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จงลุกขึ้น ... ฉายแสง 
ความคิดพระเจ้า – ความคิดมนษุย ์

วันที่เทศนา : 2 ตุลาคม 2016 
 

ข้อพระคัมภีร์ 

“เพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้า ท้ังวิถีทางของเจ้าไม่เป็นวิถีทางของเรา องค์พระ
ผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้น ฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดิโลกฉันใด วิถีของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้า

ฉันนั้น” (อิสยาห์ 55: 8, 9) 
“For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the LORD.  

For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my 
thoughts than your thoughts.” (Isaiah 55: 8, 9) 

 
 พระเจ้าสร้างมนุษย์ให้มีสมองคิด สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และวินิฉัยตัดสินใจได้
เหนือกว่าสิ่งมีชีวิตใดๆ เพราะพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้ต่่ากว่าพระเจ้าหน่ อยเดียว เพื่อเขาจะท่า
หน้าท่ีดูแลปกครองโลกท่ีพระองค์ทรงสร้างไว้ แต่ภายหลังท่ีมนุษย์ได้ท่าบาป มนุษย์เสื่อมจาก
พระสิริของพระเจ้า 

“องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นว่าความชั่วร้ายของมนุษย์ในโลกทวีมากยิ่งขึ้น และความคิดจิตใจ
ของเขาโน้มเอียงในทางชั่วเสมอ” (ปฐมกาล 6: 5) 

“And GOD saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination 
of the thoughts of his heart was only evil continually.” (Genesis 6: 5) 

 
 แต่สิ่งท่ีน่ากลัวเกิดขึ้นคือ แทนท่ีมนุษย์จะคิดว่า ความคิดของเขาเสื่อมลง กลับอวดฉลาด 
และคิดว่าทุกๆ อย่างท่ีตนคิดเป็นเหมือนความคิดของพระเจ้า มนุษย์ปัดท้ิงความคิดของพระเจ้า 
แผนการของพระเจ้า และยกความคิดของตนเหนือสิ่งใดทั้งสิ้น  
 มนุษย์ทราบดีว่า ความบาปเป็นทางแห่งทุกข์ ความบาปน่าความหายนะ ท้ังโลกนี้และ
โลกหน้า พระเจ้าหาทางออกให้มนุษย์ คือทางกางเขน แต่โดยปัญญาของมนุษย์ถือว่าเป็นเรื่องโง่
เขลา แต่พระเจ้าถือว่านี่เป็นพระปัญญา 
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 พระธรรม 2 พงศ์กษัตริย์ 5: 1 – 14 บันทึกเรื่อง ความคิดมนุษย์ – ความคิดพระเจ้า เป็น
บทเรียนอย่างดี: 
 

I. แม่ทัพนามานเป็นโรคเรื้อน 

“ฝ่ายนามานเป็นแม่ทัพของกษัตริย์อารัม เขาเป็นคนส าคัญของเจ้านายและเป็นท่ียกย่องนับถือ
เพราะพระองค์ พระผู้เป็นเจ้าประทานชัยชนะแก่ประเทศอารัมผ่านทางเขาเป็นนักรบเก่งกล้า แต่

เป็นโรคเรื้อน” (2 พงศ์กษัตริย์ 5: 1) 
“And GOD saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination 

of the thoughts of his heart was only evil continually.” (2 Kings 5: 1) 

 นี่คือภาพสะท้อนสังคมทุกวันนี้ท่ีเราเห็นสิ่งต่างๆ ดูเหมือนดี แต่มันคือเครื่องเคลือบ
ปิดบังอ่าพราง โรคเรื้อนท่ีซ่อนไว้ภายใน 
 

II. ต้องการรับการบ าบัด แต่ต้องทางตนเอง 
 นามานทราบว่าท่ีประเทศอิสราเอลมีผู้รับใช้พระเจ้าสามารถรักษาโร คเรื้อนได้ จึง
เดินทางมาหาเพื่อรับการรักษา ผู้รับใช้เอลีชา กล่าวแก่นามาน ว่า: 

“จงไปช าระตัวของท่านในแม่น้ าจอร์แดนเจ็ดครั้ง แล้วเนื้อของท่านจะกลับเป็นปกติและท่านจะ
หาย” (2 พงศ์กษัตริย์ 5: 10) 

“And Elisha sent a messenger unto him, saying, Go and wash in Jordan seven times, and thy 
flesh shall come again to thee, and thou shalt be clean.” (2 Kings 5: 10) 

 

“นามานโกรธมากและพูดว่า: เรา คิดว่า เขาจะออกมาพบเรา มายืนร้องทูลพระนามพระยาเห์เวห์
พระเจ้าของเขา และโบกไม้โบกมือเหนือแผล และรักษาเราให้หายจากโรคเร้ือน แม่น้ าอาบานา
และแม่น้ าฟาร์ปาร์ท่ีดามัสกัสไม่ดีกว่าแม่น้ าอิสราเอลหรือ เราไปอาบในแม่น้ าเหล่านั้นให้หาย

จากโรคไม่ได้หรือ” (2 พงศ์กษัตริย์ 5: 11 – 12) 
“But Naaman was wroth, and went away, and said, Behold, I thought, He will surely come out 

to me, and stand, and call on the name of the LORD his God, and strike his hand over the 
place, and recover the leper.  Are not Abana and Pharpar, rivers of Damascus, better than all 
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the waters of Israel? may I not wash in them, and be clean? So he turned and went away in a 
rage.” (2 Kings 5: 11 – 12) 

 นามานต้องการหายโรค แต่ต้องเป็นไปตามแนวคิดตนเอง เช่นเดียวกับมนุษย์ท่ีต้องการ
หลุดพ้นจากบาป แต่ไม่ต้องการทางท่ีพระเจ้าจัดให้ คือไปท่ีล่าธารแห่งพระโลหิตท่ีไหลจากไม้
กางเขน ในสายตามนุษย์ไม่มีค่า แต่พระเจ้าเลือกสิ่งท่ีมนุษย์คิดว่าไร้ค่านั้น เพื่อเขาจะเรียนรู้ความ
ถ่อมต่อพระเจ้า 
 

III. นามานกลับใจยอมท าตาม 

“แต่บา่วของนามานไปพดูกับนายว่า ท่านคือบิดา ถ้าผู้เผยพระวจนะบอกให้ท่านท าอะไรยากๆ 
ท่านจะไม่ท าหรอกหรือ ยิ่งกว่านั้นเท่าใดท่านน่าจะท าตามเมื่อเขาบอกว่า จงไปช าระตัวแล้วจะ
หาย ฉะนั้นนามานจึงลงไปท่ีแม่น้ าจอร์แดน แล้วจุ่มตัวเจ็ดครั้งตามที่คนของพระเจ้าสั่งไว้ แล้ว
เนื้อตัวของเขาก็กลับเป็นเหมือนเด็กหนุ่มและหายจากโรคเร้ือน” (2 พงศ์กษัตริย์ 5: 13 – 14) 
“But his servants came near and said to him, “My father, it is a great word the prophet has 

spoken to you; will you not do it? Has he actually said to you, ‘Wash, and be clean’?”  So he 
went down and dipped himself seven times in the Jordan, according to the word of the man of 

God, and his flesh was restored like the flesh of a little child, and he was clean.”  
(2 Kings 5: 13 – 14) 

 นามานเปลี่ยนค่าพูดจาก “ข้าคิดว่า” มาเป็น "ข้าพเจ้าทราบแล้วว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใด
นอกจากในอิสราเอล..." (ข้อ15) 
 
 ความคิดของพระเจ้าเหนือความคิดของมนุษย์ เราจะต้องไม่ถือตัวคิดว่าตนเป็นคนฉลาด
จนไม่ต้องการทางของพระเจ้า ดูถูกทางของพระเจ้า 

“จงยอมรับพระองค์ในทุกวิถีทางของเจ้าแล้วพระองค์จะทรงท าทางของเจ้าให้ราบเรียบ อย่าคิด
ว่าตนฉลาด...” (สุภาษิต 3: 6 – 7) 

“In all your ways acknowledge him, and he will make straight your paths.  Be not wise in your 
own eyes;” (Proverbs 3: 6 – 7) 
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