ1.1) 
 

“พระสุรเสียงของพระเจา้ท าใหต้น้โอก๊หมุนควา้งและท าใหป่้าดงโล่งเตียน”  ลมบา้หมู (ลม
หมุนขนาดเล็ก เกิดในฤดูร้อน-ผูแ้ปล) ท าใหทุ้กส่ิงท่ีไม่ไดถู้กตอกตะปูยดึไวเ้คล่ือนท่ีสั่นคลอนได ้ 
ดงัเช่นลมพายพุระสุรเสียงท่ีทรงฤทธานุภาพของพระเจา้สามารถโค่นลม้แมแ้ต่ส่ิงท่ีฝังรากลึกได ้
การตรัสของพระองคส์ามารถสั่นคลอนมนุษยท่ี์บึกบึนแข็งแกร่ง และทั้งชีวติก็ลม้ครืนอยา่งฉบัพลนั 
เหมือนท่ีไดเ้กิดกบัโยบผูมี้ความย  าเกรงอยา่งแทจ้ริงต่อพระเจา้ตอ้งทุกขแ์สนสาหสักบัภยัพิบติัหลาย
อยา่งในเวลาอนัสั้น (อ่านโยบ 1.13-19)  พระเจา้ยอมใหช้ายท่ีเคร่งศาสนาอยา่งเขาตอ้งเผชิญกบัความ
ทุกขย์ากไดอ้ยา่งไร?  เพื่อน ๆ ของโยบพยายามตีความส่ิงท่ีเกิดข้ีนกบัโยบซ่ึงก็ไม่ไดช่้วยโยบไดส้ัก
นิดเดียว พวกเขาลงความเห็นวา่สภาวะของโยบเกิดจากความผดิบาป(ท่ีปิดซ่อนไว)้  ตามความ
คิดเห็นของพวกเขาพระเจา้ทรงประทานรางวลัแก่ผูช้อบธรรมและลงโทษผูท้  าบาป  โยบปฏิเสธและ
แกต่้างขอ้กล่าวหาของพื่อนๆ  ในยามหมดอาลยัตายอยากโยบทูลร้องต่อพระเจา้ – โยบไม่เขา้ใจการ
กระท าของพระองค ์  แมจ้ะตกอยูใ่นสถานการณ์ท่ีส้ินหวงัโยบยงัพดูไดว้า่ “ข้ารู้ว่าพระผู้ไถ่ของข้า
ทรงพระชนม์อยู่...” (อ่านโยบ 19.25-27) เพื่อน ๆ ของโยบตอ้งน่ิงเงียบเพราะค าพดูของโยบในบทท่ี
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26-31  แลว้เอลีฮูผูมี้อายนุอ้ยท่ีสุดก็เร่ิมพดู(อ่านโยบบทท่ี32-37) เอลีฮูกล่าววา่ความทุกขท์รมานของ
โยบควรจะน าใหเ้กิดการสารภาพความผดิบาป ในขณะท่ีเอลีฮูบอกโยบถึงเหตุผลท่ีพระเจา้ไม่ทรง
ตอบเขา พระเจา้ก็แทรกกลางคนั “แล้วพระเจ้าทรงตอบโยบออกมาจากพายุ”(โยบ38.1) พระองค์
ทรงช้ีตวัอยา่งความยิง่ใหญ่และฤทธ์ิอ านาจของการทรงสร้าง  พระเจา้ไม่ทรงเพิกเฉยต่อโยบ  
พระองคท์รงตรัสกบัเขา และโยบก็ไดรั้บความรู้ใหม่เก่ียวกบัพระเจา้ (อ่านโยบ 42.1-6) 

 
ในบางคร้ังชีวติของเราเกิดการสั่นคลอน เราไม่รู้วา่ท าไมเราตอ้งทุกขท์รมาน? วตัถุประสงค์

เบ้ืองหลงัของความทุกขคื์ออะไร? และเราควรมีท่าทีอยา่งไรกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึน?  ความทุกขท์รมาน
ยงัคงเป็นส่ิงลึกลบั เราไม่สามารถท่ีจะเขา้ใจไดแ้ละตีความได ้ ไม่วา่จะเพื่อตวัเราเองหรือเพื่อผูอ่ื้น!  
พระเจา้ไม่ทรงไถ่ถอนเราจากปัญหาเสมอไป แต่พระองคท์รงสถิตอยูท่่ามกลางปัญหา 
 

พระสุรเสียงทีส่งบทุกส่ิง (สดุดี 29.9-11; 68.32-35) 
 
 “....และในพระวหิารของพระองคทุ์กคนร้องวา่พระสิริ” “วลีสุดทา้ยของขอ้เกา้คือกุญแจ
ส าคญัของสดุดีบทท่ี29 วลีน้ีน าเราออกจากความวุน่วายโกลาหลของโลกไปสู่พระนิเวศศกัด์ิสิทธ์ิ
บนสวรรค ์ สถานท่ีคณะนกัร้องบนสวรรครั์บรู้และเฉลิมฉลองกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนบนโลกท่ีเป็นการ
เปิดเผยพระสิริของพระเจา้” (H.Brandenburg)  พระธรรมขอ้ 10 และขอ้ 11 แสดงให้เห็นอีกคร้ังถึง
ความยิง่ใหญ่ของพระเจา้ พระสิริของพระองคแ์ละอ านาจของพระองค ์ - “พระเจ้าประทับเหนือน า้
ท่วม พระเจ้าประทับเป็นพระราชาเป็นนิตย์”  พระเจา้ไม่เพียงแต่สามารถส าแดงพระองคด์ว้ยค าพดู
ท่ีน่าจบัใจเท่านั้น หากพระองคท์รงฤทธ์ิอ านาจเหนือความโกลาหลและความเก้ียวกราดของโลกน้ี    
แมก้ระทัง่ผูมี้อ  านาจในโลกน้ีก็ไม่มีอ านาจท าอะไรไดเ้ม่ือเทียบกบัพระเจา้  อ านาจในโลกน้ีมาและ
ไป “หญ้านั้นกเ็ห่ียวแห้ง ดอกไม้นั้นกร่็วงโรยไป เม่ือพระปัสสาสะของพระเจ้าเป่ามาถกูมนั 
มนุษยชาติเป็นหญ้าแน่ทีเดียว  หญ้านั้นกเ็ห่ียวแห้ง ดอกไม้นั้นกร่็วงโรยไป แต่พระวจนะของพระ
เจ้าของเราจะยัง่ยืนอยู่เป็นนิตย์” (อิสยาห์ 40.7-8) ไม่มีส่ิงใดๆหรือใครท่ีจะสามารถท าใหพ้ระเจา้ตก
ลงจากบลัลงักข์องพระองคไ์ด ้ ความจริงขอ้น้ีหนุนใจใหเ้ราพกัพิงในพระหตัถข์องพระองค ์– แมใ้น
เวลาท่ีเกิดพายรุ้ายแรงและการทา้ทายในชีวิต  ชายคนหน่ึงเขียนจากสนามรบใหภ้รรยาและลูกท่ีรัก
ของเขาสองคนวา่ “ไม่มีส่ิงใดสามารถเกิดขึน้กับเราได้นอกจากส่ิงท่ีพระเจ้าทรงเห็น และมี
คุณประโยชน์ต่อเรา“  เราสามารถน าขอ้ความน้ีมาคิดทบทวนในสถานการณ์ของเราและดว้ยความ
ไวว้างใจพดูตามได ้(อ่านดาเนียล 3.17-18;  1ซามูเอล 14.6; ฮีบรู 11.33-34)  “พระเจ้าทรงให้พลังแก่
ประชากรของพระองค์ พระเจ้าทรงอวยพระพรประชากรของพระองค์ด้วยสันติสุข”  ยามใดท่ีเรา
ทอ้แทอ่้อนแอ เราสามารถรับก าลงัจากพระเจา้และพดูไดเ้หมือนเยโฮชาฟัท “ในข้าพระองค์ท้ังหลาย
ไม่มีก าลังเลย พวกเราไม่ทราบว่าจะกระท าประการใด แต่ดวงตาของข้าพระองค์ท้ังหลายเพ่งท่ี
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พระองค์”  เช่นน้ีสันติสุขของพระเจา้จะอยูเ่หนือความคิดของเรา และน าจิตใจท่ีป่ันป่วนใหส้งบลง 
(อ่าน 2 พงศาวดาร 20.1-17) 
 

พระสุรเสียงทีท่รงน าทาง (สดุดี 29.4;  1 พงศาวดาร 14.10-16) 
 

กษตัริยด์าวดิผูแ้ต่งเพลงสดุดีท่ีเราก าลงัศึกษาอยูน้ี่มีประสบการณ์อยา่งไรกบัการตรัสของ
พระเจา้?  ในพระธรรม 1พงศาวดาร 14 กษตัริยด์าวดิทูลถามพระเจา้วา่ “ควรท่ีขา้พระองคจ์ะข้ึนไป
ต่อสู้ฟีลิสเตียหรือ?”  และพระเจา้ตรัสตอบวา่ “ขึน้ไปเถอะ...”  กษตัริยด์าวดิเช่ือฟังพระวจนะของ
พระเจา้ เผชิญหนา้กบัศตัรูและไดส้ัมผสัการลงมือช่วยเหลือของพระเจา้ “พระเจ้าทรงทะลวงข้าศึก
ของข้าพเจ้าด้วยมือของข้าพเจ้า” แต่คนฟีลิสเตียกลบัมาอีก กษตัริยด์าวดิจึงทูลถามพระเจา้อีก  
กษตัริยด์าวดิไม่ไดคิ้ดวา่ “เรารู้วา่เราจะท าอยา่งไร”  เขาไม่ไดล้งมือโดยก าลงัอ าเภอใจของตนเอง  
หากทูลถามพระเจา้อีกคร้ังและรอค าตอบจากพระองค ์ ในคราวน้ีค าตอบคือ “เจ้าอย่าขึน้ไปตามเขา” 
 
 ใครก็ตามท่ีถามหาการทรงน าของพระเจา้ในชีวติของเขา จะไม่เคยขาดค าตอบจากพระเจา้ 
ขอใหพ้วกเราอยา่อายท่ีจะถามพระองคแ์ละด าเนินตามค าช้ีทางของพระองค ์  พระองครู้์จกัชีวติเรา
ทั้งชีวติ  พระองครู้์กา้วแรกและกา้วสุดทา้ยของเรา และทุก ๆ กา้วระหวา่งกา้วแรกและกา้วสุดทา้ย  
ทิศทางท่ียิง่ใหญ่ไดถู้กก าหนดไวแ้ลว้ – เป้าหมายของพระเจา้คือแผน่ดินของพระองค ์    แต่ตราบใด
ท่ีเรายงัอยูใ่นโลกน้ี แต่ละช่วงของชีวติอาจแตกต่างกนั  แมก้ระทัง่ทางออ้มและทางท่ีดูเหมือนเป็น
ทางตนัอาจเป็นทางของพระเจา้กบัเรา  (อ่านอพยพ 13.17-18; 14.9-14)  ส่ิงส าคญัส าหรับเราคือการ
สนทนากบัพระเจา้ตลอดเวลา  “พระเจ้าผู้ไถ่ของเจ้า องค์บริสุทธ์ิของอิสราเอลตรัสดังนีว่้า เราคือ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า  ผู้ ส่ังสอนเจ้าเพ่ือประโยชน์ของเจ้า ผู้น าเจ้าในทางท่ีเจ้าควรจะไป โอถ้า
เจ้าได้เช่ือฟังบัญญติัของเรา แล้วความสุขสมบูรณ์ของเจ้า จะเป็นเหมือนแม่น า้ ...”(อิสยาห์ 48.17-18;  
อ่านเพิ่ม ยากอบ 1.22-25) 
 

พระสุรเสียงแห่งการสร้าง  (สดุดี 33.6; ยอห์น 1.1-3; ฮีบรู 11.3) 
 

เราไดอ่้านพบพระสุรเสียงแห่งการสร้างของพระเจา้ในปฐมกาลคราวท่ีพระเจา้ทรงสร้างฟ้า
และแผน่ดิน จุดก าเนิดฟังดูเป็นเร่ืองเร้นลบั “แผน่ดินก็วา่งเปล่า ความมืดอยูเ่หนือน ้า และพระ
วญิญาณของพระเจา้ปกอยูเ่หนือน ้านั้น”  แต่เม่ือ “พระเจ้าตรัส ...กเ็กดิขึน้”  สรรพส่ิงท่ีถูกสร้าง
ทั้งหมดเป็นค าตอบสนองพระสุรเสียงของพระเจา้  จะเป็นประโยชน์ส าหรับเรามากหากเราอ่านพระ
ธรรมบทแรกของพระคมัภีร์ภายใตมุ้มมองในการตรัสของพระเจา้  ลองหลบัตาคิดถึงความอุดม
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สมบูรณ์และความหลากหลายท่ีเหลือเช่ือ ความงาม สีสันงดงามท่ีพระเจา้ทรงใส่ในราชกิจท่ีวเิศษ
ของพระองค!์ 
 

พวกเราตระหนกัหรือไม่วา่มนุษยก์็เช่นกนั เกิดข้ึนจากค าตรัสก่อนการปฏิบติัของพระเจา้  
ต่างจากสัตวอ่ื์น ๆ บนโลกมนุษยถู์กสร้างดว้ยพระค าท่ีพิเศษของผูท้รงสร้าง “แล้วพระเจ้าตรัสว่า ให้
เราสร้างมนุษย์ตามฉายาตามอย่างของเรา...”(ปฐมกาล 1.26) การช้ีเคา้ใหเ้ห็นตรีเอกานุภาพของพระ
เจา้และการมีฉายาตามอยา่งพระเจา้ของมนุษยเ์ป็นการเนน้ถึงการเป็นส่ิงมีชีวติท่ีมีเอกลกัษณ์พิเศษ
สุดไม่เหมือนสรรพส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีถูกสร้างข้ึน พระเจา้ทรงท าใหเ้ราควรค่าแก่การเป็นคู่สนทนาของพระ 
องค ์ ไม่มีส่ิงถูกสร้างบนโลกใด ๆ มีแต่มนุษยเ์ท่านั้นท่ีสามารถสร้างความสัมพนัธ์โดยส่วนตวักบั
พระเจา้   แต่ความสัมพนัธ์จะเกิดข้ึนไดโ้ดยค าพดู การพูดจา การสนทนาร่วมกนั   ประวติัการทรง
สร้างท าใหเ้รากลา้ท่ีจะไวว้างใจพระสุรเสียงและฤทธานุภาพในการทรงสร้างของพระเจา้  เราพดูคุย
กบัพระองคไ์ด ้ และในความเช่ือเรามัน่ใจไดว้า่ พระองคไ์ม่เคยหยดุท่ีจะส าแดงส่ิงใหม่ตรงจุดท่ีเรา
ทอ้ถอยและหมดอาลยัตายอยาก “...และทรงเรียกส่ิงของท่ียงัมิได้มี ให้มีขึน้” (โรม 4.17) “ดูเถิด เรา
ก าลังกระท าส่ิงใหม่ งอกขึน้มาแล้ว เจ้าไม่เห็นหรือ  เราจะท าทางในถ่ินทุรกันดาร และแม่น า้ในท่ี
แห้งแล้ง” (อิสยาห์ 43.19) (อ่านเพิ่ม เยเรมีย ์33.2-3;  สดุดี 91.15) 
 

พระสุรเสียงทีท่รงเรียกหา  (ปฐมกาล 3.6-9) 
 
 ในพระธรรมปฐมกาลบทท่ีสามเราพบวา่มนุษยท่ี์ไดก้ลายเป็นคนบาปไดย้นิเสียงพระสุร 
เสียงท่ีทรงเรียกหาของพระเจา้  พระเจา้ทรงเรียกอาดมัและตรัสถามวา่ “อาดมัเจา้อยูท่ี่ไหน?”  อาดมั
และภรรยาหลบซ่อนตวัอยูใ่นพุม่ไมใ้นสวนใหพ้น้จากพระเจา้  พวกเขาคิดวา่จะหลบพระเจา้ได้
หรือ? ไม่มีใครสามารถซ่อนเร้นความผิดบาปของตนจากพระเจา้  กษตัริยด์าวดิพยายามปกปิดความ
บาปของตนเช่นกนัแต่สุดทา้ยก็ตอ้งสารภาพวา่ “...เม่ือข้าพระองค์ไม่แจ้งบาปของข้าพระองค์ ร่าง 
กายของข้าพระองค์กร่็วงโรยไป โดยการคร ่าครวญวันยงัค า่ของข้าพระองค์  พระหัตถ์ของพระองค์
หนักอยู่บนข้าพระองค์ท้ังวนัท้ังคืน ก าลังของข้าพระองค์กเ็ห่ียวแห้งไปอย่างความร้อนในหน้าแล้ง  
ข้าพระองค์สารภาพบาปของข้าพระองค์ต่อพระองค์ และข้าพระองค์มิได้ซ่อนบาปผิดของข้า
พระองค์ไว้  ข้าพระองค์ทูลว่า ข้าพระองค์จะสารภาพการละเมิดของข้าพระองค์ต่อพระเจ้า แล้ว
พระองค์ทรงยกโทษบาปของข้าพระองค์” (สดุดี 32.3-5) (อ่านสดุดี 51.1-4, 10-12; มีคาห์ 7.18-19) 
 
 พระเจา้ทรงมีทางออกจากความผดิและความบาปใหก้บัเรา  พระองคต์อ้งการประทานความ
กลา้ในความซ่ือสัตย ์ในการสารภาพบาป และการกลบัใจ  เหตุฉะนั้นในวนัน้ีเราสามารถเร่ิมตน้ใหม่
ได ้  การสารภาพบาปคือการยอมรับโทษทณัฑค์วามผิดดว้ยวาจา เป็นการเปิดเผยท่ีชดัเจนและสัตย์
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จริง (อ่านปฐมกาล 3.9-15)  เม่ือเราท าบาปพระเจา้จะตามเรากลบัมาและด าเนินการสนทนาท่ีกระจ่าง
ชดัเจนกบัเรา พระเจา้ไม่จ  าเป็นตอ้งมีการสนทนาน้ี เพราะพระองคท์รงทราบทุกส่ิง แต่จ าเป็น
ส าหรับเรา เราตอ้งการการอภยับาปจากพระองค ์  เราตอ้งการการฟ้ืนฟูใหม่  เราตอ้งการหวัใจใหม่
ส าหรับพระเจา้ผูเ้ดียว และจิตวญิญาณท่ีเตม็ใจพร้อมจะติดตามเช่ือฟังพระองค(์อ่าน2พงศาวดาร 
7.14;  สุภาษิต 28.13;  1 ยอห์น 3.20; โรม 4.7;  ยากอบ 5.14-16) 
 

พระสุรเสียงทีท่รงเรียกให้รับใช้ (อิสยาห์ 6.1;  เยเรมีย ์1.4-12,18,19;  2โครินธ์12.9) 
 
 การปกครองท่ียาวนานและประสบความส าเร็จอยา่งยิง่ของกษตัริยอุ์สซียาห์พบจุดจบเพราะ
ถูกเงาเมฆด าปกคลุม - ความเยอ่หยิง่ และความไม่สัตยซ่ื์อต่อพระเจา้ สุดทา้ยทรงเป็นโรคเร้ือนจน
ส้ินพระชนม ์ (อ่าน 2 พงศาวดาร 26.16-21) “ในปีท่ีกษัตริย์อุสซียาห์ส้ินพระชนม์  ข้าพเจ้าเห็นองค์
พระผู้เป็นเจ้าประทับ ณ พระท่ีนั่งสูงและเทิดทูนขึน้”  อิสยาห์ตอ้งการบอกอะไรแก่เรา?   
 

เป็นไปไดท่ี้ผูป้กครองโลกทั้งหลายเช่นเดียวกบักษตัริยอุ์สซียาห์มีความย  าเกรงต่อพระเจา้ มี
การศึกษา มีความสามารถ และประสบความส าเร็จเป็นเวลาหลายปี  แต่พวกเขาก็สามารถประสบ
ความลม้เหลวเช่นกนั  สุดทา้ยจริง ๆ แลว้พระเจา้คือองคผ์ูเ้ขียนประวติัศาสตร์ “เพราะพระองค์ทรง
เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่  ทรงด ารงอยู่ เป็นนิตย์  แผ่นดินของพระองค์จะไม่ถูกท าลาย และ
ราชอาณาจักรของพระองค์จะด ารงจนถึงท่ีสุด” (ดาเนียล 6.27)  พระเจา้องคเ์ดียวกนัน้ีทรงเรียกอิส
ยาห์เป็นผูเ้ผยพระวจนะในปีท่ีกษตัริยอุ์สซียาห์ส้ินพระชนม ์  
 
 เน้ือความในพระธรรมอิสยาห์บทท่ี 6 ขอ้ 1-8 ดูเหมือนจะไม่เขา้กบัสมยัน้ีท่ีการดูหม่ินพระ
เจา้เป็นเร่ืองปรกติ และมนุษยก์็ไม่รู้วา่อะไรคือความบริสุทธ์ิของพระเจา้  ในทางตรงกนัขา้มในภาค
พนัธสัญญาเดิมเนน้ใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่พระเจา้บริสุทธ์ิเพียงใด อิสยาห์ยนืตรงหนา้พระเจา้ การ
เผชิญหนา้กบัพระเจา้สร้างความรู้สึกท่ีอิสยาห์ตอ้งร้องวา่ “วิบัติแก่ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าพินาศแล้ว 
เพราะข้าพเจ้าเป็นคนริมฝีปากไม่สะอาด เพราะนัยน์ตาของข้าพเจ้าได้เห็นกษัตริย์ คือพระเจ้าจอม
โยธา”  แต่พระเจา้ทรงพระกรุณา  คนบาปท่ียนือยูต่รงหนา้พระเจา้องคบ์ริสุทธ์ิสมควรจะพบกบั
ความตายกลบัไดรั้บการไวชี้วติ ไดรั้บการช าระใหบ้ริสุทธ์ิ และถูกเรียกใหรั้บใช ้
 
 เม่ือพระเจา้ทรงเลือกและอภยัโทษแก่ผูใ้ด พระองคป์รารถนางานรับใชจ้ากคน ๆ นั้น  บาง
คนพร้อมท่ีจะรับใชโ้ดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้ ดงัเช่นอบัราฮมั (ดูปฐมกาล 12.1-4)  บางคนก็หาขอ้อา้งเช่น
โมเสสและเยเรมีย ์ (อพยพ 4.10-12;  เยเรมีย ์ 1.6)  จนถึงทุกวนัน้ีพระสุรเสียงท่ีทรงเรียกไดม้าถึง
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มนุษยท่ี์พระองคเ์ลือกเพื่อพนัธกิจของพระองค ์  ไม่มีใครไดรั้บการยกเวน้เพราะพวกเรา”ได้รับการ
ไถ่เพ่ือรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่และเท่ียงแท้” (1 เธสะโลนิกา 1.9) 
  

เยเรมียข์ดัเขินพระสุรเสียงการทรงเรียกของพระเจา้ เพราะเขารู้วา่งานรับใชพ้ระเจา้ในฐานะ
ผูเ้ผยพระวจนะมีความรับผิดชอบสูง  ความล าบากของสถานการณ์ในเวลานั้น และความเส่ือมดา้น
จิตวิญญาณของประชากร ไม่น่าแปลกท่ีเยเรมียรู้์สึกวา่ตนเองขาดความสามารถ – ขา้พเจา้มี
ประสบการณ์นอ้ยเกินไป คนอ่ืนดีวา่ มีพรสวรรคม์ากกวา่ และพรสวรรคท่ี์ขา้พเจา้ตอ้งการมากท่ีสุด
ในการประกาศพระวจนะของพระเจา้นั้นขา้พเจา้ก็ไม่มี  ขา้พเจา้พดูไม่เก่ง   ไม่ใช่ส่ิงเลวร้ายท่ีเราเห็น
จุดอ่อนของตนเองและหวัน่กลวัต่อภาระท่ียากล าบาก  หากแต่วา่ เม่ือพระเจา้ทรงเรียกผูใ้ด พระองค์
จะประทานความสามารถ โดยเฉพาะอยา่งยิง่แรงก าลงัใหก้บัผูน้ั้น  เหตุฉะนั้นพระองคไ์ม่ทรง
ยอมรับขอ้อา้งของเยเรมีย ์ พระองคท์รงหนุนใจ และโดยการแตะปากของเยเรมีย ์ พระองคส์ัญญาวา่
น่ีเป็นถอ้ยค าของเรา ถอ้ยค าของเราในปากของเจา้!  เราเองจะพดูผา่นเจา้  และเม่ือใดท่ีเจา้ตอ้ง
ประสบการต่อตา้นอยา่งรุนแรงเจา้สามารถเช่ือมัน่ในตวัเราได ้ เราเองอยูก่บัเจา้ เพื่อกอบกูเ้จา้ (อ่าน
เฉลยธรรม 31.7-8; ผูว้นิิจฉยั 6.11-16; อิสยาห์ 45.1-3) 
 
 สาวกของพระเยซูไดย้นิการทรงเรียกจากพระองคโ์ดยตรง (อ่านลูกา 9.1-6)  พระเยซูทรง
ประทานก าลงัและอ านาจเหนืออ านาจอ่ืน ๆ ท่ีเป็นศตัรูต่อพระเจา้แก่พวกเขาและส่งใหพ้วกเขาออก 
ไปประกาศแผน่ดินของพระเจา้ท่ีใกลเ้ขา้มาแก่มวลมนุษย ์และรักษาคนเจบ็ป่วยใหห้าย  พระองคใ์ห้
น าติดตวัไปนอ้ยท่ีสุด ทั้งน้ีเพื่อใหส้าวกพึ่งพาพระบิดาผูส้ถิตอยูบ่นสวรรคแ์ต่องคเ์ดียว พระองคจ์ะ
ประทานทุกส่ิงท่ีพวกเขาจ าเป็นตอ้งใช ้ เช่นกนัแมว้า่พวกเรามีไม่มากในมือเรา พระเยซูจะน าส่ิงนอ้ย
นิดน้ีใส่พระหตัถข์องพระองคแ์ละท าจากส่ิงนอ้ยนิดใหเ้ป็นพระพรส าหรับคนมากมาย 
 
เช่ือฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า (ฮีบรู 3.7-9; 4.6-7; กิจการ 26.12-23; 1โครินธ์ 9.16,22,23) 
 

 “วนัน้ีถา้ท่านทั้งหลายฟังพระสุรเสียงของพระองค ์ อยา่ใหจิ้ตใจของท่านด้ือร้ัน”  เม่ือพระ
เจา้ตอ้งการตรัสกบัเรา เราพร้อมท่ีจะฟังหรือเป็นโรคหูหนวกฝ่ายจิตวิญญาณ?  จดหมายฮีบรูกล่าว
กบัคริสเตียน“จงระวงัให้ดี อย่าปฏิเสธไม่ยอมฟังพระองค์ผู้ตรัสอยู่นั้น” (ฮีบรู 12.25) เป็นไปไดไ้หม
ท่ีพวกเราหลีกเล่ียงค าพดูของพระเจา้แมจ้ะไม่เสียทีเดียวแต่ก็ในระดบัหน่ึง?  แต่วา่เม่ือใดท่ีเราตกลง
ใจท่ีจะฟังพระค าของพระเจา้และเช่ือฟัง ความสัมพนัธ์ของเรากบัพระองคจ์ะแน่นแฟ้นข้ึน จิตใจ
ของเราจะถูกเติมเตม็ดว้ยความปิติยนิดีใหม่และสันติสุขท่ีลึกซ้ึง “และข้าพระองค์จะเดินอย่างเสรี 
เพราะข้าพระองค์ได้แสวงข้อบังคับของพระองค์  เพราะข้าพระองค์ปีติยินดีในพระบัญญติัของ
พระองค์ ซ่ึงข้าพระองค์รัก” (สดุดี 119.45,47)   
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 “ชีวติท่ีเช่ือฟัง” คือช่ือหนงัสือชีวประวติัของ Mathilda Wrede (1864-1928)  มาทิลดาเป็น
ชาวฟินแลนดแ์ละถูกเรียกให้รับใชพ้ระเจา้ในหมู่นกัโทษในเรือนจ า  มีส่ิงอศัจรรยเ์กิดข้ึนกบัมาทิล 
ดาเม่ือเธออายไุดสิ้บแปดปี เธอไดฟั้งค าเทศนาเก่ียวกบัพระธรรมยอนห์บทท่ี 3 ขอ้ 16 เธอท่องจ าทุก 
ตวัอกัษรของพระธรรมขอ้น้ีไดอ้ยา่งดีอยูแ่ลว้  แต่ในชัว่โมงนั้นราวกบัพระเจา้ตรัสกบัเธอแต่ผูเ้ดียว 
“เพราะว่าเรารักเจ้ามาก มาทิลดา จึงได้ประทานบุตรองค์เดียวของเราให้เจ้า เพ่ือเจ้า มาทิลดา จะไม่
พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์”  มาทิลดาไดย้นิพระสุรเสียงของพระเจา้ดัง่คนหูหนวกท่ีอยา่งเฉียบพลนัรับ 
รู้เขา้ใจค าพดูและเขา้ไปอยูใ่นโลกใบใหม่  ค  ่าคืนนั้นเธอไดใ้ชเ้วลาเฝ้าเด่ียวกบัพระเจา้ท่ีเธอจะไม่มี
วนัลืมไดเ้ลย  ต่อจากนั้นวนัคืนของมาทิลดาก็ถูกก าหนดดว้ยการฟังพระเจา้ (อ่านกิจการ 8.26-40) 
 
 “พระเจา้พระบิดาท่ีขา้พเจา้ขอเช่ือฟังแมว้า่ชีวติตอ้งแลกดว้ยราคาสูงไดท้รงเรียกร้องให้
ขา้พเจา้ ...”  มาทิลดาเขียนน าในบทความของเธอในหนงัสือพิมพฉ์บบัหน่ึง  วตัถุประสงคข์องพระ
เจา้คือเง่ือนไขในการงานของเธอ  ในการฟังพระสุรเสียงของพระเจา้ท าให้มาทิลดายงัใส่ใจต่อส่ิงอ่ืน 
เธอใหค้วามส าคญัต่อภาษาความเดือดร้อนท่ีไม่ไดอ้อกจากปากแต่ออกจากหวัใจของมนุษยท่ี์แตก
สลาย ความเดือดร้อนน้ีไดก้ลายเป็นความเดือดร้อนของเธอเช่นกนั (อ่านมทัธิว 9.36; โรม 10.1,13-
15)  ไม่ง่ายเลยส าหรับมาทิลดาท่ีเดินออกจากชีวติท่ีสะดวกสบายเขา้สู่โลกกดัฟันแร้นแคน้  หากเรา
สามารถเห็นภาพร่างท่ีถูกตีตรวน  แววตาท่ีหม่นหมองและเป็นทุกข ์  ก าป้ันและเสียงกึกกกัของโซ่
ตรวน  การข่มขู่  หากเราสามารถเห็นหอ้งมืดด าท่ีพระเจา้ไดส่้งใหเ้ด็กสาวคนน้ีเขา้ไป เราคงตอ้งพดู
อยา่งหวาดกลวัวา่ “เส้นทางการเช่ือฟังของมาทิลดาเป็นทางท่ีแคบและลาดชนันกั”  อยา่งไรก็ตาม 
มาทิลดายงัคงยนืหยดัพร้อมเสมอท่ีจะไปบนเส้นทางน้ี (อ่านสุภาษิต 24.11;  2โครินธ์5.18-21)  แต่มี
บางเวลาเช่นกนัท่ีเธอกลบัไปอยูก่บัความงามของประเทศบา้นเกิด อยูใ่นความเปล่าเปล่ียวของป่าฟิน 
แลนด ์ เพื่อพกัผอ่นและในความเงียบ และพบกบัพระเจา้ของเธอใหม่อีกคร้ัง  พระวจนะของพระ 
องคป์ลอบประโลมและเสริมก าลงัเธอ ท าใหภ้ายในพบกบัความสงบคร้ังแลว้คร้ังเล่า  การเช่ือฟัง
พระเจา้ของมาทิลดาน าเธอใหมี้ความไวว้างใจอยา่งหนกัแน่นต่อศกัยภาพท่ีไร้ขอบเขตของพระเจา้  
แมว้า่เธอตอ้งเดินจากอุปสรรคหน่ึงไปยงัอีกอุปสรรคหน่ึง แต่ในขณะเดียวกนัก็พบความสุขสุดล ้าอยู่
เสมอ – จิตใจภายในของเธอเติบโตในหัวใจของพระเจ้า  “จิตวิญญาณของข้าพระองค์เกาะติดอยู่ ท่ี
พระองค์ พระหัตถ์ขวาของพระองค์ชูข้าพระองค์ไว้”(สดุดี 63.8) (อ่านเพิ่มอิสยาห์ 50.4;  ลูกา 10.34; 
1โครินธ์ 15.58) 
 

พระสุรเสียงของพระผู้เป็นเจ้าทีถู่กเทดิทูลขึน้  (ววิรณ์ 1.9-19; 4.1) 
 
 ในบั้นปลายชีวติยอห์นอคัรทูตของพระคริสตไ์ดป้ระสบเหตุการณ์ท่ีแปลกเก่ียวกบัพระ    
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สุรเสียงท่ีท่านคุน้เคยของพระผูเ้ป็นเจา้ของท่าน “ข้าพเจ้าคือยอห์น...ข้าพเจ้าจึงได้มาอยู่ ท่ีเกาะ
ปัทมอสเน่ืองด้วยพระวจนะของพระเจ้า และเน่ืองด้วยการเป็นพยานฝ่ายพระเยซู พระวิญญาณได้
ทรงดลใจข้าพเจ้าในวนัขององค์พระผู้เป็นเจ้า และข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงดังมาจากเบือ้งหลัง...
ข้าพเจ้าจึงเหลียวมาทางพระสุรเสียงท่ีตรัสแก่ข้าพเจ้านั้น” น่ีคือพระสุรเสียงของพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีถูก
ยกข้ึนพร้อมข่าวสารของพระองคถึ์งคริสตจกัรเจด็แห่ง (ววิรณ์บทท่ี 2 และ 3) 
 
 บททา้ยของหนงัสือวิวรณ์หลงัจากอคัรทูตยอห์นไดย้นิความรุนแรง น่ากลวั และส่ิงวเิศษใน
อนาคต ท่านบนัทึกวา่ “ข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังมาจากพระท่ีนั่งว่า ดูเถิด พลับพลาของพระเจ้าอยู่กับ
มนุษย์แล้ว พระองค์จะทรงสถิตกับเขา เขาจะเป็นชนชาติของพระองค์ และพระเจ้าเองจะประทับอยู่
กับเขา พระเจ้าจะทรงเช็ดน า้ตาทุก ๆ หยดจากตาของเขา ความตายจะไม่มีอีกต่อไป การคร ่าครวญ 
การร้องไห้ และการเจบ็ปวดจะไม่มีอีกต่อไป เพราะยคุเดิมนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้ว” (วิวรณ์ 21.3-4)  
จะมีส่ิงใดท่ีจะปลอบประโลมผูท่ี้ถูกขบัใหอ้ยูโ่ดดเด่ียวตดัขาดจากโลกภายนอกไดม้ากกวา่ค าเหล่าน้ี 
(อ่านเพิ่มสดุดี 94.18-19; บทเพลงคร ่ าครวญ 3.21-24) 
 
 อคัรทูตยอห์นยงัไดย้นิวา่ “และดูเถิด เราจะมาในเร็วๆนี”้ ค  าสุดทา้ยท่ีท่านไดย้นิคือ 
“พระองค์ผู้ทรงเป็นพยาน ในเหตุการณ์ท้ังปวงเหล่านี ้ตรัสว่า เราจะมาในเร็วๆนีแ้น่นอน”  แลว้ท่าน
ยอห์นก็ตอบวา่ “อาเมน พระเยซูเจ้า เชิญเสดจ็มาเถิด” (ววิรณ์ 22.7,20)  ชีวติท่ีอยูก่บัพระเจา้ผูท้รง
ตรัส เพง่มองไปท่ีชีวตินิรันดร์ในอนาคตท่ีเตม็ดว้ยพระสง่าราศีของพระผูเ้ป็นเจา้ 


