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สิง่ทีต่อ้งทําเมือ่รอคอยองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
โดย เลยีน อาร.์ แกรนต ์
 
  

มไีมก่ีค่นทีช่อบการรอคอย โดยเฉพาะถา้เราตรงเวลา แลว้คนอืน่สาย ยิง่เรารอนาน
เทา่ใด เราก็ยิง่อดึอัดมากเทา่นัน้ เนื่องจากเราไม่ไดทํ้าสิง่อืน่ใดนอกจากรอคอย 
  
คณุเคยเหนื่อยหน่ายกับการรอคอยองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไหม พระองคท์รงสัญญาวา่จะให ้
คําตอบ แตค่ณุคดิวา่พระองคช์า้ในการตอบคณุ อาจจะถงึเวลาแลว้ทีเ่ราจะตอ้งมคีวาม
เชือ่และการกระทํา การเชือ่วา่คําตอบจะเกดิขึน้นัน้เป็นสิง่ทีต่อ้งทําต่อไป แต่อย่าหยดุ
ทีจ่ะทําสิง่ทีด่ทีีค่ณุรูว้่าจะตอ้งทําขณะทีร่อคอยอยู ่
  

“เมือ่พระองคไ์ดท้รงพํานักอยูกั่บอัครทตู จงึกําชบัเขามใิหอ้อกไปจากกรุงเยรูซาเล็ม แตใ่หค้อยรับตามพระ
สญัญาของพระบดิา คอืพระองคต์รัสว่า ตามคําทีท่่านทัง้หลายไดย้นิจากเราน่ันแหละ” (กจิการ 1:4) 
  
เมือ่ดฉัินนกึภาพหอ้งชัน้บนกอ่นหนา้วันเพ็นเทคอสต ์ดฉัินไมเ่ห็นภาพสาวกน่ังเฉย ๆ หาวนอนและทอ้ถอย 
แมว้า่พระเยซจูะไมไ่ดท้รงบอกพวกเขาวา่พวกเขาจะตอ้งรอนานเทา่ใด ดฉัินเห็นภาพกลุม่คนทีเ่ต็มไปดว้ย
ความเชือ่ทีกํ่าลังอธษิฐาน ศกึษาพระวจนะ และหนุนใจกันและกัน พวกเขาเตรยีมพรอ้มแลว้อยา่งแทจ้รงิ
เมือ่พระวญิญาณบรสิทุธิเ์ทลงมา 
  
เมือ่เราตอ้งรอคอยองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ก็เป็นเชน่นัน้ เราควรคดิว่าชว่งนัน้เป็นชว่งของการเตรยีมตัว เป็นชว่ง
ของการทํางานดว้ยความเชือ่ ไมใ่ชช่ว่งของการนิง่เฉย 
  
“มเีจา้นายองคห์นึง่ไปเมอืงไกล เพือ่จะรับอํานาจมาครองแผ่นดนิ แลว้จะกลับมา ทา่นจงึเรยีกทาสของทา่น
สบิคนมามอบเงนิไวแ้กเ่ขาสบิมนิา สัง่วา่ ‘จงเอาไปคา้ขายจนเราจะกลับมา’ ” (ลูกา 19:12-13) ดฉัินเอง
เป็นนักแปล จงึรูส้กึวา่ขอ้พระคัมภรีเ์ป็นขอ้ทีอ่าจมคีนแปลความอยา่งไมถ่กูตอ้งไดง้่าย [คําทีแ่ปลมาวา่] 
“คา้ขาย” อาจหมายถงึ ใชเ้วลาหรอืใหค้วามสนใจกับสิง่หนึง่สิง่ใด พระคัมภรีภ์าษาอังกฤษฉบับ New King 
James อธบิายไวช้ดัเจนกวา่วา่ “ประกอบกจิการจนกวา่เราจะกลับมา” 
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ขณะทีเ่รารอคอยบางสิง่จากพระเจา้ เราใชป้ระโยชน์สงูสดุจากสิง่ทีพ่ระเจา้ไดท้รงประทานใหเ้ราอยูก่อ่น
แลว้หรอืยัง ขอ้พระคัมภรีอ์กีขอ้ทีม่กีารตคีวามคําวา่ “รอคอย” ผดิไป “เรามขีองประทานแตกตา่งกันตาม
พระคณุทีไ่ดป้ระทานแกเ่รา ... ถา้มดีา้นการปรนนบัิตริับใช ้ก็ใหเ้ขาปรนนบัิตริับใช”้ (โรม 12:6-7). ขอ้พระ
คัมภรีน์ี้ไมไ่ดบ้อกใหเ้ราชะลอการรับใชอ้อกไป [เหมอืนทีอ่าจแปลผดิความหมายไดจ้ากภาษาอังกฤษ] พระ
คัมภรีภ์าษาอังกฤษฉบับ New King James กล่าวไวช้ดัเจนวา่ “ใหเ้ราใชข้องประทานในการปรนนบัิตใิน
การปรนนบัิตขิองเรา” 
  
ดเูหมอืนวา่ “การรอคอย” ในความหมายตามพระคัมภรี ์คอืการรอคอยอย่างกระตอืรอืรน้ ไมใ่ช ่“การรอคอย
ไรค้วามมุง่หมาย” แบบท่ัวไป เรามโีอกาสมากมายเหลอืเกนิในการเรยีนรู ้เตบิโต และพัฒนาตัวเราโดยใช ้
สิง่ทีพ่ระเจา้ไดท้รงประทานใหกั้บเราแลว้ หากเรารอคอยมากกวา่นัน้ ก็ขอใหเ้รารออย่างกระตอืรอืรน้ มทัีง้
ความเชือ่และการกระทําไปในเวลาเดยีวกัน! 
  
  
หมายเหต:ุ เลยีน เป็นนักแปลภาษาองักฤษ-ฝรั่งเศสทีผ่่านการรับรอง และเป็นผูเ้ขยีนหนังสอืเรือ่ง Order My Steps และหนังสอืชดุ 
“Schedule Solutions” ซึง่มขีายทาง Amazon เธอและสกอ๊ตต ์สาม ีเป็นมชิชนันารอียูใ่นเมอืงควเิบก ประเทศแคนาดา เลยีนยังดํารง
ตําแหน่งประธานสตรขีองควเิบกอกีดว้ย รวมทัง้เป็นผูก้อ่ตัง้และผูจั้ดการโครงการ The King's Translators กลุม่อาสาสมัครทีอ่ทุศิตัว
เพือ่แปลเนื้อหาของผูท้ีเ่ชือ่พระคัมภรีต์ามอยา่งอัครสาวกเป็นภาษาฝรั่งเศส 

  

รอคอยองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
โดย เอรนิ โรดเิกส 
 

บอ่ยครัง้ การรอเป็นหนึง่ในสิง่ทีทํ่าไดย้ากทีส่ดุในชวีติ แตด่เูหมอืนวา่โลกรอบตัวเรา
กําลังรอคอยอยูใ่นชว่งเวลานี้ เพราะโรคโควดิ-19 ทกุคนเริม่ทีจ่ะเรยีนรูเ้กีย่วกับศลิปะ
แหง่การรอคอย แมว้่าพวกเขาจะไม่ตอ้งการรอก็ตาม ไมม่ใีครไดร้ับการยกเวน้เลย บาง
คนเหน็ดเหนื่อยกับการรอ บางคนวติกกังวล บางคนอาจกลัว แตถ่า้เรารอคอยองคพ์ระ
ผูเ้ป็นเจา้ พระองคจ์ะทรงเสรมิกําลังใหกั้บเราใหม ่พระองคจ์ะทรงประทานสนัตสิขุ
เหนือธรรมชาตเิพือ่นําเราผา่นพน้เวลาทีไ่มแ่น่นอนเหลา่นี้ได ้
  
เมือ่อสิยาหก์ลา่วว่า “แตเ่ขาทัง้หลายผูร้อคอยพระเจา้จะเสรมิเรีย่วแรงใหม ่เขาจะบนิ

ขึน้ดว้ยปีกเหมอืนนกอนิทร ีเขาจะวิง่และไมเ่หน็ดเหนื่อย เขาจะเดนิและไมอ่่อนเปลีย้” (อสิยาห ์40:31) อสิ
ยาหร์ูว้า่จะเตอืนและแนะนําประชากรของพระเจา้อย่างไร แตใ่นเวลานัน้ พระเจา้ทรงตอ้งการใหป้ระชากร
ของพระองคร์ับการปลอบประเลา้ประโลมและการหนุนใจดว้ยเชน่กัน 
 
หลาย ๆ คน คดิวา่การรอคอืการน่ังอยูด่ว้ยความอดทนหรอืน่ังนิง่ ๆ ไม่ทําอะไรเลย แตก่ารรอคอยพระเจา้
หมายถงึวา่ เราพึง่พาพระองคอ์ยา่งแทจ้รงิ การรอคอยองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไมใ่ชก่ารน่ังนิง่ ๆ ไม่ทําอะไรเลย
จนกว่าพระองคจ์ะทรงทําบางอยา่งเพือ่เรา จรงิอยูว่่า พระเจา้ทรงประทานกําลังและสนัตสิขุใหกั้บเรา แต่
พระองคไ์มไ่ดเ้ทกําลังและสนัตสิขุใหกั้บเราขณะทีเ่ราน่ังเฉย ๆ ไมทํ่าอะไรเลยเพยีงแตแ่บมอืเทา่นัน้ 
  
 
การรอคอยองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ จะตอ้งมกีารรับใชพ้ระองคด์ว้ยการอธษิฐาน ไวว้างใจ และมคีวามเชือ่ ทัง้นี้ 
กําลัง การฟ้ืนฟใูหม ่ความกลา้ และสนัตสิขุของพระองคม์าถงึเราเมือ่เราแสวงหาพระพักตรข์องพระองค ์
เมือ่เรารับใชพ้ระองค ์เมือ่เราพึง่พาพระองคอ์ย่างแทจ้รงิ และไมพ่ึง่พาความรูแ้ละกําลังของตัวเราเอง 
ขณะทีเ่ราทัง้หลายมองไปทีอ่งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และรอคอยพระองค ์พระวจนะของพระองคส์ญัญาว่าพระองค์
จะทรงประทานกําลังใหกั้บใจของเราและฟ้ืนฟวูญิญาณของเรา 
  
พระเจา้ทรงปรารถนาทีจ่ะใหกํ้าลังและสนัตสิขุกับเราในเวลาทีไ่มแ่น่นอนนี้ พระองคเ์พยีงแตข่อใหเ้รารอ
คอยพระองคเ์ท่านัน้ 
 

 

 



หมายเหต:ุ เอรนิ โรดเิกซ กับออสการ ์สาม ีรวมทัง้ลกู 2 คน ไดแ้ก ่เลว ีและลลิลี ่เป็นตัวแทนของ UPCI ในประเทศโปรตเุกส พวก
เขาเป็นศษิยาภบิาลของครสิตท์ีก่ําลังเตบิโตในเมอืงหลวงลสิบอน พวกเขาสอนและฝึกอบรมชายหญงิ และครอบครวัตา่ง ๆ เพือ่
ทํางานของพระเจา้ ครอบครัวโรดเิกซ ชอบทําสิง่ทีอ่งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงเรยีกใหพ้วกเขาทํา น่ันคอื การเทศนาและสอนพระกติตคิณุ 
และรับใชค้นทัง้หลายในโปรตเุกส 

 

การรอคอยในเสน้ทางทีไ่มช่ดัเจน 
โดย วอน เดอ เล แฮชเชอร ์
  

 
ในเดอืนมกราคม 2018 ดฉัินไดร้ับมอบหมายใหไ้ปปฏบัิตหินา้ทีช่ั่วคราวทีอ่กีเมอืงหนึง่ 
ซึง่จะทําใหอ้าชพีการงานของดฉัินกา้วหนา้ แต่ดฉัินจะหา่งจากครสิตจักร ครอบครัว 
และเพือ่น ๆ ของดฉัิน ขณะทีด่ฉัินอธษิฐานและขอการทรงนําจากพระเจา้ พระองคต์รัส
กับดฉัิน ถอ้ยคําทีพ่ระองคต์รัสมาจากอสิยาห ์48:17 
  
“เราคอืพระเยโฮวาหพ์ระเจา้ของเจา้ ผูส้ัง่สอนเจา้เพือ่ประโยชนข์องเจา้ ผูนํ้าเจา้ในทาง

ทีค่วรเจา้จะไป” 
  
ดฉัินรูส้กึถงึสนัตสิขุโดยทันท ีความกลัวในสิง่ทีด่ฉัินไมรู่จั้กปกคลมุความเชือ่ทีด่ฉัินมอียูใ่นพระเจา้ผูท้รงรู ้
ทกุสิง่ ดฉัินจงึตัดสนิใจทีจ่ะไวว้างใจพระองคท์ีจ่ะนําทางขา้งหนา้  
  
ดฉัินยา้ยไปเมอืงใหม ่ทํางาน และเริม่รับใชใ้นงานหลายอยา่งในครสิตจักรทีด่ฉัินเริม่ไปร่วมประชมุดว้ย 
อยา่งไรก็ตาม ดฉัินระลกึเสมอว่างานทีไ่ดร้ับมอบหมายใหม้าทํานัน้เป็นงานชั่วคราวเทา่นัน้ 
  
ปีตอ่มาในเดอืนกรกฎาคม เพือ่นสนทิของดฉัินและสามขีองเธอประสบเหตรุะเบดิและมแีผลไหมรุ้นแรง อกี
สองสามสปัดาหต์่อมา หัวหนา้ของดฉัินบอกวา่งานชัว่คราวกําลังจะสิน้สดุลงภายในหนึง่เดอืน ดฉัินตอ้ง
ออกจากอพารต์เมนตท์ีบ่รษัิทจัดใหอ้ยู ่ชวีติของดฉัินดเูหมอืนวา่จะหยดุลง 
  
ดฉัินสงสัยในพระเจา้ พระองคท์รงนําดฉัินมาทีน่ี่เพือ่ทีจ่ะเอาทกุสิง่ทีพ่ระองคป์ระทานใหไ้ปอยา่งนัน้หรอื 
เสน้ทางขา้งหนา้ของดฉัินกลับคลมุเครอือกีครัง้ และดฉัินไมรู่เ้ลยวา่พระเจา้ทรงมแีผนการจะนําดฉัินไปทีใ่ด 
ดฉัินกรอกใบสมัครงาน และหาทีอ่ยูไ่หม ดฉัินฟังเพลง “รอคอยพระเจา้” ของเจมส ์วลิสนั ซ้ํา ๆ ดฉัินไป
สมัภาษณ์งานโดยทีไ่ม่ไดง้านเลยเป็นเวลาหลายสัปดาห ์
  
ดฉัินเตอืนตัวเอง “แตเ่ขาทัง้หลายผูร้อคอยพระเจา้จะเสรมิเรีย่วแรงใหม ่เขาจะบนิขึน้ดว้ยปีกเหมอืนนก
อนิทร ีเขาจะวิง่และไมเ่หน็ดเหนื่อย เขาจะเดนิและไม่ออ่นเปลีย้” (อสิยาห ์40:31) 
  
จนในทีส่ดุดฉัินน่ังอยูท่ีทํ่างาน และดูปฏทินิ ตอนนัน้เป็นวันอังคาร วันทํางานวันสดุทา้ยของดฉัินคอืวันศกุร ์
ดฉัินตอ้งออกจากอพารต์เมนตวั์นเสารนั์น้ ดฉัินกม้ศรีษะลงและอธษิฐาน “พระเจา้ ขา้พระองคร์ูว้า่เวลาของ
พระองคไ์มใ่ชเ่วลาของขา้พระองค ์แตอ่งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ พระองคท์รงดําเนนิอยูบ่นโลกนี้ในฐานะมนุษยค์น
หนึง่ ขา้พระองคม์เีวลา 4 วันกอ่นทีจ่ะตอ้งยา้ยออก และขา้พระองคไ์มรู่จ้ะยา้ยไปทีไ่หน พระองคเ์จา้ 4 วัน
สําหรับขา้พระองคนั์น้ไมใ่ชเ่วลาเยอะเลย” 
  
สองชัว่โมงต่อมา ดฉัินไดร้ับการตดิตอ่มาวา่ไดง้าน ในชัว่โมงเดยีวกันนัน้ มกีารดําเนนิการเพือ่ใหด้ฉัินยา้ย
เขา้ไปอยู่บา้นทีเ่พิง่ตกแตง่ใหม ่โดยดฉัินเชา่บา้นหลังนัน้จากครสิตจักรของดฉัิน พระเจา้ทรงจัดเตรยีม
ใหกั้บดฉัินในทุกสิง่ทีด่ฉัินมคีวามจําเป็น 
  
โลกของคณุหยดุลงหรอืเปลา่ คณุมองไมเ่ห็นทางหรอืเปลา่ 
  
“จงรอคอยพระเจา้ จงเขม้แข็ง และใหจ้ติใจของทา่นกลา้หาญเถดิ เออ จงรอคอยพระเจา้” (สดดุ ี27: 14) 

 

 



  
  
หมายเหต:ุ วอน เดอ เล แฮชเชอร ์เป็นสมาชกิครสิตจักร The First Pentecostal Church of Westlake รัฐลยุเซยีนา เธอเป็นศษิยเ์กา่
ของมหาวทิยาลัยลยุเซยีนา และทํางานในบรษัิทวศิวกรรมในรัฐ 
 
  

สารจากบรรณาธกิาร 
พระเจา้ทรงทําการทีย่ ิง่ใหญ!่ 

พระเจา้ทรงเปิดประตมูากมาย คณุสามารถอา่นจดหมายขา่วนี้ไดใ้นภาษาอังกฤษ อาหรับ จนี 
เชค/สโลวัก ดัตช ์ฝร่ังเศส จอรเ์จยี เยอรมัน กรกี ฮังการ ีอติาล ีญีปุ่่ น เกาหล ีโปแลนด ์

โปรตเุกส สเปน สวาฮลิ ีสวเีดน ตากาล็อก สงิหล ศรลัีงกา คร ีและไทย  
โปรดชว่ยเราอธษิฐานขอใหม้นัีกแปลมากขึน้ดว้ย 

 
หากตอ้งการรับจดหมายขา่วในภาษาหนึง่ภาษาใดขา้งตน้ โปรดเขยีนอเีมลไปที ่ 

LadiesPrayerInternational@aol.com  
เยีย่มชม Ladies Prayer International ทาง Facebook และกด “ถกูใจ” เพจของเรา!  
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