ไม่ ใช่ ตามใจฉัน (Not My Will )
 หากชีวิตเจอความยากลาบาก เราต้ องไม่ลืมว่าเราสามารถไปถึงความสาเรจจไ้้ เมื่อเราไปกับพระเจ้ า
 เริ่มต้ นไ้้ โ้ยการอธิษฐานใน มัทธิว 6:9-13 ขออย่าให้ เปจ นไปตามใจเราแต่ขอให้ เปจ นไปตามน ้าพระทัย
พระเจ้ า ให้ เราประกาศว่าในสวรรค์เปจ นอย่างไร ในชีวิตเราจะเปจ นเช่นนั ้นมากขึ ้นและมากขึ ้น
 สิ่งที่ทาให้ คริสเตียนอ่ อนแอและพ่ ายแพ้ คือเขาเอาความคิดของโลกมาเหนือนา้ พระทัยพระเจ้ า
ทาให้ เขาทาบาป
 แต่ ขอบคุณพระเจ้ าการไถ่ บาปก็เกิดขึน้ จากน้าพระทัยของพระเจ้ าเพื่อซื้อมนุษย์ คืนมา
 และบุคคลที่กระทาตามน ้าพระทัยของพระเจ้ าอย่างแท้ จริงจะไ้้ พบพระเจ้ าคือบุคคลที่ ไม่ตามใจฉัน
3 คาถาม ก้ าวสู่นา้ พระทัยของพระเจ้ า
Q1. เพราะเหตุใดฉันมาเป็ นคริสเตียนต้ องแสวงหานา้ พระทัยของพระเจ้ า ?
1.นา้ พระทัยของพระเจ้ า เป็ นสง่ าราศีของแผ่ นดินสวรรค์
มัทธิว 6:10 “ขอให้ แผ่น้ินของพระองค์มาตั ้งอยู่ ขอให้ เปจ นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เปจ น
อย่างไร ขอให้ เปจ นไปอย่างนั ้นในแผ่ นดินโลก(ชีวิตฉัน=คริสตจักร)”
 เราเปจ นลูกของพระเจ้ า แม้ โลกจะพยายามเปลีย่ นอัตลักษณ์ของเรา เราต้ องอย่ายอม (เราต้ องหาให้ เจอ
ว่าอะไรคืออัตลักษณ์ที่พระเจ้ าสร้ างเราขึ ้นมา) เราต้ องมีใจที่เร่าร้ อนอยากจะทาตามน ้าพระทัยพระเจ้ า
 คาถาม สาหรั บคุณการทาตามน้าพระทัยพระเจ้ ายากแค่ ไหน ?
มัทธิว 7:21-22 มิใช่ทกุ คนที่เรี ยกเราว่า ‘พระองค์เจ้ าข้า พระองค์เจ้ าข้า’ จะไ้้ เข้ าในแผ่น้ินสวรรค์ แต่ผ้ ทู ี่
ปฏิบตั ิตามพระทยั พระบ้ิ าของเรา ผู้ทรงสถิตในสวรรค์จงึ จะเข้ าไ้้
 พระเยซูมาบังเกิ้บนโลกนี ้ เพื่อน ้าพระทัยของพระบิ้า (ยน3.16) และเพื่อสอนเราทาตามน ้าพระทัย
พระบิ้า เพราะพระเยซูร้ ูว่าการทาตามน ้าพระทัยของพระบิ้า เปจ นความเปรมปรี ้์ิ เปจ นความยิน้ี และ
เปจ นสง่าราศีของเมืองสวรรค์
2.นา้ พระทัยของพระเจ้ า เราทาให้ เราเป็ นหนึ่งเดียวกับพระเยซู
มัทธิว 12:50 "้้ วยว่าผู้ใ้จะกระทาตามพระทยั พระบ้ิ าของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ผู้นั ้นแหละเปจ นพี่น้อง
ชายหญิงและมาร้าของเรา”"
 ถ้ าเราอยากให้ พระเยซูไป้้ วยกับเรา ให้ เราทาตามน ้าพระทัยพระเยซู และเมื่อเราเ้ินไปกับพระเยซู เรา
จะเปจ นหนึ่งเ้ียวกันกับพระเยซู และเราจะไม่กลัวอะไรอีกเลย
 ถามตัวเอง พระเจ้ าพระองค์ มีพระประสงค์ ส่งิ ใดในชีวติ ของลูก ? คาตอบคือทาตามน ้า
พระทัยของพระเจ้ า

3.นา้ พระทัยของพระเจ้ า เป็ นอาหารจากสวรรค์
ยอห์น 4:32-34 "แต่พระองค์ตรัสกับเขาว่า “เรามีอาหารรับประทานที่ท่านทั ้งหลายไม่ร้ ู” พวกสาวกจึงถาม
กันว่า “มีใครเอาอาหารมาถวายพระองค์แล้ วหรื อ” พระเยซูตรัสกับเขาว่า “อาหารของเราคือการกระทา
ตามพระทัยของพระองค์ ผู้ทรงใช้ เรามา และทาให้ งานของพระองค์ สาเร็จ"
 คริสเตียนต้ องรับประทานอาหารจากสวรรค์ เพราะจะทาให้ เราเติบโตไปสูค่ วามไพบูลย์ของพระเจ้ า
 “การกินอาหารประจาวันเสริมสร้ างร่างกายคนให้ คนแขจงแรงอย่างไร การทาตามน ้าพระทัยของพระเจ้ า
กจจะทาให้ บคุ คลภายในของเราแขจงแกร่งเช่นนั ้น”
 ปั ญหา คริสเตียนส่วนใหญ่ไม่เข้ าใจสิง่ นี ้ เขามองว่าการทาตามน ้าพระทัยของพระเจ้ าู้เปจ นภาระหนัก
ยากเยจน และน่าเหนจ้เหนื่อย ?
 คาแนะนา ขอต่อพระเจ้ าทุกๆ วันที่จะช่วยให้ เราหิวกระหายพระเจ้ ามากขึ ้นทุกๆ วัน
มัทธิว 5:6“บุคคลผู้ใ้หิวกระหาย ความชอบธรรม ผู้นั ้นเปจ นสุข เพราะว่าพระเจ้ าจะทรงให้ อิ่มบริบรู ณ์"
4.นา้ พระทัยของพระเจ้ า คือการเสียสละความปรารถนาของตนเอง
ยอห์น 6:38 "เพราะว่าเราไ้้ ลงมาจากสวรรค์ มิใช่เพื่อกระทาตามความประสงค์ของเราเอง แต่เพื่อกระทา
ตามพระประสงค์ของพระองค์ผ้ ทู รงใช้ เรามา"
 คาถาม คุณรู้ สึกสูญเสียเสรี ภาพไปหรื อไม่ เมื่อคิดว่ าทาตามพระทัยของพระเจ้ า ?
 สุ้ยอ้ของการสร้ างมนุษย์คือ การที่มนุษย์มอี ิสระ เปจ นตัวของตัวเอง มีบคุ ลิก มีเจตนารมณ์ ซึง่ ควบคุม
การกระทาของเขา มีความปรารถนา มีความตั ้งใจของตนเองฯ และสิง่ เหล่านี ้ไม่ใช่ความบาป
 แต่มนั จะกลายเปจ นความบาปเมื่อเราตั ้งความปรารถนาของตนเองเอง ไว้ เหนือน ้าพระทัยของพระเจ้ า
 พระเยซูมาเพื่อไถ่เราจากความคิ้ที่อยูเ่ หนือพระทัยพระเจ้ า แต่พระเยซูสอนเราว่า การสละความคิ้
ความอยากของตน เพื่อทาตามพระประสงค์ของพระเจ้ า เปจ นหนทางไปสูช่ ีวิตที่บริบรู ณ์ และไปถึงสง่า
ราศีของสวรรค์
 อันที่จริงแล้ ว การยอมสละความปรารถนาของตนเอง เพื่อพระประสงค์ ของพระเจ้ า คือแก่ น
แท้ ของการ ทรงไถ่
Q2.เราจะรู้ จักนา้ พระทัยของพระเจ้ าได้ อย่ างไร ?
กิจการของอัครทตู 22:14 "ท่านจึงกล่าวว่า ‘พระเจ้ าแห่ งบรรพบุรุษของเราได้ ทรงเลือกท่ านไว้ ประ
สงค์จะให้ ท่านรู้จกั น ้าพระทยั ของพระองค์ ให้ ท่านเหจนพระองค์ผ้ ชู อบธรรม และให้ ไ้้ ยินพระสรุ เสียงจาก
พระโอษฐ์ ของพระองค์"

 เราทุกคนที่น่ ี ถูกเลือกไว้ เพื่อพระประสงค์ ของพระเจ้ า
สาเหตุของความอ่ อนแอและไร้ ทศิ ทางในชีวติ คือ
1.คริสเตียนไม่ไ้้ พบพระเจ้ า ขา้ความสัมพันธ์ของพระองค์….ค่าย encounter ช่วยไ้้
2.คริสเตียนไม่แสวงหา และไม่ร้ ูว่าน ้าพระทัยของพระเจ้ าในชีวติ ของตนเองอะไร
 เปจ นสิทธิพิเศษและเกียรติสงู สุ้ที่พระเจ้ าเลือกและสาแ้ง ให้ เรารู้ถงึ พระประสงค์ของพระเจ้ า
 พระเยซู้งึ เราออกมาจากโลกเพื่อมีความสัมพันธ์กบั พระองค์ ยิ่งพระองค์ “เปจ นทุกสิง่ ในเรามากขนา้
ไหน” น ้าพระทัยของพระองค์ในชีวติ ของเรากจมากขนา้นั ้น้้ วยและเรากจยิ่งเปจ นอิสระจากโลก
Q3. ฉันจะเริ่มต้ นทาตามนา้ พระทัยของพระเจ้ าได้ อย่ างไร ?
1.อธิษฐานขอพระองค์ ให้ เราเต็มล้ นด้ วยความรู้ ถงึ พระทัยของพระองค์
โคโลสี 1:9-11 "เพราะเหตุนี ้นับตั ้งแต่วนั ที่เราไ้้ ยิน เรากจไม่ไ้้ หยุ้ในการที่จะอธิษฐานขอเพื่อท่าน ให้ ท่าน
เพียบพร้ อม้้ วยความรู้ถึงพระทยั ของพระองค์ ในสรรพปั ญญาและในความเข้ าใจฝ่ ายวิญญาณ เพื่อท่าน
จะไ้้ ประพฤติอย่างที่สมควรต่อองค์พระผ้ เู ปจ นเจ้ า และทาตนให้ เปจ นที่ชอบพระทยั พระองค์ ให้ เกิ้ผลใน
การ้ีทกุ อย่าง และจาเริญขึ ้นในความรู้ถึงพระเจ้ า ขอให้ ท่านมีกาลงั มากขึ ้นทุกอย่างโ้ยฤทธิ์เ้ชแห่งพระ
สิริของพระองค์ ขอให้ ท่านมีความทรห้ที่สุ้ และความอ้ทนไว้ นาน้้ วยความยิน้ี"
เอเฟซัส 1:17-2017 ข้ าพเจ้ า(ลูก)เพียรทูลขอให้ พระเจ้ าขององค์พระเยซูคริสต์เจ้ าของเราคือพระบิ้าผู้ทรง
พระเกียรติสริ ิ ทรงให้ ทา่ น(ลูก)มีพระวิญญาณ[g]แห่งสติปัญญาและการสาแ้งเพื่อท่าน(ลูก)จะรู้จกั
พระองค์้ียิ่งขึ ้น 18 ข้ าพเจ้ า(ลูก)ยังขอให้ ตาใจของท่าน(ลูก)สว่าง เพื่อท่าน(ลูก)จะไ้้ ร้ ูถึงความหวังที่ทรง
เรี ยกท่าน(ลูก)มานั ้น รู้ถึงความมัง่ คัง่ แห่งมร้กอันรุ่งเรื องของพระองค์สาหรับประชากรของพระองค์
19 และรู้ถึงฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่สุ้ หาใ้เทียบสาหรับเรา(ลูก)ทั ้งหลายที่เชื่อ ฤทธานุภาพนี ้เปจ นเหมือน
พระราชกิจแห่งพลังอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ 20 ซึง่ ทรงกระทาในพระคริสต์เมื่อทรงให้ พระคริสต์เปจ นขึ ้นจาก
ตาย และให้ ประทับเบื ้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ในสวรรคสถาน
เอเฟซัส 3:14-1914 ้้ วยเหตุนี ้ข้ าพเจ้ า(ลูก)จึงคุกเข่าลงต่อหน้ าพระบิ้า 15 ผู้ทรงเปจ นที่มาของนามแห่ง
ตระกูลทั ้งมวลของพระองค์ในสวรรค์และในแผ่น้ินโลก 16 ข้ าพเจ้ า(ลูก)อธิษฐานว่าจากความไพบูลย์อนั
ทรงเกียรติสริ ิของพระองค์ ขอให้ พระองค์ทรงทาให้ ท่าน(ลูก)เข้ มแขจงขึ ้น้้ วยฤทธานุภาพผ่านทางพระ
วิญญาณของพระองค์ที่อยู่ภายในท่าน(ลูก) 17 เพื่อพระคริสต์จะสถิตในใจของท่าน(ลูก)โ้ยทางความเชื่อ
และข้ าพเจ้ า(ลูก)อธิษฐานว่าเมื่อท่าน(ลูก)หยัง่ รากและตั ้งมัน่ คงในความรักแล้ ว 18 ตัวท่าน(ลูก)พร้ อมกับ
ประชากรทั ้งหม้ของพระเจ้ าจะไ้้ สามารถหยัง่ ถึงความรักของพระคริสต์ว่ากว้ างยาวสูงลึกปานใ้ 19 และ
ซาบซึ ้งในความรักนี ้ซึง่ เหนือกว่าความรู้ เพื่อท่าน(ลูก)จะบริบรู ณ์้้วยความสมบูรณ์ทั ้งสิ ้นของพระเจ้ า

2.ทาตามนา้ พระทัยด้ วยความเต็มใจ
เอเฟซสั 6:5-7 "ฝ่ ายพวกทาส จงเชื่อฟังผู้ที่เปจ นนายฝ่ ายโลก้้ วยใจเกรงกลัวจนตัวสัน่ ้้ วยน ้าใสใจจริง
เหมือนที่กระทาแก่พระคริสต์ ไม่เหมือนอย่างคนที่ทาแต่ต่อหน้ า อย่างคนที่ทาให้ ชอบใจคน แต่จงทา
เหมือนอย่างทาสของพระคริสต์ คือกระทาตามชอบพระทยั พระเจ้ า้้ วยความเตจมใจ จงปรนนิบตั นิ าย้้ วย
จิตใจชื่นบาน เหมือนกับปรนนิบตั ิองค์พระผ้ เู ปจ นเจ้ า ไม่ใช่ปรนนิบตั มิ นุษย์”
 EX ทาส ในศตวรรษที่หนึ่ง เปจ นชนชั ้นธรรม้าๆหนึ่งที่ต่าต่อย เหมือนชนชั ้นแรกงานในปั จจุบนั ไร้ เกียรติ
และส่วนใหญ่ คริสตจักรกจประกอบไป้้ วยคนชนชั ้น ทาส นัน่ คือเหตุผลของคาสอนในพระวจนะของพระ
เจ้ าที่เขียนถึงทาส คาสอนเหล่านี ้ มีความหมายต่อเรายิ่งนัก เพราะถ้ าในชนชั ้นที่ต่าต่อยที่สุ้ ยังสามารถ
รับใช้ พระเจ้ าไ้้ เราทั ้งหลายวันนี ้ที่เปจ นไทย กจจะทาไ้้ เช่นกัน บทเรียนจากทาส
 วันนี ้งานเยี่ยงทาสยังไ้้ รับสง่าราศี งานที่เราทาทุกวันนี ้กจจะกลับกลายเปจ นสง่าราศีของสวรรค์ไ้้ เช่นกัน
 รับใช้ พระเจ้ าไ้้ หม้ เมื่อส้ชื่น(เพราะทาตามน ้าพระทัยพระเจ้ า)
สรุป วันนี ้ พระเจ้ าจะให้ ตะลันต์ ความสามารถ ของประทานอะไรแก่เรา ขอเพียงเรามีหวั ใจและปรารถนาที่
จะรับใช้ องค์พระผู้เปจ นเจ้ า การงานของเรากจจะเปจ นการงานตามน ้าพระทัยของพระเจ้ า เพื่อถวายพระเกียรติ
แ้่พระองค์ไ้้

